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نند و کوشندگ ی را هک سخنوران، رد ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت اهی او ندا ان، حق او را گزاردن سپاس خدا

ر وجودشان است؛ و نفرين  نتوانند ن پاك او، طارهان معصوم، هم آانن هک وجودمان وامدا و سالم و دورد رب محّمد و خاندا

 ...ويپسته رب دشمنان ايشان ات روز رستاخيز

گاه و منزلت معلم، اّجل از آن است هک رد مقام قدردانی از زحمات بی شائبه ی او ، با زبان اقصر و بدون کش جای

 .دست انتوان، چيزی اگنبریم

تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است هک هدف و غایت آفرینش را اتمین می کند و سالمت امانت اهیی 
اما از آنجایی هک 

 " را هک هب دستش سپرده اند، تضمین؛ رب حسب وظیفه و از باب 
ّ
 : "و جّل من لم يشکر المنعم من المخلوقین لم يشکر اَللّّ زع

هک همواره رب کواتهی و ردشتی من، قلم عفو کشیده و کریماهن از کنار غفلت ... اين دو معلم زبرگوارم...ازپدر و مارد زعزیم

 اهیم گذشته اند و رد تمام رعهص اهی زندگی یار و یاوری بی چشم داشت ربای من بوده اند؛

، هک رد امکل سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از چیه کمکی رد اين  اصغر طارهی از استاد صبور و با تقوا ، جناب آاقی دکتر

 رعهص رب من ردیغ ننمودند و زحمت راهنمایی اين رساهل را رب عهده گردنتف؛

متقبل شدند؛ امکل تشکر و 
و از استاد  باامکالت وشايسته؛ جناب آاقی دکترصالح مبین، هک زحمت داوری اين رساهل را 

 .قدردانی را دارم

 . اشد هک اين خردرتين، بخشی از زحمات آانن را سپاس گویدب



 
 

 :پدر و ماردم تقدیم  هب 

پس از رپوردگار ، ماهی هستی ام بوده اند دستم را گردنتف و راه رفتن را رد اين وادی زندگی رپ از فراز و نشیب  آانن هک

 ....دآموزگارانی هک ربایم زندگی، بودن و انسان بودن را معنا کردن. آموختند
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 :تقدیم هب رباردم

متحمل زحماتم بود هک همواره 
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 .استو وجودش ماهی دلگرمی من  رد طول 

 

 

 

 

 

 



 
 

 :چکیده

 

همانطور که میدانیم مسئله ناوبری و تعیین موقعیت همواره ذهن انسان را به خود مشغول داشته 

در .ا دقت و سرعت بیشتر انجام دهدبشر همواره به دنبال ابزار و وسایلی بوده که این مهم را ب.است

 .این راستا ازابزاروسیستمهای گوناگونی بهره برده است

در ابتدا به .ن را بررسی کنیماما قصد داریم به طور خاص و ویژه سیستم های لور پایان نامه،این در

ی استفاده اینکه قبل از تصمیم گیری برا. ن و اصول کلی کار آنها می پردازیم امعرفی سیستم های لور

نی بهتر است ؟ آیا ا؟ چه نوع گیرنده لور ت که داشته باشیمن چه  اطالعاتی الزم اسااز سیستم های لور

 ؟ردتبدیل ک  Cرا به  A گیرنده های لورن شودمی

در ادامه بیشتر به جزئیات می پردازیم و راجع به تجهیزات مورد استفاده در این سیستم می پردازیم و 

ن را جبران کرده و امکانات فراوانی اتمام کاستی ها و کمبودهای لور GPSگفت که  در نهایت خواهیم

تلفیق شده و امکانات بهتر و تکمیل تری را   GPSاما سیستم گلوناس نیز با .را فراهم آورده است

 .دراختیار بشر قرار داده اند

 .خواهیم پرداختنیز  GPSما در این رساله هم چنین به شباهت ها و تفاوت های گلوناس و 
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 مقدمه

 بریمسیر یابی و ناوتاریخچه .1-1

غذا از  از همان روزهایي كه انسانها جهت تهیه. تاریخ مسیریابي قدمتي برابر با تاریخ تمدن بشر دارد

