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ا تش اال ف ت تعريف االستشعار عن بعد•
مراحل تطور االستشعار عن بعد•
أنواع اال قمار الصناعية•
بعد• عن االستشعار نظام مكونات مكونات نظام االستشعار عن بعد•
أهمية االستشعار عن بعد•
االستشعار عن بعداستخدامات استخدامات ••
بعد• عن االستشعار ملخص االستشعار عن بعدملخص
الخاتمة•



بعد عن االستشعار عن بعداالستشعار

االستشعار عن بعد هو علم  يختص بالحصول على •
مالمستهاحولمعلومات بدون الظواهر خصائص خصائص الظواهر بدون مالمستهاحولمعلومات

يتم جمع المعلومات في الموجات بين البنفسجية الى •
نطاق الراديو

ا األق ا الطا الت ا تش اال ل ش يشمل االستشعار عن بعد التصوير بالطائرات واألقمار  •
الصناعية



مراحل تطور االستشعار عن بعد

.التصوير بواسطة  المنطاد و الحمام الزاجل والطائرات الورقية:  1900•
ا طال إ ف لل نت ف ة طا ة ل أ أخذ . أخذت أول صورة من طائرة فوق سونتوسيللي في إيطاليا:1909•

زاد استخدام التصوير الجوى خالل الحرب العالمية األولى :  1945 -1914•
.والثانيةوالثانية

 Sputnik 1تم اطالق القمر الروسى :    1957•
يورى:1961• Yuriرينغاغارحلة Gagarin)فى يحلق انسان أول ى(  Yuri Gagarinرين ر يورى: 1961 ق  ن ي  أول ا

)الفضاء

Apollo 11الوصول الى القمر :  1969•
أل لق طال Landsat1اطالق القمر األمريكى:1972•

SPOTاطالق القمر الفرنسى :   1986•
ند1988 ال الق IRSاطالق  IRSاطالق القمر الهندى :1988•

و المحطة    JERSو اليابانى ERS1اطالق القمر االوربى:   1995•
ISSالعالمية       ISSالعالمية

الدقة -الصور الرقمية - عدد االلوان: التطور•



ة ناع ال ا ق اال اع أنواع اال قمار الصناعيةأن

           Communicationلالتصاالت•

ناخ ال ة ا Mلد t l                Meteorologyلدراسة المناخ•

المواقع• GPSلتحديد GPS   لتحديد المواقع      

Spy py تجسس  لل•

  Land Observationأقمار لمراقبة األرض •



بعد عن االستشعار نظام ن بمكونات ر  ال م  و 

ذاتالطاقة إنتا ن أ الش ا(ض ا )ال )الرادار(ضوء الشمس أومن إنتاج ذاتي :مصدر الطاقة•
آمية اإلشعاع المنعكس أو المنبعث:التفاعل مع سطح األرض• رض ح بع و س ع إل ي

تأثير الغالف الجوي                                              
ا تش اال ة النطاقاأ ة ت ال ة األ ا ا ال الكاميرات و األجهزة المتعددة النطاقات:أجهزة االستشعار•

االستشعار• أجهزة الصناعية:حامالت األقمار و الطائرات ر جهز  ي:  ر  ر و 
تحويل اإلشعاع إلى  صور:  محطات االستقبال•



ممكونات نظام االستشعار عن بعد



نطاقات اإلشعاع  الكهرومغناطيسى

,أشعة الميكرويف, األشعة تحت الحمراء,األشعة المرئية• ي روي,ر,ر ,ي
أشعة جاما,  أشعة اآس, فوق البنفسجية األشعة •



الكاميرا الجويةة

ا الكا عناصر الكاميرانا



التصوير الجوى



بعد عن االستشعار الصور:أهمية وتحليل تفسير  تفسير وتحليل الصور:أهمية االستشعار عن بعد

ع ا إطا ف ات للظاه كان ال زيع الت اقبة مراقبة التوزيع المكاني للظاهرات في إطار واسع•
دراسة الظاهرات المتغيرة مثل الفيضانات وحرآة المرور •
التسجيل الدائم للظاهرات بحيث يمكن دراستها في أي  •

بوقت فيما بعد ي و
العين  (تسجيل بيانات ال تستطيع العين المجردة أن تراها •

فقط المرئية لألشعة )حساسة لألشعة المرئية فقط)حساسة
إجراء قياسات سريعة ودقيقة للمسافات واالتجاهات •

ال ات ا والمساحات والحجمال



االستشعار عن بعداستخدامات استخدامات 
الدراسات الطبيعية والبشرية

تخطيط المدن وتصميم الطرق والسكك الحديدية•
تحديد أماآن المياه والبترول والمعادن•
استغاللها• لتنظيم والغابات الزراعة دراسة دراسة الزراعة والغابات لتنظيم استغاللها•
دراسة حرآة المرور في الشوارع لتنظيم السير•
الحصر السكاني والعوامل االجتماعية  •

الزالزل ن اآ ال ضانات الف ة ا د دراسة الفيضانات والبراآين والزالزل•



عام العالمى النباتى 1999الغطاء م ى  ى  ب 1999ء 



الغابات بدراسة ر 

ل ف ة ألش ط ف ة  صورة فى نطاق األشعة فوق الحمراء صورة فى نطاق األشعة المرئية



الطبيعة لدراسة االلوان بيدمج ر  ن  و ج 

األحمرأل

األخضر

األزرق



الثالث البعد )االرتفاعات(استخراج ب  ج  )الر(ر



التوسع الحضرى بالقرب من مستشفى الجيمى بالعين

1976 1984



والحرائق والزالزل والبراآين الفيضانات دراسة الفيضانات والبراآين والزالزل والحرائقدراسة



المدن بالعين:تخطيط الطوية حديقة
 صورة فى نطاق األشعة فوق الحمراء صورة فى نطاق األشعة المرئية

ن ين:ي  وي ب ي 



ممطار الخرطوم:دراسة المطارات



بو ظبىأ-ميناء زايد:دراسة الموانى



دراسة المانجروف والحياة البحرية
شاطئ أبو ظبى



اعطاء تفاصيل لالستفادة منها فى عمليات الطوارئ واالخالء
العين مستشفى العينمستشف



  العين-الخبيصى: تحديد مواقع سكن االشخاص

ن 7612316تلف 7612316-تلفون



د عن ا تش اال ملخص االستشعار عن بعدلخ

صور على ورالحصول ى  ول 
معالجتها

تحليلها 
انتاج خرائط

ا ز توزيعهات



اإلنجاز ف السرعة بعد عن االستشعار يحقق االستشعار عن بعد السرعة في اإلنجاز  يحقق

ة الط ف الظ ا ت ف ال الت ف ا واالقتصاد في التكاليف وتجاوز الظروف الطبيعيةاالقت

آعوامل المناخ وتضاريس السطح


