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  نظم المعلومات الجغرافیة

Geographic Information System 

 التعریف

        تستخدم فى ) برامج وأجھزة وعناصر بشریة(مجموعة من األدوات
 وتحویل وعرض البیانات المكانیھ الموجودة فى العالم  حفظ واسترجاع
أغراض استخدامھا في وتحویلھا الى العالم الرقمي بھدف الحقیقى إلنشاء 

  . مختفلة

        لو طبقنا ھذا المفھوم على الطریق الدائري للقاھرة الكبرى ماھي
وما . األدوات ، ومال الذي ینبغي حفظھ، واسترجاعھ وتحویلھ، وعرضھ

  . األغراض المختلفة

        تعرف المراحل السابقة اختصارا باسم إیسموISMO حیث تشمل 
  Output واإلخراج   Manipulation المعالجة Storageین  التخزInputاإلدخال 

        في النظام السابق یتم تحویل العالم الحقیقي الى العالم الرقمي من خالل
  .Polygonمساحة الو Lineوالخط  Pointنقطة ثالثة نماذج ھي ال

   

  المستخدمون لنظم المعلومات الجغرافیة

        الحكومات المحلیةLocal Governments: -  

الرئیسیة وذ لك إلنتاج المخططات أو اإلقلیم تنمویھ للمدینة الخطط في إعداد ال
 Master plans   

        خدمات اإلسعاف الخدمات مثل:-  

  فحین تكون ھناك حادثة على الطریق الدائري كیف یمكن استخدام نظم المعلومات؟ 

        المدني باإلحداثیات إبالغ كل من مركز اإلسعاف والشرطة والدفاع
البحث في نظام المعلومات الخاص بالطریق الداشري عن . الدقیقة للحادثة

في البحث المتقدم ( أقرب مستشفى من خالل تقیید البحث بموقع الحادثة 
  )البحث عن المستشفیات المتخصصة

   

  خمسة مكونات لنظم المعلومات الجغرافیة

        األجھزةHardware  

       ج البرامSoftware   

        األسالیب الطرق أوMethods  

        البیاناتData   

        األفرادUsers   

   

  روح الفریق



       تعاون جمیع مكوناتھ  یحتاج إنشاء نظم المعلومات الجغرافیة إلى 
وخاصة فریق عمل المستخدمین الذى یتكون من متخصصین فى مجاالت 

وى احد ھؤالء المتخصصین، حین تتدھور قد ال یكون الجغرافي س(مختلفة 
داء دور محدد تحت إشراف أیقوم كل منھم بو!!) سمعة الجغرافیا یستبعد 

مدیر النظام، و من أھم التخصصات التى یجب توافرھا فى فریق العمل ما 
  :یلى

        جمع البیانات من مصادرھا المتنوعة ، و من المسح المیدانى  

        مساقط الخرائط .  

        االستشعار من بعد.  

        نظام تحدید المواقع على سطح األرضG.P.S.   

        إدخال البیانات.  

        اآللیةالخرائط  

       نظم إدارة قواعد البیانات .  

        اآلليبرمجة الحاسب.  

   

  اآلالت واألجھزة 

       مد او تحسین ات التصویر الجوي اللتقاط الصور الجویة لمواضعطائر 
  )الطریق الدائري

        أو مراقبة التغیر حول المرئیات الفضائیةاعداد االقمار الصناعیة فى 
  .الطریق الدائري

        أجھزة تحدید المواقعGlobal Positioning System GPS  وھو یقوم
 للنقطة X, Y and Z وھذا الجھاز یقوم بتحدید   باإلستقبال من القمرالصناعى

  . احدةالو

        البرامجSoftware: -   

        اجھزة الحواسیب واألالالت الملحقة بھا  

   

      األسالیب

  -:إلى ثالث أنواع نظم المعلومات تنقسم بیانات 

       أسلوب رسم حدود ثابتة المسافات حول الظاھرة:-Buffering لكل أنواع 
  )النقطیة ،المساحیة،الخطیة (الظواھر 

       یب التحلیالت المكانیة أسال:-    

              و عملیات التحویل من عملیة معالجة إلى عملیات التحلیل المكانیھ
  .تحتاج إلى القیاسات الحیسابیة 

   

