
 

Ras ALKaimah, Uae  
march 5th, 2013 

 1 

1 

 تطبيقات تقنية

 العاملي  لرسم اخلرائط  املواقع نظام  واالستشعار عن بعد  نظام يف  

 
 

 تقنيات رسم الخرائط أنواع  تطبيقات 

   . االستشعار عن بعدRS  

 . نظام المعلومات الجغرافي GIS  

  العالمي .   المواقعنظامGPS  

 االستشعار عن بعدأوال : 

 Remote Sensing 

هو الحصول على معلومات حول هدف ما أو منطقة 

أو ظاهرة معينة دون لمسها أو االحتكاك بها مباشرة ، 

معلومات دقيقة عن طريق مجسات مركبة   ويجمع

  digitalبشكل رقمي على القمر الصناعي   ويخزنها 

 :  أنواع االستشعار عن بعد

االستشعار عن بعد باستخدام التصوير الجوي  .1

 ”يستخدم الطائرات ” والصور الجوية . 

 ” االستشعار عن بعد باألقمار الصناعية  .2

 بيانات األقمار الصناعية      

 انات سبوت وبيانات الندساتبي 

تعالج بياناته  . Magnetic Tapeأشرطة ممغنطة  .1

وهي ” هندسياً وراديو متريا في محطات االستقبال 

عبارة عن بيانات رقمية للمنطقة الملتقطة و تعالج 

 باستخدام الكمبيوتر . 

. عبارة عن أفالم أو ورق بمقاييس رسم صور فضائية  .2

 .“  1:40000 و 1:125000مختلفة تتراوح ما بين:

 هي صور ملونة ال تمثل :   صور األقمار الفضائية

األلوان الحقيقة للظواهر التي تمثلها على سطح 

بصور األلوان غير الطبيعية األرض ولذلك تعرف 

األخضر ويرجع ذلك الستخدام نطاقات الطيف 

الن األقمار تدور على ارتفاع  واألحمر وتحت األحمر

وي ومن ثم ال يمكن ألجهزتها أعلى من الغالف الج

الذي يصل إلى األرض الذي الطيف األزرق التقاط 

  يتشتت عند اصطدامه بالغالف الجوي .

 (التفريق  )درجة وضوح الصورة الفضائية

  Resolution 

  هي القدرة على التميز بين جسمين متجاورين على

 سطح األرض . 

  تقسم الصورة الفضائية إلى عدد من الصفوف

والخلية هي اصغر  Pixelsعمدة وتسمى الخاليا واأل

وحدة يمكنها أن تفرق بين الوحدات أو األشياء 

 . المتجاورة في أي صورة فضائية . 

  كلما صغر حجم أو مساحة األرض الذي تمثله الخلية

 الواحدة دل ذلك على دقة الصورة أو درجة الوضوح.

 الماسح الضوئي متعدد األطياف 

Multispectral Scanner (MSS) 

  جهاز محمول على قمر الندسات يسجل معلومات

 إذمتعددة األطياف بشكل رقمي بواسطة الكمبيوتر .

صور لمنطقة واحدة على سطح  أربعيسجل الماسح 

 األحمر”اثنان منها في نطاق الطيف المرئي  األرض

تحت  األشعةواثنان منها في نطاق  ” واألخضر

 الحمراء .

 الضوئي إذا بلغت مساحة  نعتمد على هذا الماسح

مترا مربعا  لظاهرة ما .  79الخلية الملتقطة  حوالي 

أما إذا قلت مساحة الخلية عن ذلك نلجأ  الستخدام  

”   الراسم الخطي” الجيل الثاني من قمر الندسات  

 لتوضيح الصورة الملتقطة  

 الراسم الخطي المتقدم

  جهاز محمول على قمر الندسات يقوم بالتقاط

معلومات الرقمية لسطح األرض في سبعة نطاقات ال

منها في مجال  3” من الطيف الكهرومغناطيسي 

تحت الحمراء  األشعةمنها مجال  3الطيف المرئي و 

 ” تحت الحمراء الحرارية  األشعةفي مجال  األخيرو 

  أهم ما يميز صوره دقيقة جدا إذ  تصل درجة التفريق

  مترا مربعا . 30للخلية إلى 
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 تطبيقات تقنية

 العاملي  لرسم اخلرائط  املواقع نظام  واالستشعار عن بعد  نظام يف  

 
 

 Spot  satellite  ار سبوت أقم

  الذي تصل درجة الدقة  3. تم إطالق سبوت  1998في عام

: وهذا . مترين مربعين فقط  إلى” مساحة الخلية ”في صوره 

 مقاييس كبيرة جدا  األمر يساعد في رسم خرائط دقيقة ذات 

خرائط العمران بجميع  –مثل ) خرائط  استخدام األرض 

 اشكاله  ( .

