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  به نام خدا
  

با مشکل دریافت تصحیحات اعم از قطعی ارتباط  در صورتی که در هنگام دریافت تصحیحات ماهواره اي
مخابراتی ، عدم دید کافی ماهواره در زیر درختان یا زیر سقف و ... مواجه گردید می توان از روش برداشت 

 محاسبهاقدام به خش مدیریت کاربران بعمل نموده و با ورود به سایت سامانه شمیم  PPKو یا استاتیک 
  . ییدنماسامانه شمیم با استفاده از قابلیت پس پردازش آفالین مختصات مکانی خود 

  
  در سامانه شمیم : PPKیا روش استاتیک  فایل برداشت شده به محاسبه براينحوه 

  
 یاShamim.ssaa.ir/SBC براي این کار ابتدا آدرس سامانه شمیم به نشانی  )1

178.252.171.15/SBC  پیشنهاد می گردد از مرورگر  ییدخود وارد نما نوار آدرس مرورگررا در )
Google Chrome : ( .استفاده نمایید  

  

 
  
 
نام کاربري و رمز عبور تعریف شده  ،صفحه باز شده راستدر ستون سمت  سیستمدر قسمت ورود به  )2

  : ییدوارد می نماد به سامانه شمیم براي وروبراي کار با دستگاه هاي گیرنده ماهواره اي را 
  

    یا   
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یا پس  Post Processingاز ستون سمت چپ وارد قسمت  بخش مدیریت کاربرانپس از ورود به  )3
  : را انتخاب نمایید یا محاسبه Computationپردازش و گزینه 

  

            یا                  
  

برخورد می کنیم که با پر کردن آنها انجام محاسبه مقدور می  پس از ورود به این بخش با سه گزینه اصلی
نبوده و سیستم به صورت خودکار با توجه به مشخصات  PPKو نیاز به تعریف خاصی براي استاتیک و  گردد

  .سبه می نمایدابه باال می باشد نوع آنرا تشخیص داده و مح 2,11فایل راینکس ارائه شده که ورژن راینکس 
  

 
    3          2        1  

  
 

گزینه اول نام پروژه است که به صورت اختیاري بوده و با قرار دادن نام براي محاسبه می توان در زمان  )4
 مشاهده نمود.پیدا و مورد نظر را راحت تر  پروژه ،مشاهده نتیجه

به  2,11آن می بایست خروجی راینکس که ورژن گیرنده متحرك در گزینه دوم فایل راینکس دستگاه  )5
اضافه کردن به ترتیب نام فایل ارسالی، نوع فایل از  پسقرار دهید که  (O**.)با پسوند تر باشد را باال

و محلی به  GPSبرداشت شده، مشخصات آنتن، ورژن فیرم ور دستگاه، زمان برداشت بر اساس ساعت 
 نقطه به شما نشان داده خواهد شد. لیست نامهمراه 

شتباهی صورت گرفته باشد می توان با زدن دکمه سطل آشغال در در صورتی که در اضافه کردن داده ا
  قسمت مشخصات فایل ارسالی نسبت به حذف آن از محاسبه اقدام نمایید.
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مخصوصا محاسبه مختصات دقیق نقاطی که داراي  ،بهتر است جهت عدم تداخل محاسباتی نقاطتذکر : 
 همزمان پرهیز کرده و به صورتداده روور به صورت  یناز ورود چندنام یکسان می باشند 

  .براي هر داده یک پروژه و نتیجه ایجاد نمایید جداگانه
از قرائت نقاط استاتیک سباتی نقاط ادقت داشته باشید براي نتیجه گیري بهتر و باال بردن دقت مح

با مجموع زمانی  Stop and Goیک ثانیه و برداشت زیر دقیقه با نرخ برداشت حداقل  15زیر 
  . ثانیه پرهیز نمایید 60دقیقه و قرائت هر نقطه زیر  15زیر 

  

  
  

  
  

  
 

که گزینه پیش فرض  ییدنماسیستم مختصات مورد نظر خود را انتخاب گزینه سوم می بایست در  )6
WGS 1984  می باشد ولیکن براي بدست آوردن مختصات در سیستم تصویرUTM  مخصوصا براي

