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تعيين موقعيت يكي از نيازهاي هميشگي در زمينههايي چون فعاليتهاي
عمراني ،ناوبري خودکار ،كشاورزي ماشینی ،سيستمهاي حمل و نقل و...
است .ورود فنآوری  GPSبه عرصه فعاليتهاي عمراني و پيدايش روشهاي
تعيين موقعيت نسبي ،اين امر را تسريع و تسهيل نمود .اما همواره صحت و
دقت اين تعيين موقعيت مورد بحث و توجه بوده است.
اين مقاله به معرفي روش تعيين موقعيت كينماتيك آني مي پردازد كه در
اصطالح  Real Time Kinematicيا  RTKناميده ميشود .در اين مقاله سعي
شده است كه اصول كلي و جزئي  RTKو مولفههایی كه در افزايش كارآيي
 Rشبكهاي و انواع آن نيز
اين روش موثرند توضيح داده شود .عالوه بر آن  TK
شرح داده شده و نقصها و مزیتهای هر يك عنوان گردیده است .در پايان
در مورد انواع روشهاي ارتباطي قابل استفاده در اين روش نکتههای قابل
توجهي عنوان شده است.

مقدمه:
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با وجود اينكه  GPSبراي هدفهای نظامي و ناوبري طراحي شده
بود اما در علوم ژئوماتيك كاربردهاي فراوان يافت و به يكي از
روشهاي عمومي تعيين موقيت نسبي با دقت باال تبديل گرديد.
 GPSموقعيت مكاني را از طريق فرايندي به نام ترفيع فضايی
تعيين ميكند .اين تعيين موقعيت ميتواند دو ( )x,yيا سهبعدي
باشد ( .)x,y,hدر حالت سهبعدي حداقل  4ماهواره براي تعيين
موقعيت نياز است و با توجه به مبحث سرشكني خطاها درصورتی
که گيرنده  GPSدر هر لحظه با بيش از  4ماهواره در ارتباط باشد،
دقت تعيين موقعيت باالتر میرود.
 GPSداراي چند نوع خطا در تعيين موقعيت است كه عمدهترين دليل
وجود این خطاها انكسار سيگنالها پس از ورود به جو است .مختصات
خام  GPSداراي دقتي حدود  10متر برای مشاهده کد است بنابراین

جهت تعيين موقعيت دقيقتر و صحیحتر نياز به تصحيح اين مختصات
است .براي اعمال اين تصحيح نياز به يك منبع تصحيح ميباشد
كه اصطالحا تصحيح تفاضلي ( )differential correctionناميده
ميشود DGPS .از ايستگاههاي مرجعی در سطح زمين استفاده
ميكند كه ماهوارهها را ردیابی ميكنند .سپس اطالعات مربوط به
تصحیح توسط این مرجعها محاسبه شده و از طریق سامانههای
مخابراتی به سایر گیرندههای سازگار با سامانه مخابراتی مذکور
ارسال میگردند .اين اطالعات توسط آنتن گيرنده دريافت شده و
به اين ترتيب مختصات آن اصالح ميشود .يکی از مشكالتی كه در
اين رابطه وجود دارد اين است كه كاربردي نمودن دادههاي حاصل
از اين روش مستلزم اعمال پردازشهاي رایانهای بعدي بر روي
آنها و صرف زمانی طوالنیتر است.
مشکل ديگر تعیین موقعیت ،مربوط به مناطق وسیعتر است که

و سپس تفاوتهای مشاهده شده در تصحیح مختصات حاصل از
دادههای ارسال شده از ماهوارهها مورد استفاده قرار میگیرند.
از اواسط دهه  90رویکردها بیشتر متمایل به کاهش زمان
تعیین موقعیت و نزدیک شدن به حالت آنی همراه  real timeبا
افزایش صحت مختصات حاصل ،درحد کمتر از  1متر بود .تا
اینکه سرانجام سازندگان  GPSروش كينماتيك آني ( )RTKرا
ارائه نمودند كه ميتوان به دقتهاي مورد نظر در نقشهبرداري
به صورت آني دست يافت .در این روش برای تعیین موقعیت از
همان رویکرد روش  WADGPSاستفاده میشود و بهطور معمول
كاربر نياز به يك ايستگاه مرجع در فاصله حداکثر  10كيلومتري
دارد تا بتواند به دقت بهتر از دسیمتر با استفاده از مشاهده فاز در
تعيين موقعيت دست يابد.
این روش بهتدریج با توسعه به حالت شبکهای بهبود یافت و امکان
تعیین موقعیت با دقت سانتیمتری در فاصلههای بیش از ده کیلومتر
را نیز فراهم نمود.

