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MÖVZU: 9.  Aerofotoşəkil. Qlobal yer təyini sistemi (GPS). 
 

 

MƏQSƏD:    
 

- Müdavimlərdə Hərbi topoqrafiya fənninə marağın artırılmasını aşılamaq;  
- Lazımi xüsusi, hərbi və digər biliklərə yiyələnmiş polis zabiti hazırlamaq; 
- Xidməti döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində  topoqrafiya fənni barədə 

müdavimlərə lazımi məlumatlar vermək; 
 
 
 
YЕR:    Tədris sinifi  
 
 
VАХT:   2 Sааt 
 
 
 
 
TƏDRİS SUАLLАRI:    1. Aerofotoşəkillərin çəkilməsi və onların tətbiq sahələri. 

2. Aerofotoşəkillərin növləri. 

3. Qlobal yer təyini sistemi (GPS). 
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1-ci GİRİŞ HİSSƏSİ – 10 dəq.  

- müdavimlərin dərsə hazırlığı barədə TK məruzəsini qəbul edirəm,  
- şəxsi heyətin mövcudluğunu, xarici görünüşünü və hazırlığını yoxlayıram,  
- mövzunu, dərsin məqsədini və tədris suallarını elan edirəm.  

 

 

2-ci ƏSAS HİSSƏ – 60 DƏQ.  

- sualların məzmununu məruzə edirəm. 

 
 



 

1-ci TƏDRİS SUALI: 

Aerofotoşəkillərin çəkilməsi və onların tətbiq sahələri 

 Aerofotoşəkillər müasir texnologiyanın inkişafı ilə bərabər sürətlə inkişaf etmiş və hal-hazırda 
demək olar ki, hər bir sahədə tətbiq edilən bis vasitə olmuşdur. Əvvəllər yalnız hərbi sahədə tətbiq 
olunan aerofotoşəkillər, Birinci Dünya Müharibəsində hava balonları və dirijabllardan düşmən 
ərazisinin müşahidəsi üçün çəkilmiş və istifadə edilmişdir. İkinci Dünya Müharibəsində xüsusi 
təyyarələrdə yerləşdirilmiş fotokameralarla hədəf bölgələrinin şəkilləri alınmışdır. Koreya 
müharibəsində də çinlilər aerofotoşəkillərdən faydalanmışlar. Daha sonra uzaqdan idarə edilən kiçik 
modelli təyyarələrdə yerləşdirilmiş aerofotoaparatlarla bu işlərə davam edilmişdir. 
 Müasir dövrdə xüsusi kəşfiyyat təyyarələrində, süni peyk və kosmik gəmilərdə daha mükəmməl 
fotokameralar yerləşdirməklə aerofotoşəkilçəkmə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. 
Kosmosdan çəkilmiş şəkillərdə ərazinin ən kiçik detalları belə ayırd edilə bilir. Bu baxımdan 
aerofotoşəkillərin kəşfiyyat sənədi kimi orduda əhəmiyyəti çox böyükdir. 
 Yer səthinin və onun üzərindəki obyektlərin təyyarələrdən yaxud digər uçan aparatlardan şəklinin 
çəkilməsinə aerofotoşəkilçəkmə deyilir. 
 Aerofotoşəkilçəkmə nəticəsində alınmış şəkillərə aerofotoşəkillər deyilir. 
 Müasir aerofotoaparatlar istənilən yüksəklikdən və istənilən sürətlə şəkil çəkməyə imkan verir. 
Şəkillərin formatı aparatın tipindən asılı olaraq 18x18-dən 50x50 sm-dək ola bilər. 
 Məqsədindən və ərazinin sahəsindən asılı olaraq aerofotoşəkillər tək-tək, bir marşrutlu və çox 
marşrutlu çəkilə bilər. Bir marşrutlu çəkilişdəki hər bir şəkil özündən əvvəlkinin üzərini 60-70%, qonşu 
marşrutlar isə bir-birinin üzərini 15-20% örtməlidir. Başqa sözlə desək, uzununa örtmə 60-70%, eninə 
örtmə isə 15-20% olmalıdır (şəkil 84). 
 