اي داشتند كه مسیر را به آنها نشان  نیاز به وسیله ،خارج شدند( جنگل یا غارها)محل زیستگاه خود 

دهد،برعكس بعضي از پرندگان و حیوانات كه بطور غریزي مسیر خود را مشخص مینمایند، انسانها 

را برایشان مشخص اي نیستند و همیشه نیاز به وسیله و ابزاري دارند كه مسیر  داراي چنین غریزه

در آغاز شروع مسافرت با كشتي این مسافرتها منحصراً یا در امتداد رودخانه ها و یا موازي با . نماید

در گذشته، زماني که . ساحل انجام میگرفت و از عالئم مشخص جهت راهنمایي استفاده میگردید

یاحان، جهانگردان و تکنولوژي پیشرفته امروزي وجود نداشت، مردم و بخصوص اشخاصي مانند س

گاهي اوقات در یک گستره جغرافیایي و بخصوص شهرها و کشورهاي بیگانه، از مکان دقیق خود ...

از سوي دیگر در دنیاي با خبر نبودند و حتي گاهي نیز در بیابانها و دریاها مسیر خود را گم مي کردند،

دازه اي راهگشاي بشر بوده، ضمن اینکه انقدیم، استفاده از ستارگان، قطب نما وسایر عوامل طبیعي تا 

مورد هدایت و راهنمایي قرار مي داد، در حالیکه  همه این موارد، بطور کلي انسان عصر گذشته را

اصوال زمینه استفاده از اینگونه ... از بافت شهر، خیابان، و امروزه پیچیدگي هاي جغرافیایي، اعم

با پیدایش چاپار، جاده، کجاوه، باالخره دریانوردي . است منتفي و بي معنا کرده روشها را تا حد زیادي

پا به  آغاز شد و در نهایت پیشرفته ترین و شگفت انگیزترین فناوري عصر، یعني هوانوردي نیز نیز

نظامي آن معطوف  عرصه وجود گذاشت که البته در مراحل اولیه این صنعت، نظر انسان بیشتر به بعد

اولیه همیشه به دنبال  بشر. تجاري درآمد – ده و به صورت نظاميشد ولي خیلي سریع فراگیر ش

انسانهاي اولیه این کار را با سنگ چین کردن . خود بوده است  مسیر روشهاي مناسبي جهت پیدا کردن

 اوائل در. طبیعي انجام مي دادند ولي این عالئم به مرور زمان از بین مي رفت عالئم گرفتن و در نظر

زاویه  محاسبه با ها فقط عرض جغرافیایي را مي توانستند محاسبه کنند و این کار راهفدهم کشور قرن

توانستند طول جغرافیایي را اندازه گیري  ولي به هیچ وجه نمي. ستاره شمالي با خط افق انجام مي دادند

ا نمي ناوبري اشتباه گم مي شدند و دیگر هرگز پید اثر در کنند و به همین خاطر بسیاري از کشتیها

انگلستان و سایر , فرانسه , ایتالیا , بین کشورهاي اسپانیا  جنگهاي با همچنین آن زمان مصادف. شدند 

در نهایت بشر . مالقات کشتي هاي تجاري آنها جنگ و خونریزي رخ مي داد  در حتي کشورها بود و

 بین یایي طبق قراردادمبداء طول جغراف. توانست طول جغرافیایي را محاسبه نماید  ساعت اختراع با

Time Greenwich Mean.  گرینویچ مي باشد کشورها
 زمین کرهدراین قرارداد  طبق. GMT همان یا 1

 نسبت+  31:31 ایران براي مثال کشور ما. درجه خواهد بود  15هر ساعت  ،درجه مي باشد  361که 

یت مکاني خود نسبت به یک بهرحال انسان از دیرباز مشتاق دانستن موقع .به گرینویچ جلوتر است

هاي طبیعت انجام میگرفت و با گسترش  مرجع بود که پیشتر از طریق ستارگان، خورشید یا سایر پدیده

آساي ابعاد گوناگون زندگي، این آرزو به نیازي مبرم بدل شد که حتما باید واقعیت پیدا  و پیشرفت برق