معرفي كلي:RTK
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محدودیتهایی را در زمینه صحت کار ایجاد مینماید .از این رو
از دهه  1990سیستمهای  WADGPSایجاد و مورد استفاده قرار
گرفتند .این سیستمها یک سیگنال اضافی را دریافت میکنند که
شامل اطالعات دقیقی درباره خطاهای یونوسفری و مداری GPS
بوده و امکان تعیین موقعیت با صحت بیشتر را برای گیرنده GPS
فراهم میآورد .صحت سیستمهای  WADGPSاغلب در حدود 2
تا  3متر است .در حقیقت  WADGPSنام اختصاری « GPSتفاضلی
برای مناطق وسیع» است .این یک نام عمومی برای روشهایی
است که بهمنظور افزایش صحت  GPSدر منطقههای وسیع مورد
استفاده قرار میگیرند .روشهای  WADGPSمعموال از یک
شبکه از ایستگاههای ثابت زمینی با موقعیت مکانی دقیق معلوم
استفاده میکنند ،به این ترتیب که مختصات خود را با مختصاتی
که براساس سیگنالهای ماهواره محاسبه شده است مقایسه نموده

روش نقشهبرداري  RTKیکی از جالبترین اختراعها در زمينه
تعيين موقعيت نسبي است كه در آن دو گيرنده براي جمعآوري
همزمان مشاهدههای فاز ،بهوسيله راديو به هم مرتبط ميشوند.
اين روش در تمامي تعيين موقعيتهاي دقيق همچون كاداستر،
پيمايش ،ناوبري mobile mapping ،و ...قابل استفاده است]6[.
 RTKفرايندي است که در آن تصحيحهای سيگنال  GPSبه صورت
آني ( )real-timeاز يک ايستگاه گيرنده مرجع با موقعيت معلوم،
براي يک يا چندين گيرنده متحرک فرستاده ميشود .به اين معنا كه
با استفاده از مشاهدههای كوتاه مدت امكان تعيين موقعيت دينامیك
(تعيين موقعيت در حال حركت بين ايستگاهها) فراهم شده و با
استفاده از سيگنالهاي فاز حامل موقعيت مكاني ايستگاه سيار با
صحتی در حد چند سانتيمتر تعيين ميگردد]5[ .
در حقيقت در روش  RTKبا استفاده از يک گيرنده ثابت ( GPSبه
نام  )Baseکه بر روي يک ايستگاه با مختصات معلوم مستقر شده
است ،خطاهاي مشاهدهها آشکارسازي ميشوند و از طريق يک
آنتن راديويي به گيرندههاي متحرک ( )Roverارسال ميشوند و آن
گيرندهها با اعمال تصحيح به مشاهدههای خود موقعيت دقيق محل
خود را مشخص مي نمايند]7[.
بااستفادهاز  RTKدر سيستم  GPSقادر خواهيم بود خطاي اتمسفري
و خطاي مداري و خطاهاي ديگر را به مقدار چشمگيري کاهش
دهيم که این امر سبب افزايش صحت تعيين موقعيت  real-timeدر
حد سانتيمتر ميشود .بنابراين هر جا که دقت باال مورد نياز باشد
ميتوان از روش  RTKاستفاده کرد RTK .با استفاده از سيگنال فاز
حامل ،امکان اعمال تصحيحهای تفاضلي براي ايجاد دقت بسيار
باال در تعيين موقعيت را فراهم ميکند]5[.
روشهای محاسبه عددی مورد استفاده در  Roverبه اين صورت
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ارتباط راديويي اين تصحيحها را به  roverبفرستد تا
موقعيت آن هم تصحيح گردد]8[.
اگر مانعي (مانند يك ساختمان بلند يا قله و )...در مسير
باشد و جلوي سيگنال راديويي را بگيرد ميبايد از تقویت
کننده ( )repeaterاستفاده كرد تا پيغام تصحيحي base
را مجددا و از فراز مانع به سمت  roverارسال كند.
تقویتکننده فقط به يك راديو و يك آنتن جهت مخابره
پیغام تصحيح ( )correction msgنياز دارد .اين دقيقا
همان جايي است كه روش  ،RTKبرای تعیین موقعیت
نقاط کور ،با تعيين مكانهاي مناسب براي  baseو
 repeaterبه كمك نقشهبرداران ميآيد]4[.

