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 مقدمه مؤلف

همکاري سـرکار  با وفیقی نصیب نمود خداوند بزرگ را شکرگزاریم که عمري داد و ت

جه به اهمیت پردازش اطالعـات  با تو نژاد مهرابیمحسن خانم مهندس صادقی و آقاي مهندس 

GPS  کتابی در رابطه با پردازش داده هايGPS  .امروزه با توجه بـه فراگیـر   تهیه و تدوین گردد

ري، الزم اسـت تمـامی   بـردا  نقشـه هـاي   تمامی شاخهدر پروژه عمرانی و  GPSمشاهدات  بودن

را  GPSهـاي   زش دادهدااطـالع از پـر   ،ها و نیز مهندسین مرتبط با موضوع دانشجویان این رشته

ذکـر نمـود کـه بـا هـر سیسـتمی       راسـتا  در این بیشتر اهمیت این کتاب را میتوان داشته باشند. 

یتـوان  کتـاب م بیـان شـده در ایـن    صورت پذیرد، با اسـتفاده از موضـوعات    مربوطه مشاهدات

  پردازش را انجام داد.

توسـط شـرکت    GPSبـراي پـردازش اطالعـات    نرم افزاري است که  Geo Officeنرم افزار 

و  SKI2/3و  SKI1/09مثـل  هـایی   از نـرم افـزار  بـه ترتیـب   است. براي پردازش الیکا تهیه شده 

SKIPRO  وGeo Office نـرم افـزار  شده است. در این کتاب از  استفاده می هاي مختلف با ورژن 

Geo Office  باشد. میهاي دیگر کاملتر  افزار ماستفاده شده است که نسبت به نر 5ورژن 

و کالسـیک را   GPSمیتواند تلفیق اطالعـات   GPSاین نرم افزار عالوه بر پردازش اطالعات 

باهم انجام داده و پردازش اطالعات توتال استیشن و ترازبابهاي الکترونیکی را هم انجـام دهـد   

 داده شده است. GPSولی بدلیل گستردگی موضوع در این کتاب بیشترین توجه به موضوع 

تواند مصون از اشتباهاتی اعم از ویرایشی و یا دانشـی باشـد لـذا     بدیهی است هر کتابی نمی

کننـدگان گرامـی را    این کتاب مشتاقانه انتظار دارند تا نظرات کارشناسـانه شـما مطالعـه    مولفین

هاي بعدي کتاب مدنظر خویش قـرار دهنـد.    ي گرانبها دریافت نموده تا در چاپا همچون هدیه

 نمائیم. پیشاپیش نیز از هرگونه پیشنهاد و یا مطالعه نقادانه شما صمیمانه سپاسگزاري می

 

 با تشکر     

 میرقاسمپورمیراحمد 

Info@noavarpub.com 
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 فصل اول

 GPSمعرفی سیستم 

 مقدمه 1-1

GPS مخفف Global Positioning System باشد می .GPS طـور  بـه  کـه هـا   ماهواره از اي شبکه 

 کـه  آورنـد  مـی  وجـود  بـه  را امکـان  ایـن  و کنند می ارسال را) دار کد( رمزي اطالعات پیوسته

 .شود تعیینها  ماهواره از فاصله گیري اندازه با دقیق صورت به زمین روي بر نقطه هر موقعیت

. شـد  آغـاز  متحـده  ایـاالت  توسـط  1960 سال در مصنوعی يسماو اجرام اب موقعیت تعیین

 مورد برداري نقشه و ژئودزي اهداف در که داشت نام ترانزیت ها، سیستم این نوع اولین از یکی

 )DOD( آمریکـا  دفـاع  وزارت 1974 سـال  در. بـود  دقت کم و گیر وقت اما گرفت، قرار استفاده

 بـا  1978 سـال  فوریـه  در و آورد وجود به را GPS سیستم خود نظامی احتیاجات و مقاصد براي

 .شد برداشته برداري نقشه تاریخ در موثر گامی GPS ماهواره اولین پرتاب

است. سـرعت   گیر تبدیل شده در سرتاسر جهان به امري ضروري و همه GPSامروزه استفاده از 

ر دسترس همگـان قـرار   د این سیستمها سبب شده است تا امروزه  ها و دقیق بودن داده انتقال داده

توانـد بـه    کاربرد بسیار زیادي دارد. امروزه هر اتومبیلی مـی سازي  در صنایع اتومبیل GPSگیرد. 

گیـر شـدن اسـتفاده از ایـن سیسـتم       ي همه دهنده  سیستم ناوبري مجهز شود که این خود نشانه

 است.

