ژئودتیک

قانون انتشار خطای سیستماتیک:
) 𝑛𝑙 𝑥 = 𝑓(𝑙1 . 𝑙2 . . .
]

𝛿𝑙1
𝛿𝑙2
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] [=𝑙

[ = 𝑙𝛿

𝑛𝑙

𝑛𝑙𝛿

حتی با در نظر گرفتن یک مدل ریاضی خوب باز هم اثراتی از خطای سیستماتیک مشاهدات در محاسبات باقی می ماند .اگر به
ازای  nمشاهده که در تعیین مجهول  xبکار می رود خطای سیستماتیک با مقادیر  𝛿𝑙1تا 𝑛𝑙𝛿 مقدار تاثیر خطای سیستماتیک بر
روی مجهول  xبا رابطه زیر محاسبه می شود.
𝑙𝜕
𝑙𝜕
𝑙𝜕
𝜕𝑙1 +
𝜕𝑙2 + ∙ ∙ ∙ +
𝑙𝜕
𝜕𝑙1
𝜕𝑙2
𝑛 𝑛𝑙𝜕

= 𝑥δ

خطای کل :در صورتی که در محاسبه مجهول  xهم خطای اتفاقی و هم خطای سیستماتیک داشته باشیم با استفاده از رابطه زیر می
توان کمیتی را بدست بیاوریم که آن را خطای کل می نامیم
𝑇𝑥 = √δ𝑥 2 + 𝜎𝑥 2
تحلیل اولیه :با ا ستفاده از قانون پخش خطاها می توان تاثیر هر م شاهده و دقت آن را بر روی مجهول تعیین نمود .زمانی که ما می
خواهیم مجهوالتمان دارای دقتی از پیش تعیین شددده باشددبدی باید میتان تاثیر مشدداهدات مختلت و دقت اندازه گیری آن ها را به
نحوی تبظیم کبیم که به آن دقت از پیش تعیین شده دست پیدا کبیم ی این عمل را تحلیل اولیه می نامیم.
در تحلیل اولیه فرض می کبیم  -1 :م شاهدات عاری از خطای سی ستماتیک ه ستبد  -2کلیه مدل های ریا ضی ممکن ومتعاقبا کلیه
روش های نقشه برداری ممکن برای دست یابی به مجهوالت باید در نظر گرفته شوند -3 .همه ی تجهیتات و دستگاههای ممکن
که می توان از آن ها استفاده کرد باید در نظر گرفته شوند.
در تحلیل اولیه ما نیاز داریم یک مقدار برای مجهوالت و دقت آن ها تعیین کبیم .سدداده ترین حالتی که در تحلیل اولیه از آن کمک
می گیریم قانون انتشار خطاها می باشد که عبارت است از :
دقت تجهیتات
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دقت تجهیتات

𝜕𝑓 2
× )
𝑛𝑙𝜕

(+ ∙ ∙ ∙ +

𝜎⏞𝑙2
⏟
𝑛

𝜕𝑓 2
) ( = 𝑥σ2
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تعداد مشاهدات
تاثیر مدل ریاضی

واضح است که دقت مجهوالت با سه بخش مدل ریاضی ی دقت مجهوالت و تعداد مشاهدات تعیین می شود.
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عمدتا در بخش مدل ریاضدددی و دقت مجهوالت همتمان با هم معلوم می شدددوند و در تعیین آن ها ابدان تبو و اختنظ نظر
نخواهیم داشددتی ارا که انتخاب های ما در عمل محدود هسددتبد .اما تعداد مشدداهدات همان بخش اسددت که می تواند از یک تا
بیبهایت متغیر باشد .در تحلیل اولیه ما معموال به تعیین این بخش می پردازیم.
مثال :برای محاسبه ی فاصله  dدو فاصله  S1و S2و زاویه  αاندازه گیری شده اند ی مقدار اولیه مشاهدات عبارت است از

