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 چکیدي 

کَ هْجة تغییش ؽکل ُای پْعتَ  طثیؼی صهیي لشصٍ تَ ػٌْاى یک پذیذٍ

صهیي هی گشدد عالیاى هتوادی اعت کَ هْسد تْجَ ژئْدصیي ُا تْدٍ ّ 

دس عال ُای اخیش تا ػٌایت تَ ایي کَ تْجَ تَ ایي اهش فشاتش سفتَ 

ّ ُوچٌیي پشداصػ  GPSلزا تْجَ تَ عیغتن تؼییي هْلؼیت جِاًی  ،اعت 

لَ تَ پشداصػ ّ عشؽکٌی هی طلثذ. دس ایي هما ،ػلوی ایي اهش هِن سا

جِت پی تشدى تَ ًْػی اص صهیي  GPSتؼذادی اص ایغتگاٍ ُای دائن 

لشصٍ ُا پی هی تشین تشای ایي هٌظْس عشی صهاًی تؼذادی اص ایغتگاٍ 

سّػ تشآّسد دس هٌطمَ هطالؼاتی تا تَ کاس گیشی  GPSُای دائوی 

اعت.  کوتشیي هشتؼات تَ فْست تک هتغیشٍ هْسد اسصیاتی لشاس گشفتَ

دس دالت تک هتغیشٍ تا تشسعی هجضای ُش عشی صهاًی پشیْد هتْعط ّلْع 

سّیذاد دس آى ایغتگاٍ دافل ؽذٍ اعت کَ ًتایج دافل تَ ػٌْاى سّػ 

 پی تشدى تَ صهیي لشصٍ هی تاؽذ.هٌاعثی جِت 

،  GPSصهیي لشصٍ ، عیغتن تؼییي هْلؼیت جِاًی :  واژگان کلیدی

  تشآّسد کوتشیي هشتؼات ، تشآّسد تک هتغییشٍ

Scientific processing GPS satellite data with using Bernese 5 software 

Arash Jabbarzadeh 

M.sc student, Surveying Engineering Department, Civil Engineering Faculty,Islamic Ahar University 

Asghar Rastbood 

Assistant Professor, Surveying Engineering Department, Civil Engineering Faculty, Tabriz University 

Abstract 

Natural and man-made structure monitoring is a crucial issue for detection of anomaluse structural 

behaviour and natural hazard alarming. Due to the significant role of the monitoring systems in 

reduction of threats to the population and the increase in security of infrastructure investments, 

devolepment of such systems with the employement of reliable and efficient instrument becomes 

inevitable. For this purpose, the Global Positioning System (GPS), whit its dominant special feature, 

can be used as an efficient tool for acquisition of accurate and reliable deformation information in 

real-time or near real-time deformation monitoring.  
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ؽٌاخت ها اص چگًْگی گغیختگی صهیي دس هذت صهیي لشصٍ ُا ّ دگش ؽکلی 

تَ هذذّدیت عاهاًَ ُای اًذاصٍ  ُای دافل اص آى، تَ طْس چؾوگیشی

تضسگی اتؼاد گیختگی یک گغل ؽذٍ تغتگی داسد. دس هذذّدٍ ای تَ گیشی 

)طْل گغلؼ( الگْی دگشؽکلی عطذی اص هیذاى تغییش ؽکل دائوی دس 

عشاعش گغل ایجاد ؽذٍ، تؾکیل هی ؽْد. ایي تغییش ؽکل دائوی دس هذت 

ّ تَ هیذاى دگشؽکلی  صهاى کْتاٍ )چٌذ یا چٌذیي ثاًیَ( ؽکل گشفتَ

ت دس صهیي صّدگزسی کَ تا هْج ُای لشصٍ ای ایجاد ؽذٍ ّ هوکي اع

 لشصٍ ُای تضسگ دس عشاعش دًیا دیذٍ ؽْد.

 Bernese 5.0ورم افسار روود پردازش توسط  2

اتتذا چگًْگی پشداصػ دادٍ ُای هْسد اعتفادٍ دس ایي همالَ تْعط 

عپظ هٌطمَ هْس پایؼ  ،ّ فایل ُای هْسد ًیاص Bernese 5.0ًشم افضاس 

 هؼشفی ّ ًذٍْ دعتشعی تَ دادٍ ُا تیاى هی گشدد.

