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تبریخ تحویل95/9/33 :

سری سوم تمرینهب

 -1تا استفادُ از هطاّذات کذ هرتَط تِ فایلّای هطاّذاتی ضویوِ ٍ تِ کار گیری اطالعات هذاری دقیق:
الف) تِ رٍش تفاضلی دٍ گاًِ ،هَقعیت ایستگاُّا را تا تعییي هَقعیت ًسثی تِ دست آٍریذ.
ب) هَقعیت ایي سِ ایستگاُ را تا استفادُ از تعییي هَقعیت هطلق هحاسثِ کٌیذ.
ج) ًتایج حاصل از دٍ رٍش را از ًظر دقت تا یکذیگر هقایسِ ًواییذ.
 -2یکی از ترکیة ّای هوکي تیي هطاّذات یک گیرًذُ ،کذ ًرم ضذُ تا فاز است .رٍشّای هتٌَعی ترای ًررم کرردى
کذ ٍجَد دارد .تر ایي اساس تا استفادُ از اًتگرال داپلر ضیفت تِ یکی از دٍ رٍش زیر هیتَاى کذ ًرم ضذُ را تِ دسرت
آٍرد:
روش اول:
از تفاضل هطاّذات فاز ٍ کذ در دٍ اپک هطاّذاتی هیتَاى تِ راتطِ ای تِ صَرت زیر دست یافت:

t Rj  j t j  j t N j  1

() 1

در صَرت عذم ٍجَد جْص فاز ایي ترکیة تِ صَرت زیر ًَضتِ ضذُ ٍ از آى هیتَاى ترای ًررم کرردى هطراّذات کرذ
استفادُ کرد:

t Rj  j t j  2

() 2

کِ در آى   tاپراتَر زهاى است کِ تا اعوال تر رٍی هطاّذات فاز ٍ کذ هطاّذُ تفاضلی در دٍ اپک را تِ دسرت هری-
دّذ .تر ایي اساس هعادلِ تاال را هی تَاى تِ صَرت زیر ًَضت:

Rj (t j )  Rj (t j1)  j t j

() 3

در ّر اپک تا استفادُ از هطاّذات اپک قثلی یک هقذار ترای هطاّذُ کذ در اپک جذیذ قاتل هحاسثِ است.
روش دوم:
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در ایي رٍش از اختالف فازّای تیي دٍ لحظِ ضرٍع ٍ دلخَاُ  ti ٍ t1استفادُ هیضَد .تر ایي اساس از ّر ضثِ فاصرلِ
کذی در لحظِ  tiیعٌی )  R(t jهیتَاى تا راتطِ زیر ضثِ فاصلِ کذی در لحظِ  t1یعٌی  R(t1 )iتخویي زد.
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()4

تذیي ترتیة در صَرتی کِ  nاپک هطاّذاتی در دست تاضذ n ،هقذار ترای )  Rj (t1ترآٍرد هیضَد کِ هیاًگیي ایري
ترآٍردّا عثارت است از:
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()5

R j (t1 )mean 

سپس تا استفادُ از راتطِ زیر ضثِ فاصلِ ّوَار ضذُ ترای اپک زهاًی  t1تِ دست هیآیذ:

)Rj (t1)smooth  Rj (t1)mean  j (ti , t1

() 6

تِ ّویي ترتیة ایي الگَریتن را هیتَاى ترای سایر اپکّا ّن تِ کار تردُ ٍ تِ هقذار ًرم ضذُ ترای آى اپک رسیذ.
تا تَجِ تِ تَضیحات تاال ٍ تا استفادُ از فایلّای هطاّذاتی ضویوِ:
الف) کواًی فاقذ جْص فاز را اًتخاب کردُ ٍ تِ ّر دٍ رٍش رکر ضرذُ هطرادّذات ًررم ضرذُ را ترِ دسرت آٍردُ ٍ ترا
گرافّایی هیساى ّوَارسازی در دٍ رٍش را هقایسِ کٌیذ .سپس ًطاى دّیذ کِ ًَیس هطاّذات کذ ًرم ضرذُ ترا فراز از
ًَیس هطاّذات کذ کوتر هیتاضذ.
ب) تا استفادُ از هطاّذات کذ ًرم ضذُ تا فاز هراحل (الف)( ،ب) ٍ (ج) در سَال  1را تکرار کٌیذ.
 -3یک هذل جْاًی یًَسفر را از سرٍیس  IGSداًلَد کرردُ ٍ گرادیراى هسرطحاتی  TECرا در هحرذٍدُ ضرْر تْرراى
هحاسثِ کٌیذ .ایي گرادیاى را در اهتذاد ضوالی-جٌَتی ٍ ضرقی-غرتی استخراج کٌیذ .تِ ًظر ضوا آیا هریترَاى از ایري
گرادیاى در تعییي هَقعیت صرفٌظر کرد یا خیر؟
 -4هذل جْاًی سَال قثل را در طَل  24ساعت یا تا استفادُ از  ٍ GNSS-QCیا  GMTترسین کردُ ٍ هطرخ
کِ کذام یک از گرادیاىّای ضوالی-جٌَتی ٍ یا ضرقی-غرتی حائس اّویت ّستٌذ؟

کٌیرذ

توضیحبت:
-

-

تِ توریيّایی کِ تعذ از تاریخ رکر ضذُ ،تحَیل ضَدً ،ورُای تعلق ًویگیرد.
تِ توریٌات ًاق ًورُای تعلق ًویگیرد.
توریيّای حل ضذُ را تِ آدرس ایویل هقاتل ارسال فرهاییذ:

r _ mousavian @ yahoo.com
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