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 سامانه های تعیین موقعیت ماهواره ای در مهندسی نقشه برداری 1

 فصل اول : ژئودزی ماهواره ای و سیر تکوینی آن

 تعیین شکل و ابعاد زمین و بررسی تغییرات زمانی آنها ودازه گیری نژئودزی عبارتست از علم ا 

    یکییی از ویییایل اژییلی ژئییودزین دییا و مه دسییین نییییم بییردار تعیییین م سطییات نیییا  وا یی  بییر سیی   زمییین و

 تغییرات زمانی آنها می باشد.

             ژئودزی فضایی ژورت کلیی تیری از ژئیودزی میادواره ای اسیت کیم در آ  عیموه بیر میادواره دیای مطی وعی از

 اسسفاده می شود.ماه ، سیارات، اواج رادیویی سساره دا و کوازردا نیز 

   تعیییین د یییت م سطییات سییم بعییدی در مییییا  دییای  هییانی،  -1ادییداع عهییده ژئییودزی مییادواره ای عبارت یید از

پدیییده دییای ژئودی ییامیکی ن یییر سییازی انییدازه گیییری و مد  -3  ثیییل زمییین تعیییین میییدا -2م  یییم ای و میلییی 

 ییر شکل پوسسم ای زمینحرکت   بی، دورا  زمین و تغ

      1مییادواره دییای مطیی وعی در ژئییودزی مییادواره ای بییم دو ژییورت مهکیین اسییت مییورد اسییسفاده  ییرار گیرنیید- 

حسیرر دییای میییدا    -2نییانم دییای د دسییی  یرار گرفسییم در ارتفییاال میداری بییا  و  ابییل روییت در فواژییل بل یید     

 ثیل زمین

         روه دیای زمیین بیم     -1انید    ارتبا  بین ایسسراه دیای مییادداتی و میادواره دیا در سیم روه دسیسم ب یدی شیده

 ,Radarد ر.ه دیییای فضیییا بیییم زمیییینا مان ییی -SLR , TRANSIT, GNSS )2 فضیییا ا مان ییید

Altimetery, InSAR )3- روه دای فضا بم فضا 

         و عهلییاتی شید     بیر میی گیردد    1366سابیم اسسفاده از سامانم دای تعییین مو عییت میادواره ای در اییرا  بیم سیا

 ایسسراه در م یک بود. 242ادامم یافت کم شامل  1369شروال شده و تا سا   1367آ  از سا  

 در روه ادواره ای یییم دو روه مسهییایز د دسییی و دی ییامیکی بدسییت مییی آی یید انییدازه گیییری دییا در ژئییودزی میی .

د دسی میادواره دیا بیم ع یوا  ییک دیدع د دسیی معلیو  در فضیا  یرار گرفسیم و از ایسیسراه دیای زمی یی میورد                

، حرکیت میادواره تیابعی از    دی یامیکی  همیادده  یرار میی گیرنید کیم م هیر بیم تعییین مو عییت میی شیود. در رو          

ل زمییین اسییت و بییا تو ییم بییم ارتبییا  بییین میییاددات حاژییل از اییین روه و م سطییات ایسییسراه دییای میییدا  ثییی

 می توا  بم موضوال تعیین مو عیت پرداخت.دازه گیری نمورد ا

   2ایهییاد شییبکم دییای مر یی  م سطییات  هییانی، م  یییم ای و ملییی   -1کاربرددییای ژئییودزی مییادواره ای شییامل- 

مییارکت در انیدازه گییری دیا و پیای        -4پاییداری سیازه دیا و ب ادیای مهیم      ک سیر   -3امور ناوبری و تهیم نیییم  

 بررسی رفسار پوسسم زمین و مسائل ژئودی امیکی -5دای  وی

 فصل دوم : آشنایی با برخی سامانه های تعیین موقعیت ماهواره ای

 خ  بییم دور زمییین سییامانم دییای تعیییین مو عیییت مییادواره ای بییر پایییم آ  دسییسم از مییادواره دییایی کییم در حییا   ییر

و  دسس د و بیا کهیک دریافیت امیواج ارسیا ی ییا انعکاسیی از آنهیا در گیرنیده دیا، مو عییت نییا  تعییین میی شیود.               

 بر می گردد. 1970سابیم آ  بم سا  
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  سامانم فاژلم یابی  یزری میادواره ایاSLR              ایین سیامانم بیر پاییم انیدازه گییری زمیا  رفیت و برگییت ییک پیا  )

بیر میی گیردد.     مییمدی  1964 بیم سیا     یزری ارسا ی از ایسسراه زمی یی بیم میادواره کیار میی ک ید. شیکل گییری آ         

ییک   SLRپیا   دیای  ییزری اسیت.     د ت  ابل اکسساب در ایین سیامانم وابسیسم بیم پیو  پیا   و  یدرت تفکییک         

واحیید تو ییید  -1روه انییدازه گیییری رفییت و برگیییت فاژییلم اسییت. ا ییزای اژییلی ایسییسراه زمی ییی آ  عبارت یید از  

واحید انیدازه گییری زمیا  رفیت و       -3واحید تیی یو و تهزییم و تیلییل پیا   دیا       -2و ارسا  پا   دیای  ییزری  

 برگیت پا   دا

   دیایی امکیا  پی یر اسیت کیم مههیز بیم بازتاب یده دیای خاژیی بیم نیا               فاژلم یابی  یزری ت ها بیا میادوارهRetro 

Reflector  .اییین نییوال بازتاب ییده دییا نیور  یییزر دریییافسی را د ییییا در دهییا  مسییری کییم آمییده اسییت بییر مییی    باشی د

ایسیسراه   ییزری بسوان ید بیم انیرژی کیافی بیم سیوی         باشید تیا پیا   دیای     بیزر   گردان د. ابعاد آنها باید بم انیدازه ای 

 دای زمی ی م عک  شوند.