  Campaingnایجاد  2-1

ایجاد یک پشّژٍ یا  Berneseاّلیي هشدلَ دس کاس تا ًشم افضاس 

Campaingn  اعت. افطالحCampaingn  تَ هجوْػَ ای اص دادٍ ُا کَ تْام تا

ٌُگام ًقة ًشم افضاس عَ  یکذیگش پشداصػ هی ؽًْذ اطالق هی گشدد.

دس عیغتن عاختَ هی ؽْد. ایي عَ  BERN50  ،GPSUSER  ّGPSDATAپْؽَ 

 پْؽَ فایل ُای هْسد ًیاص تشای پشداصػ دادٍ ُا سا دس تش داسًذ.

کلیَ هشادل پشداصػ دادٍ دس ایي همالَ تَ فْست خْدکاس ّ تا 

 اًجام گشفتَ اعت. PERLاعتفادٍ اص تشًاهَ ای تَ صتاى 

تَ ػٌْاى  Campaignتَ ًشم افضاس تایغتی ایي  Campaignپظ اص هؼشفی 

Campaign  فؼال ؽٌاختَ ؽْد. ایي کاس اص طشیك اختقاؿ ًامCampaign  َت

 دس تشًاهَ فْست هی پزیشد. bpe {BPE_CAMPAIGN}$$هتغییشی تذت ػٌْاى 

تا  عاختَ هی ؽًْذ Campaignپظ اص ایي هشدلَ، پْؽَ ُای داخل هغیش 

س فایل ُای هْسد ًیاص تشای پشداصػ دس پْؽَ هشتْط تَ خْد لشا

 گیشًذ.

 ایه پوشً ٌا عبارتىد از :

 ATM هذل لشاس گشفتي فایل ُای تشّپغفش ّ یًْغفش : 
 BPE  هذیط فایل ُای خشّجی دافل اص اجشای :BPE  
 OBS  هذیط فایل ُای هؾاُذات :Bernese  
 ORB  ّ ٍهذیط فایل ُای دّساى صهیي ، هذاس ّ عاػت هاُْاس :

... 
 ORX  داّی فایل ُای :RINEX  افلی 
 OUT  :هذل ًتایج ّ فایل ُای خشّجی 
 RAW  دس تش گیشًذٍ فایل ُای :RINEX آهادٍ تشای پشداصػ 
 SOL  ،ؽاهل فایل ُای ًتایج ) هاًٌذ هؼادالت ًشهال :SINEX  ّ

) ... 
 STA هذل لشاس گشفتي فایل ُای هشتْط تَ ایغتگاٍ ُا : 

تشای  ةًیض تَ تشتی FTP  ّRESULTESػالٍّ تش پْؽَ ُای فْق، پْؽَ ُای 

 Campaignًگِذاسی دادٍ ُا ّ ًتایج ًِایی دافل اص پشداصػ دس هغیش 

 ایجاد هی ؽْد.

تایغتی دس ًظش گشفتَ ؽْد  Campaignیکی اص ًکات هِوی کَ پظ اص ایجاد 

 sessionاعت. دس فایل  STAّ لشاس دادى آى دس پْؽَ  session، عاخت فایل 
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ت هی گیشد )دس ایي جا ، تاصٍ صهاًی کَ پشداصػ هؾاُذات دس آى فْس

 عاػتَ (، هؾخـ هی ؽْد. 32تاصٍ صهاًی 

  Berneseفایل ٌا و بروامً ٌای اصلی بً کار رفتً در ورم افسار   3

 فایل ورودی :   3-1

  RINEXالف( دادي مشاٌداتی بً فرمت 

تشای تثادل دادٍ   GNSSاص هیاى فشهت ُای هتفاّتی کَ دس جاهؼَ 

 RINEXهْسد اعتفادٍ لشاس هی گیشد هِوتشیي ّ پش کاستشد تشیي فشهت ، 

، اطالػات ًاّتشی ّ اًذاصٍ گیشی ُْا  GNSSاعت کَ دس تثادل هؾاُذات 

دّ سلن  yyکَ   yyoؽٌاعی تَ کاس گشفتَ هی ؽْد. پغًْذ ایي فایل ُا 

 آخش عال هشتْط تَ فایل هؾاُذاتی هی تاؽذ.

