
 قياس المسافات بواسطة األجهزة الكهرومغناطيسية

 

 مقدمة1.7 

ّ ذبي  لوعيافاح بطسٗميج لبم٘ياض لبوتاشيس  هيي ُيرل لباذياا كٌا لد شسدٌا فيٖ لبتياا لبنياًٖ         

لبت٘اًياح نيي لبذفالي٘ل لبوْجيْ ث فٖ جوي   لبطسٗمج ل ّك٘ف٘ج لظذخدلم د  ةاظذخدلم لبشسٗط ّلبجٌصٗس

ّهٌيير ةدلٗييج لبخوعييٌ٘اح بلمييسى لبوا ييٖ  لييتخ  وييل لبخسٗطييج لبوعيياد٘ج  بع نليئ ظييطخ ل ز   

ح ةعييسنج فاةمييج ّ  لييج بم٘يياض لبوعييافا ّ لباِسّهغٌاط٘عيي٘ج إلهايياى لظييذخدلم ل جِييصث لإلباذسًّ٘ييج ةا

افج نليئ ظيسنج لب ييْ    ّ بم٘يياض لبوعي ل جِييصث لباِسّهغٌاط٘عي٘جّدعذويد ًرسٗييج لظيذخدلم  ناب٘يج  

ك٘لْهذس فيٖ لبناً٘يج و ّل٘ياض لبفذيسث لبصهٌ٘يج لبذيٖ  299792.48ع٘ج لبناةذج ) جاح لباِسّهغٌاط٘لبوْ

   [11] ,[1]  فٖ لط  لبوعافج لبوطلْا ل٘اظِا لباِسّهغٌاط٘ع٘ج دعذغسلِا لبوْجج

إى ظييسنج ّ لييج  جِييصث ل٘يياض لبوعييافاح لإلباذسًّ٘ييج كاًييخ نْلهييل هِوييج ب لتييا  نليئ          

 دذطلب ل٘اض هانف بوعافاح طْٗلج   عخ لبوٌاطك لبشاظعج لبذٖخصْلاً فٖ  نوا  ه  لظذخدلهِا

إى لبوْجاح لباِسّهغٌاط٘ع٘ج ها ُيٖ إ  ليْزث ل يطسلا دٌذشيس ةِيا لبطاليج فيٖ لبفيسل         

ُيرٗي كيل هيي ٗذعاهيد  كِسةاةٖ ّلٙخس هجيا  هغٌاط٘عيٖ   نلٔ شال هجاب٘ي هذس  ٗي  ددُوا هجا 

بلطالج  ّدذسلّح  طْل  لبوْجاح اهد ه  لدجاٍ لًذشاز لبوْجج   لبوجاب٘ي نلٔ ةع ِوا ّكل هٌِوا ٗذع

10     لبشوع٘ج لبذٖ دعذمتلِا لباسث ل ز ٘ج هي لبذس  لح لبوٌخف ج ذلح لبطْ  لبعابٖ
8
إبٔ  هذسو  (

10) لبذييس  لح لبوٌخف ييج ذلح لبطييْ  لبمصيي٘س
-6

لبعاللييج لبعاعيي٘ج ةيي٘ي  1.7لبشييال  ّْٗ ييخ   هذييسو 

  باِسّهغٌاط٘ع٘ج طْ  لبوْجج للبذس   ّ

 هي خال  لبعاللج لبذاب٘ج: λّطْبِا    fةذس  ُا    cّدسدتط ظسنج لبوْجج 



 λ                                                           *c  =  f         

ّدجدز لإلشازث إبٔ  ى ظيسنج لبوْجيج لباِسّهغٌاط٘عي٘ج فيٖ لبفيسل   اةذيج ّ  دذغ٘يس 

    ُاةطْ  لبوْجج  ّ دس

 

 

 

 

 لبعاللج لبعاع٘ج ة٘ي لبذس   ّ طْ  لبوْجج –: لبط٘ف لباِسّهغٌاط٘عٖ 1.7لبشال 

  [12]  2.7ّ لبجص  لبوِن جدلً ُْ لبجص  لبوسةٖ هي ل شعج لبشوع٘ج ّ لبرٕ ْٗ ذَ لبشال 

 



