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 المحاضرة الخامسة 



 نظم التصوير الجوي والمساحة الجوية

   الجوي التصوير أفالم•
   الجوي التصوير آالت•
   الجوية لمصور اليندسية الخصائص•
   الجوية الصور مقياس•
 .الجوية الصور في األرضية التغطية•
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 نظم التصوير الجوي والمساحة الجوية 
 عن االستشعار مرئٌات أشكال من شكل أول الجوٌة الصور تعتبر•

 .بعد

 وأرخصها الجوي التصوٌر نظم فً هام فرع الجوٌة الصور تمثل•

 شٌوعا وأكثرها ثمنا  

 كامٌرات حمل فً ُتستخدم الحاضر الوقت فً الطائرات أصبحت•

 . مختلفة لمجسات التصوٌر

 , (Lidar) , (sar) مجسات : الجوي التصوٌر المستخدمة المجسات•
(Hiper- spectral) , (Multispectral) . 
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 مميزات الصور الجوية 
 : األرض سطح مظاهر مختمف اظهار في العالية الدقة (1
 بنوعييا األرض سطح عمى الموجودة المظاىر رؤية الجوية الصور تتيح•

   تمييزىا المستخدم يستطيع ال قد كبيرة لمساحات عالية وبدقة والبشري الطبيعي
 والبراكين والزالزل الفيضانات مثل والبشرية الطبيعية التغيرات متابعة عمى تساعد•

   مستمر وبشكل المظاىر من ذلك وغير العمراني والنمو
 بشكل التغيرات ىذه عن الناتجة لألثار تقييم إجراء عمى الباحثين تساعد كما•

   ومنظم سميم
 

   البيانات وأرشفة جمع (2
 الدراسات إجراء في دائم بشكل وأرشفتيا جمعيا يتم التي الجوية الصور تساعد•

 ظاىرة ألي المالزمة لمظروف المكتبية
 واحدة جوية صورة باستخدام المستخدمين من كبير عدد يقوم أن يمكن•
 وفي واحدة لمنطقة تصويرىا تم التي الصور من لمعديد مقارنة إجراء ويمكن•

 4   مختمفة أوقات



 مميزات الصور الجوية 
 الطٌف من واسعة نطاقات على الجوٌة الصور أفالم احتواء (3

 : الكهرومغناطٌسً

 تتٌح كبٌرة إمكانٌات على الجوٌة بالصور الخاصة األفالم تحتوي•
 العٌن من أفضل بشكل مختلفة موجٌة بأطوال الظواهر مختلف تسجٌل
 البشرٌة

 فوق األشعة أطٌاف انعكاسات تسجٌل على قادرة الجوٌة الصور أفالم•
 (IR) حمراء التحت واألشعة (UV) البنفسجٌة

 

 : الجوي التصور أفالم (4
   الجوي التصوٌر نظم فً هاما   جزءا   الجوي التصوٌر أفالم تشكل•

 :على األرض سطح من ما مشهد ٌوضح فلم أي إظهار قدرة تعتمد•
الكامٌرا عدسة فتحة قطر   

األرض سطح على المشهد سطوع درجة  

الكامٌرا لعدسة البؤري البعد   
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 الحساسية الطيفية ألفالم الصور الجوية 
   االستعمال قيد الجوي التصوير أفالم من كثير يوجد•
 0.3) من تتراوح موجية بأطوال لمضوء حساسة األفالم ىذه تعتبر•

m) إلى (0.9 m) 
 الحمراء تحت واالشعة المرئية واألشعة البنفسجية فوق األشعة تغطي•

   .القريبة
 panchromatic film : الممون الحساس الفيمم1)
  Color Films: الممونة األفالم2)
 Infared Color Films الممونة الحمراء تحت األشعة أفالم3)
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 panchromatic film: لأللوان الحساس الفيمم ( 1
حساس لجمٌع ألوان الطٌف المرئٌة وٌنتج صور جوٌة باللون هو •

 .  واألسوداألبٌض 

ٌعتبر من أكثر األفالم استخداما فً التصوٌر الجوي وأكثرها •
 .حساسٌة لأللوان

تتكون الطبقة الحساسة للفلم من بلورات فضٌة مخلوطة بطبقة •
هالمٌة نقٌة موضوعة فوق لوح بالستٌكً بحٌث تتفاعل موجات 

