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چکيده
سازههای بزرگ و حساس همچون سدها ،نیروگاهها و برجها از اهمیت بسیار باالئی برخوردار بوده و
رفتار سنجی اینگونه سازهها معموال به دو صورت ژئوتکنیکی و ژئودتیکی (ژئودزی مهندسی)
صورت میپذیرد .بدین لحاظ امروزه در کشورهای پیشرفته تقریبا هیچ سازة بزرگی را نمیتوان
یافت که فاقد مشاهدات پایش پایداری باشد .در ایران نیز این موضوع همواره مد نظر قرار داشته،
بطوری که امروزه همة سدهای کشور دارای ابزارهای دقیق کنترل و مشاهدات ژئودزی مهندسی
برای رفتارسنجی میباشند.
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 -1-1مقدمه
سازههای بزرگ و حساس همچون سدها ،نیروگاهها و برجها از اهمیت بسیار باالئی برخوردار بوده و
رفتار سنجی اینگونه سازهها معموال به دو صورت ژئوتکنیکی و ژئودتیکی (ژئودزی مهندسی)
صورت میپذیرد .بدین لحاظ امروزه در کشورهای پیشرفته تقریبا هیچ سازة بزرگی را نمیتوان
یافت که فاقد مشاهدات پایش پایداری باشد .در ایران نیز این موضوع همواره مد نظر قرار داشته،
بطوری که امروزه همة سدهای کشور دارای ابزارهای دقیق کنترل و مشاهدات ژئودزی مهندسی
برای رفتارسنجی میباشند.
در روش ژئوتکنیکی ،ابزارهای سنجندة کشش ،برش و انحراف ) (tiltدر داخل سازه در حین ساخت
نصب گردیده و اطالعات حاصل از این سنجندهها بطور مستمر در حین و پس از بهرهبرداری از
سازه به منظور کنترل پایداری مورد مطالعه قرار میگیرند .این ابزارها امکان کنترل درونی سازه را
پدید میآورند .در روش ژئودتیکی ،شبکهای از نقاط بر روی بدنه و محیط اطراف سازه ایجاد و از
طریق مشاهدات ژئودتیکی (عمدتا طول ،زاویه و مختصات) در وهلههای زمانی مختلف ،رفتار سازه
مورد پایش واقع میگردد .اینگونه مشاهدات امکان کنترل تغییر شکل بیرونی سازه را مهیا می-
سازند.
بکارگیری مشاهدات ژئودزی مهندسی به منظور رفتارسنجی خارجی سازهها در سالهای اخیر
خصوصا با افزایش دقت وسایل اندازهگیری ،به ویژه  ،GPSاز اهمیت و توجه بیش از پیش برخوردار
گردیده است GPS .به عالوه میتواند بصورت چند آنتنی (یعنی یک گیرنده با چندین آنتن) نیز
برای کنترل دقیق سازهها ،خصوصا پایش زاویهای رفتار سازه ،مورد استفاده قرار گیرد .از عمدهترین
تحوالت سالهای اخیر ،بوجود آمدن امکان پایش پیوستة سازهها بصورت آنی و خودکار بوده که
 GPSدر این میان سهم عمدهای داشته است .در رفتارسنجی سازهها به کمک مشاهدات ژئودتیکی
8
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نوعا کار با ارائة بردارهای جابجائی خاتمه یافته و مهندسین از طریق تفسیر بردارهای جابجائی
رفتار سازه را تحلیل میکنند .شکی نیست که تعبیر و تفسیر تغییر شکل سازه از طریق بردارهای
جابجائی کاری دشوار بوده و نیازمند تجربة عملی بسیار است .

 -1-2مراحل انجام پروژه هاي نقشه برداري
 )1شناخت مجهوالت و كیفیت مورد نظر برای آنها , x 

xx



 )2تعیین مدل ریاضی (در این مرحله كلیه راههای ممكن برای رسیدن به مجهوالت بررسيی
میشوند)
( Pre analysis )3طراحی اولیه) در این مرحله راهحل بهینه برای تعیین مجهوالت انتخاب
میشود مثالً نوع دستگاه ،چگونگی جمعآوری اطالعات  )...aدقت باال
 )bزمان کم
نماید :کم
تأمین هزینه
راهحل بهینه به این معنی است كه پنج عامل زیر را )c
 )dاعتماد پذیری باال
 )eحساسیت باال
 )4انجام مشاهدات و جمعآوری اطالعات
 )5پردازشهای قبل از سرشكنی روی مشاهدات (فیلتر كردن مشاهدات)
كنیم  :تصادفي بودن
مشاهدات را از نظر موارد زیر تست می )f
 )gنرمال بودن
 )hوجود اشتباه
 )iوجود فضای خطای سیستماتیك
نكته :در این مرحله مشاهداتی را میتوان تست كرد كه به صورت تكراری باشند.
 )6تشكیل مدل ریاضی و تعیین مجهوالت و دقت مجهوالت
 )7پردازش های بعد از سرشكنی :در این مرحله نتایج بدست آمده از مرحله سرشيكنی ميورد
تست قرار می گیرند كه آیا نتایج قابل قبول هستند یا خیر؟ (یكيی از آزميونهيای بعيد از
9
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سرشكنی تست فاكتور وریانس ثانویه میباشد).
 )8ارائه نتایج :اگر نتایج در مرحله ( )7قابل قبول بود مستقیم از مرحليهی ( )7بيه مرحليهی
( )8می رویم و اگر غیرقابل قبول بود باید عاملی را كه باعث غیرقابيل قبيول بيودن نتيایج
مشاهدات شده است پیدا كنیم و با توجه به نوع عامل باید به مرحلهی ( )4یا ( )6برویم و
مراحل را تكرار كنیم.

 -1-3خصوصيات روش کمترین مربعات
 .1جواب برآورده شده به این روش منحصر به فرد است.
 .2جواب برآورده شده به این روش یك برآورد نااریب از جواب واقعيی اسيت اگير مشياهدات
مورد استفاده عاری از خطای سیستماتیك و اشتباهات باشند.
 .3جواب برآورد شده به روش كمترین مربعات ،یك برآورد مینیمم وریانس از جيواب واقعيی
اسييت اگيير مشيياهدات عيياری از خطييای سیسييتماتیك و اشييتباهات بييوده و ميياتریس وزن
مشاهدات متناسب با عكس ماتریس واریانس و كووریانس در نظر گرفته شود.
 .4تصیحات برآورده شده ،مشاهدات به روش كمترین مربعات یك جواب با ماكزیمم احتميال
از جواب واقعی است اگر مشاهدات عاری از خطای سیستماتیك و اشتباهات بيوده و تيابع
توزیع مشاهدات نرمال باشد.
ˆVˆ T PV
.5
nu

یك برآورد نااریب از مقیياس واقعيی مياتریس وزن مشياهدات ميیباشيد .اگير

مشاهدات عاری از خطای سیستماتیك و اشتباهات باشند.
ˆ ) ̂ xبيه ایين روش یيك
 .6ماتریس وریانس كوریانس برآورد شده مجهوالت برآورد شيده ( ˆx
برآورد نااریب از ماتریس وریانس كووریانس واقعی است اگر مشاهدات عياری از خطاهيای
10
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سیستماتیك و اشتباهات باشند.

 -1-4انواع  defecها
 : (d – defect) defect )1هر گاه برای شبكهای با توجه به مجهوالت سیستم مختصات تعریيف
نشده باشد  d-defectخواهیم داشت d-defect .باعث میشود مجهوالت در شبكه غیرقابيل
برآورد باشند .اگر مجهوالت مختصات باشند:
 1-Dیك بعدی :نیاز به یك پارامتر برای تعریف سیستم مختصات داریم (انتقال در جهت ارتفياعی
یا همان مقیاس)
 2-Dدو بعدی :نیاز به چهار پارامتر برای تعریف سیستم مختصات داریم (انتقال در جهيت  xو ، y
یك دوران ،یك مقیاس)
 3-Dسه بعدی :نیاز به هفت پارامتر برای تعریف سیستم مختصات داریم (انتقال در جهت  xو  yو
 ، zسه دوران و یك مقیاس) تعداد پارامترهای الزم برای تعریف سیستم مختصات ،تعداد d-defect

های ما میباشد.

 :)c-defect( configuration – defect )2اگر شكل شبكه ثابت نباشد و بتواند تغییر شكل بدهيد
 c-defectخواهیم داشت .در حقیقت در حالتی كه شبكه  c-defectدارد مشاهدات برای حل
تمام مجهوالت كافی نیستند .تعداد پارامترهای الزم برای ثابت كردن شكل شبكه تعداد c-

 defectمیباشد .وجود  c-defectباعث میشود در یك مدل ریاضی مجهوالت غیرقابل برآورد
داشته باشیم.

 :(i-defect) ill conditioning defect )3اگر شبكهای از لحاظ شكل دچار ضعف باشد ایين شيبكه
11
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دچار  i-defectخواهد بود .وجود  i-defectباعث میشود به دلیل وجيود خطيا در مشياهدات
مجهوالت با خطای زیادی محاسبه شوند .اگر مشاهدات بدون خطا باشند و یيا بيه عبيارت
دیگر در فضای ریاضی باشند  i-defectمعنی ندارد .در  i-defectشكل غیرقابل برآورد كردن
را نداریم .شكل دقیق بيرآورد كيردن را داریيم i-defect .كيامالً در فضيای فیزیكيی مطير
میشود پس تعداد ندارد و تأثیری روی درجه آزادی ندارد.
معیاری را میتوان برای هندسه شبكه (شكل شبكه) معرفی كرد .این معیار به عدد شرط condition

 numberمشييييييهور
خطييييای نسييييبی

است.

ˆx
ˆx

l
l

مجهوالت :

k



ˆx
ˆx

 : kهر چقدر  kكوچكتر باشد تأثیری كه خطای مشاهدات روی مجهوالت دارد كمتر میشود.
در صورتی كه تعداد معادالت و تعداد مجهوالت با هم برابر باشند k  A A1 

max
با استفاده از مقادیر ویژه داریم  :
min

k

  maxبزرگترین مقدار ویژه A
  minكوچكترین مقدار ویژه A
اگر تعداد معادالت و مجهوالت با هم برابر نباشند از مقدار ویژه  ATPAاستفاده میشود.
نكته :مقدار ایدهآل  1 ، kمیباشد.

 -1-5انواع مجهوالت در یک مدل ریاضی
-1

مجهوالت قابل برآورد مجهوالتی هستند كه با استفاده از ميدل ریاضيی و معيادالت آن و
بدون نیاز به اضافه كردن یا تعریف هیچ كمیت دیگری (قید یا شرط) بدست ميیآینيد بيه
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عبارت دیگر به صورت تركیب خطی از مشاهدات میتوانند نوشته شوند.
-2

مجهوالت غیرقابل برآورد :مجهوالتی می باشند كه با استفاده از مدل ریاضی و معادالت آن
بدست نمیآیند و برای برآورد آنها نیاز به اضافه كردن و یا تعریف كمیتهای دیگری (قید
یا شرط) میباشد .اینگونه مجهوالت به صورت تركیب خطی از مشاهدات نمیتوانند نوشته
شوند.

كمیتی كه باعث میشود در شبكهای مجهوالت غیرقابل بيرآورد وجيود داشيته باشيد  defectاسيت
(درجه آزادی فیزیكی).

 -1-6انواع مدل هاي ریاضی
 .6.1به صورت کلی :
 )aمدل مستقیم ) : (direct modelمدلی است كه نسبت به مجهوالت صریح باشد و میتواند
خطی یا غیرخطی باشد.
در این حالت مدل در فضای مجهوالت نوشته میشود.

خطي

 xu  x   Aunln1


غيرخطي  xu  x   f u1 ln1 
 )bمدل غیرمستقیم (معكوس) ) : (indirect modelمدل نسبت به مشاهدات صریح میباشيد
كه میتواند خطی یا غیرخطی باشد.
در این حالت مدل در فضای مشاهدات نوشته میشود.

13
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Ln1  Anu xu1

Ln1  Fn1 xu1 

خطي
غيرخطي

 )cمدل تركیبی :مدلی است نسبت به مجهوالت صریح است و نه نسيبت بيه مشياهدات كيه
میتواند خطی یا غیرخطی باشد.

خطي
غيرخطي

.1.2

 Aru xu1  Brnln1  cr1  0

 f r1 xu1 , ln1   0

انواع مدلهای ریاضی از نظر تعداد كانسترینت ): (constraint
Minimum Constraint -1
Over Constraint -2

كانسترینت روابطی هستند بین مجهوالت كه به دو دسته كلی تقسیم میشوند:
 -1كانسترینتهای مطلق شامل:
كانسترینتهای ثابت
كانسترینتهای تابعی
 -2كانسترینتهای وزندار

14
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 -1-7تعریف دیتوم به روش Minimum-constraintبراي شبکه

 

میخواهیم به روش  (M.C) Minimum – Constraintبيرای معيادالت  f xˆ, lˆ  0دیتيوم تعریيف

 

 f xˆ , lˆ  0
 به روش  M.Cتعریيف شيده
كنیم .به عبارت دیگر سیستم مختصات ما در دستگاه
ˆ


y
x

0

باشد.
urn
d u






 f r1 xˆu1 , lˆn1  0  Aruxˆu1  BrnVˆn1  Wr1  0


 g d 1 xˆu1   0  Dd uxˆu1  Wd1  0

rank  A  u  d  c 
r B   r
r D   d

فرض :سطرهای ماتریس  Dمستقل خطی از سطرهای ماتریس  Aمیباشد.
فرض میكنیم  c = 0باشد یعنی  c-defectنداشته باشیم.