 

 

 

  [12] ّ ٗرِس لبجص  لبوسةٖ هٌَ : لبط٘ف لباِسّهغٌاط٘ع2.7ٖلبشال 

 

                              

 ّ نلئ دعيب  ّٗواي دصٌ٘ف ل جِصث لإلباذسًّ٘ج بم٘اض لبوعافاح نلٔ دعيب هيدٓ لبم٘ياض   

 لبوعذخدهج  طْ  لبوْجج 

 

 هجزة  الإكترونيية تصنيف األ 7.2

 ٌُاب  ًْناى زة٘ع٘اى هي  ًْلع  جِصث ل٘اض لبوعافاح لباِسّهغٌاط٘ع٘ج:          

 بوْجيجّلبذيٖ ٗذيسلّح طيْ  ل  ْجياح لب يْة٘ج لبوعدبيج ْة٘ج  ّلبذٖ دعيذخدم لبول جِصث لباِسّ -1

 0 4)طيْ  لبوْجيج  ذس ّدشول لبوْجاح لب ْة٘ج لبوسة٘ج لبوعدبيج ه٘اسّه٘ 1 1إبٔ  0 4فِ٘ا ها ة٘ي 

 1 1إبييئ  7 4)طيييْ  لبوْجيييج   اسّه٘ذيييسو ّ هْجييياح ل شيييعج دذيييخ لبذويييسل  لبوعدبيييج ه٘ 7 4إبييئ 

وعييافاح جيياح ًاللييج  فييٖ هعريين  جِييصث ل٘يياض لب٘اسّه٘ذييسو  ُّييٖ  شييعج ئ٘ييس هسة٘ييج دعييذخدم كوْه

  لبمص٘سث لباِسّهغٌاط٘ع٘ج 



  ظين 14إبئ  هلين 1ّلبذيٖ طيْ  لبوْجيج فِ٘يا ٗذيسلّح ةي٘ي   ل جِصث لبذٖ دعول ةابوْجاح لبدل٘مج -1 

      نك 1بذٖ ٗصل طْ  لبوْجج فِ٘ا إبٔ ّ ل ّلبوْجاح لبالظلا٘ج )لبسل ْٗٗجو

 ٘ج نلٔ دعب هدٓ لبم٘اض إبٔ  ال ج  ًْلع:ٗواي دصٌ٘ف ل جِصث لإلباذسًّّ

 :     أهجزة  قياس اكمسافات قصيو  اكمدى -1

ظذعوا   ٗواي لظذخدلم ُرٍ ل جِصث بم٘اض هعافاح فٖ ددّ  لبخوعج ك٘لْهذسلح ّدوذاش ةأًِا ظِلج ل

دعوييل هعريين ُييرٍ ل جِييصث ةئزظييا  ل شييعج دذييخ لبذوييسل  ةطييْ  هْجييج   لبمييسل ث ّ خف٘فييج لبييْشى ّ

ّ جِياش جِاش ًذذاج إبٔ ّبم٘اض هعافج  فم٘ج ةِرل لب   ذس٘ه٘اسّه 1إبٔ  ٘اسّه٘ذسه  9 4ح ة٘ي ٗذسلّ

ل٘ياض لبصّلٗيا )لبنْ٘ ب٘يخو ّهعياب   ٗسظل ل شيعج لباِسّهغٌاط٘عي٘ج هلذمياً ةيَ جِياش ناكط   لبجِاش

دز بلطالج ٔ ةطازٗج كوصةاإل افج إب ّخالفَ زدفاعبذعاا لبوعافج ل فم٘ج ّفسق ل  إباذسًّٖ لغ٘س

   و  3.7)لبشال بذشغ٘ل لبجِاش

 

 جِاش ل٘اض لبوعافج لباِسّهغٌاط٘عٖ  )   و     

  [13]نلٔ ز ض جِاش ل٘اض لبصّلٗا                                                               

                                                                         



      ) ا و   جِاش إباذسًّٖ بم٘اض لبوعافاح لبمص٘سث

HP 3800B                                         .[14] 

 

  ًواذج هي ل جِصث ل ّب٘ج بم٘اض لبوعافاح لبمص٘سث:  3.7لبشال 

 

