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پیشگفتار
سازمان برنامه و بودجه كشور ،طبق مواد  23و 34قانون برنامه و بودجه ،بهمنظور ايجاد هماهنگي و ارتقاي كيفيت فعاليتهاي
فني ،داراي مسئوليتهاي زير ميباشد:
• تعيين معيارها و استانداردها ،همچنين اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني .
• نظارت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني دولت تأمين ميشود.
به منظور ايجاد معيارهاي فني مشخص و مورد توافق براي اجرا و نظارت قراردادهاي نقشهبرداري ،مجموعه دستورالعملهاي
همسان نقشهبرداري (نشريه شماره  )119در سال  1371توسط معاونت امور فني سازمان برنامه و بودجه تدوين ،و بهعنوان مالك
عمل در اختيار تمامي مشاوران و پيمانكاران نقشهبرداري در طرحهاي عمراني قرار گرفت .در سال ،1380سازمان نقشهبرداري كشور
بهعنوان سازمان مادر تخصصي در زمينههاي نقشهبرداري و اطالعات مكاني ،با هماهنگي معاونت امور فني سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور ،مأموريت يافت تا نسبت به بازنگري مجموعه دستورالعملهاي موجود اقدام نمايد .بدين منظور ،گروههاي كاري و
راهبري زير نظر كميته استاندارد و معاونت فني سازمان نقشهبرداري كشور تشكيل گرديد تا نسبت به تدوين و بازنگري
دستورالعملهاي مزبور اقدام نمايند .از نتايج اين فعاليتها تدوين مجلد  5-119تحت عنوان ميكروژئودزي در سال  1386بود.
باگذشت زمان از اجراي اين دستورالعمل بر اساس بازخوردهاي دريافتي از مديريت نظارت ،كنترل فني و استاندارد سازمان و
همچنين شركتهاي مهندسين مشاور ،اين مستند توسط مجموعهاي متشكل از كارشناسان سازمان نقشهبرداري كشور ،شركتهاي
باتجربه در زمينه رفتار سنجي ژئودتيک و اساتيد دانشگاه بازنگري شده است .همچنين بخش پايش گودها به روش نقشهبرداري به
اين مجموعه اضافه شده است.
در اينجا از حمايتهاي آقاي دكتر غالمعلي جعفر زاده ايمن آبادي رياست سازمان نقشهبرداري كشور و خانم مهندس
اشرف السادات قريشي مديركل اداره نظارت و كنترل فني و استاندارد سازمان در تهيه اين مستند قدرداني ميشود.
جا دارد از همكاري و نظرات ارزشمند آقاي دكتر فرزين كالنتري عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي در تدوين
بخش پايش گودها ،آقاي مهندس مهرداد ذوالعلي در بازنگري و تكميل بخش ساخت نقاط ،اداره كل ژئودزي و نقشهبرداري زميني
سازمان نقشهبرداري كشور و ساير عزيزاني كه با بررسي و اظهار نظر كارشناسانه باعث افزايش بار علمي و فني مجموعه حاضر شدند،
تشكر شود.
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-1كلیات
اين دستورالعمل براي طراحي و اجراي پروژههاي رفتار سنجي ژئودتيک با وسعت كم( 1ميكروژئودزي) ارائه ميگردد .رفتار سنجي
ژئودتيک ،مجموعه عملياتي است كه با استفاده از مشاهدات و محاسبات ژئودتيک ،براي آشكارسازي حركات و جابجايي عوارض اعم
از مصنوعي و طبيعي (انواع سازهها ،معادن ،گودها ،مناطق زمين لغزش و فرونشست و گسلها) به كار ميرود و مكمل ساير
روشهاي مهندسي تعيين جابجايي و تغيير شكل است .به دليل اهميت اين موضوع ،تدوين دستورالعمل طراحي ،مشاهدات و
محاسبات شبكههاي رفتار سنجي ژئودتيک ،بر اساس روشهاي مهندسي نقشهبرداري دقيق ضروري به نظر ميرسد.
با استفاده از شبكههاي رفتار سنجي ژئودتيک ميتوان اطالعات مورد نياز براي بررسي ايمني سازهها و اقدامات الزم براي نگهداري
آنها را به دست آورد .همچنين در برخي از سازهها ميتوان صحت پارامترهاي طراحي و كيفيت مصالح استفاده شده را مورد بررسي
قرارداد .شبكههاي رفتار سنجي ژئودتيک در بررسي روند جابجاييهاي ناشي از پديدههاي طبيعي مانند زلزله ،رانش زمين و در
مقياس كوچکتر ،رفتار سنجي حركات ديوارهها و ساختمانهاي اطراف گودها از اهميت ويژهاي برخوردار بوده و مكمل ابزار دقيق
ژئوتكنيكي ميباشد.
در اين دستورالعمل با استفاده از استانداردها و روشهاي موجود دنيا سعي در ارائه راهكارهايي متناسب با امكانات موجود در كشور
شده است .همچنين به دليل اجتناب از طوالني شدن مطالب به شرح مباحث نقشهبرداري و ژئودزي عمومي پرداخته نشده است.
سيستم اندازهگيري پيش فرض در فرمولها ،سيستم متريک است و در مواردي كه غير از اين بوده ،واحد موردنظر ذكر شده است.
دامنه کاربرد :اين دستورالعمل در ايجاد شبكه رفتار سنجي ژئودتيک جهت آشكارسازي حركات انواع سازههاي بزرگ مانند سدها و
ساخت گاه آن ،نيروگاهها ،برجها ،پلها ،تونلها ،گودها و ساختمانهاي اطراف آن ،مناطق فرونشست و زمين لغزش كاربرد دارد.
در حال حاضر ،نظر به تعداد زياد سدها در كشور و اهميت و مسائل ايمني مرتبط با آن ،رويكرد كلي در متن اين دستورالعمل ،رفتار
سنجي ژئودتيک سدهاست و در موارد ديگر ،موضوع بهصورت خاص ذكر شده است .همچنين در ادامه ،جهت اختصار ،واژه رفتار
سنجي به مفهوم رفتار سنجي ژئودتيک به كار خواهد رفت.
نمودار يک پروژه رفتار سنجي ژئودتيک در شكل  1-1آورده شده است.
حداکثر جابهجایی

دقتهاي مورد نیاز

طراحی و آنالیز

جمعآوري

مورد انتظار

جهت آشکارسازي

اولیه و ساخت

دادهها(مشاهدات)

حرکات

نقاط

ارائه نتایج در
قالب گزارش
فنی

تحلیل نتایج
سرشکنی و جابجایی

سرشکنی

تصحیحات

مشاهدات شبکه

روي دادهها

شکل  1-1مراحل یک پروژه رفتار سنجی ژئودتیک

 1در اين دستورالعمل از تقريب كره به جاي بيضوي استفاده شده است.
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تعاریف/فرضیات:
در اين دستورالعمل تعاريف/فرضيات زير لحاظ ميگردد:
در شبكههاي كالسيک مشاهدات شامل طول مايل ،زاويه زنيتي و امتداد افقي هستند .سيستم مختصات ،يک سيستم مختصات
دكارتي محلي بوده ،و ابعاد شبكه كوچک فرض ميشود .در شبكههاي سه بعدي ،هدف برآورد مختصات سه بعدي نقاط ) (x, y, zبا
استفاده از طولهاي مايل ،زواياي زنيتي ،و امتدادهاي افقي است ،درحاليكه در شبكه هاي دوبعدي ،هدف برآورد مختصات مسطحاتي
نقاط ) (x, yبا استفاده از طولهاي افقي (محاسبه شده از طولهاي مايل و زواياي زنيتي) و امتداد افقي است .اگر چه در تئوري،
شبكههاي دو بعدي حالت خاصي از شبكه هاي سه بعدي هستند ،اما به دليل تصحيحات و تبديالت متفاوت اعمال شده در اين
شبكه ها (مطابق دستورالعمل) ،نتايج آنها اندكي با هم متفاوت است .در شبكههاي يک بعدي (ارتفاعي يا ترازيابي) هدف برآورد مولفه
ارتفاعي نقاط با استفاده از مشاهدات اختالف ارتفاع حاصل از ترازيابي دقيق در ترازيابي مستقيم و با استفاده از طولهاي مايل و
زواياي زنيتي در ترازيابي مثلثاتي است .در اين دستورالعمل از تقريب كره به جاي بيضوي استفاده شده است.

