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چکیده
در تکنیک تعیین موقعیت مطلق دقیق  ،PPPبا استفاده از مدار دقیق ماهواره و ساعت دقیق ماهواره ميتوان به دقتهاي در حد
سانتيمتر و يا دسيمتر رسید .از طرفي امروزه سرويسهاي آنالين و رايگاني به منظور تعیین موقعیت مطلق دقیق توسعه و گسترش
يافتهاند که بدون نیاز به داشتن اطالعاتي از پردازشهاي  GPSبراحتي موقعیت ايستگاه را در اختیار کاربر قرار ميدهد .چهار نمونه از
سرويسهاي رايگان و آنالين تعیین موقعیت دقیق عبارتاند از :سرويس بینالمللي تعیین موقعیت مطلق دقیق  CSRS-PPPکانادا ،نرمافزار
تعیین موقعیت و آنالیز  ، GAPS ،GPSسرويس اتوماتیک تعیین موقعیت مطلق دقیق  APPSو سرويس  .magicGNSSهدف از اين
پژوهش ارزيابي دقت اين سرويسهاي آنالين  PPPدر تعیین موقعیت استاتیک و همچنین برآورد تاخیر تروپسفري قائم ( )ZTDميباشد.
بدين منظور تکرارپذيري مختصات را براي دو ايستگاه  IGSبا نامهاي  TEHNو  SOFIدر بازه زماني اول فوريه تا  61فوريه  2161بررسي
خواهیم کرد .مشاهده شد که تکرارپذيري مولفههاي مسطحاتي از ارتفاعي بهتر است .عالوه بر آن نتايج نشان داد که هر چهار سرويس
همخواني قابل توجهي با همديگر دارند .بطوري که دقت مولفههاي مسطحاتي سرويس  APPSبه طور میانگین حدود  3میليمتر ،سرويس
 GAPSحدود  1.1میليمتر ،سرويس  magicGNSSحدود  1میليمتر و سرويس NRCANحدود  3میليمتر ميباشد .همچنین اين مقادير
براي مولفه ارتفاعي به ترتیب برابر با  1.1 ،3.1 ،1.1و  1میليمتر براي سرويسهاي  magicGNSS ،GAPS ،APPSو  NRCANميباشد.
همچنین مختصات حاصل از اين چهار سرويس با مقدار معلوم آن در فريم  ITRF2008مقايسه شد .نتايج نشان داد که دقت مولفههاي
مسطحاتي با استفاده از اين سرويسهاي آنالين زير سانتيمتر و در حد چندين میليمتر ميباشد که حد دقت مورد نیاز براي بسیاري از
کاربردهاي نقشهبرداري است .در پايان نیز برآورد  ZTDحاصل از چهار سرويس آنالين براي روز اول فوريه  2161مقايسه نموديم .بطوري
که میانگین قدرمطلق اختالف بین تاخیر تروپسفري قائم برآورد شده با سرويس  APPSو مقدار رفرانس (تاخیر تروپسفري قائم کلي يا
مجموع تروپسفر تر و خشک در ايستگاههاي دائم  IGSکه در پايگاه اينترنتي  IGSدر دسترس است) حدوداً برابر با  3میليمتر ،با سرويس
 GAPSبرابر با  4میليمتر ،با سرويس  magicGNSSبرابر با  3میليمتر و با سرويس  NRCANبرابر با  1میليمتر ميباشد.
واژگان کلیدی :تعیین موقعیت مطلق دقیق ( ،)PPPسرويسهاي آنالين  ،PPPتاخیر تروپسفري ،آنالیز دقت ،تعیین موقعیت استاتیک



نويسنده رابط
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آنالیز دقت سرویسهای آنالین  PPPدر تعیین موقعیت استاتیک و برآورد

آنالیز دقت سرويسهاي آنالين  PPPدر تعیین موقعیت استاتیک و ...