  تاریخ نظم المعلومات الجغرافیة

        بدأ ظھور ھذه النظم منذ الستینیات فى عدة جھات حكومیة فى الوالیات
 لتنفیذ بعض األعمال و المشاریع  روبا وكنداالمتحدة األمریكیة و أو



المكانیة، و على نطاق الجامعات بدأت جامعة ھارفارد بالوالیات المتحدة 
فى معمل الرقمیة األمریكیة بعمل عدة برامج لرسم و تحلیل الخرائط 

  .الحاسب اآللى والرسم

        عتبار نظام المعلومات الكندى اویمكنCanada GIS أول  م ١٩٦٤ عام
 Roger Tomlinsonنظام معلومات جغرافى ظھر على الطبیعة و بدأ على ید 

  .وكان الھدف منھ ھو جمع بیانات عن األراضى الكندیة

   

    أنواع البیانات

  -:إلى ثالث أنواع نظم المعلومات تنقسم بیانات 

        بیانات إحداثیةVector او ما یمكن تسمیتھ بالبیانات الخطیة المؤلفة في 
 في بعض Zومحور االرتفاع ( Y والصادي Xاألساس من المحورین السیني 

  الحاالت 

        البیانات النقطیةRaster كالصور الجویة او الفضائیة او األرضیة 
Ground Photographs  

        بیانات مجدولةTabular Data  مرتبة في وھى بیانات جدولیة أى وصفیة
    .شكل صفوف وأعمدة

   

     بین البیانات اإلحداثیة والنقطیةالفرق

   

  النظام النقطى 
Raster  

  النظام اإلتجاھى 
Vector  

  العملیة

استخدام شبكة من 
المربعات كل مربع 

  pixelمنھا یسمى 

استخدام أزواج من 
 األحداثیات 

 تعریف البیانات المكانیة

یعبر عن متغیر واحد 
  فقط

 بینات الوصفیة تمثیل ال یتم تمثیل متغیر أو أكثر 

یحتاج مساحة أكبر 
على الذاكرة و سرعة 

 المعالجةأقل في 

یحتاج مساحة صغیرة على  
الذاكرة و یقوم 

 أسرع  بمعالحة

  المساحة التخزینیة

قدرة تحلیلیة عالیة 
لتحلیل السطوح 

وتحلیل المرئیات 
 الفضائیة 

قدرات تحلیلیة عالیة لتحلیل 
الشبكات، إخراج خرائط 

عالیة في ذات جودة 
  ةطباعال

 أھم الممیزات 

   

    أنواع البیانات

        البیانات و المعلومات:-  



ھى عبارة عن الحقائق الخام التى تخص ظاھرة معینة دون  : Dataالبیانات ) ١(
   .إجراء أى معالجة عى ھذه الحقائق

ا تخرج بعد إجراء معالجة علیھا تجعلھتمثل البیانات  : Informationالمعلومات )٢(
  . بنتائج ومفاھیم جدیدة

        مدینة ( ًفمثال عند إنشاء قاعدة بیانات عن ظاھرة جغرافیة معینة ولتكن
 البیانات تتطلب بیانات خام عن خرائط ھذه المدینة،قاعدة فان ) سكنیة 

عملیات تحولھا من علیھا ثم نجري وما یتعلق بھا، واحصاءات وجداول 
  .االستفادة منھامكن بیانات خام الى معلومات ی

   

  وھناك نوعین أساسیین 

وتسمى البیانات الخطیة والمساحیة وتوضح -:   Spatial Dataالبیانات المكانیة 
البیانات العالقة المكانیة للظاھرة الجغرافیة من حیث موقعھا الجغرافـي أي مكانھا 

   .على سطح األرض 

   

  Descriptive Data :-البیانات الوصفیة

أسماء ، ( لبیانات الوصفیة المعلومات التي تصف البیانات المكانیة على ھیئة یقصد با
  )تواریخ ، نسب مئویة جداول ، تقاریر ، رسوم بیانیة ، رموز 

   

  :البیانات المكانیة وھى تنقسم إلى : ألأو

   -:   Vector Dataالبیانات الخطیة أو اتجاھیة :أوآل         

  -: Raster Data ةبیانات مساحی: ًثانیا         

   

       البیانات الخطیة أو االتجاھیة - ١  Vector Data  : -   

   -: تتمثل البیانات الخطیة فى ثالثة أنواع من البیانات  

        بیانات نقطیةData Point   .  