 Aerofotoşəkillər aşağıdakı işlərdə tətbiq edilir: 

(1) Xəritələrin tərtibində; 
(2) Xəritələrin təzələnməsində; 
(3) Kəşfiyyatda. 

 Aerofotoşəkillər xalq təsərrüfatının bir çox sahələrində – təbii ehtiyatların öyrənilməsində, geoloji 
tədqiqat işlərində, kənd təsərrüfatının planlaşdırılmasında, ekoloji problemlərin həllində və s. geniş 
tətbiq edilir. 
 

 
Şəkil  84. Aerofotoşəkillərin eninə və uzununa örtməsi 

Aerofotoşəkillərin xəritə ilə müqayisəsi 

a. Aerofotoşəkillərin üstünlükləri: 
 

(1)  Aerofotoşəkillər ərazinin daha detallı və obyektiv təsvirini verir; 
(2)  Çox qısa bir müddətdə (2-3 saat ərzində) əldə edilir; 
(3)  Siyasi, hərbi və topoqrafik səbəblərdən quru qoşunlarının girə bilməyəcəyi ərazinin fotoşəkilləri 

çəkilir; 
(4)  Xəritə üzərində olmayan hərbi obyektləri və məlumatları əhatə edir; 



(5)  Düşmənin hərəkət və fəaliyyətini qüymətləndirməyə imkan verir; 
(6)  Ərazidə baş vermiş dəyişiklikləri əks etdirir; 
(7)  Xəritə ilə bərabər istifadə edildikdə çox yaxşı qiymətləndirmə vasitəsidir. 

 
b. Aerofotoşəkillərin çatışmayan cəhətləri: 

 

(1)  Xəritədəki kimi şərti işarələr, kənar məlumatlar və koordinat şəbəkəsi olmadığından 
ərazidəki obyektləri tanımaq və qiymətləndirmək çətindir; 

(2)  Miqyas təxminidir; 
(3)  Horizontallar olmadığından relyef formalarını və yüksəkliklərin qiymətlərini təyin etmək 

mümkün deyil. 
 

2-cİ TƏDRİS SUALI 

Aerofotoşəkillərin növləri. 

 Aerofotoşəkillər fotokameranın optik oxunun vəziyyətinə görə iki yerə bölünür: 
  a. Üfüqi aerofotoşəkillər. 

  Fotokameranın optik oxunun şaquli vəziyyətində çəkilmiş şəkillər üfüqi aerofotoşəkillər adlanır. 
Yəni şəkil çəkilən anda fotolent müstəvisi üfüqi vəziyyətdə olmalıdır (şəkil 85). 
  Fotokameranın optik oxu ilə şaquli xətt arasındakı bucaq 3o-dən böyük ola bilməz. 
  Üfüqi aerofotoşəkillərin miqyası sabit olduğuna görə onlardan xəritə kimi istifadə edərək ölçmə 
işləri aparmaq mümkündür. Üfüqi aerofotoşəkillər ərazidəki obyektlərin vəziyyətini, formasını və həqiqi 
ölçülərini təyin etməyə imkan verir. 

 
  b. Perspektiv aerofotoşəkillər.  

  Perspektiv aerofotoşəkillər fotokameranın optik oxu ilə şaquli xətt arasında müəyyən meyl 
bucağı altında çəkilmiş şəkillərdir (şəkil 86). Meyl bucağı 30o, 45o, 60o və 75o ola bilər. Perspektiv 
şəkillərin miqyası dəyişkəndir: ön planda miqyas iridir, arxa planda isə getdikcə kiçilir. Perspektiv 
aerofotoşəkillər ərazinin yandan görünüşü olduğu üçün daha əyanidir və asan oxunur. Onlar əsasən 
su maneələrinin, hidrotexniki qurğuların, dağ aşırımlarının, düşmən obyektlərinə yaxınlaşma 
marşrutlarının və s. öyrənilməsi üçün tətbiq edilir. Perspektiv aerofotoşəkillər üfüqi maskalayıcı örtük 
və ağacların çətiri altında gizlədilmiş obyektləri aşkar etməyə imkan verir. Lakin bu şəkillərdə ön plan 
yaxşı oxunsa da arxa plan çətinliklə oxunur. Həm də müxtəlif yer obyektlərinin və relyef formalarının 
arxasında qalan ərazi görünmür. 
 