اگر بخواهیم معادالت اول را به روش معادالت پارامتریك تركیبی حل كنیم مياتریس A M A
1

T

وارونپذیر نیست پس میخواهیم معادالتی اضافه كنیم كه كمبيود رتبيهی مياتریس  Aرا جبيران
كند .این معادالت  g xˆ   0میباشد.
برای حل این معادالت از روش الگرانژ تعمیم یافته استفاده میكنیم:





  Vˆ T PVˆ  21T Axˆ  BVˆ  W  2T2 Dxˆ  W 
()1
()2
()3

15

PVˆ  BT 1  0




 0  2Vˆ T P  21T B  0
ˆ
V


 21T A  2T2 D  0  AT 1  DT 2  0
ˆx

 0  Axˆ  BVˆ  W  0



T




 2 Axˆ  BVˆ  W
1
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T
 2Dxˆ  W   0  Dxˆ  W   0
2

)4(

 را یافتيه و1  را از رابطه اول محاسبه و در رابطه سوم جاگذاری کرده و مقدارVˆ مقدار
: در رابطه دوم جاگذاری می کنیم و در نهایت داریم

 AT M 1  Axˆ  W   DT 2  0
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 AT M 1 Axˆ  AT M 1W  DT 2  0

 AT M 1 Axˆ  DT 2  AT M 1W  AT M 1 Axˆ  DT 2   AT M 1W



ˆ
D

x

W

0

Dxˆ  W   0

2  تا مجهولd  وx̂  تا مجهولU
 AT M 1 Auu

 Dd u

DuT1 
 x   AT M 1W 




0 d d  ud u d   2    W  

 xˆ  Q RT   AT M 1W 
T
1
T

  xˆ  QA M W   R W 
    
 2  R S   W  
T
T
1
T
A M A D  Q R  I u u

 D
0  R S  0d u


)1(
)2(
)3(
)4(

0u d 
Id d 

AT M 1AQ  DT R  I
AT M 1ART  DT S  0

DQ  0

T

DR  I

. معادله سه مجهول بنابراین یكی از معادلهها به معادالت دیگر وابسته است4
 به طوری كه دارای شرایط زیرH برای حل این معادالت ماتریسی را تعریف میكنیم به نام ماتریس
:باشد
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 H d u

rank H   d

T
 AH  0

ابعاد ماتریس  Hبا ابعاد ماتریس  Dبرابر است.

HAT M 1 AQ  HDT R  H

دو طرف معادلهی اول را در ماتریس  Hضرب میكنیم:
H



1



 HDT R  H  R  HDT

این  Rكه به دست آمد در معادلهی چهارم نیز صدق میكند بنيابراین معادليه چهيارم وابسيته بيه
معادالت دیگر است .حال این  Rرا در معادلهی ( )2جایگذاری میكنیم:


 S 0
 d


 DT S  0  DT S  0

 



1



AT M 1 AH T DH T

, rank DT

 Rو  Sای كه بدست آوردیم در معادالت ( )2و ( )4صدق میكند و فقط معادالت ( )1و ( )3مانيده
است.
H I



1




طييرفین ایيين معادلييه را در  DTضييرب كييرده و




 AT M 1 AQ  D T HD T


 DQ  0

سپس با معادلهی اول جمع میكنیم

H I



H



1



1







1

W









1

xˆ  QAT M 1 AW  RTW 

1

 A M
T

1

حال میخواهیم برای حل  Qاز یك روش دیگر استفاده كنیم:
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M  BP 1BT
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A  DT D Q  DT HDT

1

A M
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1

 AT M 1 AQ  DT HD T H  I

T

 DQ  0  D DQ  0



 



 AT M 1 AQ  D T DH T DH T 1 HD T 1 H  I


  D T DQ  0
 T 1
T
T 1
T 1
یك ماتریس صفر هم اضيافه
A
M
AH
DH
HD
H 0 










میكنیم



1

 

 

 
1

M 1 A  D T D Q  AT M 1 A  D T D H T DH T
HD T H  I



HDT DHT 1



H I
H



1



1


D



M 1 A  D T D Q  H T HD T DH T



 H T HDT DH T

1

A

T

A

T



 Q  AT M 1 A  DT

ثابت میشود كه این  Qبا  Qبدست آمده در مراحل قبل برابر است.

xˆ  QAT M 1W  RTW 
همچنین ثابت میشود كه  Qیك ماتریس متقارن است یعنی Q  QT

نكته :برای اینكه  Qشبه وارون ماتریس  AT M 1 Aباشد میبایست خواص زیر برقرار باشد:

 AT M 1 AQAT M 1 A  AT M 1 A
 T 1
QA M AQ  Q
 T 1
T
T
1
 A M AQ  A M AQ

T
 QAT M 1 A  QAT M 1 A







دو خاصیت اول در سرشكنی به روش  M.Cهمیشه برقرار است .ولی دو خاصیت آخری در صيورتی
برقرار خواهند بود كه  D = Hچنین جوابی همان تعریف سیستم مختصات به روش  M.Cاز طریيق
كانسترینتهای داخلی میباشد كه به روش  (I.C) Inner Constraintمشيهور اسيت روش  I.Cبيرای
تعریف دیتوم حالت خاصی از روشهای مختلف تعریف دیتوم به روش  M.Cمیباشد.
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در روش  E = D = H ، I.Cو همیشه  W برابر صفر است.

 -1-7-1روش( inner constraintسرشکنی با کانسترینت هاي داخلی)
اگر شبكهای دچار  d-defectباشد (فرض بر این است كه شبكه  c-defectنداشته باشيد) نميیتيوانیم
مجهوالت را برآورد كنیم .برای اینكه بتوانیم مجهوالت را بيرآورد كنيیم نیياز بيه تعریيف سیسيتم
مختصات (دیتوم) برای شبكه داریم .روشی را كه برای تعریف سیستم مختصيات در اینجيا مطير
ميیكنيیم روش  Inner Constraintميیباشيد Inner Constraint .حاليت خاصيی از روش Minimum

 Constraintبرای تعریف سیستم مختصات می باشيد .در ایين روش نیياز بيه داشيتن مقيادیر اولیيه
مجهوالت میباشد .الزم به ذكير اسيت روش  Inner Constraintهمیشيه در حاليت غیرخطيی حيل
میشود( .چه معادالت داخلی باشند و چه غیرخطی).
 Inner Constraint .7.1.1برای شبكه های مسيطحاتی بيوده (مختصيات تميامی
نقاط مجهول):
 )1اگر شبكه مثال شكل انتقال در جهت محور  xداشته باشیم (به عبارت دیگير انتقيال در جهيت
محور  xها برای سیستم مختصات تعریف نشده باشد) برای تعریف انتقال در جهت محور  xها برای
سیستم مختصات یا به عبارت دیگر ثابيت كيردن شيبكه در جهيت محيور  xهيا فيرض ميیكنيیم
مختصات  xمركز ثقل شبكه (مركز ثقل یك شبكه ،یك نقطهی فرضی در شبكه میباشد) قبيل از
سرشكنی و بعد از سرشكنی ثابت باقی بماند به عبارت دیگر مختصيات مركيز ثقيل شيبكه قبيل از
سرشكنی و بعد از سرشكنی با هم برابر باشد.
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1 P
1 P
  xˆi   x0i
P i 1
P i 1
P

xˆi  0
i 1

1 P
 xˆi  x0i   0 
P i 1

xˆG  x0G



 )2اگر شبكه شكل انتقال در جهت محور  yداشته باشد (به عبارت دیگر انتقال در جهيت محيور y
ها برای سیستم مختصات تعریف نشده باشد) برای تعریف انتقال در جهت محور  yها برای سیستم
مختصات یا به عبارت دیگر ثابت كردن شبكه در جهت محور  yها فرض میكنیم مختصات  yمركز
ثقل شبكه (مركز ثقل یك نقطهی فرضی در شبكه میباشد) قبل از سرشكنی و بعيد از سرشيكنی
ثابت باقی می ماند به عبارت دیگر مختصات مركز ثقل شبكه قبل از سرشكنی و بعد از سرشكنی با
هم برابر باشد.
1 P
1 P
ˆ
 yi  P  y 0i
P i 1
i 1
P

yˆ i
i 1



yˆ G  y0G 

1 P
   yˆ i  y0i   0
P i 1

 )3اگر شبكه شكل دوران داشته باشد به عبارت دیگر دوران برای سیستم مختصات تعریيف نشيده
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باشد .برای تعریف دوران برای دیتوم فرض میكنیم میانگین آزیموت مركيز ثقيل شيبكه تيا نقياط
شبكه قبل از سرشكنی و بعد از سرشكنی باقی بماند (به عبارت دیگر با هم برابر باشند)

1 P
1 P
ˆ


 Gi P  0 Gi
P i 1
i 1

ˆ Gi   0 Gi 

P
1 P
  ˆ Gi   0 Gi   0   ˆ Gi  0
P i 1
i 1
xˆ  xˆ 0 G
xˆ  xˆG
 tan 1 i
 kx  tan 1 i
 kx
yˆ i  yˆ G
yˆ i  yˆ 0 G

xˆi  x0i    Gi

 yˆ  y0i 

بست مي دهيم :

xˆ  x0

ˆ
yˆ i

xˆ  x0

ˆ Gi
xˆi

ˆ Gi 

y 0i  y0G
x  x0 G
xˆi  0i
yˆ i  0
l0Gi2
l0Gi2

فرض ميكنيم:

ˆ Gi

P





i 1

l0Gi  l0G j  l0
P

   y0i  y0G xˆi  x0i  x0G yˆ i  0
i 1

P

P

P

   y0ixˆi  x0iyˆ i    y0Gxˆi   x0Gyˆ i  0
i 1
i 
1 
i 
1 

 

 0

 0

P

  y0ixˆi  x0iyˆ i  0
i 1

 )4اگر شبكه شكل مقیاس داشته باشد به عبارت دیگر مقیاس برای سیستم مختصات تعریف نشده
باشد برای تعریف مقیاس برای دیتوم فرض میكنیم میانگین طول مركز ثقل شبكه تا نقاط شيبكه
قبل از سرشكنی و بعد از سرشكنی ثابت باقی بماند( .به عبارت دیگر با هم برابر باشند).
0

P

lˆG

i

i 1



ˆ 1 P
1 P
 lG   l 0
P i 1 i P i 1 Gi

xˆi  xˆ0G 2   yˆ i  yˆ 0G 2
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lˆGi  l0Gi

xˆi  xˆG 2   yˆ i  yˆ G 2

lˆGi 
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lˆGi 

lˆGi
xˆi

ˆ

xˆi  x0i   lGi
yˆ i

xˆ  x0

 yˆ i  y0i 
xˆ  x0

P
x  x0G
y  y 0G
ˆ
 lGi   0i
xˆi  0i
yˆ i  0
l
l
i 1
i 1
0G i
0G i
P

l0Gi  l0G j  l0 : فرض میكنیم
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P

 x0i  x0G xˆi   y0i  y0G yˆ i  0
i 1



P

 x0ixˆi  y0iyˆ i 
i 1

P

P

 x0Gxˆi   y0Gyˆ i  0
i 
1 
i 
1 

 

 0



 0

P

 x0ixˆi  y0iyˆ i  0
i 1

 بيرای یيك شيبكه دو بعيدی بيه صيورت زیيرInner – constraint بنابراین در حالت كلی معيادالت
:میباشند
P
 xˆi  0
 i 1
P
 yˆ i  0
 i 1
P
 y xˆ  x yˆ  0
0i i
0i i

i 1
P
 x xˆ  y yˆ  0
0i i
0i i

i 1

xˆ1 
 
yˆ1 
xˆ 
 2
xˆ  yˆ 2 
  
 
xˆ p 
 
yˆ p 

Exˆ  0

0
1
 0
1
Inner Constraint  ماتریسE  
 y01  x01

 x01 y01

1
0
y02
x02

0



1

1
 0
 x02  y0 P
y02

 x0 P

0 
1 

 x0 P 

y0 P 
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 .7.1.2ماتریس  Inner-Constraintبرای شبكههای یك بعدی (ارتفاعی):
فرض میكنیم ارتفاع مركز ثقل شبكه قبل از سرشكنی و بعد از سرشكنی ثابت باشد:
1 P
1 P
Hˆ G  H 0G   Hˆ i   H 0i
P i 1
P i 1





ˆ 1 P
ˆ 1 P
  H i  H 0i  0 
Wi  0
P i 1
P i 1
 E  1 1 1  11 p

ماتریس  Inner Constraintبرای شبكههای سه بعدی
انتقال
در
جهت
x

انتقال
در
جهت
y

انتقال
در
جهت
z

دوران
حول x
دوران
حول y
دوران
حول z
مقیاس
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0 
0 

1 

 y0 p  
 x0 p  

0 
z 0 p  

0
1
0
z0 p
0

 1
 0
 0
 0
 z0 p

0
0
1
 y02
 x02

0
1
0
z02
0

1
0
0
0
z 02

 x0 p
y0 p

 y0 p
 x0 p

0
z 02

 x02
y02

y02
x02

0
0
1
 0
1
0

 0
0
1

z 01  y01
E 0
 z 01
0
 x01

0
 y01  x01
 x01 y01
z 01
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 -1-7-2خصوصيات جواب  inner constranitنسبت به روش هاي دیگر
تعریف سيستم مختصات
مزایا :
 )1جواب حاصل از روش  L. C.با جواب حاصل از روش مینیمم نرم یكسان است به عبارت دیگر:
 xˆ T xˆ 
 min

2
2

xˆ2

xˆ 2 
 min

يا

 )2تریس ماتریس وریانس – كوریانس مجهوالت مینیمم میباشد به عبارت دیگر:

tracexˆxˆ  
 min
معایب:
 )1خطاهای سیستماتیك و اشتباهات جواب حاصل از روش  Inner Constraintرا شدیداً تحت تأثیر
قرار میدهند.
 )2هیچ توجیه فیزیكی برای ثابت نگه داشتن مركز ثقل شبكه وجود ندارد.
نتیجه بررسی پرسش نامه ها در ارتباط با عوامل موثر

 -1-8طراحی شبکه
مهمترین كار یك مهندس نقشهبردار تعیین مختصات دقیق نقطه است .حال چگونه میتوانیم به
مختصات دقیق نقاط برسیم؟

