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 ایهبی ژئودسی هندسی مبهوارهتمزین

 مقطع کبرشنبسی ارشد

 7/9/95 تبریخ تحویل:                                                                                                     هبتمزین دومسزی 

ای بنویسید که مشاهدات کد زا اش فایل مشاهداتی ضمیییه ووانمدو ب بما اامه ازو اش  ب ب بمدبب زز نفمس  مسفه         بسنامه -1

)یکباز با اامه ازو اش االعامات نماببسی ب    تصحیحات یونس س، تسبپوا س، جصز ب مد، چند مسیسی، نسبیهی ب وطاهای ابصازی 

( با ااه ازو اش معازله شیمس ب  Single Point Positioningقعیت مطلق )به تعیی  مویکباز با ااه ازو اش االعاات مدازی زقیق( 

 .بپسزاشز تصحیح شماب ایس موج

 ( , ) ( ) ( ) /s s s
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 : ااه ازو اش زبش اسشکنی تستیبی بسای زایدب به جواب ضسبزی اات.(تذکز)

 زقیقه ای: 33زز فواصل ،فایل مشاهداتی ضیییهااات زازو  24با ااه ازو اش  -2

 الف( بدبب زز نفس  سفه  وطای ااات  یسندو، مخهصات نقطه موزز نفس زا محاابه نیایید.

   مخهصات نقطه موزز نفس زا محاابه کنید. ،ب( با زز نفس  سفه  وطای مرکوز

 نیایید.( موقعیت زا زز هس حالت به زات  بززو ب با یکدیگس مقایسه repeatabilityج(تکسازپریسی )

ای همای مموزز نیماش بمسای پمسزاشش شمبکه      ضی  ززیافت مشاهدات ب اایس محصوالت ب زازو IGSبا مساجعه به اسبیس  -3

کیلومهس باشد، محاابات اسشکنی ای  شبکه زا بما   133که حداقل الول باش  ب  GPSایسهگاو زائیی  23مهشکل اش حداقل 

 انجام زهید. TTCا ب ی LGOافصاز تجازی پسزاشش زازو نفیس یک نسم
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افصازهای الیی بسای پسزاشش اامه ازو  ( پسزاشش زازو که اش نسمonlineهای بس وط )محاابات فوق زا با یکی اش اسبیس -4

 ( مقایسه کنید.  3کنند تکساز کسزو ب نهایج ووز زا با نهایج اوال )می

 ز محاابه شدو باشد.(مخهصات نقاط شبکه باید زز جدیدتسی  چازچوب مسجع جهانی موجو تذکز:)

 توضیحبت:

 . سززتحویل  به طور حضوری به استبدباید  4ب  3اواالت  -

  یسز.ای تعلق نییهایی که بعد اش تازیخ ذکس شدو، تحویل شوز، نیسوبه تیسی  -

 .نوشهه شوزها توضیحات تکییلی زز بسنامه   -

  یسز.ای تعلق نییبه تیسینات ناقص نیسو   -

_              زا به ایییل مقابل ازاال فسمایید: 4ب  3به جص تیسی   هاتیسی کلیه جواب    - @ .r mousavian yahoo com        

                                                                                                                         

 موفق باشید                                                                                                                        

 مواویاب                                                                                                                           

 


