
ملی ھدی ه سامان

نانکلیدکتر حمیدرضا 

مدیر اداره ژئودزی و ژئودینامیک سازمان نقشه برداری کشور



هدف از اجرای . اولین مرحله از  سامانۀ ملی هدی،  تحت عنوان  سامانۀ ملی هدی در خشکی به بهره برداری رسید۱۳۸۹سال در 
ای با دقتلحظه یابی دقیق  ¬ قادر به موقعیتبطوریکه در سطح خشکی بوده  GPSاین مرحله، تولید تصحیحات آنی برای کاربران 

.تضمین شده باشند

:های صورت گرفته در این مرحله عبارت است از¬ترین فعالیت¬از مهم

GPSهای ¬ آوری و پایش اطالعات ماهواره¬ های دائمی به منظور جمع¬توسعۀ ایستگاه-

منظور بهبود دقت و اعالن هشدار به کاربران¬و تولید اطالعات الزم به  GPSافزار مدلسازی خطاهای ¬ توسعۀ نرم-

به کاربران GPSافزار مدیریت، کنترل و ارسال تصحیحات نرم توسعۀ -

:سازی و اجرا گردید که شامل موارد زیر است¬ سامانۀ ملی هدی در خشکی در دو بخش پیاده

)شکل الف)در سطح کشور برای تأمین دقت در حد متر برای کاربران  DGPSایجاد شبکۀ ملی -

)شکل ب)در سطح استان تهران برای تأمین دقت در حد چند سانتی متر برای کاربران   RTKشبکۀ ایجاد -

معادلدقتیباآنیدقیقموقعیتتعیینامکانمرحلهایندرب،والفاشکالدرشدهدادهنشانپوششمحدودۀبهتوجهبا-
تعیینامکانهمچنین.استگردیدهفراهمکشورسطحدرمرجعهایایستگاهکیلومتری۳۰شعاعتامتر،سانتیچندبا

دقتتأمینبرای.باشدمیپذیرامکاننیزنظرموردهایایستگاهازکیلومتری۱۵۰شعاعتامتریکازبهتردقتیباموقعیت
.باشدمیضروریکشورسطحدردائمیهایایستگاهتعدادافزایشوتوسعهکشور،کلدرنیازمورد





هدف از اجرای. اولین مرحله از  سامانۀ ملی هدی،  تحت عنوان  سامانۀ ملی هدی در خشکی به بهره برداری رسید۱۳۸۹سال در 
ای با ¬ یابی دقیق  لحظه¬ که قادر به موقعیت¬در سطح خشکی بوده بطوری GPSاین مرحله، تولید تصحیحات آنی برای کاربران 

.دقت تضمین شده باشند

:های صورت گرفته در این مرحله عبارت است از¬ترین فعالیت¬از مهم

GPSهای ¬ آوری و پایش اطالعات ماهواره¬ های دائمی به منظور جمع¬توسعۀ ایستگاه-

منظور بهبود دقت و اعالن هشدار به کاربران¬و تولید اطالعات الزم به  GPSافزار مدلسازی خطاهای ¬ توسعۀ نرم-

به کاربران GPSافزار مدیریت، کنترل و ارسال تصحیحات ¬ توسعۀ نرم-

:سازی و اجرا گردید که شامل موارد زیر است¬ سامانۀ ملی هدی در خشکی در دو بخش پیاده

)شکل الف)در سطح کشور برای تأمین دقت در حد متر برای کاربران  DGPSایجاد شبکۀ ملی -

)شکل ب)در سطح استان تهران برای تأمین دقت در حد چند سانتی متر برای کاربران   RTKشبکۀ ایجاد -

چند امکان تعیین موقعیت دقیق آنی با دقتی معادل باتوجه به محدودۀ پوشش نشان داده شده در اشکال الف و ب، در این مرحلهبا -

همچنین امکان تعیین موقعیت با دقتی بهتر  .های مرجع در سطح کشور فراهم گردیده استکیلومتری ایستگاه۳۰سانتی متر، تا شعاع 

شور، برای تأمین دقت مورد نیاز در کل ک. باشدپذیر میهای مورد نظر نیز امکانکیلومتری از ایستگاه۱۵۰از یک متر تا شعاع 

.باشدهای دائمی در سطح کشور ضروری میتوسعه و افزایش تعداد ایستگاه





اینبرایتوانمیکهکاربردهاییازیکی.کردپیدادستسانتیمتردقتباآنیموقعیتتعیینبهتوانمیRTKشبکهیکداشتنبا
ابلیتقکهروبازمعادندرحفاریآالتماشیننظیراست،مختلفآالت¬ماشیناتوماتیکهدایتکرد،طراحیخوببسیاردقت

سازیراهآالت¬ماشیندیگروگریدربولدوزر،نظیرماشینآالتیدرحتی.باشند¬میداراGPSگیرندهسامانهیکباراخودکارهدایت
.کردیتهداوظایفانجامبرایراآنوتعیینسانتیمتردقتباراتیغهموقعیتوارتفاعحتیوعملیاتانجاممسیرتوانمی