 
Şəkil  85. Üfüqi aerofotoşəkillər 



 
Şəkil  86. Perspektiv aerofotoşəkillər 

Aerofotoşəkillərin başlıq yazıları 

 Aerofotoşəkillərdən istifadə etmək üçün şəkillər haqqında bəzi məlumatları bilməyə ehtiyac vardır: 
fotokameranın tipi, fokus məsafəsi, tarix, vaxt, şəkil çəkmə yüksəkliyi, miqyas və s. Bu məlumatların 
bəziləri şəkillərin künclərində yazılır, bəziləri isə sonradan fotolent üzərində həkk edilir. 
 Üfüqi aerofotoşəkillərin künclərində adətən şəkillərin nömrəsi, saat və çəkiliş zamanı ortik oxun 
meylliyinə nəzarət etmək üçün tarazın şəkli verilir. 

Aerofotoşəkillərin miqyasının təyini 

  a. Aerofotoşəkildəki və ərazidəki məlum məsafəyə görə.  

  Üfüqi aerofotoşəklin miqyası 
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 bu fotoşəkil üzərində iki nöqtə arasındakı məsafənin (FM), 

ərazidəki uyğun məsafəyə (ƏM) nisbəti ilə təyin oluna bilər (şəkil 87): 
 

 
Şəkil  87. Aerofotoşəkildəki və ərazidəki məlum məsafəyə görə 

miqyasın təyini 
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 Misal: Aerofotoşəkil üzərindəki a və b nöqtələri arasındakı məsafə 10 sm, ərazidəki A və B nöqtələri 
arasındakı məsafə isə 800 m olarsa şəklin miqyası 
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 olacaqdır. 

 
  b. Fokus məsafəsi və şəkil çəkmə yüksəkliyinə görə. 

  Aerofotoşəklin miqyası fotokameranın fokus məsafəsinin (f) şəkil çəkmə yüksəkliyinə (H) nisbəti 
ilə təyin oluna bilər (şəkil 88): 
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Şəkil  88. Fokus məsafəsi və şəkil çəkmə 

yüksəkliyinə görə miqyasın təyini 
 

c. Aerofotoşəkil və xəritəyə görə 
 

  Həm xəritədə, həm də aerofotoşəkildə çox yaxşı tanınan iki nöqtə arasındakı məsafə ölçülür. Bu 
nöqtələr şəklin mərkəzinə yaxın olmalı və yüksəklikləri bir-birindən çox fərqlənməməlidir. Miqyas 
aşağıdakı düsturla hesablanır: 
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 - aerofotoşəklin miqyası, 

    FM – aerofotoşəkildəki məsafə, 
    XM – xəritədəki məsafə, 
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 - xəritənin miqyası.  

 Misal: Xəritə üzərindəki məsafə – 17,4 sm 
 Aerofotoşəkil üzərindəki məsafə – 12,1 sm 
 Xəritənin miqyası – 1/25000 
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Aerofotoşəkillərin səmtlənməsi 

 Aerofotoşəkillərin səmtlənməsi çox vacibdir. Çünki, aerofotoşəklin yeri və səmti məlum deyilsə onu 
xəritənin əvəzinə və ya xəritəyə köməkçi bir sənəd kimi istifadə etmək mümkün deyil. Aerofotoşəkilləri 
səmtləmək üçün onların üzərinə maqnit meridianı xəttini çəkmək lazımdır. 
 Bu aşağıdakı üsullarla yerinə yetirilir: 
  a. Kompas vasitəsilə. 

- aerofotoşəkil ərazidəki obyektlərə görə (yol, rabitə xətti, kanal, körpü, bina və s.) səmtlənir; 
- kompas şəklin üzərinə qoyulur; 



- aerofotoşəkli tərpətmədən kompası döndərərək şimal oxu qara xəttin üzərinə gətirilir; 
- kompasın xətkeşi boyunca bir xətt cızılır. Bu xətt maqnit meridianının istiqamətidir. 

 
  b. Xəritə və kompas vasitəsilə. 
 

