
ق النظام العالمى لتحديد المواقعظ
Gl b l P iti i S t (GPS)

ق

Global Positioning System (GPS)

محمد يعقوب محمد سعيد.د
الجغرافيا برنامج الجغرافيابرنامج

جامعة اإلمارات العربية المتحدة
Mob: 050-5438788

E mail: myagoub@uaeu ac aeE-mail: myagoub@uaeu.ac.ae
URL:http://faculty.uaeu.ac.ae/myagoub



يالمحتويات
أهمية تحديد الموقع•

ق ط طرق تحديد الموقع•

أنواع األقمار الصناعية•

األقمار الصناعية لتحديد المواقع•

المواقع• لتحديد العالمى النظام العالمى لتحديد المواقعالنظام

مكونات النظام العالمى لتحديد المواقع•

ق ل ل ل ل ظ ل قة ف ة ث ل ل ل العوامل المؤثرة فى دقة النظام العالمى لتحديد المواقع•

تطبيقات النظام العالمى لتحديد المواقع  •

المراجع•

المواقع• لتحديد العالمى النظام عن االنترنت من مواقع من االنترنت عن النظام العالمى لتحديد المواقعمواقع



الموقع تحديد عأهمية و ي  ي 

اش80% غ أ ة اش قة ط ت ت ات ا الق من القرارات تعتمد بطريقة مباشرة أو غير مباشر 80%•
مثال على ذلك موقع المنزل أو  , على تحديد الموقع

أو تحديد موقع طلب  ..المدرسة أو المتجر أو المستشفى 
الخ...اسعاف أو أقرب دورية وري رب خ...و

يساهم تحديد الموقع بدقة فى الوصول اليه بسرعة وإنقاذ •
ة اد ال ا االض ل تقل االشخا حياة االشخاص وتقليل االضرار الماديةاة



ق ال ت ق طرق تحديد الموقعط

يتم  تحديد اى نقطة على األرض عن طريق قياس المسافات •
)(X, Y, Zوالزوايا واالرتفاعات والحصول على االحداثيات ي ى و و ر و ي زو ,و , )(

رضية واألقمار الصناعية  ألمن الطرق المستعملة لذلك المساحة ا•
GPSGPS

يمكن تحديد الموقع بالعنوان مثل الشارع العاشر بحى الخبيصى  •
ات داث ا ال له ت ن د ال ب ا ال طة ا ان ن ال هذا ولفهم هذا العنوان بواسطة الحاسوب البد من تحويله الى احداثيات لف

GISويتم ذلك بواسطة استخدام نظم المعلومات الجغرافية 



ا اع ةألأن ناع ال ا ق قمار الصناعيةألأنواع ا

           Communication       لالتصاالت•

ناخ ال ة ا Mلد t l                        Meteorologyلدراسة المناخ•

المواقع• GPSلتحديد GPS   لتحديد المواقع      

Spy py تجسس  لل•

  Land Observation    لمراقبة األرض•



األقمار الصناعية لتحديد المواقع

GPSأقمار أمريكية                 •

أآثر األقمار استخداما وذلك لتوفر معلومات وأجهزة عنها–

      GLONASSأقمار روسية       •

عنها– متوفرة معلومات توجد ال توجد معلومات متوفرة عنهاال

Galileoأقمار أوربية            •

 2008داء العمل بها عام يبسوف –



عالنظام العالمى لتحديد المواقع و ي ى م
Global Positioning System (GPS)

الصناعية• األقمار من مجموعة عن عبارة المواقع لتحديد العالمى النظام العالمى لتحديد المواقع عبارة عن مجموعة من األقمار الصناعيةالنظام
لتحديد المواقع وأصبحت ذات   1978أطلقتها وزارة الدفاع األمريكية عام 

.بعد فك التشفر 2000وزادت دقتها بعد عام 1993استخدام واسع منذ عام 
:مكونات النظام العالمى لتحديد المواقع هى•