الضوء المرئً مع بلورات الفضة فً الطبقة الحساسة مسببا تفاعل 
 .كٌمٌائً قادر على انتاج صور ذات تدرج رمادي

 .تعتبر هذه األفالم حساسة لألشعة الفوق بنفسجٌة واالشعة المرئٌة•

ال ٌستخدم التصوٌر الجوي باألشعة البنفسجة بشكل واسع بسبب •
 الجويالتشتت واالمتصاص فً الغالف 

7 



8 



 األبٌض باللون حمراء التحت باألشعة الجوي التصوٌر ٌستخدم•
 .األرض سطح مظاهر بٌن التفرٌق على قدرته بسبب واألسود

 .واألحمر األخضر اللون من لكل بحساسٌتها الفلم قاعدة تتمٌز•

 األفالم فً كما الرمادي اللون تدرجات إلى النهائٌة الصورة تتحول•
 .اللون أحادٌة

 .واألسود الرمادي بٌن ٌتراوح أغمق بلون والنباتات المٌاه تظهر•
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 Color Filmsاألفالم الممونة ( 2
  بسبب الجوٌة الصور تطبٌقات مختلف فً استخداما   األكثر هً•

 بواسطة األرص سطح على الظواهر مختلف بٌن التمٌٌز سهولة

 .واألسود األبٌض باللون المنتجة الصور من أكثر البشرٌة العٌن

 المرئٌة لألشعة حساس الطبٌعً الفوتوغرافً التصوٌر فٌلم ٌعتبر•

 بالعٌن رؤٌته ٌمكن الذي الجزء وهو الكهرومغناطٌسً الطٌف فً

  الصورة فً كما .حقٌقٌة ألوان ألوانه تسمى ولذلك البشرٌة

 على تحتوي األفالم من النوع هذا فً هالمٌة طبقات ثالث نوجد•

 والضوء ( um 0.5 – 0.4) األزرق للضوء حساسة أصباغ

 (um 0.7 – 0.6) األحمر والضوء ( um 0.6 – 0.5)  األخضر
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 Infrared Color Filmsأفالم األشعة تحت الحمراء الممونة ( 3
 هو الملونة الحمراء تحت األفالم واستخدام تصنٌع من الغرض•

 التحت األشعة ونطاق واألحمر األخضر الضوء أطٌاف تسجٌل

 هذه من ٌنتج خلطها وعند حساسة طبقات ثالث فً القرٌبة حمراء

 واألخضر واألرجوانً واألحمر األصفر : هً ألوان ثالث األلوان

   السماوي إلى المائل
 الفضائية والمرئيات الجوية الصور في الزائفة باأللوان يسمى ما ذلك من وينتج

   : يمي كما
الخضراء األشعة تعكس التً األجسام من ٌنتج األزرق اللون   

الحمراء األشعة تعكس التً األجسام من ٌنتج األخضر اللون   

الحمراء تحت األشعة تعكس التً األجسام من ٌنتج األحمر اللون 

   15 رقم صورة  الحرارٌة
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   15الصورة رقم 
 األشعة ألفالم الطٌفٌة والحساسٌة األساسً التركٌب الصورة تبٌن•

 . الملونة الحمراء تحت

 الثالثة الفرعٌة واأللوان الثالثة الرئٌسٌة األلوان بٌن المزج إن•

 األجسام ٌظهر ان ٌمكن واألبٌض األسود اللونٌن الى إضافة

  متعددة بألوان المختلفة

 لمنع األفالم من النوع هذا داخل األصفر باللون مرشح وضع ٌتم•

 مرور ٌمنع مما  um 0.5 من أقل الموجً طولها اشعة أي مرور

 وتسجٌلها الفٌلم دخول من بنفسجٌة الفوق واالشعة الزرقاء األشعة

 .األلوان خلط عدم ٌمنع مما الصورة على

 من وٌقلل األجسام من المنعكسة لألشعة الحقٌقٌة الحساسٌة وٌسجل •

 .راٌلً تشتت من الناجم التشوش
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 Infrared Color Filmsاألشعة تحت الحمراء الممونة أفالم / تابع 
 العالمٌة الحرب خالل الملونة الحمراء تحت األفالم تطوٌر تم•