 به صورت یک اصل مهم جلوه(  ناوبری)یابي و رهیابی براي حصول به این مقصود، جهتمیکرد 

 .كرد

                                                           
1
 ساعت گرینویچ.  

http://confbank.um.ac.ir/modules/conf_display/conferences/icee12th/PDF/icee_777.pdf#page=1
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 ناوبري.2-1
1
 ؟چیست 

هستند  ما قبل تاریخ مردم سعي مي کردند یک راه قابل اطمینان پیدا کنند که به آنها بگوید کجا ز زمانا

مردمان غارنشین وقتي  .و حتي آنها را به جاییکه مي روند راهنمایي کرده و سپس به خانه بازگرداند

از سنگها و شاخه هاي کوچک براي عالمتگذاري مسیر  غذا به شکار مي رفتند، احتماال که براي تهیه

نیز ابتدا سواحل را به دقت دنبال مي کردند تا از گم شدنشان جلوگیري  ملوانان. خود استفاده مي کردند

میتوانند مسیر  کشتیراني کردند، دریافتند که( اقیانوس ها )وقتي دریا نوردان اولیه در دریاهاي باز.کنند

 . خود را با دنبال کردن ستاره ها ترسیم کنند

مهم بعدي در امر ناوبري کشف دستگاه زاویه یاب پیشرفت
2

شمالي  عقربه قطب نما همیشه نقطه.  بود 

 ممکن  را نمایش مي دهد، بنابراین همیشه دانستن جهت مسیري که در آن حرکت میکنیم را

 .مي کرد

لمه التین به معني كشتي از دو ك Navigationكلمه 
3

و حركت 
4

گرفته شده است و اساساً به معني پیدا  

اما بعدها با شروع مسافرت در فضا و خشكي این كلمه به مفهوم . نمودن مسیر در دریا میباشد

مسیریابي اولیه توسط اجرام سماوي و قطب نماهاي . مسیریابي در هوا، خشكي و دریا بكار برده شد

اي  امروزه از سیستمهاي پیشرفته ماهواره ،میگردید، با پیشرفت علم و تكنولوژيمغناطیسي انجام 

ماهوارههاي مسیریاب قادر به مشخص نمودن طول و عرض جغرافیایي، ارتفاع از . استفاده میشود

 .سطح دریا، سرعت، فاصله و زمان با دقت بسیار باال میباشند

طیسي آغاز شد و پس از طي مراحل زماني و باال با کشف آهنربا، ناوبري از طریق قطب نماي مغنا

رفتن سرعت و سقف پرواز و تعداد چشمگیر پروازها و ضرورت توجه شدید به مسائل ایمني آسمان، 

اما به دلیل ورود سیستمهاي پیچیده  .دستگاهها و وسایل پیچیده و دقیق ناوبري الکترونیکي متولد شدند

مغناطیسي مصنوعي، قطبنما تا حدي کارایي خود را از دست  الکترونیکي و به وجود آمدن میدانهاي

داد و ناوبري سنتي دریا که محدود بود به رغم اختراع و ابداع سیستمهاي ناوبري الکترونیکي مدرن و 

شگفت انگیز، به علت اختالالت جوي، شرایط آب و هوا، فزوني شدید تعداد پروازها و پیچیدگي خاص 

( ناوبري) مسیر یابي. حیطه هواپیمایي نظامي، با مشکالتي رو به رو بود وسایل ناوبري باالخص در 

و تعیین موقعیت مکاني
5

دو موضوع مهم و تعیین کننده در اکثر فعالیتهاي بشر بوده و هست و همواره  

در طي .انسان را در دستیابي به توانائي هر چه بیشتر و بهتر در این دو مقوله به چالش انداخته است

گذشته فن آوري هاي زیادي براي مسیر یابي و تعیین موقعیت مکاني مورد استفاده و آزمون  سالهاي

 .قرار گرفتند که هر یک ضمن داشتن امتیازات، نا کارآمدي هاي خود را داشتند

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . Navigation 

2
 . syxtant 

3
 . Ship 

4
 . Move 

5
 . Positioning 



4 
 

 موقعیت مکاني جدول محدودیتهاي فن آوري هاي مورد استفاده درمسیر یابي و تعیین-0 -0 جدول
 