اصلها و پارامترهاي :RTK

در اين بخش به صورت خالصه برخي از اصلهای RTK

شكل : 1تعیین موقعیت ایستگاه سیار در صورت وجود مانع[]2
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عمل مينمايند که با ترکيب دادههاي  Baseو اندازهگيريهاي
 Roverمقدار عدد صحيح فاز موج حامل محاسبه ميشود تا به
کمک آن بتوان رفع ابهام فاز موج حامل را انجام داد .اين روند رفع
ابهام فاز اغلب با عنوان  initializationگيرنده شناخته ميشود.
بنابراين  RTKروندي است که با حل ابهام اوليه فاز شروع ميشود
و اين قسمت بسيار سخت هر سيستم کينماتيک است ،مخصوصا
در حالت  real-timeکه سرعت گيرنده متحرک نبايد عملکرد و
قابليت اطمينان کل سامانه را کاهش دهد]7[.
با اين توصيفها ميتوان گفت كه  RTKدر واقع شبيه تصحيح
تفاضلي است با اين تفاوت كه در اين روش از يك ايستگاه مرجع
محلي ( )baseاستفاده میشود كه از این ایستگاه تصحيحهایی
با دقت بسيار زياد از طريق ارتباطهای راديويي به گيرنده سيار
( )roverارسال میشود .به دليل نزديكي  roverبه ایستگاه مرجع،
تقريبا تمامي خطاي دريفت  GPSحذف ميشود و تعيين موقعيت
به دفعههای زياد قابل تكرار است]8[.
اما براي اينكه سيگنال از ايستگاه اصلي ( )baseبه سيار ()rover
برسد نياز به يك خط ديد مستقيم ميان آنهاست.
در زمينه اصول و عملكرد  RTKيك قانون طاليي وجود دارد:
اگر  roverاز  baseدور باشد و در انتهای برد پوششي baseقرار
گيرد بخشي از صحت كار از دست ميرود .دليل ساده اين امر اين
است كه  baseهمواره در حال تصحيح مشاهدههای ماهوارهها از
محل  roverاست بنابراين دور بودن  roverاز  baseباعث ميشود
كه تصحيحهای مربوط به همه ماهوارهها در اختيار  roverقرار
نگيرد و صحت كار كاهشيابد .در حقيقت موقعيت مكاني base
در هنگام شروع به كار دقيقا مشخص است (از طريق روشهاي
نقشهبرداري كالسيك) بنابراين قادر است خطاهاي مشاهدههای
ماهوارهاي از موقعيت خود و  roverرا تصحيح كرده و از طريق

را بيان مينماییم:
براي دستيابي به دقت باال در تعيين موقعيت ،تصحيحها
بايد از يك موقعيت معلوم (ايستگاه  baseبا موقعيت از
پيش معلوم) اعمال شوند.
ايستگاههاي اصلي ،اطالعات اندازه گيريها و تصحيحها را از
طريق ارتباط راديویی يا دستگاه تلفیق و تفکیک کننده به گيرنده
سيار مخابره ميكنند.
ايستگاههاي سيار براي  initializedشدن (رفع ابهام فاز) بايد 4
ماهواره را همزمان دنبال كنند.
گيرندهها براي كار كردن ميبايست با اطالعات  GPSرفع ابهام
فاز ( )initializedشوند.
اگر گيرنده با كمتر از  4ماهواره به طور همزمان در ارتباط باشد
ممكن است مجددا نياز به رفع ابهام فاز باشد.
براي دستيابي به دقت باال در تعيين موقعيت ،ايستگاههاي اصلي
و سيار بايد همواره ارتباطشان را حفظ نمایند.
وقتي فاصله بين ايستگاههای ثابت و سیار افزایش مییابد ديگر
خطاها از حالت معمول خارج شده و از حالتهاي پيشبيني شده
در روشهاي شبكهاي نخواهند بود بنابراین صحت تعيين موقعيت
سيري نزولي خواهد داشت.
اگر ارتباط با ايستگاه اصلي قطع شود initialization ،از دست
خواهد رفت و اصطالحا نقطه مورد نظر از حالت  fixedبه float
تغيير وضعيت خواهد داد]2[.