 -1مقدمه
در طول سالیان اخیر تعیین موقعیت مطلق دقیق 6به
واسطه کارايي بااليي که در تعیین موقعیت با استفاده از
مشاهدات تنها يک گیرنده دارد در بسیاري از کاربردهاي علمي
و تجاري مورد استفاده قرار ميگیرد .در مقايسه با تعیین
موقعیت نسبي PPP ،يک روش مقرون به صرفه است چرا که
در اين روش احتیاجي به داشتن ايستگاه مرجع و انجام
مشاهدات همزمان وجود ندارد و مشکل داشتن فاصله از نقطه-
ي مرجع نیز مطرح نیست .از جمله کاربردهاي ديگر  PPPبه
غیر از تعیین موقعیت ،ميتوان به تعیین مدار ماهوارههاي با
ارتفاع پايین ،هواشناسي با  ،GPSتعیین دقیق زمان 2و
کاربردهاي ژئودينامیکي اشاره کرد ] .[6-3براي يک گیرنده دو
فرکانسه ،تاخیر يونسفري مرتبه اول ميتواند با استفاده از
ترکیب عاري از يونسفر 3حذف شود ] .[1بنابراين در تعیین
موقعیت مطلق دقیق  PPPبجاي استفاده از مشاهدات خام کد
و فاز ،مشاهدات عاري از يونسفر کد و فاز بکار گرفته ميشود،
مانند مدل  PPPاستاندارد ] [6که در آن از مشاهدات عاري از
يونسفر کد و فاز استفاده ميکند و يا مدل  [1] UofCکه در آن
از ترکیب عاري از يونسفر مشاهدات کد/فاز بجاي ترکیب
مشاهده کد و کد استفاده ميکند .با استفاده از اطالعات دقیق
مدار و ساعت ماهواره و مشاهدات عاري از يونسفر و همچنین
اعمال تصحیحاتي به مشاهدات مانند تصحیح خطاي پیچش
فاز ،4جدايي مرکز فاز آنتن 1ماهواره و گیرنده ،اثر نسبیت،
تاثیرات جابجايي ايستگاه به واسطه جزر و مد زمین صلب و
بارگذاري اقیانوسي ،تغییر پارامترهاي دوران زمین 1و PPP ، ...
قادر است به دقتهاي سانتيمتري برسد ] 7و  .[8هر چند
براي رسیدن به دقتهاي سانتيمتري زمان مشاهده طوالني
( 31دقیقه يا بیشتر) براي همگرايي 7نیاز است .بنابراين زمان
طوالني الزم براي همگرايي يک مساله چالش برانگیز در PPP
است ] .[8دقت تعیین موقعیت با  PPPو زمان الزم براي
همگرايي به تعداد و هندسه ماهوارههاي قابل رويت ،کیفیت
مشاهدات شبه فاصله کد و پیوستگي مشاهدات فاز و نرخ
اندازهگیري بستگي دارد ].[7
)1 Precise Point Positioning (PPP
2 Time Transfer
)3 Ionospheric Free (IF
4 Phase Wind up
5 Antenna Phase Center Offset
)6 Earth Rotation Parameter (ERP
7 Convergence
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مجهوالت  PPPشامل سه مولفه مختصات گیرنده،
خطاي ساعت گیرنده ،تاخیر تروپسفري و ابهام فازها
ميباشد .به روشهاي مختلفي با ترم تاخیر تروپسفري
رفتار ميشود .به عنوان مثال در مراجع ] [8و ] [3کل
تاخیر قائم تروپسفري ( )8ZTDبه عنوان مجهول برآورد
ميشوند در حالیکه ] [1تاخیر خشک را مدل و تاخیر تر
تروپسفر را به عنوان مجهول برآورد ميکنند.
در سالهاي اخیر تعدادي سرويسهاي آنالين رايگان
تعیین موقعیت با  GPSگسترش يافتهاند .اين سرويسها براي
کابران  GPSمناسب است چرا که بدون داشتن اطالعاتي از
پردازشهاي  GPSبه راحتي موقعیت ايستگاه را در اختیار
کاربر قرار ميدهد .چهار نمونه از مشهورترين سرويسهاي
رايگان و آنالين تعیین موقعیت دقیق عبارتاند از:
 .6سرويس بینالمللي تعیین موقعیت مطلق دقیق
 3CSRS -PPPکانادا
 .2نرمافزار تعیین موقعیت و آنالیز 61GAPS GPS
 .3سرويس اتوماتیک تعیین موقعیت مطلق دقیق
66APPS

 .4سرويس
اين سرويسهاي آنالين ميتواند با دريافت فايل
مشاهداتي ،مختصات نقطه و همچنین خطاي تروپسفري
قائم را محاسبه و در اختیار کاربران قرار بدهد .هدف از اين
پژوهش ارزيابي دقت تعیین موقعیت مطلق دقیق و
همچنین برررسي دقت تاخیر تروپسفري قائم برآورد شده
با استفاده از سرويسهاي آنالين  PPPميباشد .بدين
منظور از مشاهدات ايستگاههاي دائمي  GPSمتعلق به
شبکه  IGSاستفاده ميکنیم.
در اين پژوهش به اين سوال پاسخ داده خواهد شد که
آيا با استفاده از اين سرويسها ميتوان به حد مجاز دقت-
هاي مورد نیاز در نقشه برداري رسید يا خیر؟
magicGNSS

 -2تعیین موقعیت مطلق دقیق
بر خالف روش تعیین موقعیت نسبي ،خطاهاي
متداول در تعیین موقعیت مطلق دقیق حذف نميشود .به
عنوان مثال در روش تعیین موقعیت مطلق دقیق،
8 Zenith troposphere delay
9 Canadian Spatial Reference System
)11 GPS Analysis and Positioning Software (GAPS
)11 Automatic Precise Positioning Service (APPS
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مشاهده کد بین ماهواره  sو گیرنده  rدر فرکانس  f1يا ،f2

 rsفاصله هندسي بین ماهواره در لحظه ارسال و مرکز
فاز آنتن گیرنده در لحظه دريافت بر حسب متر c ،سرعت

نور  s ،خطاي ساعت ماهواره و   rخطاي ساعت
گیرنده بر حسب ثانیه Trs ،خطاي تروپسفر بر حسب متر
s
  r , Lمشاهده فاز بین ماهواره  sو گیرنده  rدر