الصناعية– Spaceاالقمار Segment ي                 Space Segmentر 

Control Segmentمحطات التحكم                –
تخد ال Uأجهزة S t User Segmentأجهزة المستخدم                 –



الصناعية االقمار الصناعية           االقمار
Space Segmentp g

ارتفاع27• على البحر20000قمرا سطح فوق آم ع27 ر ى  ر 20000ر   ب ح  وق  م 
درجة  60آل مدار بعد (مدارات  6موزعة على 

ميالن)طولية بزاوية خط55وتمر على درجة ي ن)و ي وي  ر بز ى 55و رج 
.االستواء

استقبال• وجهاز ارسال جهاز عل يحتوى قمر آل آل قمر يحتوى على جهاز ارسال وجهاز استقبال•
وساعة زمنية دقيقة لقياس الزمن وخاليا شمسية 

األخرى التحكم أجهزة من .ومجموعة من أجهزة التحكم األخرىومجموعة
ترسل األقمار الصناعية ذبذبات تحمل معلومات عن •

قع ال د د )(L1:1575.42 MHz, L2:1227.60 MHzتحديد الموقعت



التحكم محطات التحكممحطات
 Control Segment 

المتحدة• بالواليات رئيسية تحك محطة عن عبارة عبارة عن محطة تحكم رئيسية بالواليات المتحدة  •
ومجموعة من محطات المراقبة  ) Colorado(األمريكية  

ة ا ال ا األق الة تت ا ت ال ال ا(ل ال ال الخاليا(حول العالم مهمتها تتبع حالة األقمار الصناعية 
. وصيانتها )صالحية القمر -االرتفاع-الشمسية

األقمار الصناعية  من خالل محطات التحكم يمكن حجب •
آما األوقات بعض وف المناطق بعض عن دقتها تقليل أو تقليل دقتها عن بعض المناطق وفى بعض األوقات آماأو

.حصل فى آثير من الحروب



المستخدم مأجهزة جهز 
 User Segment

التى تستخدم  ) Receivers(عبارة عن أجهزة االستقبال •
ق ال .لتحديد الموقعلت

ريقيمكن التحكم فى دقة أجهزة االستقبال عن طريق  • ن ب جهز ى م ن ي
Selective Availability (SA) )عادية, مشفرة(.
از ال ة ن ل ضا أ الدقة د ت )(ت )(Geodetic, handheldتعتمد الدقة أيضا على نوعية الجهاز•

.  الدقة والنوعيةتعتمد أسعار أجهزة االستقبال على•



تحديد الموقع بواسطة األقمار الصناعية
يتم تحديد الموقع بواسطة حساب المسافة بين القمر الصناعى •

وجهاز االستقبال وذلك عن طريق قياس الزمن الذى تعبر فيه 
=  المسافة ( االشارة من القمر الصناعى الى جهاز االستقبال 

سرعة االشارة تساوى سرعة الضوء ) الزمن Xالسرعة  
)ميل فى الثانية 186000آم فى الثانية أو  300000(



ة ا ال ا األق طة ا ق ال ت ق طرق تحديد الموقع بواسطة األقمار الصناعيةط

ة ا نقطة :من نقطة واحدة•
أقمار صناعية فى جهاز االستقبال 4البد من مراقبة ) ز,ص,س(لتحديد الموقع الثالثى  

نقطت :من نقطتين•
لتحديد الموقع بدقة عالية عادة ما يكون هناك جهاز استقبال متحرك وجهاز أخر ثابت أو محطة

تة ةثا النات األخطا ت ق ال ا تة الثا طة ال أ از ال ق الة ال ذ ف فى هذه الحالة يقوم الجهاز أو المحطة الثابتة بحساب الموقع وتصحيح األخطاء الناتجة من.ثابتة

الى الجهاز المتحرك لمعالجة الخطاء فى قراءة االحداثيات األخطاءعوامل الطقس وإرسال قيمة 