اشي٘س ناكعيج دميْم ةعايط لبوْجياح لبوسظيلج هيي لبجِياش ّلبعاكط هاْى هي هٌشيْز  ّ هجوْنيج هٌ

ُّيرٍ ل جِيصث ُيٖ ل كنيس لظيذعوا ً  و   4.7)لبشيال  هعياً لإلباذسًّٖ ّلبرٕ ٗعول كوسظل ّهعذمتل 

لبذطت٘ماح لبٌِدظ٘ج ّلبذيٖ   ٗصٗيد فِ٘يا طيْ   نوا  لبوعادج لبذفص٘ل٘ج ّلبطتْئسلف٘ج ّلبعدٗد هي فٖ 

 نلٔ خوعج ك٘لْهذسلح  لبوطلْا ل٘اظِا لبوعافج 

 

 

                         

      



 

 [13].  :  لبْددث لبناً٘ج )لبعاكطو 4.7لبشال 

 

ّلبيرٕ ٗتليم هيدٓ لبم٘ياض ةيَ  Geodemeter 112رٍ ل جِصث جِياش لبج٘يْ ٗو٘ذس ّهي ل هنلج بِ         

هن/ك٘لْهذسو   ُرٍ لبدلج  5+  نه 5) ±ك٘لْئسلم ّدصل  لج لبم٘اض ةَ   2.6ذس ّٗتلم ّشًَ ك٘لْه 5.5

 فٖ كل ك٘لْهذس هماض  نه 5خطأ  اةخ إ افج إبٔ خطأ  نه 5دعٌٖ 

 

  :أهجزة  قياس اكمسافات مروسطة اكمدى -7

 كنسُيا ٗتلم هدٓ ُرٍ ل جِيصث نشيسلح لبا٘ليْهذسلح ّ دعويل نلئ  ًيْلع هخذلفيج هيي لبطاليج          

ن   إى ةعي  ل جِيصث لبذيٖ دعويل هي 04إبئ  نه 1لبذٖ ٗذسلّح طْبِا هي   لظذخدلهاً لبوْجاح لبدل٘مج

ّلح ح لبدل٘مييج دذييأبف هييي ّدييدد٘ي هذشيياةِذ٘ي ّهٌفصييلذ٘ي دذذييْٕ كييل هٌِوييا نليئ ل  نليئ لبوْجييا

ّ  5.7 )لبشيال  لدصيا ح ُادف٘يج جِياشلبوطلْةج بعول٘ج لبم٘اض هنل جِاش إزظيا  ّ جِياش لظيذمتا  ّ

 ةعي  لبوشيازٗ  لبٌِدظي٘ج  ع٘ج ّٗ  ٌٗاظب ُرل لبٌْع هي ل جِصث  نوا  لبوعادج لبجْ٘ و 6.7لبشال 

ح لّبيرٕ ٗذيسّلو 7.7)لبشيال   MRA1 Tellurometer   بِيرل ل جِيصث ٗوايي  ى ًيركس جِياش  ّكونا 

ّ ك٘ليْجسلم  11ّٗتليم ّشًيَ ك٘لْهذس كذد  لصٔ  50هذس كذد   ًٔ إبٔ  300هدٓ لبم٘اض ةَ ها ة٘ي 

 <  ن/ك٘لْهذسوه 14+  نه 54) ±   لج لبم٘اض ةَ ُٖ:

 



 

  Geodimeter 6A  [14] –و نك 15إبٔ  نك 14لبودٓ ) هذْظط  لباِسّ ْةٖ: جِاش لبم٘اض 5.7لبشال 

 

 

 

 Geodimeter 14 [14] –ن ك 14: هذْظط لبودٓ ، ٗم٘ط دذٔ 6.7لبشال 

 : أهجزة  قياس اكمسافات بعيد  اكمدى   -0               

دغطييٖ ل٘يياض هعييافاح بعشييسلح ّ ٌُّابيي  هييي ُييرٍ ل جِييصث هييا ٗعوييل ةابوْجيياح لبدل٘مييج          