انواع روشهاي ارتباطي در :RTK

ارسال تصحيحهای تعيين موقعيت در  RTKتحت اثر چند عامل
میباشد که عبارت است از :توانايي راديوها يا دستگاه تلفیق و
تفکیک کننده ،شرايط محيطي موجود جهت ارسال اطالعات
از ايستگاه اصلي يا جستجوگر (در نوعي از حالت شبكهاي) به
ایستگاه سیار و غیره[.]2

ارسال راديويي تصحيحهای استاندارد:

فركانسهاي راديويي مورد استفاده در فنآوری راديويي عبارتند
از  160MHو  470MH-450و  869MHكه تمامي اين باندها
به علت ميرايي در زمينه انتشار داراي محدوديتهايي ميباشند.
البته فركانسهاي ديگري نيز وجود دارند كه از انرژي بيشتري
برخوردارند اما جهت استفاده نياز به  licenseميباشد.
		
مزيتها:
انتقال اطالعات به صورت رايگان است
تنها به منبع توليد انرژي وابسته است
درك نحوه عملكرد آن آسان است
		
نقصها :
برد آن متناسب با شرايط ناهمواری زمين است
هزينه راهاندازي و نصب آن زياد است
به راديوي بسيار قدرتمندي جهت ارتباط نياز است
باال بردن سطح کیفیت سامانه بسيار دشوار است
امكان مديريت ایستگاهها از راه دور وجود ندارد()2

استفاده در  RTKبهينه سازي برد آن است و اين يكي از مواردي
است كه اساس مقايسه بين انواع فنآوریها در اين زمينه را تشكيل
ميدهد .به همين جهت الزم است به اين نكته اشاره شود كه برد
يك فنآوری ارتباطي ،به چند عامل اساسي بستگي دارد كه عبارتند
از موقعيت آنتن مرجع ،نوع آنتن ،فركانسهاي مورد استفاده و
تجهيزات جانبي و كمكي براي ارتباط موثرتر.

تاثير موقعيت آنتن:

نتيجههای يك بررسي بر روي اثر موقعيت آنتن در برد  RTKاز طريق
قراردهي آنتن در يك ناحيه جنگلي نسبتا انبوه نشان ميدهد:
 قدرت بيشتر منبع سبب غلبه بر برخي از مانعهای قابل عبورهمچون درختان بلند و ساختمانها ميشود.
 قدرت بيشتر منبع نميتواند مشكل عبور موجها از فراز قلههايبلند را حل كند.
 قدرت بيشتر منبع به فركانس كمك ميكند تا بتواند از برخيقلههاي كوچك و منطقههای جنگلي عبور كند]2[.

ارسـال تصحيـحهای استـاندارد بهوسيـله اسـاسنـامه تاثير نوع آنتن:
همانطور كه ميدانيم آنتن فركانسها را در يك مسير باريك
اينترنـت (:)NTRIP
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فركانسهاي مورد استفاده در فنآوری دستگاه تلفیق و ترکیب متمركز ميكند و با تمركز مسير و جهت انتشار فركانس سبب
عبارتند از  900MHو  1800MHو  2100MHكه نسبت به افزايش انرژي آن ميشود .بنابراين انتخاب نوع آنتن اهميت زيادي
داشته و ميبايد متناسب با وسعت منطقه و هدفهای مورد نظر
فركانسهاي حالت قبل از قدرت انتشار بيشتري برخوردارند.
صورت گيرد.
		
مزيتها:
نتيجه بررسيها حاكي از آن است كه:
برد در اين حالت بهبود يافته است
آنتنهايي با قدرت بيشتر تنها در منطقههایی با پوشش درختي
سيگنالهاي GPRSتحت تاثير ناهمواری زمين قرارنميگيرند
انبوه و ساختمانهاي بلند مورد نياز است.
باال بردن سطح کیفیت سامانه آسان است
استفاده از آنتني با قدرت بيشتر گاهي اوقات كاري بيهوده و
هزينه نصب و راهاندازي نسبتا پايين است
موجب اتالف هزينه و انرژي است چراكه بيشتر شبكههاي RTK
بيشتر ساختار سختافزاري پيشاپيش موجودند
تنها در دامنه محدودي داراي صحتاند]2[.
		
