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ﺑرداﺷت اطﻼﻋﺎت ﺧﺎم ﻣﺎھواره ای ﺟﮭت ﮐﺎرﺑرد ﭘس ﭘردازش  PPKدر ﻧرم اﻓزار Carlson
 SuevCEﺑرای دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی Septentrio APS3G

ﻣرﺣﻠﮫ

١

٢

ﺗﺻوﯾر

ﺷرح اﻗدام

•

از ﻗﺳﻣت  Surveyوارد ﮔزﯾﻧﮫ 7 Log Raw GPS
ﻣﯽ ﺷوﯾد

•

در ﭘﻧﺟره ﺑﺎز ﺷده  ۴ Log GNSSﮔزﯾﻧﮫ را ﻣﺷﺎھده
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ در اﺑﺗدا  ٢ﮔزﯾﻧﮫ آن ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﺟﮭت ﺑرداﺷت دﯾﺗﺎی  PPKﮔزﯾﻧﮫ  Start Fileرا
اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد
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 -١در ﭘﻧﺟره ﺑﺎز ﺷده ﺑﺎ ﻧﺎم  Start New Fileدر
ﻗﺳﻣت  File Nameاﺑﺗدا ﯾﮏ ﻧﺎم ﺑرای ﻓﺎﯾل ﺧود
اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد و در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ  Jobﺷﻣﺎ دارای
ﻓﺎﯾل ﺑرداﺷت دﯾﮕری ﺑﺎﺷد ﺻرﻓﺎ در ﻗﺳﻣت New
ﯾﮏ ﻧﺎم دﯾﮕر ﺑرای ﺑرداﺷت ﺟدﯾد ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾﯾد.
 -٢از ﮔزﯾﻧﮫ  Change Ant.ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺷﺧﺻﺎت
آﻧﺗن دﺳﺗﮕﺎه ﻣﯽ ﺗوان اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد
 -٣در ﻗﺳﻣت  Antenna Heightﻣﯾﺗوان ارﺗﻔﺎع
ژاﻟون را در زﻣﺎن ﺑرداﺷت ﻣﺷﺧص ﻧﻣود
 -۴در ﻗﺳﻣت  Intervalﺑرای ﺑرداﺷت  PPKﺑر روی
 1ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﯾﯾد
 -۵ﭘس از اﻧﺟﺎم ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣورد ﻧظر ﺑر روی ﺗﯾﮏ
ﺳﺑز زده و آﻧرا ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧﯾد.

در ﮔزﯾﻧﮫ  Change Ant.ﻣﺷﺧﺻﺎت آﻧﺗن ﮔﯾرﻧده ﺧود
را ﻣﯾﺗوان وارد ﻧﻣود ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻧﺎم آﻧﺗن
 APSAPS-3L NONEاﻧﺗﺧﺎب ﺷده و ﺣﺎﻟت ارﺗﻔﺎﻋﯽ
ﺑر روی  Verticalﺑﺎﺷد ﺳﭘس ﺗﯾﮏ ﺳﺑز را زده و
آﻧرا ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
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ﭘس اﯾﻧﮑﮫ ﻣراﺣل  ٣را ﺗﮑﻣﯾل و ﺗﺎﯾﯾد ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺑرداﺷت
ﺷﻣﺎ ﺷروع ﻣﯽ ﺷود و ﮔزﯾﻧﮫ  Start Fileﻏﯾر ﻓﻌﺎل
ﻣﯽ ﮔردد.
ﺑرای ﺛﺑت ﻧﻘﺎط ﻗﺎﺑل ﺑرداﺷت در روش  PPKاز ﮔزﯾﻧﮫ
 Tag Pointاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮔردد.
ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﺎرﺑر ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾطﯽ ﻣﺣﯾطﯽ و
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧود از اﯾﺳﺗﮕﺎه داﺋم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺣداﻗل زﻣﺎن
ﺳﭘری ﺷده در ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑرداﺷت  ،PPKاز ﺷروع ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن  ١۵دﻗﯾﻘﮫ ﺑوده و درھر ﻧﻘطﮫ ﺣداﻗل  ١دﻗﯾﻘﮫ
ﺑودن ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣل و اﯾﺟﺎد ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ،ﺑرداﺷت ﺻورت
ﮔﯾرد.

