کاربرد سیستم دوربین دیجیتال زنیت برای تعیین انحراف نجومی قائم در استانبول
چکیدٌ
دادُّای
ظیعتنّایدٍرتیيزًیترلَهیاتسارّایاختصاصیشئَدتیهًجَهیّعتٌذوِترایتِدظتآٍردى 

ترویِای،
یگیرًذ .اٍلیيدٍرتیيزًیترلَهی  
اًحراف شئَدتیىیلائن تاصحتتعیارزیاد هَرد اظتفادُ لرار ه 
دٍرتیي شئَدتیىی ًجَهی اظت وِ در ظال  2015در ؼْر اظتاًثَل در وؽَر ترویِ ظاختِ ؼذ .دٍرتیي
اًحرافّایلائن شئَدتیىیًجَهی تا دلت  0.3آرنثاًیِتَدّ .رچٌذ،ایي

شئَدتیىیًجَهی لادر تِ تؼییي 
دٍرتیيهحذٍدیتّاییدرهذتزهاىهؽاّذاتداؼت،چراوِتِ دلیل طراحی هىاًیىی ًیوِ اتَهاتیه ،تراز

تِوارگیریاجسایجذیذ
زهاىترتَد.ازظال،2016تاارتمایظیعتنٍ 
وردىظیعتنتِظوتزًیتیهفرایٌذ 
فٌاٍری،ظیعتندٍرتیيشئَدتیىیًجَهی ،هذرىٍاهرٍزی ؼذُ اظت .در ایي همالِ ،ها طراحی دظتگاّیٍ
دادُّاراتَصیف
دادُّایآزهَىٍهحاظثاتایي 
هراحلهؽاّذاتیدٍرتیيجذیذ،DZCS-ACSYS2ارزیاتی 
یوٌین.هؽاّذاتآزهایؽیشئَدتیىیًجَهیاٍلیِACSYS2درایعتگاُآزهایػداًؽگاُفٌیاظتاًثَلاًجام
ه 
ر،اًذازُگیریاًحرافلائنراتادلت

ؼذًذً.تایجتِدظتآهذُترایاًحرافاظتاًذاردتااًجامهؽاّذاتهىر
ًؽاىهیدّذ.ترایتررظیصحتایيظیعتن،

دٍهَلفِیؼوالیجٌَتیٍؼرلیغرتی

0.3آرنثاًیِترایّر
از یه دظتگاُتَتالاظتیؽي ظثه تاظیعتنشئَدتیىیتًِامً QDaedalusیس در ایعتگاُ آزهایػ داًؽگاُ
لائنّا تیي دٍ ظیعتن ً QDaedalus ٍ ACSYS2ؽاى
اًحراف 

دادُّای 
فٌی اظتاًثَل اظتفادُ ؼذ .همایعِ  
لائنّاراتِصَرتلاتلاطویٌاىتَلیذوٌذ .
اًحراف 

دادُّای
یتَاًذ 
یدّذوِACSYS2ه 
ه 

اًذازُگیری شئَدتیىیًجَهی ،اتسارشئَدتیىی،دٍرتیيزًیترلَهی،صحت
ٍاشُّایولیذی:اًحرافات لائن  ،

ٍدلت .
.1مقدمٍ
تؼریفیوِّلورتازاًحرافلائنارائِدادُاظتاختالفزاٍیِایتیيجْتتردارثملیاخطؼالَلیدریه
ًمطِ از ظطح زهیي ٍ ًرهال ظطح تیضَی از ّواى ًمطِ ترای یه تیضی خاؾ اظت.1اًحراف لائن ّلورت
هتذاٍلتریي اًحراف لائن اظت .2تٌاترایي ،اغلة اٍلات تحت ػٌَاى اًحراف لائن شئَدتیىی ًجَهی هؼرفی

Jekeli 9111; Featherstone and Rüeger 0222
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هؼرفیهیؼًَذ،

یؼَد .3دٍ ًَع دیگر اًحراف لائنوِتحتػٌَاى  Pizetti slightly ٍ Molodensky
ه 
تِدلیلاًحٌایخطؼالَلیوویازاًحرافلائنّلورتهتفاٍتّعتٌذ .4
یدٌّذ.تِّویي
لائنّایشئَدتیىیًجَهیاطالػاتارزؼوٌذیدرتارُظاختارهیذاىثملزهیيارائِه 
اًحراف 
نّای
دلیل ،هؽاّذات شئَدتیىی ًجَهی از هؽاّذات ضرٍری هیذاى ثمل زهیي ّعتٌذ .در حال حاضر ،تی 
تحمیماتی در چٌذیي وؽَر ،اتسارّای هذرًی هاًٌذ دٍرتیيزًیترلَهی یا تَتالاظتیؽيتا ظیعتنشئَدتیىیتِ
هؽاّذُی هختصات