- xəritə kompasın köməyi ilə səmtlənir; 
- həm xəritə, həm də aerofotoşəkil üzərində iki eyni nöqtə tapılır və düz xətlə birləşdirilir; 
- aerofotoşəkil xəritə üzərinə elə qoyulmalıdır ki, çəkilmiş xətlər istiqamətləri eyni olmaqla üst-

üstə düşsün və ya bir-birinin davamı olsun; 
- kompas aerofotoşəkil üzərinə qoyularaq maqnit meridianı xətti çəkilir. 

 
  c. Kölgə üsulu. 

  Aerofotoşəkil üzərində hər hansı bir obyektin (ağac, qüllə) kölgəsi götürülür və bu kölgə 

istiqamətində düz xətt çəkilir. Xəttin başlanğıcından transportir vasitəsilə  bucağı qurulur.  bucağı 
aşağıdakı düsturla hesablanır: 

 = 15 (13-t) + d 
 Burada  t – şəklin çəkildiyi vaxt, saatla; 
    d – təbii sapma bucağı, dərəcə ilə. 

 İşarə müsbət olduqda  bucağı kölgə istiqamətindən sağda, mənfi olduqda solda qurulmalıdır. 
 Misal: Aerofotoşəkil saat 10.30-da çəkilmişsə və təbii sapma bucaq 5o isə (şəklin aid olduğu 
ərazinin xəritəsindən qötürülür): 

 = 15 x (13-10,5) + 5 = 15 x 2,5 + 5 = 42,5o 
 İşarə müsbət olduğu üçün transportirin köməyi ilə kölgədən sağa doğru 42,5o-lik bucaq qurulur. 
Əmələ gələn istiqamət aerofotoşəklin maqnit meridianı olur. 

 8. Aerofotoşəkillərin deşifrlənməsi 

 Deşifrlənmə – müxtəlif obyektlərin aerofotoşəkillərdə tanınması, xarakteristikalarının təyin edilməsi 
və şərti işarələrlə təsvir edilməsi deməkdir. Ərazinin və düşmənin kəşfiyyatı üçün aparılan deşifrlənmə 
hərbi deşifrlənmə (şəkil   89), xəritələrin təzələnməsi və tərtibi məqsədilə aparılan deşifrlənmə isə 
topoqrafik deşifrlənmə adlanır (şəkil 90). 
 Deşifrləmə çöl və otaq şəraitində aparıla bilər. Çöl deşifrləməsində aerofotoşəkillərdəki konturlar 
yer üzərindəki uyğun konturlarla tutuşdurulur, relyef təshih edilir, obyektlərin lazımi xüsusiyyətləri təyin 
edilir, şəkildə təsvir olunmayan mühüm obyektlər şəklə köçürülür. 
 Otaq şəraitində çöldə hazırlanmış etalonlara və deşifrləmə əlamətlərinə görə şəkillər deşifrlənir. 
 Deşifrləmə əlamətləri birbaşa (bilavasitə) və dolayı olur. 
  a. Bilavasitə əlamətlər obyektin xarakterini birbaşa göstərir. Bunlara obyektin təsvirinin forması, 
ölçüsü və tonu aiddir. 
  Obyektlərin forması ən vacib deşifrləmə əlamətidir. Bu əlamətə görə bir çox konturlu və xətti 
obyektlər (yollar, çaylar, meşələr, yaşayış məntəqələri, bataqlıqlar və s.), iri miqyaslı aerofotoşəkillərdə 
isə həm də kiçik ölçülü obyektlər tanınır. 
  Obyektlərin şəkildəki ölçüsü aerofotoşəklin miqyasından və həmin obyektlərin öz ölçülərindən 
asılıdır. Obyektlərin aerofotoşəkil üzərindəki ölçülərini həqiqi ölçüləri ilə müqayisə edərək, məsələn, 
torpaq yolu şossedən, arxı kanaldan və s. ayırd etmək olur. 
  Təsvirin tonu obyektin işıqlanma dərəcəsindən, onun səthinin işığı əks etdirmə qabiliyyətindən, 
fotomaterialların işığa həssaslığından, həmçinin ilin fəslindən və sutkanın vaxtından asılıdır. Məsələn, 
suyun səthi düşən şüaların cəmi 5%-ni əks etdirdiyi üçün şəkillərdə tünd qara, torpaq yol açıq, 
şümlanmış sahələr ilə bir qədər tünd rəngdə görünür. Yayda çəkilmiş aerofotoşəkillər qışdakına 
nisbətən daha çox rəng tonlarına malikdir. 
 
