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 مقدمه -1-1

عیهی   ، یک روش نقشهه رهرداری مصر هر رهه جهرد بهیهه رهه نهات سی هت  ت          1970در طول دهه 
ی ( پهها رههه عرجههه وبههود ننههادی عسیسههرد ایهه  سی ههت  رههر سههی صال ههها  GPSموقعیههج بنههانی 

خه   رقهات و توسهعه   مصتشر شهه توسط ماهواره هها اسهتوار اسهجی ایه  سی هت  مر هول ترقی      
 ده اسهجی نظامی ایاالت مترههه رهه مصظهور ای هاد سی هتسی رهرای نهاورری و هههایج بنهانی رهو          

زه رهه  و، امهرو راخیرا سایر کشور هها نیهس سی هت  ههای مشهاره خهود را توسهعه داده انههی از ایه           
اهواره مه حوزه کیی سی ت  ههای مهاهواره ای مهورد اسهت اده در تعیهی  موقعیهج سی هت  ههای         

و  GPS( گ تههه مههی شههودی رههه گیرنهههه هههایی کههه از مههاهواره هههای GNSS نههاورری بنههانی ای 
گ تههه مههی  GNSSاسههت اده مههی کصصههه، گیرنهههه هههای  GLONASSیههک سی ههت  دی ههر نظیههر 

 ج را رها شودی ای  سی هت  هها در تسهامی مصهاطا بنهاع اطالعهات دقیها تعیهی  زمهاع و موقعیه          
ل ار در طهو که مهی وورنههی ایه  سی هت  هها قارییهج       قارییج اطسیصاع رهاال و هسیصهه انههر جهراه      

نه روی شههو و روز، و تسههامی شههرایط وا و هههوایی را داشههته و نیههاز رههه وبههود امتهههاد نشهها      
ر دنقالرههی ام ههتقی  میههاع ای ههت اه هههای نقشههه رههرداری را از رههی  مههی ررنهههی ایهه  قارییههج ههها  

 روش هههههههههای معسههههههههول تعیههههههههی  موقعیههههههههج در نقشههههههههه رههههههههرداری     
ی هت   ستسهامی   ازه گیهری طهول و زاویهه رودنهه، روبهود ووردنههی از ون ها کهه        ، که مبتصی رر انهه 

ی ت ریشهتر های تعیهی  موقعیهج مهاهواره ای تقریبها دارای ابهسای مشهارنی ه هتصه، رها بس یها         
 ره تشریح سی ت  تعیی  موقعیج بنانی می پردازی ی

 ، کهه   ت  نخ تیراز می گرددی ای  سی 1958ره سال  GPSتوسعه نخ تی  ن ل از ماهواره های 
ود، رهر  شه ( و یها ترانسیهج شهصاخته مهی     NNSSرا دو نات سی ت  ناورری ماهواره ای نیروی دریایی 

 اساس اجل داپیر کار می کردی
در ای  سی ت ، شی ج داپیر   تغییر در جرکانس( سی صال ارسالی از ماهواره ها، توسط گیرنهه های 

شهی شی ج های داپیر مشاههاتی تارعی از جاجیه تا  م تقر در ای ت اه های زمیصی انهازه گیری می
ماهواره ها و نیس بنج حرکج وننا ن بج ره گیرنهه ها ه تصهی جرکهانس انتشهار معیهوت رهود و رهه      
هسراه داده های دقیا موقعیج مهار ماهواره ها و انهازه گیهری دقیها زمهاع مشهاههات، موقعیهج      

های سی ت  ترانسیج، که تعهاد وننا ری  پصج تا ه ج ای ت اه های گیرنهه مراسبه می شهی ماهواره 
کییومتر ره دور زمی  گردش می  1100ماهواره تغییر می کرد، در مهارهای قطبی را ارت اع تقریبی 

کردنهی ههف اجیی سی ت  ترانسیج، کسک ره نیروی دریایی ایاالت مترهه ررای نهاورری و هههایج   
 1967ی نخ تی  است اده غیر نظامی ای  سی ت  در سهال  زیر دریایی پالریس در وا های وزاد رود

رود، و پس از وع سازماع نقشه ررداری ایاالت مترهه ره سرعج از ایه  جه  ووری بهیهه اسهتقبال     
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نسود و وع را ره ویژه ررای نقشه ررداری کصترلی سودمصه یاججی ههر نصهه ایه  ت نیهسات ارتههایی،      
ت بی ات مشاههات طوالنی رود، و دقج حاجل از وننا دارای شسیی رسرگ و گراع قیسج رودنه، مه

متوسط رود، را ای  حال ررنامه داپیر ره طور کل در تعیی  موقعیج ماهواره ای و ره طهور خهاد در   
 نقشه ررداری یک پیشرجج ش رف رودی

 مبتصهی  هواره ایره دلیل موجقیج ررنامه داپیر، وزارت دجاع ایاالت مترهه در جهد توسعه ناورری ما
 ( ررومهیGPS( سی ت  تعیی  موقعیج بنانی  NAVSTARرر انهازه گیری زماع و جاجیه  

  مروری بر سیستم تعیین موقعیت جهانی -2-1

مساع ای گردد، مجواجل دقیا ماهواره تا گیرنهه که را انهازه گیری زماع و اطالعات سی صال تعیی  
ههای   ا ای هت اه ماهواره ای، ماهواره همراسبه موقعیج گیرنهه را جراه  می ووردی در نقشه ررداری 

اده ورد اسهت  مه مربع یا کصترل ه تصه و جاجیه از ای  ماهواره ها ررای مراسبه موقعیج گیرنهه ها 
بایی  صتی اسج،قرار می گیردی از نظر م نومی، ای  جرویصه ه  ارز ترجیع در نقشه ررداری زمیصی س

وت قعیهج معیه  میصی م نول ره نقاط کصترلی را موکه مشاههات طول و یا زاویه ای از یک ای ت اه ز
 ان ات می شودی

 سی ت  تعیی  موقعیج بنانی را می تواع ره سه رخ  اجیی تق ی  رصهی نسود:
 رخ  جضایی -1

 رخ  کصترلی -2

 رخ  کاررراع -3

اجیه جماهواره جعال در ش  ج ره مهاری اسج که در  24در رخ  جضایی  ره طور معسول شامل 
ار هر در مهه یه  ر حول استوا قرار دارنهی ننار ماهواره اضاجی نیهس رهه عصهواع    دربه ای از یسهی 60

  پیسهر  دربه ه هتصهی ایه   55ن نهاری می شودی ج رات مهاری ن بج ره استوا دارای زاویه میل 
ردی دربه بصوری جراه  می وو 80دربه شسالی تا  80ساعتی در عرض های  24رصهی یک پوش  

مهی ، رها دوره   زکییومتر از سطح  20200یک ره دایره را ارت اع متوسط ماهواره ها در مهارهایی نسد
ل را شساره ساعج ن ومی ره دور زمی  دوراع می کصصهی هر ماهواره ره طور معسو 12تصاوا مهاری 

 ا است اده از( وع شصاسایی می شود، که البته امساع شصاسایی ماهواره ها رPRNشبه نویس ت ادجی 
 ( یا موقعیج مهاری وننا نیس وبود داردیSVNشساره ماهواره حامل 
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 رخ  جضایی  (1-1  شسل

ای   می شودی در ماهواره ها از ساعج های اتسی دقیا ررای کصترل زماع ارسال سی صال ها است اده
 سهاعج هها   ساعج ها ری ننایج دقیا، و ره هساع انهازه گراع ه هتصهی اگهر در گیرنههه هها از ایه      

هاشهج و  ننا را نوراع خواهه رودکه تقریبا هیچ جردی توانایی تنیه است اده شود، قیسج وننا ونقهر گ
، سهاعج  ز ایه  رو ااجسوع رر ای ، الزت رود تسامی کاررراع ررای کار را مواد خطرنار وموزش ربیصصهی 

ج ج رهه سهاع  گیرنهه ها را است اده از نوساناع کری تال کوارتس کصترل می شونه که، هر نصهه ن هب  
  عیهج جهراه  ری ررخوردار اسج، اما دقج قارل قبولی ررای اههاف تعیی  موقهای اتسی از دقج کست

 می کصصه و هسیصه تسات شهه گیرنهه ها را ره میساع قارل توبنی پا ی  می وورنهی
 ماهواره رخ  کصترل متشسل از ای ت اه های پای  اسج که سی صال ها را پای  نسوده و موقع ج

ریصگ، و در در کیرادو اسپ GPSی نخ تی  ای ت اه های پای  ها را در طول زماع ردیاری می کصصه
رل اجیی ت اه کصتبسایر هاوایی، اسصش ، دی و گارسیا و کوابالی  قرار دارنهی اطالعات پای  ره ای 

و اسهپریصگ  ( واقع در پای اه هوایی اشرایور در کیهراد CSOCدر مرکس جعالیج های جضایی تی یقی 
اره هار مهاهو مه ترل اجیی از ای  داده ها ررای اجسای  دقج پی  ریصی مخارره می شونهی ای ت اه کص

ه طالعهات ره  ها در ویصهه نسدیک، و رروورد پارامترهای ت ریح زمهاع وننها اسهت اده مهی کصههیای  ا     
صتشر متی وننا ماهواره ها رارگذاری می شود، سپس توسط ماهواره و ره عصواع رخشی از پیات مخاررا

ساتیک( عات ررای پی  ریصی موقعیج ماهواره ها و رایهاس   خطهای سی هت   می شونهی که ای  اطال
 ساعج وننا، توسط گیرنهه ها مورد است اده قرار می گیرنهی
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 رخ  زمیصی  (1-2  شسل

 
ه دو ره متشسل از دو دسته از گیرنهه هایی اسج که رر اساس دسترسهی وننها    GPSرخ  کاررراع 

ههای   قه رصهی می شودی ای  دو سرویس رها نهات  نوع سرویس که توسط سی ت  جراه  می ویه، طب
( شهصاخته مهی   PPS( و سرویس تعیی  موقعیهج دقیها    SPSسرویس تعیص  موقعیج استانهارد 

ی ررای و رهوع هیچ هسیصه ا L2و اخیرا  L1رر روی جرکانس های مخارراتی  SPSشونهی سرویس 
دقهج   ومتهر   100م هطراتی   کاررراع جراه  ومهه اسجی در وغاز ای  سرویس را ههف تامی  دقهج 

پذیرجتهه   درجه ارا ه گردیهی هر نصه، پیشرجج های جورت 95متر را سطح اطسیصاع  156ارت اعی 
رهر   PPS در سی ت  و پردازش های نرت اجساری تا حهی ای  دقج ها را رنبود داده اسجی سهرویس 

ههای  دارای رمس مخارره می شونه، و تصنا توسهط گیرنههه ههایی کهه     L2و L1روی هر دو جرکانس 
ع ایاالت زارت دجاومعتبر ه تصه قارل دریاجج می راشصه، که ای  گیرنهه ها تساما در اختیار کاررراع 

 هطراتی  ممترهه می راشهی رر اساس ونچه در گسارشات ومهه اسج، ای  پیات های مخارراتی دقهج  
 نهیدرجه جراه  می وور 95متر را را سطح اطسیصاع  28متر و دقج ارت اعی  18
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 سیستم مختصات مرجع -3-1

ی هت   سدر تعیی  موقعیج نقاط واقع رر سطح زمهی  رها اسهت اده از مشهاههات مهاهواره ای، سهه       
ت ت مشهاهها مخت ات مربع مت اوت حا س اهسیج اسجی در ارتها، موقعیج ماهواره ها در لرظه ان ا

  هت  هها،  ددی ای  سیدر سی ت  مخت ات مربع ماهواره، که را جضا در ارتباط اسج، تعیی  می گر
ی سپس می شونه سی ت  های قا   الساویه سه رعهی ه تصه که را است اده از مهار ماهواره ها تعریف

ی ظر جیسیسه نموقعیج ماهواره ها ره یک سی ت  مخت ات قا   الساویه سه رعهی زمی  مرکس، که از 
ج ی، موقعیه اعیج ماهواره را زمی  در ارتباط اسج، مصتقل می گرددیدر نتی ه مشاههات تعیی  موق

  نقاط بهیه رر روی زمی  در ای  سی ت  مخت هات تعریهف مهی شهونهی در ننایهج، ایه  سی هت       
 مخت ات زمی  مرکس ره یک سی ت  مخت ات ژ ودتیک پرکارررد در مرل مصتقل می شودی

 سیستم های مختصات مرجع ماهواره -1-3-1

 سهط نیهروز  اهواره در مههار عسههتا تو  هص امی که ماهواره در مهار قرار گرجج، از وع پس حرکج مه 
مهاه، و   گران  زمی  کصترل می شودی را ای  وبود، عوامل دی ری نظیر نیروی گهران  خورشهیه و  
یهروی  ننیروی حاجل از تار  خورشیهی نیس رر ای  حرکج تاثیر گذار اسج کهه البتهه ن هبج رهه     

رهه   ر، و نیسه ن بج ره یسهی گران  زمی  تاثیر کستری دارنهی ره دلیل حرکج زمی ، خورشیه و ما
 ه تها حههی  سبو تغییرات تار  خورشیه، ای  نیرو ها یسصواخج نبوده و از ای  رو، حرکهج مهاهوار  
 ، اذرهه زمهی  بن بج ره م یر ایهه ول وع تغییر می کصهی را جرف نظر از تسامی نیروها ر س نیروی 

وع قرار داردی  یسی از کانوع های در  (Gمهار ایهه ول ماهواره یک ریضی خواهه رود، که مرکس برت 

نیس در شسل نسایاع   و  ،  اجسوع رر ای ، یک سی ت  مخت ات مربع ماهواره را مرور های 
 هایهز  اسجی خط وپ Gاسجی نقطه حضیض و اوج ره ترتیو نسدیک تری  و دورتری  مهار ن بج ره 

اسجی مرکس سی ت    ر مت ل نسوده، از دو کانوع عبور می کصه و مربع ای  دو نقطه را ره یسهی

در ج ره مهاری متوسط قرار دارد و مرور  می راشهی مرور  Gدر نقطه   و  ،  مخت ات 

 رر ای  ج ره عسود اسجی  
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 مخت ات مربع ماهوارهسی ت    (1-3  شسل

 سیستم های مختصات زمین مرکز -2-3-1

 ج، رهه یهک  از ون ا که ههف نقشه ررداری ماهواره ای تعیی  موقعیج نقاط واقع رر سطح زمی  اسه 
وا مربهع  ننار نوا زمی  مربع نیاز اسج که نقاط را ره طور جیسیسی را زمی  مرتبط کصهی نار 

 هات  زمی  مرکس اسجی مرکس ایه  سی هتک مخت   مورد است اده ررای ای  مصظور، سی ت  مخت ات

وع از ن ف الصنار گریصویچ در ج ره استوا   قا   الساویه سه رعهی مرکس برت زمی  اسجی مرور 

 اسجی CTPوع واقع رر قطو زمی  قراردادی   می گذرد و مرور 
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 سی ت  مخت ات زمی  مرکس  (1-4  شسل

ر زاویهه  بع ماهواره ره سی ت  مخت ات زمی  مرکس، ننار پهارامت ررای تبهیل سی ت  مخت ات مر
ییههی  کمورد نیاز اسج که ارتباط میاع سی ت  مخت ات مهار ماهواره و خطوط و ج رات مربهع  

 زاویهه رهی  جه ره     واقع رر سطح زمی  تعریف می کصصهی ای  پارامتر ها عبارتصهه از زاویهه میهل    

 زاویه ای در ج ره مههاری از اسهتوا تها خهط       زمی (، ورگوماع پری ی مهاری و ج ره استوای 

  زاویه ای در ج ره استوای زمی  از نقطه اعتهال رناری تها   وپ ایهز(، رعه نقطه گرهی جعودی 

 زاویهه   ج ل مشترر ج رات مهاری و استوا( و زاویه ساعتی گریصویچ نقطه اعتهال رناری 
ر اسهاس  امترها ره ای در ج ره استوا از ن ف الصنار گریصویچ تا نقطه اعتهال رناری(ی تسامی ای  پار

ج دی که دقمهل های ریاضی پی  ریصی مهار، ررای هر ماهواره ره جورت ونی معیوت اسجی در موار
یهج   ، موقعی پهای ریشتری مورد نیاز راشه، را است اده از مشاههات جورت پذیرجته در ای ت اه هها 

سریسهای ماهواره در سی ت  مخت ات زمی  مرکس ررای هر اپک مشخص زمانی تعیی  و در قالو اج
 دقیا توزیع می گرددی
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 پارامترهای ماهواره  (1-5  شسل

 سیستم های مختصات ژئودتیک -3-3-1

 ودی ررایدر نقشه ررداری ماهواره ای موقعیج نقاط در سی ت  مخت ات زمی  مرکس مراسبه می ش
، مخت هات  ( از ون ا که مبها ای  سی ت  در مرکس زمی  اسهج 1ای  موضوع سه دلیل وبود دارد:  

رر ج ره  X-Y( را توبه ره ایصسه ج ره 2زمی  مرکس ره طور معسول اعهاد ر یار رسرگی ه تصهی  
مهی   غرا در سطح ز-بصوا یا شرق-استوا مصطبا اسج، مرورهای مخت ات را امتهاد های شسال

نقهاط ارا هه    ( مخت ات زمی  مرکس هیچ ونه اطالعاتی درراره ارت اع ن هبی 3تباطی نهاردی  هیچ ار

(، ی نسی دهصهی رصا ره ای  دالیل، مخت ات زمی  مرکس ره مخت هات ژ ودتیهک عهرض بغراجیهای    

مهی شهونه رهرای     ( تبهیل می شود تا موقعیج هایی که گهسارش h(، و ارت اع   طول بغراجیایی   
 کاررراع را معصا و م نوت راشهی
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 سی ت  مخت ات ژ ودتیک  (1-6  شسل

 تبدیل مختصات ژئودتیک به مختصات زمین مرکز -4-3-1

 
 
 

 
 P:مخت ات زمی  مرکس نقطه   و  ،  
 e  خروج از مرکسیج ریضوی :WGS84  اسجی که مقهار ای  پارامترe=0.08181919084 اسجی 

 اسجی P :شعاع قا   اولیه ریضوی در نقطه  
aنی  قطر اجیی ریضوی اسجی : 

 عرض های شسالی مثبج و عرض های بصوری مص ی جرض شهه انهی
 طول های شرقی مثبج و طول های غرری مص ی جرض شهه انهی

 تبدیل مختصات زمین مرکز به مختصات ژئودتیک -5-3-1

 : مراسبه 1مرحیه 
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 : مراسبه طول بغراجیایی2مرحیه 

 
 : مراسبه عرض بغراجیایی تقریبی، 3مرحیه 

 
 و رارطه ذیل 3حاجل از مرحیه  را است اده از  : مراسبه شعاع تقریبی قا   اولیه،4مرحیه

 
 : مراسبه مقهار دقیا عرض بغراجیایی5مرحیه 

 
ری  دو تسرار متوالی نانیس شودی ایه  مقههار    تا زمانی که تغییرات  5و  4: تسرال مرحیه 6 مرحیه

 ، عرض بغراجیایی ای ت اه خواهه رودیننایی، 
 دربه 45: مراسبه ارت اع ژ ودتیک ای ت اه، ررای عرض های کستر از 7مرحیه 

 
 دربه: 45و ررای عرض های ریشتر از 

 

 

 ارتفاع ژئودتیک و ارتفاع ارتومتریک -6-3-1

زه یضهوی انهها  الزت ره ذکر اسج که ارت اع ژ ودتیک حاجل از نقشه ررداری ماهواره ای ن بج رهه ر  
ی یضهوی اسهج  گیری می شودی ای  رهاع معصا اسج که ارت اع ژ ودتیک یک نقطه جاجیه قا   وع تا ر

تومتریک( رت اع ار و یه انهازه گیری می شونه  اای  مقادیر ره هیچ وبه را ارت اعاتی که ن بج ره ژ
 ررارر نی تصهی

رت هاعی  ژ و یه یک سطح مربع ه  پتان یل از میهاع ثقل زمی  اسج که ره عصواع سطح مبصهای ا 
رت هاع  زت اسهج ا مورد است اده قرار می گیردی ررای تبهیل ارت اع ژ ودتیک ره ارت هاع ارتومتریهک ال  

جهورت   متریک رهه وی و ژ و یه( معیوت راشهی در ای  جورت، ارت اع ارتوژ و یه  جاجیه قا   ری  ریض
 زیر قارل مراسبه خواهه رود:
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ز نقشه رهرداری  اارت اع ژ ودتیک حاجل  hارت اع از سطح ژ و یه  ارت اع ارتومتریک( ،  Hکه در وع 
 ارت اع ژ و یه اسجی   Nماهواره ای و 

ز نقهاطی  ارا تی یا داده های ثقل سص ی و شهبسه ای  را است اده از یک سری مهل های ریاضی که 
رهل تخسهی    نقطه قا که ارت اع ژ و یه وننا انهازه گیری شهه اسج توسعه یاجته انه، ارت اع ژ و یه هر

 اسجی

 

 ارت اع ژ و یهو ریضوی  (1-7  شسل

 مبانی تعیین موقعیت ماهواره ای -4-1

ن ا کهه  وشودی از  دقج انهازه گیریررای تعیی  جاجیه تا ماهواره ،الزت اسج زماع انتقال سی صال ره 
انتقهال سهی صال    کییومتر از سطح زمی  قرار دارد، زماع 20200ماهواره در مهاری را ارت اع تقریبا 