𝛼 ≅ 50°
"𝜎𝛼 = 10

)𝑚(𝑆2 ≅ 115
)𝑚𝑐(𝜎𝑠2 = 1.5

)𝑚( 𝑆1 ≅ 136
)𝑚𝑐(𝜎𝑠1 = 1.5

مطلوب است تعیین تعداد هر یک از مشاهدات ی در صورتیکه دقت تعیین  dاز  0.5سانتی متر تجاوز نکبد
𝜕𝑑 2 𝜎𝑠1 2
𝜕𝑑 2 𝜎𝑠2 2
𝜕𝑑 2 𝜎𝛼 2
) (=
) (+
) (+
𝜕𝑠1 𝑛𝑠1
𝜕𝑠2 𝑛𝑠2
𝛼𝑛 𝛼𝜕

𝑑σ2

1

)𝑚(𝑑 = (𝑆12 + 𝑆22 − 2 × 𝑆1 × 𝑆2 cos 𝛼)2 = 107.77
𝑚 𝜎𝑑 = 0.5(𝑐𝑚) = 5 × 10−2
𝛼 𝜕𝑑 2 × 𝑆1 − 2 × 𝑆2 cos
=
= 0.576
𝜕𝑠1
𝑑×2
𝛼 𝜕𝑑 2 × 𝑆2 − 2 × 𝑆1 cos
=
= 0.256
𝜕𝑠2
𝑑×2
𝛼 𝜕𝑑 2 × 𝑆1 × 𝑆2 cos
=
)𝑚𝑐(= 111.17(𝑚) = 11117
𝛼𝜕
𝑑×2
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عوامل تاثیر گذار در کاهش میتان خطا در قرائت زوایا:
 -1هر اقدر م شاهدات سریع تر انجام شود ی نتایج و م شاهدات با ثبات تری خواهیم دا شت به این دلیل که در صورتیکه
مدت زمان زیادی صرظ قرائت یک دور زاویه شودی احتمال ورود یک خطای سیستماتیک وابسته به زمان بیشتر خواهد
بود.
 -2در زاویه یابیی در طول انجام مشاهدات دوربین هرگت مجددا تراز یا سانتراژ نمی شود.
 -3پیچ قفل لمپ های افقی و قائم را بیش از حد معمول محکم نمی کبیم ارا که این کار باعث تکان خوردن اپتیکی و
مکانیکی دوربین می شود.
 -4از زاویه یاب به آرامی و با دقت استفاده می کبیم و نباید به دوربین و سه پایه برخورد نماییم.
 -5زوایای افقی و قائم جدای از یکدیگر می بایست قرائت شوند.
 -6بهتر است قرائت زوایا بعد از ظهر در شرایط جوی ثابت که انکسار در حداقل ممکن است انجام شود.
مدل سازی خطاهای اندازه گیری زاویه:
بیشترین خطاهای اندازه گیری زاویه را می توان با تشکیل مدل ریاضی برآورد نمود .این خطاها عبارتبد از:
 -1خطای تراز کردن
 -2خطای نشانه روی
 -3خطای قرائت کردن
 -4خطای ایستگاه گذاری
 -5خطای انکسار
خطای تراز کردن :محور قائم بر محور اصلی یا تراز نقطه مبطبق نمی باشد.

www.behinepeyma.com

5

زاویه ارتفاعی

⏞
𝑣

انحراظ تراز

𝑛𝑎𝑡 × ⏞
𝑙"𝜎 =σd

α = 𝑑1 − 𝑑2

ژئودتیک

در صورتیکه میتان انحراظ تراز را ( خطای تراز ) با 𝑙𝜎 نمایش دهیم ی میتان خطای رخ داده در قرائت که با 𝑑𝜎 نمایش می دهیم
برابر است با رابطه :
زاویه ارتفاعی

⏞
𝑣

انحراظ تراز

𝑛𝑎𝑡 × ⏞
𝑙"𝜎 =σd

که در آن  vزاویه ارتفاعی یا همان زاویه شیب بین ایستگاه و نقطه نشانه است.
𝑅∑ ∑𝐿 −
"𝑐 ×
𝑛×2

خطای تراز دوربین

=

⏞
σ"l

 =nتکرار مشاهدات
= Lتعداد شماره های مدرج در ضلع اپ تراز لوبیایی
 =Rتعداد شماره هاس مدرج سمت راست تراز لوبیایی