        بیانات مساحیةPolygon Data   .  

        بیانات خطیةLine Data   .  

       بیانات مساحیة- ٢  )Raster Data  (   

أي  ( Pixel )  تتكون ھـذا النوع من البیانات على شكل وحدات مساحیة یطلق عـلیھا   
  .خلیة مربعة الشكل 

   

    مصادر البیانات

  -:مختلفة ومتنوعة ومنھا    مصادرالبیانات بأنواعھا المكانیة والوصفیة

       الخرائط بأنواعھا الرقمیة والورقیة -: ًأوال .  

       بیانات االستشعار عن بعد -: ًثانیا Remote Sensing Data  وھي الصور
  .الجویة والمرئیات الفضائیة 



       بیانات الدراسات المیدانیة -: ًثالثا Field Studies وأنظمة التحدید المكاني 

GPS.  

       اإلنترنت  -: ًرابعا.  

   

  إدخال البیانات

  :حل التالیةتمر عملیة إدخال البیانات بالمرا

        تحویل خریطة (تحویل البیانات من صورة تناظریة الى صورة رقمیة
 وما یستتبع ذلم من ٢٥٠٠٠٠: ١مكتوب علیھا خریطة ربع ملیونیة الى 

  )تصغي وتكبیر وتحویالت رقمیة وإسقاطیة

        ترقیم Digitizingالخرائط بعد نسخھا     

        بالمقاییس المناسبةالعثور على الخرائط المطلوبة  

       المیدانیة  جمع البیانات   

        جمع الصور الجویة والصور الفضائیة  

       إدخال البیانات الوصفیة  

        تحریر البیانات ومراجعتھا  

  النظم اإلحداثیة والمساقط

        تكمل األرض دورتھا  
  حول نفسھا في یوم 

         ساعة٢٤= الیوم   

       خط طول٣٦٠قسم األرض احداثیا الى ت   

       خط١٥ = ٢٤/  خط طول ٣٦٠  

         خط طول ١٥تستغرق االرض ساعة اثناء دورانھا كي تمر على  =
  ساعة

         دقیقة ٦٠بما ان الساعة تتألف من   

        ٤=  خط ١٥/ دقیقة ٦٠/ إذا  

   

   دقائقكل خط طول یتقدم او یتاخر عن الخط الذي یلیھ بأربع 

   شرقا ٣٠جرینتش مثال على خط طول صفر ، والقاھرة على خط طول 

   

  مساقط الخرائط

       3 األرض في حقیقتھا نموذج مجسم ثالثي البعدD    ) امتداد عرضي– 
  )ارتفاع / سمك/  العمق –امتداد طولي 

        الكرة األرضیة إذا  نقصد(تتحدد خصائص أي مكان على األرض 
–الشكل : بناء على أربعة عناصر رئیسیة ھي ) ا من الفضاء نظرنا إلیھ
  .  المسافة– االتجاه –المساحة 

        الشكل الوحید الذي یقدم الخصائص السابقة بشكل یناظر شكل األرض
  Globeوكأننا ننظر إلیھا من الفضاء ھو نموذج الكرة األرضیة 



        االكثر شیوعا وكانت في العصور القدیمة كانت الكرات األرضیة ھي
احجامھا ضخمة للغایة ولم تكن تتوفر بھذه االحجام سوى لدى القادة 

  . العسكریین واالمراء والملوك وعدد من العلماء والكارتوجرافیین

        مع تطور وسائل البحث والمعرفة وزیادة الحاجة الى أشكال سھلة الحمل
ضخمة في بحار تخیل البحارة وھم یحملون كرات ارضیة ( والطي 
 وتخیل الطالب وھم یحملون الكرات االرضیة من فصل الى فصل -عاصفة

تزایدت الرغبة في تحویل الكرة االرضیة الى نموذج ورقي مسطح ، ) 
 –تحویل النموذج الكروي الى نموذج مسطح ( فانتشرت الخرائط المسطحة 