دو  یر زمانی رهی  ثانیه پس از تولیه سی صال مشاره در گیرنهه خواهه رودی اگر ای  تاخ 0.07تقریبا 
ارطه زیر را شود، جاجیه تا ماهواره رر اساس ضر Cسی صال در سرعج سی صال سرعج نور در خال( 

 قارل مراسبه خواهه رودی

 
 هه اسجیجاجه زمانی انتقال سی صال از ماهواره تا گیرن tجاجیه تا ماهواره و  rکه در وع 

 گیرنهه ها ررای مراسبه ی جاجیه ی تا ماهواره از دو روش اجیی است اده میسصصه: 
ی سهت اده مه  اجاز موج حاملی ره گیرنهه هایی کهه از روش اول   جاجیه یاری که و انهازه گیری شیف

ه مهی ررنهه،   و ره گیرنهه هایی که از روش دوت رنر ;کصصه، گیرنهه های نقشه سازی گ ته می شود 
وقعیهج  هواره، مگیرنهه های نقشه ررداری اطالق می گرددی را انهازه گیری جاجیه گیرنهه از نصه ما

نا ره وط ره ونودی توضیح هریک از دو روش راال و مهل های ریاضی مررگیرنهه قارل مراسبه خواهه ر
نتهر  زیر رخ  های وتی رخ  موکول می گرددی ای  مهل های ریاضی تصنا ررای کسک رهه درر ر 

همات خه وورده می شونه، زیرا نرت اجسار هایی که توسط شرکج ههای ارا هه دهصههه      GPSعسیسرد 
 شونه، ای  مراسبات را ان ات می دههینقشه ررداری ماهواره ای ارا ه می 
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 اندازه گیری فاصله بر مبنای کد -1-4-1

روش جاجیه یاری که  تطبیا که( ررای تعیی  زماع انتقال سی صال از ماهواره تا گیرنهه ، در رخ  
های قبل ره جورت مخت ر توضیح داده شهه اسجی پس از تعیی  زماع انتقهال، جاجهیه گیرنههه تها     

r=cاز رارطه ی ماهواره را است اده t        قارل مراسبه خواهه رهود ی رها مشهخص شههع جاجهیه از یهک
ماهواره ، گیرنهه رر روی کره ای ره مرکس وع ماهواره خواهه داشجی را تعیهی  جاجهیه گیرنههه از دو    
ماهواره، موقعیج وع ره دایره حاجل از ج ل مشترر دو کره مرهود میشود، شسل زیر اگر جاجیه از 

هواره سوت نیس اضاجه شود، از تقاطع کره حاجل را هر یک از دو کره قبل، یک دایره دی هر ای هاد   ما
 شود، که ج ل مشترر وع را دایره قبل تصنا دو نقطه خواهه رود، در ننایج را است اده از یهک   می

seed positionشونهی  یسی از ای  دو نقطه حذف می 
یهج  یی  موقعاره، دست اه معادالت قارل است اده ررای تعررای مشاههات ان ات شهه توسط سه ماهو

 ره جورت زیر  خواهه رود : Aگیرنهه ای در نقطه ی 

 

 
 

( ،   Aجواجل هصهسهی سهه مهاهواره از گیرنههه ی واقهع در ای هت اه          که در وع

( مخت ات زمی  مرکهس  مخت ات زمی  مرکس ماهواره ها در لرظه ی ارسال سی صال، و  
وانه مغادیر ته  شساره ماهواره می راشه که می   nگیرنهه در لرظه ی ارسال سی صال اسجی متغیر 

 را اختیار کصهی 3و  2و  1
ا و هه البته ررای ح ول مشاههات زمانی دقیا، الزت اسج خطای سی هتساتیک یا رایهاس( سهاعج    

ی ههر سهه   ته شودی در ای  مثال، رایاس ساعج گیرنهه رهرا شس ج موج در اتس  ر نیس در نظر گرج
 ی از ایه  مشاههه یس اع اسج، زیرا از گیرنهه ی واحهی ررای ان ات مشاههات اسهت اده شههه اسهج   
ه جهورت  روی، را مشاههه ماهواره ننارت و ان ات یک مشاههه ی اضاجی، رایهاس سهاعج گیرنههه ره    

اعج سه دارای بات، امساع است اده از گیرنهه هایی کریاضی قارل تعیی  اسجی ای  روش ان ات مراس
دسهت اه   هایی را دقج کستر و  در نتی هه ارزاع تهر( ه هتصه را جهراه  مهی ووردی از روش ببهری،      

 رود : معادالت مورد نیاز ررای رر وورد موقعیج و رایاس ساعج گیرنهه ره جورت زیر خواهه
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 4تا  1جاجیه نامیهه میشود( مشاههاتی از گیرنهه تا ماهواره های  جاجیه که شبه که در وع 

رایهاس   Xسرعج نور در خهال،    cی هصهسی گیرنهه از ننار ماهواره،  جاجیه ، t در لرظه ی

رایاس ساعج مهاهواره اسهج، کهه رها اسهت اده از ضهرایو موبهود در پیهات          ساعج گیرنهه،و 
 ه میتهواع واره قارل مهل ازی میباشهی در نتی ه، رها حهل هسسمهاع ایه  ننهار معادله      مخارراتی ماه

( را مراسبه نسهودی رهه روارهط رهاال معهادالت      ( و رایاس ساعج گیرنهه  موقعیج  
ت در گیرنهه شود و هسانطور که پیشتر ه  اشاره شه، ای  معادال تعیی  موقعیج نقطه ای گ ته می
 شودی های مبتصی رر که است اده می

ع صهی  مصبره طوریسه دررخ  خطاهای مشاههاتی خواهیه دیه، اجسوع رر انهازه گیری های زماع ن
ای رایاس هه  خطای دی ر نیس وبود دارد که سی صال های ماهواره را متاثر می سازدی ره سبو وبود

یه  رو  ، و از ایرنهه جاجیه جهریح نبهوده  ساعج و سایر مصارع خطا، جاجیه مشاههاتی از ماهواره تا گ
 ودیگ ته می ش 1شبه جاجیه نامیهه می شودی ره روارط راال معسوال مهل شبه جاجیه ی که

 ت فاز موج حاملفاندازه گیری شی -2-4-1

اره اجل مهاهو را مشاههه شیف جاز سی صال ماهواره می تواع ره دقج های رنتری در انهازه گیری جو
ا زمهاع  ته شیف جاز سی صال که از لرظه ی ارسال وع توسط مهاهواره   ها دسج یاججی در ای  روش،

ه زیادی ره  دریاجج در ای ت اه زمیصی رخ می دهه، انهازه گیری می شودی در ای  روش، که شباهج
ی تعیهی  مه   طرز کار طولیاا های السترونیسی دارد، ک ر طول موج سی صال از ماهواره تها گیرنههه  

ه اسهج.  وج های کامیی که سی صال تا رسیهع ره گیرنهه طهی کهرد  شودی اما هسچصاع تعهاد طول م
اا های الف طولیم نول اسجی ای  تعهاد م نول ارنات جاز یا ره اخت ار ارنات نامیهه می شودی رر خ
ه و در رکهج ه هتص  السترونیسی، دارای ارتباط یسطرجه ه تصه، اما را توبه ره ایصسه ماهواره ها در ح

ر قارهل  کانس دی در حال تغییر اسج، ارنات جاز ره سادگی و را ارسال یک جر نتی ه ج ول وننا مرتبا
زت اسهج  حل نی جی نصهی  روش مختیف ررای حل ارنات جاز وبود داردی در تسامی ای  روش ها ال

ورد یک سری مشاههات اضاجی جورت پذیردی یسی از ای  روش ها در رخ  خطاهای مشاههاتی مه 
ی رایهاس  حل ارنات جاز، مهل ریاضی شی ج جاز موج حامهل، کهه رهرا    ررث قرار گرجته اسجی پس از

 ساعج ماهواره و گیرنهه ت ریح شهه اسج، ره جورت زیر خواهه رود :

 
و  iشی ج جاز انهازه گیری شهه رهی  گیرنههه ی    ، tکه در وع ررای هر اپک زمانی مشخص 

  jرایاس ساعج ماهواره   ،  jمخارره شهه توسط ماهواره جرکانس سی صال    ،  jماهواره ی 
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ارنات جاز سهی صال   ،  jو ماهواره ی  i جاجیه ی ری  گیرنهه ی   طول موج سی صال ،   ، 

 رایاس ساعج گیرنهه اسجی  ، و   iتا گیرنهه ی  jاز ماهواره ی 

 خطاهای مشاهداتی -3-4-1

شونهی رعضهی   توانصه توسط مصارع خطای گوناگونی متاثر امواج السترو مغصاطیس در طول انتشار می
 از خطاهای رسرگتر عبات انه از :

 (رایاس ساعج ماهواره و گیرنهه 1
 (شس ج یون  ری و تروپ  ری2

 یری ا(نصه مه،  س ماهوارسایر خطا های موبود در نقشه ررداری ماهواره ای از  و( خطاهای اجسری

 و  ج(دسترسی ،  پ(استقرار نادرسج ونت ،  ت(انهازه گیری ارت اع ونت ،  ث(هصهسه ماهواره،

خت ات م( ناشی می شودی تسامی ای  خطاها در خطای کیی 2000می سال 1انتخاری  پی  از 

 زمیصی ره دسج ومهه ره روش ماهواره ای سنی  خواهصه رودی

 بایاس ساعت -4-4-1

ره و عج ماهواکه در رخ  مبانی تعیی  موقعیج ماهواره ای نیس ره وع اشاره شه، رایاس سا دو خطا
ی مه ع ارا ه وگیرنهه ه تصهی رایاس ساعج ماهواره را اعسال ضرایو ت ریری که در پیات مخارراتی 

 اسج : شود، قارل مهل ازی می راشه یمهل ریاضی ای  خطا یک نصهبسیه ای ره شسل رارطه زیر

 
 و و اپک مربع ساعج ماهواره، و  ،   tرایاس ساعج مساهواره در اپک   در وع که 

شی از پیات رخ و و و و  ره ترتیو وج ج ، دری ج ، اختالف جرکانس ه تصهی پارامتر های
ارل حذف قمخاررای ماهواره ه تصهی رایاس ساعج ماهواره ره جورت ریاضی در مرحیه پس پردازش 

 اسجی 
ی تهواع  ره طوریطه که رخ  مبانی تعیی  موقعیج ماهواره ای گذشج، رایاس ساعج گیرنههه را مه  

دالت ی و معها ه ایک پارامتر م نول جرض و مقهار وع را را است اده ار معادالت تعیی  موقعیج نقط
ا ره ج ن بی، مهل ریاضی شی ج جاز موج حامل مراسبه نسودی البته ار  خطا ره هص ات تعیی  موقعی

ش ی ای  رواست اده از روش ت اضیی مرتبه دو در مرحیه پس پردازش داده ها قارل حذف می راشصه
 در رخ  روش های کیصساتیک مورد رررسی قرار می گیردی
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 انکسار -5-4-1

میسصههی   ترو مغصاطیس ره هص ات عبور از مریطی را ضریو شس ج مت اوت، تغییهر سرعج امواج الس
گی های ره طور کیی بو زمی  ره نصه رخ  تق ی  میشود و هر رخ  بو که دارای  ترکیو و ویژ
هه ی ج خوانمشارنی اسج، یک کره یا سپنر نامیهه میشودی السه های مرزی میاع کره ها نیس یک ا

زیهری    ی  کره یاریشتری  تاثیر را رر سی صال های ماهواره دارنه،تروپ  ر زیرمیشوی دو کره ای که 
 10اع تا ارت  وسپنر( و یون  ر یوع کره یا یوع سپنر( ه تصهی تروپ  ر پایی  ترر  الیه بو اسج، 

پوش سترات ه ر  اکییومتری از سطح زمی  ادامه میارهی تروپوپاز  زیری  ای ج( تروپ ه ر را از   12تا
دی رهه انس هاری   کییومتری ادامه دار 50ا پوش سپنر( بها میسصهی استرات  ر تا ارت اع حهودا کره ی

 که در استرات  ر، تروپوپاز، و تروپ  ر رخ میههه، شس ج تروپ  ری گ ته میشودی
ز منستری  اکییومتری بو زمی  از نصهی  الیه دی ر  تشسیل شهه، که یسی  50در ارت اع ری  از 

ری شهروع و تها   کییهومت  50قشه ررداری ماهواره ای یون  ر اسجی ای  الیهه از ارت هاع   ای  وننا در ن
 ج پ  ر دنار شسکییومتری ادامه میارهی سی صال های ماهواره را عبور از یون  ر و ترو 150ارت اع 

یسهی از   ومیشونهیای  پهیهه موبو رروز خطاهایی نظیر خطای انهازه گیری جاجیه و زمهاع شههه،   
 اسج که ره جواجل مشاههاتی شبه جاجیه گ ته میشود یدالییی 

ار مص هی،  رزادی را یون  ر عسهتا از یوع ها، نی ات  ها و مولسول هایی را رار مثبج و الستروع های و
ی اتعهاد یوع ه تشسیل شهه اسجی الستروع های وزاد انتشار امواج السترومغصاطیس را متاثر می ازدی

ای هه ه ره میهساع تهار  جهرا رهص   خورشهیه ر هت ی داردی جهوراع        موبود در یون  ر در هر لرظ
ارل قه میساع خورشیهی که وا و هوای جضایی نامیهه میشود، میتوانصه تعهاد یوع های یون  ر را ر

ه ههای  ی در دوراتوبنی اجسای  دهصهی از ای  رو، الزت اسج ره هص ات کار را نقشه ررداری مهاهواره  
سهه شس هج   رشیهی توبه ویژه ای ره کار گرجته شودی را توبهه رهه ایص  ریشیصه جعالیج لسه های خو

ه ن هات نقشه  یون  ر رسرگتری  خطای موثر در تعیی  موقعیج ماهواره ای اسج، الزت اسج پی  از ا
 ررداری وضعیج وا و هوای جضایی رررسی شودی

 GPSگیرنده های  -5-1

( و تعیهی  موقعیهج ن هبی    Point Positioningره طور کیی تعیی  مو قعیج ره دو جورت مطیها  
 Relative Positioning    می راشهی درتعیی  موقعیج مطیا ههف، ره دسهج ووردع پهارامتر ههای )

ررای ههر نقطهه در یهک     X,Y,Zتعیی  موقعیج در یک سی ت  مخت ات مشخص می راشهی مثال 
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ر نقطه ه  سی ت  ژ وسصتریکی ولی در تعیی  موقعیج ن بی ههف تعیی  موقعیج 
 ن بج ره نقطه زمیصی دی ر اسجی

 
 GPSتعیص  موقعیج را   (1-8  شسل

ا راشهی طبیعی اسج که دقج تعیی  موقعیج ن بی می توانه خییی ری  تر از تعیی  موقعیج مطی
نه ه می تواتعیی  موقعیج مطیا متصاسو را نوع گیرنهه و شرایط خاد ماهواره ها در زماع مشاهه

ی در جورتیسه متر را است اده از ای  روش قارل ح ول می راشه 6 الی 3مت اوت راشهی دقتی در حه 

امروزه می ر می  در روش تعیی  موقعیج ن بی امساع رسیهع ره دقج هایی در حه 
 راشه، دقتی که بواا گوی عسهه کارهای دقیا امروزی خواهه رودی

رههرداری، ژ ودیصامیههک، مههی توانههه شههامل ای ههاد شههبسه هههای کصتههرل، نقشههه   GPSکاررردهههای 
ج ی  موقعیه میسروژ ودزی، نقشه ررداری کاداستری، تعیی  موقعیج دی ر ماهواره های جضایی، تعی
ل ایج وسهای های دریایی، هوانوردی، جتوگرامتری، سص   از دور، کاررردهای نظامی، ناورری و ههه 

 نقییه و هساراع کارررد دی ر می راشهی
ا هره که  سترسیمشاههاتی شبه جاجیه  یا جاز موج حامل( و د گیرنهه ها رر اساس نوع کسیج های

 ( ره سه گروه زیر قارل ت سیک اسج: Pیا که  C/A  که 

 گیرنده های دستی -2-5-1

لبتهه  ای رونههی  مه ای  گیرنهه ها اکثرا را که کار می کصصهی ریشتر ررای تعیی  موقعیج مطیا ره کار 
 ا را رهاال های خاد رتواع دقج ای  گیرنههه هه   امروزه پژوه  هایی در حال ان ات اسج که را روش

اورری رها  ناسایی و ررد و ره جورت ن بی نیس از وننا است اده کردی ای  گیرنهه ها ریشتر ررای کار شص
 متر( مورد است اده قرار می گیرنهی 5دقج پایی   تا 
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 های دستی GPS  (1-9  شسل

 گیرنده های تک فرکانسه -3-5-1

جرکان هه   را دارنههی گیرنههه ههای تهک     L1ده از جرکانس گیرنهه های تک جرکانس تصنا تواع است ا
Code Correl  از کهCA  و کهP    گیرنههه   است اده میسصصهی گیرنهه های تک جرکان هه ارزاع تهر از

از روی  های دو جرکان ه ه تصهی اما عیو ای  گیرنهه ها ای  اسج کهه امسهاع حهذف اثهر یون ه ر     
وش رو یها از   رایه از مهلنای بنانی یا مریی یون  ریمشاههات در ای  گیرنهه ها وبود نهاشته و 

ظر عسهوت  نهای ت اضیی در طول رازهای کوتاه ررای کاه  خطای یون  ر است اده نسودی رر خالف 
اه دقهج  که جسر میسصصه ای  گیرنهه ها ک  دقج ه تصه، ای  گیرنهه هها رهرای طهول رازههای کوته     

ون ه ر  ره دلیهل عههت توانهایی در حهذف خطهای ی      مصاسو تری دارنه و جقط در طول راز های ریصه
 دقتشاع کاه  می یارهی در ت ویر زیر از ای  نسونه گیرنهه ها را مشاههه میسصیهی
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 گیرنده های دو فرکانسه -4-5-1

دسترسی دارنه ی ریشتر گیرنهه ههای نظهامی       , گیرنهه های دو جرکان ه ره هر دو جرکانس 
ی ای  بود دارده تصهی را ترکیو مشاههات دو موج، امساع حذف تقریبا کل اثر یون  ر و دو جرکان ه

ت اه نی را دسه گیرنهه ها ارنات جاز را نیس سریع تر حل می کصصهی ای  دست اه ها شسل ظاهری مشار
 های تک جرکان ه دارنهی

ی  هه دارا دو جرکان سی ت  های کامل تر دی ری وبود دارنه که عالوه رر توانای های سی ت  های
 ریرات ازیک دست اه رادیو و یک دست اه مودت می راشصه که توسط ای  ارسار هها اطالعهات و ت ه   

دست اه ها  ررای تعیی  موقعیج های ونی ارسال می گرددی ای  Rover ای ت اه رجرنس ره ای ت اه 
 را گیرنهه های رادیو مودت دار می گویصهی

 
 دو جرکانس GPS  (1-10  شسل

می   GPSدست اه های پیشرجته تری وبود دارنه که عالوه رر است اده از ماهواره های ضسصا امروزه 
  سی ت  مرروط رهه کشهور روسهیه( و    Glonassتوانصه از دی ر سی ت  های تعیی  موقعیج مانصه 

Galileo سی ت  مرروط ره کشور های اروپایی( و ییی ررای تعیی  موقعیج است اده کصهی  
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 GPSز سیستم مزایای استفاده ا -6-1

ی  وانهه تعیه  ت( عسییات در انواع شرایط وا و هوایی امساع پذیر اسج و در هر مساع و زمانی می 1
 موقعیج را ان ات دههی

ی یهاری رهرا  ( ررقراری دیه هسسماع ری  ای ت اه های م اور در کار های نقشه رهرداری، دی هر مع  2
 تعیی  مرل وننا نی جی

 بیل خطاهای یون  ر، تروپوس ر و نصهم یری(( امساع حذف خطاهای موثر  از ق3
 ( دسترسی ره دقج های راالی مورد نیاز حتی در حه میییستری4
 ( سرعج عسل زیاد در تعیی  موقعیج ها ن بج ره روش های کالسیک نقشه ررداریی5
بهوده و  ( راحج تری  روش در تعیی  موقعیج که ررای ان ات مشاههات نیازی ره تخ ص خاجی ن6

 دازش اطالعات نیازمصه اطالعات تخ  ی داردیجقط پر
، (ارا ه موقعیج تسامی نقاط در یک سی ت  مخت ات بنانی بنج یس هاع سهازی موقعیهج هها    7

 طرح ها و نقشه های
 

 GPSمحدودیت های سیستم  -7-1

1-7-1- SA 

کهه   بنج کصترل دقج است اده کصصهگاع غیر م از سی ت  تعبیه شهه اسج و سیاسهج ایه  رهوده   
سههی  عخطهایی   SAمتر  ارت اعی( کاه  دهصهی در واقع  156تر  م طراتی( و م 100دقج را تا 

العات طا در اطاسج که توسط وزارت دجاع امریسا از طریا : ای اد خطا در ساعج ماهواره و ای اد خ
و  وغهاز شهه   1990مهارس   25قرار گرجته اسهجی جعالیهج ایه  پهیههه از       GPSمهاری در سی ت  