ﺑرای ﺛﺑت ﻧﻘﺎط ﻗﺎﺑل ﺑرداﺷت در روش  PPKﭘس از
زدن دﮐﻣﮫ  Tag Pointوارد ﭘﻧﺟره Tag New Site
ﻣﯽ ﺷوﯾد ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﺎم ﻧﻘطﮫ ﻣورد ﻧظر ﺟﮭت
ذﺧﯾره اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮔردد.
ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد از ﺛﺑت ﻧﻘﺎط ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺟدا ﭘرھﯾز
ﮔردﯾده و در ھر ﻧﻘطﮫ ﻧﺎم ﺟدﯾد ﺑرای آن وارد ﮔردد.
در ﺻورت ﺗﻐﯾﯾر ارﺗﻔﺎع ژاﻟون ﻣﯾﺗوان از ﮔزﯾﻧﮫ
 Change Antennaاﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر
و ﺗﺎﯾﯾد آن اﻗدام ﻧﻣود.
در ﻗﺳﻣت آﺧر ﻧﯾز ﻣﯾﺗوان زﻣﺎن ﺛﺑت ﻧﻘطﮫ را ﮐﮫ
ﺣداﻗل  ١دﻗﯾﻘﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﻧظﯾم ﻧﻣوده ﺗﺎ ﭘس از ﮔذﺷت
زﻣﺎن ﻧﻘطﮫ ﺛﺑت و ﺑﮫ ﭘﻧﺟره  Log GNSSﺑرای اداﻣﮫ
ﮐﺎر ﺑرداﺷت  PPKﺑﺎزﮔردﯾد.

ﻣﺟددا ﻣﺗذﮐر ﻣﯽ ﮔردﯾم ﮐﮫ ﮐﺎرﺑر ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾطﯽ
ﻣﺣﯾطﯽ و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧود از اﯾﺳﺗﮕﺎه داﺋم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت
ﺣداﻗل زﻣﺎن ﺳﭘری ﺷده در ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑرداﺷت  ،PPKاز
ﺷروع ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن را  ١۵دﻗﯾﻘﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ و در طول
اﯾن ﻣدت از ﮐﺞ ﮐردن و ﯾﺎ ﺑردن دﺳﺗﮕﺎه روور ﺑﮫ
ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﮐﺎھش دﯾد ﻣﺎھواره ای و از
دﺳت دادن ﻣﺎھواره ھﺎی  GNSSﮔردد ﺟدا ﺧودداری
ﻓرﻣوده و درھر ﻧﻘطﮫ ﺑرای ﺑرداﺷت ﻧﻘﺎط ﻣورد ﻧظر
ﺧود ﺣداﻗل  ١دﻗﯾﻘﮫ ﺑودن ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣل و اﯾﺟﺎد
ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ،ﺑرداﺷت ﺻورت ﮔردد و در اداﻣﮫ ﮐﺎر ﻧﯾز
ﺷراﯾط دﯾد ﻣﺎھواره ای را ﺑرای ﺛﺑت ﻧﻘطﮫ ﺑﻌدی
رﻋﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾد زﯾرا ﻋدم رﻋﺎﯾت ھر ﯾﮏ از ﻣوارد ﻓوق
ﻣوﺟب از ﺑﯾن رﻓﺗن ﮐﯾﻔﯾت ﺑرداﺷت ﻣورد ﻧظر و
ﺗﮑرار ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﺷده ﻣﯽ ﮔردد.
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•

در زﻣﺎن ﺑرداﺷت  PPKﻣﺎﻧﻧد روش اﺳﺗﺎﺗﯾﮏ ﭼراغ
ﻗرﻣز ﺑرداﺷت اﺳﺗﺎﺗﯾﮏ ﯾﺎ  PPKﺑر روی آﻧﺗن ﻧﯾز
روﺷن ﻣﯽ ﺷود.