 ب( دادي ٌای مدار و تصحیحات ساعت گیرودي و ماٌواري 

هْلؼیت هاُْاسٍ ُا دس دّ ًْع افوشیض هخاتشٍ ؽذٍ یا ُواى فایل 

ًاّتشی ّ افوشیض دلیك یا ُواى هذاسات دلیك تَ ػٌْاى یکی اص 

 دس اختیلش کاستشاى لشاس هی گیشًذ. IGSهذقْالت 

   پ( پارامترٌای دوران زمیه

 PM)دشکت لطة ، ًشر (PM)صهیي ؽاهل دشکت لطة پاساهتشُای دّساى  

rate)  طْل سّص ّ(LOD)  ًیض اص هذقْالتIGS کَ دس چِا دالت  .هی تاؽٌذ

تغیاس عشیغ ) ًیوی پیؼ تیٌی ؽذٍ(، تغیاس عشیغ )ًیوی هؾاُذٍ ؽذٍ(، 

 2-3عشیغ ّ ًِایی دس اختیاس کاستشاى لشاس دادٍ هی ؽًْذ. دس جذّل 

ایي پاساهتش ُا اص ًظش دلت، هیضاى تاخیش صهاًی ّ صهاى تَ سّص 

 (.IGS 2009)سعاًی همایغَ ؽذٍ اًذ 

 ( فایل ٌای عمومیت

، پظ اص ًقة ًشم افضاس دس Berneseفایل ُای ػوْهی هْسد اعتفادٍ دس 

ُا   campaignلشاس هی گیشًذ ّ تشای تواهی  GEN/{P}$اص هغیش   GENپْؽَ 

 .یکغاى هی تاؽٌذ

 پردازش اصلی   4

پشداصػ افلی دادٍ ُا سا هی تْاى دس دّ تخؼ هتقْس ؽذ. اتتذا دادٍ 

هی ؽًْذ.  ؼیت هطلك دلیك پشداصػ ُا تا اعتفادٍ اص تکٌیک تؼییي هْل

یَ دس پشداصػ تفاضلی لجْاب دافل اص ایي پشداصػ تَ ػٌْاى هختقات اّ

 هی گیشد.      دّگاًَ هْسد اعتفادٍ لشاس 

 مىطقً تحت پایش   5

 1ُشتض هشتْط تَ  20عاػتَ تا ًشر  32دس ایي همالَ دادٍ ُای 

هْسد پشداصػ لشاس هی گیشًذ. ؽوال غشتی کاًادا ایغتگاٍ ّالغ دس 

 اسائَ ؽذٍ اعت. 3-2ًام ایغتگاٍ ُای هْسد پشداصػ دس جذّل 

 : لیغت ایغتگا ُای هْسد اعتفادٍ دس پشداصػ 1-2جذّل 

PTBB FFMJ MATE ONSA ZIMJ VILL ZIMM 

ػلت اًتخاب هٌطمَ ؽوال غشتی کاًادا، ػالٍّ تش تاهیي دادٍ ُای هْسد 

تاالی ایي هٌطمَ ّ عاتمَ فؼالیت ُای تکتًْیکی ًیاص، خطش لشصٍ خیضی 

 آى اعت.
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 وتایج حاصل از پردازش  6

دس ایي فقل اتتذا ًتایج دافل اص تخؼ پشداصػ ّ آًالیض ًتایج اسائَ 

 هی گشدد ّ عپظ تَ چگًْگی ًوایؼ ًتایج اخز ؽذٍ پشداختَ هی ؽْد.

 

Day of year (2003) 

 PTBB: عشی صهاًی خام عَ هْلفَ هختقاتی هشتْط تَ ایغتگاٍ  3-6ؽکل 

 تشاتش تضسگتش ؽذٍ اًذ( 30) جِت ًوایؼ تِتش خطا ُا 

جِت اًجام همایغَ ّ هؾاُذٍ تاثیش فیلتشیٌگ هکاًی تَ کاس گشفتَ 

لثل ّ  PTBBعشی صهاًی عَ هْلفَ هختقاتی ایغتگاٍ  3-6ؽذٍ، دس ؽکل 

 ایؼ دس آهذٍ اًذ.تؼذ اص اػوال فیلتشیٌگ تَ ًو

 

