عملکرد  GPS IIIبرفراز زمیه
مصاحبه با معاين سیستم های وايبری شرکت الکید مارتیه
سردتیر ،آلي کاهرٍى در هاُ آٍریل تا جاًاتاى کال ٍل هؼاٍى سیستن ّای ًاٍتری ضرکت الکیذ هارتیي ،
هصاحثِ ای داضتِ است.
 لطفا ،راجغ تِ ػولکرد  GPS III SV10کِ در هاُ دساهثر تر رٍی هذار قرار گرفت ،تِ ها تگَییذ. در ّطتن شاًَیِ ،دادُ ّای ًاٍتری را در توام زًجیرُ ّای سیگٌال هٌتطر کردین ٍ از آى زهاى ،هاَّارُدرحال ٍارسی ٍ پردازش تَدُ است .طثق گسارش ّایی کِ ایٌجاًة از سازهاى ّای هستقل هختلف دریافت
هی کٌن ،ایي ٍسیلِ ازػولکرد تاالیی ترخَردار تَدُ ٍ کارآیی تارگیری آى تیص از حذ اًتظارات تَدُ است.
ها تِ دقت درحال ارزیاتی ًحَُ اًجام تارگیری ٍکیفیت سیگٌال ّای ارزیاتی ضذُ تَسط آشاًس ّای هستقل
ّستین.
در پاییس اهسال کٌترل زهیٌی هاَّارُ از سیستن کٌترل زهیٌی تلَک صفر OCXکِ در الکیذ هارتیي ٍاترتَى
ًصة ٍ راُ اًذازی ضذُ است را تغییر هی دّین ٍ اهکاًات تخص کٌترل ػولیاتی  GPS 2SOPSرا کِ ّن
اکٌَى هَرد استفادُ است ،تررسی هی کٌین .تذیْی است ضاّذ تْثَد پیطرفت ػولکرد ایي سیستن از جایی
کِ ّن اکٌَى در آى قرار دارد ،خَاّین تَد.
ایي هاَّارُ کاری را کِ ّرکسی از آى اًتظار دارد اًجام هی دّذٍ .قتی سیستن جذیذی ضرٍع تِ کار هی کٌذ
اًتظارات از آى تسیار تاالست .ایي یک ػولیات آزهایطی رٍاى "تر رٍی -هذار" است .ها آهادُ اًتقال آى تر
رٍی ( OCSتخص کٌترل ػولیاتی) در پاییس اهسال ّستین.
یک هاَّارُ ً GPSوی تَاًذ هاهَریت خَد را تِ تٌْایی اًجام دّذ  .ایي هاَّارُ ترای اًجام کار خَد ًیاز تِ
کل سیستن دارد .ترای دستیاتی تِ ػولکرد هطلَب ،تایذ ّویطِ کیفیت سیگٌال را رصذ ًوَد ٍکارّا را تْیٌِ
سازی کرد.
اهرٍز SV10 ،تِ خَدی خَد تِ فضا هی رٍد .کارکٌاى  SOPS 2 ٍ OCSآى را هاًٌذ دیگر ٍسایل تا دادى
ترًاهِ تٌْگام رٍزاًِ ٍ دقت در کیفیت سیگٌال ٍ افسایص حذاکثری ػولکرد تِ فضا هی فرستٌذ.
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