 -1-8-1روش هاي طراحی شبکه
روشهای طراحی شبكه :
 )1روش سعی و خطا ؛  )2روش تحلیلی
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مقایسه دو روش سعی و خطا و روش تحلیلی
 معایب روش سعی و خطا :
 )1زمانبر ؛  )2هزینهبر ؛  )3دقت پایینتر ؛  )4شبكه ممكن است شبكه بهینهای نباشد بلكه بین
یك سری آزمایش محدود (شبكه محدود) ما شبكهی بهینه را انتخاب میكنیم .البته مواد  1و  2با
وجود كامپیوتر در حال حاضر منتفی است.
 مزایای روش سعی و خطا :
سادگی روش (نیازی به روابط ریاضی پیچیده نیست).
 معایب روش تحلیلی :
فرموله كردن (ممكن است یا رابطه ی ریاضی بدست نیاید یيا اگير بدسيت آميد قابيل حيل
نباشد).
 مزایای روش تحلیلی :
شبكهی بهینه بدست میآید.
روش سعی و خطا در طراحی شبكههای ژئودتیكی:
 .1انتخاب معیار :مثالً میتوانیم بگوییم نیم قطر اطول بیضيی خطيای مطليق نقياط كمتير از
 5mmباشد و یا عدد آزادی مشاهدات بیشتر از  0.5باشد.
 .2ریختن طر مشاهداتی اولیه :در این مرحله تعداد و جای نقاط و همچنین تعداد و نيوع و
دقت مشاهدات اولیه در نظر گرفته میشود .این مرحله بهتير اسيت بيا شناسيایی منطقيه
صورت گیرد.
 .3محاسبه معیارها  :در این مرحله معیارهای ميورد نیياز بيرای طراحيی محاسيبه شيده بيا
معیارهای انتخابی در مرحله اول مقایسه می گردد .اگر این معیارها برآورده شيوند در ایين
صورت به طر مشاهداتی ریخته شده طر مناسب اول گفته میشود .در غیر این صيورت
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می بایست طر مشاهداتی اولیه را به صورت جزیی (مثالً با كم و یا زیاد كردن مشاهدات)
تغییر دهیم و دوباره معیارها را محاسبه نماییم .آنقدر این كار را انجام میدهيیم تيا طير
مناسب اول بدست آید.
 .4تغییر طر مشاهداتی به صورت كلی
مثالً اگر طر اولیه با مشاهدات طولی بود این بار مشاهدات زاویهای انجام میدهیم.
 .5بازگشت به مرحلهی  3تا طر های مناسب دیگری بدست آید.
 .6از بین طرحهای مناسب طرحی كه از نظر اقتصادی به صرفهتر باشد به عنوان طر بهینه
در نظر گرفته میشود.
برای داشتن طر مشاهداتی اولیه (تا حدودی مناسب) میتوان از اعتمادپذیری و عدد آزادی كمك
گرفت به این صورت كه اگر در شبكهای مشخص باشد كه مشاهدات چه نوعی هستند و تعداد آنها
چندتاست میتوان با معیار اعتمادپذیری تعداد نقاط را بدست آورد .یا تعداد نقاط و نوع مشياهدات
مشخص است میتوان تعداد مشاهدات را بدست آورد و غیره.
در ریختن طر مشاهداتی اولیه معموالً از عدد آزادی متوسط استفاده میكنند به این ترتیيب كيه
مثالً فرض میكنند متوسط عدد آزادی در شبكه  0.5باشد.
1 n
df
di 

n i 1
n

n

 di  df  d 
i 1

 : nتعداد مشاهدات
مثال :در شبكه مسطحاتی  10نقطهای قرار است مشاهدات زاویهای انجام شود .اگير متوسيط عيدد
آزادی  0.5باشد تعداد مشاهدات را تعیین كنید.
 : nتعداد مشاهدات
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 -1-8-2مراتب طراحی شبکه
طراحی مرتبه صفر : (Zero Order Design) ZOD
"تعیین سیستم مختصات بهینه برای شبكه"

پارامترهای آزاد (مجهوالت)  x̂ :و ̂x
پارامترهای آزاد (معلومات)  P :و A
با توجه به اینكه سیستم مختصات روی مجهوالت اثر میگذارد بهتر است سیستم مختصاتی بيرای
شبكه تعیین شود كه ما را به دقت مورد نیاز برای مجهوالت برساند .معیاری كه معموالً برای تعیین
سیستم مختصات در نظر گرفته میشود .معیارهای كلی دقت (توابع اسكالر دقت) میباشد و از بین
آنها  traceبیشتر استفاده میگردد.

trace x  
 min
مثالً همان طوری كه میدانیم در سیستم مختصاتی كه به روش  Inner Constraintبيرای شيبكه
تعریف میشود تریس ماتریس وریانس كوریانس مجهوالت مینیمم است .سیستم مختصات Inner
 Constraintذاتاً تریس ماتریس وریانس كوریانس مجهوالت را نسبت به سیسيتم مختصياتهيای
 Minimum Constraintدیگر كوچكتر میكند.
 كالً سه نوع سیستم مختصات میتوانیم داشته باشیم:
 .1اول اینكه سیستم مختصات جهانی داشته باشیم (سیستم مختصيات از قبيل تعریيف
شده باشد)
در این حالت طراحی مرتبة صفر معنا ندارد زیرا مجبوریم از این سیستم مختصات اسيتفاده كنيیم.
در مواردی كه برای شبكه سیستم مختصات تعریف شده باشد دیگر طراحی مرتبه صفر معنا ندارد.
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ZCT

YCT
XCT

 .2تعریيف سیسيتم مختصييات (تعیيین پارامترهييای سیسيتم مختصييات) بيا اسييتفاده از
كانسترینتها:
مثالً در یك شبكه مسطحاتی میتوانیم یك نقطه ثابت یك طول ثابت و یك آزیموت ثابت تعریف
كنیم .در این حالت میتوان طراحی مرتبه صفر را انجام داد ولی میبایست دقت كنيیم كيه معیيار
انتخابی برای تعیین سیستم مختصات ناوردا نباشد مثل اعتمادپذیری .در این حالت میتوان دقيت
ال اگير بخيواهیم  tr  n ميینيیمم شيود ميیتيوانیم از
را به عنيوان معیيار در نظير گرفيت .ميث ً
كانسترینتهای داخلی استفاده كنیم.
 .3تعریيف سیسيتم مختصييات (تعیيین پارامترهييای سیسيتم مختصييات) بيا اسييتفاده از
مشاهدات:
اگر پارامترهای سیستم مختصات قابل مشاهده باشند یعنيی ميا بيرای تعریيف سیسيتم مختصيات
بتوانیم پارامترهای سیستم مختصات را مشاهده كنیم در این حالت نیز میتوان طراحی مرتبه صفر
انجام داد .مثالً اگر برای تعریف مقیاس در شبكهای مسطحاتی بتوانیم چندین طول را بخوانیم و یا
برای تعریف دوران بتوانیم چندین آزیميوت را مشياهده كنيیم ميیبایسيت بيرای تعریيف سیسيتم
مختصات مشخص شود چه طولهایی و چه آزیموتهایی و چندتا قرائت شوند .در این حاليت نیيز
نیاز به معیار برای انتخاب بهترین سیستم مختصات داریم كه میتوانيد معیارهيا ميینيیمم كيردن
تریس ماتریس وریانس كووریانس باشد .در این حالت اعتمادپذیری را نیز میتوان به عنوان معیيار
28

مقدمه

موضوع  :میکروژئودزی
www.behinepeyma.com

در نظر گرفت.
نكته :در طراحی شبكه های ژئودتیكی فقط نیياز بيه مقيدار اولیيه مجهيوالت (جيای نقياط) و نيوع
مشاهدات و تعداد مشاهدات است ،نیاز به مقدار مشاهده نیست .مقدار اولیه مجهيوالت بيا داشيتن
وضعیت نسبی نقاط به هم و تعریف یك سیستم مختصات محلی برای شبكه بدست میآید.
طراحی مرتبه یك(First Order Design) FOD

" تعیین شبكه بهینه برای شبكه(مشخص كردن موقعیت بهینه نقاط شبكه) "
پارامترهای آزاد (مجهوالت) A :

 

پارامترهای ثابت (معلومات)  P :و  x  Cx
در اینجا فعالً بحث هزینه مطر نمیباشد .در ضمن معیار ميا بيرای طراحيی مرتبيه یيك معميوالً
اعتمادپذیری است در حالیكه میدانیم شكل شبكه ) (Aهم روی اعتمادپذیری اثر میگذارد و هيم
روی دقت ولی اثر آن روی اعتمادپذیری بیشتر است.
در طراحی مرتبه یك به روش سعی و خطا میبایست جای نقاط (حداقل یيك سيری از نقياط كيه
مجاز به حركت می باشند) را تغییر دهیم و به ازای هر تغییر یك ماتریس  Aداشته باشیم .در ایين
قسمت  Pمعلوم فرض میشود.
از بین این  Aها  ،شكلی كه معیار ما را برآورده كند شكل بهینيه نامیيده ميیشيود ميثالً معیارهيا

میتواند  rmax
 rmin باشد:
A1 
 R1 
 rmax 1
A2 
 R2 
 rmax 2

An 
 Rn 
 rmax n

طراحی مرتبه دو: (Second Order Design) SOD
" تعیین وزن بهینه برای شبكه "
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پارامترهای آزاد (مجهوالت) P :

 

پارامترهای ثابت (معلومات)  A :و  x  Cx
طراحی مرتبه دو به روش سعی و خطا مانند طراحی مرتبه یك به روش سيعی و خطيا ميیباشيد.
معیار ما در این حالت دقت میباشد.
P1 
  x1 
 amax 1
P2 
  x2 
 amax 2

Pn 
  xn 
 amax n

مثالً معیارها میتواند  min
 amax باشد.
طراحی مرتبه سه : (Third Order Design) TOD
هدف گسترش و یا بهبود شيبكه (معميوالً در ایين مرتبيهی طراحيی شيبكه را گسيترش
میدهند)

 

پارامترهای ثابت (معلومات)  x  Cx :
پارامترهای قسمتی آزاد  P :و A
در این مرتبه از طراحی ممكن است بخواهیم نقاطی را یا مشاهداتی را به شبكه اضافه كنیم.
نكته :در طراحی مرتبه سه  Aو  Pقسمتی آزاد هستند.
طراحی تركیبی Comp

"طراحی همزمان مراتب یك و دو"  بهبود شبكه
پارامترهای آزاد (مجهوالت)  A :و P

 

پارامترهای ثابت (معلومات)  x  Cx :
چون معیارهایی كه در طراحی مرتبه یك اثر میگذارند در طراحی مرتبه دو هم اثر دارند نیاز است
كه یك بار هم این دو مرتبهی طراحی را با هم انجام دهیم .مثالً ممكن است با شكل بهینهای كيه
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طراحی كردهایم وزن بهینه بدست نیاید.

عوامل تأثیرگذار روی مختصات نقاط:
 دقت مشاهدات (مشاهدات دقیق) تعداد مشاهدات (درجه آزادی) و تعداد نقاط شكل شبكه در برخی موارد سیستم مختصاتبنابراین برای اینكه ما میتوانیم مختصات نقاط را تعیین كنیم نیاز داریم به شبكه برای اینكه یيك
شبكه بهینه طراحی كنیم نیاز داریم به معیارهای بهینگی.
نكته :بحث  GPSو طراحی شبكههای  GPSیك بحث كامالً جداست كه پیچیدگیهای خاص خيود
را دارد .بحث ما در این درس در مورد ژئودزی كالسیك (یعنی روشهای معمول تعیین موقعیت و
مشاهدات معمولی نظیر طول ،زاویه ،امتداد ،اختالف ارتفاع و  )...است.

 -1-9معيارهاي بهينگی طراحی شبکه
 )1دقت
 )2هزینه و زمان
 )3قابلیت اعتماد (اعتماد پذیری)  :الف) اعتمادپذیری داخلی ؛ ب) اعتمادپذیری خارجی
 )4حساسیت  در شبكههای دینامیكی و میكروژئودزی اثر دارد.
حساسیت قابلیت كشف جابجاییها در شبكه را به ما میدهد .شيبكهای بيرای ميا بهتير اسيت كيه
قابلیت كشف جابجاییهای كوچكتری را داشته باشد.
بنابراین ما در نهایت در طراحی شبكه یك تابع هدف به صورت زیر داریم كه میخواهیم این تيابع
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هدف را  Maxكنیم:
(حساسیت و اعتمادپذیری و هزینه و دقت)  : fتابع هدف
( -1 هزینه) ( +  4حساسیت) ( + a3اعتمادپذیری) ( +  2دقت)  = 1تابع هدف
 max

ما ابتدا در مورد معیارها صحبت میكنیم زیرا میخواهیم ببینیم شكل شبكه چگونه روی دقت یيا
روی قابلیت اعتماد اثر میگذارد یا اینكه وزن مشاهدات چگونه روی دقت یا روی قابلیت اعتماد اثر
میگذارد.

 -1-9-1دقت
بهترین كمیت برای بیان دقت در شبكهها ماتریس وریانس كوریانس مجهوالت   x̂ میباشد.