فصل دوم
طراحی شبکه رفتار سنجی
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-2طراحی شبکه رفتار سنجی
هدف از طراحي در رفتار سنجي تعيين مشخصات الزم براي ايجاد و بهينهسازي يک شبكه رفتار سنجي برراي آشكارسرازي و تعيرين
ميزان جابهجايي و تغيير شكل عارضه (اعم از طبيعي و يا ساخت دست بشر) است-.

-1-2طرح آشکارسازی
در هر پروژه رفتار سنجي الزم است گزارش فني طراحي مشتمل بر طرح مشاهدات ،دقتها ،قابليت آشكارسرازي شربكه و تجهيرزات
مورد استفاده تهيه و ارائه شود.
اگرچه معيارهاي دقت و حساسيت در پروژههاي مختلف رفتار سنجي باهم اختالف دارند اما اصول پايه طراحي شبكه رفتار سرنجي و
تجزيهوتحليل هندسي آنها يكسان است.
 -1-1-2طرح ساخت نقاط شبکه
اين طرح بهطور عمده مربوط به ساخت يا استقرار نقاط شبكه در يک پروژه رفتار سنجي است و در آن مشخصرات ،دسرتورالعملها و
توضيحات زير ارائه ميشود:
 تجهيزات مورداستفاده ،تداركات و مواد مورد نياز
 انواع روشهاي تثبيت نقاط و نحوه استقرار دستگاهها روي آنها
 تمهيدات موردنياز براي نصب و حفاظت از نقاط تثبيت يافته
 تعيين محل ،جانمايي و وسعت پوشش نقاط شبكه
 حفاظت و بازرسي دورهاي شبكه رفتار سنجي
الزم است مشخصات نقاط احداث شده ،شكل آنها و مردارك ديگرري كره روشهراي آزمرايش ،اسرتقرار و حفاظرت و نگهرداري از
دستگاهها و نقاط تثبيت يافته را نشان ميدهد ،در اين طرح آورده شود.
 -2-1-2طرح مشاهداتی
طرح مشاهداتي شامل تجزيه و تحليل و مشخصات موارد زير ميباشد:
 بررسي مشخصات سازه/عارضه
 الزامات دقت مشاهدات
 الزامات دقت تعيين مختصات نقاط
 تعداد و انواع مشاهدات
 انتخاب نوع دستگاه و دقت آن
 روش انجام مشاهدات

1400/06/27
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 نحوه اعمال تصحيحات بر مشاهدات و پردازش آنها
 تجزيه و تحليل دادهها و انجام محاسبات سرشكني
 فرمتهاي گزارش دهي
 مديريت پروژه و بايگاني اطالعات
با توجه به موارد باال و محل نقاط شبكه ،تعداد و نوع مشاهدات و تجهيزات مورد استفاده در طراحي تعيين ميشود.

-2-2معیارهای طراحی
معيارهاي مورد نظر براي طراحي عبارتاند از دستيابي بهينه به:
 قابليت آشكارسازي
 اقتصادي بودن طرح
 ماندگاري نقاط
-1-2-2دقت مورد نظر در رفتار سنجی
بهترين كميت براي بررسي دقت شبكهها ماتريس وريانس-كووريانس مجهوالت شبكه است .يكي از روشهاي مرسوم براي بيان و
نمايش دقت مطلق شبكههاي دو بعدي استفاده از بيضيهاي خطاي مطلق است (در شبكههاي سه بعدي بيضويهاي خطاي مطلق
تعريف ميشود) .ابعاد (نيم قطر بزرگ و نيم قطر كوچک) و توجيه بيضي خطاي مطلق هر نقطه بر اساس ماتريس وريانس-
كووريانس موقعيت آن نقطه محاسبه ميشوند .ماتريس وريانس-كووريانس موقعيت هر نقطه كه يک ماتريس  2×2است ،زير
ماتريسي است از ماتريس وريانس-كووريانس مجهوالت شبكه .توجيه بيضي خطاي مطلق بهگونهاي است كه قطر بزرگ و قطر
كوچک آن در جهت بيشترين و كمترين مقدار خطاي مختصات و اندازه قطر بزرگ و قطر كوچک بيشترين و كمترين مقدار خطاي
مختصات را نشان ميدهند .ابعاد و توجيه بيضي خطاي مطلق تابعي از واريانس و كوواريانس موقعيت نقطه مورد نظر هستند كه در
سطح اطمينان استاندارد ( )%39از رابطه  1-2محاسبه ميشوند (:)Cooper, 1987

 x2   y2 1
2
2
2
a  1 

( x   y ) 2  4 xy
2
2
2
2
 x  y
1
2
2
2
b 2  2 

( x   y ) 2  4 xy
2
2
2 xy
tan 2  2
 x   y2
2

()2-1

𝑎 :نيم قطر بزرگ
𝑏 :نيم قطر كوچک
 :زاويه قطر بزرگ با محور x

 1و  : 2مقادير ويژه ماتريس واريانس كواريانس نقطه
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ابعاد بيضي خطا در سطح اطمينان استاندارد ( )%39محاسبه شده و جهت محاسبه ابعاد بيضي خطا در سطح اطمينان  %95مقرادير  bو
 aدر عدد  2/4477ضرب ميشود.

-2-2-2قابلیتهای آشکارسازی
براي بررسي قابليت آشكارسازي شبكهها از ابعاد بيضي خطاي جابجايي مسطحاتي و خطاي جابجايي ارتفاعي استفاده ميشود.
قابليت آشكارسازي توانايي يک شبكه در نشان دادن ميزان جابهجاييها است و رابطه آن به شكل زير است (:)ASCE, 2000
 × √2حداكثر نيم قطر بزرگ بيضي خطاي نقاط شبكه در سطح اطمينان   %95قابليت آشكارسازي
اين مقدار تابع پارامترهاي مختلفي چون نوع و حساسيت عارضه ،وسعت و توپوگرافي منطقه ،سرعت و مقادير جابجايي پيشبيني شده
در زمان طراحي سازه ،بازههاي زماني مشاهداتي مورد نياز ،روش و نوع تجهيزات اندازهگيري ميباشد.
با توجه به موارد مذكور الزم است مقدار عددي آشكارسازي جابجايي در سطح اطمينان مشخص (ترجيحاً  )%95از طرف كارفرمايان
يا مشاوران طرح تعيين و به وضوح در قرارداد ذكر شود .در اين خصوص ،مقادير پيشنهادي در جدول شماره  1-2ارائه گرديده است،
ليكن مقادير ذكر شده در قرارداد اولويت داشته و بايد مبناي مشاهدات ،محاسبات و نظارت قرار گيرد.

جدول  1-2حداكثر نیم قطر بزرگ بیضی خطای جابهجایی نقاط در سطح اطمینان %95
نوع سازه

مسطحاتی

ارتفاعی

سازه بتني ازجمله سد بتني

 2.5ميليمتر

 2ميليمتر

سازههاي بتني 1سد خاكي

 2.5ميليمتر

 2ميليمتر

سد خاكي

 7ميليمتر

 5ميليمتر

سد خاكي

---

 5ميليمتر

سد بتني

 7ميليمتر

 2ميليمتر

منطقه زمينلغزش

 5ميليمتر

 5ميليمتر

توده صخرهاي

 5ميليمتر

گالري

-3-2-2قابلیت اطمینان
قابليت اطمينان به دو بخش قابليت اطمينان داخلي و خارجي تقسيم ميشود:

 -1شبكه خارج آن هم با همين دقت

5

ميليمتر
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-1-3-2-2قابلیت اطمینان داخلی

قابليت اطمينان داخلي عبارت است از قابليت و توانايي شبكه در كشف مشاهدات اشتباه كه بر اساس روش باردا 1حداكثر خطاي
غيرقابل كشف براي مشاهده  iام از رابطه زير محاسبه ميشود (:)Cooper, 1987
()2-2
()2-3