   مد سییازی دی ییامیکی داده دییای فاژییلم یییابی  یییزری مییادواره ای امکییا  بییرآورد مو عیییت دییای سییم بعییدی ایسییسراه

در ییک بیازه زمیانی معیین نییز اخیسمع م سطیات         SLRدای زمی ی را فرادم میی سیازد. پیردازه نسیبی داده دیای      

د. بیم کهیک پیای  تغیییرات زمیانی مو عییت دیا و خ یو  مب یا دیا میی            د یت بین دیر دو نی یم را بدسیت میی آور    

در تعیییین مو عیییت دییا و بییرآورد نییرت حرکییات   SLRد ییت حاژییل از  .تییوا  بییم نییرت حرکییات تکسییونیکی رسییید 

 یلی مسر در سا  گزاره شده است.م 2میلی مسر و  6تکسونیکی بم ترتیب حدود 

   سامانم فاژلم یابی  یزری بیا میاهاLLR            اژیو  آ  شیبیم بیم سیامانم فاژیلم ییابی  ییزری میادواره ای اسیت، بیا ایین  )

تفاوت کم بازتاب ده دای  یزری بیم  یای میادواره دیای مطی وعی بیر روی کیره میاه  یرار گرفسیم انید. ایین سیامانم از              

 س   ماه نطب شدند. برای او ین بار روی 1969سا  

   سامانم تداخل س هی فاژلم خیلیی بل یداVLBI           ایین سیامانم بیم کهیک امیواج رادییویی تو یید شیده از م یاب  بسییار )

ایین روه انیدازه گییری اخیسمع زمیا  بیین دریافیت امییواج        در فضیا بیم نیا  کوازردیا ژیورت میی پی یرد. اسییا         

بیرای   رادیویی از یک م ب  توسط دو آنسن میی باشید و دیدع از آ  انیدازه گییری فاژیلم د ییت بیین دو آنیسن اسیت.          

 میمدی عرضم شد. 1890او ین بار در سا  

  سیسییسمVLBI    بعلییت وابسییسری بییم شییرایط آب ودهییوایی بییمSLR  کییم از د ییت بسیییار  برتییری دارد و از آنهییا

بییا یی برخییوردار اسییت، کاربرددییای بسیییار وسیییعی در ژئییودزی ، ژئوفیزیییک و نهییو  دارد.مههسریییت کییاربرد آ      

بررسییی سییرعت دورانییی و حرکییت   بییی -2ت مربییو  بییم حرکییت دییای پوسییسم ای و پییی  بی ییی ز ز ییم ام ا عیی-1

 ییار وب مر یی  زمی ییی  هییانی  توسییعم و نرهییداری -4توسییعم و نرهییداری  ییار وب مر یی  سییهاوی  -3زمییین

 تعریل سیسسم زمانی وابسسم بم پارامت دای حرکت زمین -5

  سیسسمVLBI              مساثر از خ ای مداری میادواره دیا بیم علیت  انبیم نیسیت. مسیاثر از تغیییر مرکیز  یر  نیسیت . مسیاثر

 و ب ابراین میکمت مییا  مرتبط با آ  نیستاز عد    عیت ثابت  انبی زمین 

  معایییبVLBI   خ ادییای دسییسرادی م ییل  -2دزی ییم بسیییار بییا ی تهیییم،راه انییدازی و نرهییداری تههیییزات -1شییامل

عید  توانیایی    -4غییر  ابیل دسیسر  بیود  و عید  توانیایی ارائیم نسیایت بیم ژیورت آنیی             -3تغییر شیکل تلسیکو   

 میاسبم مو عیت م لت ایسسراه دا
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 سییامانم ترانزیییتاTRANSIT یییا  )NNSS   اژییل تغییییر فرکییان  ناشییی از حرکییت نسییبی اییین سییامانم بییر اسییا

کییل کیرد    Dopplerبین فرسس ده و گیرنده امواج ب یا شیده اسیت. ایین اژیل را ییک فیزییک دا  اتریییی بیم نیا           

 و بم دهین د یل گادی این سامانم را داپلر می نام د.

   سییروکار داریییم کییم  در تعیییین مو عیییت مییادواره ای مییا بییا تعییدادی مییادواره در فضییا و تعییدادی گیرنییده در زمییین

نسبت بم دم در حیا  حرکیت میی باشی د. بیا تو یم بیم اژیل بیا  در ژیورت انسییار و دریافیت سیر ا  در   یین               

بیم سیرعت و  هیت حرکیت میادواره      مییزا  داپلیر شییفت     ترکیبی شادد پدیده داپلر و تغیییر فرکیان  خیوادیم بیود.    

 1996خدمات رسانی پایا  و  1964سا  شروال نسبت بم گیرنده بسسری دارد.

