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نحوه حركت آن ها به . ومتري سطح زمين قرار دارندل كي36000اين سكوها در ارتفاع حدود : سكو هاي زمين آهنگ
براي اين منظور ماهواره بايد . گونه اي تنظيم شده كه همواره در نقطه اي خاص در فضا نسبت به زمين قرار دارند

حركت كند تا بتواند منطقه اي خاص را ) حركت وضعي يا روزانه(حركت زمين حول محور خودش همزمان با 
به اين ترتيب داده هاي برداشتي توسط اين ماهواره ها متعلق به نقطه اي خاص مي باشند مانند ماهواره . پوشش دهد

  . تا ماهواره يك دور كامل بزندطول مي كشد )  دقيقه56 ساعت و 23( ساعت 24حدود . هاي مخابراتي يا هواشناسي
 كيلومتري سطح زمين قرار دارند و 1000حدود اين ماهواره ها در ارتفاع ): شبه قطبي(سكوهاي خورشيد آهنگ 

تقريبا از قطبين زمين عبور مي كنند مدار حركت اين ماهواره ها با قطبين زاويه اي مي سازد كه زاويه كجي نام دارد 
اهواره ها با توجه به حركت وضعي و انتقالي زمين مي توانند محدوده اي خاص زير سطح اين م).  درجه100حدود (

 دقيقه يك دور كامل به دور زمين 100حركت اين سكو ها به نحوي است كه طي حدود . خودشان را پوشش دهند
ها و طول سايه ها زمان با توجه به شدت انعكاس .  رز مي توانند كل زمين را پوشش دهند16 الي 14مي زنند و بعد از 

بزرگترين ايراد اين ماهواره ها آن است كه قطبين را .  صبح مي باشد10اخذ اطالعات به وقت محلي حدود ساعت 
  . پوشش نمي دهند

  
  )Global Positioning System) GPS تعيين موقعيت جهاني سيستم  -2

.  مي باشدGPS، به كارگيري GISا در نرم افزار يكي از راه هاي دستيابي به اطالعات مكاني و استفاده از آن ه
GPS24اين سيستم شبكه اي از حداقل .  يك سيستم نظامي قابل دسترسي براي تعيين موقعيت ژئودتيك مي باشد 

ماهواره است كه امكان تعيين موقعيت فرد را در تمام ساعات شبانه روز از هرمكاني بر روي زمين و در هرنوع آب و 
 از طرف وزارت دفاع آمريكا ابداع شد و تحول عظيمي در نقشه 1974اين سيستم در سال . مي كندهوايي فراهم 

  : بخش هاي سيستم تعيين موقعيت جهاني عبارتند از. برداري ايجاد نمود
  )شامل ماهواره هاي منتشر كننده امواج(بخش فضايي  -
 )هدايت كننده كل سيستم(بخش كنترل  -



 بخش كاربران -

 مدار اطراف زمين قرار دارندكه در طول شبانه روز اطالعات مورد 6 ماهواره در 24اكنون بيشتر از هم : بخش فضايي
. هر چهار ماهواره در يك صفحه قرار دارند. نياز براي تعيين موقعيت مكاني عوارض سطح زمين را مخابره مي كنند

. ار دور كره زمين به طور كامل مي چرخند ساعت يكب12 درجه نسبت به استوا مي باشد و هر 55زاويه بين مدار ها 
  . از هر نقطه روي زمين دو بار در روز مي گذرندGPSماهواره هاي .  كيلومتر است20200ارتفاع ماهواره ها 

مطابق (اين ايستگاه ها در پنج نقطه از كره زمين .  ايستگاه رديابي ماهواره ها مي باشد5اين بخش شامل : بخش كنترل
 - 2 تعيين و پيش بيني مدار ماهواره ها؛ -1: وظايف بخش كنترل عبارتند از. قرار دارند) يد هاشكل صفحه   اسال

