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فصل سوم
 - 1روش هاي نوين نقشه برداري با GPS
در سالهای اخیر روش های مختلفي در زمینه سیستم  GPSتوسعه يافته است  .اين روشها قابلیت اين سیستم را در
بدست آوردن مختصات دقیق نقاط ثابت و متحرك در يك زمان مشاهداتي اندك به نمايش مي گذارند .
با  GPSنقشه بردار مي تواند اختالف مختصات بین دو نقطه از زمین را وقتي که يكي از آنها معلوم باشد تعیین کند .
 GPSبرای منظورهای نقشه برداری يك سیستم تعیین مختصات نسبي است و اگر نقطه ای معلوم در مختصات
سیستم ژئودتیك جهاني  WGS 84باشد مختصات نقطه دوم نیز در همان سیستم تعیین خواهد شد .
نقشه برداری  GPSتشكیل يك چند ضلعي از ايستگاه ها مي باشد که محلهای نسبي آنها به طور دقیق معلوم باشند .
مشاهدات  GPSابتدا مختصات اين ايستگاهها را در سیستم مختصات کارتزين  WGS 84پردازش و تعیین مي کند و
در مرحله بعد مواضع هندسي آنها بر حسب مختصات بیضوی يعني طول جغرافیائي  ، λعرض جغرافیائي  φو ارتفاع h
تعیین
مي شوند .
در شكل شماره  23بايد توجه داشت که رابطه بین ارتفاع بیضوی و ارتفاع نسبت به ژئوئید (سطح تراز متوسط درياها)
يعني ارتفاع ارتومتريك بصورت  h = H + Nمي باشد .
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روش های نقشه برداری با  GPSرا مي توان مطابق زير تقسیم بندی نمود :
 -1روش استاتيك و استاتيك سريع  :گیرنده در طي مسیر خاموش بوده و تنها مختصات نقاطي که گیرنده مستقر
شده است اندازه گیری مي شود .
 -2روش نيمه كينماتيك (ايست – رو)  :گیرنده در حین حرکت بین نقاط مورد نظر ارتباط با ماهواره را حفظ مي کند
ولي مختصات مسیر تعیین نمي شود .
 -3روش كينماتيك خالص  :گیرنده در حال حرکت بوده و مختصات مسیر تعیین مي گردد .
 -4روش استاتيك  :نقشه برداری استاتیك يك روش کالسیك اندازه گیری خط مبنائي و شبكه ای  GPSاست و
هنوز هم روش استانداردی برای دقت های باال و خطوط طوالني است  .سايت ها برای يك زمان نسبتا طوالني که
معموال يك يا دو ساعت است اشغال مي شوند  .در مورد خطوط طوالني تراز  32کیلومتر قدرت دو فرکانسي اثرات
يونوسفر را تصحیح مي نمايد و کاری برای رفع ابهامهای فاز انجام نمي شود  .با ابهامهای فاز بصورت پارامترهای
مزاحم برخورد مي شود و به صورت مقادير غیر عدد صحیح کنار گذاشته مي شوند .
در مورد خطوط کوتاهتر  ،يكبار که رفع ابهام انجام شد  ،طوالني ترين زمان اشغال صرف مي شود تا از مقدار پارازيت
کاسته شود  .به اين ترتیب دقت 1 mm + 1 ppmدر مورد طول خط مبنا نیز قابل دسترسي مي باشد  .از اين روش
برای کنترل های ژئودتیك بر روی مناطق گسترده و شبكه های کشوری و قاره ای و برای نظارت در جابجايي و
حرکت زمین استفاده مي شود .
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 -5استاتيك سريع :

زمانهای نسبتا طوالني را که برای نقشه برداری های ايستايي الزم است مي توان برای خطوط مبناء کمتر از 21
کیلومتر به اين صورت کاهش پیدا کند که يك ايستگاه مرجع موقتي به طور مداوم رديابي مي نمايد و در همان حال
يك گیرنده سیار از نقطه ای به نقطه ديگر رفته و بسته به توزيع هندسي ماهواره ها ) (G DOPو شرايط يونوسفری
بین  1تا  21دقیقه در هر نقطه توقف مي نمايد  .مي توان به هنگام حرکت سیستم را خاموش کرده و در مصرف
باطری صرفه جويي نمود  .اين دوره های مشاهداتي کوتاه  ،تحت شرايط مطلوب مي تواند به دقتهايي از 5 ~ 10 mm

 + 1 ppmبرسد  .اين روش را مي توان در مورد نقشه برداری های کنترلي  ،انبوه سازی و نقشه های تفصیلي و مرزها
به کار برد و همچنین مي توان به جای پیمايش و مثلث بندی سنتي از آن استفاده کرد .

