
Информационни технологии 9 клас



GPS 
Global Positioning System

• спътникова, радио навигационна
система, чрез която се определят:

oместоположение

o скорост

oпосока на движение на обектите

Всичко това става с голяма точност и в реално време. 



Географска 
координатна система

Система за глобално 
позициониране (GPS)

географска 
дължина

географска 
ширина

надморска 
височина



• За да се измерят точно координатите се използват
GPS сателити (изкуствен спътник);

• Изкуствените спътници обикалят около Земята и на
определени интервали изпращат сигнали;

• Сигналите се приемат от GPS
приемници;

• Те са разположени на такива
места, че да могат да приемат
сигнал от поне 4 сателита
едновременно;



Разстояние между сателит и търсена точка

•Време на сигнал

•Позиция на сателит

•Скорост на светлината

•Разстояние до сателит



Имаме сфера с център 
сателита и радиус –

разстоянието до 
точката. Пресечната 
точка на тези сфери 

определя 
координатите на 

точката.
Приемниците използват математически методи и изчисляват с
точност до един метър;



История 
първи глобални системи

80-те години на ХХ век

САЩ

NAVSTAR GPS

СССР

ГЛОНАСС

Създадени за военни цели



Приемниците днес приемат сигнали и от
двете системи. Това ги прави доста точни.

Системите за глобално позициониране са най-различни.

Безплатна система създадена от европейския съюз –
Галилео.



Структура и принципи на функциониране

ЕЛЕМЕНТИ

КОСМИЧЕСКИ

Около 24-30 сателита

КОНТРОЛНИ

Координацията им осигурява 
информация от всички сателити в 

реално време

ПОТРЕБИТЕЛСКИ

Всички устройства, които могат да 
прихванат GPS сигнали – мобилни 

устройства, лаптопи и др.

Която и система за глобално позициониране да вземем три са основните елементи



GPS координатите се използват още при:

• Картографиране

• Управление на градски транспорт

• Метеорология

• Геология

• Геодезия

• Проследяване на движещи обекти



Google карти (Google maps)
• Определяне на географски координати на точка;

• По координати се отбелязва точка;



Google карти (Google maps)



Благодарение на картите можем да 
разгледаме различни забележителности.



Задача 1. Потърсете информация в
интернет и направете кратко
представяне на системата „Галилео“.

Задача 2. Определете координатите на
местоположението на вашето училище.

Задача 3. Съставете маршрут на
придвижване от вашето населено
място до историческа
забележителност.