0
l
ri

i

 Z10

0
2

1

 0 li 

0  Z

 :  0liحداكثر خطاي غير قابل تشخيص در مشاهده 𝑖 ام
𝑍  :متغير تصادفي توزيع نرمال استاندارد
 : 𝛿0پارامتر غير مركزي
 :  lانحراف معيار مشاهده 𝑖 ام

i

 : riعدد آزادي مشاهده 𝑖 ام
 𝛼0و  𝛽0در رابطه  3-2بيانگر احتمال وقوع خطاهاي نوع اول و نوع دوم در آزمونهاي آماري مي باشند ،كه عموماً به ترتيب %5
و %20انتخاب ميگردند.
نكته :در شبكههاي رفتار سنجي مقادير اعداد آزادي بايد حتي االمكان بزرگتر از  0/4باشد .براي مشاهدات با عدد آزادي كمتر از اين
مقدار و با عنوان مشاهدات ضروري ،در زمان مشاهدات ميبايست تمهيدات كنترلي نسبت به آن مشاهده لحاظ گردد.
-2-3-2-2قابلیت اطمینان خارجی

قابليت اطمينان خارجي عبارت است از استحكام شبكه در برابر خطاهاي غير قابل كشف كه بهعنوان يک معيار براي بررسي آن
ميتوان از رابطه زير كه در حقيقت اثر حداكثر خطاي غير قابل كشف روي نتايج است استفاده نمود (:)Cooper, 1987
()2-4

xi  (C Xˆ AT Pei ) 0li

 : eiيک بردار كه تمامي عناصر آن صفر است ،بهجز درايه 𝑖 ام آن كه برابر  1است.
ˆ : C xماتريس واريانس -كوواريانس مجهوالت
 :Aماتريس طرح
 :Pماتريس وزن مشاهدات
 :  0liحداكثر خطاي غير قابل تشخيص يا حداقل خطاي قابل تشخيص در مشاهده 𝑖 ام
 : x iاثر خطاي غيرقابل تشخيص برروي مختصات

1-Baarda
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-3-2اصول طراحی شبکههای رفتار سنجی
جهت طراحي شبكههاي رفتار سنجي در مراجع مختلف ،مراتب چهارگانه (مرتبه صفر تا سوم) ارائه گرديده است .ايرن مراترب شرامل
تعريف سيستم مختصات با كوچکترين ابعاد بيضي خطاي ممكن ،تعيين شكل هندسي مناسب شبكه و دقت مشاهدات ميباشد.
در اكثر پروژههاي اجرايي ،طراحي شبكه رفتار سنجي غير از عوامل ژئودتيكي به عواملي چون وضعيت زمين شناسي و ژئروتكنيكي و
موقعيتهاي اجباري نقاط نشانه درخواست شده از طرف مشاور طراح سازه نيز بستگي دارد .وضعيت زمرين شناسري و ژئروتكنيكي در
تعريف سيستم مختصات و نقطه مبنا ،و موقعيتهاي اجباري نقاط نشانه در شكل هندسي شبكه تأثيرگذار ميباشند (علت تعيين نقطه
ثابت در شبكههاي رفتار سنجي بعد از مرحله دوم مشاهدات و محاسبات سرشكني نيز همين امر ميباشد).
با توجه به موارد مذكور اصول طراحي شبكههاي رفتار سنجي به شرح ذيل خواهد بود:
 ابعاد بيضيهاي خطاي تمام نقاط شبكه ،با لحاظ تغيير احتمالي نقطه مبنا و روش سرشكني ،بايد كوچکتر از مقدار بحراني اشارهشده در جدول شماره  1-2و قرارداد باشد.
 دقت تعريف شده براي مشاهدات بايد منطبق بر واقعيت و قابل حصول باشد.-

الزامات جانمايي براي نقاط خارج و روي سازه رعايت گردد.

-4-2الزامات جانمایی
-1-4-2الزامات جانمایی نقاط خارج سازه
در طراحي شبكه خارج سازه ،1بايد چهار عامل ژئودتيک ،زمين شناسي ،توپوگرافي محل سازه و نقاط اجباري روي سازه در نظر گرفته
شوند.
-1-1-4-2عوامل ژئودتیک (شبکههای كالسیک)

 حداقل نقاط خارج سازه  8پيالر 2باشد.
 هر پيالر حتياالمكان به دو پيالر مجاور ديد داشته باشد.
 هر پيالر حداقل از سه پيالر ديگر قابل مشاهده باشد.
 امتداد واصل بين پيالرها از منابع حرارتي دور باشند.
 در شبكههاي مسطحاتي سدها پيالرها حتياالمكان در حدود تراز تاج سد ايجاد شوند.
 در طراحي محل پيالرها به عدم تغيير شديد شرايط جوي مسير سير موج دقت شود.
 موقعيت پيالرها خارج از حريم خطوط انتقال نيرو و منابع مغناطيسي باشند.
 -1مجموعهاي از پيالرها كه بهعنوان شبكه مبنا ،براي مطالعه جابجايي شبكه روي سازه استفاده ميشود.
 -2سازهاي داراي پي جهت استقرار دستگاههاي نقشهبرداري يا تارگت.
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-2-1-4-2عوامل زمین شناسی

براي بررسي مواردي نظير استحكام جنس خاك ،عدم رانش و ريزش و وجود گسل در تعيين محل نقاط ،بايد از نظررات متخصصران
زمينشناسي و ژئوتكنيک استفاده شود.
-3-1-4-2عوامل توپوگرافی

 پيالر در محلهايي كه در معرض تغييرات هستند ،نظير مسير رودخانهها ،آبروها و لبه پرتگاهها كره امكران ريرزش دارد ،سراخته
نشود.
 پيالر در مسير و محدوده توسعه بزرگراهها ،كانالها و خطوط لوله قرار نگيرد.
 محدوده معادن براي ساخت پيالر مناسب نيست.
-4-1-4-2نقاط اجباری روی سازه (شبکههای كالسیک)

با توجه به اينكه شبكه خارج سد جهت بررسي حركتهاي احتمالي نقاط بدنه ايجاد ميگردد لذا محل نقراط شربكه خرارج سرد بايرد
طوري انتخاب شود كه هر نقطه روي سد حداقل به سه پيالر خارج ديد داشته باشد بهطوري كه دستيابي برهدقت مروردنظر ترأمين
گردد.
-2-4-2جانمایی نقاط روی سازه

1

با توجه به نياز كارفرما براي بررسي و تطبيق نتايج با ابزار دقيق رفتار سنجي ،حتي االمكان موقعيت نقاط نشانه 2روي تاج و بدنه سرد
مطابق با نقشه ابزاربندي سد باشد؛ بنابراين الزم است از كارفرما در مورد نقشه جانمايي ابزاربندي استعالم گردد.
در سدهاي در حال ساخت جانمايي نقاط نشانه بر عهده مشاور طراح سرد و برا تصرويب كارفرمرا خواهرد برود .در سردهاي در حرال
بهرهبرداري كه فاقد طرح اوليه نقاط ميباشند در صورت عدم امكان استفاده از مشاور طرح ،جانمايي نقاط ميتوانرد برر اسراس رفترار
سنجي سد و با توجه به توصيههاي زير صورت گيرد:
 در طول تاج سدهاي بتني بهترين محل براي جانمايي نقاط نشانه ،بلوكهايي است كه پاندول در آنها نصرب شرده اسرت .محرلنصب نقطه نشانه حتيالمقدور در صفحه گذرنده از پاندول و قائم بر محور سد قرار گيرد (در صورت عدم وجود پاندول ،بلوكهايي كه
داراي تجهيزات رفتار نگاري ديگر ميباشند در اولويت است) .در صورت عدم وجود تجهيزات رفتار نگاري ميتوان از بلوكهاي يرک
چهارم ،يک دوم و سه چهارم طول تاج استفاده نمود .در سدهاي مهم و بسته به طول تاج اين حداقل را ميتوان به بلوكهراي يرک
ششم ،يک سوم ،يک دوم ،دو سوم و پنج ششم افزايش داد.

 -1شبكه روي سازه :مجموعهاي از نقاط نشانه جهت مطالعات جابجايي سازه.
 :object point -2نقطهاي بر روي سازه مورد بررسي كه مورد پايش قرار ميگيرد.