 محدودیتها نوع فن آوري

Landmarks 
در موقعیت جغرافیائي محدود قابل استفاده است، تحت تاثیر جابجائي و محدودیت 

 .هاي محیطي قرار دارد

Dead Reckoning 
خیلي پیچیده بوده و صحت آن شدیداً به نوع دستگاه وابسته است که معموالً ابتدائي و 

 .ال وقوع تجمع خطاها بشدت وجود داردناکارآمد بودند، احتم

Celestial خیلي پیچیده و غیر دقیق بوده و فقط در شب امکان پذیر است. 

OMEGA 
غیر دقیق و مبتني بر تعداد بسیار کم طول موجهاي ارسالي در چند جهت بوده و 

 .تحت تاثیر اختالالت رادیوئي نا خواسته قرار میگیرد

LORAN 
، دقت متغییر، در موقعیت هاي جغرافیائي (عموال سواحلم)محدوده پوشش محدود

 .به راحتي تحت تاثیر اختالالت رادیوئي نا خواسته قرار میگیرد. متفاوت متغییر است

SatNav 

مبتني براندازه گیریهاي داپلر با طول موج کوتاه بنابر این شدیدا تحت تاثیر جابجائي 

اي حمایت کننده کم بوده و به روز کردن تعداد ماهواره ه. جزئي گیرنده قرار میگیرد

 .اطالعات تناوب مناسب را ندارد

 

به هر صورت در شرایط فعلي، با گسترش فناوري هاي گوناگون، این مشکل توسط یک سیستم 

که به معناي سیستم GPS) Position System( Global ماهواره اي مدرن وپیشرفته، با نام و عبارت

در حقیقت دنیاي امروز، دنیایي است که هیچ فردي . ي باشد، رفع شده استموقعیت یاب جغرافیایي م

در آن گم نخواهد شد و همه چیز بر روي تمام نقاط زمین قابل شناسایي است و این قدرت دستیابي به 

 .کامپیوترها، در اختیار بشر قرار داده اند سیستم هاي شناسایي را ماهواره ها و بر اساس

یک گوشي تلفن  دالر یا کمتر و در اندازه هاي 111حدود  با قیمتي GPSي گیرنده امروزه دستگاه ها 

با استفاده از آنها همیشه مي توانید موقعیت دقیق خود را بر روي هر  همراه، در دسترس مي باشند که

شنیده اید، در واقع امروزه بیشتر  را به کرات GPS اکثر شما نام. بدست آورید نقطه از کره زمین

 را به سیستم Laptop همراه پیشرفته، کامپیوترهاي تگاههاي الکترونیکي قابل حمل، مانند تلفن هايدس

GPS خود را بر روي نقشه  مجهز مي کنند تا شخص دارنده سیستم هاي مذکور، همیشه موقعیت

 .الکترونیکي رویت کند
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 دوم فصل

 از سیستم لورانس بهینهاستفاده 



6 
 

 

 نابررسی سیستم لور.1-2

و این مهمترین انتخابتان کامال بستگی به نیاز های شما دارد    Cن اانتخاب یک گیرنده مناسب لور

بخش های بیشتری از اقیانوس را بدون هیچ وقفه ای تحت  Cن، لورا Aدر مقایسه با لوران .است

 پوشش قرار 

 .دقیق ، قابل اعتماد و با برد طوالنی است C لوران . می دهد

، کامال جایگزین آنها  A ن ابزودی و حداکثر تا دوسال تداخل با سیستم های لور Cوران گیرنده های ل

  .شدند

میخواهید اطالعاتی درباره ی برنامه و یا وسعت پوشش این سیستم ها در محدوده خود بدست آورید اگر

ر گارد ساحلی منطقه خودتان مراجعه کنید و یا به دفت یمیتوانید به ارگان محل مربوط به پوشش دریای

واقع در واشنگتن آمریکا نامه   Cهمچنین می توانید به سازمان اطالعات لوران . نماییدمراجعه 

 .بنویسید

اگر که .تصور ما در این گزارش بر این اساس است که شما ازقبل با سیستم های لوران آشنایی دارید