1



AT M 1 A AT M 1 A  DT D



1



 xˆ   02Q   02 AT M 1 A  DT D

اگر كانسترینت را به معادالت تزریق كنیم.
مدل تركیبی



1

مدل پارامتریك خطی



 xˆ   02 AT M 1 A



1



 xˆ   02 AT PA

با توجه به اینكه در معادالت باال هم ماتریس  Aو هم مياتریس  Pوجيود دارد بنيابراین هيم شيكل
شبكه و هم وزن مشاهدات روی ̂  xو در نتیجه روی دقت در شبكهها مؤثر است.
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A1 , P1 
ˆ 1x

P1 
ˆ 1x

A1 
ˆ 1x

A2 , P2 
ˆ  2x

P2 
ˆ  2x

A2 
ˆ  2x





An , Pn 
ˆ  nx

Pn 
ˆ  nx

An 
ˆ  nx

طراحی تركیبی

طراحی مرتبه 2

طراحی مرتبه 1

 Aثابت

 Pثابت



نكته  :چرا ماتریس  Aدر ارتباط با شكل شبكه است؟
مدلهای ما اكثرًا مدلهای غیرخطی هستند .در مدلهای غیرخطی برای خطی كردن نیاز به مقدار
اولیه برای مجهوالت داریم .این مقدار اولیه برای مجهوالت جای تقریبی نقياط شيبكه را مشيخص
میكند یعنی شكل تقریبی شبكه را مشخص ميیكنيد و ایين مقيادیر اولیيه در مياتریس  Aظياهر
میشود .بنابراین ماتریس  Aبیانگر شكل شبكه است.
استفاده از معیارهای كلی برای مقایسه دقت (استفاده از توابع اسكالر دقت)
f : M uu 
 R
f  xˆ   a

كه  aعدد یا اسكالر است .توابع اسكالری كه در این روش استفاده میشوند گوناگوننيد كيه بنيا بيه
استفاده از هر كدام از آنها اسم خاصی به آنها اختصاص داده شده است كه عبارتند از:

f  

 -بهینگی : N

ˆf  xˆ    x

f  Trace

 بهینگی : Au

f  xˆ   Trace  xˆ    i
i 1

 بهینگی : E33
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f  xˆ   max
f  xˆ   max  min

 -بهینگی ( Sبهینگی طیفی) :

كه  max  minپهنای طیفی است.
u

 -بهینگی : D

f  xˆ   det  xˆ    i
i 1

 y  C T xu1 : Cu1بردار ثابت دلخواه بسته به نوع كاربرد :
f  xˆ    y  C T  xˆ C

* هر چه معیارهای فوق كوچكتر باشند بهتر است به عبارت دیگر دقت باالتر است.
 استفاده از توابع اسكالر دقت بنا به دالیل زیر خیلی مناسب نمیباشد:
زی این معیارها ،معیارهای كلی هستند و اطالعاتی راجيع بيه جزئیيات شيبكه در اختیيار ميا
نمیگذارند .مثالً نمی توانند بگویند دقت فالن نقطه چقدر است زیر  u2عدد كه هير كيدام
تغییری برای دقت نقاط دارند را تبدیل به یك عدد كيردیم و در ایين فرآینيد بسيیاری از
اطالعات را از دست دادیم ولی میتوان از این معیارها برای مقایسه شبكهها استفاده نمود.
 )bاین معیارها به سیستم مختصات ما یعنی دیتوم ما ) (Dوابسته هسيتند .ایين معیارهيا در
سیستم مختصاتهای مختلف فرق میكند .به عبارت دیگر بدون تعریف سیستم مختصات
نمی توانیم از این معیارها استفاده كنیم .دوست داریم از معیاری استفاده كنیم كيه در هير
سیستم مختصات معتبر باشد .دوست داریم شكل شبكه و یيا وزن مشياهدات اگير بهینيه
هستند در هر سیستم مختصاتی بهینه باشند و این مستلزم این است كه معیاری كه برای
بهینگی شكل و یا وزن انتخاب میكنیم به سیستم مختصات بستگی نداشته باشد.
 )cممكن است همهی معیارها با هم  Minنشوند بلكه در بدترین شرایط ممكين اسيت ميثالً
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 traceمینیمم شود ولی  detماكزیمم شود.
استفاده از معیارهای محلی برای مقایسه دقت (بیضی خطای مطلق و نسبی) :
به عنوان مثال در شبكهی مسطحاتی كه مختصات نقاط مجهول است:

u  2p

ˆxuu

كه در آن  uتعداد مجهوالت و  pتعداد نقاط است.
 p
در چنین شبكهای  pتا بیضی خطای مطلق و   بیضی خطای نسبی داریم.
2 

دیگر مثل روش قبل معیاری كلی نیست .از یك مياتریس وریيانس كوریيانس  p ، 2 p  2 pتيا
 p
بیضی خطای مطلق و   تا بیضی خطای نسبی بدست میآید.
2 

یك حسن استفاده از معیارهای محل دقت نسبت به استفاده از معیارهای كلی دقت این است كيه
مانند آنها كلی نیستند .حسن دیگر استفاده از این معیارها نسبت به معیارهای كلی دقت این است
كه وابستگی آنها نسبت به سیستم مختصات خیليی كمتير از معیارهيای كليی دقيت اسيت چيون
پارامترها كیفی هستند .بیضی خطای مطلق كامالً وابسته به سیستم مختصات است هم به انتقيال،
هم به مقیاس و هم به دوران وابسته است ولی نسبت به پارامترهای اسيكالر خیليی كمتير وابسيته
است .تأثیر سیستم مختصات بر روی بیضی خطای مطلق نقاط خیلی كمتر از پارامترهيای اسيكالر
است.
بیضی خطای نسبی به انتقال وابسته نیست (یعنی اگر سیستم مختصات جایش عوض شود تأثیری
در بیضی خطای نسبی ندارد) فقط دوران و مقیاس روی بیضی خطای نسبی تأثیر میگذارند وليی
خیلی كمتر از پارامترهای اسكالر.
نكته :مبدأ بیضی خطای نسبی مهم نیست كجا باشد فقط بایيد روی خيط واصيل دو نقطيه باشيد.
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معموالً وسط قرار میگیرد .مبدأ بیضی خطای مطلق هر نقطيه روی مختصيات سرشيكن شيده آن
نقطه قرار میگیرد.

استفاده از ماتریس محك برای مقایسه دقت شبكهها:
ماتریس محك یك ماتریس وریانس – كوریانس است كه خودمان میسازیم .یك ماتریس و ریانس
كوریانس تصنعی با ساختار ایدهآل ساختار ایده آل برای اینكه قرار است دقت بهینه شبكه را به ميا
نشان بدهد  C .در حقیقت دقت بهینه شبكه است.
به عنوان مثال در طراحی مرتبه یك P :ثابت و معلوم

1   C

A1 
 1

 2  C

A2 
  2


 n  C

An 
  n

به عنوان یك معیار از بین این شيبكههيا ،شيبكهای را در
نظر میگیریم كه بیشتر به   Cنزدیك شد .قرار است شبكهی ما طوری باشد كه تيا حيد ممكين
ماتریس محك را تقریب كند.

 ماتریسهای محك عموماً دارای سه خاصیت میباشند:
 -1بیضی خطای مطلق نقاط در   Cدایره میشود با شعاع یكسان R
 -2بیضی خطای نسبی نقاط در   Cنیز دایرهای میشوند كه شعاع دوایر متناسب است بيا طيول
نقاط (شعاع دوایر تابعی از فاصله بین نقاط)

Rij  f Sij 

البته این تابع باید شرایطی داشته باشد یكی اینكه اگر طول بیشتر باشد مقدار تابع نیز باید بیشيتر
باشد پس این توابع باید حداقل غیر نزولی باشند دوم اینكه باید توابعی مثبيت باشيند زیيرا منفيی
بودن برایش معنی ندارد.

 -3هیچ كوریانسی بین  xو  yنقاط وجود نداشته باشد xi yi  0 .

 سه روش برای ساختن ماتریس محك وجود دارد كه عبارتند از:
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 -1روش تیلور – كارمن (گرافارند) :
ماتریس محك با ساختار تیلور كارمن
 -2ساختار آشفته
حالت خاصی از ساختار تیلور – كارمن كه در آن غیر از اینكه بیضيی خطيای مطليق نقياط
دایرهای و با شعاع یكسان هستند بیضی خطای نسبی نقاط نیز دایرهای میباشند كه شيعاع
دوایر متناسب است با طول بین نقاط.
 -3اصال ماتریس وریانس – كوریانس موجود
در این حالت با توجه به نوع مسأله و كاربرد طراحی را به گونهای انجام میدهیم تا ماتریس
وریانس – كوریانس موجود خواص و شرایط خواسته شده را دارا باشيد .ميثالً ميیخيواهیم
طراحی مرتبه یك را به گونهای انجام دهیم تا بیضی خطای مطلق نقاط دایيرهای شيود .یيا
طراحی مرتبه یك را به گونهای انجام دهیم تا نیم قطر اطول بیضیهای خطای مطلق نقاط
كوچكتر از  5 cmباشد.
ذكر این نكته ضروری است كه ما معموالً از این روش استفاده میكنیم.

 مشكل دیتوم برای ساختارهای اول و دوم:
در ساختارهای اول و دوم هیچ اطالعی از شبكه موجود و دیتوم آن نداریم كيه یيك مياتریس
محك میسازیم .مختصاتهای استفاده شده در ماتریس محك ،كامالً اختیاری و تصادفی میباشند
كه ممكن است با شبكه واقعی سازگار نباشند .به عبارت دیگر   Cكامالً مستقل از دیتيوم شيبكه
تعریف می شود و ممكن است حالت غیرواقعی داشته باشد .برای اینكه   Cرا بيا واقعیيت سيازگار
كنیم و آن را مرتبط با شبكهی خودمان بكنیم از تبدیل  Sاستفاده میكنیم.
  CS  S CSTماتریس محك جدید
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 -1-9-2اعتماد پذیري
اعتمادپذیری یك شبكه اطالعاتی در مورد آن مشاهدات اشتباه به ما نمیدهيد .اگير اعتمادپيذیری
شبكهای باال باشد آن شبكه به ما نمی گوید كدام مشاهده اشتباه است بلكه به ما كمك میكند كه
بهتر بتوانیم تشخیص دهیم كه مشاهدهی اشتباهی وجود دارد .اگر بخيواهیم مشياهدات اشيتباه را
كشف كنیم مثالً باید از روش باردا استفاده كنیم.
اعتمادپذیری داخلی:
" قابلیت شبكه در كشف مشاهدات اشتباه و خطای سیستماتیك "
حال می خواهیم تأثیر شكل شبكه یا وزن مشياهدات یيا تركیبيی از ایين دو را روی اعتمادپيذیری
ببینیم.
اگر فرض كنیم تنها دلیل رد آزمون فاكتور وریيانس ثانویيه وجيود اشيتباه در مشياهدات باشيد در
حقیقت اعتمادپذیری خوب باعث میشود كه آزمون فاكتور وریيانس ثانویيهی ميا قيویتير شيود و
بنابراین اگر مشاهده ی اشتباهی وجود داشته باشد آزمون ما رد شود .بعد از اینكيه آزميون رد شيد
میفهمیم كه مشاهدهی اشتباهی وجود دارد پس میرویم سيرا كشيف آن مشياهدهی اشيتباه از
طریق روشهایی مثل روش باردا .
برای شروع ابتدا روابطی را كه نیاز داریم مینویسیم .ميدل را ميدل پارامتریيك غیرخطيی در نظير

میگیریمW  l, B  I  .
ˆlˆ  f xˆ   lˆ  Ax

Dxˆ  W   0

M  P 1

xˆ  AT PA  DT D AT Pl  H T DH T  W 
1

1



1



AT PA AT PA  DT D





1





xˆ   02Q   02 AT PA  DT D



1
Vˆ  Axˆ  l  A AT PA  DT D AT P  I l   Rl
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lˆ  l  Vˆ  AAT PA  DT D AT Pl
1







AT   02 P 1  APAT



1



AT   02 AQAT

H



1



Vˆ   02 P 1  A AT PA  DT A  DT D



1



lˆ    A AT PA  DT D



 H T HDT DH T

ماتریس آزادی AT P



1



1



Q  AT PA  DT D



R  I  A AT PA  AT D

 ماتریس آزادی دارای خصوصیات زیر میباشد:
 -1ماتریس آزادی ماتریسی است مستقل از دیتوم یعنی به  Dبستگی ندارد.
traceR   n  u  d  df -2

0  d i  rii  1 -3

عناصر روی قطر اصلی ماتریس آزادی d i :

میخواهیم تأثیر مشاهدات اشتباه را روی ˆ Vپیدا كنیم:
ما در این قسمت فرض میكنیم مشاهدهی اشتباه وجود داشته باشد.

l 
l  l

l
l  l

یا

 : lاشتباه یا خطای سیستماتیك

Vˆ    Rl  l    Rl  Rl  Vˆ  Rl
Vˆ   Rl



در پردازشهای بعد از سرشكنی هدف كنترل نتایج میباشد كه آیا قابل قبول هست یا خیر؟
برای اینكه بفهمیم آیا نتایج قابل قبول هست یا خیر نیاز به آزمون داریيم (تصيمیمگیيری آمياری)
یكی از آزمونها برای تست نتایج آزمون فاكتور وریانس ثانویه میباشد.
اگر كلیه ی مراحل سرشكنی و نتایج هیچ مشكلی نداشته باشد انتظار ميیرود  ˆ 02   02در غیير
ال ممكين اسيت
این صورت ممكن است كه در مراحيل سرشيكنی دچيار اشيكال شيده باشيیم ميث ً
مشاهدات اشتباهی در لیست مشاهدات وجود داشته باشد.
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ˆ 02
برای انجام آزمون فوق نیاز به آماره داریم .آمارهی ما
 02

ˆ 02
1
 02

يا

ˆ 02
1
 02

يا


2
2
 H 0 :ˆ 0   0


 H :ˆ 2   2
0
 1 0


 dfمیباشد.