فرکانس  L1يا  L2بر حسب دور  ،طول موج مربوطه بر
s
s
حسب متر N r , L ،ابهام فاز بر حسب دور  r , L ،خطاي

اندازهگیري مشاهده فاز در فرکانس  L1يا  L2به واسطه

نحوه کار با سرويسهاي موجود بدين گونه است که
پس از آپلود فايل  4RINEXمشاهداتي در وب سايت
مربوطه توسط کاربر ،مشاهدات توسط اين سرويسها
پردازش خواهد شد .اين سرويسها عبارتند از:
 -6سرويس بینالمللي تعیین موقعیت مطلق دقیق
 CSRS-PPPگسترش داده شده توسط اداره
منابع طبیعي کانادا ][62
 -2نرمافزار تعیین موقعیت و آنالیز GAPS ،GPS
گسترش داده شده توسط دانشگاه New
)UNB(Brunswick

s
نويز گیرنده و يا خطاي چندمسیري و  er , Lخطاي اندازه-

گیري مشاهده کد در فرکانس  L1يا  L2به واسطه نويز
گیرنده و يا خطاي چندمسیري ميباشند.

1 Phase wind-up
)2 Differential Code Bias (DCB
)3 Differential Phase Bias (DPB
4 Receiver Independent Exchange
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خطاهاي عمده مربوط به ماهواره مانند خطاي ساعت
ماهواره ،آفست مرکز فاز آنتن ماهوارهها ،خطاي پیچش فاز
و نیز خطاهاي عمده مربوط به گیرنده مانند خطاي آفست
مرکز فاز آنتن گیرنده ،پیچش فاز مربوط به آنتن گیرنده
بايستي لحاظ شوند .از جمله خطاهاي ديگر تاثیر گذار در
تعیین موقعیت مطلق ميتوان به تاخیرات يونسفري و
تروپسفري اشاره کرد .راه حل مقابله با تاخیر يونسفري،
استفاده از ترکیب عاري از يونسفر (ترکیبي از دو فرکانس
 L1و  )L2ميباشد .در روش تعیین موقعیت مطلق دقیق،
تاخیر تروپسفري به عنوان مجهول قابل برآورد ميباشد.
مدل مورد استفاده براي تعیین موقعیت مطلق دقیق،
(مدل عاري از يونسفر براي مشاهدات کد و فاز) به صورت
زير ميباشند ] 61و :[62

به معادله مشاهده ( ،)6معادله عاري از يونسفر کد
( )P3و به معادله مشاهده ( ،)2معادله عاري از يونسفر فاز
( )L3ميگويند.
بنابراين پارامترهايي که در تعیین موقعیت مطلق دقیق
به عنوان مجهول برآورد ميشوند ،عبارتند از مختصات
گیرنده ،خطاي ساعت گیرنده ،تاخیر تروپسفري و ابهام فاز.
مدل ارائه شده در روابط ( )6و ( ،)2صرف ًا يک مدل اولیه
است .به منظور تعیین موقعیت مطلق دقیق بايستي مدل
اصالح شده استفاده شود .مدل اصالح شده شامل ترمهاي
اضافي نظیر پارامترهاي جزر و مدي ،بارگذاري اتمسفري،
تاثیرات توجیه زمین ،حرکات پوسته زمین ،آفست مرکز فاز
آنتن ماهواره و گیرنده ،خطاي ساعت ماهواره ،خطاي
پیچش فاز ،6باياس تفاضلي کد ،2باياس تفاضلي فاز 3و اثر
نسبیت ميباشد .به ترمهاي اضافه شده به مدل اولیه،
پارامترهاي تعیین موقعیت مطلق ميگويند ].[8-61
امروزه سرويسهاي آناليني به منظور پردازش مشاهدات
و تعیین موقعیت مطلق دقیق  PPPتوسعه داده شده است.
حسن استفاده از اين سرويسها در اين است که کاربر بدون
نیاز به داشتن اطالعاتي در زمینه پردازش ،ميتواند به
تعیین موقعیت نقطه خود با دقت مورد انتظار بپردازد .در
بخش بعدي ،چهار سرويس آنالين  PPPمعرفي خواهند شد.

آنالیز دقت سرويسهاي آنالين  PPPدر تعیین موقعیت استاتیک و ...

 -3سرويس اتوماتیک تعیین موقعیت مطلق دقیق
 APPSگسترش داده شده توسط 6JPL
 -4سرويس  magicGNSSگسترش داده شده
توسط GMV