فصل دوم  -طراحی شبکه رفتار سنجی
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 در طول ارتفاع بلوك سدهاي بتني نيز بهترين محل برراي جانمرايي نقراط نشرانه ،در رويره پرائين دسرت و در راسرتاي موقعيرتايستگاههاي قرائت پاندول ميباشد .در سدهاي در دست بهرهبرداري در صورت عدم دسترسي به رويه پائين دست ،ميتوان در ارتفاع
بلوك در تاج و در پاي بلوك و خروجي گالريهايي كه امكان دستيابي به رويه پائين دست را دارند ،استفاده نمود.
 در طول تاج سدهاي خاكي جانمايي نقاط نشانه بايد بهگونهاي باشد كه چگونگي تغيير شكل قائم و افقي سد در طول تاج را آشكارنمايد .محل نقاط نشانه بايد مقاطعي شامل تجهيزات رفتار نگاري به ويژه انحراف سنج-نشست سنج در آنها نصب شده است ،باشد.
با توجه به شرايط سد ،فاصله نقاط نشانه بر روي تاج ميتواند بين  50تا  100متر انتخاب شود.
-3-4-2جانمایی نقاط ترازیابی
 ترازيابي بهصورت لوپ بسته انجام شود.
 سه نقطه ثابت در ابتداي مسير درنظرگرفته شود.
 فاصله نقطه مبنا از بدنه سازه  3تا  5برابر ارتفاع سد باشد.
 در شرايطي كه امكان بستن لوپ نيست حداقل يک نقطه ثابت در انتهاي مسيرهاي باز (نقاطي كره از محردوده ترأثيرات مخرزن
خارج باشند) در نظر گرفته شود.
 نقاط بدنه در ترازيابي حتياالمكان مجاور ابزار دقيق باشد.
-4-4-2جانمایی در گالری
 با توجه به وضعيت گالري ،نقاط ارتفاعي و مسطحاتي ايجاد شده در ديواره يا سقف گالري قرارميگيرد.
 نقاط ابتدا و انتهاي پيمايش داخل گالري بايد به نقاط شبكه خارج سد بسته شود.
 در صورت طراحي شبكه ترازيابي يا پيمايش داخل گالري سدهاي بتني ،بايد روي هر بلوك ،حداقل يک نقطه ايجاد گردد.
 نقاط پيمايش ايجادشده در بلوكهاي داراي پاندول حتي االمكان ديد به پاندول داشته باشند.

فصل سوم
ساخت نقاط
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-3ساخت نقاط
نقاط در شبكههاي ژئودتيک ،سازههايي از نوع بتني ،فلزي ،بتني-فلزي و  ...هستند كه بتوانند بهصورت فيزيكي تعريف كننده يک
نقطه با دقت  0/1ميليمتر باشند .به طور كلي نقاط در شبكههاي رفتار سنجي به روش ژئودتيک به دو دسته كلي خارج عارضه يا
"پيالر" و روي عارضه يا "نقاط نشانه" تقسيم ميشوند .پيالرها و نقاط نشانه بايد داراي خصوصيات ذيل باشند:
پیالر:
 حتي االمكان در خارج عارضه مورد مطالعه بنا ميشود به نحوي كه حركتهاي آن بيانگر حركتهاي بستر تحتاني باشد يا بهعبارت ديگر پيالر بايد نسبت به بستر خود حركت موضعي نداشته باشد.
 امكان استقرار و استفاده نمودن از تجهيزات نقشهبرداري دقيق روي آن فراهم باشد. از استحكام و پايداري نسبي كافي برخوردار باشد به طوري كه با توجه به شرايط محيطي منطقه ،نوع بستر ،محل ساخت و ، ...حداقل تا مدت زمان بهرهبرداري يا مطالعه ،عارضه مربوطه در معرض تغيير شكل ،تخريب ،استهالك و  ...نباشد.
 در بسياري از مطالعات رفتار سنجي ،پيالرها معموالً بهصورت بتني-فلزي ساخته ميشوند كه مشخصات آن بسته به نوع بستر درادامه آورده شده است.
نكته :حالت خاصي از نقاط خارج عارضه كه صرفاً مورد استفاده در ترازيابي مستقيم هستند بنچ مارك ناميده ميشود.
نقاط نشانه:
 اين نقاط روي عارضه مورد مطالعه نصب ميشوند به نحوي كه حركات آنها بيانگر حركات عارضه مورد مطالعه باشد. امكان استقرار تارگت ،رفلكتور و ساير تجهيزات نشانهروي رفتار سنجي بر روي آن فراهم بوده و يا خود داراي الگوي مناسبجهت نشانهروي باشند.
 از استحكام و پايداري نسبي كافي برخوردار باشد(حداقل تا مدت زمان مطالعه عارضه). در مطالعات رفتار سنجي ،نقاط نشانه معموالً بهصورت بتني-فلزي و يا فلزي ساخته و نصب ميشود كه بسته به نوع استفاده ازآنها ،نحوه اجرا متفاوت است.
در ارائه مشخصات بتن و فلز سعي شده از استانداردها و دستورالعملهاي نظام مهندسي ساختمان و آييننامه بتن ايران (آبا) تبعيت
گردد.
عمق نفوذ يخ زدگي :در مناطقي از كشور كه در فصول سرد سال دماي هوا پايين تر از صفر درجه است اين كاهش دما در بستر خاك
نيز نفوذ پيدا كرده و باعث يخزدگي سطوح فوقاني ميشود .اهميت اين موضوع در اندازهگيريهاي دقيق ارتفاع مي باشد كه به دليل
يخزدگي و باز شدن يخزدگي ،تورم بستر بهصورت باال آمدگي پديد ميآيد كه دادههاي ارتفاعي را نيز متأثر ميسازد .به همين منظور
توصيه ميشود عمق نقاط خارج عارضه حداقل دو برابر عمق نفوذ سرما باشد .معموالً در كشورهاي پيشرفته عمق نفوذ سرما بهصورت
نقشه در دسترس ارگانها قرار ميگيرد.
در ادامه به ساختمان انواع نقاط در شبكههاي رفتار سنجي و نحوه ساخت آنها پرداخته ميشود.

1400/06/27
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-1-3پیالر
-1-1-3پیالر روی پی سنگی
مراحل كلي ساخت پيالر روي پي سنگي (شكل  )1-3به شرح ذيل است:
 حفر زمين تا رسيدن به پي سنگي ريشه دار ايجاد حفرهاي به عمق  40سانتيمتر و قطر معادل 1لوله داخلي در سنگ سوراخ كاري كف حفره به تعداد  4سوراخ به قطر  25ميليمتر و عمق  30سانتيمتر تميز كردن سوراخها و حفره ايجاد شده نصب  4آرماتور آجدار  16تا عمق  30سانتيمتر در سوراخهاي ايجاد شده ،بهطوريكه در قسمت باالي پيالر به  10سانتيمتريزير صفحه پايه 2برسد و در سنگ با چسب مخصوص 3تثبيت گردد
 آرماتورهاي نصب شده بايد توسط خاموت به هم متصل گردند قرار دادن لوله فوالدي داخلي به قطر  30سانتيمتر و ضخامت  5ميليمتر روي پيسنگي ،بهطوريكه آرماتورها داخل آن قراربگيرند و در قسمت باالي پيالر به صفحه پايه برسد
 پر كردن داخل لوله فوالدي و فضاي بيرون لوله داخل حفره ايجاد شده از بتن 4متناسب با وضعيت منطقه عايق بندي لوله فوالدي با پشم شيشه ،پنبه نسوز و يا فوم براي كاهش اثرات تغييرات دما قرار دادن لوله فوالدي خارجي به قطر  40سانتيمتر و به ضخامت  5ميليمتر براي محافظت قسمت خارج از پي پيالر نصب يک صفحه پايه از جنس استيل زنگ نزن 316 5به قطر  16تا  20سانتيمتر و ضخامت  1/5سانتيمتر كه يک پيچ در مركزآن براي نصب دوربين و تارگت در نظر گرفته شده باشد .پيچ نصب شده روي صفحه پايه بايد قابليت تعويض داشته باشد .صفحه پايه
بايد حداقل توسط سه دستک در بتن تثبيت شود (شكل .)2-3
 ايجاد يک سكو به دور پيالر به ابعاد  160*160*40سانتيمتر براي راحتي حركت عامل مشاهده ،بهطوريكه داراي شيب  %2بهطرفين براي خارج شدن آب باران باشد.
 ارتفاع سطح بااليي پيالر از سكو  125تا  135سانتيمتر باشد. نصب درپوش قفلدار باالي پيالر براي محافظت از صفحه پايه -در نظر گرفتن يک محل مناسب روي سكو براي نصب حفاظ در سه ضلع سكو ،به طوريكه مانع انجام مشاهدات نگردد.