1
dfˆ 2
ˆVˆ T PVˆ  02Vˆ T  ll V
1
 

توضیح 20  Vˆ T  ll Vˆ :
df
df
0

ˆ 02

ثابت میشود رابطهای فوق از توزیع   df2تبعیت میكند.
1
 Vˆ T  ll Vˆ 
  df2

dfˆ 02
2
0



با ریسك  برای خطای نوع اول ،میتوانیم ناحیه بحرانی زیر را برای رد یا قبيول فيرض صيفر در
نظر بگیریم.
قبول H0


2

قبول H1
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T
ˆ 1 
V  Vˆ P Vˆ  Vˆ 
2 

0 



1 ˆT ˆ ˆT
ˆV PV  V PVˆ  Vˆ T PVˆ  Vˆ T PV
2



0

Vˆ T PVˆ 
2
0





dfˆ 02







 dfˆ 0 2 
Vˆ T PVˆ 
 1

 1

 1

E 2   E
 E  2 Vˆ T PVˆ   E  2 Vˆ T PVˆ   E  2 Vˆ T PVˆ 
2 
 0 
 0 
 0

 0

 0

ˆPV
ˆVˆ T P ˆ Vˆ T PV
 df  2 E Vˆ T 
EV 
2
2



0

ˆVˆ T PV

2

0 

 

0

 df 

ˆVˆ T PV

 02

0

 df  0  0 

پارامتر غیرمركزی
توضیح :پارامتر غیرمركزی در حقیقت شیفت تابع چگالی احتمال است به ازای قبول فرضهای H0

و  H1یعنی اختالف بین دو میانگین در فرضهای  H0و .H1
نكته  Vˆ :به عنوان یك خطای سیستماتیك یا یك اشتباه قلمداد میشود .دیگر بيه عنيوان یيك
متغیر تصادفی قلمداد میشود بنابراین از امید بیرون میآید .از باال نتیجه میگیریم وقتيی كيه ميا
مشاهدهی اشتباهی داشته باشیم آمارهی ما به اندازهی پارامتر غیرمركزی شیفت پیدا میكند .هير
چقدر این پارامتر غیرمركزی بزرگتر باشد ما راحتتر میتوانیم آزمونميان را رد كنيیم یعنيی اگير
بتوانیم كامل كنیم كه پارامتر غیرمركزی بزرگتر بشود و آن وقت آزمونمان به راحتی رد میشود.
ˆVˆ T PV

 02

= پارامتر غیرمركزی

برای اینكه بخواهیم پارامتر غیرمركزی را بزرگتر كنیم بایيد ˆ Vرا بيزرگ كنيیم .حيال ˆ Vرا
چگونه بزرگ كنیم .میدانیم  l . Vˆ   Rlكه دست ما نیسيت وليی ميیتيوانیم  Rرا بيه
گونهای تغییر دهیم كه در  lضرب شده و اثر ˆ Vرا باال ببرد .میتوانیم ماتریسهيای  Aو P
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را طوری تغییر دهیم كه تأثیرش را در ماتریس  Rبگذارد و وقتی  Rدر  lضرب میشيود باعيث
شود كه ˆ Vبزرگ شود .در حقیقت تغییر در ماتریس آزادی است كه میتوانيد اعتمادپيذیری را
باال ببرد یيا پيایین بیياورد .در حقیقيت شيكل شيبكه و وزن مشياهدات روی مياتریس آزادی اثير
میگذارند و اثر ماتریس آزادی میرود روی ˆ Vو باعث میشيود ميثالً آمياره رد شيود .حياال در
مرحلهی بعدی میخواهیم راحتتر مشاهدهی اشتباه را كشف كنیم (مشاهدهی اشيتباه را از روش
باردا كشف میكنیم) .ماتریس آزادی عالوه بر اینكه روی آماره اثر میگذارد و باعث میشود كه بيه
راحتی آزمون رد شود ،میتواند روی ( iدر روش باردا) نیيز اثير بگيذارد كيه بتيوانیم راحيتتير
مشاهدهی اشتباه را كشف كنیم.
توضیح  : 1فرضهای ما در تست فاكتور وریانس ثانویه به صورت زیر بود:


dfˆ 02
H
:
 df
 0
2


0

2
 H : dfˆ 0  df
 1 2
0


یا


ˆ 02
H
:
1
 0
2


0

2
 H : ˆ 0  1
 1 2
0


توضیح : 2
ما در هر آزمون به دلیل زیر مرتكب خطای نوع اول و دوم میشویم:
 )1به دلیل محدودیت در نمونهبرداری
 )2به دلیل خطا در خود آماره (ممكن است خود آمارهای كه انتخاب میكنیم آمارهی خيوبی
نباشد)
 )3به دلیل درست نبودن فرض H1

}  H 0درست | رد  }  P{H 0وقوع خطای نوع اول {  P
}  H 0غلط | قبول  H1}  P{H 0درست | رد  }  P{H1وقوع خطای نوع دوم {  P
 H 0 } 1  نادرست | قبول  H 0 }    1  P{H 0نادرست | رد   P{H 0توان
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آزمون = 
اگر آمارهای مثل ˆ داشته باشیم كه از توزیع نرمال تبعیت میكند خطاهيای نيوع اول و نيوع دوم
مطابق شكل زیر میباشد.

همانطور كه گفتیم ماتریس آزادی عالوه بر اینكه روی آمارهی ما در تست فاكتور وریانس ثانویه اثر
میگذارد و باعث میشود كه به راحتی آزمون رد شود میتواند روی  iدر روش بياردا نیيز تيأثیر
بگذارد كه بتوانیم راحتتر مشاهده ی اشتباه را كشف كنیم .حال به این مسأله ميیپيردازیم .بيرای
سادهتر كردن تجزیه و تحلیل مسأله فرض میكنیم فقط مشاهدهی  iام اشتباه باشد:
0 
0 
 

li   
1 

 
0 

43

0
0
 
  
 i l     li li
li 
  
 
0

مقدمه

موضوع  :میکروژئودزی
www.behinepeyma.com

0
 r1n   0    iVˆ1 
 
 r2 n      iVˆ2 


  li    



 d n      iVˆn 
 
0

r13
r23
rn3

 d1 r12

 =  Vˆ   R l   r21 d 2تأثیر خطا در مشاهدهی iام
i
i


 rn1 rn2

روی ˆV

 =  iVˆi  d i liمیزان تصحیح در مشاهدهی iام به ازای خطا در مشاهده iام
 =  iVˆ j  r ji liمیزان تصحیح در مشاهدهی jام به ازای خطا در مشاهده iام
به وضو داریم میبینیم اگر حتی یك مشاهده ی اشتباه هم در لیست مشاهدات ما وجيود داشيته
باشد تأثیرش روی همهی مشاهدات میافتد (یكی از بدیهای روش كمترین مربعات) حالت ایدهآل
برای ما حالتی است كه  Rقطری باشد در این صورت مشاهدهی اشتباه فقط روی تصحیح خيودش
اثر میگذارد و ما راحتتر میتوانیم كشفش كنیم.
بنابراین در اینجا بعد از اینكه تست فاكتور وریانس ثانویه رد شد و فهمیدیم كه مشاهدهی اشتباهی
وجود دارد آن مشاهدهی اشتباه را میخواهیم راحتتر كشف كنیم .مثالً مشاهدهی iام كه اشيتباه
است را میخواهیم كشف كنیم .نمیخواهیم به ناحق مشاهدات دیگری را رد كنیم .باید  Rقطيری
باشد عمالً قطری كردن  Rامكانپذیر نیست .نمیتوانیم جوری با  Aو  Pبازی كنیم كيه  Rقطيری
شود .پس در هر صورتی  liروی تصحیح مشاهدهی jام هم تأثیر ميیگيذارد و ممكين اسيت ميا
مشاهدهی  jام را هم رد كنیم .ولی میتوانیم كاری كنیم كه خطا در مشياهدهی iام تيأثیرش روی
  iVˆiنسبت به   iVˆ jبیشتر شود به این صورت كه با تغییر در  Aو  Pمیتوانیم كاری كنیم كه
 d iبه  1نزدیك شود.
* توجه :بهترین حالت این است كه  Rقطری باشد و تمامی اعداد آزادی برابر  1باشد .قطری كردن
امكانپذیر نیست ولی میتوانیم كاری كنیم كه  d iبه  1نزدیك شود.
44

مقدمه

موضوع  :میکروژئودزی
www.behinepeyma.com

عدم وجود اشتباه در

i 
 N 0,1
 iVˆi

ˆ V

i 

مشاهده iام
وجود اشتباه در مشاهده

i


Vˆi

:


 0 i
ˆ V

i

 :  Vˆi   iVˆi  Vˆi   iVˆi
 1 i
ˆ V
ˆ Vˆ  V

i
i
i

iام

 iVˆi

ˆ V

i 

i

هدف :تعیین كوچكترین خطای قابل كشف در مشاهده iام :
هر چقدر بتوانیم مشاهدات اشتباه كوچكتری را در داخل شبكه كشف كنیم اعتمادپذیری داخلی ما
بهتر است.

 iVˆi  d i li
 :  i V̂iمیزان تصحیح در مشاهده iام به ازای خطا در مشاهدهی iام
 : liمیزان اشتباه در مشاهده iام
R  Vˆ l1  Vˆ  Rl   V2ˆ  d i l2i   Vˆ  d i  li
i

i

 d i li  d i li

 li
d i  li
كوچكترین خطای قابل كشف در مشاهده iام (مرز بین خطا و اشتباه)

 0 li
di

 i 
 0 li  



هر چقدر این مقدار كوچكتر باشد اعتمادپذیری داخلی باالتر است .اگر مشاهدهای خطایش از ایين
بیشتر باشد شبكهی ما آن را به عنوان یك مشاهدهی اشتباه در نظر گرفته و كشفش میكند یعنی
آزمون رد میشود و روش باردا به راحتی آن را كشف میكند ولی اگير خطيای مشياهدهای از ایين
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مقدار كوچكتر باشد دیگر آن را به عنوان خطا در نظر نگرفته و هیچ كاری نمیتوانيد انجيام دهيد.
(آزمون رد نمیشود).
 راههای باال بردن اعتمادپذیری داخلی
 باال بردن دقت مشاهدات (كم كردن )  l زیاد كردن عدد آزادی باال بردن درجه آزادی ،مثل زیاد كردن تعداد مشاهدات و یا تغییر در تعداد نقاط
 شكل شبكه  :تغییر در جای نقاط
 كم كردن وزن مشاهدهای كه عدد آزادی آن خوب نیست.
اعتمادپذیری خارجی
"تأثیر خطاهای كشف نشده روی نتایج (استحكام شبكه در مقابل خطاهای كشف نشده)"
مدل را مدل پارامتریك غیرخطی در نظر میگیریم و فرض میكنیم  W   0باشد.
اگر خطا كمتر از   0liبود دیگر كشف نمیشود حاال میخواهیم ببینیم وقتی ایين حاليت رد داد
چقدر روی نتایج اثر میگذارد.

xˆ  QAT PSl
 0 xˆi  QAT P  0li li
كه در آن   0liمرز بین خطا و اشتباه است.
از این رابطه تأثیر این امر را میبینیم اما با توجه به اینكه   0 x̂iبرداری میباشد تأثیر شكل شبكه
و وزن مشاهدات روی نتایج به خوبی دیده نمیشود .همچنین   0 x̂iوابسته به دیتوم میباشد زیرا
در داخل ماتریس  ، Qماتریس  Dنهفته است كه   0 x̂iرا به دیتوم وابسته میكند بنابراین كمیت
اسكالری را مانند روبرو تعریف میكنیم:
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0i   0 xˆi T AT PA 0 xˆi
 eiT  0li PAQAT PAQ AT P  0li ei


Q

  0li ei P AQAT P ei



2

T

I R

  0li ei PI  R ei
2

T





  0li ei Pei  ei PR ei   0li Pi  Pi d i 
2

T

T

2

T

 : ei Peiعنصر iام روی قطر اصلی P
 : eiT PR eiعنصر iام روی قطر اصلی PR

1  d i 
با توجه به اینكه

 0 li
di

2

 0 li

 l2i



 0 li  



 1
 di


1  d i    02  1

 02
di

 0,i 

 0,iمستقل از دیتوم است چون فقط در ارتباط با ماتریس آزادی است و ماتریس آزادی مسيتقل
از دیتوم است.
حال برای اینكه تأثیر مشاهدات اشتباه روی نتایج حداقل شود باید  d iبه یك نزدیك شود یعنی
باید  d iبزرگ شود .اگر  d iصفر شود  0,iبینهایت میشود یعنی بیشترین تأثیر را روی نتایج
خواهد گذاشت .بنابراین قابلیت اعتماد خارجی هم به نوعی با  d iدر ارتباط است همانطور كه
قابلیت اعتماد داخلی در ارتباط بود .در هر حالت هر چه  d iبیشتر باشد برای ما بهتر است .از
طرف دیگر میدانیم كه شكل و وزن مشاهدات روی  d iتأثیر میگذارد و  d iروی نتایج.
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 -1-9-3حساسيت
حساسیت عبارت است از قابلیت كشف جابجایی در شبكه .وقتی میگوییم حساسيیت یيك شيبكه
باالست یعنی جابجاییهای كوچكتری را می تواند كشف كند .فرض كنید بخواهیم بدانیم آیا شبكه
طراحی شده در مراحل قبل (بعد از آنكه طراحی مرتبه یك و دو انجام شد) قابلیت كشف جابجایی
 dxiو  dyiدر نقطهی iام شبكه را دارا هست یا خیر؟
برای این منظور ما یك بردار جابجایی فرضی را به صورت مقابل تشكیل ميیدهيیم .در واقيع ایين
بردار جابجایی ،جابجایی فرضی ای است كه به شبكه اعميال كيردهایيم .در ایين مرحليه ميا فيرض
می كنیم كه بردار جابجایی فوق یك متغیر تصادفی  2 Pبعدی اسيت كيه  Pتعيداد نقياط شيبكه
میباشد.
0
0
ما باید آزمونی آماری انجام دهیم كه آیا در شبكهای كه نقطهی  iبه اندازهی   dxi
  
و  dyiجابجا شده باشد آیا این شبكه قابلیت كشف این میزان جابجایی را دارد یا  
d
d   xi 
d y 
خیر و هرگونه تصمیمگیری ما باید براساس یك آزمون آماری باشد.
 i
  
0
 
 0 
هیچ جابجایی محسوسی در شبكه رد نداده است.
 H 0 : E d   0

جابجایی محسوسی در شبكه رد داده است.
 H1 : E d   0

آمارهای كه ما برای آزمون انتخاب میكنیم باید دو خاصیت زیر را دارا باشد:
 )1آزمونمان را بتواند تقریب كند.
 )2تابع توزیع آن آماره برای ما مشخص باشد.
آمارهی ما در این آزمون  Wمیباشد كه به صورت زیر تعریف میشود:
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d T Qd d


 Fh,   h2
2
h 0
h  rank Qd   2 P  d


با فرض استقالل بین  x2 , x1

Qd  Qx2  Qx1

با فرض اینكه طر مشاهداتی كه در اپك اول استفاده كردهایم با طر مشاهداتی كه در اپيك دوم
مورد استفاده قرار میدهیم یكسان باشد میتوانیم نتیجه بگیریم كه







 : Qdماتریس فاكتور جابجایی

Qd  Qx2  Qx1  2Qx  2 AT PA

با قبول احتمال  برای خطای نوع اول میتوانیم نتیجه بگیریم:
جابجایی محسوسی رد داده است
جابجایی محسوسی رد نداده است

2

   h,1

2

   h,1

مرحلهی بعدی كار ما این است كه این شبكه تا چه میزان جابجایی را میتواند كشف كند.
d T Qd d

پارامتر غیرمركزی در این آزمون به صورت روبرو میباشد:

 02

با قبول   0و   0میتوانیم مرزی را برای  پیدا كنیم به نام  0 . 0در واقع حداقل  ای
است كه به ما میگوید كه اگر بیشتر از این مقدار باشد ما میتوانیم راحتتر آزمون را انجام دهيیم
و اگر كوچكتر از آن باشد آزمون قابل انجام نیست.
ما در اینجا  0را از روی جدول زیر بدست میآوریم:
85

50

40

30

20

10

5

2

h

40

32

28.5

25.3

21

16.5

13.4

9.6

0

اگر درجه آزادی شبكهی ما در جدول باال وجود نداشته باشیم كه چند جملهای به صورت زیر را به
دادهها برازش میدهیم و از طریق كمترین مربعات ضرایب  a0و  a1و  a 2را به دست میآوریم.
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0  f h  a0  a1h  a2 h 2
یك فرمول هم جهت تعیین  0ارائه شده است كه ما از این فرمول استفاده نمیكنیم:

 0  0.05
 0  0.2

  h2,10

0
2

0   2

h ,1

حال میپردازیم به اینكه آیا شبكهی ما قابلیت كشف میزان جابجایی در نظر گرفته شده را دارد.
 : d 0  c.dفرض
 : dمیزان جابجایی در نظر گرفته شده
 : d 0میزان جابجایی كه میتوانیم آن را كشف كنیم.
1
2

 
 C0   0  T 0  
 d Qd d 

C02 d T Qd d
2
0





d 0T Qd d 0
2
0



0 


میزان جابجایی در نظر گرفته شده قابل كشف نیست if C0  1 

میزان جابجایی در نظر گرفته شده قابل كشف است if C0  1 

1
به اندازهی نصف جابجایی در نظر گرفته شده جابجایی قابل كشف است if C0  

2

حال اگر  C0  1شد چه كاری باید بكنیم كه  C0  1بشود d .كه ثابت است پس باید  Qdرا
تغییر دهیم Qd .را كه بخواهیم تغییر دهیم یا باید  Aرا تغییر دهیم یا  Pرا .بيا توجيه بيه اینكيه
ماتریس شبكه تأثیر آنچنانی روی دقت مجهوالت نيدارد و تيأثیر بیشيتر روی وزن اسيت ميا بيرای
حساسیت هم ماتریس وزن را تغییر میدهیم .برای اینكيه حساسيیت شيبكه را بياالتر ببيریم بایيد
ماتریس وزن را تغییر دهیم P .ای را كه می گذاریم باید بهتير از حاليت قبيل باشيد .اگير ميثالً در
طراحی مرتبه  2به این نتیجه رسیدهایم كه انحراف معیار مشاهدات باید  2+3ppmباشيد ایين بيار
باید بهتر باشد مثالً  2+2ppmما در اینجا طراحی مرتبه  2را از دست نمیدهيیم بلكيه آن را بهتير
میكنیم.
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 -1-10شبکه هاي ميکروژئودزي
 -1-10-1انواع شبکه هاي ميکروژئودزي
 .1شبكه های مطلق :بحث جابجایی مطلق نقياط مطير اسيت .در اینگونيه شيبكههيا حتمياً
تعدادی نقطه پایدار (ثابت) میبایست وجود داشته باشند.
 .2شبكههای نسبی :بحث جابجایی نسبی نقاط مطر است.
 .aجابجایی یكسری نقاط نسبت به نقاط دیگر؛
 .bتغییر شكل ). (deformation
در شبكههای نسبی میتوانیم نقطهی پایدار نداشته باشیم .نیازی به اینكه نقطهی پایيداری وجيود
داشته باشد نیست.
از بین شبكههای مطلق و شبكههای نسبی در حالت كلی شبكههای نسبی بهتر هستند ،چون هیچ
اعتبيياری بييه اینكييه سیسييتم مختصييات در دو اپييك زمييانی یكسييان باشييد نیسييت .تغییيير شييكل
) (deformationیك مزیت نسبت به تعیین جابجایی مطلق دارد و آن ایين اسيت كيه پارامترهيای
تغییر شكل (پارامترهای استرین) نسبت به انتقال سیستم مختصات كامالً نياوردا هسيتند و مقيدار
كمی به دوران و مقیاس وابسته هستند.
یكی از دالیلی كه چرا تغییر شكل را به جای جابجایی مطلق حساب میكنیم این است كه
پارامترهای استرین نسبت به سیستم مختصات تا حدودی ناوردا هستند و این یك مزیت است
چون ممكن است سیستم مختصات در دو اپك یكسان نباشند.
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 -1-10-2روش هاي تعيين نقاط پایدار و ناپایدار
 استفاده از مینیمم كردن نرم  L1بردار جابجایی (بررسی نمیگردد). -تست ثبات كلی :











Qxˆ1  A1T P A1

xˆ1 , Qxˆ1 , df1 , ˆ 021

Qxˆ2  A2T P A2

xˆ 2 , Qxˆ2 , df 2 , ˆ 022



درجه آزادی در دو اپك را یكسان در نظر میگیریم برای اینكه جابجایی مجازی به وجود نیاید.
مقدار اولیه را برای هر دو اپك یكسان در نظر میگیریم كه سیستم مختصات در دو اپيك یكسيان
باشد.

dˆ  xˆ 2  xˆ1
هیچ جابجایی محسوسی رد نداده است.
جابجایی محسوسی رد داده است.





 H 0 : E dˆ  0

ˆ

 H1 : E d  0

ˆdˆ T Qdˆ d


 Fh,df

hˆ 02



df  df1  df 2

با فرض استقالل این  x̂1و x̂ 2

Qdˆ  Qxˆ1  Qxˆ2

h  Rank Qdˆ   2 p  d
df1ˆ 021  df 2ˆ 022
df

با قبول احتمال  برای وقوع خطای نوع اول:

if   Fh,df ,1 
قبول  H1در شبكه جابجایی محسوسی رد داده است 
if   Fh,df ,1 
قبول  H0در شبكه جابجایی محسوسی رد نداده است 
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اگر  H1رد شد یعنی  H0قبول شد یعنی كل نقاط نقاط پایدار هستند و دیگر سرا تعیین جابجایی
مطلق نمیرویم چون همهی نقاط ثابت هستند ولی میتوانیم سرا آنالیز  deformationبرویم.
تا اینجا فهمیدیم كه جابجایی محسوسی رد داده است حاال باید بفهمیم كدام نقاط جابجا شدهانيد
ولی باید بپردازیم به اینكه چه نقاطی جابجا شدهاند .اولین كاری كه میكنیم این است كيه بیياییم
سهم نقاط مختلف را روی آماره  پیدا كنیم .یعنی جابجایی نقياط مختليف روی آمياره  چيه
تأثیری گذاشته است.


d xˆ p 
ˆ
dp  

d yˆ p 

d xˆ1 


d yˆ 1 
d 
 xˆ 2 
d yˆ 
dˆ   2 
 
 


d xˆ p 


d
ˆ
y
 p 

Pdˆ1dˆ 2  Pdˆ1dˆp 






Pdˆp 
 2 p2 p

 Pdˆ1
P
ˆ ˆ

P  Qd   d 2 d 1




d xˆ1 
dˆ1   
d yˆ 1 
d xˆ 2 
dˆ2   
d yˆ 2 
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  i  dˆiT Pdˆ dˆiسهم نقطهی  iدر آماره 
i
در این مرحله این نقطه به عنوان اولین نقطه جابجا شده در شبكه انتخاب میشود
 j  Maxi 
i 1 p

در این مرحله ابتدا تأثیر این نقطه جابجا شيده را از روی سیسيتم مختصيات حيذف ميیكنيیم تيا
سیستم مختصات در دو اپك تغییر نكرده باشد و جابجایی مجازی نداشته باشیم:
برای این كار از تبدیل  (S-transformation) Sاستفاده میكنیم:
ˆdˆnew  Sd

D



1

Qdnew
 SQdˆ S T
ˆ



S  I  H T DH T

 

H  Null AT

همان ماتریس  Hاست با این تفاوت كه در آن ستونهای مربوط به نقطه ( jستون  2 jو

1

 ) 2 jكالً

خطی هستند D :
 Qdnewسطرها و ستونهای مربوط به نقطه  jحذف میشيوند و
بعد این مرحله ،حاال از  d̂ newو
ˆ
باز دوباره آماره را تشكیل میدهیم .در مرحله بعد  hمیشود . h  2
نكته :بردار جابجایی ما باید واقعی باشد .یكی از دالیلی كه ممكن است باعث شود بيردار جابجيایی
مجازی بدست آوریم وجود خطای اتفاقی روی مشاهدات است .خطای اتفاقی روی مشياهدات روی
̂ xها اثير ميیگيذارد و در نتیجيه روی مياتریس وریيانس – كوریيانس مجهيوالت بنيابراین بایيد
جابجاییهای ما معنيیدار با شيد .حيال ایين موضيوع را چگونيه تسيت كنيیم Qdˆ .یيك مياتریس
 2 p  2 pمی باشد مانند ماتریس وریانس – كوریانس مجهوالت و اینجا بيه جيای بیضيی خطيا،
بیضی جابجایی داریم .با استفاده از ˆ Qdبرای هر نقطه بلكه یك بیضی جابجایی در نظر میگیيریم
كه این بیضی جابجایی در حقیقت همان انتشار خطای اتفاقی است .سپس برای هير نقطيه هيم از
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روی ̂ dآن بردار جابجایی را رسم میكنیم .اگر  d̂ iاز بیضی جابجيایی نقطيهی  iام شيبكه
بیييرون زد نشييان مييیدهييد كييه جابجييایی نقطييهی  iام بييرای مييا معنييیدار اسييت .بييردار
جابجاییهایمان برای ما معنیدار است كه از بیضی بیرون بزند یعنی به خاطر خطای اتفياقی
نباشد (فراتر از خطای اتفاقی است) حداقل یكی از بردارهای جابجایی باید از بیضی جابجایی
مربوطه بیرون بزند .اگر اینطور نشود اصالً سرا تست ثبات كلی نمیرویم.
از طرفی عدم سازگاری بین اپك اول و اپك دوم ممكن اسيت بيردار جابجيایی ایجياد كنيد.
بنابراین قبل از ورود به مرحلهی تست ثبات كلی عالوه بر تست باال ما یك تست دیگر داریم
و آن تست سازگاری بین مشاهدات اپك اول و اپك دوم است میآییم نسبت فاكتور وریانس
ثانویه را در اپك تست میكنیم .با یك احتمالی باید در بازهی زیر قرار گیرد:

2

F

df1 ,df2 ,1

ˆ 0 22
ˆ 012




2

F
df1 ,df2 ,

اگر در بازه قرار نگرفت یك عدم سازگاری رد داده است.

 -1-10-3تعيين ميزان جابجایی
 .1استفاده از مدل جابجایی (بررسی نمیگردد).
 .2استفاده از سرشكنی همزمان اپك اول و اپك دوم :

در این روش پس از كشف نقاط پایدار و ناپایيدار در شيبكه بيرای نقياط پایيدار یيك سيری
مجهول و برای نقاط ناپایدار دو سری مجهول در نظير ميیگیيریم سيپس ایين شيبكه را بيا
استفاده از مشاهدات اپك اول و دوم به صورت یكجا و همزمان سرشكن میكنیم.
به عنوان مثال در یك شبكهی  Pنقطهای  P1نقطهی پایدار داریم بنابراین
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P1  P2  P

 xˆ1 
xˆ   xˆ 2 
 xˆ3  2 P  4 P 1
1
2

 : x̂1مختصات نقاط پایدار
 : x̂2مختصات نقاط ناپایدار در اپك اول
 : x̂3مختصات نقاط ناپایدار در اپك دوم
Qxˆ1xˆ 3 
Qxˆ 2 xˆ 3 

Qxˆ 3 xˆ 3  2 P 4 P 2 P  4 P 
2

1

2

1

Qxˆ1xˆ1 Qxˆ1xˆ 2
Qxˆ  AT PA  
Qxˆ 2 xˆ 2










در اینجييا  x̂1و  x̂2مسييتقل نیسييتند چييون كوفيياكتور بييین آنهييا وجييود دارد 

dˆ  xˆ3  xˆ 2
Q ˆ Qxˆ 2 xˆ 3   1
Qdˆ   1 1 x 2
 
Qxˆ 2 Qxˆ 3   1 
 Qxˆ 2  Qxˆ 3  Qxˆ 2 xˆ 3  Qxˆ 3 xˆ 2
تست ثبات كلی با تمام قابلیتهایی كه دارد یك روش كامل و دقیق نیست .باز هم ممكن است در
كشف نقاط پایدار و ناپایدار اشتباه كرده باشد .بنابراین در این مرحله هم باید جابجاییهيا را تسيت
كنیم كه آیا جابجاییها معنیدار است یا خیر .دو روش برای چك كردن اینكه جابجاییها معنیدار
است یا خیر وجود دارد.
روش اول:

 d xˆi d yˆi 



 d2yˆi 

dˆ x 
ˆ  d2
i
dˆi    
 Qdˆ   xi
i
dˆ y 
 d yˆi d xˆi
 i


 F2,df

dˆiT Qdi1dˆi
2 02



 

h  Rank Qdˆ  2
i

ˆ Qdیك ماتریس  2 × 2و مرتبه كامل است بنابراین نیازی به شبه وارون ندارد بنابراین در  از

i

ˆ Qdوارون میگیریم.

i
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جابجایی معنیدار است

if   F2,df ,1

جابجایی معنیدار نیست

if   F2,df ,1

روش دوم d̂ i :و ˆ Qdرا داریم .به مبدأ نقطهی  iبردار جابجایی  d̂ iرا رسم میكنیم .بيه هميین
i

مبدأ از روی ˆ Qdبیضی جابجایی را رسم می كنیم .اگر این بردار از بیضی بیرون زد نشان میدهد
i

جابجایی معنیدار است .اگر بردار داخل بیضی بود نشان میدهد جابجایی معنیدار نیست.
نكته :این  2روش همیشه جواب یكسانی نمیدهد.
نكته :مقداری که برای جابجایی محاسبه میشود ،ممکن است بردار واقعی جابه جایی نباشد ،بلکه
به دالیل دیگری اتفاق افتد که در این صورت جابجایی واقعی نبوده و مقداری مجازی دارد .عواملی
که باعث این امر میگردد ،عبارتند از :

-

تغییر سیستم مختصات در دو وهله زمانی در مشاهدات  :برای این که سیستم مختصات
در دو وهله مشاهداتی یکسان باشد ،باید مقادیر اولیه ای که به مختصات نقاط نسبت داده
میشود ،برای سرشکنی در دو وهله یکسان باشد.