 -6روش ايست – رو ): (stop - go

بر خالف روش استاتیك سريع  ،روش نقشه برداری ايست – رو برای آنكه به طور مداوم حفظ شود نیازمند قفل به
ماهواره است  .گیرنده سیار با استفاده از يك اشغال استاتیك سريع به مدت  22دقیقه  ،در اولین نقطه ابهامهای فاز را
رفع مي کند و سپس با حفظ قفل و در حدود  21تا  32ثانیه استقرار بر روی هر نقطه  ،نقاط جزء بعدی را اشغال
مي نمايد  .اگر قفل از بین برود ابهامها با استفاده از يك اشغال استاتیك سريع بر روی نقطه بعدی بار ديگر تعیین
مي شوند .
دقت های  10 ~ 20 mm + 1 ppmاين روش را به روشي مناسب برای نقشه برداريهای ريز و مهندسي در محل
های باز و نقشه برداری از نقاط خیلي نزديك به هم  ،تبديل مي کند  .روش ايست – رو بسیار سريع و اقتصادی و
سريع ترين راه برای نقشه برداری نقاط ريز با استفاده از  GPSاست .
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 -7روش كينماتيك :

نقشه برداری کینماتیك واقعي برای استفاده بر روی سكوهای متحرك يا وسايط نقلیه مي باشد  .گیرنده سیار با استفاده
از اشغال استاتیك سريع نظیر آنچه که در ايست – رو استفاده مي کند  ،رفع ابهام مي نمايد و پس از آن ديگر نقاط
مجزا از هم به وسیله گیرنده سیار اشغال نمي شوند  ،بلكه گیرنده در حال حرکت متناوب فرض مي شود  .اندازه
گیريهای بعدی وابسته به موقعیت گیرنده نیست بلكه با آهنگي از پیش تعیین شده انجام مي شود  .همچنین اگر قفل از
بین برود  ،ابهام ها بايد با استفاده از اشغال استاتیك سريع دوباره تعیین شوند  .دقتهای 10 ~ 20 mm + 1 ppm

برای نقاط پي در پي و يا متحرك قابل دسترسي است  .اين روش برای اندازه گیری سريع و با صرفه برای گذرگاه ها و
نقشه برداری از خطوط وسط راهها و آب نگاری مناسب است .
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- 2هندسه ماهواره ها و معيار دقت :
دقت تعیین موقعیت  GPSبه پیكربندی هندسي ماهواره های مورد استفاده که با کمیت عددی DOP (Dilution of

) Precisionبیان مي گردد .
پارامترهای  DOPعبارتند از :
  H DOPبرای تعیین موقعیت افقي  V DOPبرای تعیین موقعیت قائم  P DOPبرای تعیین موقعیت سه بعدی  T DOPبرای تعیین موقعیت زماناثر توام موقعیت و زمان بنام  G DOP = P DOP + T DOPخوانده مي شود .
 P DOPرا مي توان بعنوان کمیت متقابل حجم چند وجهي که بوسیله موقعیت ماهواره ها و گیرنده ساخته مي شود ،
بصورت

1
V

=  P DOPدر نظر گرفت .
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بهترين وضعیت هندسي  ،زماني حاصل مي گردد که حجم به حداکثر و در نتیجه  P DOPبه حداقل مقدار خود برسد .
بدين ترتیب زمان انجام مشاهدات را بگونه ای بايستي طراحي کرد که کمیت  DOPدر حد مطلوب باشد .

منبع

كد P
 SAروشن

 SAخاموش

كد C/A
 SAروشن

 SAخاموش

ماهواره
مدار

10 - 40 m

ساعت

10 - 50 m

انتقال پيام
يونسفر ( 2فركانس)
مدل يونوسفر
مدل تروپوسفر
اثرات چند مسيري
گيرنده
نويز مشاهده
تاخيرهاي سخت افزار
فاز آنتن مركزي

انتشار سيگنال :

سیگنالهای  GPSدر مسیر انتشار خود از آنتن ماهواره تا آنتن گیرنده تحت تاثیر عوامل زير قرار مي گیرند :
 تاثیر انتشار در يونیسفر ( 12تا  2222کیلومتری از سطح زمین) تاثیر انتشار در تروپوسفر -انتشار چند مسیری در ماهواره و مجاورت آنتن گیرنده