 تفسير بيانات وصور األقمار الصناعية  طرق

 تقسم هذه الطرق إلى قسمين هما : 

 التفسير البصري . .1

 )التحليل الرقمي(بواسطة الحاسب اآللي تحليل الصور .2

 التفسير البصريأوال: 

  يعتمد على فحص الصور نظرياً للتعرف على الظواهر

 تبعا الختالف درجة اللون أو الظل.المختلفة 

 عيوبه  : 

 ف نتيجة التفسير للصورة الواحدة من شخص آلخر .اختال 

 . تعتمد على كفاءة الباحث ومعرفته بظروف المنطقة 

   أهم استخدامات هذا التفسير البصري : ) اعداد خرائط

 الخرائط االستكشافية للموارد الطبيعية  –استخدام األرض 

. ) 

 تحليل الصور بواسطة اآللي . ) التحليل الرقمي (.ثانيا: 

 تمد على استخدام الحاسب اآللي كوسيلة سريعة ودقيقة في يع

 التعامل مع هذا الزخم الهائل من البيانات .

  يمكن التغلب على جميع عيوب الصور من خالل  :مميزاته

ومن   : SIPمعالجتها باستخدام برامج معالجة الصور الفضائية 

  -أهمها : 

 . برنامج إزالة التشوهات الهندسيةGeometric 

Corrections  

  . برنامج تحسين الصور الفضائيةImage 

Enhancement  . 

  نظام المعلومات الجغرافيثانيا: 

Global Positioning System “GPS” 

  هو أحد االجهزة التي تعمل بنظام التموضع العالمي ) جي بي

 إس ( ويستخدم في تحديد الموقع الجغرافي .

 وع من قبل الواليات لفظ جي بي إس إشارة إلى النظام الموض

المتحدة االمريكية وهو نظام المواقع العالمي التابع لوزارة 

 الدفاع االمريكية .

 GPSتطبيقات  �

المالحة البحرية  –) األسلحة الموجهه   تطبيقات  عسكرية -

 والجوية العسكرية ( .

 –انظمة مالحة السيارات  –: المالحة المدنية  تطبيقات مدنية -

استعماله  لتحديد  –مسح األراضي  –الهواتف المحمولة 

تحديد مواقع توزيع آالت الفالحين على  -سرعة السيارات  

 حقول كبيرة  (. 

  أكثر دقة من التطبيقات المدنية GPSالتطبيقات العسكرية ل 

 مترا( 15إلى  100 دقة تصل ) من

 

 ؟ GPS جي بي إس  كيف يعمل نظام

  ق بث إشارة : عن طريتحديد ارتفاع األقمار الصناعية

من القمر الصناعي تحمل موقعه ولحظة أو زمن بث 

 اإلشارة .

  عن طريق معرفة تحديد المسافة  من القمر الصناعي :

 .  اإلشارةلحظة االستقبال وسرعة انتقال الموجة أو 

  : عن طريق اخذ ثالث تحديد موقع الشيء  نظريا

ثة  مختلفة فان نقطة تقاطعها  الثال أقمارمن ثالثة  إشارات

 .  الشيءهي موقع 

  : إشارات أربععن طريق اخذ تحديد موقع الشيء عمليا 

  األجهزةمختلفة  . ويمكن أن تزود هذه  أقمار أربعةمن 

ولكنها مكلفة اقتصادياً ” ساعة ذرية ” عالية الدقة بساعة 

لذلك فان مستقبالت جي بي إس عمليا ال يمكنها تحديد 

تستعين ياشارة رابعة من لحظة االستقبال بالهادروير بل 

 قمر صناعي رابع لحساب زمن االستقبال .

 ألجهزة نوكيا  GPSموقع مفيد لتحميل               

 http://mea.nokia.com/support-

ar/software/nokia-ovi-suite-ar . 

http://mea.nokia.com/support-ar/software/nokia-ovi-suite-ar
http://mea.nokia.com/support-ar/software/nokia-ovi-suite-ar

