
  .کند چگونه کار می GPSسیستم 

که ماهواره ها در کجا و در چه فاصله اي قرار دارند باید  یم درست کار کند باید بدان GPSبراي اینکه یک گیرنده  
 .چگونه موقعیت ماهواره ها را در فضا تشخیص میدهد GPSگیرنده  بدانیم که

عمومی می باشد که حاوي  هاي یک نوع اطالعات به نام داد کنددو نوع اطالعات دریافت می GPSگیرنده  
شود موقعیت تقریبی ماهواره ها هستند این داده ها مرتبط فرستاده می شوند و در حافظه گیرنده جی پی اس ثبت می

به که به این شکل مدار ماهواره ها و همینطور مکان هر ماهواره در این مدار به طور فرضی ثبت می شود براي محاس
کشد تا سیگنال ها از ماهواره به گیرنده برسد اندازه فاصله هر ماهواره تا گیرنده جی پی اس مدت زمانی که طول می

  .شود گیري شده و در سرعت نور ضرب می

 

 دیدهد با صیتشخ ییایخود را به صورت طول و عرض جغراف تیبتواند موقع نکهیا ياس برا یپ یج رندهیگ کی
  دارد ازین زیماهواره چهارم ن  يها گنالیبه دست آوردن ارتفاع به س يو برا دینما افتیدر گنالیحداقل سه ماهواره س

درك بهتر ابتدا به  يبرا ردیگیصورت م سه جانبهبه نام قانون  یاضیقانون ساده ر کی اساس بر GPS یابی تیموقع
 یشما در مناطق دیکن یم یبررس يسه بعد يو سپس آن را در فضا میپرداز یم يدو بعد يقانون در فضا نیا حیتوض

خود را از  یمکان فعل تیموقع دیکجا هست دیدان یو نم دیگم شده ا لیدل هر حضور دارند و به رانیاز کشور ا
تا اینجا شما تقریبا می  پسقرار دارید.شهر رودبار  يلومتریک 70در فاصله  دیگو یشما م وي به دیپرس یم یشخص

  .از مرکز شهر رودبار يلومتریک 70به شعاع  يا رهیدا يبر رو یعنیدانید کجا هستید.

د حاال یشهر رشت هست يلومتریک 37شما در فاصله  دیگو یاو م دیشو یم ایخود را جو تیموقع يگریشخص د از 
 گریکدیخواهد داشت که  رهیصورت دو دا نیدر ا دیکن بیترک دیخود را با اطالعات جد یقبل اتاطالعمی توانید 

  .است شما یفعل تیمشترك موقعدو نقطه  از آن یکی نیقیکند پس به طور  یقطع م دو نقطه را در

که به شکل اضافه  يدیجد رهیدا دیشهر لنگرود هست يلومتریک 14که در فاصله  دیبه شما بگو يگریاگر شخص د
 .دیهست جانیکه در شهر اله دیدانیاکنون شما م دینما یبرخورد م یاز نقاط مشترك قبل یکیشود فقط  یم