 -1نکته :درصورت افزایش قطر حفاری ،حداقل ضخامت بتن ریزی خارج لوله باید  5سانتیمتر باشد.
 :Base plate-2صفحه نصب شده بر روی پیالر و براکت جهت استقرار دستگاههای اندازهریری و منشور
 -3با رعایت دستورالعمل فنی چسب مورد استفاده
 -4مشخصات بتن :مقاومت فشاری 200 kg / cm 2یا  ،20 MPaنسبت آب بهسیمان  ،0.45 w/ cاسالمپ حداکثر
 27 mmو استفاده از مواد شیمیایی کاهنده آب برای ثابت نگهداشتن نسبت . w/ c

 ،75 mmقطر سنگ دانهها حداکثر
5- Stainless Steel
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شکل 2-3صفحه پایه

-2-1-3پیالر روی پی غیر سنگی
مراحل كلي ساخت پيالر روي پي غير سنگي (شكل  )3-3به شرح ذيل است:
 حفر زمين تا رسيدن به بستر پايدار طبق مشخصات زمينشناسي منطقه عمق حفاري بايد  2متر باشد ولي در صورت رسيدن به بستر پايدار عمق حفاري ميتواند تا  1متر كاهش يابد. ريختن بتن مگر به ضخامت حداكثر  10سانتي متر آرماتوربندي شبكهاي فونداسيون با آرماتور آجدار  18به تعداد حداقل  20عدد مسلح كردن فونداسيون با آرماتور آجدار  18و نصب  4آرماتور آجدار درون فونداسيون ،بهطوري كه در قسمت باالي پيالر به 10سانتيمتري زير صفحه پايه برسد.
 ايجاد فونداسيوني به ابعاد تا 150*150سانتيمتر و ضخامت  40سانتيمتر ايجاد بخش هرمي فونداسيون ،متناسب با عمق حفاري خاكريزي و تحكيم اطراف هرم تا سطح زمين (با شن و سنگ و يا اليههاي خاك با تراكم مناسب) آرماتوربندي بخش فوقاني پيالر و داخل لوله به تعداد  4عدد آرماتور -آرماتورهاي نصب شده بايد توسط خاموت به هم متصل گردند.
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 قرار دادن يک لوله فوالدي به قطر  30سانتيمتر و ضخامت  5ميليمتر روي قسمت باالي هرم بهطوري كه آرماتورها داخل آنقرار بگيرند و در قسمت باالي پيالر به صفحه پايه برسد.
 بتن ريزي داخل لوله فوالدي عايقبندي لوله فوالدي با پشم شيشه ،پنبه نسوز و يا فوم براي كاهش اثرات تغييرات دما. قرار دادن لوله فوالدي به قطر  40سانتيمتر و به ضخامت  5ميليمتر براي محافظت قسمت خارج از پي پيالر نصب يک صفحه پايه از جنس استيل  316به قطر  16تا  20و ضخامت  1/5سانتيمتر ،با در نظر گرفتن يک پيچ در مركز آنبراي نصب دوربين و تارگت .پيچ نصب شده بر روي صفحه پايه بايد قابليت تعويض داشته باشد .صفحه پايه بايد حداقل توسط سه
دستک در بتن تثبيت شود (شكل.)2-3
 ايجاد يک سكو به دور پيالر به ابعاد  160*160*40سانتيمتر براي راحتي حركت عامل مشاهده ،بهطوريكه داراي شيب  %2بهطرفين ،براي خارج شدن آب باران باشد.
 ارتفاع سطح باالي پيالر از سكو  125تا  135سانتيمتر باشد. نصب درپوش قفل دار باالي پيالر براي محافظت از صفحه پايه -در نظر گرفتن يک محل مناسب روي سكو براي نصب حفاظ در سه ضلع سكو ،بهطوريكه مانع انجام مشاهدات نگردد.
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شکل 3-3پیالر روی پی غیر سنگی یا روی تاج سد خاكی

فصل سوم  -ساخت نقاط
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-2-3نقطه مبنای 1ارتفاعی
-1-2-3نقطه مبنای ارتفاعی روی پی سنگی
مراحل كلي ساخت نقطه مبناي ارتفاعي روي پي سنگي (شكل  )4-3به شرح ذيل است:
 ايجاد يک حفره به ابعاد  40*40*40سانتيمتر درون سنگ ايجاد  4سوراخ به قطر  18ميليمتر و عمق  20سانتيمتر و تميزكاري سوراخهاي ايجاد شده نصب  4آرماتور آجدار  12به طول  50سانتيمتر تا عمق  20سانتيمتر درون سنگ و اتصال آنها توسط يک خاموت  8بهيكديگر
 قرار دادن لوله فوالدي به قطر  16سانتيمتر درون حفره ،به طوريكه آرماتورها را در برگيرد و  6سانتيمتر آن بيرون سطح زمينقرار گيرد
 پر كردن داخل و پيرامون لوله فوالدي از بتن ،متناسب با وضعيت منطقه قرار دادن ميله استيل  316مطابق شكل  5-3به طول  10سانتيمتر و قطر  2سانتيمتر بهصورت قائم در مركز بتن بهطوري كه 2سانتيمتر از آن بيرون از بتن باشد.
 براي جلوگيري از چرخش ميله استيل ،ميله ديگري عمود بر آن متصل شود و درون بتن قرار گيرد قسمت بااليي ميله استيل به صورت كروي باشد و روي آن يک محافظ از جنس استيل نصب شود نصب درپوش محافظ قفلدار روي نقطه مبناي ارتفاعي(مطابق شكل )4-3 -نصب تابلو به شكل چهارپايه بر روي نقطه ارتفاعي(مطابق شكل )6-3

1- Bench mark
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شکل  4-0نقطه مبنای ارتفاعی روی پی سنگی

فصل سوم  -ساخت نقاط

1400/06/27

شکل  5-0میله استیل(بولت) نقطه ارتفاعی
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1400/06/27

شکل  6-0تابلو چهارپایه

-2-2-3نقطه مبنای ارتفاعی روی پی بتنی
مراحل كلي ساخت نقطه مبناي ارتفاعي روي پي بتني (شكل  )7-3به شرح ذيل است:
 سوراخكاري سطوح بتني به قطر  3سانتيمتر و عمق  8سانتيمتر تميزكاري سوراخهاي ايجاد شده و نصب ميله استيل ( 316مطابق شكل )5-3 تحكيم ميله با استفاده از چسب مخصوص (رعايت دستورالعمل چسب الزامي است) قسمت بااليي ميله استيل به صورت كروي باشد و روي آن يک محافظ از جنس استيل نصب شود نصب درپوش محافظ قفلدار روي نقطه مبناي ارتفاعي (مطابق شكل )7-3 -نصب تابلو به شكل چهارپايه بر روي نقطه ارتفاعي در مناطق مورد لزوم (مطابق شكل )6-3

فصل سوم  -ساخت نقاط
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شکل 7-3نقطه مبنای ارتفاعی روی پی بتنی
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-3-2-3نقطه مبنای ارتفاعی روی پی غیر سنگی
مراحل كلي ساخت نقطه مبناي ارتفاعي روي پي غير سنگي (شكل  )8-3به شرح ذيل است:
 حفر زمين تا رسيدن به بستر پايدار طبق مشخصات زمين شناسي منطقه حداقل عمق حفاري بايد 150سانتيمتر باشد. ريختن بتن مگر به ضخامت حداكثر  10سانتي متر ايجاد فونداسيوني به ابعاد  100*100تا 120*120سانتيمتر و ضخامت  30سانتيمتر ،متناسب با عمق حفاري. مسلح كردن فونداسيون با آرماتور آجدار  18و نصب  4آرماتور آجدار در فونداسيون ،بهطوريكه به قسمت باالي نقطه مبنايارتفاعي برسد.
 آرماتورهاي نصب شده بايد توسط خاموت به هم متصل گردند. ايجاد سازهاي از بتن مسلح به شكل هرم ناقص چهار وجهي روي فونداسيون تا سطح زمين كه سطح مقطع بااليي آن 20*20سانتيمتر و سطح مقطع پايين اين سازه متناسب با عمق حفاري و حداقل  40*40سانتيمتر باشد.
 قرار دادن ميله استيل  316مطابق شكل  5-3به طول 10سانتيمتر و قطر  2سانتيمتر به صورت قائم در مركز بتن ،بهطوري كه 2سانتيمتر از آن بيرون از بتن باشد.
 قسمت بااليي ميله استيل به صورت كروي باشد و روي آن يک محافظ از جنس استيل نصب شود. نصب درپوش محافظ قفلدار روي نقطه مبناي ارتفاعي -نصب تابلو به شكل چهارپايه بر روي نقطه ارتفاعي (مطابق شكل )6-3