مجهـوالت مـا بـراي    شـود.   از ترفیع فضایی براي محاسبه مختصات استفاده می GPSدر سیستم 

گیري سه طول نیاز داریم، یعنی باید بـا   است، بنابراین به اندازه X, Y, Zبعدي  3تعیین موقعیت 

سه ماهواره در ارتباط باشیم و از طرف دیگر خطاي زمان نیز به عنوان یک مجهول مطرح است 

 ماهواره داریم. 4احتیاج به وجود دست کم براي تعیین موقعیت که بنابراین 
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 GPSهاي مختلف سیستم  بخش 1-2

 عمـده  بخـش  سه از جهانی موقعیت تعیین سیستم

 :است گردیده تشکیل

 کننـده  منتشـر  هاي ماهواره شامل: فضایی بخش -1

 امواج

 سیستم کل کننده هدایت: کنترل یخش -2

 ها گیرنده مختلف انواع شامل: ها گیرنده بخش -3

هـاي مختلـف یــک    تصـویر بخــش  1-1در شـکل  

شود که در این تصویر ارتباط  مشاهده می GPS سیستم

 هاي مختلف مشخص گردیده است. بین بخش

 GPSهاي مختلف سیستم  بخش  )1-1تصویر ( 

 

 فضایی بخش 1-2-1

مداري است که هر یک از این مـدارها بـا    صفحه 6 در  ماهواره 32داراي  امروزه بخش این

 بـا  تقریبـاً  استوا قرار دارند و این مدارهادرجه نسبت به هم در روي صفحه  60زوایاي تقریبی 

 12 تـا  4 مشـاهده  امکـان  طوري طراحی شده کـه  فضایی بخش .باشند می درجه 55 میل زاویه

 زمـان،  هر در و زمین از نقطه هر در درجه 15 باالي شیب زوایاي در همزمان طور به را ماهواره

 بـا  و زمـین  سـطح  بـاالي  کیلـومتري  20200 حدود ارتفاعی درها  ماهواره این. سازد می مهیا را

 زمـین  بـدور  گردش حال در ثانیه) 2دقیقه و  58ساعت و  11(معادل  نجومی ساعت 12 پریود

 بـا . گردد می ارسال لحظه هر در ماهواره فضایی موقعیت تعیین جهت پیامهایی همچنین هستند،

 قابـل  زمـین  روي بـر  نکـاربرا  موقعیـت  هـا،  ماهواره این تا زمینی نقطه هر بین فواصل مشاهده

 .است محاسبه

بلـوك   7هاي متفاوت به فضا پرتاب شدند که این  بلوك و با ویژگی 7در  GPSهاي  ماهواره

 باشد. می IIIبلوك،  IIFبلوك،  IIRMبلوك،  IIRبلوك،  IIAبلوك،  IIبلوك،  Iبلوكشامل 

 بلوكI  1ماهواره اول با  12شاملSVN 1  است. 12تا 

 بلوكII  اره با ماهو 9شاملSVN 13  است. 21تا 

 بلوكIIA  ماهواره با  19شاملSVN 22  ت.اس 40تا 

                                                           
١. Satellites Vehicle Number 
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 بلوكIIR  ماهواره با  21شاملSVN 41  است. 62تا 

 بلوكIIRM  ماهواره با  8شاملSVN 63  است. 70تا 

  بلوكماهواره از  4در حال حاضرIIF .ارسال شده و در حال تکمیل است 

 بلوكIII باشد. میل میدر حال ارسال ماهواره و تک 

 

 تولیـد  باشـد  مـی  مگاهرتز 23/10 معادل که را  f0 پایه فرکانس یکها  ماهواره سازهاي نوسان

  f0 در صـحیح  عدد یک ضرب با L2 و L1 نامهاي به ،L فرکانسی باند در حامل موج دو کنند، می

 :گردد می ایجاد زیر روابط مطابق

=154 f0 L1= 1575.42 MHz 
 

(λ= 19.0 cm) 

=120 f0 L2= 1227.60 MHz 
 

(λ= 24.4 cm) 

کـه   کد Mکد و  Yکد،  Pکد،  C/Aگیري فاصله،  ي اندازهکدها همراه به مذکور حامل مواجا

گردنـد.   ها ارسال مـی  اند به سمت گیرنده به صورت مدوالسیون فاز روي امواج فوق مدوله شده

نیـز کـه حـاوي تصـحیح      Messageگیري فاصله، کد دیگري به نـام   عالوه بر این کدهاي اندازه

اطالعات اتمسفریک بـراي   ،براي تعیین موقعیت ماهواره در هر لحظه 1ساعت ماهواره، افمریزها

ها که شامل اطالعاتی در مورد سـالمتی   تصحیح اثر اتمسفر روي سیگنال ارسالی و الماناك فایل

سـیون روي  ماهواره و اطالعات کم دقت براي طراحـی مشـاهدات اسـت را نیـز پـس از مدوال     

 گردد.  ها توسط ماهواره ارسال می هاي حامل به سمت گیرنده موج

 

 کنترل بخش 1-2-2

و  Manitor، ایسـتگاه  Masterباشـد. ایسـتگاه    نوع ایسـتگاه کنتـرل مـی    سه شامل بخش این

هـا بـا مـاهواره و     و نحـوه ارتبـاط آن   ها این ایستگاه 2-1که در تصویر باشد  هاي زمینی می آنتن

   بینید. ها را می با دیگر ایستگاهارتباط 

  ایستگاهMaster�،   مدیریت کل سیستم را بر عهده دارد که ایـن ایسـتگاه درColorado 

 واقع است.