 المموهة الغابات وسط المخفٌة العسكرٌة األجسام لكشف الثانٌة

 األشعة ٌعكس النبات الن نباتات وكأنها تبدو بحٌث األخضر باللون

 بلون مصبوغ جسم أي من أكثر وواضح قوي بشكل حمراء التحت

 المصبوغة فاألفالم لذلك ضعٌف بشكل األشعة ٌعكس الذي اخضر

 الحمراء تحت األفالم فً أزرق بلون تظهر األخضر باللون

 .الملونة

 تعقيداً  أكثر والمخفية المموىة األىداف أصبحت الوقت مرور مع•
 المواد تطور مع ذلك وترافق ، المستخدمة التمويو أساليب بسبب

 الطيفية المناطق توسيع خالل من عنيا الكشف في المستخدمة
   16 صورة .القريبة الحمراء تحت األشعة داخل
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 تستخدم التي الحديثة الجوية الصور إلنتاج المستخدمة األفالم تنقسم•
 : رئيسين نوعين إلى حمراء تحت باألشعة تعمل التي التصوير أالت
وتتميز واألسود األبيض بالمون جوية صور ينتج الذي وىو :األول النوع 

 التحت االشعة من وجزء واألحمر األخضر لمون بحساسيتيا الفيمم قاعدة
 الى النيائية الصورة وتتحول (um 1.0 – 0.7) من القريبة حمراء

   غامق بمون والنباتات المياه تظير .الرمادي المون تدرجات
 

ولكن ممونة صور ينتج الحمراء تحت الممونة األفالم من :الثاني النوع 
 (False Color) زائفة ألوان ىي الجوية الصور في المستخدمة األلوان
 المياه وتظير والوردي األحمر بالمون الزراعية المناطق تظير حيث

 الغامق األخضر إلى الفاتح واألزرق الفاتح األخضر المونين بتدرجات
 السبب ويرجع المياه في العالقة الجسيمات لكمية تبعا الغامق واألزرق

 مع تتفاعل الفيمم في األزرق المون طبقة ان الى الزائفة األلوان ظيور في
   .القريبة الحمراء تحت االشعة من جزء
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 Aerial Photography Camerasآالت التصوير الجوي / ثانيًا 
 استشعار في  المجسات وأسيل أقدم من الجوي التصوير كاميرات تعتبر•

 األرض سطح مظاىر
 Photogrammetry)) الجوية التصويرية المساحة عمم•

 الصور من القياسات إجراء بواسطتو يتم الذي والتقنية العمم ىو 
 التي الصور من متسمسل عدد التقاط خالل من ،أساسية كأداة والبيانات

 .الدراسة منطقة تغطي
 يحتوي سمبي بصري مجس عن عبارة عام بشكل الجوي التصوير آلة أن•

 . التالية األساسية العناصر عمى
 (Camera Body)التصوير الة جسم1)
    (Film Magazine ) الفيمم حجرة2)
   (Camera Cone) التصوير آلة مخروط3)
   (Camera Lens) التصوير آلة عدسات4)
 (Filter) المرشح5)
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 آالت التصوير الجوي/ تابع 
 (230mm×230)بحجم عدسات الجوي التصوير آالت تستخدم•

 .جيدة مكانية دقة ذات صور عمى لمحصول ضروري وىذا
  حدود لىإ تصل صور يسجل أن التصوير آلة لفيمم ويمكن•

 4.3 شكل الواحد فيمممل صورة500
 :رئيسيين نوعين لىإ الجوي التصوير آالت تنقسم•

 Analog) الخطي أو التناظري الجوي التصوير أالت ىما–
Camera)التصوير أفالم  داخل تحفظ صور وتنتج   

 خزنيا يتم صور تنتج لتي ا(Digital Camera)الرقمية التصوير لةآ–
 .الطيران أثناء رقمي مباشر بشكل

 جياز ىي والرقمي التناظري التصوير نظم بين االختالفات اىم أن •
 Charge Coupled(CCD)،وجياز الرقمية الصور خزن

Device) . 
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   (Charge Coupled Device(CCD)جيازخصائص 
 بشكل تستخدم التي الموصالت أشباه من وىو ،جالمزود الشحن بجياز يعرف•

 اً تباع ونقميا الشحنات بخزن يقوم حيث البصرية، االستشعار أجيزة في خاص
 .الكاشف إلى