فصل سوم  -ساخت نقاط
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شکل  -1-0نقطه مبنای ارتفاعی روی پیغیرسنگی
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-3-3نقاط نشانه روی سازه/عارضه
-1-3-3نقاط نشانه غیرقابل دسترس
در ديوارهاي سازههاي بتني و تودههاي صخرهاي غيرقابل دسترس نقطه نشانه مطابق شكل  9-3و با مشخصات ذيل نصب
ميگردد:
 جنس تارگت از استيل زنگ نزن  316باشد كه در برابر عوامل فرسايشي نظير باد و باران مقاوم باشد. حداقل به مقدار  10سانتيمتر در بتن عمق داشته باشد. طراحي آن به گونهاي باشد كه در بتن كامالً تثبيت گردد. روي آن به صورت دواير سياه و سفيد مشخص گردد و دايره مركزي آن به رنگ سفيد باشد. رنگ مورد استفاده اپوكسي مات از جنس مقاوم در برابر باد ،باران و تابش آفتاب باشد. قطر دايره بزرگ بين  5تا  10سانتيمتر باشد. جهت حفظ نقطه از حفاظ مناسب مطابق شكل  10-3استفاده گردد. -فاصله نصب حفاظ به گونهاي باشد كه مانع ديد نقطه از پيالرها نباشد.

فصل سوم  -ساخت نقاط
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شکل  9-0نقطه نشانه غیر قابل دسترس
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شکل  10-0شکل حفاظ نقطه نشانه غیرقابل دسترس

-2-3-3نقاط نشانه قابل دسترس
-1-2-3-3نقاط نشانه روی دیوارهای سازههای بتنی

نقطه نشانه در ديوارهاي سازههاي بتني و تودههاي صخرهاي قابل دسترس مطابق شكل  11-3و با مشخصات ذيل نصب ميگردد:
 نقطه نشانه بايد از جنس استيل زنگ نزن  304باشد. پيچ مركزي آن قابليت تعويض داشته باشد. پيچهاي تثبيت كننده نقطه نشانه به محل نصب بايد از جنس گالوانيزه و با مشخصات  M 12/5/25باشد. محل نصب نقطه نشانه بايد در حد دقت تراز بنايي عمود باشد .در غير اينصورت بايد قبل از نصب ،با حفاري سطحي محل نصباصالح گردد.
 قطر سوراخكاري محل نصب چهار پيچ تثبيت كننده نقطه نشانه بايد مطابق دستورالعمل شركت سازنده پيچها باشد. بعد از نصب نقطه نشانه ،بخش افقي آن بايد در حد دقت تراز بنايي تراز باشد. -پس از اتمام مراحل نصب ،فضاي بين نقطه نشانه و محل نصب بايد با گروت پر شود.

فصل سوم  -ساخت نقاط

1400/06/27

شکل  11-0نقطه نشانه روی دیوارهای عمودی سازه بتنی(قابل دسترس)
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-2-2-3-3نقاط نشانه روی تاج سدهای بتنی

نقطه نشانه روي تاج سدهاي بتني مطابق شكل  12-3و با مشخصات ذيل نصب ميگردد:
 اين نوع نقطه نشانه براي تاج سدهاي بتني داراي جان پناه ميباشد كه امكان ساخت نقطه نشانه روي جان پناه وجود ندارد. در جانمايي اين نقاط نشانه بايد عدم تداخل با تأسيسات تاج سد در نظر گرفته شود. ايجاد حفرهاي در كف تاج سد به عمق  20سانتيمتر و به ابعاد  30*30سانتيمتر مربع سوراخكاري كف حفره به تعداد  4عدد و به قطر  20ميليمتر و عمق  25سانتيمتر نصب  4عدد آرماتور آجدار به قطر  12ميليمتر تا عمق  25سانتيمتر در سوراخهاي ايجاد شده به طوري كه در قسمت باالينقطه به  10سانتيمتري زير صفحه پايه برسد و در بتن با چسب مخصوص تثبيت گردد.
 آرماتورهاي نصب شده بايد با خاموت به هم متصل گردند. قرار دادن يک لوله فلزي به قطر  25سانتيمتر و ضخامت  4ميليمتر و طول  125سانتيمتر محيط بر آرماتورها ،به طوري كهپايين لوله در عمق  5سانتيمتري زير كف تاج سد قرار گيرد.
 بتن ريزي داخل لوله و فضاي بيرون لوله داخل حفره ايجاد شده و نصب صفحه پايه ايجاد يک سكو به ابعاد  45*45سانتيمتر مربع و ارتفاع  20سانتيمتر -نصب درپوش و رنگ آميزي و شابلون كاري

فصل سوم  -ساخت نقاط
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شکل  12-0نقطه نشانه روی تاج سد بتنی و سرریز
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-3-2-3-3نقاط نشانه روی بدنه و تاج سدهای خاكی ،مناطق زمین لغزش خاكی(در شبکههای كالسییک) ،برمهیای
نیروگاهها

مراحل ساخت اين نقاط (شكل  )13-3به شرح ذيل است:
 حداقل عمق حفاري بايد برابر  120سانتيمتر باشد. ريختن بتن مگر به ضخامت حداكثر  10سانتي متر ايجاد فونداسيوني به ابعاد  120*120و ضخامت  20تا  30سانتيمتر مسلح كردن فونداسيون با آرماتور آجدار  14و نصب  4آرماتور آجدار در فونداسيون ،بهطوري كه در قسمت باالي پيالر به 10سانتيمتري زير صفحه پايه برسد.
 آرماتورهاي نصب شده بايد توسط خاموت به هم متصل گردند. ايجاد سازه اي از بتن مسلح به شكل هرم ناقص چهار وجهي روي فونداسيون كه سطح مقطع بااليي آن  30*30سانتيمتر وسطح مقطع پايين اين سازه حداقل  50*50سانتيمتر باشد.
 نصب يک صفحه پايه از جنس استيل به قطر  16تا  20سانتيمتر و ضخامت  1/5سانتيمتر كه يک پيچ در مركز آن براي نصبتارگت درنظرگرفته شده باشد.
 پيچ نصب شده روي صفحه پايه بايد قابليت تعويض داشته باشد. صفحه پايه بايد توسط سه دستک در بتن تثبيت شود. -ارتفاع نقطه نشانه از بدنه سد حداقل  80سانتيمتر باشد.

فصل سوم  -ساخت نقاط

1400/06/27
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شکل  13-0نقطه نشانه روی بدنه و تاج سدهای خاكی ،مناطق زمین لغزش خاكی(در شبکههای كالسیک) ،برمهای نیروگاهها
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-4-2-3-3نقاط نشانه روی سرریز سدها و سازههای بتنی با ضخامت كمتر از  25سانتیمتر

مراحل ساخت اين نقاط (شكل  )14-3به شرح ذيل است:
 نقطه شامل صفحه پايهاي از جنس استيل زنگ نزن  316و داراي سه آرماتور به قطر  10ميليمتر و طول  10سانتيمتر ميباشد. محل نصب نقطه بايد افقي باشد .در صورت شيب دار بودن محل نصب بايد با حفاري سطحي محل نصب را اصالح نمود. ايجاد سه سوراخ به قطر حداقل  15ميليمتر و عمق  11سانتيمتر (متناظر با محل پيچ آرماتورها به صفحه پايه) نصب صفحه پايه با استفاده از چسب سنگ به طوري كه داخل سوراخها و زير صفحه كامالً با چسب سنگ پرشده و هيچ منفذيوجود نداشته باشد.
 -بعد از اتمام مراحل نصب ،صفحه پايه بايد با دقت تراز بنايي در تمام جهتها تراز باشد.