-

حتی االمکان مشاهدات از لحاظ تعداد و نوع یکسان باشند.

-

وزن مشاهدات یکسان باشد.

-

تعداد نقاط نیز در دو وهله یکسان باشد ( .مثال اگر در بعد از اتمام وهله اول ،یک نقطه از
بین برود ،باید وهله اول به غیر از آن نقطه سرشکن شود) .

-

دستگاهها ،کامال کالیبره بوده و در سانتراژ ،قرائت و  . . .دقت شود ،زیرا کار شدیدا دچار
خطاهای سیستماتیک و اشتباهات است.
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 -1-10-4آناليز استرین جزئی
ماتریس های تغییر شکل
در ابتدا توضیح مختصری راجع به ماتریس های تغییر شکل داده میشود:
 ماتریس
0 
I
1

همانی
1
A
0

شکل را حفظ می کند.
 ماتریس
0 
 .I
 

 ماتریس دوران

مقیاس

A
0

 

0
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تغییر شکل برش مطلق ) ( Pure Shear

0 
  

0
1  

A
I 

1  
0
0

  0 

  0 



تغییر شکل برش ساده ) ( Simple Shear



0



0
I 

1


1
A




2



1

A

2

در این تبدیل ابعاد و زاویه شکل تغییر کرده است .زوایا به اندازه  2کاهش و افزایش یافته است.
نکته:ماتریس انتقال وجود ندارد ،چون مبدا مختصات در هر عددی که ضرب شود ،آن را صفر
خواهد کرد.

تعریف استرین:
” نرد تغییرات میدان جابجایی نسبت به موقعیت است“ .
میدان جابجایی یك تابعی است برحسب موقعیت كه میزان جابجایی نقاط را به ما ميیدهيد .یيك
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میدان جابجایی در حقیقت یك مدل جابجایی است كه تابعی است از موقعیت .یعنی ميا موقعیيت
نقطه را به آن میدهیم و میزان جابجایی را از آن میگیریم.
xx, y 
d 

yx, y 

 x
r 
 y

22

e xy 
e yy 

x 
exx
y 
 
y 
e yx
y  22

 x
x, y  d  x
( E ماتریس استرین)


  x, y 
r  y
 x

ما اگر بتوانیم برای شبكه خودمان برای نقاط شبكه ماتریس استرین را بدست بیياوریم ميیتيوانیم
چگونگی تغییر شكل شبكه در آن محل را تغییر كنیم .این ماتریس  2  2بیانگر تمامی حركات و
تغییيير شييكلهييای یييك جسييم مييیتوانييد باشييد .اسييترین یييك روش صييرفاً هندسييی بييرای بیييان
 deformationاجسام است.
نكته :ماتریس استرین لزوماً متقارن نیست.
از ریاضیات میدانیم كه هر ماتریس را میتوانیم به صورت حاصل جمع یك ماتریس متقارن و یك
ماتریس پادمتقارن بنویسیم .به قسمت متقارن ماتریس استرین میگوینيد تنسيور اسيترین .ثابيت
میشود قسمت متقارن یك ماتریس استرین یك تنسور است.

 




 e xx

e
 xy  yx
 2





1




0
e

e
xy
yx


2


1


e

e
0


yx
xy
2






1
1
E  ET  E  ET  S  A
2
2

e xy  e yx 

2 
e yy 

1
exy  e yx 
2
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قسمت پادمتقارن یك ماتریس استرین ) (Aبیانگر دوران است واحد این دوران رادیان است.
قسمت متقارن ماتریس استرین را یعنی تنسور استرین را به صيورت حاصيل جميع سيه مياتریس
مینویسیم.
1
 1

0
0
 2 exx  e yy 
  2 e xx  e yy 







S




 

1
1

exx  e yy   0
e yy  exx 
0

 

2
2
1

exx  e yx 
0

2 






1
 e yx  e xy 

0
 2



exx  e yy 




برش مطلق pure shear


exx  e yy 




برش ساده simple shear


exy  e yx 




چرخش rotation


exy  e yx 




1
استرین متوسط 1  2  Mean Strain
2

 كشش dilation

برش كامل (كل) total shear

   2  2

استرین كل total strain

  12  22

مقادیر دایره تنسور استرین

1 , 2 


به مقادیر دایره تنسور استرین ،اسيترینهيای اصيلی
میگویند.
مشابه بیضی خطاها ،ما بیضی استرین داریم .بیضی استرین را برای قسمت متقارن ماتریس استرین
یعنی تنسور استرین تعریف میكنیم كه نیم قطر اطول و اقصر آن عبارتند از:
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a  1
b  2
چرا برای نیم قطر اطول و اقصر بیضی استرین از قدر مطلق مقادیر ویژه استفاده كيردهایيم؟ چيون
ممكن است  1و  2منفی هم بشوند .زیرا قسمت متقارن مياتریس اسيترین كيه هميان تنسيور
استرین است لزوماً یك ماتریس ( p.dمعین مثبت) نیست ممكن است  p.dنباشد بنيابراین مقيادیر
ویژهای كه بدست میآوریم ممكن است منفی هم باشند .بنابراین قدرمطلق اینها را به عنوان  aو b
در نظر میگیریم .مقادیر ویژهی مثبت بیانگر انبساط و مقادیر ویژه منفی بیانگر انقباض است.
متناظر با هر مقدار ویژه ای ما بردار ویژه خواهیم داشيت كيه بيه بردارهيای ویيژه تنسيور اسيترین
میگویند راستاهای اصلی .راستاهای اصيلی در حقیقيت امتيدادهایی هسيتند كيه در آن امتيدادها
هیچگونه برشی صورت نگرفته است .بنابراین در راستاهای اصلی ما فقط انبساط و انقبياض داریيم.
هیچ گونه برشی در راستاهای اصلی صورت نگرفته است.
اگر بیضی استرین ما دایرهای بشود یعنی در هیچ امتدادی ما برش نداریم .وقتی دایره میشود كيه
خارج قطر اصلی صفر و روی قطر اصلی با هم برابر باشد.
روشهای تعیین ماتریس استرین:
برای اینكه بتوانیم ماتریس استرین را بدست آوریم اولین كار این اسيت كيه یيك ميدل جابجيایی

داشته باشیم یعنی یك  xكه تابعی باشد از  y, xو یك  yكه تابعی باشد از y, x
x x, y 
d 

y  x, y 

x  xx, y   a0  a1 x  a2 y  a3 xy  a4 x 2  a5 y 2  ...

y  yx, y   b0  b1 x  b2 y  b3 xy  ...
تابعی را كه در این درس به  xو  yبرازش میدهیم تابع زیر است و این یك تقریب خیلی
خوبی از مدل جابجایی ما خواهد بود و نیازی نیست به اینكه از چند جملهایهای درجات باالتر
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استفاده كنیم زیرا جابجاییهای ما خیلی كوچك است.
مدل جابجایی

x  a0  a1 x  a2 y

y  b0  b1 x  b2 y

دو روش برای تعیین ماتریس استرین داریم:
 Finite Difference -1برای هر نقطه از شبكه ماتریس استرین بدست میآوریم.
 Finite Element -2برای هر سه نقطه از شبكه یا به عبارتی برای هر مثلث از شبكه ماتریس
استرین بدست میآوریم.

: Finite Difference
از دو مدل جابجایی زیر میتوانیم استفاده كنیم :

xi  a0  a1 xi  x p   a2 yi  y p 
( الف
yi  b0  b1 xi  x p   b2 yi  y p 
xi  x p  a1 xi  x p   a2 yi  y p 
( ب
yi  y p  b1 xi  x p   b2 yi  y p 
اما اینجا یك سؤال مطر است و آن این است كه از چيه نقياطی از شيبكه بيرای تعیيین مياتریس
استرین در نقطهی  pاستفاده كنیم؟ از نقاط اطراف آن استفاده میكنیم مثالً میتيوانیم بيه مركيز
نقطهی  pو به یك شعاع خاص یك دایره بزنیم هر نقطهای كه داخيل آن دایيره افتياد بيه عنيوان
نقاطی كه بایستی در تعیین ماتریس استرین در نقطه  pبه كار روند استفاده شود .ایين یيك روش
است اما روشی كه ما استفاده میكنیم به صورت زیر میباشد .ما نقاطی از شيبكه را بيرای تعیيین
ماتریس استرین در نقطهی  pانتخاب میكنیم كه توسط مشاهده به نقطه  pوصل شده باشيند .در
معادالت فوق  iنقطهای است كه توسط مشاهده به نقطهی  pوصل شده باشد.
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a2 
b2 

a
E 1
b1

Finite Element
i

k

xi  a0  a1  xi  xc   a2  yi  yc 
y  b  b  x  x   b  y  y 
0
1 i
c
2
i
c
 i


x j  a0  a1  xi  xc   a2  yi  yc 

y j  b0  b1 x j  xc   b2  y j  yc 


xk  a0  a1  xk  xc   a2  y k  yc 
y  b  b  x  x   b  y  y 
0
1 k
c
2
k
c
 k

يا

j

xi  a0  a1 xi  a2 yi
y  b  b x  b y
0
1 i
2 i
 i


x j  a0  a1 x j  a2 y j

y j  a0  a1 x j  a2 y j


xk  a0  a1 xk  a2 y k
y  b  b x  b y
0
1 k
2 k
 k
b1 
b2 

a
E 1
a2

در ایيين روش بييرای هيير مثلييث  3نقطييه داریييم بنييابراین  6تييا معادلييه داریييم و  6تييا مجهييول
 b2 , b1 , b0 , a2 , a1 , a0بنابراین هیچ درجه آزادی نداریم ولی در روش  Finite Differenceبسته
به اینكه چه تعداد نقاطی توسط مشاهده به نقطيهی  Pوصيل شيده بودنيد ميیتوانسيتیم از روش
كمترین مربعات هم استفاده كنیم.
نكته :مدل جابجایی فوقالعاده ساده ما كه بیان شد بیانگر نمای حركات یك جسم میتوانيد باشيد.
یك جسم در حالت كلی حركات زیر را میتواند داشته باشد.
 )1انتقال

 )2دوران

deformation )3

همین مدل به ظاهر ساده همهی این  3حركت را در خود دارد a0 .و  b0بیانگر انتقال جسم است
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 b2 , b1 , a2 , a1عناصر ماتریس استرین هستند و بیانگر دوران و  deformationها میباشند.

 -1-11شاخص هاي پوشش گياهی در پردازش تصاویر ماهواره اي
کدامیک از باندهای سنجش از دور می توانند پوشش گیاهی را بهتر نشان دهند ؟
معموال باندهایی که در قلمرو  400تا  700نانومتر قرار دارند به دلیل اینکه گیاهان در این قلميرو
تیره هستند مناسب نیستند.
برای سنجنده  : TMباند های  4و  5مناسب هستند
برای  : MSSباندهای  6و  7مناسب هستند
البته برای از بین بردن عوارضی مانند اثرات توپوگرافی و آلبدو بهتر است بيرای تشيخیص پوشيش
های گیاهی از نسبتهای باندی استفاده شود.
اگر بخواهیم پوشش های گیاهی به صورت روشن ظاهر شوند نسبت باندهایی کيه در قلميرو 700
الی  1300نانومتر قرار گرفته به باندهایی که در قلمرو  400تا  700و یا  1300تيا  2500نيانومتر
قرار دارند مناسبترند .در حالت اول نسبت مادون قرمز نزدیک  NIRبه  IRميی باشيد و در واقيع
هدف این است باندهایی که در آنها پوشش گیاهی انعکاس بياالیی دارد در صيورت و بانيدهای کيه
انعکاس کمی دارند در مخرج قرار گیرند.
در سنجنده  : TMنسبت باندهای  3/TM4TMمناسب هستند  .همچنيین نسيبت 7/TM5TM
نیز مناسب هستند .اما به دلیل اینکه بسیاری از رسها نیز در این قلمرو روشن هسيتند اسيتفاده از
آنها توصیه نمی شود.
چرا معموال در سنجش از دور پوشش گیاهی را به رنگ قرمز نشان می دهند؟
به این دلیل که رنگ قرمز بهتر با چشم انسان تشخیص داده می شود و از طرفی دیگر اگر
پوشش گیاهی به رنگ سبز نشان داده شود که مطابق با رنگ واقعی آنهاست فرض می شود که
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بعضی پدیده های دیگر نیز به رنگ واقعی خود نشان داده شده اند در حالی که رنگ آنها کاذب
است.

 -1-11-1شاخص پوشش گياهی چيست؟
در واقع شاخص پوشش گیاهی یک شاخص عددی است تا ارتباطی با مفاهیم بیولوژی  ،شیمی و یا
فیزیک داشته باشد .اما می تواند اطالعات مفیدی را در خصوص وضعیت پوشش گیاهی در اختیيار
ما قرار دهد و در واقع از آن به عنوان شاهد تجربی می توانیم نام ببریم .
در اینجا برای بررسی شاخص های پوشش گیاهی بهتر است در ابتدا خط خاکی یا خط با پوشيش
گیاهی صفر را تعریف کنیم .
خط خاکی یک خط فرضی در فضای طیفی است که تغییرات طیفی خيا

هيای بيدون پوشيش

گیاهی را در تصویر نشان می دهد  .این خط بوسیله دو یا چند بخيش از خاکهيای ضيخیم از یيک
تصویر که ممکن است انعکاس متفاوت داشته باشند( بوسیله بهترین خط آن) مشخص می شيوند.
کارت و توماس( Kart and Tomas )1976شيکلی مشيهور تحيت عنيوان  Tasseld capیيا کياله
منگوله دار در فضای طیفی  Red – NIRسنجنده  Mssمشخص کردند .آنها مشخص کردند نقطه
ای از کاله ( نو

کاله  ،خطی که انعکاس کم در نور قرمز و انعکاس زیياد در  NIRدارد ) بیيانگر

مناطقی با پوشش گیاهی باال و بخش صاف کاله برعکس نو

کاله بیانگر خط خاکی صفر اسيت .