  ) عرفھا العرب في العصور الوسطى باسم عملیة التسطیح

  : عبارة عن اًخریطة إذمسقط ال

تنظیم خطوط الطول والعرض بشكل معین بحیث یمكن رسم الخریطة علیھا ” 
ُوعندما یصمم صناع الخرائط مسقطا من المساقط فھم ال یعنون بتفاصیل الخریطة  ُ

بقدر ما یھتمون بتصمیم شبكة خطوط الطول والعرض، والتي یمكن بعد رسمھا 
  . بمعرفة المواقع االحداثیةوتصمیمھا توقیع التفاصیل علیھا 

        الشكل والمساحة ( تعمل نظم اإلسقاط على تحقیق األبعاد األربعة
وبالتالي ، مر یصعب تحقیقھ عملیا أدفعة واحدة وھو ) واالتجاه والمسافة

كثر أو اتخصص كل منھا في تحقیق ھدف یوزعت المساقط نفسھا بحیث 
  . من االھداف األربعة

       إسقاط الضوء من مركز في الكرة األرضیة ”على “ اإلسقاط”ة تقوم كلم
  ) نموذج البروجیكتور وكف الید( 

   

المصممة بنظم ( الفروق بین النموذج الكروي والخریطة المسطحة 
  )اإلسقاط 

        في النموذج الكروي كل خطوط الطول متساویة في الطول وتلتقي عند
    ؟)المسقط( ماذا عن الخریطة المسطحة ( القطبین 

        ١٨٠في النموذج الكروي یدور خط الطول حول الكرة األرضیة بفارق 
  درجة 

و أ” غربا ١٨٠ في مقابل ٠( خط جرینتش یناظر خط التاریخ الدولي (
   بینما ال یمكننا مالحظ ذلك بسھولة على الشكل المسطح “ًاشرق

       جنوب بمسافات تبعد خطوط العرض عن بعضھا في اتجاه الشمال وال
– انظر الى العروض العلیا –ماذا عن الخریطة المسطحة ( متساویة 

  ) جرینالند مثال

        یقل اتساع دائرة العرض كلما بعدنا عن خط االستواء شماال وجنوبا
لكن ماذا نجد . حتى تضیق ھذه الدائرة بالتدریج وتصبح نقطة عند القطبین

  على خریطة الشكل المسطح ؟

       تلتقي كل دوائر العرض وخطوط الطول في زوایا قائمة(   

   



  المسقط االسطواني : مثال

        یقوم المسقط االسطواني على اسقاط شبكة خطوط الطول والعرض
بحیث تكون كل خطوط الطول عمودیة او رأسیة وتكون كل دوائر العرض 

خط االستواء ورغم ان ذلك مفید جدا للمناطق القریبة من ( أفقیة ومستقیمة 
فإن بقیة المناطق على ) او المناطق التي یتخذ فیھا خط العرض الرئیسي 

نتذكر ( سطح االرض تظھر في الخرائط المعروضة بھذا المسقط مشوھة 
  ). جرینالند وخرائط الحرب العالمیة الثانیة: مثالین 

   

  خطوات إنشاء المساقط وأنواع اإلحداثیات

        غلب أ(لتحویل شكل الكرة األرضیة الى خریطة اختیار نموذج ریاضي
  )النماذج الریاضیة تقع بین الشكل الكروي والبیضاوي

        شبكة اإلحداثیات الجغرافیة تحویلGeographic Coordinates)  دوائر
 ( Plane Coordinates إلى إحداثیات مسطحة   )العرض وخطوط الطول

  .   Easteings and Northings or X , Yشرقیات وشمالیات 

        على شبكة متعامدة من ) المسطحة(تقوم االحداثیات غیر الجغرافیة
إذا قسنا ( وعادة ما تكون االحداثیات متریة    X & Yإحداثیات ْمتعامدة من الـ 

  القطب الشمالي نحو خط االستواء فسنجدھا تبلغ باألمتارالمسافة من 
  Datumات الى نقطة مرجعیة وتنسب ھذه االحداثی )  . متر10.000.000

        النقطة المرجعیة تعتمدDatum في واحد من أشھر نظم المساقط  UTM  

 ھي المسافات من خط االستواء بینما تنسب الشرقیات Yعلى أن الشمالیات  
 X وھمي الى خط شرقيFalse Easting    یتغیر اسمھ في كل نطاق من