 أجيزة في الضوء لكشف كمكونات تستخدم ولذلك ،لمضوء حساسة(CCD)أجيزة•
 .الضوئية والماسحات الرقمية والكاميرات الفيديو

 الصورة تسجيل في الفوتوغرافي التصوير فيمم الرقمي التصوير نظم تستعمل ال•
 نقاط من كمصفوفة رقمي بشكل الصورة لتسجيل(CCD) تستخدم بل

 من كاممة مجموعة تسجيل بيدف لمبيانات التخزين أداة مع (Pixels)الشاشة
 الدراسة منطقة تغطي التي الصور

 أخرى إلى تصوير الة من( CCD)في الصورة وضوح ودقة التخزين قدرة تتفاوت•
 الصورة وضوح في الرئيسيان المؤثران باعتبارىما

 .ودقة اً وضوح اكثر الصورة كانت كمما اً منخفض الطيران خط ارتفاع كان كمما•
   .كبرأ خزن قدرةو  كثرأ تصوير أفالم استخدام إلى يحتاج كنول•
 قد مكانية بدقة مرئيات التقاط تستطيع الرقمية الجوي التصوير أنظمة ان كما•

 (0.3mm)إلى(0.0012mm) بين تتراوح طيفية ،ودقة(0.3m) إلى تصل
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 بؤرة عدسة التصوير -2
   :التصوير عدسة بؤرة في تؤثر مشتركة ىامة عناصر ثالثة توجد•
 (!ƒ)التصوير لعدسة (Focal Length)البؤري البعد•
 0(0) تصويره المراد واليدف الكاميرا عدسة بين المسافة•
 (i) الصورة ومستوى الكاميرا عدسة بين المسافة•
 فأن ميل أي فييا وليس ،عامودي بشكل موجية الكاميرا تكون عندما•

 .السابقة الثالثة صرالعنا تجمع الرياضية العالقة
𝟏

𝒇𝒊
=  

𝟏

𝒐
 + 𝟏

𝒊
 

   عدسة ألي ثابتة قيمة (𝑓𝑖) تعتبر•
 الكاميرا عدسة بين المسافة فإن (0) واليدف العدسة بين المسافة تتغير عندما•

 .ستتغير (i) الصورة ومستوى
 تمك بإشعاع يحدد التصوير لكاميرا األفقي المستوى في نقطة أي إظيار إن•

  الفيمم كاشف عمل بزمن مضروباً  النقطة
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𝐸:             المعادلة  =  
𝑠𝑑2𝑡

4𝑓𝑖
2 

  E :                            كاشف الفٌلمs  : شدة سطوع المشهد 

D  :            قطر فتحة عدسة التصوٌرT  : فترة كاشف العدسة 

𝑓𝑖 :   لعدسة التصوٌر  الؤريالبعد 

ثانٌة ، ( 1/125)ووقت الكاشف ( 5mm)وقطر فتحة العدسة ( mm 30)كامٌرا بعدها البؤري : مثال 
: ، بٌنما شدة سطوع المشهد لم تتغٌر ، المطلوب ( mm 10)وبافتراض زٌادة قطر فتحة عدسة الكامٌرا إلى 

 ما هو وقت الكاشف الالزم استخدامه للحصول على إغالق مناسب ؟

 : الحل 

 : شدة السطوع و البعد البؤري للعدسة فإننا نحصل على المعادلة التالٌة : بإهمال القٌم الثابتة 

(𝑑1
2)𝑡1 = (𝑑2

2)𝑡2 

 
((𝑑2

2
    (𝑑1

2)𝑡1/  𝑡2 = 

 

𝑡2 =
𝑑1

2

𝑑2
2  × (𝑡1)   

 

    𝑡2 =
52

102  ∗
1

125
=

25

12500
=

1

500
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 الخصائص الهندسية لمصور الجوية
Geometric Characteristics of Aerial Photos  

 الظواىر عن الكافية بالمعمومات المستخدم تزويد في الجوية الصور فائدة تكمن•
 . تصويرىا المراد لممنطقة والبشرية الطبيعية

 ليذه القياسات إجراء طريق عن المعمومات ىذه من الكاممة االستفادة ولتحقيق•
 الخصائص فيم يتوجب طبوغرافية خرائط إلى الجوية الصورة تحويل أو الظواىر
 .دراستيا المراد بالمنطقة الصورة تربط التي اليندسية