 -1-3سرویس بینالمللی تعیین موقعیت مطلق
دقیق CSRS-PPP

اين سرويس توسط سازمان نقشهبرداري و ژئودتیک
( )2GCDکانادا طراحي و ايجاد شده است .اين سرويس
ميتواند هم در حالت استايک و يا در حالت کینماتیک با
استفاده از از اطالعات مداري دقیق و ساعت ماهواره پردازش
انجام دهد .ورودي اين سیستم فايلهاي ( 3RINEXيا فرمت
فشرده  RINEXبا نام  )Hatanakaميباشد .اطالعات اضافي
مانند نوع مشاهدات ،مختصات اولیه گیرنده ،مدل و ارتفاع
آنتن که در تعیین موقعیت مطلق دقیق استفاده ميشود،
مستقیماً از فايل ارسالي توسط کاربر قابل استخراج است.
براي استفاده از اين سیستم کافي است که در سايت مربوطه
به آدرس زير عضو شده و از طريق لینک موجود و يا نرمافزار
 PPP directفايل مورد نظر را ارسال کرد.
http://webapp.geod.nrcan.gc.ca/geod/toolsoutils/ppp.php

پس از ارسال فايلها توسط کاربر و با گذشت تنها
چند دقیقه (با توجه به حجم فايلهاي ارسالي) ،نتايج
تعیین موقعیت مطلق دقیق که شامل برآورد مجهوالت،
نمودارهاي کاربردي و ساير اطالت مفید ديگر ميباشد،
براي ايمیل کاربر ارسال خواهد شد.

 -2-3نرمافزار تعیین موقعیت و آنالیز )GAPS( GPS
سرويس  ،GAPSامکان تعیین موقعیت مطلق دقیق
توسط تنها يک گیرنده در دو حالت استاتیک و کینماتیک
را فراهم ميسازد .استفاده از اطالعات مدار دقیق و ساعت
دقیق ماهوارهها (تولیدات سرويس  ،)IGSامکان رسیدن به
دقتهاي سانتيمتريک در حالت استاتیک و دقتهاي
دسيمتريک در حالت کینماتیک را فراهم ميسازد .اين
سرويس توسط لینک زير قابل دسترسي است:
http://gaps.gge.unb.ca/
)1 Jet Propulsion Laboratory (JPL
2 Geodetic Survey Division
3 Receiver Independent Exchange
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پس از ورود به اين سايت و انتخاب گزينه
 Observation Fileوارد صفحه بعد خواهیم شد .اين
صفحه شامل چند بخش است ،بخش اول اين صفحه با
عنوان  Select Input Fileامکان ارسال فايل RINEX
مشاهداتي را فراهم ميکند .در ساير قسمتهاي اين
صفحه ميتوان اطالعات پردازش از جمله نوع پردازش
(استاتیک يا کینماتیک) ،زاويه  Cut off angleو  ...را به
دلخواه تغییر داد .پس از انتخاب فايل مورد نظر و انتخاب
 Processنتايج پردارش به ايمیلي که در اين صفحه وارد
کرديم ،ارسال خواهد شد.
Submit

 -3-3سرویس اتوماتیک تعیین موقعیت مطلق
دقیق APPS

اين سرويس فايلهاي مشاهداتي  GPSرا دريافت و با
استفاده از تکنولوژي پیشرفته تعیین موقعیت  GPSتوسط
 JPLموقعیت گیرنده  GPSچه در حالت استاتیک يا
کینماتیک (در حال حرکت) ،را محاسبه ميکند .سرويس
 APPSاطالعات زير را به کار ميبرد:
 تولیدات آني مدار  GPSو ساعت ماهواره JPL
 تولیدات روزانه و هفتگي مدار دقیق  GPSو
تولیدات ساعت
 نرمافزار  GIPSY-OASISبه منظور پردازش
مشاهدات GPS
اين سرويس توسط لینک زير قابل دسترسي است:
http://apps.gdgps.net/
پس از انتخاب فايل  RINEXمورد نظر و انتخاب
گزينه  ،Uploadپس از گذشت چند دقیقه نتايج پردازش
ظاهر ميشود .فايل خالصه پردارش فايل ارسالي با فرمت
 *.sum.Zقابل دانلود است .اين فايل شامل اطالعات
پردازش و خروجي از جمله مختصات برآورد شده ايستگاه
و دقت برآورد آن ميباشد.

 -4-3سرویس تعیین موقعیت مطلق دقیق
magicGNSS

اين سرويس از طريق لینک زير قابل دسترسي است:
http://magicgnss.gmv.com/ppp/
اين سرويس نیز امکان تعیین موقعیت مطلق دقیق در
دو حالت استاتیک و کینماتیک را فراهم ميسازد .تنها

اس

مشاهدات دو فرکانسه توسط اين سیستم پشتیباني
ميشوند .مشاهدات قابل پردازش توسط magicGNSS
مشاهدات سیستمهاي  GPSو  GLONASSاست .نحوه
کار بدين صورت است که کاربر يک ايمیل به آدرس
 magicppp@gmv.comارسال مينمايد .عنوان ايمیل
ارسالي  Staticو يا ( Kinematicبسته به نوع پردازش مد
نظر) ميباشد .همچنین ميبايست فايل RINEX
مشاهداتي مد نظر نیز ضمیمه ايمیل فرستاده شود
(ماکزيمم دو فايل در حالت استاتیک ميتواند فرستاده
شود) .فايلهاي راينکس فرستاده شده ميتواند در فرمت
راينکس فشرده ( )Hatanaka Rinex 2.10 or 2.11و يا
غیرفشرده باشد .پس از ارسال ايمیل نتايج پردازش به
ايمیل کاربر ظرف مدت کوتاهي فرستاد خواهد شد .ايمیل
ارسالي شامل يک فايل  PDFهمراه با جزيیات کامل