  ه ایییت یییابی رادیییویی بییم دهییراه مییادوار سییامانم مییدار نرییاری داپلییر و مو عDORIS)  یییک سییامانم فییو  د یییت ،

فعییا  شییده اسییت و دییدع نهییایی آ  رسییید  بییم  1990یک رفییم بییرای تعیییین مییدار مییادواره دییا اسییت کییم از سییا  

 سانسی مسر است. توسط سازما  دوایی فرانسم ایهاد شده است. 1د ت 

      سامانم تههییزات فاژیلم و نیرت فاژیلم د ییتاPRARE   دهان ید سیامانم ،)DORIS       بیرای تعییین میدار میادواره دیا

توسییط دو یت آ هیا  ایهییاد شیده و یییک سیامانم دو پرفیم اسییت . ایین سییامانم دو        1996بیم کیار مییی رود. در سیا     

ایسییسراه زمی ییی بییا توزییی   هییانی  29مرییادرتز تو ییید و م سیییر مییی ک یید.  8489و2248ن  دییای سیییر ا  بییا فرکییا

، آنهیا را بیم دهیراه    ل انیدازه گییری شیده تیا میادواره دیا      سیر ا ها را دریافت و پی  از تعییین فواژیل و نیرت فواژی     

ادواره بیر گردانیده و سیم  میادواره دیا مهیددا اپمعیات می کور را بیم ایسیسراه           داده دای تروپسفر و یونسفر بیم می  

میلیی   1و سیرعت ننهیا را بیا د یت حیدود      سیانسی مسیر    5اژلی زمی ی ارسا  تا مو عیت میادواره را بیا د یت حیدود     

 مسر بر ثانیم تعیین نهاید.

 فصل سوم: دستگاه های مرجع مختصات

       دسییسراه مر یی  سییهاوی یییا   -1در ژئییودزی مییادواره ای دهییواره بییم دو دسییسراه مر یی  م سطییات نیییاز اسییت

می ییی زدسییسراه مر یی   -2کییم بییرای توژیییل حرکییت مییادواره دییا ضییروری اسییت.   (CISاای رشیییا   ییراردادی 

( کیم بیرای میی و سیاخسن مو عییت ایسیسراه دیای مییادداتی و بییا  نسیایت حاژیل از ژئیودزی             CTSا راردادی 

از آنهییا کییم تفسیییر برخییی پدیییده دییا و نسییایت حاژییل از ژئییودزی مییادواره ای در یییک      مییادواره ای  ز  اسییت.

ری موسیو   دسسراه بیضی وار راحت تر و  ابل غهم تیر اسیت،  ی ا میی تیوا  گفیت بیم ییک دسیسراه م سطیات دیری           

 باشد. نیاز WGS-84بم س   مب ای ژئودتیک مان د بیضوی مر   

       مسیسلز  اسیسفاده از روابیط ریاضیی پی ییده بیرای در ن ییر        م سطییاتمر ی   تعییین مو عییت د ییت در دسیسراه دیای

گرفسن پدیده دایی ن یر حرکیت   بیی، حرکیات تکسیونیکی ور یم دیای سی ج کیره،  یزر و میددای زمیین  امید و             

انوسییی،  ابهییایی دییای ناشییی از بارگیی اری م سلییل روی  .سییسم زمییین و ده  ییین حرکییات ر ییو میییوری   ا ی

 پرسین و ناتیین می باشد.

    دسییسراه مر یی  م سطییات مادیییت تفییوری و مفهییومی شییامل تعریییل مبییدام و تو یییم میوردییای م سطییات دارد و

ایی یییا زمی ییی مان یید سییساره دییا و  در حا یکییم بییروز و تییییت عهلییی آ  در  ا ییب مههوعییم ای از نیییانم دییای فضیی  

  وب مر   نامیده می شود.رایسسراه دای ژئودزی  ا
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  شییساب  ییانبی ا ییرا  سییهاوی،بوی ه مییاه و خورشییید، باعیی    حرکییات ر ییو میییوری پرسیییین و نوتیییین زمییین

را  وفیییردگی زمییین در   بییین و برآمییدگی آ  در اسییسوا شییده اسییت. دهییین امییر مو ییب شییده اسییت تییا میییور د  

ا در حییا  دورا  باشیید. یای رشیی ضییا نباشیید ونسییبت بییم یییک دسییسراه مر یی مییین و ژییفیم اسییسوایی آ  در فوا عیی ز 

( سییا  ب ییا  پرسیییین و دورا  بییا دوره 26000بسیییار بل یید ا حییدود ت ییاوب  ییین دورا  از دو ب یی  دورا  بییا دورها

 سا ( ب ا  نوتیین تیکیل شده است.6/18ت اوب کوتاه ا

   م سطییات   بییی زمییین  -1پارامسردییای دورا  زمییین یییا پارامسردییای تو یییم زمییین عبارت یید از𝑋𝑝  و𝑌𝑝   و زمییا

 نهومی یادری گری ویچ

                نی م تم ی میور  یرخ  زمیین بیا پوسیسم خیار ی آ  ا  یب زمیین( بیم ژیورت تیابعی از زمیا  تغیییر میی ک ید

 کم بم آ  حرکت   بی گفسم می شود.

