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بما يعرف ، اليوم ِ المستقبلات الخاصة ب، النظام العالمي لتحديد المواقع. (GPS)الجميع ما هو الر  موجودة (GPS)ال  ـ
 .وغيرها ال كثير ،النظارات ،الكاميرات ،أجهزة الملاحة ،ذكيةالساعة ال ،في هاتفك الخلوي

بما لم تسمع وكيف  GNSS ستتعرف على ،(. في هذا الفيديوالرصد الملاحية العالميةأنظمة ) GNSS مصطلحب ل كنك ر
 .تستخدم في تحديد المواقع

 .أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية التي تعمل الآن أو المخطط لها على  GNSSتشتمل
GPS، يكي هو أقدم نظام يكيةGNSS  النظام الأمر يره من قبل وزارة الدفاع الأمر ية. ك ،تم تطو ان للتطبيقات العسكر

لمجموعة واسعة من التطبيقات المدنية. ثم جاء  GPS تم استخدام ،ول كن منذ بداية التسعينات ،Navstar يطلق عليه
بي غاليليو ،GLONASS النظام الروسي  . ام الهنديوالنظام الياباني، والنظ ،والنظام الصيني بيدو ،ونظام الاتحاد الأورو

 .عالمية فتغطيتهاالأنظمة الأخرى  هندية بتغطية إقليمية بينماالأنظمة اليابانية وال تتميز
 المجالات منها عديديد المواقع والتنقل والتتبع في بشكل متزايد لتحد GNSS ال تم استخدامي

ية ية ،والطيران ،العسكر بوتات ،الطائرات بدون طيار ،والزراعة ،والبحر  .والرو
 مساهمات مهمة في العديد من مجالات البحث العلمي مثل GNSS لل ،أيًضا

لزلزالي أو وتقدير التشوهات الناجمة عن النشاط ا ،الأرض ة لقشرةالرأسي والإزاحة ،كات الصفائح التكتونيةمراقبة حر 
بوسفير والغلاف العدلي الأيونوسفير ومراقبة الغلاف الجوي المتأين للأرض ،البركاني بة وت ،الترو بةقدير رطو وغيرها  ،التر

 !ال كثير
 ؟GNSSالسبب وراء سعة انتشار ال ما الذي 

ية GNSS تعمل ً  ،تحت جميع الظروف الجو ً  ليلا  زمني مرتفعمعدل ببلا تأخير لها تغطية عالمية. توفير البيانات  ،اونهار
 .قطفبالمستقبلات حتاج إلى الاهتمام خدمة منخفضة التكلفة نسبيًا لأن المستخدم ي وهيودقة عالية. 

 .المستخدمب جزء التحكم والجزء الخاصو أجزاء: الجزء الفضائيمن ثلاثة  ،GNSS ،كل نظام ملاحة يتركب
 ،على سبيل المثال ،GPSالنظام  .الأقمار الصناعية التي تطير في مدارات دقيقة حول الأرض يشير الجزء الفضائي إلى

الأقمار  تمر فوق سطح الأرض وتكيلومت 20000قمرا صناعيا تطير على ارتفاعات تقارب  31من  تآلفعبارة عن 
يبًا 12حول الأرض كل  دورة كاملةالصناعية   .ساعة تقر

 موجودة في الفضاء اليوم. قمرا  120، مما يعني أن أكثر من أخرى أقمارها الصناعية في مداراتها الخاصةال GNSS لدى
الاستقبال للحصول  زةأجهإلى اللازمة المعلومات  ية والوقت بدقة شديدة. يتم إرسالماتها المدار والأقمار الصناعية معل علمت

 .هلى موقع القمر الصناعي ووقته وحالتع
 .ناعيةالأقمار الصصحة لضمان  كة من محطات المراقبة والتحكم ورفع المعلوماتالتحكم على شب جزءيشتمل 

 
 

 
 

 

 