 -4ارائه نتایج عددی
به منظور بررسي عملکرد سرويسهاي آنالين  PPPدر
برآورد موقعیت و همچنین در برآورد تاخیر تروپسفري قائم
( ،)ZTDدر اين بخش از مشاهدات مربوط به ايستگاههاي
دائمي متعلق به شبکه  IGSبا نامهاي  TEHNواقع در
تهران و  SOFIواقع در بلغارستان استفاده ميکنیم.
جدولهاي ( )6و ( ،)2اطالعات مربوط به اين ايستگاههاي
دائمي را نشان ميدهد.

جدول -6مشخصات ايستگاههاي دائمي مورد استفاده
نام سايت

Tehran

Sofia / Bulgaria

 IDچهار کاراکتره معرف ايستگاه

TEHN

SOFI

شهر

Tehran

Sofia

کشور

Iran

Bulgaria

صفحه تکتونیک

EURASIAN

EURASIAN

عرض جغرافیايي

35.6973 deg

42.5561 deg

طول جغرافیايي

51.3341 deg

23.3947 deg

نوع گیرنده

ASHTECH UZ-12

AOA SNR-8000 ACT

نوع آنتن

ASH701945B_M SNOW

فاصله زماني مشاهدات جمع آوري شده

 31ثانیه

دادههاي مربوط به اين دو ايستگاه براي سال ،2161
روزهاي اول تا  61فوريه از سايت زير دانلود شد:
ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/pub/gps/data/daily

در ادامه نتايج عددي در دو بخش ارائه خواهد شد:
 آنالیز و مقايسه دقت مختصات حاصل از چهار
سرويس شامل بررسي تکرارپذيري 6مختصات و
مقايسه مختصات محاسبه شده با مقادير معلوم
مختصات
 آنالیز دقت  ZTDبرآورد شده حاصل از چهار سرويس

 -1-4آنالیز دقت مختصات
به منظور ارزيابي دقت نتايج حاصل از سرويس بین-
المللي تعیین موقعیت مطلق دقیق با چهار سرويس آنالين
1 Repeatability

NONE

AOAD/M_T

 31ثانیه

معرفي شده ،از مشاهدات  GPSمربوط به ايستگاههايي با
موقعیت معلوم استفاده ميکنیم (جداول 6و  .)2روند کار
بدين صورت است که ابتدا فايلهاي مشاهداتي مربوط به
ايستگاههاي با مختصات معلوم را توسط سرويسهاي تعیین
موقعیت مطلق دقیق معرفي شده پردازش مينمايیم .سپس
تکرارپذيري مختصات حاصل از اين چهار سرويس را در
طول دوره زماني مورد نظر بررسي ميکنیم .مختصات ارائه
شده توسط اين چهار سرويس آنالين در فريم ITRF2008
در اپک مشاهدات محاسبه شده است .به منظور بررسي
دقیقتر ،مختصات به  UTMتبديل و سپس تکرار پذيري
مسطحاتي و ارتفاعي به طور جداگانه بررسي خواهد شد.
شکل ( ،)6نمودار تکرارپذيري مختصات مسطحاتي
حاصل از چهار سرويس آنالين را براي ايستگاههاي
 TEHNو  SOFIدر بازه زماني اول تا  61فوريه  2161را
نشان ميدهد.
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پردازش و نتايج پردازش ميباشد .خواننده عالقهمند جهت
آشنايي با جزيیات بیشتر ميتواند به آدرس اينترنتي اين
سرويس مراجعه نمايد.

آنالیز دقت سرويسهاي آنالين  PPPدر تعیین موقعیت استاتیک و ...

به منظور بررسي دقیقتر ،جدول ( )2تهیه شده است.
در اين جدول همانطور که مشاهده ميکنید ،انحراف معیار
مختصات (مسطحاتي و ارتفاعي) براي هر دو ايستگاه ارائه
شده است.

همچنین شکل ( ،)2نمودار تکرارپذيري براي مولفه
ارتفاعي اين دو ايستگاه را نشان ميدهد .در اين شکل محور
افقي معرف ) DOY (Day of yearروز از سال است (روز 32
تا  41از سال  2161معادل اول تا  61فوريه .)2161

جدول -2تکرارپذيري سرويسهاي آنالين

سرويس

) E (mm

) N (mm

) 2 D   E2   N2 (mm

) H (mm

APPS
GAPS
magicGNSS
NRCAN
APPS
GAPS
magicGNSS
NRCAN

1.8
1.5
3.9
1.9
3.2
4.8
4.6
2.6

1.2
1.3
4.7
4.3
1.5
7.7
8.2
7.4

2.2
2.0
4.2
2.7
3.6
9.1
5.9
3.4

3.6
3.5
4.7
4.3
7.5
15.4
8.2
7.4

ايستگاه
TEHN

SOFI

PPP

حدود  3میليمتر ،سرويس  GAPSحدود  1.1میليمتر،
سرويس  magicGNSSحدود  1میليمتر و سرويس
 NRCANحدود  3میليمتر ميباشد .همچنین اين مقادير
براي مولفه ارتفاعي به ترتیب برابر با  1.1 ،3.1 ،1.1و 1
میليمتر براي سرويسهاي magicGNSS ،GAPS ،APPS
و  NRCANميباشد.