    ناشیی از حرکیت   بیی در عیرط و پیو  ژئودتییک، ییک   یب زمی یی           مسیری  10برای پردیز از تغیییرات حیدودا

 کم  سبیده بم پوسسم زمین باشد را تعریل می ک یم. CTP   رار دادی

  میور  رخ   ی م ای زمین معهو  با اسسفاده از م سطات حرکت   بی نسیت بمCTP .بیا  می گردد 

       مید  دیای ژئیوفیزیکی کیروی ییا ژئیودتیکی ن ییر میاسیبم         حرکت تکسونیک ور م دای سی ج کیره را میی تیوا  بیا

 کرد.

 بییم سییبب تغیییرات زمییانی اثییر نیییروی  انبییم خورشییید و مییاه بییر میییدا  ثیییل زمییین ، مو ییب برخییی   ییزر و مییددا

م  ی . در حیا ی کیم  یزر و مید دیای ا یانوسیی بیم پیور  ابیل ممح         آشفسری دا در حرکت مداری مادواره میی شیوند  

تیت تیاثیر خ یوس سیاحلی و شیکل کیل ا ییانو  دیا در سیواحل  یرار دارنید،  یزر و میددای زمی هامید بیم               ای 

 د.پور نسبسا د ییی  ابل مد سازی و پی  بی ی می باش 

  100وتیاه ا کهسیر از   د مسی کر شید کیم بیرای تعییین مو عییت تفاضیلی بیر روی خ یو  مب یای ک          در  زر و مد دا بایی 

کیلییومسر( دییر دو ایسییسراه تیریبییا  ابهائیهییای  ییزر و مییدی یکسییانی دارنیید و ب ییا بییراین مو عیییت دییای نسییبی بییر  

 روی خ و  مب ای کوتاه بط.ر  ابل ممح م ای تیت تاثیر  زر و مد زمین  امد  رار نهی گیرد.

 ناشییی از  رییونری توزییی  آب ا یییانو  دییا در د رییا   ییزر و میید مییی باشیید کییم تییاب    بارگیی اری ا یییانو  اساسییا

شکل کیل درییا و اراضیی سیاحلی اسیت. د ریا  بارگی اری ا ییانو ، پوسیسم ی زمیین تییت وز  آب  یزر و مید              

د ار  ابهایی و تغییر شکل عهیودی میی گیردد.  ابهیایی عهیودی پوسیسم زمیین در اثیر بیار  یزر و مید ا یانوسیی             

کیلییومسر در  100سییانسی مسیر بییرای م ییاپت سیاحلی برسیید. بییرای ییک خییط مب ییا بیا پییو      اسییت بیم   ییدین   مهکین 

 سانسی مسر برسد. 1 هت دور از ساحل، تاثیر بار  زر و مد ا یانوسی نسبی، مهکن است بم 

  دسییس د، یع ییی در یییک دسییسراه م سطییات  ییوانین حرکییت نیییوتن ت هییا در یییک دسییسراه م سطییات ای رشیییا  معسبییر

سییاکن یییا دسییسراه م سطییات بییا حرکییت مسییسییم ا  ییط یک واخییت. تفییوری حرکییت مییادواره دییا بییر اسییا    ییین  

 دسسراه م سطاتی شکل گرف م است.

   سیب معهییو  بیا اشیییام فرازمی یی مان یید سیساره دییا، کوازردیا، سیییارات  ییا مییاه       -م سطییات ای رشییا  فضییا دسیسراه 

 نیز می نام د. CRSم سطات سهاوی  مرتبط می باشد. از این رو   ین دسسراه م سطاتی را دسسراه مر  
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      ییک دسییسراه مر یی  م سطیات سییهاوی بییر پایییم دی امییک یییا کی هاتیییک اسییسوار اسیت. دسییسراه م سطییات سییهاوی

کی هاتیک بر اسا  مو عیت سساره دیا ییا کوازردیا و دسیسراه م سطیات دی امییک بیر اسیا  حرکیت سییاره دیا، میاه             

 و یا مادواره بیا  می گردد.

  اسییسوایی یییا بعییدی در اپییک دسییسراه م سطییاتTO   کییم سییا  دییا در نهییو  کییروی مییورد اسییسفاده بییوده اسییت بییا

تیریب خوب از یک دسسراه مر ی  ای رشییا   یراردادی اسیت. مبیدا ایین دسیسراه م سطیات م  بیت بیر مرکیز زمیین             

م بییت بییم سییهت نی ییم اعسییدا  بهییاری یییا  Xدر  هییت   ییب شییها  و راسییسای میییور  Zو راسییسای م بییت میییور 

بم گونم ای است کیم دسیسراه م سطیات دسیت راسیسی باشید. بیا تو یم بیم ای کیم مرکیز  یر               Yم گاما و راسسای نی 

زمین بیم علیت حرکیت سیا یانم اه بیم دور خورشیید دارای شیساب اسیت ایین دسیسراه م سطیات را شیبم ای رشییا               

 گوی د.

               حرکت ور م دای س ج کیره باعی  عید  سیازگاری م سطیات ت بییت شیده ی ایسیسراه دیا نسیبت بیم یکیدیرر میی

ز م سطیات و سیرعت ییک    شود. راه حل رفی  مییکل می کور تعرییل ییک دسیسراه م سطیات مر ی  بیا اسیسفاده ا          

مرکییز  مههوعییم ی سییازگار و مسییسیکهی از یییک شییبکم  هییانی از ایسییسراه دییا در یییک زمییا  مییی و مییی باشیید.

