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فصل چهارم
 - 1کاربردهای GPS
پس از تولید سیستم های  GPSتالش های زيادی برای استفاده از اين سیستم جهت ناوبری آغاز شد  .استفاده GPS

به سرعت جهت ناوبری موشكها  ،هواپیماها  ،قطارها و به طور کلي هر سیستمي که نیاز به تعیین موقعیت جغرافیايي
داشت معمول شد  .در پي آن سیستم هايي عرضه شد که جهت رديابي خودروهايي خاص در شهر و يا يك کشور مورد
استفاده قرار مي گرفت که به سیستم های  AVLموسوم شدند  .از اين سیستم ها جهت رديابي اتوبوسها  ،تاکسي ها ،
آمبوالنس ها  ،کامیون های ترانزيت و  . . . .استفاده شد .
اخیرا گله داران (گاوچران ها) در آمريكا برای کنترل گاوها از سیستم  GPSاستفاده مي کنند  .بدين صورت که به
گردن هر گاوی يك دستگاه  GPSبسته مي شود که در هر لحظه موقعیت جغرافیايي آن مشخص باشد .
کاربردهای زيست محیطي و تعیین موقعیت محل زيست حیوانات وحشي بطور آني در روی نقشه بر روی نمايشگر
کامپیوتر و همچنین انجام مطالعات الزم در اين مورد  ،کاربردهای زيادی دارد .

کاربرد امدادرساني و تعیین موقعیت محل آمبوالنس ها  ،ماشین های آتش نشاني و يا پلیس در هر لحظه بر روی نقشه
و آنالیز بهترين مسیر برای رسیدن به محل وقوع حادثه (با در نظر گرفتن حجم ترافیك  ،جهت خیابانها)
و يا اداره جنگل باني و محیط زيست برای هر حیواني که حفاظت شده مي باشد يك دستگاه  GPSبر گردن آن نصب
کرده اند .
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كاربرد كشاورزي از طريق نصب  GPSبر روي ماشين آالت :

در سالهای اخیر تحقیقات بر روی امكان اندازه گیری درجا و پیوسته محصول در حین برداشت آغاز شده است .
 Schuellerو  Baeدر زمره اولین افرادی بودند که اقدام به ارائه سیستمي نمودند که بصورت خودکار داده های حاصل
از سنسورهای نصب شده بر روی ماشین برداشت (کمباين) را جمع آوری و ذخیره نمودند  .آنها از طريق سیستم
فرستنده – گیرنده التراسونیك از طريق نصب سه منعكس کننده ) (Reflectorاقدام به تعیین موقعیت مكاني کمباين
نمودند  .در اين آزمايش نقشه محصول سورگوم بصورت رستری ) (Rasterو با قدرت تفكیك پنج در پنج متر تهیه شد
تعیین و پهنه بندی محصول با استفاده از کمباين مجهز به  GPSتوسط  Schungو همكاران انجام شد  .آنها نتايج کار
خود را بصورت نقشه های خطوط هم تراز ارائه لیكن هیچگونه مطلبي در مورد میزان خطاهای اندازه گیری ارائه
ننمودند .
همچنین  Reitzو  Kutzbachبا استفاده از کمباين مجهز شده توسط  GPSاقدام به اندازه گیری محصول و تغییرات
مكاني آن کردند  .آنها موفق شدند که تعیین موقعیت درون مزرعه ای را با دقت  + 2 mانجام دهند  Pringle .و
همكاران با دقت مشابه ای اما با استفاده از سیستم تفاضلي ) (DGPSاقدام به پهنه بندی محصوالتي مانند گندم و
ذرت کردند .
پهنه بندی محصول و در نظر گرفتن تغییرات موضعي و مكاني آن امكان ايجاد توازن بین میزان جذب عناصر غذايي
توسط گیاه و ارائه آن توسط کشاورز را فراهم مي آورد  .در اين شرايط نقاط دارای محصول مساوی را مي توان
يكنواخت فرض نموده و از اين طريق اقدام به برنامه ريزی بهینه نمونه برداری خاك و ارائه نهاده های مختلف نمود .
بدين ترتیب مي توان هزينه های مربوط را کاهش و از سوی ديگر گامي جهت سالمت اکولوژيكي محیط زندگي بشر
داشت .

مديريت ناوگان حمل و نقل :

شرکتهای بزرگي در جهان در زمینه تكنولوژی  AVLجهت کاربرهای زمیني  ،ريلي و غیره فعالیت مي کنند که باعث
مي شود مديران قادر به برنامه ريزی جهت صرفه جويي در بسیاری از هزينه ها و زمانها شوند و در نتیجه قادر به
برقراری امنیت در امر حمل و نقل باشند .
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رديابي وسايل نقليه (كاميونها و اتوبوسها) :