همانطور که از جدول ( )2مشخص است و از قبل
انتظار داشتیم ،تکرارپذيري مولفههاي مسطحاتي از
ارتفاعي بهتر است .دلیل اين امر اين است که دقت مولفه
ارتفاعي نسبت به مولفههاي مسطحاتي پايینتر است.
عالوه بر آن مشاهده ميشود که هر چهار سرويس
همخواني قابل توجهي با همديگر دارند .بطوري که دقت
مولفههاي مسطحاتي سرويس  APPSبه طور میانگین

Repeatability PPP online services (2D): SOFI station

Repeatability PPP online services (2D): TEHN station

10

10
NRCAN
APPS
GAPS
Magic

NRCAN
APPS
GAPS
Magic

8
6

8
6
4

4

-2

10

8

6

4

-2
0
2
)Easting (mm

-4

-6

-8

)Northing (mm

0

0
-2

-4

-4

-6

-6

-8

-8

-10
-10

10

8

6

شکل -6نمودار تکرار پذيري مسطحاتي ايستگاههاي
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4

-2
0
2
)Easting (mm

 TEHNو SOFI

-4

-6

-8

-10
-10

)Northing (mm

2

2

اس

20
NRCAN
APPS
GAPS
Magic

NRCAN
APPS
GAPS
Magic

15

30
20

10
10
)H (mm

0

-10

)H (mm

5

0

-20

-5
-30

-10

46

44

42

38

40

36

34

-15
32

-40

42

44

46

38

40

-50
32

34

36

DOY

DOY

شکل -2نمودار تکرار پذيري ارتفاعي ايستگاههاي

در ادامه قصد داريم به منظور ارزيابي صحت نتايج
حاصله ،مختصاتهاي برآورد شده براي ايستگاه مورد نظر
را با مختصات دقیق اين ايستگاه مقايسه نمايیم .مختصات
دقیق ايستگاه از طريق آدرس زير قابل استخراج است:

جدول -3مختصات معلوم دو ايستگاه در ( ITRF08اپک مرجع :اول
ژانويه )2167

)X  4443535.144445 (m

)Y  3086141.051043 (m
)Z  366854.451752 (m
)X  4319371.879723 (m
)Y  1868687.999777 (m
)Z  4292064.039224 (m

http://sideshow.jpl.nasa.gov/post/tables/table1.html
جدول ( )3مختصات معلوم دو ايستگاه در فريم 6ITRF

 2008در اپک مرجع اول ژانويه  2167نشان ميدهد .نکته
مهم اين است که اين چهار سرويس مختصات ايستگاه را در
چارچوب  ITRF2008در اپک مشاهدات محاسبه ميکنند
] .[63بنابراين الزم است به منظور مقايسه درست ،مختصات
مربوط به اپکهاي مرجع يکسان باشد .مختصات يک نقطه
در يک اپک را ميتوان با استفاده از مدلهاي حرکت
تکتونیک به اپک دلخواه منتقل کرد .مدلهاي مختلفي وجود
دارد که از میان آنها در اين تحقیق از مدل NUVEL-1A
 NNRاستفاده شده است ] .[64محاسبه سرعت ايستگاه با
استفاده از نرمافزار برخط  Plate Motion Calculatorکه در
سايت  http://www.unavco.orgقرار دارد انجام شده است.
نحوه کار بدين صورت است که بايستي موقعیت جغرافیايي
نقطه در نرمافزار آنالين مزبور وارد شود و سرعت در
فرمتهاي مختلف (محلي يا  )ITRFبه عنوان خروجي اين
نرم افزار ارائه خواهد شد .جدول ( ،)4بردار سرعت ايستگاهها
محاسبه شده توسط مدل برخط ) CGPS2004(NNRرا بر
حسب میلي متر بر سال ارائه ميدهد.

 TEHNو SOFI

TEHN

SOFI

جدول -4سرعت ايستگاهها

) Vel X  -22.54 (mm / yr
) Vel Y  14.43 (mm / yr
) Vel Z  16.52 (mm / yr

TEHN

) Vel X  -16.17 (mm / yr

) Vel Y 17.83 (mm / yr
) Vel Z  8.51 (mm / yr

SOFI

اکنون با داشتن سرعت ايستگاه ميتوان مختصات
معلوم دو ايستگاه در اپک مرجع را به اپک مشاهدات
منتقل کرد .يدين منظور از رابطه زير استفاده ميکنیم:
t

()3

t

ref
X X
 Vel X 
   

3 
)  Y    Y   10  Vel Y  (t  tref
Z Z
 Vel Z 
   



که در آن  tلحظه زماني دلخواه (بر حسب سال)،
T
 trefاپک مرجع (بر حسب سال)Vel X Vel Y Vel Z  ،
بردار سرعت مولفههاي  X, Y, Zبر حسب میليمتر بر سال
(جدول  X Y Z Tt ،)4مختصات در لحظه tref
ref

(جدول )3و Z t
T

1 International Terrestrial Reference Frame

Y

  Xمختصات در اپک دلخواه t

ميباشد.
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Repeatability PPP online services (Height): TEHN station

Repeatability PPP online services (Height): SOFI station

40

آنالیز دقت سرويسهاي آنالين  PPPدر تعیین موقعیت استاتیک و ...