میی باشید. زییرا دی امییک و معیاد ت حرکیت میادواره         CTRS  یر  زمیین ییک انس یاب پبیعیی بیرای م سطیات       

 دا نسبت بم مرکز  ر  زمین بیا  می شوند.

              امروزه در یک از سامانم دیای تعییین مو عییت میادواره ای بیرای ارائیم م سطیات ایسیسراه دیای میورد انیدازه گییری

یک دسسراه م سطیات مر ی  زمی یی  یراردادی کیارتزین و بیضیوی دو مییوره دورانیی مربیو  بیم خیود اسیسفاده             از 

مییی ک  یید کییم بییم یکییدیرر نزدیییک دسییس د. شیی اخسم شییده تییرین آنهییا دسییسراه م سطییات زمی ییی و بیضییوی مر یی   

WGS-84    مورد اسیسفاده در سیامانمGPS       اسیت. ایین دسیسراه در وا ی  از نیوالCTRS   یا بیر تعرییل    اسیت کیم ب 

نسیی م مربییو  بییم سییا    CTPآ  ار   ییب  ییراردادی زمییین  Zزمییین مرکییز و زمییین  سییب مییی باشیید و میییور  

آ  فطییل میییسرف نطییل ا  هییار گری ییویچ و ژییفیم اسییسوای   Xثانیییم مییی گیی رد. میییور  0.0005بییا د ییت   1984

تعرییل شیده اسیت کیم از     آ  نییز بیم گونیم ای     Yمیی باشید و مییور     0.005بیا د یت    1984تعریل شده و در سا  

 یک دسسراه م سطات سم بعدی دست راسسی بدست آید.

           زمییا  نهییومی و   -1در حییا  حییاط سییم مییییا  زمییانی در ژئییودزی مییادواره ای مییورد بییی  مییی باشیی د

 زما  اتهی  -3زما  دی امیکی  -2خورشیدی 

   سییب و تبیییین حرکییت اییین سییم زمییا  بییم ترتیییب بییم د یییل ارتبییا  میییاددات زمی ییی بییم یییک  هییار وب فضییا 

 مداری مادواره دا و اندازه گیری د یت زما  ارسا  و دریافت امواج مورد نیاز می باش د.

               زمیا  نهیومی و زمیا  خورسییدی بیر پاییم دورا  زمیین تعریییل شیده انید و ارتبیا  آ  دیا بوسییلم روابیط ریاضییی

 زمین می باش د.می و می شود. در حا یکم زما  دی امیکی و زما  اتهی مسسیل از دورا  

                بم م  ور دسسیابی بیم د یت دیای میورد ن یر در سیامانم دیای تعیی ن مو عییت میادواره ای، میی بایسیت ارتبیا  بیین

 دسسراه دای م سلل زمانی با با ترین د ت می و باشد.
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                 .حرکت روزانیم زمیین نسیبت بیم سیساره دیا و خورشیید بیم ترتییب مب یای زمیا  نهیومی و زمیا  خورشییدی اسیت

یییک روز خورشیییدی فاژییلم زمییانی میییا  دو گیی ر مسییوا ی خورشییید از نطییل ا  هییار میییل و یییک روز نهییومی     

 فاژلم زمانی میا  دو گ ر مسوا ی یک سساره از نطفا  هار میل است.

 م زمییین بییم دور خورشیییید پییو  روز خورشیییدی و روز نهییومی یکسییا  نهییی باشیید و در  بییم د یییل حرکییت سییا یان

 وا   یک روز در سا  با دم اخسمع دارند.

    زمییا  یییادری خورشیییدی، فاژییلم میییا  گیی ردای مسییوا ی خورشییید اسییت کییم از یییک پییو   غرافیییایی مییی و

 هییار میلییی یییا گری ییویچ  ا نطییل دسییاعت بییم  ی ییم گیی ر خورشییی 12میییادده مییی شییود. بییم ژییورت  ییراردادی 

 تا شروال یک شبانم روز در نیهم شب  رار گیرد. اضافم می شود

              از آنها کم مدار حرکت زمین بیم دور خورشیید، داییره ای شیکل نهیی باشید،  ی ا شیادد تغیییر پیو  روزدیا در پیی

سیبب ایهیاد مییکل در میاسیبات میی شیود.        دسا  دسسیم. این بی ن هیی دیا مو یود در حرکیت ییادری خورشیی      

اخیت میی باشید تعرییل میی      بر مب یای خورشیید ییادری مسوسیط کیم دارای حرکیت یک و       UTاز ای رو زما   هانی 

 شود.

 زمییا  اتهییی بییین ا هللییی  -1  زمییا  دییای اتهیییTAI 2-  زمییا   هییانی دهاد ییجUTC3-   زمییاGPS 4-   زمییا

 دی امیکی  

               در این دسسراه مر   زما  از ساعت دیای اتهیی اسیسفاده میی شیود و زمیا  اتهیی کیم میییا  زمیانی پاییم را بیرای

 ایین زمیا  بیر اسیا      میی گوی ید.   TAIسروی  دای نرهداری زمیا  تعییین میی نهایید را زمیا  اتهیی بیین ا هللیی         

 یک  ریا  ا کسریکی با فرکان  با  اسسوار است.سیکل دای شهاره 

            زمیا  اتهیی در   اثرات نسبیسی مان د مو عیت ساعت نسبت بم ژئوئیید بیر نیرت ایین سییکل دیا اثیر میی گی ارن. واحید

 است.   SIس   آبهای آزاد ثانیم

 UT1=UTC+DUT1  وTAI=GPST+19S  وTAI=TDT-32.184S و 

TAI=UTC+1S*n 
 اریخ ژو یین  تJD         بیل   4713سیا    ژانوییم او  روز  12تعیداد روزدیای خورشییدی مسوسیط سیمری شیده از سیاعت 

تییاریخ ژو ییین از یهییر دییر روز آغییاز مییی گییردد تییا سییساره ش اسییا    سییا ی مییی باشیید. 7980از میییمد در یییک دوره 

 بسوان د تهامی میاددات خود را در یک روز انها  دد د.