  .  النظام اإلحداثي التي یتألف منھا ھذا٦٠النطاقات الـ 

  UTMالنظام المستعرض العالمي لإلحداثیات 
Universal Transverse Mercator coordinate system  

   

        یتألف نظامUTM من شبكة من اإلحداثیات   Grid- Based System لتحدید
المواقع على سطح األرض لكنھ یختلف عن بقیة أنواع النظم اإلحداثیة 

تمد على خطوط الطول والعرض بالطرق المألوفة والتقلیدیة األخرى التي تع
  ). خط طول١٨٠( 

        إذ ال یقوم نظامUTM على مسقط واحد للخرائط ، بل یستخدم في المقابل 
  .  نطاق من خطوط الطول ، یعتمد كل نطاق منھا على خط طول رئیسي٦٠

       اردوس نعرف أن مسقط مركیتور الذي قدمھ الكارتوجرافي جیر
  .  یقوم على فكرة المساقط االسطوانیة١٥٦٩مركیتور في 

        غیر مركییتور النظام الذي تقوم علیھ المساقط السابقة والذي كان یعتمد
على خط االستواء كخط رئیسي في عملیة انشاء المسقط واستخدم في 

زحزحة النظام المستعرض ( المقابل خط الطول بدال من خط االستواء 
  )  درجة فیصبح خط جرینتش بدیال عن خط االستواء٩٠ق بزاویة الساب



       خطوط أو أي خط من ( االستواء  فالمساقط التي كانت تعتمد على خط
صحیح " شكل" كانت تھدف إلى تمثیل سطح االرض بـ )العرض بشكل عام

  . صحیحة" مساحة"و 

       جغرافیة لكن ألن میركیتور قدم مسقطھ في عصر ثورة الكشوف ال
والرحالت البحریة فكان ھمھ األول ھو تحقیق االتجاھات الصحیحة لحركة 

وتھتم حركة الكشوف والسفن العابرة . الكشوف والرحالت البحریة
( اكثر ما تھتم بالشكل والمساحة ) خطوط الطول( للمحیطات باالتجاه 

  ).خطوط العرض

       ت مع مسقط میركیتور العیوب التي قابلت المساقط االسطوانیة استمر
الن التشوه الذي كان یقع في العروض العلیا في حالة المساقط االسطوانیة 
التي تعتمد على خط االستواء استمرت مع مسقط میركیتور لكن بتشوه في 

  ) المناطق االستوائیة( مناطق الدنیا 

        خالل مراحل تطویر مسقط مركیتور تم االعتماد على خط طول رئیسي
  لف من منطقة ألخرى یغطیھا االطلس یخت

        تم تطویر ھذه الفكرة الى انشاء عدد من المساقط لكافة دول العالم بتقسیم
   نطاق ٦٠خریطة الكرة األرضیة الى 

       ١٩٤٧ ھذا النظام من المساقط حلف الناتو في عام صمم   

        یعتمد المسقط الیوم على نظام یسمىWGS84 World Geodetic System 

   ) ٢٠١٠وسیبقى صالحا فقط لعام  ( ١٩٨٤الذي كان آخر تحدیث لھ عام  

        ما دام التشوه یكون أقل في حالة االعتماد على خط طول رئیسي، فقد
جاءت فكرة االعتماد على عدد كبیر من خطوط الطول الرئیسیة لتستفید 

  .منھا الدول على مقاییس أكبر

        نطاق ولي لتغطیة الكرة ٦٠سیم الكرة األرضیة الى ومن ھنا تم تق 
  األرضة من خط عرض

بینما االجزاء ) حیث امتداد الیابس الرئیسي (  شماال ٨٤ جنوبا و ٨٠
  الواقعة خارج ھذین 

  . لھا ترمیزات خاصة بھا

        خطوط من خطوط الطول ٦ من   ٦٠یتألف كل نطاق من النطاقات الـ  )
6 x خط ٣٦٠ = ٦٠ (  

         ثالث ( یعتمد كل نطاق على خط طول رئیسي یتوسط ھذا النطاق
  ).خطوط شرق وثالث خطوط غرب ھذا الخط 