  ایستگاهMonitor در هر لحظـه را بـر عهـده دارد    ها  ماهواره وظیفه دریافت اطالعات

ر هر لحظـه اطالعـاتش   ایستگاه بوده و هر ماهواره د 5ها،  که در ابتدا تعداد این ایستگاه

ها  ایستگاه دیگر به این ایستگاه شش 2005شد. در سال  توسط یک ایستگاه دریافت می

ایسـتگاه   2حـداقل توسـط    در هـر لحظـه   اضافه گردید که به این ترتیب هـر مـاهواره  

                                                           
١. Ephemerise 



طالعا  ۱۲  GPS/ مشاهد  پر 

ایستگاه دیگر نیز بـه   5هاي اخیر  گردیده است و در سال مانیتور اطالعاتش دریافت می

ا اضافه شد که امروزه اطالعات هر مـاهواره حـداقل توسـط سـه ایسـتگاه      ه آن ایستگاه

ها براي تعیین موقعیت ماهواره بهتـر   بدین ترتیب دقت افمریزگردد.  مانیتور دریافت می

 خواهد بود.

 Masterهاي مانیتور پس از دریافت اطالعـات آن را بـراي پـردازش بـه ایسـتگاه       ایستگاه

 فرستند. می
 

 اطالعات دریافتی از ایستگاه  هاي زمینی آنتنMaster فرستند. را به ماهواره می 
 

 :از عبارتند کنترل بخش وظایفتوان گفت که  به طور خالصه می

 ها ماهواره مدار بینی پیش و تعیین -1

 ها ماهواره  سالمتی کنترل -2

 )ها ماهواره اتمی هاي ساعت رفتار کنترل(ها  ماهواره ساعت همزمانی -3

 ها ماهواره به اطالعات ترزیق -4

 

 
 بخش کنترل هاي ) ایستگاه2-1تصویر (



نجا يك پر عملي / ششفصل    ۱۳م: 

 ها گیرنده بخش 1-2-3

) و Point Positioningبه طور کلی تعیین موقعیت بـه دو صـورت تعیـین موقعیـت مطلـق (     

دسـت   باشد. در تعیین موقعیت مطلق هدف، به ) میRelative Positioningتعیین موقعیت نسبی (

بـراي   X,Y,Zباشد مثال  یین موقعیت در یک سیستم مختصات مشخص میآوردن پارامترهاي تع

   نسـبی هـدف تعیـین موقعیـت    هر نقطه در یک سـیتم ژئوسـنتریک. ولـی در تعیـین موقعیـت      

این دو روش تعیین   3-1باشد. در تصویر  هر نقطه نسبت به نقطه زمینی دیگر می 

 کنید.   موقعیت را مشاهده می

 

 
 دهد تعیین موقعیت مطلق و شکل ب تعیین موقعیت نسبی را نشان می ) شکل الف3-1تصویر (

 

تر از تعیـین موقعیـت مطلـق     تواند خیلی بیش طبیعی است که دقت تعیین موقعیت نسبی می

در زمـان مشـاهده   ها  ماهواره باشد. تعیین موقعیت مطلق متناسب با نوع گیرنده و شرایط خاص

باشـد   متر با استفاده از این روش قابل حصـول مـی   6لی ا 3تواند متفاوت باشد.دقتی در حد  می

 0.5ppm+0.5هـایی در حـد    در صورتیکه در روش تعیین موقعیت نسبی امکان رسیدن به دقـت 

 گوي عمده کارهاي دقیق امروزي خواهد بود.  باشد، دقتی که جواب امروزه میسر می

ـ     توانـد شـامل ایجـاد شـبکه     می GPSکاربردهاي  رداري، ژئودینامیـک،  هـاي کنتـرل، نقشـه ب

هـاي فضـایی، تعیـین     برداري کاداسـتري، تعیـین موقعیـت دیگـر مـاهواره      میکروژئودزي، نقشه

هاي دریایی، هوانوردي، فتوگرامتري و سنجش از دور، کاربردهـاي نظـامی، نـاوبري و     موقعیت

 هدایت وسایل نقلیه و هزاران کاربرد دیگر باشد.

 بـه  دسترسی و) حامل موج فاز یا فاصله شبه( اهداتیمش هاي کمیت نوع اساس بر ها گیرنده

   :است تفکیک قابل زیر گروه سه به) P کد ای C/A کد( کدها