ی یرنههه هها  ا ترج تهاثیر قهرار دادی البتهه اسهت اده کصصههگاع م هاز از گ      ماهواره های ریور دوت ر
 ز اول مهه امخ وجی که قادر ره حذف ای  اثرنه، است اده می کصهی دولج امریسا ت سی  گرجج کهه  

را  GPSیری های گای  اثر را از روی سی ت  رردارد و از ای  تاریخ ره رعه مشاههات و انهازه  2000
 است اده کصصهگاع غیر م از سی ت  امساع پذیر شهیدقج راالتری ررای 
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2-7-1- AS 

 ررای است اده کصصههگاع سی هت  مشهخص اسهج ی لهذا       P و تا حهودی  C/A نروه ی ساخج که 
داردی  ساخج یک سی صال بعیی و ارسال وع ره گیرنهه بنج ای اد خطا در تعیی  موقعیج وبهود 

 Yخج کهه  را ای اد نسودنهی نروه سها   Yبنج بیوگیری از ای  م ئیه سازنهگاع ای  سی ت ، که 
رها   Pه که در واقع تعویض  AS وبود نهاردی  Yمعیوت نی ج لذا امساع ساخج سی صال بعیی را که 

 می راشه که تصنا است اده کصصهگاع نظامی قادر ره است اده می راشصهی Yکه سری 

 عدم پاسخگویی در برخی مناطق -3-7-1

ری ا بص یی و مساع های سرپوشهیهه و مصهاطا شهن   در ررخی از مصاطا مانصه مصاط GPSسی ت  
 GPSمهواج  متراک  نسی توانه ره خوری تعیی  موقعیج را ان ات دههه و ترهج تهاثیر قهرار گهرجت  ا     

 خطوط  توسط امواج السترو مغصاطی ی دی ر و هسچصی  وبود انعساس موج از سطوح ش اف اطراف
 شودی نصه م یری( از دی ر مرهودیج های ای  سی ت  مر وا می

 GPSروش های مختلف مشاهده با  -8-1

روش های مختی ی ررای ان ات نقشه ررداری ماهواره ای وبود داردی هر روش نیازمصهه ت نیهسات و   
روش های ابرایی مصر ر ر ردی اسجی در پروژه هایی که طول طول های راز ریصه اسج و ره دقج 

رنتری  روش اسجی  GNSSرنهه های های راالیی ه  نیاز اسج، روش نقشه ریرداری استاتیک را گی
اما در پروژه های معسول که وسعج پروژه مرهود اسج، گیرنهه ههای تهک جرکهانس و روش ههای     

 استاتیک سریع، شبه کیصساتیک و کیصساتیک ه  می توانه مصاسو راشهی

ره سبو اجسای  تعهاد ماهواره های قارل رویج و رنبود هص ه مشاههات، زماع  GNSSگیرنهه های 
 مورد نیاز ررای استقرار در هر ای ت اه را در نقشه ررداری استاتیک کاه  می دهصهی

نهه در  تعیی  موقعیج نسود کهه ههر کههات از وننها مهی توا      GPSروش های مختی ی می تواع را به 
ی مه مهی شهود    شرایط خاجی مورد است اده قرار گیردی در تسامی موارد که در ادامه ره وننها اشهاره  

 ات ذیل توبه گردد:رای ج ره نس
 اطالع داشت  از م تصهات سازنهه ی دست اه بنج است اده رنیصه از وع 
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 ای ای  ت اع، ررتوبه و دقج ریشتر در انهازه گیری ارت اع ونت  دست اه موقع انهازه گیری ار

 ههف است اده از هور دست اه نوجیه می گرددی

 ثبج شصاسه نقطه هص ات انهازه گیریی 

 GDOP(Geometric Dilution Of Precision)       رهرای کارههای دقیها در هص هات ان هات

 راشهی 4مشاههات رایه کستر از 

 Elevation Mask  یا زاویهCut Of Angel  ای هدربه انتخاا شودی یعصی ماهواره  15رایه

ی ای  موضوع دربه ررای تعیی  موقعیج مورد است اده قرار ن یرد 15را زاویه شیو کستر از 

 صاا از خطای انس ار می راشهیره دلیل ابت

  یک جرت مخ ود ررای هر نقطه در حالجStatic      هص هات ان هات مشهاههات رایهه تسسیهل 

ری، نههازه گیه  گردد که در وع، نات نقطه، اپراتور، ت نیسات مورد اسهت اده، تهاریخ و زمهاع ا   

ه ق شهیرر وارت اع ونت ، شرایط خاد مانصه وبود دکل جشار قوی در کصار ای ت اه یا رعه 

 یو ی ی ی رایه ثبج گردد

 GPSانواع روش های مشاههه را   (1-1  بهول

 مالحضات دقج اجقی کارررد ت نیسات روش
 

Static(L1) 
 GPSدست اه تک جرکان ه 

 کامپیوتر ررای پی  پردازش
نقاط کصترل نقشه 
ررداری را دقج 

 زیاد

 

 

جاجیه نقاط ره دلیل 
خطای اتس  ر رایه 

ر کییومت 5کستر از 
 راشه

 
Static(L1,L2) 

 GPSدست اه دو جرکان ه 

 کامپیوتر ررای پی  پردازش
نقاط کصترل نقشه 
ررداری را دقج 

 زیاد

 

 

ره دلیل حذف خطای 
یون  ر توسط دو 
جرکانس جواجل می 
 توانه ریشتر راشه

 
Fast Static 

نقاط کصترل نقشه  GPSدست اه دو جرکان ه 
ررداری را دقج 

 متوسط

 

 

 

Stop and go  دست اهGPS 

ررای حالج  GPSونت  
 متررر

توپوگراجی و تنیه 
 نقشه

 

 

الزت اسج 
Initialization شودی

ماکسیس  جاجیه ریس 
کییومتر  10و روور 

 راشه

 
Kinematic and 

RTK 

 RTCMیک گیرنهه را توانایی 

ررای حالج  GPSونت  
 متررر

 امساع ارسال اطالعات

موقعیج  تعیی 
نقاط در حال 
حرکج و تعیی  
 موقعیج های ونی
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 قارییج از یوگاه و اطالعی کرد ررداری نقشه تر دقیا و سریعتر می تواع GPS را ره کارگیری قهرت
رهی  نقهاط    دیهه  GPS را کار دری اسج من  ر یار کار ره شروع از قبل ای ماهواره های گیرنهه های

ا و هوایی ؛ ری ج و ننار ساعته و در ه ج روز ه ته و تقریبًا در هر شرایط وGPS .ضروری نی ج
 مشاههات ان ات امساع ها، ای  هسه از رنتر وی دهه می را ه را ژ ودتیسی جریح نتایج کار می کصه و

 .ودرنیس وگاه  GPS های مرهودیج از رایه وبود ای  رای اسج کستر ان انی نیروی را ریشتر

ی سهاختساع هها   ره ررقراری ارتباط را حهاقل ننار ماهواره نیاز دارنهی درختاع یا GPS گیرنهه های
ر جضهای  رهرای نقشهه رهرداری د    GPS را قطع کصصهی عهالوه رهر ایه     GPS ریصه می توانصه ارتباط را
شه   مصاسو نی جی در ررخی مواقع، مسس  اسهج یهک توتهال استی    indoor سرپوشیهه و داخیی یا
 .راشه ؤثرتراپتیسی مصاسو و م

 :ر ته ره کار می تواع یسی از نصه روش مشاههاتی را انتخاا کرد

  ره ای(، ررای جواجل ریصه، شبسه های ژ ودتیک، یا مطالعات پییج تستونیک  تستونیک ج
جی امها  است اده می شودی ای  روش ره شهت در جواجل طوالنی دقیا اسه  استاتیک از مشاههات

 .اسجن بج ره روش های دی ر کصهتر 

  رههرای ای ههاد شههبسه هههای کصتههرل مریههی، گ ههترش شههبسه، یهها کارهههای ایهه  نصههی ، از
ههای  است اده می شودی هسچصی ، رهرای داشهت  طهول راز    rapid static یا استاتیک سریع روش

 .اسج تر سریع خییی استاتیک مته از سریع، استاتیک کییومتر، ۲۰دقیا تا 

       دی از نقههاط نسدیههک رههه ههه ،    رههرای ررداشههج بر یههات یهها ررداشههج تعهههاد زیهها
 ۴رنتری  روش اسجی ای  روش ره ای  ر هت ی دارد کهه گیرنههه مهاهواره ای      کیصساتیک روش

ماهواره را ره وضوح مشاههه کصهی در غیر ای  جورت ره حل م ههد ارنهات جهاز نیهاز اسهج، کهه       
-on-the دقیقهه طهول رسشهه م هر ایصسهه گیرنههه قارییهج پهردازش         ۱۰تا  ۵مسس  اسج ری  

fly داشته راشه. 

 کیصساتیک ونی تسصیک دی ر (RTK)  اسجی که یک ارتباط رادیویی را از ماهواره ره گیرنهه
طهع ارتبهاط   مربع و سپس ره ُروِور ررقرار می سازدی ای  تسصیک مادامی که تهاخل رادیویی یا ق

، رهرای ررداشهج بس یهات، پیهاده سهازی      RTK رخ نهاده، ررداشج ونی را می ر می سازدی روش
 .کاررردی اسج COGO و

 

http://apsis.ir/rtk-gps-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
http://apsis.ir/rtk-gps-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
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 روش استاتیک -2-8-1

ول راز ط، ررداشج استاتیک، اسجی ره مصظور مشاههه یک GPS اجیی تری  تسصیک نقشه ررداری را
یههی در گهات   در یک نقطهه معیهوت قهرار ده   مایل و ریشتر(، گیرنهه مربع را  ۱۶کییومتر/ ۲۰ریصه،  

مهاع  ی سهپس، ز رعهی، گیرنهه دوت را  که ُروِور نات دارد( در انتنای دی ر طهول رهاز م هتقر سهازیه    
 مههت  رایره  حههاقل  و –ثانیهه   ۶۰یا  ۳۰، ۱۵  معسواًل –م اوی ررای ذخیره دیتا را تصظی  کصیه 

 تعههاد  ی ،ال ریس طول ره ر تهی دهیه اتان  را ررداشج ها گیرنهه کردع روش  را ساعج یک زماع
 مهاع ز مههت  رهه  اسهج  مسسه   هها،  ماهواره ن بی ورای  یا هصهسه و دیه، معرض در های ماهواره
اه رهروز اشهتب   اشج احتیاج داشته راشیهی ره خاطر داشته راشیه: ررای بیوگیری ازررد ررای ریشتری

و ره  اموش کصیهبسع ووری شه، ُروِور را خهسه نیس را دو مرتبه رررسی کصیهی زمانی که داده کاجی 
ه ره رخشهیهع   ریس الی  رعهی ررویه، و ای  پروسه را ررای طول راز بهیه تسرار کصیهی ررای سرعج

الیه  را   ر ههر رهیس  مرحیه ررداشج، گیرنهه ُروِور دی ری را اضاجه کصیه و را با ره با کردع دو ُروِو
 .ررداشج کصیه

 روش استاتیک سریع -3-8-1

رتها نیاز ره در ون ا ان ات نشهه اسج، ا GPS سایتی کار می کصیه که هرگس ررداشج نصانچه در

رای نقطه ر هی یکای اد نصهی  نقطه را مخت ات معیوت داریه که رتوانیه تبهیالت را مراسبه کصی

 هری کصیه رکجح معیوت نقاط از یک هر ره ُروِور گیرنهه مربع انتخاا کصیه، سپس را یک یا نصه

  الی ریس طول ره کصه گیری انهازه رایه ُروِور گیرنهه هر که زمانی مهت استاتیک، رداشجر مانصه

ره  طاها رایه، خر ت ی داردی رعه از ای  که دیتاهایتاع را ررای پردازش ره دجتر می رر GDOP و

 .کسک انهازه گیری دوراره هساع نقاط در زماع های مختیف از روز نک کصیه

 روش کینماتیک -4-8-1

 شویه مطسئ ی دهیه قرار راز طول انتنای در را ُروِور رجرنس را م تقر و تصظی  کصیه، سپس گیرنهه
 ۲۰تا  ۵ونه، هر دو گیرنهه را روش  کصیه و ش نسی با ره با خود ای تای موقعیج از ها دست اه که

ی رعه از دقیقه مصتظر رسانیه  ای  زماع ره تعهاد ماهواره های در معرض دیه و طول راز ر ت ی دارد(
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 پهی   از زمهانی  نهرخ  رها  نقهاط  ذخیهره ی کصیه حرکج ُروِور ایصسه دیتا بسع ووری شه، می توانیه را
هه و یا هر دو، امساع پذیر اسجی در ههر جهورت، سهعی    ش تعیی  پی  از مسانی نرخ یا شهه تعریف

دیهه  کصیه ره موانعی که مسس  اسج سی صال گیرنهه را م هود کصصه نسدیهک نشهویهی زمهانی کهه     
گیرنهه ها ره ماهواره، ره کستر از ننار ماهواره ررسه، گیرنهه را ره مریی انتقهال دهیهه کهه رتوانهه     
 .ننار ماهواره یا ریشتر را ربیصهی در ای  حالج قبل از ررداشج م هد ابازه دهیه ارنات جاز حل شود

 RTKروش  -5-8-1

RTK ز ای ت اه مربع می گیرد، اما بای سی  مشاههات کیصسانیک اسجی گیرنهه ُروِور؛ سی صال را ا
دارد، سی صال های ماهواره را نیس م تقیسًا دریاجج می کصهی امهروزه روش   GPS نوع خودش ونت 

های متصوعی ررای تعیی  موقعیج را دقج راال وبود داردی رهوع شهک یسهی از معهروف تهری  ایه       
 می راشهی  RTK روش ها، روش تعیی  موقعیج ونی کیصساتیک یا

ِور هر دو سی صال را ره مصظور حل ارنات جاز پردازش می کصهی کار را را استقرار و تصظهی   ُرو سپس، 
گیرنهه رجرنس وغاز کصیهی ره مرض ایصسه گیرنهه رجرنس سی صال های ماهواره را دریاجج کرد، می 

دریاجهج   را مربهع  ای هت اه  و ماهواره سی صال دو هر ُروِور توانیه ُروِور را روش  کصیهی جبر کصیه تا
خواهه شه و ارنهات جهاز حهل     initialize ایصیشیاالیس اجطالحًا ُروِور کصهی وقتی ای  مورد ات اق اجتاد،

 ۱می شود، و ررای ثبج نقاط و مخت ات وماده اسجی مشاههات ریس الی  در ای  روش دقتی ری  
دهیه، نرا که قطهع  سانتی خواهصه داشجی مطسئ  شویه که ارتباط را رجرنس را از دسج نسی  ۳تا 

 را مهودت  رادیهو ی رهرود  دسهج  از دقهج  طور ارتباط سبو می شود مراسبات ارنات جاز ُروِور و هسی 
 مطسهئ  ی سهازد  مهی  مختل را ت ریرات ارسال کار رادیویی امواج در تهاخل که نرا کصیه کصترل
ههای ریصهه    اعسهاختس  وبهود  خاطر ره رادیویی های دریاجج در ه  و ارسال در ه  ها، ونت  راشیه

م هود نسی شونه، و کارل ریصه ررای ونت  انتخاا نسصیه نوع ای  انتخاا راعث تضعیف سی صال ها 
اسج، یسی از بالو تری  روش هها در زمیصهه    Real Time Kinematic که مخ ف RTK .می شود

ه تعیی  موقعیج ن بی اسج که در وع دو گیرنهه ررای بسع ووری هسسماع مشهاههه ههای جهاز، ره    
وسییه رادیو مودت ره ه  مرتبط می شونهی ای  روش در تسامی تعیی  موقعیج های دقیا هسچوع 

 .رل است اده اسجقا …و Mobile Mappingکاداستر، پیسای ، ناورری، 

از  (real-time) ره جورت ونی GNSS جرایصهی اسج که در وع ت ریح های سی صال RTK روش
معیوت، ررای یک یا نصهی  گیرنهه متررر جرستاده می  یک ای ت اه گیرنهه مربع را موقعیج

شودی ره ای  معصا که را است اده از مشاههه های کوتاه مهت امساع تعیی  موقعیج دیصامیک  تعیی  
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موقعیج در حال حرکج ری  ای ت اهنا( جراه  شهه و را است اده از سی صال های جاز حامل، 
 .حه نصه سانتیستر تعیی  می گرددموقعیج مسانی ای ت اه سیار را دقتی در 

که رر روی یک  (Base ره نات) GNSS را است اده از یک گیرنهه ثارج RTK در حقیقج در روش
ای ت اه را مخت ات معیوت م تقر شهه اسج، خطاهای مشاههه ها وشسارسازی می شونه و از طریا 

وع گیرنهه ها را اعسال ارسال می شونه و  (Rover) یک ونت  رادیویی ره گیرنهه های متررر
 .های خود، موقعیج دقیا مرل خود را مشخص می نسایصه مشاههه ت ریرات ره

د خطای قادر خواهی  رو GNSS های تعیی  موقعیج ماهواره ایدر سی ت   RTK رااست اده از
و مر سبااتس  ری، خطای مهاری و خطاهای دی ر را ره مقهار نشس یری کاه  دهی  که ای  

ه دقج راال در حه سانتیستر می شودی رصاررای  هر با ک Real-Time اجسای  دقج تعیی  موقعیج
 .ه کرداست اد RTK مورد نیاز راشه میتواع از روش

RTK اد دقج ای  را است اده از سی صال جاز موج حامل، امساع اعسال ت ریح های ت اضیی ررای
 Rover رد اده کصهی روش های مراسبه عهدی مورد استر یار راال در تعیی  موقعیج را جراه  می

عهد  مقهار Rover و انهازه گیری های Base ره ای  جورت عسل می نسایه که را ترکیو داده های
ادی دان ات  مل راجریح جاز موج حامل مراسبه می شود تا ره کسک وع رتواع رجع ارنات جاز موج حا

 RTK رصاررای  گیرنهه شصاخته می شودی initialization ای  رونه رجع ارنات جاز، اغیو ره عصواع

  ی تسرونهی اسج که را حل ارنات اولیه جاز شروع می شود و ای  ق سج ر یار سخج هر 
قارییج  وکه سرعج گیرنهه متررر نبایه عسیسرد  real-time کیصساتیک اسج، مخ وجا در حالج
 .اطسیصاع کل سامانه را کاه  دهه

در واقع شبیه ت ریح ت اضیی اسج را ای  ت اوت که در  RTK را ای  توجیف ها میتواع گ ج که
ز ای  ای ت اه ت ریراتی ررای است اده می شود که ا (base) ای  روش از یک ای ت اه مربع مریی

ارسال می  (Rover) مشاههات جاز را دقج ر یار زیاد از طریا ارتباط های رادیویی ره گیرنهه سیار
حذف می شود  GNSS ره ای ت اه مربع، تقریبا تسامی خطای دری ج rover شودی ره دلیل نسدیسی

 ایصسه سی صال از ای ت اه اجیی و تعیی  موقعیج ره دجعه های زیاد قارل تسرار اسجی اما ررای

(base) ره سیار یا متررر (rover) ررسه نیاز ره یک خط دیه م تقی  میاع ونناسجی  البته در 

RTK سصتی( 

دور راشه و  base از rover یک قانوع خییی من  وبود دارد : اگر RTK در زمیصه اجول و عسیسرد
ج کار از دسج میرودی دلیل ساده ای  امر ای  قرار گیرد رخشی از دق base در انتنای ررد پوششی

اسجی رصاررای  دور  rover هسواره در حال ت ریح مشاههه های ماهواره ها از مرل base اسج که
قرار  rover راعث می شود که ت ریح های مرروط ره هسه ماهواره ها در اختیار base از rover رودع

http://irgeodesy.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-gnss/
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در هص ات شروع ره کار دقیقا  base یج مسانین یرد و دقج کار کاه  یارهی در حقیقج موقع
مشخص اسج  از طریا روشنای مختیف تعیی  موقعیج( رصاررای  قادر اسج خطاهای مشاههه های 

 را ت ریح کرده و از طریا ارتباط رادیویی ای  ت ریح ها را ره rover ماهواره ای از موقعیج خود و

rover ر رسته تا موقعیج وع ه  ت ریح گردد. 