سیستم اداره ثبت اسناد و امالك کشور می بایست حتما یکی از انجام اعتبار سنجی توسط کارمندان 
خود انتخاب و برداشت با توجه به محل استقرار را  41تا  38تعریف شده در زون هاي  UTM هايتصویر
  . ییدنما
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ا توجه به قبل از انجام محاسبه جهت بدست آوردن نتیجه مطلوب در زمان ارسال درخواست می توان ب )7
 Data Availabillityزدن دکمه زمان برداشت اعالمی توسط سیستم در کادر مشخصات داده روور با 

وجود داده هاي ایستگاه براي روز مورد نظر اطمینان از  در گوشه باال سمت راست یا موجودیت داده ها
داشت داده روور کرده اید با حاصل نمایید. در صورتی که در همان روز ورود به سامانه شمیم اقدام به بر

زدن بر روي روز مورد نظر می توان از جزئیات داده هاي ایستگاه هاي دائم به ترتیب ساعت اطالع 
 حاصل کرده و در صورت نبود داده ایستگاه در زمانی دیگر اقدام به ورود و محاسبه نمایید.

  
  

  یا          
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روور ارسالی و وجود داده ایستگاه دائم می توان با زدن دکمه اطمینان از صحت اطالعات داده پس از  )8
Submit .یا ارسال نسبت به ایجاد پروژه و انجام محاسبات بر روي داده هاي روور ارسالی اقدام نمود 
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  در سامانه شمیم : ارائه شدهمختصات  اتنتیجه تصحیح دریافتنحوه 
  

سامانه اقدام به انجام محاسبات  برداشت شده،داده روور زدن دکمه ارسال و تایید فایل هاي پس از  )1
محاسبات و نتیجه  و صفحه نتایج به صورت خودکار باز می گردد ولیکن جهت مشاهدهالزم نموده 

یا پس پردازش و گزینه  Post Processing از ستون سمت چپ وارد قسمتمی توان حاصل 
Results : یا نتایج را انتخاب نمایید 

  

    یا  
  
  

در صفحه باز شده تمام پروژه هایی که درخواست محاسبه نموده اید نمایش داده می شود که با با  )2
نمایش  Phase Fixedکردن هر یک مختصري از محاسبات نمایش داده شده و حل ابهام عبارت 

انتخابی نمایش داده  UTMو سیستم تصویر  WGS84داده می شود و مختصات کارتزین ژئودتیک 
می توان دکمه نشان دادن گزارش  PPKراي نمایش جزئیات هر نقطه در صورت برداشت می شود. ب

از دکمه گزارش  PPKرا کلیک کنید و براي دیدن جزئیات گزارش کامل کل پروژه و تمام نقاط 
استفاده نمایید که مختصات نهایی هر نقطه در جدولی اول هر نقطه ذکر  Full Reportکامل یا 

 شده است.
که براي سانتیمتر بیان شده است  10حل بیس الین با دقت باالي  XRTKنمایش عبارت در صورت 

نیز حل بیس الین صورت  Codeو  Phase Floatو عبارات  کار دقیق می تواند قابل استناد نباشد
  نمی تواند مورد قبول براي کار دقیق قرار گیرد. Phase Fixedنپدیرفته و در تمام این عبارات بجز 
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در مواردي که به کل پردازش انجام نگرفته است در بخش نتایج عالمت مثلث ظاهر می گردد که خطاي 
مربوط به عدم محاسبه با بازکردن پنجره هر پروژه نمایش داده می شود. به طور مثال در تصویر زیر به دلیل 

  فته است:عدم وجود داده ایستگاه دائم در زمان مورد برداشت محاسبه صورت نگر
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توجه: دقت داشته باشید که گزارشات به صورت خودکار در بازه سه ماهه پاك خواهند شد ونمی توان آنرا به 
  صورت دستی پاك نمود

در صورت نیاز به گزارشات یا از آن بر روي رایانه خود ذخیره کرده و یا مجدد اقدام به ساخت پروژه و 
  محاسبه نمایید