خطای تراز که با 𝑙𝜎 نمایش داده می شود با استفاده از رابطه باال به دست می آید .که در آن 𝐿 ∑ مجمو قرائت های اپ حباب
در تراز ا ستوانه ای و 𝑅 ∑ مجمو قرائت های سمت را ست حباب در تراز لوبیایی می با شد N .تعداد دفعات اندازه گیری و c
مقدار عددی یک تقسیم از تقسیمات تراز لوبیایی بر حسب ثانیه می باشد.
از روابط باال می توان نتیجه گرفت که خطای تراز کردن در قرائت های زاویه ای به دو عامل بسدددتگی دارد  𝜎𝑙 .که میتان انحراظ
تراز بوده و زاویه  vکه بیانگر اختنظ ارتفا بین دستگاه و نقطه نشانه است .هر اقدر این اختنظ ارتفا بیشتر باشد خطای تراز
کردن در محاسبات بیشتر و جدی تر خواهد بود.
خطای نشانه روی :به عوامل مختلفی بستگی دارد که عبارتبد از:
 -1حد تشخیض سیستم دستگاه(حد تشخیص سیستم نوری دستگاه)
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 -2عنمت نشانه
 -3وضعیت تبظیم تصویر
 -4اعوجاج( میتان حرارت هوا)
 -5شرایط دید

ژئودتیک

خطای ن شانه روی به عواملی که ذکر شد ب ستگی دا شته و قاعدتا باید بردا شت ها در بهترین شرایط اتفاق بیفتد .مثن زمانی که
حرارت خیلی زیاد اسددت و یا عوامل جوی مانع دید می شددوند برداشددت انجام ندهیم .باقی مسددشله حد تشددخیص که در واقع به
وضعیت مردمک اشم انسان و عدسی دوربین بر می گردد .با استفاده از روابط ارائه شده بدست می آید.
قطر عدسی اشم انسان

حد تشخیص فاصله دوربین

⏞
𝑡𝜀
𝑒𝜀
⏟

=

حد تشخیص فاصله انسان

⏞
𝑒𝑑
⏟
𝑡𝑑

=𝑀

"45
𝑀

= σε

قطر عدسی دوربین

خطای قرائت کردن :خطای قرائت کردن بستگی به دوربین به کار برده شده و در واقع تقسیمات لمپ دوربین دارد که در این
مورد دوربین ها را به دو دسته تقسیم می کببد.
 -1زاویه یاب هایی که کواکترین تقسیمات آن ها برابر نیم تا یک ثانیه است .که در آن ها میتان خطای قرائت کردن برابر
است با "𝑑𝜎 × σ"𝑟 = 2.5
 -2زاویه یاب هایی که کواکترین تقسیمات آن ها به یک دقیقه می رسدσ"𝑟 = 0.36 × 𝜎𝑑".
خطای ایستگاه گذاری :خطای ایستگاه گذاری اساسا به شاقول بکار رفته در انجام مشاهدات بر می گردد .شاقول های مورد استفاده
( شاقول های نوری – شاقول های میله ای – نخی – لیتری ) می با شد .به ازای  1میلی متر در ارتفا  1.5متر برای شاقول های
نوری و لیتری خطای استقرار دوربین وجود دارد.
خطای انکسار :انکسار جوی مهمترین مببع خطای محیطی بوده و باعث بوجود آمدن انحبا در مسیر پرتو نوری می شود.
1
⏟
𝐿
فاصله

×)

⏟
𝑛

ضریب شکست جو

1
𝜌
⏟

(𝑛𝑎𝑖𝑑𝑎𝑟𝑔 =

انحبای ایجاد شده در مسیر نور به سمت انکسار

نکته :تمامی روابطی که تا کبون برای میتان ارائه شددده درباره یا در خصددو

یک بار قرائت زاویه ای باشدددی در صددورتی که ما

مشاهدات زاویه خود را  nبار انجام دهیم باید میتان خطای بدست آمده در هر کدام از حالت های باال را تقسیم بر 𝑛√ می کبیم.
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خطای سیستماتیک در طول یاب های الکترونیک:
 -1خطای تعیین سرعت نور در خنء:
سرعت نور در خنء تو سط کمیته بین المللی ا ستاندارد تعیین می شود .دقت تعیین سرعت نور به دقت تعیین دو عامل ا ستاندارد
طول و زمان بستگی دارد .استفاده از روابط بین دقت تعیین سرعت نور و قانون انتشار خطاها ی دقت نسبی تعیین سرعت نور برابر