 GPSاهده با مش -9-1

ک یه ره هسرا متعیقات وع بنج شروع ررداشج ره روش استاتیک الزت اسهج کهه    GPS دو دست اه
ی کهه  دست اه در روی نقطه ای را مخت هات معیهوت م هتقر کهرده و دسهت اه دوت را روی نقطهه ا      

 مخت ات وع م نول اسج م تقر می نساییهی

کییهومتر در ریشهتر حالهج     49ی توانهه تها   شروع ره ررداشج ه  زماع دو دست اه که جاجیه وننا م
جاجیه از یسهی ر راشهی الزت ره ذکر اسج هر نقههر جاجهیه دو دسهت اه ریشهتر راشهه مههت زمهاع        

 دقیقه در ریشتری  جاجیه( بنج مشاههه مشترر دو دست اه الزت می راشهی  30ریشتری  

خییه توسط رت ریهر ان ات  تLGOخروج کارت حاجظ و تخییه وع بنج ورود اطالعات ره نرت اجسار 
 می شود(

 

 

 500دوجرکانس سی ت   GPS  (1-11  شسل

 

 



GPS و پردازش اطالعات 

 28 

 

  GPS ینظر یمبان

 

 بنج شروع عسییات  GPSمتعیقات   (1-12  شسل

 

 

 ن و شهه و در حال مشاههه GPS  (1-13  شسل
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  GPS ینظر یمبان

 

 

 ج ره نسای  در حال مشاههه  (1-14  شسل

 

 

 پورت های ونت  و راطری و مرل رت  (1-15  شسل
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  GPS ینظر یمبان
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 : 2 فصل

LGOنرم افزار پردازش اطالعات 
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  LGO طالعاتافزار پردازش ا نرمنرم

 LGOافزار  ط نرمآشنایی مقدماتی با محی -1-2

یک نرت اجسار ت اری بنج پردازش داده های خات ررداشهج شههه رها     Leica Geo Officeنرت اجسار 
می راشهی ای  نهرت اجهسار توسهط شهرکج      GPSاست اده از گیرنهه های تک جرکان ه و دو جرکان ه 

 الیسا طراحی و عرضه شهه اسجی

 

 LGOمریط نرت اجسار   (2-1  شسل

 منوی اصلی -2-1-2

 می راشهی ر راالی ج ره نسای  داده می شود در رر گیرنهه گسیصه های شسل زیرای  نوار که د 
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 Toolbarنوار ابزار  -3-1-2

گر ایه  نهوار   ای گیردی نوار ارسار استانهارد ارساری را در رر گرجته اسج که ریشتر مورد است اده قرار م
ا رهر روی  اا نسوده و یه را انتخ Toolbarsکییک کرده و  Viewارسار نسای  داده نسی شود رر روی 

مهی   پص ره ای رهاز  customizeق سج خاک تری رنگ راالی ج ره راسج کییک نسوده را انتخاا 
  تخاا نسودیو یا هر نوار ارسار دی سی که مورد نیاز اسج را ان Standardشود که می تواع نوار 

List bar1 

نسایه و از سه  را جراه  می LGO ای  نوار ارسار امساع دسترسی وساع ررای ابسای و ارسار مختیف
 گروه زیر تشسیل شهه اسجی

 

 
 

اههی دی هر   انتخاا گهرددی ر  List bar و Viewررای راز کردع و یا ر ت  ای  پص ره از مصوی اجیی 
 می راشهی Toolsاست اده از مصوی  List barررای دسترسی ره ارسار موبود در 

 

 

 List barنروه دسترسی ره   (2-2  شسل
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  LGO افزار پردازش اطالعات نرمنرم

Context Menu 
دسترسهی   ا راسج کییک کردع در هر ق سج از نرت اجسار می تواع ره لی تی از دستورهای م یهه ر

 پیها کردی
Tabbed View 

ار مهی  اسج که رعه از ساخت  پروژه در اختیار قر projectمرروط ره پص ره  Tabbed Viewبهول 
 ختیف ازمه ج رات گیرد که در ادامه ره وع پرداخته می شودی ای  بهول قارییج دسترسی سریع ر
ای  کار را  ر داد کهیک پروژه را جراه  می ووردی تغییرات ای  بهول را می تواع را توبه ره نیاز تغیی
 راسج کییک کردع روی بهول و حذف و یا اضاجه نسودع گسیصه ها ان ات دادی

 

 

 
 GPSمی تواع نقاط و خطهوط شهبسه را در سی هت  مخت هات تعریهف شههه        View/Editدر تو 
 ( می راشه و یا هر سی ت  مخت ات مریی دی ر را رویج نسودیWGS84که 

 

 
ری، نهوع  از بسیه گراف زمهاع، تهاریخ انههازه گیه     GPSدر ای  ق سج اطالعاتی در مورد مشاههاع 

 ونت ، ارت اع ونت  و ی ی ی ره نسای  گذاشته می شودی

 

 
 

ا در رتی در ای هت اه ههای مختیهف    عالوه رر ای  می تواع وضعیج پوش  زمهانی اطالعهات ررداشه   
یه   انهوع در   پص ره مشاههه نسودی پردازش نقاط، ویرای  اطالعات ونت  ها و پردازش هایی از ایه  

 ق سج ان ات می گیردی

 

 
خوانهه شههه   LGOکه توسط  Theodolite Positioning System )TPSدر ای  تو دست اه های 

 ه می شودیتعریف و ان ات گرجته انه ره نسای  گذاشتانه و هسچصی  پیسای  هایی که در پروژه 

 

 
امال ه جهورت که  ای  تو مرروط ره داده های تراز یاری می راشهی در ای  ق سج داده های ترازیاری ر

 اتوماتیک پردازش می شونهی



GPS پردازش اطالعات و 

 

 35 
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 سرشس  می Adjustmentنتایج حاجل در تو  GPS Procssingرعه از پردازش داده ها در ق سج 

 ده خواههدلیل اهسیج سرشسصی اطالعات ای  موضوع ره جورت کامل در ادامه توضیح دا شونهی ره
 شهی

 

 
 Coordinate Formatلی ج مخت ات نقاط در ای  تو قارل نسای  اسجی را است اده از نوار ارسار 

 می تواع مخت ات نقاط را را جرمج های مختیف در اختیار داشجی 

 

 
 ردیاده کی  و ویرای  کردع سطوح تعریف شهه در پروژه است از ای  تو می تواع ررای نسا

 

 
ت  اسهج  ونه   ای  تو در رر گیرنهه ویژگی های ونت  هایی اسج که در پروژه از وننا است اده شههه 

در پص ره مشخص شهه انه ونت  هایی ه تصه که مرروط رهه شهرکج الیسها     هایی که را عالمج 
ف نسهودی  لی ج حذ رتباط انه و می تواع وننا را ویرای  و یا ازنسی راشصه که را داده های خات در ا

   کردیاع ویرایاما اطالعات مرروط ره ونت  های الیسا که در نرت اجسار موبود می راشه را نسی تو

 

 
 

که  propertiesرا راسج کییک روی مشخ ات ونت  گسیصه هایی در اختیار قرار داده می شود مانصه 
خود خ وجیات ونت  را در رر داردی در جورتی کهه ونهت  مهورد نظهر در رهی       در ج ره مرروط ره 
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گسیصه ها موبود نباشه، می تواع ونت  بهیه را ره نرت اجسار معرجی نسودی ررای ای  کار روی جه ره  
 راز می شودی New antennaرا انتخاا نسودی پص ره  Newراسج کییک کرده و گسیصه 

 

 

 پص ره ای اد ونت  بهیه  (2-3  شسل

 
 ر ای  تو نتایج حاجل از پردازش نسای  داده می شودید

 

 
جهی  روژه معردر ای  تو می تواع ای تی از تسات کههایی که هص ات وارد کردع داده های خات ره په 

 هیر می راششهه انه را ربصهیهی عالوه رر ای  امساع ویرای  ای  کهها در ای  ق سج امساع پذی
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 Managementمعرفی اجزای  -2-2

 

ردع کمریی ررای ساخت  پروژه بهیه و هسچصی  راز  Project managementگسیصه مهیریج پروژه 
 پروژه ای از پی  ساخته شهه، کپی، انتقال و ویرای  نسودع وع می راشهی

ژه های راز می شودی که در رر گیرنهه پرو Project managementرا کییک کردع روی دکسه پص ره 
ا راگر پروژه ای در سی ت  سخج اجهساری دی هری سهاخته شههه اسهج       از پی  ساخته شهه اسج،

سج ثبهج  ر ایه  ق ه  رخواهی  در نرت اجسار راز کصی  و یا پروژه ای را ره لی ج اضاجه کصی  و وع را د
  پص هره ای  زا انتخاا کصی Registerکصی  در هر بای دلخواه از ای  پص ره راسج کییک نسایی  و 

و پهروژه  ای  ترتیه  می تواع جایل خود را در وع پیها و وع را تاییه کرد و رهررای ما راز می شود که 
 قهیسی در لی ج ثبج می شودی

 

 
 ای اد پروژه بهیه  (2-4  شسل

صهه  نصانچه ق ه حذف پروژه ای از لی ج داشهته راشهی  روی نهات وع راسهج کییهک کهرده و گسی      
UnRigister ی شهود و  یل پروژه پار نسه را انتخاا می کصی ی می رای ج توبه داشج را ای  کار جا

کرده و  جقط نام  از لی ج حذف می گرددیررای پار کردع جایل پروژه، روی نات وع راسج کییک
 ودینامه پار نسرا انتخاا نسوده و رایه توبه نسود که نبایه جایل ها را خارج از رر Deleteگسیصه 
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ای هخت ات نقاط و سی ت  الزمه درر رنتر ای  ق سج ارا ه توضیح مخت ری در خ ود م

 مخت ات می راشهی
 

 
امساع معرجی و تغییر در پارامتر های ونت  ههای مختیهف    Antennas Managementمهیریج ونت  

GPS  را جراه  وورده اسجی ره عصواع مثال، منستری  پارامتر یک ونت  اج ج مرکس جازphas center 

offset  وع می راشه که ای  جاجیه در معرجیBaseline   و هسچصی  در پردازش ها اهسیج ر هیاری
 دارد، در ای  ق سج معرجی می شودی

 

 
جی و یها  شامل کههای موضوعی و وزاد اسج که اطالعاتی را در مورد توجیف ویژگی ههای توپهوگرا  
ه وژه ضسیساطالعاتی در مورد نقاط در طول انهازه گیری را می دههی ای  لی ج مسس  اسج ره نر

 ساع ای اد و ویرای  ای  کهها نیس وبود داردیشهه راشهی ام
 

 
ره نهرت   Almanasررای پی  ریصی وضعیج ماهواره ها از ای  ارسار کسک می گیری ی را معرجی جایل 

، در اجسار اطالعات گراجیسی و عهدی ماهواره ها در جورت جیسهی در یهک زمهاع و مسهاع مشهخص     
 می کصهی کسک GPSکاررر ذر طراحی کار میهانی اختیار کاررر قرار می گیردی ره ای  ترتیو ره 

 

 
Precise Ephemeris Managment  اطالعات دقیا مهار ماهواره هاPrecise Ephemeris   را رهرای

 ه ای خهاد ما نشاع می دههی ای  اطالعات ررای پروژه های مختیف قارل است اده اسج و رهه پهروژ  
 مرهود نسی شودی



GPS پردازش اطالعات و 

 

 39 

  

  LGO افزار پردازش اطالعات نرمنرم

 

 

 

 

 
سا برا می کصهی شاویژوال ری یک و زراع ررنامه نوی ی باوا را پشتیبانی و دو زراع  LGOنوار ارسار 

ز ای  اره یسی  می توانیه ررنامه های خود را ررای ان ات سریع تر و راحج تر یس ری عسییات روتی 
جهسار ثبهج   ای  نهرت ا  Scriptsدر لی ج  Scripts Managementدو زراع نوشته و را است اده از ارسار 

 ع را ابرا نساییهیکرده و و
 

 
عیهی   تگسارش هایی که در ق سج های مختیف از نرت اجسار می گیریهه دارای سهاختاری از پهی     

ارها را می تواع ای  سهاخت  Report Templates Managementشهه اسج را است اده از               
 ا اضهاجه رموبهود وع   رر ح و نیازتاع تغییر دهیه و یا یک ساختار بهیه ای اد کرده و رهه لی هج  

 کصیهی
 

 
 View/Editeای  گسیصه بنج مهیریج ت ویر زمیصه ره کار ررده می شودی ای  مول هه کهه در تهو    
یی خت ات مرقارل ابرا اسج ای  امساع را ررای کاررر جراه  می کصه که را معرجی کردع سی ت  م

سیصهه در  گه ره ایه  کهه ایه     ره ت ویر، مخت ات نقاط مورد نظر را در ت ویر مشخص کصهی را توب
 کارررد نهارد ره هسی  انهازه ره توضیح وع اکت ا می کصی ی GPSپردازش 
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 مختصات نقاط و سیستم های مختصات -3-2

 ررای هر نقطه می تواع سه نوع مخت ات رر روی ریضوی ارا ه نسودی

وی ریضوی مشخص مهی  ( که مخت ات یک نقطه رر رمخت ات مصرصی الخط ژ ودتیک 
 راشهی

 
 سی ت  مخت ات ژ ودتیک  (2-5  شسل

( کهه مررهوط رهه مخت هات سهه رعههی       XG,YG,ZGمخت ات کارتسی  م تقی  الخط(ژ ودتیک  
 می راشهی Geodeticدرسی ت  

 
 سی ت  مخت ات کارتسی   (2-6  شسل
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 ره سسج ن ف الصنار گریصویچ XGمرور 

 ره جورتی که سی ت  راسج گرد راشهی XGدربه مرور  90در ج ره استوا در  YGمرور 

رت هاع  امرروط ره ای  نوع مخت ات هیچ ارتبهاطی رها    Zره سسج مرور دورانی ریضوی   ZGمرور 
 نقطه نهارد(ی

 

ههای   ره سی ت  ت ویری که ره پروژه معرجی شهه ر ت ی داردی از سی ت  Gridسی ت  مخت ات 
 ره کردیو المبرت اشا UTMت ویر می تواع ره سی ت  ت ویر 

 
 
 

 

 lambertو  utmسی ت  مخت ات   (2-7  شسل

یف امساع ارا ه مخت ات ره اشسال مخت Coordinate System Managementلذا در ادامه مهیریج 
( رهه  WGS84که ذکر گردیه منیا شهه اسجی هسچصی  امساع انتقال مخت ات از سی ت  بنهانی   

 هسج از  داده هایی که در ایه  ق  سی ت  مریی و ریعسس وع در ای  ق سج امساع پذیر می راشهی
 م تقل از پروژه ذخیره می شودی Databaseنرت اجسار وبود دارد در پای اه داده 
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 Toolsمعرفی ابزار موجود در  -4-2

 
 Import Raw Dataو داده های انههازه گیهری شههه از ارهسار      GPSررای وارد کردع داده های خات 

مهی   ده هها را ای  نرت اجسار جرمج ههای خاجهی از دا   است اده می شودی البته توبه داشته راشیه که
 صیهیکمشاههه  Import Raw Dataاز پص ره  Files of Typeخوانه که می توانیه وننا را در ق سج 

 

 
( ره پروژه مهی راشههی   SKI-ASCII جایل های را جرمج ASCIIای  ارسار ررای وارد کردع جایل های 

ل خوانهع در تسامی کامپیوتر ها و سی ت  های عامل می روده و قار Textره جورت  ASCIIجرمج 
 ASCIIمی توانصه شامل لی تی از مخت ات ها راشصه و یا جایل های ال و   ASCIIراشهی جایل های 

File Templatesرا در رر گیرنهی جرمج ) ASCII ریشتر ررای داده های کالسیک است اده می شودی 
 

 
ودی اگهر در  شه از ای  ارسار اسهت اده مهی    Land Desktopنرت اجسار ررای ساخت  جاییی قارل ابرا در 
شهسا مخت هات    FieldBooK File )FBKه هتیه، جایهل     GPSحال کار کردع رر روی داده های 

ری شههه  (، ارت اع ونت  ها و هسچصی  مخت ات انهازه گی Refrence Stationای ت اه های مربع  
 را در رر می گیردی Roverی نقاط 

ود و نقاط مخت ات داری ه تصه که مخت ات نقاط دی ر از وننا گرجتهه مهی شه    Refrenceط  نقا
 مخت ات دار می شونهی( Refrenceنقاطی ه تصه که ره وسییه نقاط  Roverنقاط 

 

 
ه می شهودی  پروژه از ای  ارسار است اد GPSاز داده های خات  RINEXررای داشت  خروبی را جرمج 

اده اجهی از د وانه کل داده ها را در رر گیرد و یا در رر گیرنهه ی رخ  خکه ای  خروبی ه  می ت
 ها راشهی
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مهی   AutoCADکه جرمج های نهرت اجهسار    DXF,DWGای  ارسار امساع ای اد جایل هایی را جرمج 
از  اسهج را  Micro Stationکه مررهوط رهه نهرت اجهسار      DGNراشصه و هسچصی  جایل هایی را جرمج 

 ناحیه های یک پروژه را جراه  می ووردینقاط، خطوط و 
 Local Gridالبته می رای ج توبه داشج که مخت ات ها رایه در یک سی ت  مخت هات مریهی   

System      تعریف شهه راشصهی هسچصی  زمانی می توانی  جایل هایی را جرمج های نهات رهرده ر هازی
 ات گرجت  خروبی ها هسسماع در حهال  که نرت اجسار مرروطه   اتوکه یا نرت اجسار ماکرواستیش ( هص

 ابرا راشصهی
 

 
ره شههه  از نقاط، خطوط و ناحیه های ذخیه  ESRI Shape Fileاز ای  ارسار ررای ساخت  جایل های 

 قارل ابرا می راشهی Arc GISدر یک پروژه است اده می شودی ای  جایل در نرت اجسار 

 

 
اسهج رخواهیهه،    WGS84 کهه    GPS خت اتاگر شسا مخت ات های ننایی را در هساع سی ت  م

ره  WGS84دی ر نیازی ره ای  گسیصه نی جی ای  گسیصه ررای انتقال مخت ات از سی ت  مخت ات 
سی ت  مخت ات مریی و هسچصی  تعیی  پهارامتر ههای تبههیل رهی  دو سهرس مخت هات قارهل        

ارهل  ت اوت قپروژه های م است اده اسجی عالوه رر ای  ها ررای مقای ه ری  مخت ات های موبود در
 است اده اسجی

 

 
مهی   LGOی توسهط  از ای  ارسار ررای انتقال داده ها ری  کامپیوتر و دست اه هایی که قارل پشتیبان

ه ههای  ردع پهروژ راشصه، است اده می شودی عالوه رر ای  شسا می توانیه از ای  گسیصه ررای تبهیل ک
 یهیدست اه اضاجه کص jopره  LGOساخته شهه در 
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ی دست اه ها اجظه اجیحرا است اده از ای  ارسار شسا می توانیه نرت اجسار های مورد نیازتاع را رر روی 

 ن و نساییهی

 

 
رهه   LGOمی راشه که هص هات ن هو   format fileارساری ررای ساخت  و تعیی  کردع جرت جایل ها  

و ه  جهرت   LGOتواع جرت جایل های  جورت اتوماتیک ن و می شودی را است اده از ای  قارییج می
 جایل دست اه ها و ت نیساتی مانصه توتال استیش  ها را تعیی  کردی

 

 
 ایه  داده هها   وماده می کصههی   1200ای  ارسار داده های مختیف را ررای قرار دادع رر روی سی ت  

روی  اسج رهر  قرار می توانصه نقاط کصترل، نقشه ها و هسچصی  طرح باده، تونل و یا رییی راشه که
 زمی  پیاده شود، راشصهی

 

 
ایه  سی هت     از ای  ارسار است اده می شود که از اطالعات خات 1200ررای تخییه اطالعیج سی ت  

 خروبی می گیردی  ASCIIجایل 

 ایجاد یک پروژه و آماده نمودن اطالعات جهت پردازش -5-2

 ت نسایی ی اد یک پروژه بهیه اقهادر ارتها می رای ج ن بج ره ا GPSررای پردازش داده های 
 ای اد پروژه

 

 از مصوی ارسار می تواع ره پص ره زیر دسج یاججیو یا را کییک روی 
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 Generalتب 

 

 

 بنج ای اد یک پروژه بهیه Generalتو   (2-8  شسل

 
 گردد یمنات پروژه درج  Project nameکارکتر را پشتیبانی می کصه و در ق سج  40نامی که تا 

 Locationو در ق سج  

ودرسی که قرار اسج 
 پروژه در وع ذخیره گردد ثبج می شودی
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مخت ات  از یک نقطه که دارای مخت ات معیوت اسج شروع کرده و ره سایر نقاط GPSدر پردازش 

ت هات  راشصه در ننایج رهه  صقطهه ارتههایی رها مخ     Loopمی دهی ی در جورتی که ره جورت حیقه 
صههه  ریهاع کص  ه که مخت اتی هسراه را خطا خواهه داشج که را اختالج  را مقهار اولیهمعیوت رسیه

 خواهه رود کخ در ای  ق سج خطای م از درج می شودی Loopخطای 

اختالف ساعج مصطقه ای که پروژه در وع  در ق سج 
 4:30 اول سهال  ان ات می شود را ساعج گریصویچ را درج می نسایی  که ای  مقهار در ایراع در نیسه

 .می راشه 3:30اسج و در نیسه دوت سال 

 Coordinatesتب 
 

 
 بنج ای اد یک پروژه بهیه Coordinatesتو   (2-9  شسل

قهرار   WGS84ای  ق سج مرروط ره تعیی  سی ت  مخت ات اسج که ره جورت پی  جرض روی 
 ی  مصظوراگرجته و ررای تغییر وع و هسچصی  ای اد یک سی ت  مخت ات بهیه وارد لی تی که ره 

 وماده شهه اسج شویهی Viewدر ق سج 

مرروط ره اجالح شبسه مخت ات می راشه را زدع تیک  ق سج 

و وع می توانیه جهاکتور مقیهاس را در   
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را وارد نساییهی را معرجهی ایه  مقهادیر مهی      X,Yدر دو ق سج رعهی میساع بیب ایی در دو بنج 
 یتوانیه نقاط را ره یک شبسه مریی انتقال دهیه

 

 Dictionaryتب 
 

 
 بنج ای اد یک پروژه بهیه  Dictionaryتو   (2-10  شسل

 