 و  4.7لبا٘لْهذسلح هنل جِاش لبذ٘لْه٘ذس ) لبشال 

ِيرٍ ل جِيصث ف   لبم٘اض ةّ ٗتلم هدٓ كوا ّ ى ٌُاب  هٌِا ها ٗعول ةابوْجاح لبالظلا٘ج )لبسل ْٗٗجو 

 ّ ك٘ليْهذس 1ّ لبذيٖ ٗتليم طيْ  لبوْجيج هٌِيا لبا٘لْهذسلح ّ دعول نلٔ لبوْجاح لبالظلا٘ج لبطْٗلج  

ةعي  ل نويا  لبذيٖ نويا  لبوالديج لبجْٗيج ّلبتذسٗيج ّّئابتياً هيا دعيذعول ُيرٍ ل جِيصث فيٖ   كنس   



ليم ٗت)بيْزلى ظيٖو ّ لبيرٕ   Loran-Cّهي ل هنليج ًيركس جِياش  ذذاج إبٔ ل٘اض لبوعافاح لبتع٘دث  د

 ٘لْهذس  ك 8444) ّه٘ماو ّلبرٕ ٗتلم هدلٍ  Omegaك٘لْهذس ّ جِاش   1444هدلٍ  

 

 

 Tellurometer MRA1 .[14] ذسك٘لْه 50لبجِاش لإلباذسًّٖ بم٘اض لبوعافاح لبطْٗلج    : 7.7لبشال 

 

 مبدأ عمل اكجزاز الإكترونيي كقياس اكمسافة   7.2

هيي  هلذمادييَ ل ظاظيي٘ج هييي  ٗييذن ّ يي  لبجِيياش A  ّBةيي٘ي لبٌمطذيي٘ي ل فم٘ييج ٘يياض لبوعييافج بم         

ّٗنتييخ لبعيياكط نليئ  Aس   ًِييا لبٌمطييج ذيينليئ إدييدٓ لبٌمطذيي٘ي ، ّبٌف  ْ٘ ّب٘ييخ ّداظييب ّةطازٗييج

  و8.7)لبشال  Bلبٌمطج ل خسٓ 

 



 

 

 AB  [11]: ّ   لبجِاش ّ لبعاكط بم٘اض لبوعافج ل فم٘ج   8.7لبشال 

فييْق و  لبنْ٘ ّب٘يخجِيياش ل٘ياض لبصلّٗيج )ّل٘ياض لبوعيافج لإلباذسًّيٖ جِيياش ٗيذن  يتط  فم٘يج  -

ّل٘ياض لزدفياع هسكيص  A  لبٌمطيج ُيرٍ ّهي  ن ل٘ياض لزدفياع هسكيص لبجِياش فيْق  Aلبٌمطج  

    Bلبعاكط فْق لبٌمطج ل خسٓ 

جِيياش ٗييذن زلييد هسكييص لبعيياكط ةذ٘يية داييْى ًمطييج دميياط  لبشييع٘سلح ل فم٘ييج ّلبس ظيي٘ج ب -

 خ هٌطتمج دواهاً ه  هسكص لبعاكط لبنْ٘ ّب٘

ةذشغ٘ل جِاش لبم٘ياض دطليك دصهيج كِسّهغٌاط٘عي٘ج ذلح ديس   هعيد  ةادجياٍ هسكيص لبعياكط  -

ف٘عيذمتل لبجِياش لبذصهيج لبوٌعاعيج هيي  لبرٕ ٗمْم ةعاط ُرٍ لبذصهج إبٔ لبجِاش هسث  خيسٓ

بوعيافج ةي٘ي هسكيص لبجِياش ّ لبعاكط ّٗمْم ةم٘اض لبيصهي لبيرٕ لظيذغسلذَ لبذصهيج فيٖ لطي  ل

فئذل لفذس ٌا  ى ظيسنج لبذصهيج لب يْة٘ج فيٖ لبِيْل      اً٘ج   (t)هسكص لبعاكط ذُاةاً ّ إٗاةاً 

 ُٖv  ٘واي دعياا لبوعيافج فيك٘ليْهذس فيٖ لبناً٘يجS   لبذيٖ لطعذِيا لبذصهيج فيٖ هعي٘سُا ةي٘ي