•

ﭘس از اﺗﻣﺎم ﮐﺎر و ﺳﭘری ﺷدن زﻣﺎن ﻻزم ﺟﮭت اﯾﺟﺎد
ﻓﺎﯾل  PPKﺑرای ﻧﻘﺎط ﻣورد ﻧظر و ﺛﺑت ﺗﻣﺎم ﻧﻘﺎط
ﺑرداﺷت ﺷده در ﮔزﯾﻧﮫ  Tag Pointو ﺑﺎ ﺷرط رﻋﺎﯾت
ﺗﻣﺎم اﺻول ﺑرداﺷت ﻣورد ﻧﯾﺎز در روش  PPKﺗﻧﮭﺎ
ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮔزﯾﻧﮫ  Close Fileرا اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺧود در اﻧﺗﮭﺎی ﮐﺎر ﭘﺎﯾﺎن دھﯾد.
در اﯾن زﻣﺎن ﭼراغ ﻗرﻣز ﺑر روی آﻧﺗن ﻧﯾز ﺧﺎﻣوش
ﻣﯽ ﺷود و ﻓﺎﯾل در آﻧﺗن ذﺧﯾره ﻣﯽ ﺷود.
ﺟﮭت ﻣﺷﺎھده ﻣﺣل ذﺧﯾره ﻓﺎﯾل  PPKﻣﯾﺗوان از ﮔزﯾﻧﮫ
 File Managerاﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود.

٩
•
•

•
١٠

ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﺣﯾن ﮐﺎر ﺑرداﺷت  PPKارﺗﺑﺎط ﺑﻠوﺗوث
ﮐﻧﺗرﻟر ﺑﺎ ﮔﯾرﻧده روور ﻗطﻊ ﮔردﯾد از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ
ﺑرداﺷت در آﻧﺗن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﭘذﯾرد و ﭼراغ ﻗرﻣز
ﺑرداﺷت اﺳﺗﺎﺗﯾﮏ ﻧﯾز روﺷن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎﻓﯾﺳت
وارد ﻣﻧوی  Equipﺷده و ﮔزﯾﻧﮫ  3 GPS Roverرا
اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﯾد.
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•

 Connectرا زده و
در ﭘﻧﺟره ﺑﺎز ﺷده دﮐﻣﮫ
ﮐﻧﺗرﻟر ﺑﮫ ﮔﯾرﻧده روور ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﺷود ﺳﭘس ﮔزﯾﻧﮫ
ﺿرﺑدر را زده و از اﯾن ﭘﻧﺟره ﺧﺎرج ﺷوﯾد.

•

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺟدد وارد ﻗﺳﻣت  Surveyﺷده و
ﮔزﯾﻧﮫ  7 Log Raw GPSرا اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺧواھﯾد
دﯾد ﻓﺎﯾل  PPKﺷﻣﺎ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ  Close Fileرا ﻧزﻧﯾد
در ﺣﺎل ﺑرداﺷت ﺑوده و ﮔزﯾﻧﮫ  Start Fileﻏﯾر ﻓﻌﺎل
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
وﻟﯾﮑن ﺷرط اداﻣﮫ ﮐﺎر و ﺳﻼﻣت ﻓﺎﯾل ﺑدﺳت آﻣده از
ﺣﯾث ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾدن ﮐﺎر ﺑﻌد از ﻗطﻊ ارﺗﺑﺎط ﺑﻠوﺗوث
رﻋﺎﯾت ﻣوارد ﻣرﺣﻠﮫ  ٧اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑوده و در
ﺻورت ﻋدم ﺣﻔظ ﺷراﯾط ﻣرﺣﻠﮫ  ٧ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﮐﺎر
را  Close Fileﻧﻣوده و ﻣﺟدد از اﺑﺗدا ﻣراﺣل
ﺑرداﺷت را اﻧﺟﺎم داد.
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