پس از انتقال مختصات به اپک مشاهدات ،ميتوان به
اعتبارسنجي نتايج حاصل از سرويسهاي آنالين پرداخت.

شکل( )3اختالف مختصات حاصل از چهار سرويس با مختصات
معلوم براي ايستگاههاي  TEHNو  SOFIرا نشان ميدهد.

شکل -3اختالف مختصات حاصل از چهار سرويس با مختصات معلوم براي ايستگاههاي

جدول( ،)1میانگین اختالف مختصات محاسبه شده و
مختصات معلوم براي دو ايستگاه براي مولفههاي
مسطحاتي و ارتفاعي را نشان ميدهد .همانطور که دراين
جدول مشخص است ،دقت مولفههاي مسطحاتي با
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 TEHNو SOFI

استفاده از اين سرويسهاي آنالين زير سانتيمتر و در حد
چندين میليمتر ميباشد .که حد دقت مورد نیاز براي
بسیاري از کاربردهاي نقشه برداري است.

TEHN

SOFI

APPS
GAPS
magicGNSS
NRCAN
APPS
GAPS
magicGNSS
NRCAN

-2.3
0.1
4.2
1.06
0.1
0.4
0.1
-2.5

-6.9
2.8
-0.4
-5.5
-1.5
8.1
4.0
-0.9

اس

ايستگاه

سرويس

)E (mm

)N (mm

)H (mm

)E 2  N 2 (mm

11.7
15.9
12.6
12.9
-11.9
5.2
-11.8
1.1

7.3
2.8
4.2
5.6
1.5
8.1
4.0
2.6

دقیقه) يکبار ارائه شده است ،در حالي که نرخ برآورد
تاخیر تروپسفري قائم حاصل از چهار سرويس آنالين PPP
برابر با  31ثانیه (نرخ مشاهدات) ميباشد.
شکل ( ،)4برآورد  ZTDحاصل از چهار سرويس آنالين
و مقدار مرجع خروجي فايل  ZPDبراي ايستگاههاي
 TEHNو  SOFIبراي روز اول فوريه  2161را نشان
ميدهد .همانطور که مالحظه ميگردد تفاوت چنداني
بین نتايج حاصل از سرويسهاي آنالين با مقدار مرجع
وجود ندارد .بنابراين به راحتي ميتوان از هر يک از
سرويسهاي آنالين جهت برآورد تاخیر تروپسفري استفاده
نمود .بطوري که میانگین قدرمطلق اختالف بین تاخیر
تروپسفري قائم برآورد شده با سرويس  APPSو مقدار
رفرانس حدوداً برابر با  3میليمتر ،با سرويس  GAPSبرابر
با  4میليمتر ،با سرويس  magicGNSSبرابر با  3میليمتر
و با سرويس  NRCANبرابر با  1میليمتر ميباشد.

 -2-4آنالیز  ZTDبرآورد شده
همانطور که در بخش مقدمه گفته شد ،عالوه بر
مختصات ،اين سرويسها تاخیر تروپسفري قائم ( )ZTDرا
نیز برآورد ميکنند .جهت اعتبارسنجي نتايج ،از برآورد
تاخیر تروپسفري قائم کلي (مجموع تروپسفر تر و خشک)
در ايستگاههاي دائم  IGSکه در آدرس اينترنتي زير در
دسترس است ،استفاده خواهیم نمود.
ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gps/products/troposphere/z
pd/

فرمت اين فايلها بصورت  .zpdميباشد .مقدار تاخیر
تروپسفريک ارائه شده در اين فايل در هر ايستگاه به عنوان
يک مقدار رفرانس در نظر گرفته شده و نتايج حاصل از
سرويسهاي آنالين  PPPبا آن سنجیده ميشود .نتايج اين
بخش براي يک روز دلخواه (اول فوريه  )2161و براي دو
ايستگاه ارائه شده است .الزم به ذکر است ،تاخیر
تروپسفري ارائه شده در فايلهاي  ZPDهر  311ثانیه (1
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جدول -1میانگین اختالف مختصات محاسبه شده و مختصات معلوم براي مولفههاي مسطحاتي و ارتفاعي

آنالیز دقت سرويسهاي آنالين  PPPدر تعیین موقعیت استاتیک و ...