تاثيرات اليه يونيسفر روي سيگنالهاي : GPS

تاخیر انتشار در يونیسفر به میزان الكترون در طول مسیر سیگنال  ،فرکانس موج  ،موقعیت جغرافیايي گیرنده و زمان
بستگي دارد  .خطای ناشي از اين اثر بر روی فاصله از يك متر تا صد متر تغییر مي نمايد  .سیگنالهای  L1و  L2در
گیرنده های دو فرکانسه  ،تاخیرهای انتشاری متفاوتي را در يونیسفر تجربه نموده و از اين رو توانايي مدلسازی آن را تا
حد بسیار بااليي دارا مي باشند .
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قسمت عمده خطای باقیمانده در مدلسازی يونیسفر در دو ايستگاهي که در فاصله کوتاهي از يكديگر قرار دارند  ،از
طريق مشاهدات تفاضلي حذف مي گردد  .زيرا شرايط جوی مسیرهای سیگنال در دو نقطه را مي توان يكسان فرض
نمود .
خطای انتشار در يونیسفر برای گیرنده های دو فرکانس  1 ppmو برای گیرنده های تك فرکانسي  2 ppmاست .
البته اين اعداد تنها برای يك اليه کامل يونیسفری صادق مي باشد و در طولهای جغرافیايي مختلف اليه متوسط
استفاده مي شود .
پريود اخیر فعالیتهای خورشیدی نشان داده است که میزان خطای باقیمانده مي تواند بسیار بزرگتر از حد مفروض باشد .
از اين رو جهت رسیدن به دقتهای باال تنها استفاده از گیرنده های دو فرکانسي توصیه مي شود .

تاثيرات انتشار در اليه تروپوسفر :

تاخیر انتشار تروپوسفری نیز در ايجاد خطا در تعیین طول مبنا ) (base lineو رسیدن به موقعیتهای دقیق (خصوصا در
مولفه ارتفاعي)  ،تاثیر بسزائي دارد  .تاخیر تروپوسفری مستقل از فرکانس بوده و از اين رو نمي توان مقدار آنرا از
مشاهدات دو فرکانسه بدست آورد .
جهت تعديل نمودن اين خطا ساختار جوی نزديك سطح زمین را بايد بخوبي مدلسازی کرد  .وروديهای اين مدل را
پارامترهای متوسط جوی (بدست آمده بر اساس معادالت معین) و يا اطالعات اندازه گیری شده در خصوص حرارت ،
فشار جوی و میزان بخار آب در طول مسیر انتشار سیگنال  ،تشكیل مي دهند .
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تاخیر تروپوسفری در راستای سمت الراس در حدود  3/2متر  ،و نزديك افق (زاويه ارتفاعي  2درجه) در حدود  32متر
است  .بنابراين قسمت اعظم آن را بايد از طريق مدلسازی حذف نمود  .اگر ايستگاهها نزديك يكديگر باشند  ،خطای
باقیمانده ناشي از تروپوسفر با تفاضل مشاهداتي که در دو ايستگاه صورت مي گیرد  ،از بین مي رود .

اثر چند مسيري بودن سيگنال دريافتي :
اثر چند مسیری بدين مفهوم است که گیرنده عالوه بر سیگنال مستقیم  ،سیگنالهای ديگری را که از انعكاس سیگنال
اصلي حاصل مي شوند  ،نیز دريافت مي دارد  .اين اثر را بايد هنگام انتخاب ايستگاههای مشاهداتي در نظر داشت .
تاخیرهای حاصل از اثر مذکور هم در اندازه گیريهای فاز کد و هم در اندازه گیريهای فاز حامل مشهود مي باشد  .با اين
تفاوت که میزان تاثیر بر روی مشاهدات کد  Pصد برابر بیشتر از مقدار آن در مشاهدات فاز حامل است  .اين اثر را مي
توان با افزايش زمان مشاهدات کاهش داد که در البته در مورد نقشه برداری های کینماتیك يا استاتیك سريع صادق
نیست .
عالوه بر آن موارد زير را نیز بايد در نظر داشت :
 انتخاب دقیق ايستگاه های مشاهداتي با اجتناب از اشیاء منعكس کننده در اطراف آن . استفاده از آنتنهايي که از طراحي دقیقي برخوردارند  ،و نیز بكارگیری صفحه های زمیني برای آنتن ها . -استفاده از مواد جذب کننده در اطراف آنتن .