شکل  14-0نقاط نشانه روی سرریز سدها و سازههای بتنی

فصل سوم  -ساخت نقاط
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-4-3نقاط گالری
-1-4-3نقطه مسطحاتی گالری
-1-1-3-4نقاط مسطحاتی (براكت)گالری الینینگ شده

مراحل ساخت نقطه مسطحاتي (براكت) گالري الينينگ شده (شكل  )15-3به شرح ذيل است:
 براكت ،يک ناوداني فوالدي گالوانيزه  160به طول حداقل  40سانتيمتر ميباشد كه يک طرف آن عمود بر يک صفحه فوالديگالوانيزه به عرض 180ميليمتر ،ارتفاع ميليمتر  200و ضخامت  8ميليمتر جوش داده شده است.
 در انتهاي ديگر ناوداني صفحه پايه استيل زنگ نزن  316با سه پيچ استيل نصب ميگردد. براكت با استفاده از سه پيچ از جنس گالوانيزه و با مشخصات  M 10/5/25به ديواره گالري نصب ميگردد. محل نصب براكت بايد در حد دقت تراز بنايي عمود باشد .در غير اين صورت بايد قبل از نصب ،با حفاري سطحي محل نصباصالح گردد.
 قطر سوراخكاري محل نصب سه پيچ تثبيت كننده براكت بايد مطابق دستورالعمل شركت سازنده پيچها باشد. بعد از نصب براكت ،بخش افقي آن بايد در حد دقت تراز بنايي تراز باشد. پس از اتمام مراحل نصب ،فضاي بين براكت و محل نصب بايد با گروت پر شود. ارتفاع براكت از سقف گالري بايد به گونهاي باشد كه فضاي الزم جهت نصب دوربين و تارگت وجود داشته باشد. جهت افزايش دقت مختصات نقاط در گالريهاي سدها ،در حد امكان براكتها در دو طرف نصب گردد.-2-1-4-3نقاط مسطحاتی (براكت)گالری الینینگ نشده

مراحل ساخت نقطه مسطحاتي (براكت) گالري الينينگ نشده (شكل  )16-3به شرح ذيل است:
 جاگذاري يک صفحه ناوداني فوالدي گالوانيزه به طول  70تا  80سانتيمتر در ديوار بتني ،به طوري كه طول قسمت داخل ديوارآن حداقل  30سانتيمتر باشد.
 نصب صفحه پايه از جنس استيل زنگ نزن  316در انتهاي قسمت خارجي با قابليت نصب دوربين و تارگت. قسمت خارجي آن بايد به صورتي باشد كه قابليت نصب دوربين و تارگت را داشته باشد. -در مورد گالري سدها ،حتياالمكان براكت 1ها در دو طرف نصب گردد.

 -1سازهاي نصب شده در ديواره گالري جهت استقرار دستگاهها و تجهيزات نقشهبرداري.

40

1400/06/27

دستورالعملهای همسان نقشهبرداری – جلدپنجم  :رفتار سنجی ژئودتیک

شکل  15-0نقطه مسطحاتی گالری ،برای دیوارهای الینیگ شده

شکل  16-3نقطه مسطحاتی گالری ،برای دیوارهای الینیگ نشده

1400/06/27

فصل سوم  -ساخت نقاط

-2-4-3نقطه ارتفاعی گالری
مراحل ساخت نقطه ارتفاعي در گالري (شكل  )17-3به شرح ذيل است:
 ايجاد حفرهاي به عمق  10سانتيمتر در داخل ديوار در  70سانتيمتري باالي سطح زمين. نصب ميلهاي از جنس استيل در داخل حفره كه سر خارجي آن بهصورت كره باشد. طرح آن بهگونهاي باشد كه در بتن كامالً تثبيت گردد. فاصله محل نصب از سقف گالري به اندازهاي باشد كه بتوان حداقل مير ترازيابي يک متري را بهراحتي روي آن نگه داشت. -نصب درپوش محافظ از جنس استيل

شکل 17-3شکل پیشنهادی نقطه ارتفاعی گالری
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-5-3مراقبت و نگهداری نقاط
در طول عمر سازههاي مورد بررسي ،پايداري و كارايي نقاط شبكههاي رفتار سنجي (اعم از پيالرها ،بنچ ماركهرا و نقراط نشرانه) از
اهميت بااليي برخوردار است .لذا بايد در شرايط مناسبي نگهداري شوند و نماينده كارفرما يا واحد بهرهبرداري در برابر نگهداري آنها
مسئول خواهد بود.
نگهداري
 مسئول نگهداري يا بهرهبردار موظف است كليه شرايط و امكانات الزم براي انجام امور مربوط به نگهرداري ماننرد عقرد قررارداد
نگهداري ،تأمين نيروي انساني ،بازرسي ،ملزومات مورد نياز و پيگيري كليه امور مررتبط برا نگهرداري را ترأمين نمروده ،اسرناد و
مدارك آنها را در پرونده جداگانه ثبت نمايد.
 كليه سطوح خارجي نقاط شبكه بايد در شرايط مناسبي نگهداري شوند و بطور مداوم توسط رنگ و يا ساير روش ها و پوششهاي
حفاظتي ،در برابر پوسيدگي يا آسيب ديدگي حفاظت شوند.
 كارفرما موظف به ايجاد و نگهداري مسير دسترسي ايمن به پيالرها و نقاط نشانه تائيد شده در گزارش فني طراحي است.
ممكن است نقاط شبكه رفتار سنجي در طول عمر بهرهبرداري تحت تأثير عوامل مختلف دچار آسيب و خرابري شرود .شناسرايي ايرن
آسيبها و تعمير و ترميم اصولي و به موقع آنها بر طول عمر مفيد نقاط ميافزايد .از اين رو الزم است بازرسيهايي از اجزاي مختلف
نقاط شبكهها به عمل آيد و در صورت نياز اقدام به تعمير يا تقويت اعضاي آسيب ديده شود.
بازدیدها
 الزم است در بازرسي اجزاي مختلف نقاط ،موارد زير مد نظر قرار گيرد:
قسمتهاي بتنی :در بازرسي اين قسمتها بايد عواملي از قبيل عوامل خرابي شيميائي و فيزيكي ناشي از شرايط محيطي
و آب و هوايي ،كيفيت بتن و غيره مورد كنترل قرار گيرد.
قسمتهاي فلزي :از موارد مهم در بازرسي قسمتهاي فلزي كنترل زنگ زدگي و خوردگي فوالد در اعضاي آنها است.
قسمتهاي زنگ نزن :اين قسمتها در مقابل خوردگي مقاومت داشته و اساساً محل نصب لوازم اندازه گيري هستند.
ايراداتي كه در اين قسمتها پيش ميآيد در مورد ضربه خوردگي پيچ هاست و ميتوان آنها را تعويض نمود.
عایقهاي حرارتی :در صورت آسيب ديدگي اين قسمت ميتوان آنها را با عايقهاي جديد از جنس پشم سنگ يا پشم
شيشه و يا فوم جايگزين نمود.
زمین اطراف نقاط :ممكن است به علت تراكم نا مناسب محوطه اطراف پيالرها ،زمين پس از بارندگي و يا به مرور زمان
نشست نمايد كه الزم است به روش مقتضي رفع ايراد گردد.
 بازرس بايد كليه بازديدهاي الزم را با توجه به چک ليست انجام داده و گزارش مكتوب را در پرونده نگهداري ثبت نمايد.
 بازرسي از نقاط شبكه رفتار سنجي بايد حداقل دو بار در سال انجام شود .عالوه بر موارد ذكر شده در چک ليست ،بازرس بايد
سوابق ثبت شده در پرونده نگهداري را بررسي و چنانچه اشكالي مشاهده نمود ،راهكارهاي الزم براي رفع اشكاالت را ارائه نمايد.
چک ليستهاي بازديد و نگهداري نقاط در ضميمه ارائه شده است.