نقصها:
هزينه بااليي براي ارسال دادهها نياز است
تاثير فركانس:
سيستم به پهناي باند و قدرت  GPRSوابسته است
[]2
همانطور كه ميدانيم فركانسهاي باالتر كمتر پخش و پراکنده
نسبت به سيستم راديويي بسيار پيچيده تر است
ميشوند .مثال نميتوانند از قلهها عبور كنند .از سوي ديگر
فركانسهاي پايينتر بيشتر پراکنده ميشوند بنابراين ،اين فركانسها
موارد موثر در بهبود برد :RTK
از موارد مطرح شده تا اينجا ميتوان به سه نكته اصلي اشاره كرد :در ناهمواریها كاربرد بيشتري دارند.
نتيجه بررسيها نشان ميدهد كه فركانسهاي پايينتر بهتر ميتوانند
صحت تعيين موقعیت به كيفيت گيرنده بستگي دارد.
فاصله از ايستگاه اصلي بستگي به شرايط ناهمواری منطقه ،سطح زمين را بپيمايند اما:
توانايي راديو يا دستگاه تلفیق و ترکیب براي برقراري ارتباط ،طول موج بيشتر به معناي آنتن بزرگتر است.
نميتوانند از درختان و ساختمانها عبور كنند.
پوشش ماهوارهاي منطقه و در دسترس بودن ماهوارهها دارد.
با دادههاي كمتري سر و كار خواهيم داشت]2[.
در صورت لزوم براي حذف برخي مانعهای ارتباطي نياز به
وجود  repeaterميباشد]2[.
با توجه به مقايسههاي مطرح شده ميتوان گفت كه يكي از تاثير انتخاب نوع آنتن:
مهمترين دغدغههاي موجود در خصوص نوع فنآوری قابل آنچه در اينجا به آن توجه ميشود ميزان  gainآنتن است .طرح
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موجها در آنتن  gainشبيه كره است .هرچه ميزان  gainباالتر
ميرود طرح موجها به شكل توپ فشرده شدهاي در ميآيد كه برد
آنها افزايش مييابد.
اما در عوض دسترسي ارتفاعي آنها به دليل باريك شدن عرض
موجها كاهش مييابد.
نتيجه بررسيها حاكي از آن است كه:
اگر ايستگاه اصلي بر باالي يك قله قرار گيرد ،يك آنتن low gain
براي پوشش دادههاي هردو سوي آن کافی است.
ايستگاه روي يك فالت هموار ميتواند از يك آنتن high gain
براي داشتن برد بيشتر و عبور از بين درختان و ساختمانهاي بلند
استفاده كند.
انتخاب هوشمندانهآنتن سبب کاهش هزينههاي مربوط به راديو
میشود]2[.

 RTKشبكهاي:

قبال اشاره شد كه در روش  RTKميتوان به دقتهاي در حد
سانتيمتري دست يافت .اما بايد دانست كه اين دقت با زياد شدن

