
 الدلیل المصّور
 صنع الخرائط للمبتدئین باستخدام البالون أو

     الطائرة الورقیة
 لتعلم المزید یرجى زیارة موقعنا

http://grassrootsmapping.org

 أو كیس نوم بولیستر
 عدد 2

 البالون 1.5 متر

 شریط نایلون للبالونات بطول
1000 م ووزن 5 كجم

 سلسلة خیوط نایلون
 للطائرات الورقیة (30

(كغم وأكثر

 عبوة (قنینة)
 بالستیكیة
 سعة 2 لتر

 كامیرا رقمیة
 بوضعیة التصویر
 المتواصل +
 ذاكرة بحجم 4
جیجابایت أو أكثر

الصق قوّي

 أشرطة مطاطیة

 إسطوانة بحجم 1.5مقص
 متر مكعب من
الھیلیوم

 طائرة ورقیة
 كبیرة

قفازات سمیكة
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 ھل ترید صنع
خرائط؟

 ھل تود الحصول 
 على صور فضائیة

 ولكن ال تستطیع
احتمال تكلفة ذلك؟

 ھل ترید رؤیة بیتك
 من السماء؟

 اتبع ھذه الخطوات
 وستتمكن من فعل
 ذلك بأقل من 100

  دوالر

 بالون واحد بعرض 2 متر

 ھذا العمل مرخص بموجب رخصة
 المشاع اإلبداعي
  نَسب الُمصنَّف - الترخیص بالمثل



 قم ببناء كبسولة الكامیرا

 ھذا الغالف الواقي البسیط یحمي العدسة من االرتطام باألرض وتحمي الكامیرا
حین ترتطم بالجدار أو األشجار

 اقطع عبوة الصودا
 نصفین وضع الكامیرا

 داخل الجزء العلوي
 وأنزل الحلقة حول عنق

.العبوة
 تأكد أن العدسة محمیّة

.حتى وھي مفتوحة

 استخدم بقیة العبوة لصناعة
 "األجنحة" لتثبیتھا إذا ھبت
 الریاح. اقطع األشرطة ثم قم
 .على ثنیھا كي تكون مستقیمة

 ھذا سیحفظ الكامیرا من
 الحركة ویحافظ على وضوح
الصور

2cm

 اربط حلقة بطول متر واحد
 من الخیوط واستخدام

 الالصق لتثبتھا جیداً على
 الكامیرا. تأكد أن الشریط

 الالصق ال یمنع العدسة من
 .التوّسع

 اضغط على الالصق
 بقّوة، فھو الشيء
 الوحید الذي یمنع
 الكامیرا من التحرك
 خارج الخیط حتى ال
 .تسقط من ارتفاع عاٍل

 قم باختیار وتحضیر الكامیرا
ً  یمكن استخدام أي كامیرا رقمیة لھا وضعیة "التصویر المستمّر". یمكن أیضا
 والتي (CHDK) التي تحتوي على زر Canon استخدام كامیرا من نوعیة

 .تتیح خیار التقاط صورة كل 5 ثوان

 للتحلیق لفترة أطول قد تحتاج
 إلى بطاریات جدیدة، وبطاقة

 ذاكرة أكبر، أو قد تختار
 التصویر بمستوى دقة منخفض.
 بطاقة الذاكرة بسعة 4 جیجابایت

 .تمتلئ في 35 دقیقة تقریباً

 في وضعیّة "التصویر المستمر" تقوم الكامیرا بالتقاط
 صورة كل ثانیة في حال الضغط على زر التصویر،

 وستظھر على شاشة العرض الصغیرة عدد الصور التي
 .یمكنك تخزینھا على بطاقتك

 قرر إن كنت ترغب في استخدام البالون أو الطائرة الورقیة وذلك باالعتماد على
.حالة الریاح في منطقتك

 قد تكون الطائرة الورقیة أرخص، ولكن لیس من السھل أن تحلق في الھواء،
 .ویجدر بك ربما أن تحّضر االثنین معاً

 البالون أم الطائرة الورقیة؟

 البالون یحتاج إلى سرعة ریاح تصل إلى 10 عقد في الساعة، أما الطائرة الورقیة
 .فتحتاج أكثر من ذلك. انظر إلى العلم لتقدر سرعة الھواء
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 حضر البالون وامأله بالغاز

