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 حل تمرین سرشکنی

 30/10/94تاریخ تحویل:                        ولف                    -و هلمرتتمرینات: سرشکنی به روش ترتیبی  هشتمسری 

به عنوان ابزاری مدرن جهت دستیابی به مختصات نقاط  GPSامروزه سیستم تعیین موقعیت جهانی -1

های این که به گیرنده GPSدائمی  نقاطگیرد. مورد استفاده قرار میزمینی و پارامترهای مرتبط با آن 

گیری پارامترهایی از جنس طول یا در حال اندازهساعته  24صورت باشند، به سیستم جهانی مجهز می

ها های موجود در افق دید این ایستگاهبه ماهواره ،فازو  )کُد( نظیر مشاهدات شبه فاصلهمضربی از آن؛ 

 . است

 نمایند، به همین علتهای مختلف جو عبور میاز الیهگیرنده زمینی جهت رسیدن به  GPSهای یگنالس

دو الیه مهم  GPSهای باشند. با توجه به ماهیت سیگنالنیز می هااثر این الیهحاوی خطاهای ناشی از 

ی یونسفر بر ناشی از الیه. خطای استیونسفر و تروپوسفر های الیهبه ترتیب  امواج این سیستماثرگذار بر 

بعدها خواهید دید که با باشد. به مراتب بیش از خطای ناشی از امواج تروپوسفر می GPSروی امواج 

اگر معادله مورد استفاده در تعیین توان این خطاها را حذف یا تقلیل نمود. هایی میاستفاده از ترکیب

ی معادله گردد؛میکه سبب حذف خطای یونسفر  ؛باشد ترکیب آزاد از یونسفر ،مختصات زمینی گیرنده

 :شودمیتعریف اده جهت تعیین مجهوالت موردنظر بصورت زیر فمورد است

(1)                                                                                                    ( )p r Pl c dT dt T       

Pl,که در آن  ( تعریف می3( و )2به ترتیب با استفاده از روابط )2 هادر آن و گردند 1,P P  مشاهدات شبه

) است. همچنینطول هندسی میان ماهواره و گیرنده  فاصله و  , , )X Y Z  مختصات زمینی گیرنده و

( , , )s s sX Y Zمختصات ماهواره در افق دید گیرنده، ,dt dT  ماهواره و  گیرندهخطای ساعت به ترتیب

خطای ناشی از  Pنیز به ترتیب خطای ناشی از الیه تروپوسفر و  rTو  سرعت نور c،در واحد ثانیه مذکور

  سایر منابع است.
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(2                                                                                                            )1 22.546 1.546Pl P P   

(3                                                                                 )2 2 2( ) ( ) ( )s s sX X Y Y Z Z        

خیر و تأ )ثانیه( خطای ساعت، )متر((، مختصات گیرنده 1با صرفنظر نمودن از ترم آخر رابطه )

 100نمائید) در هر مرحله با افزودن آن را با استفاده از روش سرشکنی ترتیبی محاسبه  )متر(تروپوسفر

و خطای  )متر(و مختصات  )متر( مشاهده مجهوالت سرشکنی را به روز رسانی کنید(.فایل مشاهدات

برای ( dt.matو  Xs.mat ،Ys.mat ،Zs.mat و P1.mat ،P2.mat)فایل 6در  (میکروثانیه)ها ماهواره ساعت

داده شده است.  IPGN ایران موسوم به GPSهای دائمی ی ایستگاهدر شبکهواقع  Tehnایستگاه دائمی 

/زمان ی مشاهدات انجام شده در اپُکدهنده نشان مشاهداتهای ذکر است که سطرهای ماتریسه الزم ب

. بنابراین صفر بودن ستونی در فایل مشاهدات باشدمیدهنده شماره ماهواره و ستون آن نشان مشاهدات

همچنین . استده عدم وجود ماهواره در اپُک زمانی موردنظر در افق دید ایستگاه موردنظر ننشان ده

جهت اطالعات بیشتر در خصوص  .آورده شده است( 1جدول ) درمختصات تقریبی ایستگاه موردنظر 

 به لینک زیر مراجعهتوانید مشاهدات برای مثال می-و نحوه پردازش و تشکیل معادالت GPSهای ایستگاه

 نمائید.

http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/resource/pubs/GuidetoUsingIGSProducts.pdf  

 Tehnمختصات تقریبی ایستگاه  -1جدول

X(m) Y(m) Z(m) 

3240499.2152 4049740.0674 3701662.6812 
 

ی ترازیابی موجود در شکل زیر را در نظر بگیرید. اگر مشاهدات شبکه -2
1l  تا

4l  در دور اول و
5l تا

7l  در

 است، ft 1300.62معلوم و برابر با  Aی گیری شده باشند، با توجه به اینکه ارتفاع نقطهدور دوم اندازه

 وُلف.-ها با استفاده از روش هلمرتبه همراه دقت آن Eو  B ،Cی ارتفاع نقاط مطلوب است محاسبه

 زیابیای ترمشاهدات صورت گرفته در شبکه - 1 جدول

S (ft) Elevation (ft) To From Line 

0.07 25.15 B A 1 

0.05 -10.57 C B 2 

0.03 -1.76 D C 3 

0.08 -12.65 A D 4 
0.03 -7.06 E C 5 

0.05 5.37 D E 6 

0.05 -7.47 A E 7 

http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/resource/pubs/GuidetoUsingIGSProducts.pdf
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خطاهای اتفاقی مشاهدات یک شبکه به کمک  برآورد کمترین مربعات بردار مجهوالت را در سرشکنی -3

 مدل ترکیبی و با استفاده از  روش ترتیبی استخراج نمائید.

های مورد نیاز حل کرده و سپس تدریجاً با ابتدا با حداقل دادهرا اول از سری تمرینات ترکیبی  تمرین-4

روش سرشکنی ترتیبی محاسبه های جدید به مسئله، پارامترهای مجهول را با استفاده از افزودن داده

 د.نمائی

 

 

 

 

 

 

 "شاد و پیروز باشید"

  اداوی                                                                                                                                 
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 2لوپ ترازیابی سؤال  -1 شکل


