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 العالمي التوقيع نظام (GPS ) Global Positioning System: 

( هو نظام مالحة عبر األقمار GPSويرمز له ) Global Positioning Systemنظام التوقيع العالمي 
الصناعية يقوم بتوفير معلومات عن الموقع والوقت في جميع األحوال الجوية في أي مكان على أو بالقرب 

. يوفر النظام قدرات مهمة GPSمن األرض حيث هناك خط بصر غير معاق ألربعة أو أكثر من أقمار ال
للمستخدمين العسكريين والمدنيين والتجاريين في جميع أنحاء العالم. أنشأت حكومة الواليات المتحدة النظام 

 .GPSوهي التي تحافظ عليه وجعلت الوصول له مجاني ألي شخص لديه جهاز استقبال 
ألغراض عسكرية بحتة وذلك لتوفير نظام مالحي للجيش  الحرب الباردة أنشئ النظام أساسا أثناء

وقد  األمريكي وحلفائه لمساعدة الطائرات والقطع البحرية للوصول ألهدافها في مختلف األحوال الجوية.
كانت األجهزة األولى أضخم مما يمكن لجندي المشاة حمله بالسهولة الالزمة وفيما بعد تم تطويع النظام 

 .لالستخدام في األسلحة الموجهة
في هذه األثناء توسعت التطبيقات المدنية بشكل كبير حتى أصبح الغنى عن النظام في الحياة اليومية 

مل أنظمة مثل بطاقات االئتمان وأنظمة الصراف اآللي وكثير من للمدنيين حول العالم. ويصعب تخيل ع
شبكات االتصال بدون وجود نظام الجي بي إس. حيث يستخدم النظام في ضبط تزامن األجزاء المختلفة 
من هذه األنظمة مع بعضها. ومن الجدير بالذكر أن استخدام النظام لضبط التزامن أهم من استخداماته 

لى غير المتعارف عليه عادة.وهو السبب األساسي الذي دعى االتحاد األوروبي للشروع المكانية األخرى ع
في نظام غاليليو لتقليل االعتماد على النظام األمريكي العسكري. وهو ما رد عليه األمريكيون بخطة تحديث 

 GPS( بعض أنواع 19شكل)                         .1998النظام المشهورة سنة 

 :اليوم النظام في تطبيقات مدنية اهمهايستخدم 
 .توجيه الطائرات المدنية والمالحة البحرية .1
 االستخدام الشخصي كالرياضة والنزهة .2
رشاد السائق إلى الهدف .3  .أنظمة مالحة السيارات وا 
 .وحركة القارات التصدعات األرضية كما أن للنظام تطبيقات في ميدان الجيولوجيا والجيوديسيا وقياسات .4
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B9_%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B9_%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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