گاهي اوقات بدلیل اهمیت افراد و يا کااليي خاص نیاز است که وسیله نقلیه در طول مسیر رديابي شود تا در صورت
وقوع وقايعي از قبیل سرقت  ،تصادف و  . . .از نزديكترين محلي که سیستم  GISبا توجه به موقعیت وسیله نقلیه که
در هر لحظه رديابي مي کند  ،نیروهای کمكي به آنجا ارسال گردد  .موارد ذيل کمك مي کند تا کاهش هزينه های
حفظ و نگهداری کاهش يابد .
 موقعیت  ،محل  ،جهت و سرعت کامیون ها در هر لحظه بر روی نقشه در کل دنیا بر روی نمايشگر رايانه به نمايشدر مي آيد .
 قابلیت ارتباط با رانندگان کامیونها در جهت مطلع شدن از آخرين وضعیت جاده ها (مسدود بودن يا نبودن مسیر ،شرايط جوی و ) . .
 قابلیت اندازه گیری دمای داخل و خارج يخچال کامیونها (از اين قابلیت مي توان برای کنترل رانندگان مختلفي کهبدلیل گران بودن سوخت  ،اقدام به خاموش کردن يخچالهای حاوی مواد فاسد شدني در کشور های خارجي مي نمايند
استفاده کرد)
 قابلیت کنترل قفل بودن يا نبودن درهای کامیونها -قادر به تهیه گزارش راجع به تعداد  ،محل توقفها و محاسبه زمانهای تلف شده در طول مسیر .
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كاربردهاي انتظامي :

امروزه استفاده از  GPSدر خودروهای پلیس يكي از وسايل ضروری محسوب مي شود  .هدايت نیروهای پلیس در
عملیات  ،توزيع مناسب نیروها در سطح شهر و اعزام به موقع آنها با توجه به بعد فاصله آنها به محل حادثه مي تواند با
کنترل از مرکز پلیس و در بستر يك  Dynamic GISصورت گیرد  ،جاسازی گیرنده های  GPSدر لباس يا خودرو
افراد مظنون امكان مراقبت و تعقیب آنان را به سادگي فراهم مي آورد که در برخي از زندانهای آمريكا از اين روش
استفاده مي شود .
نگهداری سوابق ماموريت ها و تعیین مسیر بهینه خودروهای نیروهای پلیس از ديگر مزايای استفاده توامان  GISو
 GPSمي باشد .
از آنجا که منطقه نبرد اغلب يك سرزمین نا آشناست  ،آگاهي از موقعیت  ،کمك بسیار زيادی در هدايت نیروها مي
نمايد  .حال اگر اطالع از موقعیت با اگاهي از شرايط جغرافیايي منطقه عملیات و شناخت عوارض و پديده ها همراه
باشد احتمال موفقیت را بسیار افزايش مي دهد  .تلفیق  GPSو  GISتسهیالت زيادی برای نیروهای نظامي فراهم مي
نمايد که در ادامه به ذکر تعدادی از آنها مي پردازيم .
 -فرماندهي و كنترل :

امروزه کنترل نیروهای نظامي در منطقه نبرد بدون استفاده از تكنولوژی های مدرن امری بسیار مشكل و گاهي غیر
ممكن است  .ادوات و تجهیزات نظامي  ،نفرات  ،هلي کوپترها و هواپیماها نیاز به کنترل دارند و اين هماهنگي مي
تواند با استفاده از سیستمهای موقعیت يابي جهاني انجام گیرد  .ساده ترين روش نصب تجهیزات مورد نیاز روی ادوات
نظامي است که هر خودرو يا تانك در يك فاصله زماني تعیین شده موقعیت جاری خود را به مرکز فرماندهي ارسال
نمايد و روش پیشرفته تر آن ارسال موقعیت به صورت همزمان ) (On - lineبه مرکز فرماندهي است که در مونیتور
مرکز فرماندهي بطور کامل حرکت نیروها ديده مي شود و هر گونه پیام يا تغییر در مسیر حرکت نیروها به آنان ابالغ
مي گردد .
در يك سیستم يكپارچه  ، C4Iفرماندهي و کنترل واحدهای عمل کننده با استفاده از اطالعات بدست آمده در بستر
يك سیستم اطالعات جغرافیايي میسر مي شود  ،خودروها يا ادوات هر يگان با استفاده از  GPSو فرستنده هايي
موقعیت خود را به مرکز فرماندهي و کنترل ارسال مي نمايند و فرمانده با استفاده از اطالعات رسیده  ،تصمیم بهینه
برای ادامه عملیات اخذ مي نمايد .

سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای ) (GPSو کاربردهای آن

صفحه 00 :

اطالعات مورد نیاز شامل وضعیت زمین  ،دشمن  ،آب و هوا و  . . . .مي تواند همزمان از جلوترين رده عملیات مستقیما
به رايانه ستاد فرماندهي ارسال شود و کاربران ستاد به طبقه بندی و پردازش اطالعات در کمترين زمان پرداخته و
آخرين اطالعات را به پايگاه داده فرماندهي ارسال نمايند .
 -پرتاب موشك :

برای پرتاب موشك بايد حتما مختصات محل پرتاب و محل هدف و نیز آزيموت مسیر هدف مشخص باشد که برای
اين منظور از  GPSاستفاده مي شود .

