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 حل تمرین سرشکنی

 06/09/93تمرینات: مدل ترکیبی                                                                              تاریخ تحویل: نجمپسری 

نقطه از آن با انحراف معیار 36شکل مختصات  ایایرهدبرای تعیین معادله ریاضی یک جسم  -1

3E N mm    که مشاهدات مستقل فرض گردند مطلوب است تعیین است. در صورتی تعیین شده

 فیت شونده. ایرهدمعادله ریاضی بهترین 

 

 ایرهدنقاط موجود بر روی مشاهدات  -1 جدول

N(m) E(m) No. 

1515.192 850.459 1 

1513.154 865.336 2 
1510.587 874.081 3 

1504.106 887.559 4 

1494.251 898.823 5 

1486.189 904.820 6 
1475.504 910.295 7 

1461.306 915.112 8 

1451.390 916.848 9 
1441.396 917.762 10 

1426.279 917.492 11 

1416.320 916.066 12 
1401.661 912.583 13 

1391.617 908.054 14 

1379.774 900.549 15 

1369.650 890.838 16 
1361.750 879.249 17 

1356.077 865.355 18 

1354.145 850.502 19 
1355.813 835.540 20 

1360.225 821.378 21 

1368.009 808.740 22 

1378.053 798.925 23 
1391.358 788.301 24 

1400.037 783.199 25 

1413.876 777.364 26 
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N(m) E(m) No 
1428.488 773.713 27 

1439.492 772.737 28 
1449.425 773.601 29 

1468.838 778.961 30 

1477.749 783.575 31 

1489.887 792.577 32 
1496.918 799.742 33 

1505.630 811.946 34 

1511.878 825.721 35 
1514.254 835.440 36 

 

معادله ترانسفورماسیون میان دو دستگاه مختصات دو بعدی  -2
1 2x x  و

1 2y y توان به صورت زیر را می

 نوشت:

1 1 2y a x b x  

2 1 2y a x b x  

پارامترهای ترانسفورماسیون و  bو  aاین روابط  در 1 2,x x  و 1 2,y y  مختصات نقاط قبل و بعد از

، سه نقطه  برآورد پارامترهای ترانسفورماسیونجهت  2مطابق با جدول باشند. ترانسفورماسیون می

-علوم میمنقطه چهارم تنها در سیستم مختصات نخست ات صتمخ و علوم استم مشترک در دو سیستم

2. اگر باشد 0.01x m   2و 0.04y m :باشند، مطلوب است 

 مربعات پارامترهای ترانسفورماسیون با استفاده از مدل ترکیبی.برآورد کمترین  الف(

 .مجهول نقطه چهارم با استفاده از پارامترهای برآورد شدهو دقت تعیین مختصات  ب(

 در دو سیستم مختصات موقعیت نقاطمشاهدات  -2 جدول
1 2x x  1و 2y y 

y2 y1 x2 x1 Point 

1.1 -2.1 1.0 0.0 1 

2.0 1.0 0.0 1.0 2 

2.8 -0.9 1.0 1.0 3 

? ? 2.0 1.0 4 

 

روش  را با استفاده از 1، پارامترهای قوس قائم شکل 3مطابق با مشاهدات صورت گرفته در جدول  -3

 سرشکنی ترکیبی محاسبه نمایید. 
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 قوس قائم موردنظراطالعات  -3 جدول

ih iS No. 

33.010 14.900 1 

33.300 34.910 2 

32.900 74.860 3 

32.300 94.910 4 

 

1دهد که از سه ایستگاهنشان میای از فتوگرامتری زمینی را شکل زیر حالت ساده -4 2 3, ,s s s  سه عکس از

اند که بر روی خطی مستقیم قرار دارند ای انتخاب شدهگونهها بهشیء موردنظر تهیه شده است ) ایستگاه

است(. برای تعیین  و راستای نوری هر سه دوربین موازی با هم و عمود بر ایستگاه گذاری فرض شده

که فاصله کانونی دوربین مشاهدات زیر انجام شده است. در صورتی Pای مانند نقطه مختصات

100f mm .باشد، مطلوب است محاسبه مختصات این نقطه در سیستم مختصات شکل 

 

 

H 

s 

  

Y 

   

Y 

X 

 های قوس قائمی المانمحاسبه -1 شکل
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 باشند.توجه: مشاهدات از یکدیگر مستقل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قگیری شده در شکل فوفواصل اندازه -4 جدول

l Obs   No. 