         على سبیل المثال فإنھ محصور بین خط طول ١فإذا أخذنا النطاق رقم 
/  حیث انھ الخط الواصل١٨٠لیس ھناك شرق وغرب في خط  (١٨٠

ب والمتفق معھ خط التاریخ الدولي الفاصل بین نصفي الكرة الشرقي والغر
 غرب ھو خط طولھ ١٧٧ویعد خط )  خطوط إذا٦(  غرب ١٧٤وخط ) 

  الرئیسي الذي تقوم علیھ عملیة اإلسقاط

        یعد خط االستواء ھو خط العرض الرئیسي لكافة نطاقاتUTM  



        في نظام میركیتور المستعرض الذي كان یعتمد على خط جرینتش كخط
یسي كان التشوه یزداد كثیرا كلما بعدنا عن خط جرینتش وخاصة طول رئ

أما في )  شرق وغربا١٨٠ الى ١٥٠مثال خط طول (عن اطراف الخریطة 
 ٦حالة تقسیم خریطة العالم الى نطاقات ال یزید عدد خط الطول فیھا عن 

 ٣تشوه على مدى (خطوط فغن ذلك یعني ان التشوه سیكون محدودا للغایة 
  )  درجة شرقا وغربا١٨٠ وغربا بدال من تشوه على مدى خطوط شرقا

        كما في نظام میركیتور المستعرض القدیم ستكون األجزاء القریبة من
على ) ولو طفیف(خط الدول الرئیسي ھي اكثر األجزاء دقة ویحدث تشوه 

  )مدى الخطوط الثالث الواقعة شرق وغرب ھذا الخط

       ا متر في الكیلومتر . (  في األلف١ التشوه عن وعادة ما ال یزید مقدار
 وھو تشوه بسیط إذا كنا نتعامل مع  ) متر مثال١٠٠٠ متر لكل ١أي (مثال 

خرائط صغیرة المقایاس والغراض عامة، اما إذا كنا نتعامل مع اغراض 
مساحیة ذات اغراض عالیة الدقة فسیكون لھذا التشوه أھمیة وھو ما یدعو 

  . نظام في كل دولة على حدةالى تحسین ھذا ال

         تبلغ المسافة األفقیة لكل نطاق من نطاقاتUTM كم ، وھذا ٨٠٠ نحو 
یعني ان الدول التي تمتد عرضیا في حدود ھذه المسافة او أقل منھا ستقع 

(  أما الدول التي تمتد على مسافة أكبر UTMداخل نطاق واحد من نطاقات 
فستقع في )  كم عرضا ١٠٠٠أكثر من مثل مصر مثال التى تمتد على 

وقد دعى ھذا مصر الى إنشاء نظام احداثي . UTMنطاقین من نطاقات 
  ETM یعرف باسم UTMمحلي مصصم على نظام 

        حزام ٢٠وبالنسبة لخطوط العرض فقد تم تقسیمھا على ھذا المسقط الى 
  عرضي 

        ٢٠( دوائر من دوائر العرض ٨یتألف كل حزام من X خط ١٦٠ = ٨ 
 یأتي من استبعاد اجزاء ١٨٠ و ١٦٠ ، والفارق بین ١٨٠طول من إجمالي 

  )  شماال٨٤ جنوبا و ٨٠خارج خط عرض 

        تم ترمیز االجمة العرضیة بدءا من حرفC تصاعدیا حتى حرف X مع 
 ال یلتبس  حتى   O وكذلك الحرف ١ حتى ال یلتبس مع رقم iاسقاط حرف 

   . ٠مع الصفر 

        تم تخصیص الرمزینوقد تم  A و Bلألجزاء الجنوبیة من القارة    
  .القطبیة الجنوبیة

        آخر حرفین في األبجدیة زبینما تم حج Y  و Z لألجزاء الشمالیة من 
  .المنطقة القطبیة الشمالیة

        تم تنظیم النطاقات العرضیة بحیث یقع حزامN في منتصف النطاقات 
طاقات نصف الكرة الشمالي ، لذا فإن أي حرف في االبجدیة ومعھ تبدأ ن

 یرمز الى نطاق من نطاقات نصف الكرة الجنوبي Nاالنجلزیة یسبق حرف 
  .  وما بعدھا فترمز الى نصف الكرة الشماليNأم نطاقات 

   



  

GIS & GPS 

  
What is GPS? 