 
 



 
Şəkil  89. a. 1/1400 miqyaslı aerofotoşəkil üzərində müdafiə 

qurğuları və döyüş texnikası: 1-atəş mövqeyi; 2-uzun müddətli 
atəş qurğusu; 3-pulemyot meydançası; 4-səngərin üstü örtülü 
hissəsi; 5-qumbaraatan üçün meydança; 6-sığınacaqda tank 
 
 

 
Şəkil  89. b. 1/5000 miqyaslı aerofotoşəkil üzərində müdafiə 

qurğuları və döyüş texnikası: 1-atəş mövqeyi; 2-uzun müddətli 
atəş qurğusu;  
3-pulemyot meydançası; 4-səngərin üstü örtülü hissəsi; 5-
sığınacaqda tank; 7-blindaj; 8-səngərdə tank əleyhinə top; 9-
zenit qurğusu,  
10-dartıcı; 11-yüngül tipli sığınacaq 

 
  

 
Şəkil  90. 1/14 000 miqyaslı aerofotoşəkil üzərində yerli 

obyektlər: 1-yaşayış məntəqəsi; 2-kərpic zavodu; 3-dəmir 
yolu; 4-abadlaşdırılmış şosse; 5-şosse; 6-torpaq yol; 7-körpü; 
8-yol keçidi; 9-çay; 10-bərə keçidi; 11-liman; 12-karxana 

 



 
  b. Dolayı deşifrləmə əlamətlərinə obyektlərin kölgəsi, qarşılıqlı vəziyyəti və fəaliyyət izləri aiddir. 
  Kölgənin formasına və uzunluğuna əsasən obyektin zahiri görünüşü və hündürlüyü haqqında 
qərar vermək olur. Bir çox hallarda obyektləri yalnız kölgələrinə görə tanımaq mümkün olur. Məsələn, 
iri miqyaslı aerofotoşəkildə dirəklərin və fermaların kölgəsinə görə rabitə xətlərini elektrik xətlərindən 
seçmək olur. 
  Obyektlərin qarşılıqlı vəziyyətinə görə deşifrlənmə əlaməti ona əsaslanır ki, bütün taktiki 
obyektlər (müdafiə qurğuları, atəş vasitələri və s.) ərazidə həm öz aralarında, həm də topoqrafik 
elementlərlə müəyyən bir əlaqəli şəkildə yerləşirlər. Ona görə də hər hansı bir obyektin mövcudluğu 
digər obyektlərin də olmasının zəruriliyini şərtləndirir. Məsələn, çayın bir sahilində yerləşən və o biri 
sahilindən davam edən yol həmin çayda körpü, bərə yaxud dayaz yer olmasını göstərir. 
  Fəaliyyət izlərinə qoşunların fəaliyyəti nəticəsində ərazidə qalmış izlər aiddir. Məsələn, 
maskalanmış tank tırtılların, minalanmış sahə isə minalayıcı maşının izlərinə görə aşkarlana bilər. 

 9. Stereoskopik görmə. 

 Üfüqi aerofotoşəkillərin nöqsanlı cəhətlərindən biri relyefin və ərazinin təfərrüatının çətin 
oxunmasıdır. Çünki aerofotoşəkillər ərazinin müstəvi üzərində proeksiyası olduğundan ərazini üç 
ölçülü (həcmli) görmək mümkün deyil.  
 Stereoskopik görmə və ya üç ölçülü (həcmli) görmə dedikdə baxılan obyektin eyni zamanda eninin, 
uzunluğunun və dərinliyinin görünməsi başa düşülür. Belə bir misalı məzərdən keçirək. İki karandaşı 
göz səviyyəsində ucları qarşı-qarşıya olmaqla qolları tam açaraq bədənimizə paralel vəziyyətdə bir 
birindən 3-4 sm aralı tutaq. İki gözlə baxdıqda karandaşların uclarını bir-birinə toxundurmaq olur. Lakin 
bir gözümüzü yumaraq bu işi təkrar etmək olduqca çətindir. Çünki, tək gözlə dərinlik fərqi hiss 
olunmur. 
 Eyni bir ərazinin iki nöqtədən çəkilmiş qoşa aerofotoşəklinə stereoskop adlanan cihazla baxdıqda 
stereoskopik effekt-ərazinin həcmli təsvirini almaq mümkündür. Stereoskopik effekt bir-birini örtən 
qoşa aerofotoşəklə iki gözlə ayrı-ayrılıqda baxdıqda yaranır: sol gözlə sol şəklə, sağ gözlə sağ şəklə 
baxılır. Aerofotoşəklər bir-birini uzununa 50%-dən çox örtməlidir. 
 Stereoskoplar müxtəlif cür olsa da onların iş prinsipi eynidir. Şəkil 91-də durbinli stereoskop təsvir 
edilmişdir. 
 

