سری اول تمرینهب

فصلهبی  2 ،1و  3کتبة «تئوری ،الگوریتمهب و کبربردهبی سیستم تعیین موقعیت جهبنی»

تمرینهبی ژئودزی هندسی مبهوارهای
مقطع کبرشنبسی ارشد

تبریخ تحویل95/08/22 :

سری اول تمرینهب

 -1رٍشّای هستقین ٍ تکراری زر تعییي اًاهَلی ذارج از هرکسیت (  ) Eاز اًاهَلی هتَسط (  ) Mرا تِ
رٍش سوثلیک ترًاهِ ًَیسی کٌیس ٍ ًتایج اجرای ترًاهِ ترای زٍ هسار تا ذرٍج از هرکسیتّای 0/8 ٍ 0/1
را تا یکسیگر هقایسِ کٌیس.
 -2الف) ترًاهِای تٌَیسیس کِ فایل ارسالی ًاٍتری حاٍی اطالعات کلیِ هاَّارُّای  GPSهرتَط تِ رٍز
هشاّساتی فایل ضویوِ را زر فرهت  RINEXذَاًسُ ٍ پاراهترّای کپلری ایي هاَّارُّا را استرراج کٌس.
ب) ضوي هحاسثِ آزیوَت ٍ زاٍیِ ارتفاعی هاَّارُّا Sky-plot ،یا گراف ٍضعیت زیس آسواًی آىّا را
ترای  24ساعت تا ًرخ یک ساعتِ ترسین کٌس (پیغام ًاٍتری هرتَطِ را از سرٍیس  IGSزاًلَز کرزُ ٍ
ّوراُ تا ترًاهِ ّا تحَیل زّیس).
 -3تا استفازُ از اطالعات هساری زقیق ضویوِ ٍ رٍش زرًٍیاتی الگراًژ ،هرتصات هاَّارُّای  GPSرا زر
رزٍلَشي زهاًی  1ثاًیِ هحاسثِ ًواییس.
 -4هرتصات هاَّارُّا زر سیستن ECSFرا تا استفازُ از پاراهترّای کپلری هَجَز زر فایلّای آلواًک
ضویوِ ٍ ًاٍتری زاًلَز شسُ زر توریي ( ،)2هحاسثِ کرزُ ٍ ًتایج را تا یکسیگر هقایسِ کٌیس.
 -5الف) پیغام ًاٍتری هرتَط تِ یک رٍز زلرَاُ را از سرٍیس  IGSزاًلَز کرزُ ٍ ترزارّای هَقعیت ٍ
سرعت هاَّارُّای  GPSرا زر اپک اٍل آى فایل زر حرکت کپلری آى هحاسثِ کٌیس (فایل هرتَطِ را ًیس
تِ ّوراُ ترًاهِّا تحَیل زّیس).
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ب) زر صَرتی کِ ترزارّای هَقعیت ٍ سرعت یک هاَّارُ زر اپکی هعیي تِ ترتیة تراتر
 r  10000.0 40000.0 5000.0Tکیلَهتر ٍ  v  1.5 1.0 0.1Tکیلَهتر تر ثاًیِ تاشٌس،
پاراهترّای کپلری ایي هاَّارُ را زر حرکت کپلری آى هحاسثِ کٌیس.
 -6ترًاهِ هحاسثِ تارید  Julianرا ًَشتِ ٍ تا آى تارید تَلس ذَز را زر ایي تقَین هحاسثِ کٌیس.
توضیحبت:
-

تِ توریيّایی کِ تعس از تارید شکر شسُ ،تحَیل شَزً ،ورُای تعلق ًویگیرز.

-

تِ توریٌات ًاقص ًورُای تعلق ًویگیرز.

-

توریيّای حل شسُ را تِ آزرس ایویل هقاتل ارسال فرهاییس:

r _ mousavian @ yahoo.com
هَفق تاشیس
هَسَیاى
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