لثل ) خط آتی  PTBB: عشی صهاًی هشتْط تَ عَ هْلفَ هختقاتی ایغتگاٍ  3-6ؽکل 

 .سًگ( ّ تؼذ )خط لشهض سًگ( اص اػوال فیلتشیٌگ هکاًی

پظ اص اػوال فیلتشیٌگ، پاساهتش ُا ّ تشداس ّضؼیت فشآیٌذ گاّط 

تشای  FOGMتشآّسد تشداس ّضؼیت  2-6هاسکف هذاعثَ هی ؽًْذ. دس ؽکل 

تشعین  FFMJ جٌْتی ایغتگاٍ –غشتی ّ ؽوالی  -هْلفَ ُای هختقاتی ؽشلی

 ؽذٍ اعت.
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غشتی )ؽکل  -هشتْط تَ هْلفَ هختقاتی ؽشلی FOGM: تشآّسد تشداس ّضؼیت  2-6ؽکل 

 .FFMJجٌْتی )ؽکل پاییي( ایغتگاٍ  –تاال( ّ ؽوالی 

 وتایج عددی حاصل از پردازش    6-1

 

 عشؽکي ؽذٍ ًِایی ایغتگاٍ ُا: ًتایج  2-6ؽکل 

 

 : دلت ایغتگاٍ ُای عشؽکي ؽذٍ 2-6ؽکل 

 وتیجً گیری    7

اُویت عیغتن ُای پایؼ دس کاُؼ تِذیذات جاًی ّ دوایت اص عشهایَ 

گزاسی ُای صیش تٌایی، ایجاد ّ تْعؼَ ایي لثیل عیغتن ُا سا تا تَ 

کاسگیشی اتضاسُایی لاتل اطویٌاى ّ کاسآهذ هی عاصد. دس ایي ساعتا 

تا تْجَ تَ لاتلیت ُای ّیژٍ ای کَ  GPSعیغتن تؼییي هْلؼیت جِاًی 

دس  ٌْاى اتضاسی هِن جِت پایؼ تغییش ؽکل هذغْب هی گشدد.داسد، تَ ػ

ایغتگاٍ ّالغ دس ؽوال  1تشای  GPSعاػتَ  32ایي همالَ دادٍ ُای 

ّ تا تِشٍ گیشی اص  Bernese 5.0غشتی کاًادا، تْعط ًشم افضاس ػلوی 

، هْسد پشداصػ لشاس گشفت. دلت گضاسػ ؽذٍ IGSهذقْالت هذاسی دلیك 

تؼییي هْلؼیت هطلك ایغتگاٍ ُا دس دذّد چٌذ تْعط ًشم افضاس دس 

اعت. آًالیض  وتشعاًتی هتش ّ دس تؼییي هْلؼیت ًغثی تِتش اص عاًتی

ًیض تا اػوال فیلتشیٌگ هکاًی، اعتفادٍ اص  هختقات خام ایغتگاٍ ُا

فیلتشیٌگ کالوي ّ هاسکف فْست گشفت. ایي سّیکشد، دس ؽٌاعایی تِتش 

تا تْجَ تَ ایي کَ  ضایی هی کٌذ.عیگٌال ُای تغییش ؽکل کوک تَ ع

لاتلیت پشداصػ جشیاى دادٍ ُا سا ًذاسد ّ تٌِا  Berneseًشم افضاس 

لادس تَ پشداصػ دعتَ ای اص دادٍ ُا هی تاؽذ، تشای  عایش کاستشد 

ًشم افضاس  RTGّ یا  GAMIT/GLOBKُا هی تْاى اص هاژّل ًشم افضاس 

GIPSY ت کَ ًشم افضاس اعتفادٍ کشد. اص طشفی الصم تَ رکش اعGAMIT 

 GIPSY دٍ ّ ًشم افضاسْتٌِا لادس تَ پشداصػ دس عطخ تفاضلی دّگاًَ ت

هْلؼیت هطلك دلیك هی تاؽذ. ایي دس دالیغت کَ  يتٌِا لادس تَ تؼیی

لاتلیت پشداصػ دادٍ ُا دس عطْح هختلف سا داسا هی  Berneseًشم افضاس 

اص پشداصػ تْعط ًشم ُوچٌیي تا اعتفادٍ اص اص عشػت ُای دافل  .تاؽذ

افضاس، اهکاى هذاعثَ هیذاى عشػت تا تَ کاسگیشی یکی اص سّػ ُای 

تذیي  دسّى یاتی ًظیش کشیجیٌگ ّ یا تْاتغ پایَ ؽؼاػی ّجْد داسد.
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تشتیة هی تْاى تَ کویت ُایی ُوچْى اعتشیي ّ ًشر اعتشیي، جِت 

 اًجام هطالؼات تیؾتش، دعت یافت.
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