رد کهردع  ای  ج ره مرروط ره اطالعات شخ ی اسج که درخواسج ان ات پروژه را داده اسج که وا
 ای  اطالعات اختیاری می راشهی

مرروط رهه نهات    ق سج 
 مهیر پروژه

نات درخواسهج   ق سج 
 کصصهه

 ودرس مشتری ق سج 

عههات در اطال ق ههسج 
 خ ود ورق نقشه ی مرروط ره مصطقه پروژه را در رر می گیردی
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سههههرررگ  ق ههههسج 
 گسارش مشخص می گرددی

مررههوط رههه   ق ههسج 
 پاورقی گسارش اسجی

 
 
 

توضیح ریشهتر  ق سج 
 در خ ود پروژه 

 

 Background Imageتب 
 

 
 بنج ای اد یک پروژه بهیه Background Imageتو   (2-11  شسل

 د نهاردکاررر GPSدر پرازش های 
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 Codelist Templateتب 
 

 

 بنج ای اد یک پروژه بهیه  Codelist Templateتو   (2-12  شسل

 وت اسجیدر ای  ق سج ر ته ره ایصسه داده های خات از نه دست اهی گرجته شهه جرمج ها مت ا
ات ثبهج  کییک کرده تها اطالعه   okپس از ان ات تصظیسات مرروط ره تو های مذکور رر روی دکسه 

 ژه ای اد گرددیشود و پرو

 LGOورود مشاهدات به پروژه ایجاد شده در  -6-2

 

 حالج اول:
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 حالج دوت:
 

 
 

 حالج سوت:
 

 
 

 

 

 gpsجراخوانی مشاههات   (2-13  شسل
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نوع داده ها  در ق سج 
 مشخص می شود

 
 

 

 تعیی  نوع مشاههه  (2-14  شسل

 

و رهه معصهی    Receiver Independent Exchange Format مخ ف عبارت Rinexعبارت 
اد شههه  ای  1989ج م تقل از گیرنهه می راشه که توسط موس ه ن وت دانش اه ررع در سال جرم
 اسجی

Observation  رخه  مهی راشهه ی رخه       4: مرروط ره داده های مشاههات می راشه که شهامل
C1 مشاههات شبه جاجیه کس C/A  مرروط رهL1 ، )L1     مشهاههاع جهاز مررهوط رهه L1 ، )P2  

 ( می راشهیL2  مشاههات جاز مرروط ره L2( و L2مرروط ره  P مشاههات شبه جاجیه که
Navigationمرروط ره داده های موقعیج ماهواره می راشهی : 

Meteorologicalمرروط ره داده های هواشصاسی می راشهی : 
  ترتیو داده را انتخاا نساییهی ره ای Assignدر ننایج روی نات پروژه کییک کرده و سپس گسیصخ 

 پروژه معرجی می شونه و پص ره مرروط ره پروژه راز می شودیها ره 

 پردازش مشاهدات -7-2

مسسسبعه از ورود اطالعات ره نرت اجسار و قبل از پردازش رایه مشخص راشه کههامیک از مشهاههات   
 Reference خطی که نقطه Baselineقرار اسج در پردازش است اده گردد و بنج پردازش هر 
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و  Referenceمی کصه( رایه معرجی کصهی  کهه کههامیک از مشهاههات     وجل  Roverرا ره نقطه 
 اسجی Roverکهامیک 

 

 
 lgo مشاههات وارد شهه ره مریط  (2-15  شسل

 Roverبنج انتخاا هسه مشاههات ره عصواع  

 Referenceبنج انتخاا مشاههه ای ره عصواع 

 Roverبنج انتخاا مشاههه ای ره عصواع  

انتخاا کرده و رعه را اسهت اده   Roverره عصواع ا است اده از می تواع ارتها هسه مشاههات را ر

 را معرجی نسودی Referenceمشاههه از 
Processing Mode 

در نرههوه ان ههات پههردازش دو نههوع انتخههاا مههی تههوانی  داشههته راشههی ، پههردازش رههه جههورت      
 (یAutomaticو یا پردازش ره جورت اتوماتیک   (Manualدستی 

اررر می کنروه انتخاا و طراحی داده ها ره دسج کاررر می راشه،  Manualدر پردازش ره جورت 
 مورد نظرش را معرجی و وع را پردازش نسایهی Baselineتوانه 

ا در رمصطقهی   Baselineاما در پردازش ره جورت اتوماتیک نرت اجسار تسات ترکیو ههای خطهوط   
ه جهورت  ره اتی که انتخاا کرده ایهه  نظر می گیرد و رر اساس یس ری قیود پردازش را ری  مشاهه

عرجهی  مرا  Referenceنسی توانی  ای ت اه  Manualاتوماتیک ان ات می دهه و رر خالف حالج 
اط رجهرنس  را انتخاا نسایی  و خود نرت اجهسار یس هری نقه    Roverنسایی  و جقط می توانی  نقاط 

 Processing Parametersمصاسو در نظر می گیرد و ای  پردازش را طبا پارامترهایی کهه در  
 معرجی کرده ایه ان ات می دههی
Processing Parameters 

  کهار  ییه و ایقبل از ان ات پردازش رایه پارامترهای مورد نیاز را بنج ان ات مراسبات مشخص نسا
 ان ات می گیردی Processing Parametersدر ق سج 
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 نسای  پارامتر های پردازش اطالعات  (2-16  شسل

 

 
 یسات پارامترهای پردازش اطالعاتپص ره تصظ  (2-17  شسل
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تیک خورده راشه ای  پص هره دارای ننهار   اگر در ای  ج ره گسیصه 
 ج ره اسجی

 

 
 

 Generalتو 
 

 
 

ر هها ریشهت   هص امی که ارت اع ماهواره ها از یک حهی پایی  تر راشه احتسهال وبهود خطها در داده   
شهسل  منظر شودی و گاهی مسس  اسهج   اسجی ره هسی  دلیل رنتر اسج که از مشاههات وننا جرف

 جسای  ای که را ا در حل ارنات ره دلیل نویسهای موبود در اطالعات ماهواره هایی را ارت اع ک  راشه
صه را در اشته راشزاویه ارنات حل شودی ره هسی  مصظور کستری  ارت اعی که ماهواره ها می توانصه د 

 ای  ق سج معرجی نساییهی
 

Ephemeris 

 
 Precise ephemerisی  ق سج شسا می توانیه انتخاا نساییه که در پردازش، از اطالعهات  در ا

راعهث   Precise ephemeris، اسهت اده از   Broadcast ephemerisاست اده نساییهه و یها از    
ریصهی که مشهاههه رهر روی وننها در یهک مههت زمهاع        Baselineرنبود دقج ها هص ات پردازش 

 Import/Preciseاسج، می شود  ررای وارد کردع ای  اطالعهات از گسیصهه   طوالنی ان ات گرجته 

ephemeris واقع در مصوی اجیی است اده نساییه(ی 
 

Solution type 

 
صسهه  یرد و ایدر ای  ق سج تعریف می کصی  که کهات روش ررای مراسبه رایه مورد است اده قرار ر 

 را انتخاا کردی می تواع گسیصه های زیر LGOاجسار  ویا ارنات جاز رایه حل شود یا خیری که در نرت
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و  اسج که راعث می شود که سی ت  از مشاههات جاز Automaticحالج پی  جرض وع رر روی 
 ی جینکه ررای حل ارنات جاز است اده کصهی در حالج معسول احتیابی ره تغییر ای  گسیصه 

 

GNSS type 
 

 
از  ییهی جقهط طالعات کهات ماهواره ها می خواهیه است اده نسادر ای  ق سج مشخص نساییه که از ا

(ی اگههر گسیصههه GPS,GLONASSو یهها از داده هههای هههر دو مههاهواره    GPSمههاهواره هههای 
Automatic      را انتخاا نساییه نوع ماهواره ره داده ههای ذخیهره شههه در نقهاطReference  و

Rover وار ته می شودی 
 

Active Satellites 

 
در وع    ق سج شسا لی تی از تسات ماهواره هایی کهه مشهاههه شههه انهه را مهی ریصیهه کهه       در ای

 نسای  داده شهه اسهجی  Rرا حرف  GLONASSو ماهواره های  Gرا حرف  GPSماهواره های 
  وننها ایه   را جعال کردع ماهواره ها زدع تیک مرروط ره هر ماهواره خاد( و یها غیهر جعهال کهردع    

رج ردازش خاپار داده شهه که مشاههات مرروط ره یک ماهواره را از شرکج در قارییج ررای شسا قر
 نساییه و یا ایصسه از اطالعیج وننا در پردازش است اده کصیهی

 
 در اختیار شسا قرار داده می شودی Strategy, Extendedرا انتخاا ای  گسیصه دو تو 
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 Strategyتو 

 
 ردازشتصظیسات پی  از پ  Strategyتو   (2-18  شسل

Frequency 
پهردازش   در ای  ق سج می توانیه مشخص کصیه که نرت اجسار از کهات جاز موج حامل بنهج ان هات  

 است اده کصهی

 
 

Automatic 
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دازش ا بنهج پهر  را انتخاا ای  گسیصه نرت اجسار رنتری  جاز و یا ترکیبی از جازههای امهواج حامهل ر   
 انتخاا می کصهی

 
L1,L2 

نس های خاد ، نرت اجسار بنج حل م ا ل ره است اده از ای  جرکا L2یا  و L1را انتخاا جرکانس 
 مرهود می شودی

L1+L1 

 بنج پردازش است اده می شودی L2و   L1را انتخاا ای  گسیصه از ترکیو امواج 
 

Iono free(L3) 

ش رهه   هات پهرداز  ( را در انL3را انتخاا ای  گسیصه شسا دستور است اده از موج عاری از اثر یون  ر 
 نرت اجسار می دههی

 
Fix ambiguities up to 

 
تها نهه    بنج حل ارنات در جاز می راشههی یعصهی   Baselineای  مقهار ریاع کصصهه ریشتری  طول 

 طولی ارنات در جاز را حل کصهی
 

Min.duration for flot solution(static) 

 
ی کهه  راشه که اگر مههت زمهان  می  Staticدر حالج  Flotکستری  زماع مشاههه در حل ره روش 

 مشاههه جورت گرجته از ای  مقهار کستر راشه قادر ره حل م ئیه نسی راشهی
 

Sampling rate 

 
پردازش  ج شهه دررا است اده از ای  گسیصه شسا می توانیه تعیی  کصیه که نه مقهار از داده های ثب

یه راشه یعصی ثان 1ت زمیصی رر روی است اده کصیهی ره عصواع مثال اگر میساع مشاههات حی  عسییا
زش هر یک ثانیه یک مشاههه ثبج کصه، شسا مهی توانیهه از هسهه مشهاههات ثبهج شههه در پهردا       

ر دهیه و اگر را رروی جاجیه زمانی مورد نظرتاع قرا Sampling rateاست اده کصیه ره ای  مصظور 
 تخاا کصیهیرا ان Use allمی خواهیه از هسه مشاههات است اده کصیه گسیصه 

 
Tropospheric model 
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 ری م تقل می شود که ای  تاخیر تروپ  GPSالیه تروپوس ر راعث تاخیر در انتشار سی صال های 

هل مه وش ها و راز جرکانس سی صال های ارسالی، بنج مراسبه و ررخورد را ای  رایاس نرت اجسار از 
 های قیه شهه است اده می کصهی

Computed : 
  و Referenceف تاخیر تروپ  ری در راستای قا   در هر مشهاههه رهی  ای هت اه    مراسبه اختال

Rover  را انتخاا گسیصهComputed  هص هامی   امساع پذیر می راشهی البته در نظر داشته راشهیه
و سر وع زیهاد  دریصه و یا اختالف ارت اع در  Baselineانتخاا ای  گسیصه می توانه م یه راشه که 

 راشهی
 

No troposphereنادیهه گرجت  اثر ای  رایاس در مراسبات : 
   Hopfield,Saastamoinen,Essen and Froome  است اده از مهل های بنانی انس هار :)

 می راشصه
 

Ionospheric model 

 
ثیر صهاطیس تها  الیه یون  ر حاوی الستروع های وزاد اسج که رر روی سرعج انتشار امواج السترو مغ

اس ای  رای تی ه راعث تغییراتی در مشاههات می شودی بنج مراسبه و ررخورد رامی گذارد و در ن
 د:نرت اجسار از روش ها و مهل هایی رنره می گیرد که در ادامه ره وننا اشاره می شو

 
 Automatic 

 نج حهذف و بدر حالج اتوماتیک نرت اجسار رر طبا مهت زمانی که مشاههات ان ات گرجته مهلی را 
ه رهه جهورت   دقیقه راش 45رایاس است اده می کصهی اگر مهت زماع مشاههه ریشتر از  یا کاه  ای 

قهرار مهی گیهرد و از ترکیهو دو جرکهانس بنهج        Computed modelاتوماتیک رر روی گسیصه 
یقهه از مههل   دق 45ررخورد را ای  رایاس است اده می کصه و در جورت کستر رودع زماع مشاههه از 

Klobucher model اه  ای  خطا است اده می کصهیبنج ک 
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 Computed model 

ت اده شاههه اسهص امی می توانیه ای  گسیصه را انتخاا کصیه که از گیرنهه های دو جرکانس ررای م
یه  گسیصهه   ادقیقه رر روی ای ت اه مشاههه جورت گرجته راشهی را انتخهاا   45شهه راشه و حهاقل 

ه راشهه  ر شرایط و زماع مشاههه ره نروه ریاع شهه سی ت  یک مهل یون  ری مراسبه می کصهی اگ
شهاههه  مای  روش می توانه رنتری  حالج بنج مراسبه ای  خطا راشهی توبه نساییهه اگهر زمهاع    

 دیقرار می گیر No modelدقیقه راشه ای  گسیصه ره جورت اتوماتیک رر روی  45کستر از 
 
 

 Klobucher model 

 Klobucherای  رایاس می توانیه از مهل یون ه ری   در گیرنهه های تک جرکان ه بنج کاه 

model   که در پیغات های ناورری که از طرف ماهواره ها ارسال می شونه است اده نساییهی هص هامی
که مشاههات در رازه زمانی که جعالیج های خورشیهی شهیه اسج ان ات گرجته راشه ای  مهل می 

که ای  مهل جقط ررای داده ههایی کهه از گیرنههه ههای      توانه م یه راشهی البته توبه داشته راشیه
الیسا گرجته شهه انه قارل است اده اسج و مشخ ات ای  داده ها رایه جایل ولسانار را در رر داشهته  

ره نرت اجسار معرجی شود ای  مهل رهرای وننها    RINEXراشصهی ره هسی  دلیل اگر داده ها را جرمج 
 قرار می گیردی No modelره جورت اتوماتیک رر روی قارل است اده نی ج و ای  گسیصه 

 
 Standard 

ر الیه ع وننا داساس روش استانهارد رر روی مهلی اسج که رر مبصای تعهاد الستروع ها و نروه توضی
ج می واره رهسیون  ر ره مراسبه تاخیر یون  ری می پردازد و ای  مهل را ررای هر اپک از هر ماه

 ووردی
 

 No model 

  اسهج  کا ای  گسیصه ررای زمانی اسج که مشاههات در هص امی که جعالیج های خورشیهی انتخا
 ان ات گرجته راشهی

 
 Golobal/Regional model 

یها   ای بنهانی اگر جایل مهل های یون  ری را داریه می توتصیه را انتخاا ای  گسیصه ها از مههل هه  
 مریی بنج حذف و یا کاه  ای  رایاس است اده نساییهی
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ا رهوع مهل های بنانی یون  ری ره جورت روزانه مراسبه و در اف تی پی ه IGSر شبسه های د
رمهج  را در ج هسیصه در اختیار عسوت قرار می گیردی ه  اکصوع دانش اه ررع در سویس ای  جایل هها 

Bernese  ارایه می دههی نرت اجسارLGO یجقط جایل های را ای  جرمج را قبول می کصه 
ر نظهر  دیه مهل یون  ر ره جورت اضاجی ره وسییه مراسبات یون  ر رهرای ههر اپهک    اگر می خواه

ههای  Baselineگرجته شود ای  گسیصه را انتخاا نساییهی ای  مهل های ت ادجی حهل ارنهات را در   
صهه  در  کریصه و متوسط هص امی که شسا شک داریه که یون  ر کامال جعال راشهه، پشهتیبانی مهی    

ه مطسهئ   از داده های ره مانصه خطای نصه م یری و یا یک مانع دیهه رایه   مورد طول های کوتاع
 راشیه که را نویس یون  ر اشتباه گرجته نشود(ی

 

می  Baselineمرروط ره کستری  مقهار ررای طول  ق سج 
 راشهی

 
 Extended Outputتو 

ا ررای شهس  پردازششسا می توانیه در ای  ج ره یس ری اطالعات اضاجی را انتخاا نسایهد تا حی  
 شونهی نسای  داده می Result Viewمراسبه شونهی ای  پارامتر ها رعه از پردازش در ج ره 

 

 
 تصظیسات پی  از پردازش  Extended Outputتو   (2-19  شسل
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را رهرای مشهاههه و    DOPنهرت اجهسار مقهادیر     را انتخاا گسیصهه  
ر ق هسج  مهی کصهه و وننها را د   هسچصی  ارت اع و وزیسوت ماهواره ها را در ههر مشهاههه مراسهبه    

GPS-Processing Analysis tool ره نسای  می گذاردی 
 
 

 Auto Processingتو 
و پههارامتر هههای موبههود در وع مررههوط رههه پههردازش رههه جههورت اتوماتیههک اسههج    ایهه  جهه ره

 Processing Mode / Automatic  یهه  ا( اگر حالج اتوماتیک را ررای پردازش انتخاا نسهرده
 تعیی  پارامترهای ای  ج ره نهاریهینیازی ره 

 

 

 تصظیسات پی  از پردازش  Auto Processingتو   (2-20  شسل

Min. time for common data : 

ا مشهخص  در ای  ق سج کستری  زمانی را که رایه مشاههه ری  دو ای ت اه جورت گرجتهه راشهه ر  
 هئیه  مرهه حهل    جهسار قهادر  نساییه که اگر رازه زمانی ان ات مشاههات از ای  مقهار کستر راشه نرت ا

 نباشهی

Max. baseline length : 
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را پهردازش   در نظر گیهرد و وع  Baselineدر ای  ق سج ریشتری  طولی را که نرت اجسار ره عصواع 
 کصه وارد نساییهی

Processing mode : 

ت ترکیهو  را بنج پردازش انتخاا نساییه نرت اجهسار تسها    All baselineدر ای  ق سج اگر شسا 
دی  رهه  هایی را که م تقل از ه  راشصه رهرای پهردازش در نظهر می یهر      Baselineهای مسس  از 
 م تقل خواهی  داشج(ی  n-1 baselineنقطه داشته راشی   nعصواع مثال اگر 

 
 

Coordinate seeding strategy : 

ودع ر ره رهر کوتهاه ته    Distance  ها در حالج  Baselineدر ای  ق سج نروه ترتیو در انتخاا 
و سهپس   از اولی  نقطه رجرنس مراسبه مهی شهود    Baselineونناسج یعصی در ارتها کوتاه تری  

بات را از خطی مراسه   Timeرعهی در نظر گرجته می شودی اما در حالج   Baselineکوتاه تری  
رهوی  هها رهه ن    Baselineشروع می کصه که ریشتری  زماع مشاههه را داشهته راشهه البتهه ایه      

 اا می شونه که دو پارامتری که در ارتها معرجی شهه اسج را داشته راشصهیانتخ
مسسصه از  های  Baselineرا انتخاا نساییه نرت اجسار تسات   Session by sessionاگر گسیصه ی 

ه در نظر گرجته  Coordinate seeding strategy نقطه اول که رر اساس شرط معرجی شهه در 
 ه و سپس ره نقطه ی رعهی می رودیشهه اسج را مراسبه میسص

 
Use float solutions as reference : 

ردازش پبع ررای ابازه می دهه تا نقاط، که تصنا راه حل های شصاور وبود دارد، ره عصواع نقاط مر 
 ریشتر است اده شونهی

 
Re-compute already computed baselines : 

اسهبه مهی   قبال مراسبه و ذخیره شههه انهه دورهاره مر   هایی که   Baselineرا انتخاا ای  گسیصه 
 شونهی

 Compute baselines between control triplets : 

رهه ایه     تعریف شهه و پردازش می شهونهی   Baselineرا انتخاا ای  گسیصه ری  نقاط کصترل ه  
 ترتیو نقاط کصترل در سرشسصی ثانویه نقاط ثارتی نی تصهی
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Process 

 ج پردازش داده هااز ای  گسیصه است اده می شودیبن
 می پردازی : Baselineره عصواع مثال ره نروه ان ات پردازش یک 

یهه رهه ایه     ر یر Referenceدر ارتها نقطه ای را ره عصواع نقطه کصترل معرجی شهه اسج را رایه 
رهر   ساییههی سهپس  را انتخهاا ن  Referenceمصظور روی مییه مشاههاتی وع راسج کییک نسوده و 

شهترر  مشاههه م GPSروی مشاههه دی ری که وع را پوش  دارد  ه  زماع دو نقطه را استقرار 
اههات مرروط را انتخاا نساییهی ره ای  ترتیو مش Roverکییک راسج نسوده و گسیصه   داشته انه(
 ره رنگ سبس مشخص می شونه(ی Roverره رنگ قرمس و  Referenceره نقطه 