 فصل چهارم : حرکت مداری ماهواره ها

 .مو عیت  ی م ای د یت مادواره دا در فضا تیریبا در تها  مسائل ژئودزی مادواره ای مورد نیاز است 

  زمین تیت  وانین کملر است.مرکزی عامل اژلی حرکت مداری مادواره دا نیروی  انبم 

    روی  انبیم  یی دیریری مان ید ن  رکیزی زمیین مسیاثر از نیرودیای     عیموه بیر نییروی  انبیم م    حرکت وا عی میادواره دیا

رشییید و مییاه،  ییزر و میید زمییین و فیییار وارد بییر مییادواره دییا بییم د یییل تیعیییعات  وغیییر مرکییزی زمییین،  انبییم خ

نییز و یود دارد کیم بیرای میادواره      اتهسیفری   اژی کاف  نییروی  میی باشید.  خورشیدی بم ع وا  نیرودیای اغسیاشیی   

 ست.دای با ارتفاال زیاد  ابل  یم پوشی ا
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    نیرودییای اغسیاشییی بییم دو ب یی  نیرودییای  ییانبی و نیرودییای غیییر  ییانبی تیسیییم مییی شییوند. نیرودییای  ییانبی

 یزر و مید    انبیم   –میاه و خورشیید و سیایر سییارات م  ومیم شهسیی        انبیم   – انبیم غییر کیروی زمیین     (شامل 

خورشیییدی و اثییر غیییر  تیعیییعات –( و نیرودییای غیییر  ییانبی شییاملا اژیی کاف اتهسییفر  پوسییسم ای و ا یانوسییی 

 مسسییم تیعیعات خورشیدی( می باشد.

 ،معییاد ت حرکییت مییداری مییادواره دییا بطییورت معییاد ت دیفرانسیییل نوشییسم مییی شییود کییم     از دیییدگاه ریاضییی

 بوسیلم انسررا  گیری عددی نسبت بم زما  حل می شوند.

      اسیسفاده میی شیود. از آنهیا کیم نییروی        ع طیر ییا پیارامسر کملیری     اغلب برای بییا  مو عییت میادواره دیا در فضیا از

 انبم مرکزی زمیین بیییسرین نیی  را در حرکیت میداری میادواره دیا دارد،  ی ا بیرای بررسیی حرکیت میادواره دیا              

از اییین وا عیییت اسییسفاده کییرده و بییم  ییای مییدارات وا عییی از مییداردای سییاده تییری موسییو  بییم مییداردای نرمییا     

 اسسفاده می ک یم.

 بیا ایین فیرط بیر اسیا   یوانین       م مداری حرکت میی ک  ید کیم در فضیا ثابیت میی باشی د       در یک ژفی مادواره دا .

کملیر از نی ییم ن یر ریاضییی مسییر مییادواره دیا در ژییفیم میداری یییک بیضیی اسییت و یکیی از کییانو  دیای بیضییی         

 مداری در مرکز زمین وا   می شود.

  ن ییک نی یم میادی ییا بیم عبیارت دیریر ییک کیره بیا توزیی             زمیی  -1شیامل     بیم میداردای نرمیا     فرضیات مربو

 رییا ی ثابییت اسییت. میییدا   انبییم   ییین  سییهی بطییورت شییعاعی مسیییار  مییی باشیید و تهییا  خ ییو  شییا و ی   

از  یز  میادواره در میایسیم بیا  یر  زمیین  ییم  وشیی میی           -2بطوت مسسییم بم مرکیز کیره م سهیی میی شیوند.      

از پیرع خورشیید، میاه و     انبیم ای  روی یی دییچ ن  -4کامیل انهیا  میی شیود     حرکت مادواره دیا در خیمم    -3شود. 

 دیرر ا را  سهاوی بر مادواره دا وارد نهی شود.

                 با در ن ر گرفسن فرضییات فیو  و  یانو   انبیم نییوتن  یوانین سیم گانیم کملیر کیم بیر اسیا  آنهیا حرکیت میداری

 می باش د.مادواره دا بم دور زمین توژیل می شود بم شرح زیر 

  مسییر حرکیت دیر میادواره بیم دور زمیین ییک بیضیی اسیت کیم زمیین در یکیی از کیانو  دیای آ                کملر  انو  او  

 . رار دارد

      ، ییانو  دو  کملییر  در پییی حرکییت مییادواره دییا بییم دور زمییین، بییردار مو عیییت مییادواره در زمییا  دییای مسییاوی 

ه بیردار مو عییت میادواره کوتیاه تیر شیود، سیرعت        مساحت دای مساوی  یاروب میی ک ید. ب یابراین دیر گیاه انیداز       

مادواره بییسر می شیود و دیر گیاه انیدازه بیردار مو عییت میادواره بل ید تیر شیود سیرعت میادواره کهسیر میی شیود.                

