معرفی مختصر سیستمهای ناوبری جهانی
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مقدمه
سیستمهای ناوبری مجموعهای از ماهوارهها (عمدتاً  )non-GSOو بخشهای زمینی میباشند که می توانند انواع سرویس
های موقعیتیابی ،ناوبری و زمانی را ارائه دهند .چنانچه این مجموعه (بخشهای زمینی و فضایی) از لحاظ کیفی و
عملکردی بهینه تر باشد ،دقت ارائه سرویسها نیز افزایش خواهد یافت .در ضمن قابل ذکر است که بکارگیری چند
سیستم ناوبری با یکدیگر میتواند به افزایش دقت ارائه سرویس کمک نماید که این امر مستلزم سازگاری آنها با
یکدیگر است .در این گزارش به معرفی اجمالی در خصوص مهمترین سیستمهای ناوبری جهانی موجود خواهیم
پرداخت که شامل سیستمهای Beidou ،Glonass ،GPS :و  Galileoمی باشد.
نیازها و کاربردهای تعیین موقعیت و زمان سنجی
در سال  8991سازمان جهانی  ITUفقط در بخش غیرنظامی 859 ،کاربرد از موقعیتیابی تعریف کرد .سازمان ناسا در
سال  5005تعداد این کاربردها را بیش از  570عنوان اعالم کرد.
کاربردهای غیر نظامی:

هوانوردی ،دریا نوردی ،حمل و نقل ریلی و جاده ای(تجاری) ،هواشناسی و اتمسفر شناسی ،علوم زمین،
عمران ،نقشه برداری ،صنایع نفت وگاز ،سامانه های اطالعات جغرافیائی  ، GISسامانه های فضائی ،مدیریت
ترافیک ،مسیر یابی خودروئی شخصی ،انفرادی ،حقوقی و امنیتی ،صیادی ،کشاورزی دقیق ،کنترل کاال،
خدمات اجتماعی ،محیط زیست  ،خدمات اورژانس  ،تفریح و سرگرمی
کاربردهای نظامی:
ناوبری (مسیریابی) ،کشف هدف (هدفیابی)  ،پشتیبانی هوایی نزدیک  ،هدایت موشک و تسلیحات شلیک
شونده  ،فرماندهی و کنترل  ،بمباران هوایی (در تمام شرایط آب و هوایی)  ،استقرار حسگرها  ،استخراج نقشه
دقیق  ،تعیین محل وعدهگاه  ،بمباران (گلوله باران) هماهنگ ،کنترل وسایل پرنده بدون سرنشین  ،فرود
اضطراری  ،جستجو و نجات  ،شناسایی تصویری  ،اندازهگیری برد و فاصله  ،مینگذاری و ضد آن  ،جنگ ضد
زیردریایی  ،کنترل گذرگاه ها  ،فرود در هر شرایط جوی
کاربردهای زمانسنجی:
همزمان سازی و مدیریت شبکه های توزیع برق ،همزمان سازی زیرساخت های تبادل اطالعات ،همزمان
سازی شبکه های ارتباطات بی سیم(تلفن همراه) ،همزمان سازی تراکنشهای بین بانکی ،همزمان سازی عملیات
ماهواره
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دارائی های موقعیت یابی و زمانسنجی کشورهای دنیا
ایاالت متحده /کانادا