 نقطه کصترل مطارا شسل زیر می راشه: نروه ای اد
را انتخهاا نساییهه سهپس مطهارا شهسل       Edie Pointروی نقطه راسج کییهک کهرده و گسیصهه    

 تصظیسات را ان ات دهیهی
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 بنج پردازش اطالعات Baseمشخ ات نقطه   (2-21  شسل

 
 
 

 ات می گیرپردازش ان  Processدر ننایج را راسج کییک نسودع رر روی ج ره و انتخاا گسیصه 
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 : 3 فصل

 GPSپیوست های بخش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1پیوست 

 هدا –سمت  -تشریح سامانه شمیم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هدا –سمت  -تشریح سامانه شمیم
 

 سامانه شسی  نی ج؟

 
 پراکصهگی سامانه شسی   (3-1  شسل

 ۵دقهج  کاداسهتر را روده و ررای اههاف نقشه رهرداری   ”شبسه میی یسپارنه میک“ شسی  ره معصی
ت ههای  سی  کار وسانتیستری را ارتباط را ای ت اه های ثارج و ررداشج ونی که را ارتباط مخارراتی 

نه و یسپار مت ل شهه رر روی دست اه های متررر  روور( و در راستای پیاده سازی قانوع حهن ار
رداراع ری نقشه ادارات و حت سازی نقشه های کیی ان ات میارهی در ادامه ای  طرح تسامی ارگاع ها و

رهه   نی اقههات نظات منصهسی نیس را است اده از امسانات شسی  و رها ای هاد ارتبهاط و م وزههای قهانو     
 .ررداشج ونی قطعات خواهه شه

اال اسهج  گات رسرگی در راستای تنیه نقشه های ارت اعی م طراتی را سرعج ره  طرح سامانه شسی 
 ه رردکه دقج سصههای جادره را راال خواه

هها و   از مسایای طرح شسی  ای اد شبسه میی نقشه ررداری اسهج، کهه از ایه  پهس تسهامی ارگهاع      
صهه،  نیهه نسای تسازماع ها می توانصه ره بنج دقج راالی سی ت  را ارتباط را ای  شبسه نقشه دقیا 

ت روی که دارای دقج مطالعاتی ر یار راالیی اسج و ره بنهج ونالیه  رهودع و داشهت  سهی  کهار      
می ههاف عسودست اه های سیار اطالعات و مخت ات ره جورت ونالی  ره مرکس ارسال می گرددی از ا

سههها و   وکارهای مطالعاتی ژ ودیصامیسی و زمی  شصاسی میسروژ ودوی و مطالعات بار ایی گ ل 
 .سازه های رسرگ می راشه

ج کهه رهه جهورت    سهانتیستر اسه   ۵هسچصی  نقشه های دقیا م طراتی و کاداستر رها دقهج زیهر    
های روور  سیار( در سطح استاع رهه تعههاد نقشهه رهرداراع، رهه      هسسماع اسج که را ترویل دست اه



 

 

سرعج نقشه ررداری اجسوده خواهه شهی که را ررنامه های دقیا و از پهی  تعیهی  شههه رتهواع رهه      
 قانوع حهن ار ررسی  ۱۰و  ۹اههاف ماده 

ههه  ح تهر خوا موقعیج امالر در کاداستر دقیا تر و جری از مسایای ای  سامانه ای  اسج که تثبیج
ر ی ثبتی دشهی و راعث بیوگیری از تهاخل و تعارض امالر می گرددی و در عسل استقرار پالر ها
امع   تر و بموقعیج بنانی جریح تر خواهه رودی و سامانه بامع امالر و کاداستر دقیا تر، مطسئ

 یصه قانوع کاداستر و حه ن اری داردترخواهه رودی و نق  منسی در ابرای رن

ه را از کصگ اسجی از مسایای دی ر ای  روش، است اده از وع در مواقع ررراع از بسیه سیل، زلسله و ب
 و مطسئ  ری  رجت  حه جاجل ری  امالر و پالر های ثبتی، میتواع از اطالعات و مخت ات دقیا

حقی  نه تضییعر راالیی احیاء نسود و از هرگوروش جوق، حه جاجل و موقعیج امالر را را دقج ر یا
 بیوگیری کرد

رح را طمات ای  را ابرای ای  طرح امساع است اده کاررراع ثبتی و اجراد ذی الح از سرویس ها و خه
ها امهالر   جراه  خواهه شه و کاررراع می توانصه عوارض و گوشه GPS رنره گیری از گیرنهه های

ی  شهبسه  ستقرار ایرات الزت را از سامانه مرروط دریاجج نسایصهی را ارا را دقج مصاسو ررداشج و ت 
 یدر تسسیل طرح کاداستر خ وجا کاداستر زراعی و روستایی ت ریع می گردد

 نی ج سامانه میی ههی



 

 

 
 ای ت اه های سامانه میی ههی  (3-2  شسل

زمهانی   یها، در طهول یهک دوره  ی ترری گیرانهرغ  شرایط سخجره شهنهمتخ  اع ایرانی موجا
ی میهی  سامانه»دی بی پی ِاس( را که  -تعیی  موقعیج و ناورری دقیا ونی)DGPS طرح کوتاه،
 .شودانهازی میزودی راهکه ای  طرح ره کصصهرومی گذاری شهه،نات« ههی
یهرا  سهامانه، کهه مراحهل وزمایشهی وع اخ    رهرداری کشهور ایه    عسومی سازماع نقشهگسارش روارطره
قهی   یشهاپی  ع های هوایی و دریایی، پسج، هرگونه ترری ، یا اختاللی را در ناورریارسیههپایاعره

 .گذاردخواهه
داشهت   موقعیج، را ی نقشه و تعیی گسار در امور تنیهررداری کشور، ای  نناد سیاسجسازماع نقشه

ج هسه در سراسر کشور، در سال هسج مضاعف و کار مضهاعف رهه   GPS ای ت اه دا   100ری  از 
میهی درسراسهر کشهور     DGPS یاسهج، شهبسه  شههه متخ  اع داخیی و در شرایط ترری  موجا

 .کصهانهازیشنری را راه RTK و



 

 

حهال  در ای، امهروزه در بنهاع رها سهرعتی جسایصههه     موقعیهج و نهاورری مهاهواره   های تعیی سی ت 
سا، ای  میاع ومریکرد و درهیرصای طبقهی بنانی و مصطقهدو دستهها را رهتواع وعانه و میگ ترش

ههها را ووری ایهه  سی ههت روسههیه، اترادیههه اروپهها، نههی  و ژاپهه ، از کشههورهایی ه ههتصه کههه جهه  
ی ادیهمتعیا ره اتر GALILEOومریسا و GPS ها از بسیهحال، ای  سی ت دراختیاردارنه، را ای 
 .اروپا، معایبی نیس دارنه

وورنه و میمتر پایی سطح نصهی دقج را مرهودکرده، رهها دارای خطاهایی ه تصه که ای  سی ت 
واردومههع  پذیرنباشه و درنتی ه، مص هر رهه  جورت ونی امساعشونه تعیی  موقعیج دقیا رهمیراعث

  .شههههههههههههههونهجهههههههههههههههمات ببههههههههههههههراع ناپههههههههههههههذیر مههههههههههههههی

ی ایهه  کصصههههاجههسار اجههالحووری، نههرتجهه جههاحو ایهه  مصظههور کشههورهای سههازنهه وهسههی رههه
ر سیاسهی  عصواع اهرت جشها دارنه که گاهی از وع رهانه و دراختیارکردهرا طراحی ( DGPS) خطاها

  .کصصههههههههههمهههههههههیالسیهههههههههل هههههههههه  اسهههههههههت ادهدر روارهههههههههط رهههههههههی 

ا صهی وع، ره  جاجهسار را رههوع در اختیهارقراردادع دانه      های سیاسی، ای  نهرت عالوه رر سوء است اده
های دهصه که را هسیصهکصصهه قرارمیم رفدالر در اختیار کشورهای هسار 500هایی تا حهود قیسج

 .کصصهمیای  کشورها ترسیلدالری را رهت نیسات و خهمات بانبی وع ساالنه ارقامی میییوع
مرههود   اجسار و دانه  جصهی وع در اختیهار نصهکشهور    نرتکه، در شرایطی که انر ار ای بالو ای 
ههای اخیهر خهود    ه  در دستورالعسل ( ICAO) السییی هوانوردی غیر نظامیسازماع ری  قراردارد،

 .اسجساختهویژه در هص ات جرود پروازها میستره   DGPSکشورهای عضو را ره است اده از سی ت 
 Beacon یاسالمی ایراع ررای ناورری ایس  دریایی خود نیس نیازمصه شبسهعالوه رر ای ، بسنوری

DGPS دی بی پی ِاس  انهازی شبسهراهرود که ره (DGPS ) نات سامانه راهبری خییج جارس ره
ههای نیی هوع خیهیج    ووری، امسانی را ررای ما ای ادکرده که رتهوانی  در وا اسجی ای  ج شههموجا

ای ههای مهاهواره  جارس و دریای عساع تعیی  موقعیج دقیا و ناورری ایس  را را است اده از سی هت  
کییههومتری از  200خیههیج جههارس تهها شههعاع  دهههی  و ت ههریرات مررههوط را رهها نههات کنهه  ان ههات
  .کصی مصتشروبسایروعسواحل

 

ورری ایسه   در ایراع، عالوه رر ارتقای دقج در نهاورری ههوایی و نها    DGPS شهع نرت اجساررا رومی
 .داشجخ ود عییه کشورماع کارررد نخواههدریایی، هیچ ترریسی در ای 

در حهه   DGPS تعیی  موقعیج دقیها ونهی  مر ناورری، پهاجصه غیرعامل در ا کارررد ای  سامانه در
 کاررردهای های زمیصی، هوایی و دریایی ایس  از بسیهدر حه دسی متر، و نیس ناورری RTK متر، و

 .شهه در ایراع اسجای  نرت اجسار رومی
 مقیهاس های شنری و کاداستر رسرگی نقشههای دی ری مانصه تنیهنصی  در رخ اجسار ه ای  نرت
ههای  و پهای  تغییرشهسل   ( GIS) های اطالعهات مسهانی  ها در سی ت روزرسانی نقشهرهو دقیا، 
 .ی زمی  کاررردهای ویژه داردپوسته



 

 

کصهه،  مهی اجهسار، سهاالنه از خهروج ههساراع دالر ارز و ثهروت کشهور بیهوگیری       سازی ای  نهرت رومی
  ویژههای میی را رهکه هسیصهطوریره
 

شههت  ههای عسرانهی و ترقیقهاتی کشهور رهه     تامی  ت نیهسات نهاورری و جعالیهج    ها،در تنیه نقشه
 دههمیکاه 

 

  سسج( نی ج؟ سامانه موقعیج یاری ونی تنراع

نراع را تارت اعی شنر سامانه موقعیج یاری ونی -شنرداری تنراع بنج تامی  زیرساخج م طراتی
ع اسج که یسی ای ت اه مرب 6انه شامل کییومترمررع ای اد نسودی ای  سام 600در م احتی رالغ رر 

ه رهرای ات هال   در ای  سهامان  .از وننا در مرکس و مارقی در مصاطا مرزی تنراع پیاده سازی شهه انه
 ای ارسهال ای ت اه های اجیی ره یسهی ر از زیرساخج قهرتسصه شبسه داخیی شنرداری تنراع و رهر 

  است اده می شود (GPRS ) تیت ریرات و مشاههات ره گیرنهه از ر ترارتباط ایصترن
 

 

 

 
 

 ای ت اه های سامانه سسج در سطح تنراع  (3-3  شسل

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 2پیوست 

 مروری بر قوانین کپلر
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 میالدی 17و  16یوهاع کپیر دانشسصه و ستاره شصاس ولسانی قروع   (3-4  شسل

حرکهج سهیارات را رهه     ،ارا ه شه ولسانی شصاسستاره و دانشسصه یوهاع کپیر که توسط قوانی  کپیر
هیوع ترقیها در مهورد حرکهج    های خود را مکپیر یاجتهدور خورشیه مورد رررسی قرار می دهه ی 

اما امروزه ای  قوانی  که حرکج هر دو برمی را در جضا ن بج ره  راشه،سیارات ره دور خورشیه می
دار و جضاپیساهای سرنشی ماهواره ها ،  های جضایی اع  ازررای ارسال مرسوله نسایهه  تشریح می

 .شودیهای کاوش ر ره مهار زمی  و جراتر از وع است اده مرورات
مهههیالدی کهههه  ۱۷و  ۱۶سرشهههصاس ولسهههانی قهههروع   مهههص   و ریاضهههیهاع ،یوههههانس کپیهههر

، استخهات شههه رهود، در مهوقعیتی    رودولف یازده  ،روهسیا سیطصتی امپراتور سرزمی  رجهخانه در
  .ترسی داشته راشهدس تیسو رراهه توان ج ره انبوهی از اطالعات دقیا رجهیقرار داشج که می

را  کپرنیک مهل خورشیه مرکسی دان ج کهمی رراهه اعتقادی نهاشج و مهل زمی  مرکسی کپیر ره
قوانی  ریاضی و نتایج رجهی مطارقج خوری داردی اما او که جردی مهذهبی رهود و اعتقهادات کنه      

ه مرکس عال  قرار داده شهه رود، در اعسهاق وبهودش النهه داشهج رهه      ک مقهسی زمی دیصی درراره 
توان ج ونچه را توان ج خود را ره پیروی از ای  مهل بهیه قانع کصه و از طرجی ه  نسیتی میسخ
 .دیه انسار کصهمی

هلنا مهار گردش سیارات و ، در هسه مس سی سی تانی هصهی و رناسسارای تا رهاع روز ره بس مهل
دان تصهی دایره شسل مقهس و متقارنی رود که از نظر قهما می دایره ها ره دور برت مرکسی راستاره

دادی کپیهر نیهس رهه    تری از خود نشاع میرا نظ  مورد انتظار از وجریصصهه مصظ  گیتی، هسخوانی ریش
را در مهلنای گوناگونی که تا  مریخ کرد تا حرکج سیارهپیروی از هسی  عقیهه ره سختی تالش می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%BE%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%BE%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%BE%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%D8%B1%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%D8%B1%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AC%D8%B2%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AC%D8%B2%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AE


 

 

بنج انتخاا کرده رود که در اطالعهات رهه    وع روز ارا ه شهه رود توبیه نسایهی کپیر مریخ را از وع
 .ارث رسیهه از رراهه، عهت تقارع زیادی در حرکج ای  سیاره مشاههه نسود

 ل گردیههی ها و مراسبات ناموجا رود تا زمانی که ره عقیهه خود کپیر رهر وی وحهی نهاز   هسه تالش
 وار ررد ککسی را ره سران ات زمانی که کپیر مهار مریخ را ریضی شسل جرض کرد، مهل خورشیه مر

ع که در و ای ریرونی ن بج ره زمی  در نظر گرجج، جاحو مهلی از سپنر گردوع شهمریخ را سیاره
 .سودنهنهسه ابرات سساوی در بای خود شروع ره حرکتی مصظ ، دقیقًا مطارا را واقعیج رجهی 

در قالو سه  مصظومه خورشیهی سال ترقیقات کپیر در زمیصه دیصامیک سیارات ۲۰حاجل ری  از 
قهوانی    ای کپیهرو یها رهه اخت هار    قهوانی  حرکهج سهیاره    قانوع که در دو مرحیه مصتشر شه و رهه 

سرنوشج دنیا را عوض کردی ما امهروزه از قهوانی  کپیهر رهه مصظهور رررسهی حرکهج        کپیرمشنورنه، 
و  جضههها هههها رهههه دور زمهههی ، ارسهههال کاوشههه راع جضهههایی رهههه اعسهههاق ریسهههراع    مهههاهواره

کصی ی کپیر ارتها دو قانوع اول را مصتشر نسود و است اده می ماه زمی  و سطح مهار ره جضانورد اعسات
 .سال قانوع سوت را نیس معرجی کرد ۱۰پس از حهود 

هها بهوالع   ها رر جهراز وسهساع  انتشار عسومی قوانی  کپیر ن اه مردت را ره مقهسات سساوی که سال
ههای مترقهی   ول کشیه تا ای  تغییر جورت پهذیردی اجسهار و ایههه   ها طدادنه، تغییر دادی اما سالمی

ههها جرامههوش شههه تهها ایصسههه دانشههسصهاع دی ههری      یوهههاع کپیههر پههس از مههرگ وی مهههت    
اسهج:  های  ووردهره رررسی م هد وننا پرداختصهی کپیر خود در یسی از نوشته نیوت  و گالییه مانصه
نوی  ، ت اوتی نهارد اگرخوانصهگاع وع مرداع امهروزی راشهصه یها مردمهی از     م  کتاا خود را می»

انتظار خوانصهگاع واقعی خود را رسشه، م ر نه ایصسهه خهاونهه نیهس     توانه سالناویصهه، ای  کتاا می
 .ش  هسار سال انتظار کشیه تا تساشاگری ررای وجریص  او پیها شود

 قانوع اول کپیر:
ی قهرار  م یر حرکج سیارات ره دور خورشیه ریضی اسج و خورشیه در یسی از دو کانوع ای  ریضه 

 داردی

 
 قانوع دوت کپیر:
پیسایهی ره ریاع های م اوی را میهای م اوی، م احجخورشیه و سیارات در زماعخط واجل ری  

سهج رها   اتر اسج ن بج ره زمانی کهه از خورشهیه دورتهر    دی ر زمانی که سیاره ره خورشیه نسدیک
 .کصهسرعج ریشتری حرکج می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_(%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_(%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%AA%D9%86


 

 

 
 قانوع سوت کپیر:

ی اده تهر مه  سه اسو داردی ره ریاع دوره حرکج سیاره ره دور خورشیه را جاجیه سیاره تا خورشیه تص
ضهی  تواع گ ج مررع زماع تصاوا نرخ  سیارات ره دور خورشیه را مسعو ن ف مرهور رهسرگ ری  

 متصاسو اسجی 

 

 پارامتر های کپیر:
و رر اساس قوانی   یوهاع کپیر گانه کپیری ه تصه، که ره تقییه از عصاجر مهاری سصتی عصاجر ش 

طهور کامهل تعریهف    انهی هر مهار توسط ش  عص هر کپیهری رهه   اش نام ذاری شههایحرکج سیاره
بس ی مبصاهها،   کصه  ره دلیل تغییرزماع اعتبار پارامترها را مشخص می« مبها»خواهه شه و مقهار 

شود تا تغییرات مبصاها اجالح شود(ی مهار واقعی  و سال یک مبهأ بهاگانه در نظر گرجته می ۵۰هر 
کصهه  گیرنه تغییر میهای گرانشی قرار میعصاجر مهاری وع( ابرات هص امی که در معرض وش ت ی

 خهاد  زمهاع  یهک  در مهاری ریاضی تقریو جقط مهاری عصاجر رصاررای  مهار تعریف شهه ره وسییه
 .اسج وع کصصههریاع مبهأ مشخ ه که اسج

 
 ی( انهازه ریضی را مشخص می کصصهa( و نی  قطر یسرگ eدو پارامتر خروج از مرکسیج  

 ( بنج ج ره مهاری را مشخص می کصهی( و طول گره جعودی  iدو پارامتر انرراف  

 ر ج ره مهاری مشخص می کصهی( بنج ریضی را دشصاسه حضیض  

 ( موقعیج مهاری برت را رر روی ریضی مشخص می کصهیونومالی متوسط 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%BE%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%BE%D9%84%D8%B1


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3پیوست 

 ژئودزی ماهواره ای و سیر تکوینی آن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    رسههی ژ ههودزی عبارت ههج از عیهه  انهههازه گیههری و تعیههی  شههسل و ارعههاد زمههی  و رر
 ناتغییرات زمانی ون

           قهاط  نیسی از وظهایف اجهیی ژ هودزی  هها و منصهسهی  نقشهه رهردار تعیهی  مخت هات
 واقع رر سطح زمی  و تغییرات زمانی وننا می راشهی

         وه رهر  ژ ودزی جضایی جهورت کیهی تهری از ژ هودزی مهاهواره ای اسهج کهه در وع عهال
 یههسزرههها نمههاهواره هههای م ههصوعی از مههاه ، سههیارات، اواج رادیههویی سههتاره ههها و کوا   

 است اده می شودی

     :ه رعههی  تعیهی  دقیها مخت هات سه     -1اههاف عسهه ژ هودزی مهاهواره ای عبارتصهه از
 -3تعیههی  میهههاع ثقههل زمههی     -2در مقیههاس هههای بنههانی، مصطقههه ای و مریههی   

اع انهههازه گیههری و مهل ههازی پهیهههه هههای ژ ودیصههامیسی نظیههر حرکههج قطبههی، دور   
 زمی  و تغییر شسل پوسته ای زمی 

 د هههای م ههصوعی در ژ ههودزی مههاهواره ای رههه دو جههورت مسسهه  اسههج مههور   مههاهواره
ری رههاال و نشههانه هههای هصهسههی قههرار گرجتههه در ارت ههاع مههها -1اسههت اده قههرار گیرنههه: 

 ح  ر های میهاع ثقل زمی  -2قارل رویج در جواجل ریصه 

         ی شههه  ارتباط ری  ای هت اه ههای مشهاههاتی و مهاهواره هها در سهه روش دسهته رصهه
 -SLR , TRANSIT, GNSS )2 روش هههای زمههی  رههه جضهها   مانصههه   -1انههه: 