این  انو  بم این مع ی است کم حداک ر سیرعت میادواره در نزدییک تیرین نی یم بیضیی میدار بیم مرکیز زمیین یع یی            

 واره در دورترین نی م بیضی مدار بم مرکز زمین یع ی آپو ی رت می ددد.پری ی و حدا ل سرعت ماد

   بیزر  میدار بیضیی میادواره      م   یر ی انو  سو  کملر  مکعیب نیa        مس اسیب بیا مر ی  دوره ت یاوب حرکیت میادواره

 است. Tبم دور زمین 

  پارامسردای مداری کملر شامل اΩ و 𝑖 و ω و 𝑎  و𝑒و 𝑓  ) .می باش د 
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 Ω      ا  بهیاری در  هیت خیمع عیربیم دیای سیاعت       زاویم بین نی م گردیی ژیعودی و نی یم اعسید

 کم از آ  بم بعد مادواره وارد فضای نیهکره شها ی و یا   وبی می شودبعد نی م گردی ژعودی است.

 𝑖   ، زاویم بین ژفیم حرکت مداری و ژف م اسسوا در  هت خمع عیربم دای ساعت است.زاویم میل 

  ω    آرگییو  پری ییی کییم زاویییم بییین نی ییم گردییی ژییعودی و نی ییم پری ییی در ژییفیم حرکییت مییداری در  هییت

 است. بیا  ک  ده تو یم بیضی مدار مادواره در ژفیم حرکت مداری خمع عیربم دای ساعت.است.

 𝑎  ا بزرگسر از نیم   ر بزر  مر   زمین است.نیم   ر بزر  بیضی مدار مادواره کم   ع 

 𝑒     ،کیم عیددی بسییار کو یک اسیت و بییانرر انییراع  زییی بیضیی             خیروج از مرکیزی او  بیضیی میدار میادواره

 مدار مادواره از یک دایره است.

 𝑓.آنوما ی کم نیا  دد ده مو عیت  ی م ای مادواره در مدار بیضی شکل خود باشد   

          ااز بین پیارامسر دیای فیو  بعید نی یم گردیی ژیعودی و زاوییم مییل 𝑖وΩ)       نییا  دد یده مو عییت ژیفیم حرکیت

 مداری در یک فضای ای رشیا  یا دسسراه مر   سهاوی می باشد.

 𝑎)   و𝑒  و𝑓.نیا  دد ده مو عیت  ی م ای مادواره در بیضی است ) 

               گادی مو عیت میادواره بیا ع اژیر کملیری میی و نهیی شیود و بیم  یای آ  از بیرداری مو عییت و بیردار سیرعت

 اسسفاده می شود.سهاوی م سطات در دسسراه 

               تفوری مداردای نرمیا  ب یور میی و بیرای درف و تطیور حرکیت دیای فضیایی میادواره دیا بسییار مفیید دسیس د

 .در آنها  واب دای معاد ت حرکت مادواره دا ب ور ساده بطورت معاد ت تیلیلی ارائم می شوند و

              مدار دای نرما  ت ها بطورت تیابعی از ب ی  مرکیزی مییدا   انبیم زمیین در ن یر گرفسیم میی شیوند و فییط بیرای

ا یرای ییک عهلییات     پی  بی ی دیای میداری کوتیاه میدت بیا د یت دیای پیایین  ابیل اسیسفاده میی باشی د و بیرای             

 .م اسب دسس د GPS اندازه گیری با

                  حرکت اغسیاشیی میادواره   بیم د ییل و یود سیایر نییرو دیا ی اثیر گی ار بیر حرکیت میداری میادواره دییچ ییک از

نیرودیای اعو یاج دد یده    پارامسر دای کملیری میادواره ثابیت نیسیس د و در میاسیبم د ییت مو عییت دیای آ  بایسیسی          

 ند.  در ن ر گرفسم شو

                نیرودای اعو یاج دد یده ییا دهیا  نیرودیای اغسیاشیی، نیرودیایی دسیس د کیم باعی  انییراع میادواره دیا از مسییر

ساده نرما  خود می شیوند. انییراع در مییدا  نرمیا  توسیط غییر کیروی بیود  مییدا   انبیم زمیین، و یود  انبیم              

ییی  اژیی کاف  کمییدی و  خورشییید و مییاه و سییایر ا ییرا ، فیییار تیعیییعات خورشیییدی، نیرودییای  ییزر و      

دیر  یم ارتفیاال میداری میادواره دیا پیایین تیر باشید اثیر نییروی اغسیاشیی بیر حرکیت                بو یود میی آیید.   اتهسفری 

 مداری آنها بییسر می شود.