   تزريق اطالعات به ماهواره ها-3كنترل سالمتي ماهواره ها؛ 
به طور كلي . كاربران نظامي و كاربران غير نظامي: اين بخش شامل دو گروه مختلف كاربران مي باشد: بخش كاربران

اگر با چهار ماهواره .  براي تعيين موقعيت يك مكان بايد حداقل به سه ماهواره ارتباط برقرار كندGPSيك گيرنده 
، سيستم ژئودتيك GPSسيستم مختصات مورد استفاده در . يا بيشتر مرتبط شود، ارتفاع نقطه تيز تعيين مي گردد

  . جهاني مي باشد) زمين مركز(
  
  :GISدر  نحوه نمايش داده هاي مكاني -3

  :اين داده ها به دو صورت زير نمايش داده مي شوند. باشند) مكان مرجع يا زمين مرجع( داده ها بايد مكانمند GISدر 
  )Vector(مدل برداري  -
 )Raster( پيكسلي مدل تصويري يا -

نمايش ) Polygon(و سطح ) Line(، خط )Point(در اين مدل، عوارض و موقعيت ها به وسيله نقطه : مدل برداري
 يا طول و UTM در اين مدل موقعيت ها با استفاده از يك سيستم مختصات جغرافيايي استادارد مانند . داده مي شوند

در .  فايل هاي برداري هستندAutocad و Corel افزار هايي مانند خروجي نرم. عرض جغرافيايي ذخيره مي شوند
اين مدل با هر بار بزرگنمايي، تصاوير دوباره به كمك روابط رياضي بازسازي مي شوند و اگر مانيتور ها محدوديت 

  .نداشتند تا بي نهايت قابل بزرگنمايي بودند چون به پيكسل وابسته نيستند
مدل شامل يك شبكه منظم از سلول هاي مربعي است كه اين سلول ها هم اندازه و تقسيم اين ): رستري(مدل تصويري 

با قرار . موقعيت عوارض در اين مدل به وسيله شماره سطر و ستون آن تعريف مي شود. ناپذير اند و پيكسل نام دارند



 هر سلول بيانگر نوع و مقدار تخصيص داده شده به. گيري پيكسل ها در كنار يكديگر يك تصوير شكل مي گيرد
باالتر ) Resolution(هرچه ابعاد پيكسل ها كوچكتر باشد، ضريب تفكيك . چگونگي اطالعات توصيفي آن است

داده هاي . داده هايي كه به مدل رستري ذخيره مي شوند حجم باالتري نسبت به داده هاي برداري دارند. مي باشد
 در اكثر نرم TIFFفرمت .   ذخيره مي شوندJPEG ،TIFF ،BMP ،IMGرستري با فرمت هاي متنوعي مانند 

 نمي توانند سيستم مختصات را در خود BMP و JPEGفرمت هاي .  پشتيباني مي شوندRS و GISافزار هاي 
  . ذخيره كنند و زمين مرجع نيستند

  
مي  روشي براي مدل سازي رقو):TIN: Triangulated Irregular Network(شبكه نامنظم مثلثلتي 

مايش عوارض ارتفاعي در سطح زمين از سطوح مثلثي استفاده مي كند و نقاط نمونه ن براي TIN. ارتفاعي است
به اين ترتيب هر مثلث با سه گره مشخص مي شود كه طول و عرض و ارتفاع . ث قرار مي دهدلبرداري را در رئوس مث
ات و جهت شيب، محاسبه حجم خاكبرداري و  براي ايجاد منحني هاي ميزان، تغييرGISدر . هر يك مشخص است

  . خاكريزي، پروفيل هاي طولي و عرضي از اين مدل استفاده مي كنند
  .هستند) وكتوري( نوع داده هاي برداري ز اTINداده هاي 

  
 )DEM: Digital Elevation Map(مدل رقومي ارتفاعي 

 TINدر واقع . ز نوع داده هاي رستري است مي باشد و اGISروشي براي نمايش تغييرات ارتفاع سطح زمين در 
  . رستري استDEM داده وكتوري و TIN است با اين تفاوت كه DEMنوعي 