 یمكن استخدام بالون كبیر بعرض 1،5 متر، ولكن
 إن لم تتمكن من العثور علیھ، فیمكنك أن تصنع
 واحداً باستخدام البالستیك. یمكن استخدام أكیاس
 القمامة الكبیرة، ولكن یصعب أن تبقى منفوخة ألكثر
 من ساعة. یمكن استخدام أكیاس المایلر أو بالستیك
(PET) التي تحفظ الھواء بشكل أفضل.
 یمكن إن توفر لدیك أكیاس نوم بالستیك مایلر فیمكن

 إغالقھا باستخدام الالصق القوي ویمكن أن تحفظ
 الھواء داخلھا لعدة أیام، بخالف البالونات. یكفي
 استخدام اثنین من ھذه األكیاس إن توفرت لرفع

 .الكامیرا علیھا

 ضع الكامیرا على وضعیة التصویر المستمر.
 یمكنك أن تضع قطعة من الورق المقّوى على زر
 التصویر أو ممحاة القلم الرصاص للضغط على
.الزر
 استخدم الشریط المطاطي للضغط علیھا. تأّكد من
 الضغط على زر التصویر، قد تحتاج إلى استخدام

 .شریط مطاطي آخر

 تأكد من الصمام بدایة بالسماح لبعض
 الھیلیوم بالنفاذ دون ربط األسطوانة
 بشيء، ثم ضع البالون وابدأ بنفخھ

 .ببطء

 یجب أن یساعدك شخص في تثبیت البالون
 .كي ال یضرب بشجرة أو باألرض

 مكنك أن تضیف عروة إضافیة أو
 شریطا مطاطیا وتربطھ بأسفل العبوة

 .لتثبت الكامیرا بشكل جید

 واألفضل من ذلك ھو وضع غطاء فوق
 الخیط حین تكون الكامیرا ثابتة في

 محلھا، بحیث یعمل الغطاء على تثبیت
الخیط بإحكام

 ألق الكامیرا على فرشة السریر وتأكد من
 .أنّھا لیست عرضة للسقوط

 ضع الكامیرا على وضعیة التصویر التلقائي
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 احرص على ارتداء القفازات كي ال یؤثر
الحبل في یدك

 ال تحلق بالبالون أو الطائرة الورقیة قرب
أسالك الكھرباء أو أثناء العواصف الرعدیة

 الریاح السریعة تكون عادة في الساعة الثانیة بعد
 الظھر، واألقل سرعة عند الفجر. أحضر معك ماء

 واستخدم الكریم الواقي من الشمس إن كان الجو حاراً،
 .واشحن بطاریة الكامیرا في اللیل

 رفع البالون أو الطائرة الورقیة

 اترك البالون یرتفع إلى أعلى
 ارتفاع ممكن بأعلى سرعة، ألن
 الریح ستجعلھ ینخفض في حین

 .یتوقّف عن االرتفاع

 احرص عند استخدام الطائرة الورقیة أن
 یكون ثقل السحب 5 كغم على األقل،
 وطول الحبل 20 مترا قبل أن تفعل العقدة
 .لتثبیت الكامیرا

 حین تختار مكان إطالق الطائرة الورقیة
 فعلیك أن تقف عكس اتجاه الریح في
الموقع الذي ترید إعداد خریطة لھ

 إذا استخدمت
 البالون فثبّت

 الكامیرا أسفل
البالون

 حّرك الحبل بحذر كي
 ال یشتبك ببعضھ! إن

 كان الحبل سیئاً فیجب
.أن تتخلص منھ

 یمكن أن یساعدك
 شخص آخر في التحكم

 أحضر معك جھاز .في الحبل
GPS إن أمكن لتسجل 
 نقاط الطول والعرض

  .أو تسّجل الموقع

 یمكن االكتفاء برسم
 الموقع أو أخذ صورة

 .عن خریطة أخرى

 بشكل عام، إن
 كانت الطائرة أو
 البالون على
 ارتفاع 1000
 متر فإن الصور
 التي ستلتقطھا
 ستظھر 1000
 .متر من األرض

 ستغرق تحضیر
 خریطة صغیرة
قرابة ساعتین

 حین یكون البالون
 على ارتفاع 500
 إلى 1500 متر
 حاول أن تسیر حول
 المنطقة قلیالً لتصور
 مساحات مختلفة
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