روش  -Radar, Altimetery, InSAR )3ریش هههای جضهها رههه زمههی   مانصههه     
 های جضا ره جضا

         1366سهال   سارقه اسهت اده از سهامانه ههای تعیهی  موقعیهج مهاهواره ای در ایهراع رهه 
 1369سههال  شههروع شهههه و تهها  1367رههر مههی گههردد و عسییههاتی شهههع وع از سههال   

 ای ت اه دربه یک رودی 242ادامه یاجج که شامل 

  صههامیسی انهههازه گیههری ههها در ژ ههودزی مههاهواره ای یههه دو روش متسههایس هصهسههی و دی
وت رهسج می ویصهی در روش هصهسهی مهاهواره هها رهه عصهواع یهک هههف هصهسهی معیه         

کههه  رنهههدر جضهها قههرار گرجتههه و از ای ههت اه هههای زمیصههی مههورد مشههاههه قههرار مههی گی
ی از مص ههر رههه تعیههی  موقعیههج مههی شههودی در روش دیصههامیسی، حرکههج مههاهواره تههارع
وش و رمیهاع ثقل زمی  اسهج و رها توبهه رهه ارتبهاط رهی  مشهاههات حاجهل از ایه           

یههج مخت هات ای ههت اه هههای مههورد انهههازه گیههری مهی تههواع رههه موضههوع تعیههی  موقع  
 پرداخجی

    :د شههبسه هههای مربههع مخت ههات  ای هها -1کاررردهههای ژ ههودزی مههاهواره ای شههامل 
ری سههازه کصتهرل پایههها  -3امههور نههاورری و تنیهه نقشههه   -2بنهانی، مصطقههه ای و میهی   

ی رررسهه -5مشهارکج در انهههازه گیههری ههها و پهای  هههای بههوی   -4هها و رصاهههای منهه  
 رجتار پوسته زمی  و م ا ل ژ ودیصامیسی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4پیوست 

 وقعیت ماهواره ایآشنایی با برخی سامانه های تعیین م
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 یی کههه درسههامانه هههای تعیههی  موقعیههج مههاهواره ای رههر پایههه وع دسههته از مههاهواره ههها 
سهی از  حال نرخ  رهه دور زمهی  ه هتصه و رها کسهک دریاجهج امهواج ارسهالی یها انعسا         
رهر   1970وننا در گیرنههه هها، موقعیهج نقهاط تعیهی  مهی شهودی و سهارقه وع رهه سهال           

 می گرددی

 امانه جاجیه یاری لیسری مهاهواره ای  سSLR     ه گیهری زمهاع   (: ایه  سهامانه رهر پایهه انههاز
مههی  رجههج و ررگشههج یههک پههالس لیههسری ارسههالی از ای ههت اه زمیصههی رههه مههاهواره کههار 

ر دمهیالدی رهر مهی گهرددی دقهج قارهل اکت هاا         1964کصهی شسل گیهری وع رهه سهال    
 SLRلس ههای لیهسری اسهجی    ای  سامانه وار هته رهه طهول پهالس و قههرت ت سیهک پها       

صههی یهک روش انههازه گیههری رجهج و ررگشههج جاجهیه اسههجی ابهسای اجههیی ای هت اه زمی      
 وواحههه تشههخیص   -2واحههه تولیههه و ارسههال پههالس هههای لیههسری    -1وع عبارتصههه از: 

 اواحه انهازه گیری زماع رجج و ررگشج پالس ه -3ت سیه و ترییل پالس ها

      ازتارصههه رایی امسهاع پهذیر اسهج کهه م نهس رهه       جاجیه یاری لیهسری تصنها رها مهاهواره هه 
سر راشههصهی ایهه  نههوع رازتارصهههه ههها نههور لیهه  Retro Reflectorهههای خاجههی رههه نههات 

رهه   ننها رایهه  ودریاجتی را دقیقا در هساع م یری که ومههه اسهج رهر مهی گردانصههی ارعهاد       
اه ت وی ای ه انهازه ای رسرگ راشه تا پالس ههای لیهسری رتوانصهه رهه انهرژی کهاجی رهه سه        

 های زمیصی مصعسس شونهی

        رد مهل ههازی دیصههامیسی داده هههای جاجههیه یههاری لیههسری مههاهواره ای امسههاع رههروو
بی موقعیج ههای سهه رعههی ای هت اه ههای زمیصهی را جهراه  مهی سهازدی پهردازش ن ه           

و ددر یهک رهازه زمهانی معهی  نیهس اخهتالف مخت هات دقیها رهی  ههر            SLRداده های 
مبصها   ک پهای  تغییهرات زمهانی موقعیهج هها و خطهوط      نقطه را رهسج می ووردی ره کسه 

در تعیههی   SLRههها مههی تههواع رههه نههرخ حرکههات تستههونیسی رسههیهی دقههج حاجههل از    
 2 مییههی متههر و 6موقعیههج ههها و رههروورد نههرخ حرکههات تستههونیسی رههه ترتیههو حهههود   

 مییی متر در سال گسارش شهه اسجی

  سههامانه جاجههیه یههاری لیههسری رهها مههاهLLRیههاری  ه سههامانه جاجههیه(: اجههول وع شههبیه رهه
 مهاهواره  لیسری مهاهواره ای اسهج، رها ایه  ت هاوت کهه رازتارصههه ههای لیهسری رهه بهای           
رههرای  1969هههای م ههصوعی رههر روی کههره مههاه قههرار گرجتههه انهههی ایهه  سههامانه از سههال  

 اولی  رار روی سطح ماه ن و شهنهی

    سههامانه تهههاخل سههص ی جاجههیه خییههی ریصهههVLBI  اج (:ایهه  سههامانه رههه کسههک امههو
اس ذیردی اسه رادیویی تولیه شهه از مصارع ر هیار در جضها رهه نهات کوازرهها جهورت مهی په        

صبههع ایهه  روش انهههازه گیههری اخههتالف زمههاع رههی  دریاجههج امههواج رادیههویی از یههک م   
نههت  توسههط دو ونههت  مههی راشههه و ههههف از وع انهههازه گیههری جاجههیه دقیهها رههی  دو و  

 ه شهیمیالدی عرض 1890اسجی ررای اولی  رار در سال 



 

 

   سی ههتVLBI    رعیههج وار ههت ی رههه شههرایط وا وهنههوایی رهههSLR ز ررتههری دارد و ا
 ر ژ هودزی دون ا که از دقهج ر هیار رهاالیی ررخهوردار اسهج، کاررردههای ر هیار وسهیعی         

ج هههای مطالعههات مررههوط رههه حرکهه-1، ژ وجیسیههک و ن ههوت داردیمنستریههج کههارررد وع: 
 -3ورانههی و حرکههج قطبههی زمههی رررسههی سههرعج د-2پوسههته ای و پههی  ریصههی زلسلههه

 توسههعه و ن نهههاری نههارنوا مربههع -4توسههعه و ن نهههاری نههارنوا مربههع سههساوی 
 تعریف سی ت  زمانی وار ته ره پارامج های حرکج زمی  -5زمیصی بنانی 

   سی تVLBI           ر از متهاثر از خطهای مههاری مهاهواره هها رهه عیهج باذرهه نی هجی متهاث
ای  هت قطعیههج ثارههج بههاذری زمههی  و رصههارر  تغییههر مرکههس بههرت نی ههج ی متههاثر از عهه  

 مشسالت مقیاس مرتبط را وع نی ج

  معایهههوVLBI  :هسیصهههه ر هههیار رهههاالی تنیهههه،راه انههههازی و ن نههههاری    -1شهههامل
غیههر قارههل دسههترس  -3خطاهههای دسههت اهی مثههل تغییههر شههسل تی ههسوپ -2ت نیههسات

وقعیهج  مه عههت توانهایی مراسهب    -4رودع و عههت توانهایی ارا هه نتهایج رهه جهورت ونهی        
 مطیا ای ت اه ها

   سههامانه ترانسیههجTRANSIT یهها :)NNSS       ایهه  سههامانه رههر اسههاس اجههل تغییههر
ایه    جرکانس ناشهی از حرکهج ن هبی رهی  جرسهتصهه و گیرنههه امهواج رصها شههه اسهجی          

کشههف کههرد و رههه هسههی  دلیههل  Dopplerاجههل را یههک جیسیههک داع اتریشههی رههه نههات
 گاهی ای  سامانه را داپیر می نامصهی

 یرنهههه درگر تعیههی  موقعیههج مههاهواره ای مهها رهها تعهههادی مههاهواره در جضهها و تعهههادی د 
اجهل   زمی  سروکار داری  که ن بج رهه هه  در حهال حرکهج مهی راشهصهی رها توبهه رهه         
یههر و رههاال در جههورت انتشههار و دریاجههج سهه صال در نصههی  ترکیبههی شههاهه پهیهههه داپ   

واره سهرعج و بنهج حرکهج مهاه    تغییر جرکانس خواهی  رهودی میهساع داپیهر شهی ج رهه      
 1996و پایاع خهمات رسانی  1964ن بج ره گیرنهه ر ت ی داردیسال شروع 

    سههامانه مهههار ن ههاری داپیههر و موقعیههج یههاری رادیههویی رههه هسههراه مههاهوارهDORIS ،)
ال یههک سههامانه جههوق دقیهها یسطرجههه رههرای تعیههی  مهههار مههاهواره ههها اسههج کههه از سهه  

سههانتی متههر اسههجی  1ی وع رسههیهع رههه دقههج جعههال شهههه اسههج و ههههف ننههای  1990
 توسط سازماع هوایی جران ه ای اد شهه اسجی

   سههامانه ت نیههسات جاجههیه و نههرخ جاجههیه دقیههاPRARE هسانصههه سههامانه ،)DORIS 
توسهط دولههج ولسههاع   1996رهرای تعیههی  مههار مههاهواره هها رههه کههار مهی رودی در سههال     

ه دو سهی صال رها جرکهانس ههای     ای اد شهه و یهک سهامانه دو طرجهه اسهج ی ایه  سهامان      
ای ههت اه زمیصههی رهها توزیههع    29م ههاهرتس تولیههه و مصتشههر مههی کصهههی     8489و2248

بنانی سی صالنا را دریاجج و پهس از تعیهی  جواجهل و نهرخ جواجهل انههازه گیهری شههه         
تا ماهواره ها، وننا را ره هسهراه داده ههای تروپ ه ر و یون ه ر رهه مهاهواره رهر گردانههه و         



 

 

ره ههها م هههدا اطالعههات مههذکور را رههه ای ههت اه اجههیی زمیصههی ارسههال تهها  سههپس مههاهوا
 دقات باا را نهااۀسهانتی متهر و سهرعج     5موقعیج ماهواره را را دقج حهود 

 دینمای تعیین ثانیه بر متر میلی 1 حدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5پیوست 

 دستگاه های مرجع مختصات

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

        :1در ژ ههودزی مههاهواره ای هسههواره رههه دو دسههت اه مربههع مخت ههات نیههاز اسههج- 
کههه رههرای توجههیف حرکههج   (CISدسههت اه مربههع سههساوی یهها ایصرشههیال قههراردادی   

( کههه رههرای CTSدسههت اه مربههع زمیصههی قههراردادی    -2مههاهواره ههها ضههروری اسههجی 
ی از ژ ههودزمشهخص سهاخت  موقعیهج ای هت اه ههای مشهاههاتی و ریهاع نتهایج حاجهل          
زی از ژ هود  ماهواره ای الزت اسجی از ون ها کهه ت  هیر ررخهی پهیههه هها و نتهایج حاجهل        
ی تهواع  مه ماهواره ای در یک دست اه ریضهی وار راحهج تهر و قارهل غنه  تهر اسهج، لهذا         

گ ههج رههه یههک دسههت اه مخت ههات دی ههری موسههوت رههه سههطح مبصههای ژ ودتیههک مانصههه  
 نیاز راشهی WGS-84ریضوی مربع 

 ارههط وقعیههج دقیهها در دسههت اه هههای مربههع مخت ههات م ههتیست اسههت اده از روتعیههی  م
ریاضههی پیچیهههه رههرای در نظههر گههرجت  پهیهههه هههایی نظیههر حرکههج قطبههی، حرکههات    

 هایی  تستونیسی ورقهه ههای سهصگ کهره، بهسر و مهههای زمهی  بامهه و اقیانوسهی، بار         
هههای ناشههی از رارگههذاری مختیههف روی پیسههته زمههی  و هسچصههی  حرکههات رقههص      

 روری پرسش  و ناتیش  می راشهیم

   دسههت اه مربههع مخت ههات ماهیههج تئههوری و م نههومی شههامل تعریههف مبهههاء و توبیههه 
عههه مرورهههای مخت ههات دارد و در حالیسههه رههروز و ترقهها عسیههی وع در قالههو م سو   
زی ای از نشههانه هههای جضههایی یهها زمیصههی مانصههه سههتاره ههها و ای ههت اه هههای ژ ههود      

 نارنوا مربع نامیهه می شودی

 رکهههات رقهههص مرهههوری پرسیشههه  و نوتیشههه  زمهههی : شهههتاا بهههاذری ابهههرات    ح
در  سههساوی،رویژه مههاه و خورشههیه، راعههث جشههردگی زمههی  در قطبههی  و ررومهههگی وع   

اسههتوا شهههه اسههجی هسههی  امههر موبههو شهههه اسههج تهها مرههور دوراع واقعههی زمههی  و    
ال حههجه ره اسهتوایی وع در جضهها نباشهه ون ههبج رهه یههک دسهت اه مربههع ایصرشهیا در       

حهههود  راع راشهههی ایهه  دوراع از دو رخهه  دوراع رهها دوره تصههاوا ر ههیار ریصههه        دو
ت سهههال( رصههها6/18( سههال رصهههات پرسیشههه  و دوراع رههها دوره تصهههاوا کوتهههاه   26000

 نوتیش  تشسیل شهه اسجی

       :ههات مخت -1پارامترهههای دوراع زمههی  یهها پارامترهههای توبیههه زمههی  عبارتصههه از 

 و زماع ن ومی ظاهری گریصویچ و  قطبی زمی  

  نقطههه تالقههی مرههور نههرخ  زمههی  رهها پوسههته خههاربی وع  قطههو زمههی ( رههه جههورت
 تارعی از زماع تغییر می کصه که ره وع حرکج قطبی گ ته می شودی

  ول متههری ناشههی از حرکههج قطبههی در عههرض و طهه 10رههرای پرهیههس از تغییههرات حهههودا
 کهه ن هبیهه رهه پوسهته زمهی  راشهه       CTP  ژ ودتیک، یهک قطهو زمیصهی قهرار دادی    

 را تعریف می کصی ی



 

 

         ج مرور نرخ  لرظه ای زمهی  معسهوال رها اسهت اده از مخت هات حرکهج قطبهی ن هی
 ریاع می گرددی CTPره 

           وی حرکج تستونیک ورقه ههای سهصگ کهره را مهی تهواع رها مههل ههای ژ هوجیسیسی کهر
 یا ژ ودتیسی نظیر مراسبه کردی

 یههاع ثقهل  یرات زمهانی اثهر نیهروی باذرهه خورشهیه و مهاه رهر م       بسر و مهها ره سبو تغ 
ی زمههی  ، موبههو ررخههی وشهه ت ی ههها در حرکههج مهههاری مههاهواره مههی شههونهی در حههال
حیی که بسر و مه ههای اقیانوسهی رهه طهور قارهل مالحظهه ای ترهج تهاثیر خظهو  سها          
طهور   و شسل کهف اقیهانوس هها در سهواحل قهرار دارنهه، بهسر و مهههای زمیص امهه رهه          

 ن بتا دقیقی قارل مهل ازی و پی  ریصی می راشصهی

           طهوط  خدر بسر و مه ها رایهه متهذکر شهه کهه رهرای تعیهی  موقعیهج ت اضهیی رهر روی
ای بههسر و کییههومتر( هههر دو ای ههت اه تقریبهها بار ا ینهه  100مبصههای کوتههاه   کستههر از  

 وتهاه مهی یس انی دارنهه و رصها رهرای  موقعیهج ههای ن هبی رهر روی خطهوط مبصهای ک         
 رطیر قارل مالحظه ای ترج تاثیر بسر و مه زمی  بامه قرار نسی گیردی

         ات بهسر و رارگذاری اقیهانوس اساسها ناشهی از ن هون ی توزیهع وا اقیهانوس هها در هص ه 
 مههه مههی راشههه کههه تههارع شههسل کههف دریهها و اراضههی سههاحیی اسههجی هص ههات رارگههذاری  

ل ی و تغییههر شههساقیههانوس، پوسههته ی زمههی  ترههج وزع وا بههسر و مههه دنههار بار ههای
نوسهی  عسودی مهی گهرددی بار هایی عسهودی پوسهته زمهی  در اثهر رهار بهسر و مهه اقیا          

صها  مسس  اسج ره نصهی  سانتی متهر رهرای مصهاطا سهاحیی ررسههی رهرای یهک خهط مب        
سهی ن هبی،   کییهومتر در بنهج دور از سهاحل، تهاثیر رهار بهسر و مهه اقیانو        100را طول 

 سانتی متر ررسهی 1مسس  اسج ره 

 یعصهی   نی  حرکج نیوت  تصنها در یهک دسهت اه مخت هات ایصرشهیال معتبهر ه هتصه،       قوا
در یههک دسههت اه مخت ههات سههاک  یهها دسههت اه مخت ههات رهها حرکههج م ههتقی  الخههط   
یسصواخههجی تئههوری حرکههج مههاهواره ههها رههر اسههاس نصههی  دسههت اه مخت ههاتی شههسل    

 گرجصه اسجی

  ره هها،  صهی مانصهه سهتا   ن هو معسهوال رها اشهیاء جرازمی    -دست اه مخت ات ایصرشیال جضها
 ههاتی را کوازرههها، سههیارات  یهها مههاه مههرتبط مههی راشهههی از ایهه  رو نصههی  دسههت اه مخت 

 نیس می نامصهی CRSدست اه مربع مخت ات سساوی 

          سهجی  یک دست اه مربهع مخت هات سهساوی رهر پایهه دیصامیهک یها کیصساتیهک اسهتوار ا
 ا کوازرههها ودسههت اه مخت ههات سههساوی کیصساتیههک رههر اسههاس موقعیههج سههتاره ههها یهه  

اع مهی  دست اه مخت ات دیصامیک رهر اسهاس حرکهج سهیاره هها، مهاه و یها مهاهواره ریه         
 گرددی



 

 

     دست اه مخت ات استوایی یها رعههی در اپهکTO       ورد کهه سهال هها در ن هوت کهروی مه
ی اسهجی  است اده روده اسج رها تقریهو خهوا از یهک دسهت اه مربهع ایصرشهیال قهرارداد        

 در Zرههر مرکههس زمههی  و راسههتای مثبههج مرههور مبههها ایهه  دسههت اه مخت ههات مصطبهها 
طهه  مثبهج رهه سهسج نقطهه اعتههال رنهاری یها نق        Xبنج قطو شسال و راستای مرهور  

ا رههرههه گونههه ای اسههج کههه دسههت اه مخت ههات دسههج راسههتی راشهههی  Yگامهها و راسههتای 
دارای  توبه ره ایصسه مرکس بهرت زمهی  رهه عیهج حرکهج سهالیانه اش رهه دور خورشهیه        

 ست اه مخت ات را شبه ایصرشیال گویصهیشتاا اسج ای  د

       حرکههج ورقههه هههای سههصگ کههره راعههث عهههت سههازگاری مخت ههات تثبیههج شهههه ی
 ای ههت اه ههها ن ههبج رههه یسهههی ر مههی شههودی راه حههل رجههع مشههسل مههذکور تعریههف یههک
ر دست اه مخت هات مربهع رها اسهت اده از مخت هات و سهرعج یهک م سوعهه ی سهازگا         

ی ی هت اه هها در یهک زمهاع مشهخص مهی راشهه       و م ترسسی از یهک شهبسه بنهانی از ا   
مههی راشهههی زیههرا  CTRS مرکههس بههرت زمههی  یههک انتخههاا طبیعههی رههرای مخت ههات  

 ونهیشدیصامیک و معادالت حرکج ماهواره ها ن بج ره مرکس برت زمی  ریاع می 

   ت ههات امههروزه هههر یههک از سههامانه هههای تعیههی  موقعیههج مههاهواره ای رههرای ارا ههه مخ
دادی زه گیهری از یهک دسهت اه مخت هات مربهع زمیصهی قهرار       ای ت اه ههای مهورد انهها   

ه رههکههارتسی  و ریضههوی دو مرههوره دورانههی مررههوط رههه خههود اسههت اده مههی کصصههه کههه   
یسهههی ر نسدیههک ه ههتصهی شههصاخته شهههه تههری  وننهها دسههت اه مخت ههات زمیصههی و       

اسههجی ایهه  دسههت اه در   GPSمههورد اسههت اده در سههامانه   WGS-84ریضههوی مربههع 
و  اسج کهه رصها رهر تعریهف زمهی  مرکهس و زمهی  ن هو مهی راشهه           CTRSواقع از نوع 

 رها دقهج    1984ن هخه مررهوط رهه سهال      CTPوع ار قطهو قهراردادی زمهی      Zمرور 
وع ج ههل مشههترر ن ههف الصنههار گریصههویچ و     Xثانیههه مههی گههذردی مرههور    0.0005