بهترین راه مشخص کردن خط خاکی استفاده از  scatter diagramاست بطوری که برای محور X
 Red ،و بر روی محور  NIR،Yنمایش داده شود  .پایین ترین خط خاکی کيه از سيمت راسيت
دیاگرام پراکندگی نقاط عبور می کند همان خط خاکی صفر است.
در حالت کلی شاخص های پوشش گیاهی به دو دسته اصلی تقسیم می شيوند و در واقيع تقسيیم
بندی آنها بر اساس ارتباط این شاخص ها با خط خاکی است.
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 )1اگر خطوط هم سبزینگی از مرکز عبور کنند و یا در یک نقطه به هم برسند :
نمونه های شاخص این گروه  RVI , SAVI , NDVIاست
 )2خط هم سبزینگی موازی خط خاکی هستند :
این شاخص ها را شاخص های عمودی  Perpendicularميی نامنيد کيه در واقيع شيدت پوشيش
گیاهی با فاصله عمودی از خط خاکی مشخص می شود .نمونه های معروف این شاخص عبارتند از
WDVI , PVI , DVI :

 -1-11-2معرفی شاخص ها
شاخص( ) RVI ): ( Ratio Vegetation Indexاین شاخص اولین بار توسط(  )1969Jordanمطر شد.
خصوصیات کلی :
•

شاخصی است بر اساس نسبت باندها

•

خطوط هم سبزینگی در مبدا به هم می رسند

•

خط خاکی با شیب  0/1از مبدا عبور می کند

•

تغییرات آن از صفر تا بینهایت است
 : RVI = NIR/IRمحاسبه

-2شاخص(NDVI (Normalized Difference Vegetation Index
بوسیله  1967Rouse et alطر شد .وقتی افراد از شاخص پوشش گیاهی صحبت ميی کننيد در
واقع چیزی که به آن رفرنس می دهنداین شاخص است .این شاخص از  1تيا  -1در تغییير اسيت
ولی شاخص  RVIاز صفر تا بینهایت متغیر است و در واقع می تيوان شياخص  RVIرا مطيابق
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رابطه زیر به  NDVIتبدیل کرد .

)DVI = (RVI - 1) / (RVI+1
خالصه شاخص NDVI
•

بر اساس نسبت باندی عمل می کند

•

خطوط هم سبزینه در مرکز به هم می رسند

•

خط خاکی دارای شیب  1و از مرکز عبور می کند

•

تغییرات بین  +1و  -1است

•

NDVI = NIR – RED / NIR + RED

فرمول عمومی

 -3شاخص) Infrared Percentage Vegetation Index) IPVI
برای اولین بار توسط( )1990Crippenمطر شد .کریپن کاهش قرمز را غیير واقعيی دانسيت و در
نتیجه شاخص  IPVIرا به شر زیر بیان کرد.
•

اساس نسبت باندی است

•

خطوط هم سبزینه از مبدا عبور می کند

•

تغییر بین  0تا 1

•

خط خاکی دارای شیب  1و از مرکز عبور می کند
2IDVI = NIR / NIR + RED

-4شاخص(DVI ( Divergence Vegetation Index
توسط  Richardson & Everettارائه شد.
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خالصه :
•

شاخص عمودی

•

خطوط هم سبزینگی موازی خط خاکی

•

خط خاکی با شیب ناچیز ( ) arbitraryاز مبدا عبور می کند

•

تغییرات نامحدود

•

DVI = NIR – RED

-5شاخص( PVI (Perpendicular Vegetation Index
برای اولین بار توسط )  )1977Richardson & Wigandارائه شد.
خصوصیات :
•

شاخص عمودی

•

خطوط هم سبزینه موازی خط خاکی

•

خط خاکی با شیب ناچیز از مبدا عبور می کند

•

تغییرات بین  +1تا -1
() NIR – cos ( PVI = sin

• ( RED

فرمول

 = NIRزاویه بین خط خاکی و محور
-6شاخص( WDVI (Weighted Difference Vegetation Index
توسط )  )1988Cleversارائه شد WDVI .نسخه خالصه شيده ای از شياخص  PVIاسيت اميا
دارای دامنه نامحدود است .همانند  WDVI ،PVIخیلی حساس به تغییيرات اتمسيفری اسيت
(  Qiو همکاران )1994 ،
خالصه :
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•

شاخص عمودی

•

خط هم سبزینه موازی خط خاکی

•

خط خاکی با شیب کم از مبدا عبور می کند و تغییرات نامحدود است
WDVI = NIR – g RED

فرمول

 = gشیب خط خاکی

 -1-11-3شاخص ها براي به حداقل رسانيدن خط خاکی
منظور از نویز خاکی چیست ؟
همه خاکها یکسان نیستند .خاکهای مختلف دارای انعکاسهای مختلفی هسيتند .همانگونيه کيه در
بخش قبلی بحث شد همه شاخص های سبزینگی در ارتباط با خط خاکی هستند که با یک شيیب
در فضای  IR , NIRمشخص می شود .بهر حال اگر فرض کنیم که خطوط هم سيبزینگی کيه از
یک نقطه عبور می کنند صحیح نباشد ،زیرا تغییر در رطوبت خا

که باعث حرکت خط خاکی به

طرف هم سبزینگی می شود هم باعث خطای زیاد در خطوط کم سبزینگی می گردد .این مسيلله
وقتی بارزتر می گردد که پوشش گیاهی کم باشد.
در زیر شاخص های خاصی است که می تواند خطوط هم سبزینگی را بيه مقيدار واقعيی نزدیکتير
نماید.

 -1شاخص( SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index
برای اولین بار توسط (  )1988ltueteارائه شد .این شاخص بینابینی در شاخص نسبت بر مبنيای
نسبت های شاخص های عمودی دارد .یعنی اینکه این شاخص ها نه عمودی هستند و نه هم دیگر
را در یک نقطه قطع می کنند.
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بازسازی اولیه این شاخص بر اساس اندازه گیری هایی بود کيه بير روی تغییيرات پنبيه (کتيان ) و
 Canopiesها روی خا

های زمینه سیاه و روشن انجام گرفت و فاکتور الحاقی  Lبوسیله انيدازه

گیری خطای معادل شاخص پوشش گیاهی در خاکهای روشن و تیره محاسبه گردید .نتیجيه ایين
شاخص نسبت باندی این بود که خطوط هم دیگر را در مبدا قطع نمی کردند بلکيه محيل تقياطع
آنها در – NIRو – IRبود .هوت ( )1988به این مسلله توجه کرد که این شاخص برای تشخیص
بهتر زمینه در شاخص پوشش گیاهی مناسبتر است.
خالصه:
•

اساس نست باندی است

•

خطوط هم سبزینه در محدوده – NIRو  IR -همدیگر را قطع می کنند

•

شیب خط خاکی  1و از مبده عبور می کند

•

تغییرات از  +1تا  -1است
) • SDVI = {( NIR - RED ) / ( NIR + RED + L )} ( 1+ L

 :فرمول

 : Lفاکتور تصحیح بوده ( )correction factorاز صفر برای منطقه با پوشش گیاهی باال تا  1برای
مناطق با پوشش گیاهی خیلی کم تغییر می کند و برای مناطق بيا پوشيش گیياهی متوسيط 0/5
است.
( )L + 1در این فرمول باعث می شود که تغییرات شاخص پوشش گیاهی از  -1تا  + 1باشد و اگير
فاکتور  Lبه صفر برسد شاخص  SDVIبرابر با شاخص  NDVIخواهد بود.

-2شاخص( TASVI (Transformed Soil Vegetation Index
بوسیله ) )1991,Gvyot ,Baretارائه شد.
در این شاخص فرض بر این است که خط خاکی داری شیب نا چیز و منقطع اسيت .ایين شياخص
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شبیه به  SAVIاست با این تفاوت که  Lحذف شده است .پارامتر  Xبه عنوان پارامتری کيه اثير
خا

زمینه را به حداقل می رساند بکار برده شده است که مقدار آن را معموال  0.08در نظر می

گیرند  .محل تالقی خط هم سبزینگی معموال بین مبيدا و نقطيه الحياقی کيه معميوال در SDVI
استفاده می شود( =  )0.5Lمی باشد.
خالصه :
•

شاخص نسبت باندی است

•

خطوط هم سبزینگی در محدوده – REDو – NIRتالقی می کنند.

•

خط خاکی دارای شیب ناچیز و Intercept

•

تغییرات بین  -1و  +1است

فرمول :
} ( ( 1+ S S + X NIR – a RED )} / {a TSAVI = {S(NIR – S

)s

 a : interceptخط خاکی
 : sشیب خط خاکی
 : Xفاکتور مرتب کردن  adjustment factorکه برای حداقل نویز ( ) 0.08است.
فاکتور ( MSAVI (Modified Soil Adjustment Vegetation
بوسیله (  )1994،Qietalارائه شد.
خالصه:
•

نسبت باندی است

•

خطوط هم سبزینگی و خط خاکی در نقاط مختلفی همدیگر را قطع می کنند  ،خط خاکی

شیب کمی دارد و از مبدا می گذرد
•
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•

فرمول :
( MSAVI = {(NIR – RED) / ( NIR+RED + L)}( 1+ L

 = Sشیب خط خاکی
(L = 1-2S(NDVI ) (WDVI
همانطور که در بخش قبلی بحث شد  ،فاکتور ها برای  SAVIبستگی بيه درجيه پوشيش گیياهی
داشت که معموال قبل از محاسبه پوشش گیاهی بایستی مقدار آن مشخص می شيد .اميا در اینجيا
فاکتور  Lیا فاکتور صحت بر اساس شاخص های  WDVIو  NDVIحسياب ميی شيود و در
نتیجه خطوط هم سبزینگی در یک نقطه یکدیگر را قطع نمی کنند.

-3شاخص( (Second Modified Adjusted Vegetation Index 2MSAVI
بوسیله  Qiهمکاران ( )1994ارائه شد.
} (MSAVI 2= (1.2)(2(NIR + 1) – SQR{( 2NIR + I ) - 8(NIR – RED
خالصه :
•

شاخص بر اساس نسبت باندی

•

خطوط هم سبزینگی در نقاط مختلف خط خاکی را قطع می کنند

•

خط خاکی دارای شیب فضایی  1است

•

تغییرات بین  -1تا  +1است

 -1-11-4شاخص هاي کاهش نویز اتمسفري
نویز اتمسفری چیست؟
به دلیل تغییر اتمسفر در زمان ها و مکانهای مختلف است  .اتمسفر هم بر روی نوری که از داخيل
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آن عبور می کند هم به دلیل اینکه پراکندگی آئروسلها بر روی شدت نور تياثیر زیيادی دارد .ایين
تاثیرات آنگونه است که حتی در طول یک منظره می توان مشاهده کرد .برای مثال اثرات اتمسيفر
در مناطق که ارتفاع زیادی دارد و مناطقی که ارتفاع آن کم است بطور یکسان تحت تاثیر قرار نمی
گیرند در نتیجه این فرایند باعث خطا در محاسبه شاخص سبزینگی می گيردد کيه در ایين راسيتا
شاخص های خاصی ارائه شده است که مورد بحث قرار می گیرند.
-1شاخص( GEMI (Global Environmental Monitoring Index
توسط )  )1991Pinty and Verstraeteارائه شد.
خالصه:
غیر خطی  ،کمپلکسی از خطوط هم سبزینگی  ،تغییرات از صفر تا  + 1است.
} )GEMI = eta(1- 0.25eta) – {(RED – 0.125) / (1- RED
)eta ={ 2(NIR - RED ) + 1.5NIR + 0.5RED} / (NIR – RED + )0.5

 -1-11-5شاخص هاي پایداري اتمسفري
شاخص های پایداری اتمسفر شاخص هایی هستند که در شرایط اتمسفری تصحیح شيده سياخته
می شود که اولین اینها  ARVIاست.

 -1شاخص AVRI = Atmospheric resistance vegetation index
بوسیله  )1992(Kaufman and tanreارائه شده است.
آنها انعکاس باند قرمز را در شاخص  NDVIبه صورت زیر جایگزین کردند.
) RB = red – gamma (blue – red
در اینجا گاما برابر  1است  ،کافمن و تافر ( )1994همین وضعیت برای جایگزینی  redدر شاخص
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های  SDVIپیشنهاد کردند که منجر به ارائه شاخص جدیدی تحت عنوان  SARVIگردید.
-2شاخص : ARVI
)ARVI = (NIR – RB ) / (NIR + RB
(RB = RED – gamma (red – blve
معموال Gamma = 1
جدول( )شاخص های گیاهی
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معموال شاخص  NDVIبه عنوان مهمترین شاخص پوشش گیاهی می باشيد کيه در سينجش از
دور مورد استفاده قرار می گیرد .در حقیقت هر کسی با سنجش از دور سرو کار داشته باشد  ،ایين
شاخص را می شناسد  :این شاخص برای مناطقی که تراکم پوشش گیاهی متوسيط و بياالتر باشيد
مناسب است زیرا نسبت به خا

زمینه روشن و اثرات اتمسفر حساسيیت کمتيری دارد اميا بيرای

مناطق پوشش گیاهی کم مناسب نیست.
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 : PVIیک شاخص عمومی نیست به دلیل اینکه به اتمسيفر حساسيیت زیيادی دارد کمتير ميورد
استفاده قرار می گیرد .اما برای مشخص کردن خط خاکی از اهمیت زیيادی برخيوردار اسيت و در
بسیاری از منطق چون پوشش گیاهی ناچیز است نسبت به  NDVIجواب بهتيری ميی دهيد.اگر
منطقه مورد مطالعه فقیر از پوشش گیاهی باشد شاخص  SAVIشاخص مناسيبی است.شياخص
 MSAVIنیز فاکتور مناسبی است اما کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.
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قسمت پیوست شامل مطالب مرتبط با گزارش است که جزیی از کار اصلی نیست ولی برای در
قسمتی از فایل مفید می باشد .مثالً قسمتی از کاتالوگ یک دستگاه یا محصول و یا اثبات یک
قضیة ریاضی و یا نقشه های معماری ،سازه و تاسیسات یک پروژه و  ...را می توان در پیوست ها
ارائه کرد.
داشتن پيوست براي سمينار الزامی نيست.