 -5خالصه و نتیجهگیری
امروزه تعیین موقعیت مطلق دقیق ( )PPPبه عنوان
بهبود يافته روش تعیین موقعیت مطلق استاندارد ()SPP
جاي خود را در میان جامعه ژئودزي و ژئوماتیک باز کرده
است .تفاوت اصلي بین  PPPو  SPPدر استفاده از
مشاهدات دقیق تر فاز بجاي مشاهدات کم دقت کد و
استفاده از مدار دقیق ماهواره و ساعت دقیق ماهواره بجاي
استفاده از افمريس منتشره ميباشد .مدار دقیق و ساعت
دقیق ماهوارهها توسط سرويس بین المللي  IGSو يا
سرويسهاي ديگر تولید و از طريق اينترنت قابل دسترسي
ميباشد .از تکنیک تعیین موقعیت دقیق ( )PPPبا استفاده
از تنها يک گیرنده ميتوان به دقتهاي در حد سانتيمتر و
يا دسيمتر رسید PPP .يک روش مقرون به صرفه است
چرا که در اين روش هیچ احتیاجي به داشتن ايستگاه
مرجع وجود ندارد و مشکل داشتن فاصله از نقطهي مرجع
نیز مطرح نیست .همچنین هزينهي استفاده از دو گیرنده
همزمان نیز وجود ندارد .بعالوه  PPPهم براي پردازش
مشاهدات استاتیک و هم کینماتیک در دو حالت آني و
پس پردازش ميتواند مورد استفاده قرار گیرد.
از طرفي امروزه سرويسهاي آنالين و رايگاني به
منظور تعیین موقعیت مطلق دقیق توسعه و گسترش
يافتهاند .اين سرويسها براي کابران  GPSمناسب است
چرا که بدون داشتن اطالعاتي از پردازشهاي GPS
براحتي موقعیت ايستگاه را در اختیار کاربر قرار ميدهد.
چهار نمونه از مشهورترين سرويسهاي رايگان و آنالين
تعیین موقعیت دقیق عبارتاند از :سرويس بینالمللي
تعیین موقعیت مطلق دقیق  CSRS-PPPکانادا ،نرمافزار
تعیین موقعیت و آنالیز  ، GAPS ،GPSسرويس اتوماتیک
و سرويس
تعیین موقعیت مطلق دقیقAPPS
 .magicGNSSاين سرويسها عالوه بر موقعیت نقطه،
تاخیر تروپسفري قائم ( )ZTDرا نیز برآورد مينمايد.
هدف از اين پژوهش ارزيابي دقت اين سرويسهاي
آنالين  PPPدر تعیین موقعیت استاتیک و همچنین برآورد
 ZTDميباشد .بدين منظور تکرارپذيري مختصات را براي
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دو ايستگاه  IGSبا نامهاي  TEHNو  SOFIدر بازه زماني
اول فوريه تا  61فوريه  2161بررسي کرديم .مشاهده شد
که تکرارپذيري مولفههاي مسطحاتي از ارتفاعي بهتر است.
دلیل اين امر اين است که دقت مولفه ارتفاعي نسبت به
مولفههاي مسطحاتي پايینتر است .عالوه بر آن نتايج
نشان داد که هر چهار سرويس همخواني قابل توجهي با
همديگر دارند .بطوري که دقت مولفههاي مسطحاتي
سرويس  APPSبه طور میانگین حدود  3میليمتر،
سرويس  GAPSحدود  1.1میليمتر ،سرويس
 magicGNSSحدود  1میليمتر و سرويس
NRCANحدود  3میليمتر ميباشد .همچنین اين مقادير
براي مولفه ارتفاعي به ترتیب برابر با  1.1 ،3.1 ،1.1و 1
میليمتر براي سرويسهاي magicGNSS ،GAPS ،APPS
و  NRCANميباشد.
همچنین در ادامه مختصات حاصل از اين چهار
سرويس با مقدار معلوم آن مقايسه شد .نکته مهم در انجام
اين مقايسه اين بود که مختصات حاصل از سرويسهاي
 PPPدر چارچوب  ITRF2008در اپک مشاهدات ميباشند
در حالیکه اپک مرجع مختصات معلوم اين نقاط روز اول
ژانويه  2167بود .بنابراين با استفاده از سرعت ايستگاه
(محاسبه شده با مدل  ،)NUVEL-1A NNRمختصات را
به اپک دلخواه منتقل کرده و با نتايج  PPPمقايسه
نموديم .نتايج نشان داد که دقت مولفههاي مسطحاتي با
استفاده از اين سرويسهاي آنالين زير سانتيمتر و در حد
چندين میليمتر ميباشد .که حد دقت مورد نیاز براي
بسیاري از کاربردهاي نقشه برداري است.
در پايان نیز برآورد  ZTDحاصل از چهار سرويس
آنالين و مقدار مرجع خروجي فايل  ZPDبراي
ايستگاههاي  TEHNو  SOFIبراي روز اول فوريه 2161
مقايسه نموديم .بطوري که میانگین قدرمطلق اختالف بین
تاخیر تروپسفري قائم برآورد شده با سرويس  APPSو
مقدار رفرانس حدوداً برابر با  3میليمتر ،با سرويس
 GAPSبرابر با  4میليمتر ،با سرويس  magicGNSSبرابر
با  3میليمتر و با سرويس  NRCANبرابر با  1میليمتر
ميباشد.
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