یت به صورت آالت کاشت و برداشت را با اطمینان به دقت باالی تعیین موقع¬توان ماشین¬در نواحی با کاربری کشاورزی نیز، می
.خودکار برنامه ریزی و هدایت نمود

.اندازی خطوط هوشمند تاکسیرانی، ناچار به استفاده از چنین ابزاری خواهیم بود¬در آینده نیز برای راه



(GBAS/SBAS)

سازی گردد ¬ به دو صورت زیر پیادهمیتواند مرحله از سامانۀ ملی هدی 



(GBAS/SBAS)

های اعالن خطر از یک ماهوارۀ ¬ارسال تصحیحات و پیغام
(SBAS)آهنگ به کاربران هوایی و فضایی زمین 



وصحیحاتتارسالیعنیاولروشسازی¬پیادهبرایراکاملآمادگیوالزمتواناییکشوربرداری¬نقشهسازماننیزمرحلهایندر
وها¬ارگانسایرهمکاریباونزدیکآیندۀدراستامیدوداراستراهواییکاربربهزمینیفرستندهازخطراعالنهای-پیغام

.گرددفراهمنیزآهنگزمینهای¬ماهوارهکمکبهالزماطالعاتارسالامکانمرتبط،نهادهای

:کرداشارهزیرمواردبهتوان¬میهدیملیسامانۀازمرحلهاینکاربردهایجملهاز

سرنشینبدونهواپیماهایدقیقناوبری-۱

بومیهای¬ماهوارهدقیقمدارتعیینوموقعیتتعیین-۲

راالزمدیدخلبانکهجویبدشرایطدرخصوصبهفرودوپروازبرخاستن،مرحلۀدرهواپیماهادقیقیابی¬موقعیتوناوبری-۳
.ندارد

ندارددیدخلبانکهشبدرمخصوصاًکشاورزیزمینهایپاشیسمدراستفادهموردهواپیماهایدقیقناوبری-۴

پروازالمللیبیناستانداردهایسطحبهرسیدن-۵

هوائیناوبریامردرعاملغیرپدافندونظرموردسامانۀسازیبومی-۶



:توان به موارد زیر اشاره نمود¬ از مهمترین دستاوردهای این مرحله از طرح می

بومی سازی دانش ایجاد سامانۀ بهبود و افزایش دقت ناوبری در خشکی-۱

افزارهای مورد نیاز در داخل کشور¬ توسعه نرم-۲

افزار¬ جویی ارزی در خرید نرم¬ صرفه-۳

یابی و ناوبری¬ صرفه جویی ارزی برای کاربران در خرید تجهیزات موقعیت-۴

کشوریابی و ناوبری دقیق  به سایر کشورهای منطقه و درآمدزایی برای¬ صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینۀ موقعیت-۵











:باشد¬ پذیر می¬ با اجرای این مرحله از طرح و توسعه آن در سطح  کشور موارد زیر امکانهمچنین 

رانی اعم از های عم¬ جویی زمانی و تسریع در انجام پروژه¬ متر به صورت آنی و صرفه¬ موقعیت یابی دقیق در حد چند سانتی-۱
.سازی، سد سازی، تهیه نقشه و غیره-¬راه

های نفت و گاز اعم از خطوط لوله  و غیره¬ سازی و اجرای پروژه¬ پیاده-۲

باشد¬ ناوبری زمینی و ردیابی وسایل نقلیه که استفادۀ عمده آن برای نیروهای امنیتی و پلیس می-۳

پایش آنی حرکات پوستۀ زمین مانند نشست زمین و لرزه نگاری که استفادۀ عمدۀ آن در مدیریت بحران است-۴

تهیه نقشه های شهری و کاداستر بزرگ مقیاس و دقیق-۵

های مکانی در سیستمهای اطالعات جغرافیایی  و مدیریت بحران¬ ها و داده¬ به روز رسانی نقشه-۶



هدادنمایشخشکیدرهدیملیسامانهکاربردهای
وسازی¬پیادهعملیاتشکلایندر.استشده

تکنیکازاستفادهباازیهسراپروژهبکاجرای
RTK(مترسانتیچندحددرآنییابیموقعیت)به

برایالزمتصحیحات.استشدهکشیدهتصویر
های¬پروژهمطلوبکهنظرمورددقتتأمین

سازماندرمستقرپردازش،مرکزدراستعمرانی
یافزارها¬نرمازاستفادهباکشوربرداری¬نقشه

وگردیدهمحاسبهسازمانایندرشدهدادهتوسعه
اتتصحیحکاربران.گردد¬میارسالکاربرانبرای
اینترنتطریقازGPRSتکنولوژیکمکبهراالزم

ودهنمدریافترادیوییهای¬مودمازاستفادهبایاو
تعییندقیقطوربهراخودای¬لحظهموقعیتو

ودینامحدکاربرانکهاستذکربهالزم.کنند¬می
سامانهاینخدماتازهمزمانطوربهتوانند¬می

.گردندمند¬بهره