 ، هي لبعاللج لبذاب٘ج: A   ّBلبوسكصٗي ، ُّٖ لبوعافج لبواةلج ة٘ي 

S =  (1/2) * v * t                                     (1.7)              



ةدلييج ناب٘ييج فييٖ  غٌاط٘عيي٘ج فييٖ لبفييسل  لييد ديين دعيياةِالبو ّهييي لبوعلييْم  ى ظييسنج لبوْجييج         

دذا  لبدّبٖ بلجْ٘ ٗعي٘ا ّلبجْ٘ف٘صٗيا فيئى لبم٘ويج لبذيٖ لنذويدح نيام لبعلو٘ج ، ّّفماً باللبوخذتسلح 

 فٖ لبفسل  ُٖ:  ّلبوْجاح لبدل٘مج لبالظلا٘ج كل هي لبوْجاح لب ْة٘ج لبوسة٘ج  بعسنج 1957

   ك٘لْهذس فٖ لبناً٘ج    0.4 ±  299792.5

ٗجييا  ظييسنج لبذصهييج فييٖ لبِييْل  فييال ةييد هييي لبم٘ييام ةذصييذ٘خ ُييرٍ لبعييسنج نليئ دعييب دييأ ٘س إلّ

  لبعْلهل لبجْٗج )لبذسلزث ّلب غط لبجْٕ ّ  غط ةخاز لبوا و   

ل٘اض لبفذسث لبصهٌ٘ج ٗجا  لبوعافج ة٘ي لبوسكصٗي   ةد هي إل ًَ  1.7ٗذ خ هي لبعاللج  كوا         

، كوا ّ  ًَ   ةد هي هسلنياث لبدليج  (t)لبذٖ لظذغسلذِا لبذصهج فٖ لبرُاا ّلإلٗاا ة٘ي لبوسكصٗي 

 ًيَ هيي لبصيعْةج  ىلبمصْٓ فٖ ل٘اض ُرٍ لبفذسث لبصهٌ٘ج    ّةوا  ى ظسنج لبذصهيج ناب٘يج جيدلً فئ

ّبيرب  فيئى هعرين  جِيصث ل٘ياض لبوعيافاح لإلباذسًّ٘يج دعيذخدم  ةدليج ناب٘يج   لبفذسث لبصهٌ٘يج دماض

طسلاً ئ٘س هتاشسث بم٘اض لبفذسث لبصهٌ٘ج  دذلخص فٖ ل٘اض فسق لبطيْز ةي٘ي لبوْجياح لبوسظيلج ّ 

ةابيدزجاح لباِسةاة٘يج ،  ّ ٗواي دعسٗف فسق لبطْز ةأًيَ لبفذيسث لبصهٌ٘يج ، هعتيسلً نٌيَلبوعذمتلج   

   (9.7)لبشال  كوا ُْ هْ خ فٖ  لبذٖ دذمدم  ّ دذأخس فِ٘ا هْجج ني  خسٓ

 

 

 

 ة٘ي لبوْجج لبوسظلج )لبخط لبنم٘لو ّ لبوْججفسق لبطْز :  9.7لبشال 

  Aلبوعذمتلج )لبخط لبخف٘فو ٗماض نٌد ًمطج لإلزظا  

 



ةيابنْلًٖ  tش ةابيدزجاح إبئ لبفذيسث لبصهٌ٘يج ّٗواي دذْٗل فسق لبطيْز لبيرٕ ٗعيجلَ لبجِيا         

ُيرل هسلجي  دِيذن ةابذفصي٘ل فيٖ  ، كوا ٗواي لبسجْع إبئ 1.7لبعاللج هي ّهي  ن دعاا لبوعافج 

   [11] , [1] لبشأى هنل: 

ة٘ي هسكيص لبجِياش ّهسكيص لبعياكط ُّيٖ لبوعيافج لبواةليج  ّبذذْٗل لبوعافج لبذٖ دن ل٘اظِا         

إبٔ لبوعافج ل فم٘ج ة٘ي لبٌمطذ٘ي درِس فاةيدث لظيذخدلم جِياش لبنْ ّب٘يخ فيٖ  A  ّBة٘ي لبٌمطذ٘ي 