نظا تدعيم نظامتدعي
GPS 

وخاصة    GPSفى آثير من االحيان يصعب استخدام •
فى هذه الحالة يمكن.وسط المدينة حيث المبانى المرتفعة

:تدعيم النظام ب م م
لقياس االتجاهات   Gyroscopeاستخدام البوصلة أو •

تخدا ابOdometerا ث عة ال افة ال لقيا لقياس المسافة والسرعة ثم حساب  Odometerواستخدام
.االحداثيات

Mobile networkاستخدام شبكة المتحرك •



المواقع لتحديد العالمى النظام دقة فى المؤثرة العوامل المؤثرة فى دقة النظام العالمى لتحديد المواقعالعوامل

الطقس• بعوامل:عوامل الصناعية األقمار من المرسلة االشارات تتأثر تتأثر االشارات المرسلة من األقمار  الصناعية بعوامل:عوامل الطقس•
- صباحا- الوقت, درجة الحرارة(الطقس فى غالف االينوسفير والتربوسفير 

).الفصل السنوى, مساء
دقة الساعة وعدد وموقع األقمار (دقة الشفرات المرسلة من األقمار الصناعية •

)الصناعية
ة ال ال ا اال ة تك ال ات كا ف(االن ال ا ألش ان ال المبانى وألشجار والجرف  (االنعكاسات المتكررة من االجسام العالية•

).القارى
واألشجار• العالية المبانى بواسطة االشارات منطقة(حجب تكون أن يفضل يفضل أن تكون منطقة(حجب االشارات بواسطة المبانى العالية واألشجار•

 .)درجة مع الخط الرأسى 20القراءة آاشفة بزاوية حوالى 
.األخطاء والعيوب التى ربما تكون فى جهاز االستقبال•



اق ال د د لت ال ال النظا قات تطبيقات النظام العالمى لتحديد المواقعتط
والسرعة• المسافة قياس ف الصناعية األقمار استخدام يمكن يمكن استخدام األقمار الصناعية فى قياس المسافة والسرعة•

والزمن وتحديد االحداثيات واستخدام هذه المعلومات فى آثير من 
:التطبيقات مثل

المساحة األرضية •
تحديد نقاط للتصوير الجوى•
ن ففى السيارات والس(المالحة البرية والبحرية والجوية •

)والطائرات والحيوانات
ل ل ط ل ة ل أل ال يمكن استخدام األقمار الصناعية  فى التطبيقات التى ال تصلها•

وسط المبانى الشاهقة وفى , تحت البحر, تحت األرض(اشارات 
الكثيفة )الغابات الكثيفة)الغابات



النظام العالمى لتحديد المواقع لمتابعة الحيوانات والسيارات والسفن

GPS Satellites

GPS Satellites
GPS Satellites

GPS Satellites

GSMNetwork GSMNetwork

Network
Communication Hub

Client

Communication
Gateway

GSM Network eXactNet

Client
Network

Communication
GatewayW b I t fCustom Application Gateway

Thin Client
Web InterfaceCustom Application



اق ال د د لت ال ال النظا ملخص النظام العالمى لتحديد المواقع لخ

ق ال د د ت طةكن GPSا      GPSبواسطة  يمكن تحديد الموقع•
دقيق أو (لتحديد الموقع البد من وجود جهاز استقبال •

)عادى
ن  ففى السيارات والسيمكن وضع جهاز استقبال• ب ز جه ع و ن وي ر ي نى

والبد أن يكون آاشف أو توصيله  والطائرات والحيوانات
خارجى رجىبمستقبل بل  ب

هناك عدة عوامل تؤثر فى دقة النظام العالمى لتحديد •
المرسلةالطقس(المواقع الشفرات االنعكاساتدقة االنعكاسات  ,دقة الشفرات المرسلة,الطقس(المواقع