ژئودتیک

) 0.01(ppmمحاسبه می گردد .واضح است این مقدار از دقت برای دستگاه های بسیار دقیق نیت مشکل ایجاد نمی کبد و به راحتی
قابل صرظ نظر کردن است.
 -2خطای مقیاس:
در صددورتی که نوسددان سدداز دوربین فرکانظ در نظر گرفته شددده برای دسددتگاه تولید نکبد و در عمل فرکانظ تولیدی با فرکانظ
طراحی شددده متفاوت باشددد با خطای مقیاس مواجه می شددویم .این خطا به این دلیل اتفاق می افتد که محاسددبه فاصددله بر اسدداس
فرکانظ طراحی شده انجام گیرد .در حالی که فرکانظ واقعی مقدار دیگری دارد .عامل وقو این خطا می تواند هم درون د ستگاه
با شد و هم بیرون د ستگاه ی عامل درونی می تواند عدم ثبات فرکانظ تولیدی نو سان ساز د ستگاه با شد .عامل بیرونی هم شرایطی
جوی و نامطلوب
 -3خطای انکسار جوی ( خطای ضریب شکست):
اندازه گیری فا صله در طول یاب های الکترونیکی بر مببای ار سال و دریافت امواج الکترومغباطیظ و عمن زمان رفت و برگ شت
امواج می باشد .می دانیم امواج در خنء با سرعت نور  Cحرکت می کبد .در این صورت می توانیم ی فاصله را به دست آوریم.
𝑡∆ ∙ 𝐶 = 𝑑
که در آن  dفاصله و  Cسرعت نور در خنء و 𝑡∆ زمان رفت و برگشت موج می باشد .در عمل امواج الکترومغباطیظ دوربین ها
در خنء حرکت نکرده و از جو زمین عبور می کبد .ببابراین سددرعت حرکت آن ها  Cنمی باشددد و با توجه به ضددریب شددکسددت
محیطی مقدار متفاوتی خواهد بود.
𝑐
𝑛

=𝑣

𝑐
𝑣

=𝑛

در این رابطه  nضریب شک ست محیط و  vسرعت واقعی حرکت موج می با شد .ضریب شک ست  nو vعواملی مثل ترکیب
عباصر گازی هوا و مقدار بخار موجود در هوا  .درجه حرارت و فشار و فرکانظ موج بستگی دارد.
 -4خطای : 𝑍0
خطای  𝑍0از عدم انطباق مرکت ارسددال امواج الکترومغباطیظ و مرکت عدسددی دسددتگاه به وجود می آید .و این خطا در خصددو
مبشور نیت اتفاق می افتد.
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 -5خطای دوری:
این خطا به صورت یک تابع متباوب ی از طول موج اندازه گیری و اختنظ فاز سیگبال ها شباخته می شود .بر خنظ خطای 𝑍0
که دارای یک مقدار ثابت به ازای کلیه فوا صل بودی خطای دوری در فوا صل مختلت دارای خطای مختلت ا ست و یک رفتار SIN

