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استناداً إلى نجم القطب     

 الصنعية    استناداً إلى األقمار       
استناداً إلى الشمس والنجوم         



أهمية الموضوع

   هناك بعض اإلشكاليات التي تظهر من خالل    
. تعدد طرق أو وسائل الحساب والتجسيد  

    تحليل هذه الطرق والوسائل باإلضافة لتسليط    
. الضوء على طرق تراثية لم تفقد أهميتها إلى اآلن  
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طرق حساب اتجاه القبلة     

الطريقة التحليلية التي تعتمد عل حل مباشر    
. للمثلثات الكروية   

 التي تعتمد على استخدام  الترسيمية الطريقة 
. الخرائط

 الطريقة الميكانيكية التي تعتمد على استخدام    
. آلة االسطرالب التراثية 
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حساب اتجاه القبلة   
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طرق حساب اتجاه القبلة     

الطريقة التحليلية التي تعتمد عل حل مباشر    
. للمثلثات الكروية   

 التي تعتمد على استخدام  الترسيمية الطريقة 
. الخرائط

 الطريقة الميكانيكية التي تعتمد على استخدام    
. آلة االسطرالب التراثية 



االنتقال من السطح الكروي إلى المستوي   :  نظام اإلسقاط  االنتقال من السطح الكروي إلى المستوي   :  نظام اإلسقاط 



أشكال مختلفة من نظم اإلسقاط  أشكال مختلفة من نظم اإلسقاط  



تشوه صورة منطقة في ثالثة نظم إسقاط  تشوه صورة منطقة في ثالثة نظم إسقاط  



ال يصح استخدام الخرائط لتعيين االتجاه نحو مكة                       برسم استقامة يعتبر خاطئاً      بالخارطة    تعيين االتجاه نحو مكة   إن االتجاه الصحيح للقبلة هو أقصر مسافة نحو مكة على سطح األرض          

 تطابق الواقع بالمطلق         خارطة  ألن الخرائط مشوهة وال توجد               
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طرق حساب اتجاه القبلة     

الطريقة التحليلية التي تعتمد عل حل مباشر    
. للمثلثات الكروية   

 التي تعتمد على استخدام  الترسيمية الطريقة 
. الخرائط

 الطريقة الميكانيكية التي تعتمد على استخدام    
. آلة االسطرالب التراثية 



خط نصف النهار  
(الجنوب)

اتجاه الشرق  

اتجاه القبلة   

االستواء 
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خطوط الطول والعرض وخط اتجاه القبلة   خطوط الطول والعرض وخط اتجاه القبلة   



صفيحة االسطرالب تحوي منظومتي إحداثيات كروية    صفيحة االسطرالب تحوي منظومتي إحداثيات كروية    

نقطة السمت   

القطب الشمالي   



وجه 
االسطرالب 
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طرق تجسيد اتجاه القبلة        

استناداً إلى القطب المغناطيسي بالبوصلة     

بالتيودواليت  استناداً إلى نجم القطب    

.GPS بتقنية    الصنعية استناداً إلى األقمار  

 استناداً إلى الشمس والنجوم باإلسطرالب    



خالل مائة سنة الماضية انتقل القطب         
 كم  ١٢٠٠المغناطيسي حوالي       

خالل مائة سنة الماضية انتقل القطب         
 كم  ١٢٠٠المغناطيسي حوالي       

خالل خمسين سنة القادمة      

 كم  ٢٠٠٠يتوقع انتقاله حوالي        

خالل خمسين سنة القادمة      

 كم  ٢٠٠٠يتوقع انتقاله حوالي        



δ

حركة القطب المغناطيسي خالل أربعمائة سنة الماضية          حركة القطب المغناطيسي خالل أربعمائة سنة الماضية          



بوصلة 

مرتبطة بمنظار   

بوصلة 

مرتبطة بمنظار   



طرق تجسيد اتجاه القبلة        

استناداً إلى القطب المغناطيسي بالبوصلة     

بالتيودواليت  استناداً إلى نجم القطب    

.GPS بتقنية    الصنعية استناداً إلى األقمار  
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طرق تجسيد اتجاه القبلة        

استناداً إلى القطب المغناطيسي بالبوصلة     

بالتيودواليت  استناداً إلى نجم القطب    

.GPS بتقنية    الصنعية استناداً إلى األقمار  

 استناداً إلى الشمس والنجوم باإلسطرالب    
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عالقة ارتفاع الشمس مع االتجاه  



S

مسقط الشمس في خط األفق       
عندما تكون باتجاه القبلة          



عالقة ارتفاع الشمس بالزمن عالقة ارتفاع الشمس بالزمن 



Sاتجاه الجنوب     

اتجاه القبلة

Z سمت الراصد    

 مشرق الشتاء 
 مشرق الربيع والخريف  
 مشرق الصيف

N

عالقة ارتفاع الشمس بالزمن عالقة ارتفاع الشمس بالزمن 



S

 يربط بين انحراف الشمس وارتفاعها                  ZPSالمثلث الكروي     



حساب ارتفاع الشمس الدال على اتجاه القبلة   
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بالعضادة  الرصد    

محور الرصد      

 نقطة النظر   



1 mm

0.1 deg.          خطأ قراءة الزاوية يساوي
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تعتبر الطريقة التحليلية في حساب اتجاه القبلة           
من أدق الطرق، وتعتبر العالقة  

عالقة شاملة لحساب اتجاه القبلة في أي نقطة              
على سطح األرض  
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طرق تجسيد اتجاه القبلة يختلف بعضها عن   
االعتماد على القطب المغناطيسي يتطلب       بعض من حيث الدقة وإمكانية التطبيق  

بوصلة خاصة دقيقة وبعيدة عن مؤثرات     
المحيط  

 GPSاستخدام نظام تحديد الموقع العالمي       
بأجهزته المتاحة ال يعطي دقة مقبولة إال في       

م ٨٠٠مناطق مفتوحة بامتداد ال يقل عن    

االعتماد على نجم القطب تعتبر طريقة دقيقة،     
إال أنها تتطلب العمل ليالً وبسماء صافية     

االسطرالب ال يزال يحتفظ بأهميته رغم دقته    
المحدودة نسبياً في تجسيد اتجاه القبلة، فمن      
الممكن استخدامه ليالً ونهاراً وال يتأثر بأي      

مؤثرات في المحيط   

الخالصة 
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