 يناظرىا ما إلى الصورة عمى القياسات تمك لتحويل الرياضية القوانين لفيم إضافة •
 :يمي ما في وذلك ليا المصاحبة والتعريفات الطبيعة عمى

 . اإلسقاط ومركز السالبة الصورة بين العمودية المسافة هو :البؤري البعد  •
 التقاط أثناء الفيمم عمى الصورة تسجيل فيه يتم الذي الموضع هي :السالبة الصورة•

 .الصورة
 عمى الظواهر من المنعكسة األشعة خاللها من تعبر التي النقطة هي :اإلسقاط مركز•

 .السالبة الصورة عمى إسقاطها ويتم الفيمم سطح
 .السالبة الصورة عمى العمودي األسقاط تمثل التي النقطة هي(P)األساسية النقطة-•
 عمى والمسقطة األرض سطح عمى العمودي الخط تقاطع نقطة هي(N)النظير نقطة-•

  .رأسية الجوية الصورة تكون عندما األساسية النقطة مع ،وتنطبق السالبة الصورة
 .الجوية الصورة هندسة في األساسية العالقات توضح صورة
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 الطائرة ارتفاع ٌمثل : (H()الطٌران رتفاعإ ) الطٌران محور•
 .األرض سطح على المقارنة مستوى عن اإلسقاط بمركز التصوٌر

 

 الخط ،وٌمثل التصوٌر ألة محور عن عبارة  :األساسً المحور•
 .السالبة الصورة على والمسقط اإلسقاط بالمركز المار العمودي

 

 األساسً المحور بٌن الواقعة الزاوٌة عن عبارة : (θ) المٌل زاوٌة•
 النظٌر وخط

 

 سطح على السالبة الصورة من الممتد العمودي الخط هو :النظٌر خط•
 .المقارنة

 

 آلة عدسة محور مٌل زاوٌة على بناء الجوٌة الصور تصنف•
 :هً رئٌسٌة أنواع ثالثة ىلإ التصوٌر

 .العمودٌة الجوٌة الصورة(1

 .المائلة الجوٌة الصورة(2

   .المٌل شدٌدة الجوٌة الصورة(3
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 العموديةالصورة الجوية .1
(Vertical Aerial Photos) 

 عمودي محورىا يكون كاميرا بواسطة التقاطيا يتم التي الصور ىي•
   األرض سطح عمى

 بسبب تماماً  عمودي بشكل الصور التقاط يتم ما نادراً  لكن•
 تعمل التي الرياح مثل الصورة التقاط أثناء تحدث التي الظروف

   .التصوير عدسة محور ميل عمى
         عن فييا العدسة محور ميل يقل التي الصور اعتبار يمكن•

   عمودية صورة بأنيا (درجة1 )
 مثل عالية دقة إلى تحتاج التي التطبيقات في الصور ىذه تستخدم•

 .اليندسية المشاريع
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 Tilted Aerial Photos)) لمائمةالصورة الجوية .2
الصورة الجوية التي يتم التقاطيا بكاميرا يكون محور العدسة ىي •

 األرض موجو بشكل مائل عمى سطح 
تصحيح األخطاء الناجمة عن ميل محور العدسة عن طريق يمكن •

 التجسيميةاستخدام أجيزة الرسم 
ىذا النوع من الصور بزيادة مساحة المنطقة التي يتم يمتاز •

 :تغطيتيا
 مقياسيا يقل كمما اتجينا نحو حواف الصورة ألن –
الموجودة في نياية الصورة تبدوا أكبر من حجميا وبالتالي الظواىر –

 الحقيقي 
 .ال تستخدم في المشاريع التي تحتاج إلى دقة عاليةلذلك •
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 (Oblique Aerial Photos)الجوية شديدة الميلالصورة ( 3
 بشكل مائل عدستيا محور يكون بكاميرا التقاطيا يتم التي الصورة ىي•

 .الصورة في األفق خط رؤية يمكن بحيث األرض سطح عمى كبير
 طائرة عمى مثبتة بكاميرا التقاطيا يتم العمودية الجوية الصور معظم إن•