            .فیییار تیعیییعات خورشیییدی ناشییی از برخییورد فوتییو  دییای نییوری خورشییید روی بدنییم مییادواره اسییت

،  ابلییت انعکیا  سی  ، درخیی  خورشیید       سی   میوثر میادواره    پارامسردای اژلی در میاسیبم اثیر ایین شیساب ،    

عات و فاژییلم مییادواره تییا خورشییید اسییت. در مییادواره دییایی کییم در م  یییم سییایم  ییرار دارنیید فیییار تیعییی        

 .بر اسا  فاژلم مادواره تا زمین نیروی اغسیاشی نیز مسغیر است خورشیدی ژفر می شود.
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 فصل پنجم: ساختار سیگنال ها و مشاهدات ماهواره ای

     در سییامانم دییای تعیییین مو عیییت مییادواره ای کییم عهومییا سییامانم دییای یییک پرفییم دسییس د دییر مییادواره از پریییت

 کسرومغ اپیسییی تو ییید و پیی  از عهلیییات مدو سیییو  بییم م  ییور ترکیییب نوسییا  سییاز دییای د ییییی تعییدادی مییوج ا

 .آنها را بم سوی زمین گسیل می ک دامواج حامل، و امواج کد و پیا  دای ناوبری 

          ری بیین سییر ا  دیای دهسیا  تو ییدی      فاژلم بیین گیرنیده زمی یی و میادواره بیر پاییم روه دیای سی ه  دهبسیس

 در گیرنده با سیر ا  دای دریافسی از مادواره بدست می آید.

               ان م فاژلم بیین گیرنیده زمی یی و میادواره از پرییت انیدازه گییری زمیا  بیین ارسیا  و دریافیت اواج کید بدسیت  

ع فییاز امییواج حاژییل آییید در اییین ژییورت بییم آ  فاژییلم کییدی مییی گوی یید و اگییر از پریییت انییدازه گیییری اخییسم 

 بدست آید در این ژورت بم آ  فاژلم فازی می گوی د.

               سیر ا  دای ارسیا ی از میادواره دیا بایید  ابلییت تعییین مو عییت آنیی بیرای تعیداد نامییدودی از کیاربرا  م سلیل

را داشییسم باشیید. پایییم اییین نییوال تعیییین مو عیییت انییدازه گیییری فاژییلم  ی ییم ای گیرنییده تییا مییادواره از پریییت       

 دهبسسری یابی بین سیر ا  دریافسی از مادواره و سیر ا  میابم تو یدی در گیرنده می باشد.

                بم پور کلی ساخسار سیر ا  دیای نیاوبری کیم بیم ژیورت ییک پرفیم از میادواره بیم سیوی گیرنیده دیا گسییل میی

مییوج  شییوند از سییم ب یی  مییوج حامییل ، کیید و داده دییای نییاوبری تیییکیل شییده اسییت. مییوج حامییل در وا یی  یییک

اسیت. کیید نیییز ییک سیییر ا  عیددی اسییت کییم امکیا  انییدازه گیییری      Lدر بانیید  F1ا کسیرو مغ اپیسییی بیا فرکییان    

 مدت زما  پی شده از  ی م ارسا  تا دریافت را برای کاربرا  فرادم می سازد.

     اساسا سم نوال میادده توسیط گیرنیده دیایGNSS            ثبیت میی شیوند. یکیی شیبم فاژیلم، دیریری فیاز میوج حامیل

 بعدی داپلر یا نرت فاز موج حاژل است. و

            سیی هم شییبم فاژییلم در وا یی  از سیی ه  اخییسمع زمییانی بییین  ی ییم ارسییا  و  ی ییم دریافییت سیییر ا های

GNSS.بدست می آید 

        س هم فاز میوج حامیل بیم ع یوا  د ییسیرین مییاددهGNSS         عبارتسیت از اخیسمع بیین فیاز میوج حامیل دریافیت

 شده از مادواره و فاز موج حامل تو ید شده در گیرنده 

   ییا نیرت فیاز میوج حامیل نسیهیم مسیسییم ییک سییر ا  ارسیا ی از میادواره نیسیت.            بر خمع س هم دای کید و فیاز ، 

کم عموه بر بیرآورد سیرعت  ی یم ای گیرنیده بیرای تعییین  هی  دیای فیاز ییا دهیا    عیی دیای فیاز در پیو                 

 زما  اندازه گیری فاز بسیار م اسب است.

   بیم د ییل م سلیل دیر مییادواره نیاوبری   یدین میوج تو یید و ارسییا  میی ک ید. ب یابراین امکیا  اسییس راج               معهیو

انییواال سیی هم دییای ترکیبییی و ییود دارد. ب حضییور دهزمییا    ییدین مییادواره و   ییدین گیرنییده در  ی ییات        

 م سلل امکا  ترکیب دای تفاضلی م سلل و ود دارد.

      سی هم کید، دهوارسیازی آ  بیا سی هم فیاز بوسییلم ترکییب خ یی سی هم           یکی از راه دیای افیزای  د یت و کیارایی

 کد با س هم فاز است.

  برابر از نویز س هم ساده بزرگسر است. 2√ترکیب تفاضلی یرانم دارای نویز 
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               در ترکیب تفاضلی سم گانم خ ای سیاعت گیرنیده حی ع میی شیود و نییز ابهیا  فیاز او ییم حی ع میی شیود و نییز

مییی شییود امییا خ ادیای   یید مسیییری و نییویز گیرنییده نسییبت بییم ترکیییب   ییوی  کییاد  خ ادییای مییداری وباعی   

دای  بلی تیدید میی شیود.در ایین روه  هیت کییل  هی  فیاز دیا و بیرآورد بهسیرین م سطیات او ییم ایسیسراه              

 دای زمی ی اسسفاده می شود.

   

 

 

 


