
 فهزست مطالب
 

 

 51 یاماهواره یناوبز بز یمزور :1 فصل

 16 هقذهِ -1-1

 GNSS 17 یّا ساهاًِ -1-2

 17 (کایآهر ی هتحذُ االتیا) GPS ی ساهاًِ -1-2-1

 17 (ِیرٍس) گلًَاس ی ساهاًِ -1-2-2

 18 (ارٍپا یِ یاتحاد) لِیگال ی ساهاًِ -1-2-3

 19 (يیچ) ذٍیب ی ساهاًِ -1-2-4

 19 (ٌّذ) IRNSS ی ساهاًِ -1-2-5

 22 (شاپي) QZSS ی ساهاًِ -1-2-6

 22 ساهاًِ ّر ی دٌّذُ لیتطک یّا بخص -1-3

 21 ییفضا بخص -1-3-1

 22 کٌترل بخص -1-3-2

 23 کاربر بخص -1-3-3

 23 یًاٍبر یّا هاَّارُ یّا گٌالیس -1-4

 23 یًاٍبر یّا هاَّارُ کوک بِ یابی تیهَقع -1-5

 25 یا هاَّارُ یًاٍبر یکاربردّا -1-6

 26 کاربر بخص ساتیتجْ -1-7

 GNSS 26 یّا آًتي -1-7-1

 27 یا هاَّارُ یًاٍبر یّا رًذُیگ -1-7-2

 92 یا ماهواره یناوبز یاساس میمفاه :2 فصل

 32 هقذهِ -2-1

 GNSS 32 از استفادُ هراحل -2-2

 31 ّا هاَّارُ: اٍل هرحلِ -2-3

 33 ّا هاَّارُ چرخص یهذارّا -2-3-1

 34 هاَّارُ یّا گٌالیس -2-3-2



 11 گیری ل اول دهم: فیسیک و اندازه

 39 ّا هاَّارُ یخطاّا -2-3-3

 39 ّا هاَّارُ عور طَل -2-3-4

 39 ّا هاَّارُ در اصالحات -2-3-5

 39 اًتطار: دٍم هرحلِ -2-4

 42 افتیدر: سَم هرحلِ -2-5

 47 هحاسبِ: چْارم هرحلِ -2-6

 GNSS 51 گٌالیس در خطا ٌابعه -2-6-1

 51 دقت لیتعذ -2-6-2

 54 کاربرد :پٌجن هرحلِ -2-7

 11 یا ماهواره یناوبز یها سامانه انواع :3 فصل

 56 هقذهِ -3-1

 57 کایآهر ،(یجْاً یابی تیهَقع ی ساهاًِ) GPS ی ساهاًِ -3-2

 58 ییفضا بخص -3-2-1

 59 ّا گٌالیس -3-2-2

 62 کٌترل بخص -3-2-3

 GPS 61 ساهاًِ یًَساز -3-2-4

 62 ِیرٍس ،(یا هاَّارُ یًاٍبر یجْاً ی ساهاًِ) گلًَاس ی ساهاًِ -3-3

 63 گلًَاس ساهاًِ یطراح -3-3-1

 64 گلًَاس کٌترل بخص -3-3-2

 64 گلًَاس یّا ٌالگیس -3-3-3

 65 گلًَاس ساهاًِ یًَساز -3-3-4

 67 يیچ ،(یا هاَّارُ یًاٍبر ی ساهاًِ) ذٍیب -3-4

 68 ذٍیب یّا گٌالیس -3-4-1

 69 ارٍپا یِ یاتحاد ،(یا هاَّارُ یًاٍبر ی ساهاًِ) ِلیگال -3-5

 72 ییفضا بخص -3-5-1

 72 لِیگال یّا گٌالیس -3-5-2

 72 لِیگال خذهات -3-5-3

3-6- IRNSS (ًٌِّذ یا هٌطقِ یا هاَّارُ یًاٍبر ی ساها)، 73 ٌّذ 



3-7- QZSS (ًِتیزً ضبِ یا هاَّارُ ی ساها)، 74 شاپي 

 75 خالصِ -3-8

 77 یا ماهواره گنالیس در خطا بزوس منابع :4 فصل

 78 ّا هاَّارُ ساعت -4-1

 78 یهذار یخطاّا -4-2

 79 ًََسفری ریتأخ -4-3

 82 ترٍپَسفر ریتأخ -4-4

 82 رًذُیگ سیًَ -4-5

 82 یریهس چٌذ یخطا -4-6

 38 یناوبز یخطاها حذف ای کاهش :5 فصل

 84 هقذهِ -5-1

 85 یفرکاًس چٌذ ،یا ساهاًِ چٌذ -5-2

 85 یفرکاًس چٌذ -5-2-1

 86 یا ساهاًِ چٌذ -5-2-2

 88 یتفاضل یابی تیهَقع -5-3

 89 یا هاَّارُ یکوک یّا ساهاًِ -5-4

 WAAS 92 ی ساهاًِ -5-4-1

 EGNOS 91 ی ساهاًِ -5-4-2

 MSAS 91 ی ساهاًِ -5-4-3

 GAGAN 92 ی ساهاًِ -5-4-4

 SDCM 92 ی ساهاًِ -5-4-5

 SNAS 92 ی ساهاًِ -5-4-6

 GBAS 92 ی ساهاًِ -5-4-7

 93 (RTK) یا لحظِ حیتصح -5-5

 94 یا ضبکِ یا لحظِ حیتصح -5-6

 94 (PPP) یا ًقطِ قیدق یابی تیهَقع -5-7

 96 یا هاَّارُ اطالعات پسپردازش -5-8

 97 است؟ بْتر حیتصح رٍش کذام -5-9



 11 گیری ل اول دهم: فیسیک و اندازه

 RTK 98 با DGNSS ی سِیهقا -5-9-1

 PPP 98 با SBAS ی سِیهقا -5-9-2

 SBAS 98 با DGNSS ی سِیهقا -5-9-3

 PPP 99 با RTK ی سِیهقا -5-9-4

 505 یناوبز کمک شاتیتجه :6 فصل

 122 هقذهِ -6-1

 122 یٌرسیا یًاٍبر ی ساهاًِ -6-2

 126 ضوار لَهتریک -6-2-1

 126 عکس ای ریتصَ کوک بِ یًاٍبر -6-2-2

 127 حسگرّا قیتلف -6-3

 550 یا ماهواره گنالیس قطع یها راه :7 فصل

 111 هقذهِ -7-1

 111 تذاخل -7-2

 GNSS/INS 113 از استفادُ -7-2-1

 113 بیفر -7-3

 114 گٌالیس ضذى هسذٍد -7-4

 114 یا هاَّارُ ساهاًِ در خطا -7-5

 551 نامه واصه :1پیوست 

 599 مآخذ و منابع :2پیوست 

 

 


