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  GPS هاي گيرنده
شدند براي يافتن راه مجبور بودند محاسبات  نياكان ما اگر گم مي

ستارگان  نگاه به هاي پيچيده و  استفاده از نقشه. دهندبفراواني انجام 
تر شده  امروزه كارها بسياربسيار ساده. دو روش يافتن مقصد بودآسمان 
هزار توماني يا  300يا  يهزار تومان دويست  GPS با يك گيرنده. است

 توانيد در به راحتي مي GPS گر حس يك گوشي هوشمند مجهز به
اگر يك گيرنده . در كجاي زمين قرار داريد در هر لحظه يابيد كه

GPS صاف داشته باشيد هرگز نبايد گم شويد يو هواي.  

  

  GPSمباني گيرنده 

كنند معموالً منظورشان  صحبت مي GPSهنگامي كه مردم درباره 
ماهواره است كه  27اي از  در واقع مجموعه GPS. است GPS هگيرند

 2000يا  1500هاي  هر يك از اين ماهواره. چرخند گرداگرد زمين مي
 19300گيرند در  نيروي خورشيد انرژي مي از ي كه كيلوگرم
دو گردش كامل را روز  در هر شبانهد، و نچرخ گرد زمين مي يكيلومتر

ها چنان آرايش داده  دش اين ماهوارهگر. دنده حول زمين انجام مي
كم چهار  اي از زمين دست شده است كه در هر لحظه در هر نقطه

  .ماهواره در آسمان قابل رؤيت باشد

يك فناوري پيچيده است، استفاده از آن بسيار آسان  GPSبا آن كه 
. داشته باشيد GPS گيرندهكافي است يك  GPSبراي استفاده از . است

كان خود را بر روي زمين بر حسب عرض جغرافيايي، م GPSگيرنده 
  .دهد طول جغرافيايي، ارتفاع، و زمان نمايش مي

به امواج ) همراهتلفن (همچون يك تلفن سلولي  GPSيك گيرنده 
هاي مخابراتي  ها و دكل اما به جاي استفاده از برج. راديويي اتكا دارد

كند كه دور زمين  يهايي ارتباط برقرار م بر روي زمين، با ماهواره
ماهواره به دور زمين  GPS ،27در سيستم   در حال حاضر،. چرخند مي
عمل  عنوان پشتيبان  ماهواره به 3ماهواره فعال هستند و  24 _چرخند  مي
  .شوند وارد عمل مي در صورتي كه يك ماهواره از كار بيفتد و كنند يم

از چهار  شيب ايآن است كه چهار ماهواره  GPS رندهيگ فهيوظ
اطالعات  نيو با ا د،بسنجبا هر كدام  خود را  و فاصله ابديماهواره را ب

 كي اديبر بن اتيعمل نيا. رديبگ جهينت نيزم يمكان خودش را بر رو
 .گيرد انجام مي trilateration اي يبرساز ساده به نام سه ياضياصل ر

د كارهاي كه مكان فعلي شما را مشخص كند باي  براي اين GPS يرندهگ
   :زير را انجام دهد

  . كم سه ماهواره باالي سرشما را بيابد مكان دست ●

  .دسنجشما را نسبت به آن سه ماهواره ب  مكان ●

براي تعيين دقيق مكان فعلي برسازي  تكنيك سه گيرنده سپس از
كه  اي اساساً، دور هر يك از اين سه ماهواره. كند شما استفاده مي

پيدا  القيره در دو نقطه با هم تاين سه كُ. كشد يره ميك كُ ابدي يم
كه  ننقطه روي زمي. يكي در فضا، و ديگري بر روي زمين _كنند  مي

موقعيت فعلي مختصات كنند  پيدا مي يتالقره با هم در آن اين سه كُ
  .دهد مي سترا به د شما

  

يك خط بايد بتواند درست كار كند براي اين كه  GPSگيرنده 
مانع به ماهواره داشته باشد، در نتيجه، پوشش متراكم درختان ديد بدون 
. توانند در محاسبات گيرنده اختالل به وجود بياورند ها مي و ساختمان

هاي همراه نقاط مشترك فراواني دارند، و  و گوشي GPSهاي  گيرنده
بعدي، به بعضي از خصوصيات  هاي در بخش. هر دو بسيار پرطرفدارند

نگاه  GPSهاي  و انواع ديگر گيرنده GPSبه سيستم هاي مجهز  گوشي
  .يما انداخته
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