ظاختِاًذ وِ ّر دٍی آىّا در ؼة در ایعتگاُ ّای هیذاًی ترای 

ًام  QDaedalus
رًذُّای
ًجَهی (ػرض جغرافیایی ًجَهی  ٍ Φطَل جغرافیایی ًجَهی  )Λهَرد اظتفادُ لرار هیگیرًذ .گی 
ٍ GNSSالغ در ّواى ػالهتهرجغیاتٌچهارن ،هختصات شئَدزیىی شئَظٌتریه (ػرض جغرافیایی ٍ ϕ
هَلفِّای ؼوال-جٌَب ( ٍ)ξ = Φ - ϕؼرق-غرب ( = η
یدٌّذ .از ایي هیاى  ،
طَل جغرافیایی )λرا ارائِ ه 
لائنّا لاتل هحاظثِ ّعتٌذ (تِػٌَاى هثالHeiskanen and Moritz 1967; Voigt ،
)(Λ-λ) cosاًحراف  
ّاچؽنپَؼیؼذُاظت،

;ٍّSchack 2013وىاراى.) 2018رٍاتطهرتثِدٍمٍتاالتروِدرایٌجا 
ازآى
درهماالت ٍّPickوىاراى()1999( Jekeliٍ)1973ارائِؼذُاظت .
دٍرتیيّای،DZCSیههحیط پصٍّؽیپَیا،تٍِیصُترایتحمیماتًجَهیایجادوردُاًذٍاًگیسُجذیذی
راتِاخترؼٌاظیٍشئَدزیدادُاًذ .
اًگیسُتِدظتآهذُدرایيدٍرُازتغییراتٍتحَالتظریغفيآٍری،ووهتعیاریتِجوغآٍریٍتجسیِ
ٍ تحلیل دادُ ّا ًوَدُ اظت :تِ ػٌَاى هثال  ،ترًاهِ ّای شئَدزی ًجَهی ) ، (astrogeodeticهاًٌذتراز
ٌّذظیً-جَهی(ّرتٍتَروی 2006؛ّرتٍّوىاراى)2011؛تؼییيشئَئیذشئَدزیهاَّارُای(اظویت
ٍّوىاراى2013؛ٍاًگٍّوىاراى،)2017اػتثارظٌجییىعاىظازیارتفاػیٍهذلْایهیذاىثمل(ّرتٍ
فلَری  2008؛ ؼان ٍ ّوىاراى  ، )2018ترًاهِ ّای وارتردی ؼثىِ شئَدتیىی هحلی (ٍالریه ٍ
ّوىاراى2013؛ ّالیچی اٍللَ ٍ ّوىاراى ً ٍ ) 2016ظارت تر تحمیمات ؼىعتگی غیر ػادی در هیاى
ظایرؼىعتگیّا(ّرتّ،2006رت .)2012
ّذفاصلی  DZCSدرایيهطالؼِ،تؼییيشئَئیذهحلیاظت،وِتٍِیصُترایاًذازُگیریدرهٌاطكظاحلیٍ
وَّعتاًیهفیذاظت(ّرتٍتَرویّ،2003رتٍّوىاراى .)2010
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ظیعتندٍرتیيشئَدزیً-جَهی ) (ACSYSوِاٍلیيدٍرتیي  DZCSدرترویِتَد،درظال2015ارتماءیافت.
دٍرتیي ACSYSلادرتِتؼییيهختصاتًجَهی ) (Φ, Λتادلتتمریثی” 0/3تَد.تاایيحالدرطَلهذت
زهاىهؽاّذُ،هحذٍدیتْایلاتلتَجْیداؼت .
ازاتتذایظال ACSYS ،2016تایهظریتِرٍزرظاًیّایظیعتن،ازجولِهؤلفِّایجذیذفيآٍری،
ظختافسارًٍرمافسارًَ،ظازیؼذٍتاػٌَاى  ACSYS2ؼٌاختِهیؼَد .
در ایي همالِ ها تِ تؽریح  فرایٌذ ًَظازی ،طراحی اتسار  ، ACSYSرٍغ ّای هؽاّذُ  ،ارزیاتی دادُ ّای
آزهایؽیٍهحاظثاتایيدادُّاهیپردازین .
هؽاّذاتآزهایؽیشئَدزیًجَهیاٍلیِتا  ACSYS2درایعتگاُداًؽگاُفٌیاظتاًثَل ) (ITUتِهذت5ؼة
اًجامؼذً .تایجهؽاّذاتتىراریٍهمایعِایّ VDا،دلتاًذازُگیریتمریثیدرحذٍدّ VD  " 0/3ارا
ًؽاىهیداد.ترایتررظیهیساىدلت،ازظیعتناًذازُگیریشئَدتیههثتٌیترایعتگاُتَتالاظتیؽيظثه
اظتفادُ وردین ،"QDaedalus" ،تَظؼِ یافتِ در ETHزٍریخ (تَروی ٍ ّوىاراى ،2010.گیالئَم ٍ
ّوىاراى،2012.چاراالهپطٍّوىاراى،2015.تَضٍٍلصیعی .)2018
ایي همالِ پیؽرفت اخیر اٍلیي ظیعتن دٍرتیي دیجیتال زًیت ( )DZCSاظتفادُ  ؼذُ در ترویِ ترای تِ دظت
آٍردىاًحرافًجَهی لائنراتَصیفهیًوایذ.ایيطراحیجذیذ DZCSحاصلتالغترایتِرٍزظازیٍ
ًَظازیظیعتندٍرتیيًجَهی)ACSYS2(2اظت.طراحیاتساری  DZCSجذیذ،رًٍذهؽاّذُ،ارزیاتیدادُ
ّای آزهایؽی ٍ هحاظثات تا ایي دادُ ّا تَصیف ؼذُ اظت .هؽاّذات ًجَهی اٍلیِ آزهایؽی در ایعتگاُ
هؽاّذُاصلی تا ITUدر  5ؼة تا ّ ACSYS2ذایت ؼذً .تایج تىرار ؼذُ ی هؽاّذات اًحرافّای لائن
ًؽاىدٌّذُیدلتاتسار