GPS is a complex technology but understanding it can be 
quite easy if you take it one step at a time.  
Trying to figure out where you are and where you're going is 
probably one of man's oldest pastimes.  
Navigation and positioning are crucial to so many activities  
Over the years all kinds of technologies have tried to 
simplify the task but every one has had some disadvantage. 
U.S. Department of Defense spend $12 billion to build this 
system. 

  

Why Did the Department of Defense Develop GPS?  
  

In the latter days of the arms race the targeting of ICBMs 
(Intercontinental ballistic missile) became such a fine art that they 
could be expected to land right on an enemy's missile silos. 
 Such a direct hit would destroy the silo and any missile in it. 
 The ability to take out your opponent's missiles had a 
profound effect on the balance of power.  

  
US VS. USSR 

  
But you could only expect to hit a silo if you knew exactly 
where you were launching from.  
That's not hard if your missiles are on land, as most of them 
were in the Soviet Union .  
But most of the U.S. nuclear arsenal was at sea on subs. 
 To maintain the balance of power the U.S. had to come up 
with a way to allow those subs to surface and fix their exact 
position in a matter of minutes anywhere in the world. 

  
  
  

What is GPS? 

The Global Positioning System (GPS) is a worldwide radio-
navigation system formed from a constellation of 24 satellites and 
their ground stations.  



GPS uses these "man-made stars" as reference points to 
calculate positions accurate to a matter of meters. 
 In fact, with advanced forms of GPS you can make 
measurements to better than a centimeter!  
In a sense it's like giving every square meter on the planet a 
unique address.  
GPS receivers have been miniatureized to just a few 
integrated circuits and so are becoming very economical. And that 
makes the technology accessible to virtually everyone 

These days GPS is finding its way into cars, boats, planes, 
construction equipment, movie making gear, farm machinery, 
even laptop computers.  
Soon GPS will become almost as basic as the telephone 

  
How GPS works  
  

Triangulating  
Measuring distance  
Getting perfect timing  
Satellites positions  
Error correction 

  
Triangulating from Satellites 

  
Improbable as it may seem, the whole idea behind GPS is to 
use satellites in space as reference points for locations here on 
earth.  
That's right, by very, very accurately measuring our distance 
from three satellites we can "triangulate" our position anywhere 
on earth.  

  
Basic concept of GPS  
  

A GPS receiver calculates its position by precisely timing the 
signals sent by the GPS satellites high above the Earth.  
Each satellite continually transmits messages which include 

the time the message was sent  
precise orbital information (the ephemeris)  
the general system health and rough orbits of all 
GPS satellites (the almanac).  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Satellites
http://en.wikipedia.org/wiki/Ephemeris


System segmentation  
  

The current GPS consists of three major segments.: 
Space segment (SS),  
Control segment (CS),  
User segment (US). 

  
Space segment  
  

The space segment (SS) comprises the orbiting GPS 
satellites, or Space Vehicles (SV) in GPS parlance.  
The GPS design originally called for 24 SVs, eight each in 
three circular orbital planes, but this was modified to six planes 
with four satellites each. 

  
  
  

GIS & GPS 
User Segment (US) 
Receiver  

  
Garmin Receiver  

Garmin was incorporated in George Town, Cayman Islands 
(USA) as the parent company of a group of companies founded in 

1989 by Gary Burrell (USA) and Min Kao (Taiwan) hence the 
name GarMin, that develops consumer, aviation, and marine 
technologies for the Global Positioning System.  
By 2000 Garmin had sold three million GPS devices, and 
was producing 50 different models.  
Its products were sold in 100 countries and carried by 2,500 
independent distributors.  
As of 22 August 2000, the company held 35 patents on GPS 
technology.  
By the end of June 2000, the company employed 1,205 
people: 541 in the United States , 635 in Taiwan , and 29 in the 
United Kingdom . 