 Yمهی راشهه و مرههور    0.005رها دقههج   1984جه ره اسهتوای تعریهف شهههه و در سهال     
سهج  ره گونه ای تعریف شههه اسهج کهه از یهک دسهت اه مخت هات سهه رعههی د        وع نیس 

 راستی رهسج ویهی

 در حههال حههاض سههه مقیههاس زمههانی در ژ ههودزی مههاهواره ای مههورد ررههث مههی راشههصه  :
 زماع اتسی  -3زماع دیصامیسی  -2زماع ن ومی و خورشیهی  -1

           ضها  ارنوا جای  سه زماع رهه ترتیهو رهه دلیهل ارتبهاط مشهاههات زمیصهی رهه یهک ننه
 ون ههو و تبیههی  حرکههج مهههاری مههاهواره ههها و انهههازه گیههری دقیهها زمههاع ارسههال    

 دریاجج امواج مورد نیاز می راشصهی

          بهاط وع  زماع ن هومی و زمهاع خورسهیهی رهر پایهه دوراع زمهی  تعریهف شههه انهه و ارت
ع ههها روسههییه روارههط ریاضههی مشههخص مههی شههودی در حالیسههه زمههاع دیصههامیسی و زمهها  

 از دوراع زمی  می راشصهی اتسی م تقل



 

 

          اهواره مه ره مصظور دستیاری ره دقهج ههای مهورد نظهر در سهامانه ههای تعیهص  موقعیهج
شهخص  ای، می رای ج ارتبهاط رهی  دسهت اه ههای مختیهف زمهانی رها رهاالتری  دقهج م         

 راشهی

          هومی  حرکج روزانه زمی  ن هبج رهه سهتاره هها و خورشهیه رهه ترتیهو مبصهای زمهاع ن 
ی سههجی یههک روز خورشههیهی جاجههیه زمههانی میههاع دو گههذر متههوال و زمههاع خورشههیهی ا

تهوالی  مخورشیه از ن ف الصنهار مرهل و یهک روز ن هومی جاجهیه زمهانی میهاع دو گهذر         
 یک ستاره از ن  الصنار مرل اسجی

        هومی  ره دلیل حرکهج سهالیانه زمهی  رهه دور خورشهییه طهول روز خورشهیهی و روز ن 
 سال را ه  اختالف دارنهییس اع نسی راشه و در واقع یک روز در 

 زمههاع ظههاهری خورشههیهی، جاجههیه میههاع گههذرهای متههوالی خورشههیه اسههج کههه از یههک 
سههاعج رههه  12طههول بغراجیههایی مشههخص مشههاههه مههی شههودی رههه جههورت قههراردادی  

ک یه لرظه گذر خورشیه ن هف الصنهار مریهی یها گریصهویچ اضهاجه مهی شهود تها شهروع           
 شبانه روز در نیسه شو قرار گیردی

 ذا لهها کههه مهههار حرکههج زمههی  رههه دور خورشههیه، دایههره ای شههسل نسههی راشههه،   از ون هه
کهج  شاهه تغییر طول روزها در طهی سهال ه هتی ی ایه  رهی نظسهی هها موبهود در حر        

نی ظاهری خورشهیه سهبو ای هاد مشهسل در مراسهبات مهی شهودی از ایصهرو زمهاع بنها          
UT    رههر مبصههای خورشههیه ظههاهری متوسههط کههه دارای حرکههج یسصواخههج مههی راشههه 

 تعریف می شودی

   :زمههاع اتسههی رههی  السییههی   -1زمههاع هههای اتسههیTAI 2-   زمههاع بنههانی هساهصههگ
UTC3-  زماعGPS 4-  زماع دیصامیسی 

             تسهی  ادر ای  دسهت اه مربهع زمهاع از سهاعج ههای اتسهی اسهت اده مهی شهود و زمهاع
ه را کههه مقیههاس زمههانی پایههه را رههرای سههرویس هههای ن نهههاری زمههاع تعیههی  مههی نسایهه

ی مهی گویصههی ایه  زمهاع رهر اسهاس شهسارش سهیسل هها          TAIسی ری  السییهی  زماع ات
 یک بریاع الستریسی را جرکانس راال استوار اسجی

        اثهر مهی    اثرات ن بیتی مانصه موقعیج ساعج ن بج رهه ژ و یهه رهر نهرخ ایه  سهیسل هها
 اسجی  SIگذارذی واحه زماع اتسی در سطح ورنای وزاد ثانیه

+19S  وTAI=TDT-32.184S و TAI=UTC+1S*n 

   تههاریخ ژولههیJD  ز رو 12تعهههاد روزهههای خورشههیهی متوسههط سههپری شهههه از سههاعج
اریخ سههالی مههی راشهههی تهه  7980قبههل از مههیالد در یههک دوره   4713اول ژانویههه سههال 

شههاههات ژولههی  از ظنههر هههر روز وغههاز مههی گههردد تهها سههتاره شصاسههاع رتوانصههه تسههامی م
 وز ان ات دهصهیخود را در یک ر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6پیوست 

 حرکت مداری ماهواره ها

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

         ه ی مهاهوار موقعیج لرظه ای دقیها مهاهواره هها در جضها تقریبها در تسهات م ها ل ژ هودز
 ای مورد نیاز اسجی

 عامههل اجههیی حرکههج مهههاری مههاهواره ههها نیههروی باذرههه مرکههسی زمههی  ترههج قههوانی  
 کپیر اسجی

  یروهههای وه رههر نیهروی باذرههه مرکههسی زمههی  متههاثر از ن حرکهج واقعههی مههاهواره ههها عههال
مههه  ودی هری مانصهه نیههروی باذرهه غیهر مرکههسی زمهی ، باذرهه خورشههیه و مهاه، بهسر         
یروههای  نزمی  و جشار وارد رر مهاهواره هها رهه دلیهل تشعشهعات خورشهیهی رهه عصهواع         

اره اغتشاشههی مههی راشهههی نیههروی اجههطسار اتس هه ری نیههس وبههود دارد کههه رههرای مههاهو 
 های را ارت اع زیاد قارل نش  پوشی اسجی

        مهی  نیروهای اغتشاشی ره دو رخه  نیروههای بهاذری و نیروههای غیهر بهاذری تق هی  
یه و باذرهه مهاه و خورشهه   –شهونهی نیروههای بهاذری شهامل (باذرهه غیهر کهروی زمهی          

 باذرههه بههسر و مههه پوسههته ای و اقیانوسههی ( و    –سههایر سههیارات مصظومههه شس ههی   
ر تشعشههعات خورشههیهی و اثههر غیهه –ری شههامل  اجههطسار اتس هه ر نیروهههای غیههر بههاذ

 م تقی  تشعشعات خورشیهی( می راشهی

 ،ران هیل  معهادالت حرکهج مههاری مهاهواره هها ر هورت معهادالت دی         از دیهگاه ریاضی 
 ینوشته می شود که روسییه انت رال گیری عهدی ن بج ره زماع حل می شونه

   مهی   اسهت اده  ر جضها از عص هر یها پهارامتر کپیهری     اغیو ررای ریاع موقعیج مهاهواره هها د
اری شهودی از ون هها کههه نیهروی باذرههه مرکههسی زمههی  ریشهتری  نقهه  را در حرکههج مههه   

ده و ت اده کهر ماهواره ها دارد، لذا ررای رررسهی حرکهج مهاهواره هها از ایه  واقعیهج اسه       
ه سهت اد ره بهای مههارات واقعهی از مههارهای سهاده تهری موسهوت رهه مههارهای نرمهال ا          

 می کصی ی

          ی رها  ماهواره ها در یک ج ره مههاری حرکهج مهی کصصهه کهه در جضها ثارهج مهی راشهصه
جه ره   ای  جرض رهر اسهاس قهوانی  کپیهر از نقطهه نظهر ریاضهی م هیر مهاهواره هها در          

ع مههاری یهک ریضهی اسهج و یسهی از کهانوع ههای ریضهی مههاری در مرکهس زمهی  واقهه           
 می شودی

   بهارت  عزمهی  یهک نقطهه مهادی یها رهه        -1مل : جرضیات مرروط ره مهارهای نرمهال شها
 دی ر یهک کهره رها توزیهع ن هالی ثارهج اسهجی میههاع باذرهه نصهی  ب هسی ر هورت            
شههعاعی متقههارع مههی راشههه و تسههات خطههوط شههاقولی ر ههوت م ههتقی  رههه مرکههس کههره   

ی مه از بهست مهاهواره در مقای هه رها بهرت زمهی  نشه  نوشهی          -2مصتنی مهی شهونهی   
اذرهه  ههیچ نیهروی ب   -4ا در خهالء کامهل ان هات مهی شهود      حرکهج مهاهواره هه    -3شودی 

 ودیشای از طرف خورشیه، ماه و دی ر ابرات سساوی رر ماهواره ها وارد نسی 



 

 

         یهر کهه رهر   را در نظر گرجت  جرضهیات جهوق و قهانوع باذرهه نیهوت  قهوانی  سهه گانهه کپ 
 یهر زاساس وننا حرکج مههاری مهاهواره هها رهه دور زمهی  توجهیف مهی شهود رهه شهرح           

 می راشصهی

           مهی   زقانوع اول کپیر: م یر حرکهج ههر مهاهواره رهه دور زمهی  یهک ریضهی اسهج کهه
 در یسی از کانوع های وع قرار داردی

         ر اهواره دمه قانوع دوت کپیر: در طی حرکهج مهاهواره هها رهه دور زمهی ، رهردار موقعیهج
زه نهها زماع های م اوی ، م احج ههای م هاوی بهاروا مهی کصههی رصهاررای  ههر گهاه ا        
ر گههاه رههردار موقعیههج مههاهواره کوتههاه تههر شههود، سههرعج مههاهواره ریشههتر مههی شههود و ههه

نوع ی ایه  قها  انهازه رردار موقعیج ماهواره ریصه تر شهود سهرعج مهاهواره کستهر مهی شهود      
هار ره ای  معصهی اسهج کهه حههاکثر سهرعج مهاهواره در نسدیهک تهری  نقطهه ریضهی مه           

ی هواره در دورتههری  نقطههه ریضههرههه مرکههس زمههی  یعصههی پریچههی و حهههاقل سههرعج مهها 
 مهار ره مرکس زمی  یعصی وپونی رخ می دههی

          قانوع سوت کپیهر: مسعهو نهی  قطهر رهسرگ مههار ریضهی مهاهوارهa   ربهع  متصاسهو رها م
 اسجی Tدوره تصاوا حرکج ماهواره ره دور زمی  

    می راشصهی ( پارامترهای مهاری کپیر شامل 

  ی  نقطههه گرهههی جههعودی و نقطههه اعتهههال رنههاری در بنههج خههالف عقررههه :زاویههه رهه
ای هههای سههاعج اسههجیرعه نقطههه گرهههی جههعودی کههه از وع رههه رعههه مههاهواره وارد جضهه 

 نیسسره شسالی و یا بصوری می شود

    زاویههه میههل ، زاویههه رههی  جهه ره حرکههج مهههاری و جهه خه اسههتوا در بنههج خههالف:
 عقرره های ساعج اسجی

    ورگههوع پریچههی کههه زاویههه رههی  نقطههه گرهههی جههعودی و نقطههه پریچههی در جهه ره:
 حرکج مههاری در بنهج خهالف عقررهه ههای ساعجیاسهجی ریهاع کصصههه توبیهه ریضهی          

 مهار ماهواره در ج ره حرکج مهاری اسجی

             بهع  :نی  قطهر رهسرگ ریضهی مههار مهاهواره کهه قطعها رسرگتهر از نهی  قطهر رهسرگ مر
 زمی  اسجی

  ،کههه عهههدی ر ههیار کونههک اسههج و   : خههروج از مرکههسی اول ریضههی مهههار مههاهواره
 ریان ر انرراف بسیی ریضی مهار ماهواره از یک دایره اسجی

            ونومالی کهه نشهاع دهصههه موقعیهج لرظهه ای مهاهواره در مههار ریضهی شهسل خهود :
 راشهی



 

 

  نشهاع دهصههه   ه نقطهه گرههی جهعودی و زاویهه میهل       از ری  پارامتر های جوق رعه )
موقعیج جه ره حرکهج مههاری در یهک جضهای ایصرشهیال یها دسهت اه مربهع سهساوی           

 می راشهی

   نشاع دهصهه موقعیج لرظه ای ماهواره در ریضی اسجیو  و ) 

   ری مشههخص نسههی شههود و رههه بههای وع از   گههاهی موقعیههج مههاهواره رهها عصاجههر کپیهه
 یررداری موقعیج و رردار سرعج در دست اه مخت ات سساوی است اده می شود

      تئههوری مهههارهای نرمههال رطههور مشههخص رههرای درر و ت ههور حرکههج هههای جضههایی
اره هها  ماهواره هها ر هیار م یهه ه هتصه و در وننها بهواا ههای معهادالت حرکهج مهاهو          

 ییی ارا ه می شونهیرطور ساده ر ورت معادالت تری

           نظهر   مهار ههای نرمهال تصنها ر هورت تهارعی از رخه  مرکهسی میههاع باذرهه زمهی  در
 گرجته مهی شهونه و جقهط رهرای پهی  ریصهی ههای مههاری کوتهاه مههت رها دقهج ههای             

 GPSا پایی  قارهل اسهت اده مهی راشهصه و رهرای ابهرای یهک عسییهات انههازه گیهری ره           
 .مصاسو ه تصه

 رکههج : رههه دلیههل وبههود سههایر نیههرو ههها ی اثههر گههذار رههر ح حرکههج اغتشاشههی مههاهواره
 ر مراسهبه دمهاری ماهواره هیچ یهک از پهارامتر ههای کپیهری مهاهواره ثارهج نی هتصه و        
 ی دقیا موقعیج های وع رای تی نیروهای اعوباج دهصهه در نظر گرجته شونه

  ث اعههرنیروهههای اعوبههاج دهصهههه یهها هسههاع نیروهههای اغتشاشههی، نیروهههایی ه ههتصه کههه
ع نرمهال  انرراف مهاهواره هها از م هیر سهاده نرمهال خهود مهی شهونهی انرهراف در میهها          

ایر توسهط غیهر کهروی رهودع میههاع باذرهه زمهی ، وبهود باذرهه خورشهیه و مهاه و سهه           
ابههرات، جشههار تشعشههعات خورشههیهی، نیروهههای بههسر و مهههی و کشهه  اجههطسار      

اثههر  یی  تههر راشهههاتس هه ری روبههود مههی ویهههی هههر نههه ارت ههاع مهههاری مههاهواره ههها پهها 
 نیروی اغتشاشی رر حرکج مهاری وننا ریشتر می شودی

         نهه  جشار تشعشهعات خورشهیهی ناشهی از ررخهورد جوتهوع ههای نهوری خورشهیه روی ره
 اهواره ،ماهواره اسهجی پارامترههای اجهیی در مراسهبه اثهر ایه  شهتاا ، سهطح مهوثر مه          

 رشههیه اسههجی درقارییههج انعسههاس سههطح، درخشهه  خورشههیه و جاجههیه مههاهواره تهها خو 
ر مهی  ماهواره هایی کهه در مصطقهه سهایه قهرار دارنهه جشهار تشعشهعات خورشهیهی جه          

 شودی رر اساس جاجیه ماهواره تا زمی  نیروی اغتشاشی نیس متغیر اسجی

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7پیوست 

 ساختار سیگنال ها و مشاهدات ماهواره ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   ه ومهها سههامانه هههای یههک طرجهه در سههامانه هههای تعیههی  موقعیههج مههاهواره ای کههه عس
ه هههتصه ههههر مهههاهواره از طریههها نوسهههاع سهههاز ههههای دقیقهههی تعههههادی مهههوج      
اج السترومغصاطی ههی تولیههه و پههس از عسییههات مهوالسههیوع رههه مصظههور ترکیههو امههو     

 صهیحامل، و امواج که و پیات های ناورری وننا را ره سوی زمی  گ یل می ک

  وش هههای سههص   هسب ههت ی رههیجاجههیه رههی  گیرنهههه زمیصههی و مههاهواره رههر پایههه ر  
ره سههی صال هههای هس ههاع تولیهههی در گیرنهههه رهها سههی صال هههای دریههاجتی از مههاهوا    

 رهسج می ویهی

    رههی   نصانچههه جاجههیه رههی  گیرنهههه زمیصههی و مههاهواره از طریهها انهههازه گیههری زمههاع
ویصهه  ارسال و دریاجج اواج کهه رهسهج ویهه در ایه  جهورت رهه وع جاجهیه کههی مهی گ         

ورت رهه  جه انهازه گیری اخهتالف جهاز امهواج حاجهل رهسهج ویهه در ایه         و اگر از طریا 
 وع جاجیه جازی می گویصهی

 ی تعهههاد سههی صال هههای ارسههالی از مههاهواره ههها رایههه قارییههج تعیههی  موقعیههج ونههی رههرا
ه یههج انهههازنامرههودی از کههاررراع مختیههف را داشههته راشهههی پایهه ایهه  نههوع تعیههی  موقع  

 صال مههاهواره از طریهها هسب ههت ی یههاری رههی  سههی گیههری جاجههیه لرظههه ای گیرنهههه تهها
 دریاجتی از ماهواره و سی صال مشاره تولیهی در گیرنهه می راشهی

            ه رهه  ره طور کیهی سهاختار سهی صال ههای نهاورری کهه رهه جهورت یهک طرجهه از مهاهوار
ورری سوی گیرنهه ها گ یل می شهونه از سهه رخه  مهوج حامهل ، کهه و داده ههای نها        

 F1 ج حامهل در واقهع یهک مهوج الستهرو مغصاطی هی رها جرکهانس        تشسیل شهه اسجی مو
ت اسهجی کهه نیهس یهک سهی صال عهههدی اسهج کهه امسهاع انههازه گیهری مههه           Lدر رانهه  

 دیزماع طی شهه از لرظه ارسال تا دریاجج را ررای کاررراع جراه  می ساز

  اساسهها سههه نههوع مشههاههه توسههط گیرنهههه هههایGNSS  ثبههج مههی شههونهی یسههی شههبه
 ری جاز موج حامل و رعهی داپیر یا نرخ جاز موج حاجل اسجیجاجیه، دی 

  ه سههص ه شههبه جاجههیه در واقههع از سههص   اخههتالف زمههانی رههی  لرظههه ارسههال و لرظهه
 رهسج می ویهیGNSSدریاجج سی صالنای 

  سههص ه جههاز مههوج حامههل رههه عصههواع دقیقتههری  مشههاهههGNSS عبارت ههج از اخههتالف 
  ر گیرنههدره و جاز موج حامل تولیه شهه ری  جاز موج حامل دریاجج شهه از ماهوا

          ی صال رر خالف سص ه های که و جاز، یها نهرخ جهاز مهوج حامهل نتی هه م هتقی  یهک سه
  رای تعیهی ارسالی از ماهواره نی جی کهه عهالوه رهر رهروورد سهرعج لرظهه ای گیرنههه ره        

ار بنه  هههای جهاز یهها هسهاع قطعههی ههای جههاز در طهول زمههاع انههازه گیههری جهاز ر ههی       
 اسجیمصاسو 

            معسوال ره دالیل مختیهف ههر مهاهواره نهاورری نصههی  مهوج تولیهه و ارسهال مهی کصههی
رصاررای  امسهاع اسهتخراج  انهواع سهص ه ههای ترکیبهی وبهود داردی ا حضهور هسسمهاع          



 

 

نصهههی  مههاهواره و نصهههی  گیرنهههه در لرظههات مختیههف امسههاع ترکیههو هههای ت اضههیی 
 مختیف وبود داردی

 جههاز  ج و کههارایی سههص ه کههه، هسوارسههازی وع رهها سههص هیسههی از راه هههای اجههسای  دقهه
 روسییه ترکیو خطی سص ه که را سص ه جاز اسجی

  ررارر از نویس سص ه ساده رسرگتر اسجی ترکیو ت اضیی ی انه دارای نویس 

            از جه در ترکیو ت اضیی سهه گانهه خطهای سهاعج گیرنههه حهذف مهی شهود و نیهس ارنهات
س راعههث کههاه  خطاهههای مهههاری و بههوی مههی شههود امهها اولیههه حههذف مههی شههود و نیهه

خطاهههای نصههه م ههیری و نههویس گیرنهههه ن ههبج رههه ترکیههو هههای قبیههی تشهههیه مههی   
شههودیدر ایهه  روش بنههج کشههف بنهه  جههاز ههها و رههروورد رنتههری  مخت ههات اولیههه    

 ای ت اه های زمیصی است اده می شودی

 
 

 

 



 

 94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمراج

 
در  GPSی ه از سی ت  تعیی  موقعیج بناننروه است اد منصهس اروال ضل رن بر  -1

 ی1395، نشر  دانش اهی جرهسصه، پروژه های نقشه ررداری "

نشر  ، "م اهی  و کاررردها  GPSشصاخج  – مرسه هادی نظری جر، رضوانه مومصی -2

 ی1390، ننرگاع قی 

ه اولی  سی ت  ماهوار GPS – منصهس عییرضا امیری، منصهس منهی سعیهی  -3

 ی1394، نشر  دانش اهی جرهسصه، " ای ناورری بناع

4-   Guide To GPS Positioning(1987) David Wells 

5- User s Manual of Leica Geo office 
 



 

 

 
 
 