همایعِایًؽاىدٌّذُیدلتاًذازُگیریاًحرافلائندرحذٍد./3ثاًیِاظتوِ

اظت .تؼییيصحت DZCSیىیازتسرگتریيچالػّایتَلیذوٌٌذگاىایيدٍرتیيّاظت.لاتل اطویٌاىتریي
رٍغترایایجادصحتایيدٍرتیيّااظتفادُازیهاتسارًجَهی دیگرتاصحتلاتلاطویٌاىؼٌاختِؼذُ
اظت.هادرایٌجاًؽاىهیدّینوِهیتَاىایيوارراتاظیعتن  QDaedalusوِتَظطETH Zurich
ظاختِ ؼذُ اظت ،اًجام داد .ظطح صحت  QDaedalusتِ هیساى  0/15تا  0/20ثاًیِ (ّ ٍ Haukوراّاى
ّ ٍ Albayrak ،2017وراّاى ) 2019 ٍ 2018 ،اظت .وِ صحت اًحراف لائن لاتل لثَلی اظت.
 QDaedalusدر ایعتگاُ آزهایؽی  ITUاظتفادُ ؼذ وِ ّواى ایعتگاُ آزهایؽی اظت وِ ترای ACSYS2
اظتفادُؼذً .تایجاًحرافلائنتذظتآهذًُؽاىهیدّذوِ ACSYS2دادُّایاًحرافلائنلاتللثَلیرا
تَلیذهیوٌذ(تخػ5.2راتثیٌیذ) .
3

دلت ACSYS2درطیرًٍذًَظازیتْثَددادًُؽذ.تاایيحال،دلتراهیتَاىتِرٍغلاتلاطویٌاىتریتِ
دظتآٍردً.صةٍترازیاتی ACSYS2دٍتراترووتراز  ACSYSاظت ACSYS2.پایذارترٍراحتتردر
اظتفادُّنّعتٍجاتِجاییآىازًوًَِیاٍلآظاًتراظت .
لرارؼذ ACSYS2درؼثىًِجَهی اظتاًثَل) (IANترایتؼییيشئَئیذًجَهی هَرداظتفادُلرارگیرد .ؼثىِ
ًجَهی اظتاًثَل تا اظتفادُ از  30ػذد  BMاز ؼثىِ هثلث تٌذی  GPSاظتاًثَل ( ٍ  )IGTNؼثىِ ترازیاتی
اظتاًثَل()ILNترایپیؽگیریازًیازتِاًجاماًذازُگیریّایجذیذترازیاتیٍGPSایجادگردیذ( et al.
ً .)Ayan 2006یویاز ّ BMاّ BM ،ایپایِّعتٌذوِهیتَاىدرتىرارهؽاّذاتآیٌذُازآًْادٍتارُ
اظتفادًُوَد.تاایيٍجَدًویتَاى ACSYS2راتررٍی ّBMایپایًِصةورد.تٌاترایيوارتراىًیازهٌذ
ًصةّBMایجذیذیًسدیهتِپایِایوِلاتلاظتفادُترای ACSYS2تاؼذّعتٌذ.ترایایي ّBMای
تغییریافتِترازیاتیٍاًذازُگیریّای GPSجذیذتایذاًجامؼَد.تعیاریاز ّBMایؼثىًِجَهیاظتاًثَل
تعیار دٍراززیرظاخت لرارگرفتِ اًذ .ترایایي دالیل ACSYS2 ،ترایاظتفادُ در ؼثىِ ًجَهی اظتاًثَل
هٌاظةًیعت  .تِجایآى،اًذازُگیریّایترًاهِریسیؼذُیؼثىِتاظیعتن QDaedalusاًجامؼذ
( .)Özlüdemir 2018;Albayrak et al. 2019 ;Albayrak and Hirt 2018اًحرافّایلائنهؽاّذُ
ؼذُازظیعتن QDaedalusدراظتاًثَل،ظپطهیتَاًذدرهماظیًِتایجاًحرافّایلائنوِازACSYS2
تِدظتهیآیذ،هَرداظتفادُلرارگیرد .
 .8پیًست
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ؼىل:A1پیؽیٌِتاریخیظیعتنّایدٍرتیيرلَهیزًیت(تصاٍیراز )2006،BürkiٍHirt


ؼىلٍACSYS2 :A2ظیعتنّQDaedalusردٍدریهؼةتِایعتگاُآزهایؽیITUتردُؼذُاظت .
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