)ضعف االشارات, المتكررة 
التكلفة ل تقل ف النظا اقا ال قتقة ل تقل وتقليل وقت,ودقة المواقع,يساهم النظام فى تقليل التكلفة•

انجاز آثير من المهمات



تطبيقات النظام العالمى لتحديد  على  أمثلة
ق GPS المواقعل



الصناع القمر ف االساسية العناصر االساسية فى القمر الصناعىالعناصر

استقبال وجهاز ارسال  •
ة ة ة ساعة زمنية دقيقة لقياس الزمن  •

خاليا شمسية   •
مجموعة من أجهزة التحكم األخرى  •



ال تق اال زة أ ل ثلة أمثلة على أجهزة االستقبالأ



الصناعية األقمار بواسطة الموقع يتحديد ر  أل ع بو  و ي 



حتصحيح األخطاء بواسطة المحطات األساسية



العالية المبان بواسطة االشارات حجب االشارات بواسطة المبانى العاليةحجب
واألشجار



األرض حول الصناعية األقمار دوران األقمار الصناعية حول األرضدوران



البح طح تو تحديد مستوى سطح البحرتحديد



للمالحة والتصوير الجوى

قيادة الطائرة •
األرضية• التحكم نقاط تقليل تقليل نقاط التحكم األرضية•



ق الط قف فة لمعرفة موقف الطرقل



)المبانى والطرق(ألعمال التشييد 



السيارات ومتابعة لقيادة ومتابعة السياراتلقيادة
BMW : مثال 

جهاز استقبال-
خريطة داخل السيارة -
تحديد مكان الذهاب-
يعطى الجهاز صوت يوضح -

االتجاهات والمسافة والزمن
والتنبيه والقفل فى حالة السرقة

يمكن ارسال المعلومات عن طريق االنترنت-
الى مرآز تحكم رئيسى ومتابعة السيارة



ات ا ال ة تا لمتابعة السياراتل
نت االنت ق ط ن ة ا ال ن ات ل ال ا كن يمكن ارسال معلومات عن السيارة عن طريق االنترنت•

رالى مرآز تحكم رئيسى ومتابعة السيارة ي ب و ى ي ر م ز ر ى



لتحديد موقع الحادث وإرساله مباشرة 
ات ل ال آز الى مرآز العملياتال



رللتحكم فى السرعة ى م

http://www.sanav.comhttp://www.sanav.com



االسعاف ي لعمليات
تقليل زمن االجابة •
طريق• أقصر اسعافتحديد محطة أقرب تحديد تحديد أقرب محطة اسعاف -تحديد أقصر طريق•

http://www.neveits.com/emergency.html



الجغرافية المعلومات نظم مع التكامل مع نظم المعلومات الجغرافية التكامل
GIS/GPS
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GPS web sites
• http://www.utexas.edu/depts/grg/gcraft/notes/gps/gps.html Excellent 

Discussion of GPS
• http://www gpsworld com Trade magazine for GPS• http://www.gpsworld.com         Trade magazine for GPS
• http://www.navtechgps.com      Catalog & Info for GPS Supplies
• http://www.navtech.com           Navigation with GPS
• http://www.sanav.com              San Jos Navigation
• http://www.navcen.uscg.mil US Coast Guard DGPS Beacon Sites
• http://www.dot.state.tx.us/insdtdot/orgchart/isd/gps/gps.htm TX DOThttp://www.dot.state.tx.us/insdtdot/orgchart/isd/gps/gps.htm TX DOT 

DGPS Post Processsing Data
• http://www.ashtech.com      Ashtech-GPS Vendor (now part of Magellan)
• http://www garmin com Garmin Recreational GPS Vendor• http://www.garmin.com           Garmin--Recreational GPS Vendor
• http://www.leica-geosystems.com/usa     Leica--GPS vendor
• http://www.magellangps.com                  Magellan--GPS Vendor
• http://www.trimble.com                          Trimble-GPS vendor
• http://www.neveits.com/emergency.html     GPS for emergency