 
Şəkil  91. Durbinli stereoskop. 

 
 Stereoskopik müşahidə üçün aşağıdakı işləri görmək lazımdır: 
 
  1) Qoşa şəkillər stereoskopun altında yerləşdirilir; 
  2) Şəkillərin eyni konturları üst-üstə salınır; 
  3) Şəkillərin səmtini pozmadan sol şəkil sola, sağ şəkil isə sağa doğru sürüşdürülür; 
  4) Hər iki şəkildə ortaq bir nöqtə seçilir. Bu nöqtənin soldakı şəklinin üzərinə sol əlin, sağdakı 
şəklinin üzərinə isə sağ əlin şəhadət barmağı qoyulur; 
  5) Stereoskopa baxaraq eyni zamanda barmaqların köməyilə şəkilləri sağa-sola hərəkət 
etdirməklə nöqtənin sol və sağ şəkillərdəki təsviri üst-üstə salınır; 
  6) Hər iki şəklin konturlarının üst-üstə düşməsi nəticəsində ərazinin həcmli təsviri alınır ki, buna 
da stereoeffekt deyilir. 

 

 

 

 



 

3-cü TƏDRİS SUALI 
 

QLOBAL YER TƏYİNİ SİSTEMİ (GPS) 
 

  Qədim zamanlardan indiyə qədər insanları bir sual düşündürmüşdür - dayandığı yeri, hərəkət 
istiqamətini necə təyin etməli? Müxtəlif dövrlərdə bu problem öz həllini sadə alət və cihazlarda 
tapmışdı (qütb ulduzunun köməyi ilə, kompas, jirokompas və s.) Elm və texnikanın tərəqqisi ilə bu alət 
və cihazlar, onlardan istifadə metodları da inkişaf etmişdir.  
 Müasir dövrdə elektronikanın nailiyyətlərindən istifadə edərək prinsipcə yeni və mürəkkəb 
naviqasiya sistemləri yaradılmışdır. Lakın onlarda da özünəməxsus çatışmamazlıqlar aşkar edilmişdir. 
Məsələn, dənizçilərin istifadə etdikləri LORAN və DECCA radionaviqasiya sistemləri yerüstü 
stansiyaların yaxınlığında, sahilə yaxın sularda yaxşı işləyir. Lakın yer səthinin əksər hissəsi bu 
stansiyaların təsirindən kənarda qalır, həm də elektromaqnit pozulmaları və coğrafi mövqe onların 
köməyilə yerinə yerinə yetirilmiş ölçmələrin dəqiqliyinə böyük təsir edir.  
 Digər müasir naviqasiya sistemi - TRANSİT yaxud SAT-NAV kosmik peyklərin tətbiqinə əsaslanır. 
Təəssüf ki, peyklərin sayı az və orbitləri alçaq olduğundan ölçmələr arasında böyük fasilələr yaranır.  
 GPS (Global Positioninq System) cihazlarının tətbiqi ilə naviqasiyanın bütün problemləri tam həll 
edildi. Bu gün mülki və hərbi sahədə uğurla istifadə edilən bu cihazlar yaxın gələcəkdə bir çox hərbi 
vasitə, ləvazimat və silahların ayrılmaz hissəsi olacaqdır.  