  ّإذل   )αل٘يياض لبصلّٗييج لبس ظيي٘ج ةيي٘ي خييط ل فييك ّ لبخييط لبواةييل لبييرٕ ٗصييل ةيي٘ي لبوسكييصٗي  ) 

ةي٘ي لبٌمطذي٘ي   (D)لفذس ٌا  ى هسكص لبجِاش ٌٗطتك نلٔ هسكص لبنْ٘ ّب٘خ فئى لبوعيافج ل فم٘يج 

A  ّB  ي لبعاللج لبذاب٘ج:دذعب ه 

      (2.7)                                         α D =  S * cos         

ٌُّا دجب لإلشازث إبٔ  ى هعرن  جِصث لبم٘اض لإلباذسًّٖ بلوعافاح دمْم ةاًجاش ل٘اظياح          

اش ةشيال خاليج ةابجِينلئ شاشيج  ّ درِيس ًذ٘جيج لبم٘ياض ذلديٖ لبطْز بوخذلف لبذس  لح ةشال 

  ًِاةٖ ّ هتاشس

جِاش ّلديد ُيْ جِياش لبوذطيج  فٖباذسًّٖ لبعسٗ   جِصث لبم٘اض لإل ّلد دن  ه  هاًْاح         

ّلبذٖ دعذخدم بجو  ة٘اًاح دشذول نلٔ هعافاح  فم٘يج و  10.7)لبشال   Total Station هلجلبشا

جويي  لبت٘اًيياح بسظيين ّ شّلٗييا ّ فييسّق هٌاظيي٘ب ّ إدييدل ٘اح ّدعييذخدم فييٖ دطت٘ميياح ندٗييدث هنييل 

بعوييل لبٌويياذج لبسلو٘ييج بعييطخ ل ز  ّ  نوييا  لبوعييادج لبذفصيي٘ل٘ج ّلبخييسلةط لبطتْئسلف٘ييج ّ

ّلبخطييْط  الييج لبطييسقخبذعيياا كو٘يياح لبذفييس ّلبييس م فييٖ دشيي٘٘د ّدٌف٘يير لبوٌشيي اح لبوخذلفييج ّ

  لبذدٗدٗج ّلٌْلح لبسٕ

 



 

 

 SET2C  [2]ظْك٘ا  جِاش لبوذطج لبشاهلج بشسكج   10.7لبشال 

 

 في اكقياس الإكترونييمصادر األخطاء   4.7

 

 ٌُاب  هصا ز بألخطا  فٖ ل٘اض لبوعافج ةابجِاش لإلباذسًّٖ ًركس هٌِا:          

ندم لًطتاق هْل  ًمطج لًطالق لبذصهج لب ْة٘ج ه  هْل  ًمطج هسكص لبجِاش ّنيدم لًطتياق  -

)لبذصييو٘وٖو بلعيياكط   هسكيص لبعيياكط لبفعلييٖ )د٘ية دييٌعاط لبذصهييجو هيي  لبوسكيص لبٌرييسٕ 

ف٘عيؤ لبخطيأ لبناةيخ  ذاً هِوا كياى طيْ  لبوعيافج لبذيٖ ٗيذن ل٘اظيِاّةوا  ى ُرل لبخط ٗاْى  اة

 ُرل لبخطأ ٗواي دصذ٘ذَ    ّ constant errorبلجِاش 



ّبيرب   فيٖ لبِيْل    لباِسّهغٌاط٘عي٘ج  دغ٘س لبرسّ  لبجْٗج ٗؤ س نلئ ظيسنج لبذصهيج إى  -

 ّدْجييد هيي  لبجِيياش لاةوييج بذصييذ٘خ لبعييسنج ب ييغط لبجييْٕ  لٗييذن زلييد  زجييج لبذييسلزث ّ

  ةابذابٖ دصذ٘خ لبوعافج لبوم٘عجّ

  لخذالّ و لبنْ٘ ّب٘خجِاش ل٘اض لبصلّٗج )ه  هسكص لإلباذسًّٖ ندم لًطتاق هسكص لبجِاش  -

بيرب  ٗجيب  خير ، ّ لزدفاع لبعاكط ّلزدفاع لبِد  لبذٖ ٗصْا نلَ٘ هي جِاش ل٘اض لبصّلٗيا