 .آشنایی ندارید میتوانید قبل از شروع مطالعاتی داشته باشید

 ؟چیستلوران .1-1-2

 .لوران به معنی سیستم های هدایت دوربرد می باشد

یک سیستم الکتریکی که به کشتی ها کمک می کند با استفاده از فرستنده های ساحلی و گیرنده های 

ساعت شبانه روز و در هر نوع آب و هوایی کار  94لوران . ت خود را تعیین کنندیروی کشتی ، موقع

 . می کند

 دارد؟ دوجو  A , Cهایی بین لوران  چه تفاوت

یافته ای است که استفاده از  قانوع ارت  Cلوران . در زمان جنگ جهانی دوم گسترش پیدا کرد  Aلوران

 فرکانس پایین تری استفاده می کند از  C، لوران  Aمقایسه با لوران در. برمیگردد 1251آن به سال 

100KH:  

ی ژدر این سیستم از تکنولو. است برد و دقت این سیستم شده و همین فرکانس پایین باعث افزایش

 یقی پاکتیباز روش تط  Aش های تطبیقی تناوبی استفاده شده در حالیکه در لوران وپیشرفته ای مثل ر

 . استفاده می شد یا پوش

 (.بیشتر اصطالحاتی که استفاده می کنیم در بخش های بعدی توضیح داده می شوند)

م تداخل با دیگر این سیستم ها شامل انتقال پالس چند تایی ، رمز گذاری فازی ، عد پیشرفت های فنی

 . از گیرنده های پیشرفته تر استاستفاده  امواج هوایی و توانایی

 .مایل دریایی؛ دقیقا در کجا قرار دارید 1.1همچنین این سیستم ها به شما می گویند که در فاصله ی 

منطقه و در فاصله ی C د که با توجه به پوشش لوران نو کمک می کن( صلهدقیقترین و کوتاهترین فا ) 

 (.دقت تکرار. )متری؛ به مکان قبلی خود بازگردید 21تا  15

 

 



7 
 

    
 مناطق تحت پوشش لورانسی-0  -2 شکل



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 نتیجه گیری. 12-6

امکان تلفیق دو سیستم به . دمقایسه ش GPSمعرفی و با سیستم  GLONASSدر این فصل سیستم ناوبری 

خاطر نزدیکی مشخصات و پارامترهای آنها مورد بررسی قرار گرفت، بر این اساس با ساخت گیرنده 

هایی که بتوانند سیگنالهای ارسالی از ماهواره های هر دو سیستم را دریافت کنند به خاطر بهبود 

گیرنده ای که در . امترهای ناوبری رسیدهای بهتری در تعیین پار فاکتور هندسی خطا می توان به دقت

 19این مورد استفاده می شود بایستی جهت دریافت سیگنالهای همه ماهواره های در دسترس بیش از 

 .کانال داشته باشد
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 تلفیق دو سیستم.2 -6 جدول

 تعداد ماهواره ها فاکتور

VDOP           TDOP - 

 GLONASSماهواره  8 1.34                0.80

 GLONASSماهواره  11 0.72            1.24

 رؤیت شده GPSو  GLONASS همه ماهواره  -                 0.84

 

GPS و GLONASS  تعیین موقعیت و ارتفاع به کمک .3 -6 جدول 

( rms)ارتفاع 

 برحسب متر

مختصات افقی 

(rms)سب متربرح 
 رژیم و تعداد ماهواره ها

 در رژیم معمولیGLONASSهمه ماهواره های  9 13.5

 معمولی رژیم در GPS (S/A)+ GLONASSماهواره  16 8.5 12.6

 معمولی رژیم در GPS (S/A)+ GLONASSهمه ماهواره  8.4 12.5

 تفاضلی رژیم در GLONASSهمه ماهواره  1.8 2.6

 تفاضلی ماهوارهGPS (S/A)+ GLONASS 16در رژیم  1.36 1.9

 تفاضلیرژیم در GPS (S/A)+ GLONASSهمه ماهواره  1.24 1.82

(S/A)           به انتخابی دسترسی 

GPS 
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