 

Qlobal Yer Təyini Sistemi 

 Hərbi məqsədlər üçün yaradılmış GPS nəzərdə tutulmuş tətbiq sahələrini aşıb keçərək mülki 
sahədə də geniş tətbiq edilməyə başlanmışdır. Ovuc içi böyüklüyündə fərdi qəbuledicilərlə gündəlik 
həyatımıza daxil olan GPS ümumi cizgilərlə aşağıdakı şəkildə ifadə edilə bilər: 
 GPS - süni peyklərin tətbiqi ilə istənilən bir yerdə və zamanda, hər cür hava şəraitində, müəyyən bir 
koordinat sistemində (ƏGS-84) koordinatları, yüksəkliyi, sürəti və vaxtı təyin etməyə imkan verən 
radionaviqasiya sistemidir. 
 Sistem üç əsas hissədən ibarətdir (şəkil 101): 
 - Kosmos (süni peyklər), 

- İdarəetmə mərkəzi (yerüstü izləmə stansiyaları), 
- İstifadəçi (GPS qəbulediciləri). 

 

 
Şəkil 101. Global Yer Təyini Sistemi 

 
a.  Kosmos (süni peyklər) 
 

Yerdən təxminən 20200 km məsafədə, dövretmə müddəti 12 saat olan 24 süni peyklərdən 
ibarətdir. Peyklər ekvatora 550 meyl bucağı altında, hər birində 4 ədəd olmaqla 6 müxtəlif orbit 
müstəvisində hərəkət edir  (şəkil 102). Bu cür yerləşmədə məqsəd yer kürəsinin hər bir yerində 
istənilən anda ən azı 4 peykin görünməsini təmin etməkdir. Peyklər müxtəlif istifadəçilərə müxtəlif 
dəqiqliklə yer təyin etmə imkanı verən sifrləmə və aldatma əleyhinə qurğulara malikdir. GPS 
peyklərinin yararlı ömrü 10 ildir. 



 
 

 
Şəkil 102. Süni peyklər 

 
b. İdarəetmə mərkəzi  

  GPS peykləri yer kürəsinin müxtəlif nöqtələrində yerləşən və koordinatları məlum olan 5 yerüstü 
izləmə stansiyası tərəfindən fasiləsiz olaraq atom saatları ilə təchiz edilmiş qəbuledicilərlə izlənir. 
Toplanan məlumatlar Colorado Sprinqsdə yerləşən əsas nəzarət stansiyasına ötürülür. 
 Burada bütün peyklərin hər sonrakı gün üçün koordinatları hesablanaraq digər stansiyalardan 
peyklərə gündə iki dəfə göndərilməklə onların yaddaşına yüklənir. Beləliklə, peyklərin qabaqcadan hər 
an üçün hesablanmış koordinatları fasiləsiz şəkildə yayınlanır. 
 

c. İstifadəçi (GPS qəbulediciləri) 

 GPS qəbulediciləri peyk siqnallarını qəbul edərək koordinatların hesablanmasını təmin edən 
cihazdır. 
 GPS sistemində istifadəçilər quru qoşunları, hərbi dəniz donanması, aviasiya və hava hücumundan 
müdafiə və fərdi istifadəçilərdən ibarətdir (şəkil   103). GPS qəbuledicilərinin köməyilə koordinatları, 
sürəti, istiqamət bucaqlarını, məsafəni, meylliyi, vaxtı və s. təyin etmək mümkündür. 
 

 
Şəkil 103. GPS istifadəçiləri 

 
  Qəbiledicilər istifadə məqsədinə, tətbiq sahəsinə və texniki quruluşuna görə aşağıdakı kimi 
sinifləndirilir: 

a) İstifadə məqsədinə görə: 
1) Tətbiqi məqsədli cihazlar – 25-150 m səhvlə ani olaraq koordinatları, yüksəkliyi, sürəti, vaxti və 

s. verir. 
2) Elmi məqsədli cihazlar - elmi-tədqiqat və mühəndislik işlərində ən azı iki qəbuledici vasitəsilə 

qəbuledicilər arasındakı koordinat fərqini böyük dəqiqliklə təyin edir. 
 

b) Tətbiq sahəsinə görə:  