 ٔ لبوعافج ل فم٘ج ة٘ي لبٌمطذ٘ي إب ذتاز نٌد دذْٗل لبوعافج لبواةلج نذب  ةع٘ي ل

 

 مميةات اكقياس الإكترونيي مقارية باكقياس باكشويط  5.7

ةييأهْز ٗذو٘ييص لبم٘يياض ةييا جِصث لباِسّهغٌاط٘عيي٘ج نليئ لبم٘يياض ةابشييسٗط  ّ لبجٌصٗييس                   

 ندٗدث ، ًركس هٌِا ها ٗلٖ:

فٖ ل٘اض لبوعافاح لبمص٘سث ّلبطْٗلج نلٔ دد ظْل  هِويا كياى ًيْع د يازٗط ظِْبج لظذخدلهِا  -1

ئ٘يس لبِ اا لبعاب٘ج ّل ّ ٗج ّل ز  ّ خالج نٌد ّجْ  لبعْلةك لبذٖ دشول ل ًِاز ّلبتذ٘سلح ّ

   ذب  

 فٖ لبعول٘اح لبوعاد٘ج لبوخذلفج  ظِْبج دااهل لبسلد ةِا ه  لظذخدلم لبذاظْا -1

 ْهاح ّإظِازُا نلٔ شاشج لبجِاش لبوعللبعسنج فٖ لظذخسلج  -0

 إجسل  لبذعاةاح ظِْبج دخصٗي لبت٘اًاح ّ -0

 بلان٘س هي هصا ز ل خطا   لبذصذ٘خ لبرلدٖ -5

 د  كت٘س هي لبعاهل٘ي فٖ لبو٘دلى   دذذاج بع -6

 

 ريناتم   6.7



 ك٘ف دصٌف  جِصث لبم٘اض لباِسّهغٌاط٘عٖ بلوعافاح ؟  -1

  جِصث لبم٘اض لباِسّهغٌاط٘عٖ هي  نط هنا  بال ًْع   -1

 عافاح ةا جِصث لباِسّهغٌاط٘ع٘ج ّ خ لبٌرسٗج لبذٖ ةٌ٘خ نلِ٘ا ل٘اض لبو  -0

 ها ُٖ هاًْاح جِاش لبوذطج لبشاهلج لإلباذسًّٖ؟  -0

ها ُٖ هصا ز ل خطا  فٖ ل٘ياض لبوعيافاح ةاظيذخدلم لبجِياش لباِسّهغٌاط٘عيٖ؟ ّ ك٘يف ٗوايي   -5

 دصذ٘ذِا؟

 زًج ةابم٘اض ةابشسٗط  ّ لبجٌصٗس هو٘صلح لبم٘اض ةابجِاش لباِسّهغٌاط٘عٖ هما ذكس ةع    -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكثامن باباك

 GPS  التوقيع العالمي نظام

 

 مقدمة 8.1



لبذٖ ي لبذمٌ٘اح لبوعاد٘ج لبوعذخدهج ّلًذٌِ٘ا فٖ ل ةْلا لبعتعج لبعاةمج هي لظذعسل  كن٘س ه         

ُرل لبوجا  ّباي فٖ لبْلخ لبذا س ًّرسلً بلذمدم لبعسٗ  فٖ هجا  ٗذذاج إبِ٘ا كن٘س هي لبعاهل٘ي فٖ 

لبذاظتاح لٙب٘ج ّل دصا ح فمد   س ذب  نلئ نلين لبوعيادج ًّشيأ هيا ٗعيس  ةذمٌ٘يج ًرين لبوعلْهياح 

  ًّرييسلً  ُو٘ييج ُييرٍ لبذمٌ٘يياح  GPSّكييرب  دمٌ٘ييج ًرييام دذدٗييد لبوْلليي  لبعييابوٖ   GISلبجغسلف٘ييج 

ْز  فييٖ ُييرل لباذيياا هييدخالً ٗشييسح ًرييام دذدٗييد لبوْلليي  لبعييابوٖ ا ز ٌٗييا  ى ًييّظييسنج لًذشييازُا فئًٌيي

 ةطسٗمج هخذصسث ّهتعطج 

 


