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GPS یاGlobal Positioning System     یك سيستم مكان یاب جهاني است كه از شبككه ا  ابا

 .اه سفارش وزارت دفاع ایاالت متحده ساخته و در مدار قرار داده شده است،ماهواره  24

 استفاده همگاني از آن آزاد و  1980این سيستم در ااتدا ارا  مصارف نظامي تهيه شد ولي از سال

 .اطالعات دقيقي از محل، و زمان را در سراسر دنيا در اختيار كارارها قرار مي دهدد كه آغاز ش

 سيستمGPS   سيگنال هایي را ارسال مي نماید كه توسط گيرنده هاGPS     دریافبت مبي شبود و

موقعيت مكاني،  سرعت و زمان را در هر جا  كره زمين در هر موقع از روز یا شب و در هبر شبرایط   

 .آب و هوایي محاسكه مي نماید

  سيستم مكان یاب جهاني یا مكناGPS  ،مسيريابي و زمان اين المللي ارا  یافتن موقعيت محل

 .مي ااشدسنجي 



GPS 
،این ماهواره ها كه كل سطح كره زمين را اطور همزمان پوشش مي دهند 

  درجه نسبت به صفحه استواي زمين به دور  55مدار بيضي شکل با زاويه  6در
 زمين مي چرخند

  كيلومتر  از سطح زمين قرار دارند 20800حدود و در ارتفاع  . 

 زمان يکبار چرخش ماهواره هايGPS  ساعت نجومي  12به دور زمين در حدود
 . است
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 اار ادور زمين مي گردند و  2ماهواره ها  این سيستم، در مداراتي دقيق هر روز

 .  اطالعاتي را اه زمين مخااره مي كنند

 گيرنده ها GPS  این اطالعات را دریافت كرده و اا انجام محاسكات هندسي، محل
در واقع گيرنده زمان ارسال  . دقيق گيرنده را نسكت اه زمين محاسكه مي كنند

از اختالف اين  . سيگنال توسط ماهواره را با زمان دريافت آن مقايسه مي کند
حال اين عمل را با داده هاي . دو زمان فاصله گيرنده از ماهواره تعيين مي گردد

دريافتي از چند ماهواره ديگر تکرار مي کند و بدين ترتيب محل دقيق گيرنده 
 .را با اختالفي ناچيز، معين مي کند

 و بعدي  2ماهواره براي محاسبه  3حداقل گيرنده اه دریافت اطالعات همزمان از
ماهواره براي  4حداقل یافتن طول و عرض جغرافيایي، و همچنين دریافت اطالعات 

اا ادامه دریافت اطالعات از ماهواره ها  . يافتن مختصات سه بعدي نيازمند است
گيرنده اقدام اه محاسكه سرعت، جهت، مسيرپيموده شده، فواصل طي شده، فاصله ااقي 
 مانده تا مقصد، زمان طلوع و غروب خورشيد و اسيار  اطاعات مفيد دیگر، مي نماید