 الطيران خط باتجاه
 بخط الطيران لخط المناظر األرض سطح عمى الوىمي الخط يسمى•

 (Nadir Line)النظير
   المتتالية العمودية الجوية الصور مراكز النظير خط يربط•
 الجوية الصور وتحميل بإنتاج الخاصة الجوي التصوير مشاريع تتطمب•

 تغطي التي المتداخمة الصور من سمسمة عمى ،الحصول والخرائط
 : بسبب الطيران محور طول عمى تصويرىا المراد المنطقة

  المنطقة انحاء لكافة األبعاد ثالثية المجسمة التغطية توفير ضمانل–
 الطيران محور باتجاه االول اتجاىين في الصور تتداخل أن يجب•

 لخط المجاورة الناطق بين ،والثاني(Endlap) األمامي التداخل ويسمى
 .(Sidelap)الجانبي التداخل ويسمى الطيران
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 Endlap األماميالتداخل 
 عمى الظاىرة لألجسام المشتركة المنطقة األمامي بالتداخل يقصد•

 الطيران محور طول عمى  التالية والصورة السابقة الجوية الصورة
 صورة نتاجإ في متتاليتين جويتين صورتين بين المتداخل الجزء يستعمل•

 الدقيقة الطبوغرافية الخرائط صنع في تساعد األبعاد ثالثية مجسمة
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 الصورة في  %65 إلى  %55 بين عادة التداخل نسبة تتراوح•
   الجوية

 تمييا التي الصورة ومركز الجوية الصورة مركز بين المسافة تحسب•
 األمامي التداخل عمى لمحصول الطيران محور طول عمى

  : التالية المعادلة باستخدام
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 Sidelap الجانبيالتداخل 

 طيران خطي بين الجوية الصور عمى الجانبية التداخل مناطق عن عبارة•
   متجاورين

 األبعاد ثالثية مجسمة صورة إنتاج أثناء تنشأ قد فجوات أي لتغطية يستخدم•
   .الجوية الصورة في %40إلى%20 بين الجانبي التداخل نسبة تتراوح•
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 (Aerial Photo Scale)مقياس الصورة الجوية 
 الجوية الصور في استعماال األكثر اليندسية الخصائص أىم من إن•

 حيث الخريطة، رسم لمقياس مشابو وىو الجوية، الصور مقياس ،ىو
 فمثال وأقساميا، القدم أو واقسامو، بالمتر القياس وحدات استخدام يتم

  عمى (300m)تمثل الجوية الصورة في (1mm)أن القول يمكن
 .األرض

  عن صغير أو كبير مقياس ذات بأنيا الجوية الصورة تسمية ويختمف•
 الخريطة

 مقياس ذات كانت إذا الخريطة رسم مقياس عمى تعتمد  فالخريطة•
 كبير أو صغير

 مع مقارنة كبير مقياس ذات تعتبر (cm 20,000 : 1)مقياسيا التي الخريطة–
 (cm 200,000 : 1)مقياسيا خريطة

  الظاىرة حجم ىو يرةغالص والصورة الكبيرة الصورة بين المقارنة مقياس لكن–
 الصورتين كال في نفسيا

 نفس حجم من أصغر فييا الظاىرة حجم يكون المقياس الصغيرة فالصورة –
 .أخرى صورة في  الظاىرة
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 تحديد مقياس رسم الصورة 

 نقطتين بين المسافة ىي الصورة مقياس لتحديد المثمى الطريقة•
 طبوغرافية خريطة عمى المسافة نفس وقياس الصورة عمى معمومتين

  : التالية المعادلة باستخدام ضر األ عمى أو
  المسافة عمى الصورة الجوية  = الخريطة رسم مقياس •

 المسافة عمى األرض 
    : مثال•

 جوية وصورة (30,000 :1)رسم بمقياس طبوغرافية خريطة
  الخريطة عمى طوله يبمغ فرعي طريق تحويان  الدراسة لمنطقة

(36.4mm) الجوية الصورة وعمى (82.5mm) 
   ؟ الجوية الصورة مقياس أحسب1)
 الصورة في الظاىر الفرعي لمطريق المقابل السور طول ماىو2)

 ؟(52.6mm)طولو البالغ الجوية
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 رض مستويةأرسم الصورة الجوية فوق مقياس  (1

 من المصححة أو الخالية الرأسية الجوية الصور  رسم مقياس يخضع•
 مستوية أرض فوق التقاطيا يتم التي األرضي، والتقوس الفيمم أخطاء