فاصله  Roverاز  Baseکاهش مييابد و اين کاهش دقت به دليل
يکسان نبودن مدل خطاهاي يونسفريک و تروپوسفريک در
منطقههای مختلف و تاثيرهای سيستماتيک افمريدها[ ]1ميباشد.
به منظور کاهش تاثير خطاهاي سيستماتيک (ناشي از فاصله
ایستگاههاي ثابت و متحرک) ميتوان شبکهاي از ايستگاههاي مرجع
را راهاندازي نمود كه اصالحا  Network RTKناميده ميشوند (در
مقابل حالت اول كه  Single Base RTKخوانده ميشود) و بر حسب
نوع روش ارتباطي استفاده شده در آنها انواع مختلفي دارند]7[.
در حالت  Single Baseبه طور معمول كاربر نياز به يك ايستگاه
مرجع در فاصله  10كيلومتري دارد تا بتواند به دقت سانتيمتري
در تعيين موقعيت دست يابد .اين روش محدوديتهايي دارد كه
عمدهترين آنها عبارتند از:
نياز به ايستگاه مرجع جهت ارسال تصحيحات مشاهدههای GPS
محدوديت در فاصله بين ايستگاه مرجع و  .roverبا افزايش
فاصله ،خطاي سيستماتيك ناشي از تاثير يونوسفر افزايش مييابد.
ارتباط بين ايستگاه سيار با ايستگاه مرجع معموال از طريق
موجهای راديويي صورت ميگيرد و ميرا بودن اين موجها عاملي
در محدود نمودن فاصله است]3[.
مجموعه اين محدوديتها باعث افزايش در هزينه و زمان انجام
عمليات  RTKميگردد .راه حلي كه امروزه در بسياري از كشورها
جهت حل اين مشكلها مورد استفاده قرار ميگيرد استفاده
از چندين ايستگاه مرجع و در حقيقت ايجاد يك شبكه ملي يا
منطقهاي است كه اطالعات  RTKرا ارسال ميكند و در نتيجه
تنها با استفاده از يك گيرنده  GPSميتوان به دقتي سانتيمتري به
صورت آني دست يافت .در يك شبكه ،ايستگاه مجهول ميتواند
از يك يا چند ايستگاه معلوم (رفرنس) موجود استفاده كند .افزايش
تعداد ايستگاههاي مرجع سبب بهبود شرايط سرشكني خطاهاي
مشاهداتي و دستيابي به نتيجههای دقيقتر گردد ]3[.درحقيقت
علت تاكيد بر روش  RTKشبكهاي آن است كه ميتواند تنها با يك
نيروي انساني به كار گرفته شود و صحت مختصات مسطحاتي
تعيين شده توسط آن حدود  1تا  3سانتيمتر است]1[.
با توجه به توضيحات فوق ميتوان به دو نمونه شبكه موثر
وكاربردي  RTKاشاره كرد:
شبكه  )CORS) Continually operated reference stationكه
ويژگيهاي آن به صورت خالصه عبارتند از:
ايستگاهها مستقل از هم هستند.
ايستگاه سيار تصحيحها را از نزديكترين ايستگاه مرجع دريافت
ميكند و در هر لحظه فقط با يك ايستگاه در ارتباط است.
فاصله دورتر از ايستگاه اصلي ممكن است منجر به دريافت
سيگنالهاي اشتباهتر شود.
هزينه راهاندازي و نگهداري آن كم است]2[.
شبكه  )VRS) Virtual Reference Stationكه ويژگيهاي آن به
صورت خالصه عبارتند از:

تمام ايستگاههاي مرجع با هم به صورت يك شبكه در ارتباطند
و از طريق يك جستجوگر مركزي عمل ميكنند.
خطاهاي بين ايستگاههاي مرجع بهوسيله يك جستجوگر حل
ميشوند.
راهاندازي و نگهداري آن پيچيدهتر و گرانتر است.
ايستگاههاي سيار با جستجوگر در ارتباطند نه با ايستگاههاي
مرجع[]2
 VRSكه درحال حاضر يكي از پركاربردترين انواع  RTKاست،
فنآوری استفاده از ايستگاه مرجع مجازي در شبكه  RTKميباشد.
در اين فنآوری ابتدا كاربـر (ايستگاه سيار) مختصات موقعيت
تقريبي خود را به ايستگاه كنترل مركزي ارسال ميكند و اين ايستگاه با
استفاده از مشاهدههای ساير ايستگاهها و محاسبه ابهام فازها و خطاها،
مشاهدههایی را براي يك ايستگاه مرجع مجازي (با مشاهدههای
مجازي) توليد كرده و اطالعات آن را براي كاربر ارسال ميكند .كاربر
قادر خواهد بود كه با استفاده از اطالعات اين ايستگاه مجازي تعيين
موقعيت كينماتيك آني را انجام داده و به دقت بااليي دست يابد .اين
روش مزيتهایي دارد از جمله اينكه كاربر از اطالعات نقطهاي
استفاده ميكند كه بسيار به او نزديك است و اين امر سبب باال رفتن
دقت ميشود .همچنين با در نظر گرفتن مزيتهاي آن ،از نظر سهولت
و سرعت كار نيز با ساير روشها قابل مقايسه است]6[.

