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 دست آمده است.گیری شده و نتایج زیر بهگیری مختلف، اندازهبا سه دستگاه اندازه 𝛼زوایه  -1

 مسئله را با استفاده از شبه معکوس ماتریس ضرایب محاسبه کنید.جواب کمترین مربعات این  -الف

 نتیجه حاصل را با برآورد کمترین مربعات بردار مجهوالت در این مسئله مقایسه کنید. -ب

 در صورت وجود اختالف بین نتایج، دالیل مربوطه را شرح دهید. -ج

σ بر حسب ثانیه α شماره دستگاه بر حسب دقیقه، درجه، ثانیه 
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ضرب دو ماتریس پائین برای الگوریتم چولسکی در تجزیه یک ماتریس متقارن حقیقی و اکیداً مثبت به حاصل -2

 cholبرنامه ای بنویسید و درستی نتایج محاسبات و برنامه کامپیوتری خود را به کمک دستور  مثلثی و باال مثلثی

 ب بررسی نمائید.افزار متلنرمدر 

مطابق  ی ترازیابی متشکل از هفت بنچ مارک را که ارتفاع دو نقطه از آن معلوم است در نظر بگیرید.شبکه -3

در صورتی که دقت اسمی  گیری شده است.جدول مشاهدات این شبکه، دوازده اختالف ارتفاع در این شبکه اندازه

 متر در کیلومتر باشد.میلی 0.3ری گیدستگاه اندازه

 گیری شده در این شبکه را به کمک معادالت شرط سرشکن نمائید.های اندازهاختالف ارتفاع -الف

 دست آورید.ارتفاع نقاط این شبکه را با استفاده از مشاهدات سرشکن شده، به -ب

 دست آورد.ارتفاع نقاط این شبکه را به کمک مدل پارامتریک خطی به -ج

 جواب کمترین مربعات مسئله را با استفاده از شبکه معکوس ماتریس ضرایب محاسبه نمائید. -د

ود اختالف بین نتایج به دست آمده، علت این ج قبلی مقایسه نمائید و درصورت وجنتایج قسمت د را با نتای -ه

 اختالف را شرح دهید.

 

 به نام آن که جان را فکرت آموخت

09/02/1398: سواالت درس تئوری برآورد                                           زمان تحویل فتمهسری   
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L (km) ∆h (m) To From 

14.9 10.1794 2 1 

35.3 3.2499-  4 1 

33.9 5.1976- 3 2 

44.4 4.9818- 1 3 

27.9 28.4865 6 3 

49.9 08.2317 3 4 

42.3 11.0390- 2 5 

10.9 16.2860- 3 5 

33.7 0.0179 7 5 

13.1 36.7182- 4 6 

48.8 12.1999- 5 6 

19.0 12.1366- 7 6 

  

 

به وزن واحد و استفاده از شبه معکوس ماتریس  انتقال این مشاهداترا با  3جواب کمترین مربعات مسئله  -4

برای محاسبه  Moore Penroseو الگوریتم  3ضرایب جدید محاسبه کنید. برای این کار از برنامه کامپیوتری مسئله 

نتیجه حاصل را با برآورد کمترین مربعات بردار مجهوالت در  شبه معکوس ماتریس ضرایب جدید استفاده کنید.

 مقایسه کنید.  3مسئله 

 توضیحات:

 را تا تاریخ تعیین شده به آدرس ایمیل زیر ارسال نمائید. 4و  3، 2برنامه متلب سواالت 

Shafie.parisa@gmail.com 

و همچنین  3و  1ب خود، جواب سواالت همچنین الزم است تا هر یک از دانشجویان عالوه بر ارسال برنامه متل

 توضیحات مربوط به سایر سواالت را به صورت دستی تا تاریخ تعیین شده تحویل دهند.

 موفق باشید                                                                                                       

h1 = 1213𝑚 

h2 = 1234𝑚 

 

 

 

 


