
O GPS teve sua origem no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Compõe-se de três elementos: os satélites, as estações de controle dos satélites e os 
aparelhos receptores. Os aparelhos receptores, que estão geralmente nos carros, enviam o sinal para os satélites que fazem os cálculos e devolvem, via 
estações de controle, a informação ao receptor GPS determinando a sua posição atual e com a ajuda de alguns mapas de cidades, indica quais caminhos você 
pode percorrer para chegar ao local desejado.

GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) 

O componente espacial é composto de vinte e sete satélites 
que se encontram em órbita. Vinte e quatro deles estão ativos 
e três são reservas que entram em operação caso ocorra 
algum falha com um dos satélites principais. A disposição 
destes satélites em órbita garante que sempre haja pelo 
menos quatro deles disponíveis em qualquer lugar do 
planeta.

O segundo componente são as estações de 
controle dos satélites. Ao todo são cinco 
estações espalhadas pelo globo terrestre, a 
função principal delas é atualizar a posição 
dos satélites e sincronizar o relógio atômico 
presente em cada um deles.

O último componente, mas não menos importante, é 
o receptor GPS, e este é o que nós, usuários, 
devemos adquirir a fim de utilizar esta tecnologia. 

Os satélites, assim como os receptores GPS, possuem 
um relógio interno que marca a hora com uma 
precisão de nanosegundos. Quando o sinal é emitido 
(sinal de rádio, que viaja à velocidade da luz: 300 mil 
Km/s no vácuo), também é enviado o horário que ele 
“saiu” do satélite. Cronometrando quanto tempo este 
sinal demorou para chegar, o receptor consegue 
calcular sua distância do satélite. Como a posição dos 
satélites é atualizada constantemente, é possível, por 
meio destes cálculos, determinar qual a sua posição 
exata em qualquer lugar do planeta.

A trilateração, operação feita 
para localizar um receptor GPS 
em algum lugar da terra, é feita 
através de 2 ou 3 satélites, onde 
cada um deles marca, de algum 
ponto conhecido, um ponto em 
um raio onde o receptor pode 
estar, em seguida outro satélite 
marca também um ponto dentro 
de um raio de outro ponto 
conhecido. Quando um terceiro 
ponto for marcado, a intersecção 
dos três pontos mostra com 
exatidão onde está o receptor.
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