 :ىما ىامين لعنصرين
 (¡ƒ) التصوير لعدسة البؤري البعد •
 (H) المقارنة سطح فوق الطيران محور ارتفاع•

البعد البؤري  لعدسة التصوير  = الجوية الصورة رسم مقياس
  ارتفاع محور  الطيران فوق سطح المقارنة 

 أرض فوق الرأسية الجوية الصور رسم مقياس التالي الشكل يوضح•
   البحر سطح مستوى ىو المقارنة سطح ومستوى ، مستوية

 وكذلك (H) البحر سطح مستوى فوق الطيران محور ارتفاع كان فإذا•
 ، معروفاً  (h) البحر سطح مستوى فوق المستوية المنطقة ارتفاع

 من (Z) المستوية األرض فوق الطيران محور ارتفاع تحديد فباإلمكان
   التالية المعادلة خالل

•                        𝑍 = 𝐻 − ℎ 
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 بكاميرا أخذت رأسية جوية صورة رسم مقياس أحسب : مثال
 يبمغ الطيران ارتفاع بأن عمماً  (mm 92.6) البؤري بعدها تصوير

( 3600 m) المقارنة مستوى فوق   
 ميمميمتر إلى المتر نحول
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 : 2مثال 

(  m 1500)أحسب مقياس رسم صورة جويت رأسيت ألرض مستويت ترتفع     

فوق مستوى سطح المقارنت ، علماً بأن البعد البؤري لكاميرا التصوير  

(92.6 mm ) وارتفاع الطيران( 5500 m )فوق مستوى المقارنت 

  : الحل•
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 محدد تفاع ار رسم  الصورة عند مقياس (   2
   الواحدة الجوية الصورة داخل ألخرى منطقة من الرسم مقياس يختمف•
 الصورة داخل الموجودة الظواىر ارتفاع اختالف إلى ذلك سبب عويرج•

 الجوية
 عدسة من لقربيا أكبر مقياسيا يكون الصورة في المرتفعة الظواىر•

   المنخفض االرتفاع ذات الظواىر بعكس التصوير
   الجوية لمصورة موحد مقياس عمى لمحصول•
 الصورة داخل االرتفاع متباينة ظواىر لعدة الرسم مقاييس حساب يمكن•

 الجوية
 وذلك الجوية لمصورة موحد مقياس لعمل المقاييس ىذه متوسط حساب•

 .التالية المعادلة بتطبيق
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  : مثال
 بعدىا تصوير بكاميرا التضاريس مختمفة أرض فوق رأسية جوية صورة التقاط تم

 سطح فوق (m 6000) بمغ الطيران ارتفاع بأن اً عمم،(mm 122)البؤري
 منسوب وأدنى (3500m)ارتفاعوA جبل قمة ىو منسوب أعمى وكان ، المقارنة

 (1200m)وارتفاعيا B بحيرة ىو
  ؟ BوA  عند الجوية الصورة مقياس حسبا ( 1
 الجوية؟ الصورة مقياس متوسط حسبا ( 2
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 لجويةاالتغطية األرضية في الصور 
 كاميرا وحجم ومواصفات وظائف من جزء الجوية الصور في األرضية التغطية إن•

   الجوي التصوير
  (230mm×230mm) بعادىاأ كاميرا بواسطة التقاطيا يتم التي الجوية الصورة•

 التقاطيا يتم أخرى صورة أي ضعف 16 حوالي األرضية التغطية عمى قدرتيا تبمغ
 صورة ضعف 61 وحوالي المقياس، بنفس (55mm×55mm) أبعادىا بكاميرا
 .المقياس بنفس (24mm×24mm) أبعادىا

 الصورة في األرضية التغطية بمقدار أيضاً  مرتبط الجوية الصورة مقياس أن كما•
   الطيران خط وارتفاع البؤري بالبعد ارتباطيا خالل من ،الجوية

 مع اً عكسي اً تناسب تتناسب الصورة، تغطييا التي األرضية التغطية عرض نأ فنجد•
 البؤري البعد

  اردمق يكون قصير البؤري بعدىا بعدسات التقاطيا يتم التي الجوية فالصور•
 بعدسات التقاطيا يتم التي الصور من (صغير مقياس) أكبر األرضية تغطيتيا

 .أطول البؤري بعيا
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