ميبايد به طور دائم ميان كاربر و ايستگاه مركزي و ايستگاه دائمي با
مركزي به صورت دوطرفه وجود داشته باشد .اين ارتباط ميتواند
از طريق موجهای راديويي ،تلفن موبايل يا اينترنت انجام گيرد .در
هر صورت وجود يك سيستم مخابراتي قوي در يك كشور نياز به
سرمايهگذاري اوليه را پايين ميآورد]3[.
بنابراين ايجاد يك شبكه  RTKمستلزم صرف هزينه اوليه بااليي
است زيرا ايستگاهها بايد به هم نزديك باشند و نياز به يك
سامانه ارتباطي قدرتمند ميان ايستگاهها و مركز كنترل براي ارسال
اطالعات ميباشد .همچنين ميبايد تصحيحها به سريعترين وجه
ممكن به كاربران( ايستگاههاي سيار) برسد .اما با توجه به اينكه
اين فنآوری خطاي سيستماتيك را بسيار كاهش داده و دامنه
فعاليت را از طريق بهبود  initializationو صحت تعيين موقعيت
تا حد مطلوبي افزايش ميدهد ،ميتوان ادعا نمود كه صرف اين
هزينهها در بلندمدت مقرون به صرفه خواهد بود]3[.
در انتها به برخي از نكتههایی كه در زمينه ارتباط در شبكه RTK
بايد مورد توجه قرار گيرد اشاره ميشود:
از ديدگاه فنی:
آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد برد و دامنه پوشش منطقه ،پهناي
باند ،اساسنامه ،سطح اطمينان و تصحيح خطاست .بهعالوه صحت
تعيين موقعيت با افزايش عدم دسترسي به دادههاي ايستگاههاي
مرجع كاهش مييابد .دستيابي به صحتی در حد سانتيمتر در
تعيين موقعيت نيازمند اين است كه زمان قطع ارتباط حداكثر كمتر
از يك ثانيه باشد]4[.
از ديدگاه اقتصادي:
هزينه ارتباطها معموال شامل قيمت خريداري گيرندهها و
فرستندههاي مناسب است .اما هنگام استفاده از سرويسهاي
ارتباطي همچون تلفن موبايل ،هزينههاي اضافي مانند شارژ ماهانه
بر اساس مدت زمان ارتباط و حجم دادههاي ارسال شده و دريافت
شده نيز بايد مورد توجه قرار گيرند]4[.
از ديدگاه اجرايي:
تا زمانيكه محدوديتهاي دولتي در زمينه قدرت و فركانس

زيرساختار مود نياز براي شبكه :RTK

مهمترين بخش در راهاندازي شبكه  RTKايجاد ايستگاههاي دائمي
 GPSاست .اين ايستگاهها ميبايد داراي  GPSدوفركانسه ،رایانه،
لينك اطالعاتي با مركز كنترل محاسبات و سيستم تامين انرژي
باشند .فاصله بين ايستگاههاي شبكه نبايد از  20كيلومتر بيشتر باشد
و براي برآورده كردن اين امر نسبت به شبكههاي  DGPSتعداد
ايستگاههاي بسيار بيشتري مورد نياز است .در ضمن نگهداري از
اين ايستگاهها يكي از مسالههای مهمي است كه بايد به طور مستمر
مورد توجه قرار داشته باشد]3[.
بخش مهم ديگر سيستم ارتباطي بسيار قوي براي شبكه است كه

