
آفیس ژئو الیکا برنامھ روی کلیک با
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برنامھ شدن باز از پس
گزینھ وانتخاب

NEW
در پروژه مشخصات
می وارد جدید پنجره

شامل کھ قسمت5کنیم
میکنیم تکمیل باشد می
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کرده وارد را پروژه نام



بھ را مختصات سیستم قسمت این در
WGS1984
میدھیم .تغییر

کلیک با پایان در
میشویم پروژه وارد
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بینید. می را شده ساختھ نظر مورد نام با نظر مورد پروژه
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اینجا در کھ کرده وارد رو ای پی جی دیتای اطالعات نظر مورد گزینھ رو کلیک با
کرده استفاده افزار نرم فرض پیش ازاطالعات
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روی بر کلیک بینیدو می شکل در کھ طور ھمان
GPS Static
کنیم می وارد را اطالعات

اطالعات:نکتھ یا دیتا اگر قسمت این در
GPS

وارد افزار نرم بھ را ان دارید اختیار در کردید تخلیھ اگر را خود نظر مورد
کنید کلیک اطالعات ورود جھت را نظر مورد گزینھ و .کرده
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کرده انتخاب را اول دیتای اول
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آیکن روی کلیک با
اطالعات نظر مورد
کرده وارد را

5/17/2013 10



نظر:یک مورد گزینھ روی کلیک با

زده:دو را پنجره بستن وگزینھ شده وارد اطالعات
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شده وار اطالعات میکنید مشاھد باال در کھ ھمانطور
نقطھ عنوان بھ و کرده کلیک رو نقطھ یک باید شما

خواھیم اشاره ادامھ در کھ بگیرید نظر در کنترل
.کرد

5/17/2013 12



قسمت در
Import
کرده افزار نرم وارد و کرده فراخوانی را جدید فایل اطالعات دوباره
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داده ورود پنجره
GPS
بینید می را
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یا:ابتدا دیتا مرحلھ این در
کرده وارد را دوم فایل
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نظر مورد گزینھ رو کلیک
کرده وارد را جدید اطالعات
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را:ابتدا جدید اطالعات دوباره
کرده برنامھ وارد
انتھا در و
گزینھ
میزنیم رو بستن
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نظر مورد نقطھ روی راست کلیک با
اصلی مارک بنچ عنوان بھ
اخری گزینھ روی وکلیک
بینید می شکل در کھ ھمانطور
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نظربا مورد نام
اسم یک کردن اضافھ
کنترل نقطھ عنوان بھ
مثال عنوان بھ
B.M-309
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نام:اول تغییر
مشاھده را
میکنید

این:دوم
را قسمت
کرده عوض
وبھ
Control
داده تغییر

سھ:چھارم این
صفر را قسمت

کرده
عنوان بھ

B.M
در این از وپس

گزینھ انتھا
OK

زده .را

در
پایان
OK

:پنجم
بھ را قسمت این
Fixed  in 
Position
داده .تغییر
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روی در را تغییرات زیر درقسمت کلیک با
کرده مشاھده .نقشھ
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ماھواره زمانی بازه انتخاب با قسمت این در
میکنید مشاھده .رو
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بازه:اول رنگ قرمز ایکن زدن با
کرده انتخاب رو ماھواره زمانی

زمانی:دوم بازه رنگ سبز ایکن زدن با
کرده انتخاب رو ماھواره
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کرده قرمزکلیک رنگ با ابتدا
داده نمایش بلند ھای طول روی
شده
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انتخاب کوچکتر ھای طول روی بر سبز رنگ انخاب با سپس
میکنیم
پنج تا یک شکل ھمانند

1 2 3 4 5
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قسمت این در
PROCESS
زده را
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ان از بعد باید کھ شده داد نشان باال صورت بھ نتایج قسمت این در
گزینھ
STORE
زده را
تا
ھای گزینھ
NO
بھ تبدیل
YES
شده
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میتوانید قسمت این در
را مشاھدات آنالیز
ببینید نقشھ در
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قسمت این در
adjustment
راست کلیک با
گزینھ و
Pre-analysis
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قسمت این در
adjustment

گزینھ زدن با
Comput Network
نقاط اطراف در ھای دایره
کرد خواھید مشاھده .ثابت
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انتھا در
گزینھ
Compute Loops
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قسمت در شما
Results
دامنھ نقاط از یکی انتخاب توانیدبا می
Dop
کنید مشاھده رو ماھواره .ھر
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گزینھ زدن و نقطھ رو کلیک با
Analyse
میتوانید نقاط گروھی انتخاب با یا
Dop
مشاھده رو نظر مورد

دارد. کنید وجو دیگر ماھوارھای با زیاد خطای دارای کھ ای مھواره یا
محاسبات در کال را زمانی بازه ان یا و نگرفت نظر در محاسبات در
نگرفت نظر .در
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مورد تیک برداشتن با قسمت این در
نظر
Dop
نظر مورد الیھ ویا بررسی را مختلف
میکنیم روشن یا خاموش .را
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بعدی نقطھ از دوم عکس
میدھد نشان را .ماھواره
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قسمت در
Gps-Proc
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راست کلیک با
قرمز قسمت روی
راست وکیک
گزینھ وانتخاب
Satellite Windows…

5/17/2013 37



بھ میتوایم قسمت این در
شد اشاره کھ روش دو
دارای ما داده کھ ساعتی
بازه در ساعت خطای
زیاد اختالف و نظر مورد
ھاست ماھواره سایر با
کرد حذف مشاھدات .از

گزینھ وانتخاب راست کلیک با ابتدا
Windows   Include
Windows  Exclude
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مھواره روی بر کلیک با
موردنظر
مشاھده را سفید نمونھ
درشکل فرض بھ میکنید
نمایش جھت کردیم -انتخاب

گزینھ سپس
Ok 
میزنیم
کھ نویز مقدار خروج جھت
حذف و شده ایجاد نقطھ در
ان
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