GPS

روسیه

Glonass

چین

Compass/Beidou

اتحادیه اروپا

Galileo

ژاپن

 QZSSدر دست راه اندازی

هند

 IRNSSدر دست راه اندازی

سایر کشورها

-

سیستم ناوبری GPS
این سیستم ناوبری جهانی متعلق به آمریکا بوده و شامل بخشهای اصلی زیر میباشد:
بخش فضایی
بخش فضایی  GPSشامل منظومهای از  52ماهواره می باشد که به کاربر سیگنالهای رادیویی ارسال می کنند بطوریکه
میزان دسترسی  52ماهواره  GPSعملیاتی شامل  %95از زمان می باشد .ماهوارههای  GPSدر مدار  MEOدر ارتفاع
تقریبی  50500کیلومتری از سطح زمین قرار دارند .ماهواره ها در شش  Planeقرار دارند و هر  Planeشامل  2ماهواره
می باشد .چیدمان این  52ماهواره بگونه ای است که کاربران می توانند در هر نقطه  2ماهواره را مشاهده نمایند .جزئیات
فنی در خصوص مدارات ،پوشش و میزان کارایی منظومه ماهواره  GPSدر استانداردهای کارایی  GPSموجود می باشد.
منظومه  GPSترکیبی از ماهواره های جدید و قدیمی می باشد و ماهوارهها در حال مدرن شدن می باشند .از آوریل
 5087بطورکلی  18ماهواره عملیاتی در منظومه  GPSوجود دارند.
بخش کنترل
بخش کنترل  GPSشامل یک شبکه جهانی از تجهیزات زمینی می باشد که ماهواره های  GPSرا ردیابی و مانیتور می
کنند .در ضمن آنالیزهای ارسال و دریافت داده نیز صورت می گیرد .در حال حاضر بخش کنترل شامل یک ایستگاه
کنترل فرمان ،یک ایستگاه کنترل فرمان پشتیبان ،تعداد  88آنتن  TT&Cو  81سایت مانیتورینگ می باشد .جزئیات
مکانی آنها در سند مربوطه موجود می باشد .ایستگاه کنترل ماموریت ( )MCSدر کلورادو می باشد.
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سیستم ناوبری Glonass
این سیستم روسی بوده و تعداد کل ماهواره های موجود در منظومه  57ماهواره می باشد که تعداد  52ماهواره از آنها
عملیاتی است .شبکه ایستگاه جهانی شامل شبکه ایستگاه روسی ( SDCMایستگاهها در محدوده کشور روسیه و نیز دو
ایستگاه در  )Antarcticaو ایستگاههای مربوط به سازمانهای کشورهای دیگر مانند RBMC ،TrigNet ،Euref ،IGS :و
غیره ،می باشد .همانطور که در شکل زیر مشاهده میشود ترکیب  Glonassو  GPSمی تواند باعث بهبود معیار GDOP

گردد:
HDOP - Horizontal dilution of precision
PDOP - Position delusion of precision
GDOP - Geometrical delusion of precision

سیستم Beidou
این سیستم ناوبری متعلق به کشور چین میباشد .در این سیستم نیز مشابه  GPSتقسیم بندی بصورت :بخش فضایی،
بخش زمینی و بخش کاربر صورت گرفته است .بخش فضایی شامل  5ماهواره  GEOو  10ماهواره  non-GEOمی
باشد .بخش زمینی شامل :ایستگاههای کنترل اصلی ،ایستگاههای تزریق و ایستگاههای مانیتورینگ می باشد .و بخش
کاربر شامل ترمینالهای سیستم  BeiDouو تعدادی سیستم سازگار با دیگر سیستمهای ماهواره ای ناوبری است.
در فاز اول این سیستم ناحیه آسیا-اقیانوسیه را پوشش میدهد که شامل سرویسهای موقعیت یابی ،ناوبری ،زمانی و پیغام
کوتاه می باشد و تا سال  5050کل دنیا را پوشش خواهد داد .این سیستم در آینده کل دنیا را با ارائه سرویسهای
موقعیتیابی ،ناوبری و زمانی پوشش خواهد داد .بطورکلی سرویسهای ارائه شده شامل دو نوع مد سرویس استOpen :

 Serviceو  Authorized Serviceیا بعبارت دیگر سرویس باز و سرویس مجاز .در سرویس باز که بصورت  Freeمی
باشد ،دقت موقعیت یابی  80متر ،دقت سرعت  0/5متر بر ثانیه و دقت زمانی  80نانو ثانیه می باشد .ولی در سرویس مجاز
دقت بسیار باالتر است.
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سیستم Galileo
ساختار کلی این سیستم اروپایی شامل موارد زیر می باشد:
یک منظومه ماهواره شامل  10ماهواره  MEOکه هر کدام شامل ترانسپندر ناوبری ( )Navigation Payloadو ترانسپندر
جستجو و نجات ( )Search and Rescueمی باشد 81 .ایستگاه سنسور که در کل دنیا پخش شده است و  5مرکز کنترل
که در اروپا واقع شده است .تعداد  5ایستگاه  Uplinkو  5ایستگاه  TT&Cنیز موجود میباشد .فاز تعریف ،توسعه و In-

 )IOV( Orbit Validationتوسط سازمان فضایی اروپا ( )ESAانجام شده است.
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