
ي نظام استشعار عن بعد مبني على التكامل الوظيف
ه السلكية ارضيه ثابتمجساتبين مستشعرات و 

وطائرهومتحركة 

عالء فتحي خليفه. د 

رئيس قسم الهندسة الكهربائية و االتصاالت

الجامعة األلمانية األردنية

عمان األردن 



الهدف من المشروع

توفير نظام استشعار عن بعد و 
تطبيقه بعده مجاالت مثل

صحة و حال المباني األثرية مراقبة 
(Ancient building  health 

structure monitoring) 

االهتزازات وذلك من خالل مراقبه 
تنشأ بسبب الزالزل ن أممكن التي 

او أي نشاط ارضي قد يسبب 
اهتزازاً في هذه المباني األثرية 

القديمة 

المجال الزراعي و الري حيث 
و المناخية يمكن مراقبه الظروف 

عن بعد و التحكم بمقدار التربة 
الري المناسب 

السالمة العامة مجال االمن و 
حيث يمكن من خالل النظام 
استشعار أماكن قد تكون خطره 
على االنسان مثل المناطق 

للتلوث الكيميائي و المعرضة 
األماكن التي يمكن و االشعاعي 

ان يكون بها انبعاث لغازات سامه 
الغازمثل ابار النفط و 



مكونات المشروع 

طائره : الجزء الثالث
من غير طيار مزوده 

و اجهزه بمجسات
اتصال السلكي لجمع 
المعلومات من الروبوت 

و ارسالها لمنصة 
المراقبة واتخاذ القرار

3

روبوت : الجزء الثاني
ارضي متحرك مزود 

و اجهزه اتصال بمجسات
السلكي لجمع المعلومات 
و ارسالها للطائرة من غير 

طيار

2

مجموعه : الجزء األول 
من المستشعرات 
األرضية الثابتة و 

و بمجساتالمزودة 
اجهزه اتصال السلكي

1



مجموعه من : الجزء األول 
المستشعرات األرضية الثابتة

و اجهزه بمجساتو المزودة 
اتصال السلكي

هوائي 1
االتصال 
الالسلكي

مجس الحرارة 
، الرطوبة و 
الضغط الجوي

دائرة اتصال متحكم
السلكية

كهربائيهداخل الصندوق يوجد متحكم و دائرة 
السلكيهو دائرة اتصال المجساتلتوصيل  

و بطاريه

دائرة كهربائية 
المجساتلتوصيل  

بطاريه



هوائي االتصال 
الطائرهالالسلكي مع 

من غير طيار

مجس تحديد 
المكان 

GPS 

receiver

روبوت : الجزء الثاني
ارضي متحرك مزود 

و اجهزه اتصال بمجسات
السلكي لجمع المعلومات 
و ارسالها للطائرة من غير 

طيار

2
هوائي االتصال الالسلكي مع 

المستشعرات األرضية

فوق صوتيه لتمكن مجسات
الروبوت من االبتعاد عن 

المعيقات و االجسام اثناء 
الحركة

يوجد في الداخل 
متحكم و دائرة 

التحكم بالمحركات 
و بطاريات و دوائر 
االتصال الالسلكية



و جهاز اتصال بمجساتجهاز مزود 
السلكي و ذاكره من اجل حفظ  المعلومات 

.  المجمعة من المستشعرات األرضية
:يحتوي الجهاز على المكونات األتية

A: ذاكره تخزينيه
B: دائرة االتصال الالسلكي و الهوائي

C:متحكم
D:  بطاريه
E: مجسات

الطائرة من غير طيار

طائره : الجزء الثالث
من غير طيار مزوده 

و اجهزه بمجسات
اتصال السلكي

3



النظام المتكامل



إنجازات المشروع



المعرفةفي قمه المشاركة 
UAE 2017

المشاركة في معرض 
Sofex 2018- Jordan 



االردنيهفوز طلبه من فريق المشروع بجائزه الجامعة األلمانية 
لالتصال مع الصناعة في المهرجان التكنولوجي  و تكريمهم من قبل 

2017رئيس الجامعه

http://www.gju.edu.jo/news/gju-won-7-prizes-10th-national-technology-parade-7100



عالء خليفه جائزه تقديريه. منح د
The Young AFCEA 40 Under 40 Award منظمهمن 

الممنوحة من منظمه  
Armed Forces Communications and Electronics Association (AFCEA)األمريكية

http://www.gju.edu.jo/news/dr-khalifeh-wins-afceas-40-under-40-award-2018-8880

https://www.afcea.org/site/40U40Winners



األردني وذلك من خالل برنامج يسعد صباحك مقابله الدكتور عالء خليفه مع التلفزيون 
المتميز في هذا المشروع اإلنجاز فيها عن حيث تحدثت 

https://www.youtube.com/watch?v=3BDIuIeHoBE



سمو الشيخ سالم العلي الصباح جائزة شكر خاص ل

للمعلوماتية

على دعم المبتكرين و المخترعين العرب