0.1(mm) 16.5 (mm) 1 

0.1(mm) 3.8 (mm) 2 
0.1(mm) 20.4 (mm) 3 

5cm 10 (m) 4 

5cm 8 (m) 5 

 

1در شکل زیر زوایای  -5 2,boc cod     باشند. مشاهدات انجام شده برای تعیین این مجهول می

1زوایا عبارتند از 2 3 4, , ,I doe I aob I coe I aoc      180. چنانچهaoe   باشد، چه

1روشی را برای برآورد کمترین مربعات زوایای 2,  صورت کامل به همراه )به کنید؟ چرا؟پیشنهاد می

 های موردنیاز(روابط و ماتریس

 

 برداری در تمرین فوقشرایط عکس -2 شکل

  

      

    
  

  

f f f 

Y 
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 ثلث شکل فوق جهت انجام عملیات سرشکنیاطالعات م -5 جدول

 مشاهدات طول و زاویه های معلوممختصات

A B زاویه طول 
999.9776Ax m  1386.9336Bx m  1 623.800 0.005L m   ' " "54 44 10 5    

1000.0201Ay m  1407.7212By m  2 746.838 0.005L m   ' " "77 52 10 5   

 ' " "47 22 55 5    

 

1دو ضلع  -6 2,l l 1ی و سه زاویه 2 3, ,    ی اند. مطلوب است محاسبهمشاهده شده 6از مثلث شکل

مدل ترکیبی در روابط  ستخراجابه همراه  بیا استفاده از سرشکنی ترکیب xطول ضلع  و hمقدار ارتفاع 

 .حالت پارامتریک

 

 

 

 

 

 

a 

b 

c 

d 

e 
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 گیری شده در تمرین فوقزوایای اندازه -3 کلش

h 

  

  

    

C 

A 

B 

 ام عملیات سرشکنیجمثلث موجود برای ان -4 شکل
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 4مشاهدات صورت گرفته در مثلث شکل  -6 جدول

 مشاهدات زاویه مشاهدات طول

1 340.097 0.008l m  ' " "

1 45 02 13 10   

2 241.555 0.008l m  ' " "

2 49 56 19 10   

 ' " "

3 85 01 48 10   

باشد. می 8و 7مختصات دو دسته از نقاط مشابه در دو سیستم مختصات کارتزین مطابق با جداول  -6

 مطلوب است:

پارامتر: سه انتقال، سه دوران و یک 7)الف( محاسبه پارامترهای تبدیل مختصات میان این دو سیستم ) 

 وزن مشاهدات.ضریب مقیاس(، با یکه فرض کردن 

متر در نظر  510)ب( محاسبه پارامترهای فوق با احتساب ماتریس وزن مشاهدات. دقت مختصات را 

 دار است؟بگیرید. آیا برآورد تمامی پارامترهای ترانسفورماسیون بین این دو سیستم معنی

نظر کنیم، ها صرفز اختالف مقیاس آنهای بین دو سیستم، چنانچه ا)پ( با کوچک فرض کردن دوران

نظر شما با احتساب این فرضیات مسئله برآورد کمترین مربعات دست آورید. بهمدل ریاضی مشاهدات را به

 گردد؟چرا؟ توضیح دهید.تر میپارامترهای انتقال بین دو سیستم ساده

 سیستم مختصات اولمشاهدات  -7جدول

Z(m) Y(m) X(m) No. 

611.579 6533.705 1327.038 1 

635.397 6434.718 2071.364 2 

617.924 6397.219 474.825 3 

646.526 5468.492 1231.048 4 
650.334 5434.699 2111.601 5 

632.278 5457.467 261.971 6 

 سیستم مختصات اولمشاهدات  -8 جدول

z(m) y(m) x(m) No. 

-0.01805 0.01440 0.15571 1 

-0.00924 0.08809 0.15418 2 
-0.00347 -0.06960 0.15410 3 

0.08730 0.00634 0.15191 4 

0.08950 0.09339 0.15254 5 

0.08964 -0.08937 0.15220 6 
 "شاد و پیروز باشید"   

 اداوی