نشریه نقشه برداري  -شماره  - 110مردادماه 1390

شكل :3نمايش صحت سيگنالها در شبكه ]2[ CORS

شكل : 4نمايش صحت سيگنالها در شبكه ]3[VRS

33

نشریه نقشه برداري  -شماره  - 110مردادماه 1390

34

سيگنالها در بيشتر نقاط دنيا وجود دارد ،باندهاي فركانس راديويي
رايگان نيستند .در بسياري از كشورها بخشهايي از باند  UHFبراي
مخابره اطالعات در برد كوتاه (چند كيلومتري) كه نياز به انرژي
اندكي جهت ارسال ميباشد ،مورد استفاده قرار ميگيرد .ميزان
دادههايي كه به كاربر ارسال ميشود( چه در حالت single base
و چه  )networkشديدا وابسته به قالب و ساختار دادههاي مورد
استفاده( قالب  )RTCMو تعداد ماهوارههاي در حال رصد است.
به طور كلي ميتوان گفت كه تمامي انواع  RTKبه حدود چند
صد تا چند هزار بيت در ثانيه براي مخابره تصحيحهای شبكهاي
نيازمندند]4[.
رايجترين روش ارتباطي براي حالت  single baseاستفاده از مخابره
راديويي در باندهاي  UHFو  VHFبا سرعت  9600بيت در ثانيه
است .اما بر اساس شرايط يك منطقه خاص و اساسا با توجه به
محدوديتهاي انرژي ،برد عملكرد به حدود چند كيلومتر محدود
ميشود .با اينحال با كمك تقويتكنندههاي انرژي ميتوان اين برد
را تا حدود چند دهكيلومتر در منطقههای باز افزايش داد]4[.
 RTKشبكهاي اصوال بهعنوان يك سرويس جهت پوشش كامل
يك منطقه پيشنهاد ميگردد .از اين رو اين روش براي استفاده
از سرويسهاي ارتباطي موجود جهت پوشش كل منطقه مناسب
است .در سالهاي اخير شبكههاي بر پايه تلفن موبايل همچون
 )GSM) global system for mobile communicationsبراي
ارسال دادههاي  RTKشبكهاي توسعه داده شدهاند .سرويس RTK
شبكهاي معموال برقراري ارتباط در شبكه را از طريق دسترسي به
جستجوگرهايي بدون نياز به اساسنامه ،ميسر ميسازند .هماينك
جهت افزايش حجم داده مخابره شده در شبكه ،فنآوری جديدي
به نام  GPRSجايگزين  GSMشده است GPRS .جايگزين
دسترسي  dial upبه اينترنت در گوشيهاي موبايل است و از
جديدترين فنآوریهای موبايلي نسل سوم مانند  CDMA2000و
 UMTSاستفاده ميكند .البته از آنجا كه فنآوریهای اخير جريان
داده را به بستههاي كوچكي تقسيم ميكنند ،نياز به يك اساسنامه
ارتباطي دارند]4[.
يكي ديگر از موردهای مهم در زمينه دريافت تصحيحهای شبكه
 RTKاين است كه آيا فنآوریهاي ارتباطاتي عملكرد يكسويه
(تنها انتشار دادهها) دارند يا دوسويه (انتشار داده و دريافت داده).
شبكه موبايلي نمونهاي از فنآوریهای ارتباطاتي دوسويه و راديوي
حامل نمونهاي از فنآوریهای يكسويه ميباشند .مزيت عمده
روش ارتباطي يكسويه امكان سرويسدهي به تعداد بيشماري از
كاربران است .در حاليكه مهمترين مزيت اجراي روش ارتباطي
دوسويه قابليت شناسايي هر كاربر به طور مجزا و ارائه امكانات
ذكر شده براي هريك به طور مجزا ،ميباشد]4[.

نتيجهگيري:

با توجه به نياز كاربران به تعيين موقعيت دقيق ،سريع و كمهزينه،
روش  RTKبا تواناييهايي كه در اين مقاله براي آن برشمرده

شد ميتواند به خوبي پاسخگوي نياز كاربران در زمينههايي چون
ناوبري خودکار ،كشاورزي ماشینی ،سيستمهاي كنترلي حمل و
نقل ،كنترل جابهجايي سازههاي عظيم ،پيمايشهاي ساده نقشه
برداري در برداشت نقاط و راهسازي ،جمعآوري دادههاي مورد
نياز  GISو ...باشد.
از سوي ديگر ايجاد شبكه  RTKكه در ابتداي امر هزينه نسبتا
بااليي را ميطلبد ،در عمل در دراز مدت نهتنها مقرون به صرفه
است بلكه صحت و سرعت تعيين موقعيت را نيز افزايش ميدهد.
ايجاد يك شبكه ملي يامنطقهاي در يك كشور از اين لحاظ مقرون
به صرفه و مفيد است كه با يكبار صرف هزينه ،اين شبكه تا
مدتها براي كاربردهاي مختلف قابل استفاده است.
آنچه كه در زمينه  RTKشبكهاي قابل توجه است قابليتهاي نوع
 VRSو روش ارتباطي اينترنتي است .در حال حاضر در دنيا اكثر
طرحهاي مرتبط با تعيين موقعيت بهويژه در زمينههاي نام برده در
فوق با استفاده از روش  Network RTK-VRSانجام ميپذيرد كه
نشانگر مقبوليت اين روش از لحاظ فني و اقتصادي است.

پانوشت:

[1]-Ephemeris

دادههای مربوط به موقعیت مداری ماهواره در فضا.
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