المستقبلات لاستخلاص معلومات الموقع والوقت.  GNSS التي تعالج إشارات المستخدم إلى المستقبلاتيشير جزء 
 .تكون منفصلة قدومجسم واحد ، التي يمكن دمجها في وحدات المعالجةالهوائيات و من تتكون

بينما يتم الاحتفاظ  ،نىب. يتم تثبيت الهوائيات على سطح المالعلمي في البحث ترى هوائيات محطتين تستخدمان ،هنا
 .المستخدم كيف يتم تقدير موقع الآن لنرىفي المختبر.  بوحدات المعالجة آمنة

 .ثم عبر طبقات الغلاف الجوي المختلفة إلى الأرض ،من القمر الصناعي عبر الفضاء GNSS تنتقل إشارة
. قبلالمستمن القمر الصناعي إلى  المسارطول نحتاج إلى معرفة  ،الوقتو( x,y,z) للحصول على موقع المستخدم الدقيق

 .المدى إلى القمر الصناعي يسمى ذلك المسار
 مدة انتشارلى معرفة إ ، نحتاجي مسار مستقيم. للحصول على المدىسنرى في الفيديو التالي أن الإشارة لا تنتقل ف

 .الإشارة
 ر الصناعيةالقمزمن الانطلاق من  – زمن وصول الإشارة إلى المستقبل=  مدة الانتشار

حتوي على ت اتلأن القياس المدى الزائفأو  ،أو المدى ،الانتشار * سرعة الضوء = المسافة إلى القمر الصناعي مدة
 .أخطاء

نحتاج إلى قياسات من ثلاثة أقمار صناعية ومواقعها بالضبط. وتسمى هذه  ،(x,y,z) لتقدير إحداثيات المستخدم الثلاثة
يقة   ؟يتم ذلك. كيف التثليثالطر
موقع القمر الصناعي ونصف  امركزه كرةداخل  يعرف أنه ،وموقعه A إلى القمر الصناعي مدىالمستخدم ال لمعندما يع

تم ي ،فسيكون داخل تقاطع ال كرتين. بوجود قياس آخر ،B ،المسافة إلى قمر صناعي آخر لم. عندما يعيساوي المدى هاقطر
 !تحديد موقع المستخدم

 .ال كرة تظهر كدائرة في الرسم التوضيحييرجى ملاحظة أن 
 ،ل كن. ستخدمة على الأقل لتحديد موقع المرى ثلاثة أقمار صناعيالمستقبل لابد أن يمن فضلك. قلنا أن فقط لحظة 

ب ،مار الصناعيةليست دقيقة مثل الساعات الموجودة على متن الأقاتضح أن ساعات المستقبلات  زمن  يُفترض أنالتالي و
بع مجهولالاستقبال  بع معادلات لأر  وفيرتأقمار صناعية على الأقل من أجل . هذا يعني أنه يجب أن يكون هناك أر

 .إحداثيات المستخدم والوقت
 .هناك ملاحظة أخيرة يجب ذكرها في هذا السياق

لموقع  غير دقيقاب فإنها تتسبب في حس ،كت دون تصحيحتر  التي إن ،تحتوي القياسات على مصادر مختلفة للأخطاء
 :مصادر الخطأ اختزال، يلزم موقع دقيق لأقلأو على ا للحصول على الموقع الحقيقي. المستخدم

 .لليمتراتمبعض الدقة ال تكونفي البحوث  بينما ،عدة أمتار ،الخلوي الهاتففي  GPS لشرائحتبلغ دقة تحديد المواقع 
 :أخطاء القياستشمل 

بوسفير وتعدد الأيونوسفير والت ر الإشارة بسببوأخطاء المدارات وتأخ ةالصناعير اقمأال الدقة غير المتناهية لساعات رو
 .المسارات وضوضاء المستقبل

ية يمكن بوسفير  ي.الجو خار الماءب أن تستغل لمراقبة ،على سبيل المثال ،الخ بر السار هنا هو: أن التأخيرات الترو



 .الفيديو التالي يمكنك متابعة ،إن كنت مهتمًا بالتفاصيل 
 

 !اهتمامكشكرا ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