ژئودتیک

شکل دارد .در د ستگاه های متداول امروزهی این خطا به شدت کاهش یافته ا ست .در عموم اندازه گیری ها از این خطا صرظ نظر
می شود.
 -6خطای تعیین اختنظ فاز
این خطا به دقت تعیین اختنظ فاز توسددط دسددتگاه طولیاب مربو می شددود و همانبد خطای دوری در دسددتگاه های طول یاب
جدید این اختنظ به شدددت کاهش یافته اسددت .معموال سددازنده دسددتگاه ی مجذور خطای  𝑍0و خطای اختنظ فاز را برای هر
دسدددتگاه ارائه می کبد .از آن جا که تعیین  ∆λبا میانگین گیری از تعداد زیادی اندازه گیری بدسدددت می آید ی هر قدر زمان اندازه
گیری طوالنی باشد ی تعداد اندازه گیری ها افتایش می یابد و دقت نیت افتایش می یابد.
 -7خطای انعکاسات زمین :
این خطا در اثر مبعکظ شدن پرتو های امواج ارسالی توسط طول یاب از سطح زمین اتفاق می افتد .این خطا معموال به طول یاب
هایی ن سبت داده می شودکه برد زیادی دارند و امواج فا صله ی زیادی را طی می کبد .مثل دوربین هایی که برای ناوبری دریایی
صورت می گیرد.
شبکه کبترل:در انجام پروژه های نقشه برداری که درآن ها بحث دقت و صحت مشاهدات از اهمیت ویژه ای برخوردار است ی مثل
ایجاد تونل ی نیروگاه اتمی ی پایش تغییر زمین و  . . .انجام پروژه های نقشه بردری مستلتم ایجاد یک شبکه از نقا کبترل می باشد
که ا سا سا به عبوان م شاهدات مرجع در تعیین م شاهدات ا صلی باید م شخص گردند .از آنجا که معموال انوا زوایا و طول های
ممکن در این شبکه ها باعث پیچیدگی بیش از حد این شبکه ها می شوندی به ابین شبکه هایی ی شبکه کبترل گفته می شود.
طراحی شبکه کبترل :طراحی یک شبکه کبترل ی معموال در  4فاز  -1طراحی مرتبه صفر  -2مرتبه یک  -3مرتبه دو  -4مرتبه سه
انجام می شود.
طراحی مرتبه صفر :در طراحی مرتبه صفر باید به تعیین سیستم مختصات در شبکه بپردازیم  .می دانیم که تعیین مجهوالت و حل
مدل ریاضی ی بدون سیستم مختصات امکان پذیر نیست .تعیین سیستم مختصات در یک شبکه معموال به معبای تعیین یک طول به
عبوان مقیاس ی مختصات یک نقطه به عبوان مبداء و آزیموت می باشد.
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𝑌𝑋 .
مقیاس{ تعیین مختصات
𝑍𝐴

نکته :در صورتی که سی ستم مخت صات شبکه معلوم نبا شد یا حداقل بخ شی از آن معلوم نبا شد ما در حل مدل ریا ضی در بخش
سرشکبی ب ا کمبود مرتبه مواجه می شویم که باعث سیبگوالریته شدنه ماتریظ ها و عدم امکان حل سرشکبی مواجه می شویم و
برای حل این مشکل باید یک سری قید به مشاهدات اضافه کبیم .به این قیود کانستریبت هم گفته می شود.

ژئودتیک

با توجه به تعداد و نو کانسددتریبت هایی که به مدل سددرشددکبی اعمال می کبیم .روش های حل متفاوتی به وجود می آید از قبیل
میبیمم و اور و ایبر کان ستریبت که حل هر یک از آن ها روابط ی ویژگیها و جایگاه مخ صو

به خود را دارد .با در نظر گرفتن این

قیود مشکل سیبگوالریتی حل شده و عمن می توانیم مدل سرشکبی را حل کبیم.
طراحی مرتبه  : 1به تعیین شکل هبد سی کلیت شبکه گفته می شود .یعبی تعداد و پراکبدگی نقا کبترل را در شبکه می بای ست
م شخص کبیم .برای ابین کاری معموال معیار هایی مثل دقت نهایی مجهوالت ی شرایط طبیعی ی هتیبه و زمان و شرایط اقت صادی
پروژه در نظر گرفته می شود.
طراحی مرتبه :در طراحی مرتبه  2م شاهدات الزم یا م شاهدات قابل انجام در شبکه به همراه تعداد و دقت انجام آن ها معلوم می
شود .معلوم کردن ابین مسشله ای عمن به معبای تعیین تجهیتات مورد نیاز برای پروژه نیت می باشد.
طراحی مرتبه  :3در طراحی مرتبه  3به بهبود یک شبکه کبترل از قبل معلوم و یا گ سترش یک شبکه و یا ات صال ابد شبکه کبترل
به یکدیگر گفته می شود که این امر به معبی اضافه کردن یک سری نقا مشاهده جدد به شبکه کبترل معلوم قبلی می باشد.
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