1) Hərbi tipli qəbuledicilər – ABŞ və NATO birlikləri və səlahiyyətli mülki qurumlar tərəfindən 
istifadə edilən yüksək dəqiqliyə malik cihazlardır. Həm mülki koddan (C/A), həm də hərbi koddan (P/Y) 
istifadə edilir. 
  Hərbi tipli qəbuledicilər üç yerə bölünür: 

- Aşağı sürətli hərəkət vasitələrində istifadə edilən qəbuledicilər; 
- Orta sürətli hərəkət vasitələrində istifadə edilən qəbuledicilər; 
- Yüksək sürətli hərəkət vasitələrində istifadə edilən qəbuledicilər; 



2) Mülki tipli qəbuledicilər – Hər bir sahədə və hər cür istifadəçinin istifadə etdiyi cihazlardır. Yalnız 
milki koddan (C/A) istifadə edilir. 

c) Texniki quruluşuna görə: 
- Kanalların sayına görə 
- Tezliklərinə görə 

GPS ilə koordinatların təyini 

  a. GPS ilə koordinat təyin etmənin ümumi prinsipi aşağıdakı kimidir: 
(1) Yerüstü izləmə stansiyaları tərəfindən peyklərin üç ölçülü fəzada vəziyyəti təyin edilir; 
(2) GPS sistemi peyklərdən qəbuledicinin antennasına qədər radiosiqnalların keçdiyi vaxtları 

ölçür və ölçülmüş vaxtları dalğanın yayılma sürətinə vuraraq məsafələri hesablayır; 
(3) Qəbuledicinin yerləşdiyi nöqtənin koordinatları eyni anda 4 peykdən radiosiqnallar qəbul 

edərək tərs kəsdirmə üsulu ilə hesablanır. 
  b. GPS ilə koordinatların təyinində dəqiqliyə təsir edən əsas amillər - peykin vəziyyətinin və 
peykdəki saatın dəqiqliyidir. ABŞ tərəfindən yerüstü izləmə stansiyalarında peyk haqqında 
məlumatların və saatların dəqiqliyi qəsdən azaldılır. Bunun nəticəsində mülki istifadəçilər 100-150 m 
dəqiqliklə öz yerlərini təyin edirlər. İkitərəfli müqavilə əsasında şifrlərə malik olan istifadəçilər 10-25 m 
dəqiqliklə koordinatları təyin edirlər. 

GPS əl qəbuledicilərinin tətbiqi. 

 GPS əl qəbulediciləri aşağı sürətli hərəkət vasitələrinin (piyada qoşunları, maşınlar, vertolyotlar, 
gəmilər və s.) ehtiyaclarını ödəyən sadə cihazlardır. 
 GPS əl qəbulediciləri aşağıdakı məqsədlər üçün tətbiq edilir: 

(1) Mülki məqsədlər üçün - 100-150 m, hərbi məqsədlər üçün - 10-25 m dəqiqliklə ani koordinat 
təyini; 

(2) 100-dən çox nöqtənin koordinatının yaddaşına yüklənməsi; 
(3) Dayanma nöqtəsindən və ya yaddaşdakı başqa bir nöqtədən digər bir nöqtəyə hərəkət etmək 

üçün lazım olan məlumatların (istiqamət bucaqları, məsafə, sürət, zaman) fasiləsiz olaraq alınması; 
(4) Hərəkət əsnasında sürət və gediləcək nöqtəyə çatma vaxtının hesablanması; 
(5) Dayanma yerində günəş və ayın doğma və batma vaxtlarının təyini; 
(6) Azimutla hərəkət zamanı dönmə nöqtələrinə getmək üçün zəruri məlumatların (sapma, sürət, 

məsafə, zaman, istiqamət bucaqları və s.) verilməsi; 
(7) Dayanma nöqtəsinə ən yaxın sığınacağın göstərilməsi; 
(8) Gedilən marşrutun təkrar istifadə üçün yaddaşa qeyd edilməsi; 
(9) Koordinatların (coğrafi, UTM, Qrid), istiqamət bucaqlarının (milyəm, dərəcə), məsafənin (m, 

km, mil), meylliyin (dərəcə), saatın (yerli, CTU), sürətin (km, mil, m) müxtəlif vahidlərlə verilməsi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