  
  

Primary Pages 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Orbital_plane_(astronomy


Before we start using GPS receiver, let’s briefly look at the 
five primary information pages used for the GPS 48.  
The five page are: 

1.     Satellite page  
2.     Position Page 

3.     Map page 

4.     Navigation page 

5.     Menu page  
Switch between pages by pressing either the “Quiet” or 
“Page” keys. 

  
Satellite Page 

The satellite page shows satellite positions and strength. 
Satellite position are displayed using two circles and a centre 
point.  
The outer circle shows satellites on level with the horizon 
(north up). 
The inner circle is 45 degree above the horizon. 
The centre point represents satellites directly overhead 

The bottom of the page contains a row of signal strength bars 
corresponding to each satellite being used. 
While the receiver is looking for satellites the satellite 
number will be highlighted in the sky view. 
When the receiver locates and begins satellite reception, the 
satellite number will no longer be highlighted and an empty bars 
of strength indicator will be displayed at the bottom of the page. 
After the receiver has gathered the satellite information and 
can use the satellite for navigation the strength indicator bar will 
become solid 

After the completion of satellite search the GPS receiver will 
switch directly to position page (you may switch manually while 
looking for more satellite).  

  

Satellite Page.. Receiver Status   
Receiver status is indicated at the top left of the page, with the current 
horizontal accuracy horizontal accuracy at the top right. The status will be 
shown as one of the followings:   
  

Searching – the GPS is looking for any available satellites in 
view 



AutoLocate – the GPS is initializing and collecting new 
almanac data. This process can take 5 minutes, depending on the 
satellites currently in view.  
Acquiring – the receiver is collecting data from available 
satellites, but has not collected enough data to calculate at 2D fix. 
2D Nav (2D Navigation) – at least three satellites with good 
geometry have been acquired and 2-dimentional position fix (lat 
& long) is being calculated.  
3D Nav (3D Navigation) – at least four satellite with good 
geometry have been acquired, and your position in now being 
calculated in Lat, Long, and altitude.  
Poor Cvg (coverage) – the receiver isn’t tracking enough 
satellites for a 2-D or 3-D fix due to bad satellite geometry  
Not Usable – the receiver is unusable, possibly due to 
incorrect initialization or abnormal satellite conditions. You have 
to turn the unit off and back on to reset.  

  

Position Page 

  
The position page shows you: 

 where you are,  
what direction you are heading  
and how fast you are going  

This page is most useful when you are moving without an 
active destination waypoint. 
The top of the page contains a compass tape which is a 
graphic representation of your heading 

The graphic compass tape reflects your heading only while 
you are moving 

The rest of the page show your current position in three 
dimensions (lat, long, and Alt.) 

Trip odometer is also available ( total distance travelled since 
last reset.  
12/24 – hour clock also provided.  
You can change a user-selected fields ( as: timer, speed 
measurement, or odometer , altitude) through highlighting the 
desired field and press a value , then press enter. ( advanced 
procedure) 

  
  

  
Map Page  



The map page show your position and surroundings (zoom & 
pan). 
It provides you with a target cursor lets you pan ahead to 
determine the distance and bearing to a map position 

it lets you mark  new waypoints and goto waypoints while 
you navigate 

the map page is broken down into two sections: control fields and map 
section : 
Control field is composed of : 

The zoom function, panning control , and 
configuration fields are located at the top of 
the screen. 
The zoom function uses 18 selectable 
zoom ranges , from 0.3 to 800 km  

The map portion displays: 
your present position as a diamond icon 

Your track and/or route as a solid line 

Waypoints by square or the selected 
symbol (way point name or comment may also 
be displayed)  
Range rings may be displayed to help 
estimate distances 

You may select which of these features 
are shown through the map setup submenu 
page 

  
The four corners of the map page are used to display various navigation 
data including : 

The bearing and distance to a destination 
waypoint  
Your current track and speed over the 
ground 

The two fields at the top corners of the 
map show your bearing and distance to one of 
three selectable destination: 

1.     An active destination waypoint 
2.     Highlighted on screen waypoint 
3.     The panning target crosshair 

If you are not navigating to a waypoint or 
using the panning function, the top data fields 
will not be displayed  
Your current track and speed are shown at 
the bottom corners of the display. 



  

Navigation Page 

Once you have selected GOTO, trackback, or route, the GPS 
receiver will provide navigation using one of tow user defined 
navigation pages. 

  
 
 
 

 
بواسطة احمد مجدي) جیوكایرو (تم وضع المحاضرات على مدونة القسم   

 