فصل چهارم
مشاهدات و پیش پردازش آنها

فصل چهارم  -مشاهدات و پیش پردازش آن ها
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-4مشاهدات و پیش پردازش آنها
-1-4برنامه زمان بندی دورهای مشاهدات رفتار سنجی
مشاهدات رفتار سنجي به روش ژئودتيک براي بررسيهاي دورهاي و در زمانهاي معيني انجام ميشود .بر خالف انردازهگيرريهراي
پيوسته كه در ابزار دقيق ژئوتكنيک غالباً بهصورت اتوماتيک انجام مي گيرد ،زمان بين دو مرحله مشاهدات ژئودتيک بسرته بره هردف
رفتار سنجي متفاوت است ،اما در حالت كلي وضعيت سازه و شاخصهاي طراحي نظير عمر سازه ،وزن سازه ،جنس بدنره ،ارتفراع آب
مخزن ،شرايط اقليمي و آب و هوايي شامل دما ،فشار و  ،...وضعيت منطقه قرارگيري سازه به لحاظ ژئوتكنيک و لرزه-خيزي ،احتمال
خطر پذيري و خرابي سازه ،اصول ايمني و  ...تعيين كننده فواصل زماني مناسب براي انجام مشاهدات رفتار سنجي است.
در هر دوره از مشاهدات بايد هماهنگي الزم بين كارفرما (يا مشاور طرح) ،دستگاه نظارت و مشاور رفتار سنجي براي رعايرت شرروط
ذيل در راستاي افزايش كيفيت مشاهدات و دستيابي به نتايج دقيق و قابل اطمينان وجود داشته باشد:
 با توجه به اينكه برنامه زماني موجود در قراردادها بهصورت پيش بيني طوالني مدت ارائه ميگردد و ممكن است شرايط الزم (تررازآب مخزن و عوامل طبيعي مانند زلزله و  )...جهت شرو ع مشاهدات متناسب با آن فراهم نشود بنابراين بايد تاريخ شروع مشاهدات هر
دوره در بازه زماني قرارداد از طرف كارفرما يا مشاور طرح پروژه به مشاور رفتار سنجي ابالغ گردد.
 مشاور رفتار سنجي موظف است قبل از شروع عمليات زميني ،برنامه زماني انجام مشاهدات را بره تفكيرک شربكهها و برا در نظررگرفتن شرايط جوي و قراردادي و با لحاظ كوتاهترين بازه ممكن براي عمليات زميني ،به كارفرما (يا مشاور طررح) و دسرتگاه نظرارت
ارائه نمايد.
 در بازه زماني مشاهدات بايد تراز آب مخزن سد حداالمكان ثابت بوده و يا كمترين نوسان را داشته باشد .اين موضروع در سردهايبتني از اهميت بيشتري برخوردار ميباشد .مسئوليت ثبات تراز آب مخزن با كارفرما مي باشد.
 جابجايي فعاليت ها در داخل برنامه زماني ،متناسب با شرايط جوي مجاز بوده ولي بازه تجمعي بايد مطابق برنامه زمراني ارائره شردهباشد.
 مدت زمان تقريبي مورد نياز براي انجام مشاهدات در سدهاي مختلف بين  15الي  35روز بوده و جهت حفظ كيفيت ،يكپرارچگي ودقت شبكههاي رفتار سنجي ،افزايش زمان مشاهدات بيش از  35روز مجاز نميباشد.
دورههاي مشاهدات بر اساس عمر و خطرپذيري سازه و توسط كارفرما (يا مشاور طرح) تعيين ميشود و معموالً بدين صورت است:
-1-1-4بر اساس عمر سازه
 پیش از ساخت  :در مرحله پيش از ساخت سد الزم است طراحي ،ساخت پيالرها و حداقل يک مرحله مشاهدات پيالرهاي خرارجسد انجام پذيرد .اين امر موجب ميشود با ايجاد و تعريف يک سيستم مختصات يكپارچه از ابتداي كار ،اجراي طرح و مطالعات رفترار
سنجي در يک سيستم مختصات انجام پذيرد.
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 در حین ساخت :با توجه به نظر مشاور و پيمانكار طرح ،به ازاي هرچند متر افرزايش ارتفراع سرد و ميرزان بارگرذاري الزم اسرتمشاهدات رفتار سنجي انجام شود.
 آبگیري اولیه :پيش از اولين آبگيري سد يک مرحله مشاهدات بايد صورت گيرد .پس از اولين آبگيري سد يک مرحلره مشراهداتبايد صورت گيرد .پس از اولين سيكل آبگيري و بهرهبرداري سد يک مرحله مشاهدات بايد صورت گيرد.
 قبل از حالت پایداري :در سالهاي اوليه بهرهبرداري و تا زماني كه رفتار سد به حالت پايدار نرسيده باشد الزم اسرت طبرق نظررمشاور طراح سد و با توجه به نتايج سيستم رفتار نگاري سد انجام شود.
 پس از پایداري :پس از پايدار شدن رفتار سد ،هر پنج سال ،براي سدهاي بتني قوسي دو مرحله مشاهده در تراز حداكثر و حداقلساليانه آب مخزن سد و براي سدهاي بتني وزني و سدهاي خاكي يک مرحله مشاهده انجام گيرد.
-2-1-4بر اساس خطر پذیری سازه
با وقوع رخدادهاي طبيعي نظير سيل و زلزله و يا باال آمدن آب مخزن در مدت كوتاه يا تخليه سريع آب و در دوران خشکسرالي بره
ويژه در سدهاي خاكي الزم است بالفاصله يک دوره اندازهگيري برنامه ريزي و اجرا گردد .در شرايطي كه در سازه موارد خاصي مثل
تنش مالحظه شد ،اندازهگيريها به گونهاي برنامه ريزي ميشود تا شرايط خرابي بالقوه رديابي شود .ضرمناً بايرد در محلهرايي كره
تحت خطرات بحراني قرار دارند ،بررسيهاي گسترده انجام شود تا عوامل تغيير شكل و طرح بهسازي ارائه گردد.
يادآوري :ابزار دقيق از حوزه كار نقشهبرداري خارج است .فقط جهرت همزمراني انردازهگيرريهراي ژئرودتيكي برا انردازهگيرريهراي
غيرژئودتيكي ،هماهنگي صورت پذيرد.

-2-4آماده سازی تجهیزات
تجهيزات نقشهبرداري بايد به صورت دورهاي (حداكثر يک سال) توسط شركت سازنده يا نماينده انحصاري آن مورد بازبيني و كنتررل
قرار گيرد (گواهينامه كاليبراسيون در كشور از مراكزي مورد قبول است كه داراي مجوزهاي الزم از مركز ملي تائيد صرالحيت ايرران
) (NACIهم باشند).
زاویه یاب :قبل از شروع اندازهگيري در هر ايستگاه بايد خطاهاي تراز و كليماسيون براي زواياي زنيتي و افقي از طريق روشهراي
مندرج در دفترچه راهنما تعيين و اعمال شود.
ترازیاب :آماده سازي ترازياب مطابق دستورالعمل  119-1انجام مي شود.

-3-4انتخاب دستگاه اندازهگیری
نتايج آناليز اوليه مشخص كننده دقت موردنظر اندازهگيري ميباشد .طبيعتاً طراح بايد متناظر با اين دقت نسبت بره انتخراب دسرتگاه
مناسب جهت اجراي عمليات اقدام نمايد.

فصل چهارم  -مشاهدات و پیش پردازش آن ها
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با توجه به ماهيت فعاليتهاي رفتار سنجي ،هر دستگاهي را نميتوان بدين منظور مورد استفاده قرارداد؛ بنابراين بايد انتخاب دسرتگاه
طبق معيارهاي زير صورت گيرد:
 )1طول :دقت طول ياب بايد مساوي يا بهتر از مقادير جدول 1-2براي بلندترين طول شبكه باشد.
 )2زاويه :دقت زاويه ياب بايد مساوي يا بهتر از اثر زاويهاي متناظر مقادير جدول 1-2براي بلندترين امتداد شبكه باشد.
 )3ارتفاع :دقت ترازياب بايد مساوي يا بهتر از نصف مقادير ذكر شده در جدول 1-2براي بلندترين مسير شبكه باشد.
الزم به يادآوري است كه نتيجه نهائي پس از آناليز اوليه تعيين ميگردد.

-4-4مشاهدات و كنترل صحرایی آنها
-1-4-4مشاهدات
-1-1-4-4مشاهدات طول

در انجام مشاهدات طول موارد زير بايد مورد نظر قرار گيرد:
 استفاده از چتر در خارج گالريها براي دستگاهها الزامي است.
 انجام مشاهدات در شرايط جوي مطلوب صورت گيرد.
 دستگاه طول ياب قبل از شروع اندازهگيري روي پيالر مستقر شود و به مدت زماني كه در برگه مشخصات آن از طرف كارخانه
معرفي شده تا با محيط همدما شود توجه گردد .همچنين الزم است در محدوده درجه حرارت توصيهشده توسط كارخانه (معموالً بين
 -20cتا  )+40cاز دستگاه استفاده شود.
 هنگام بهكارگيري دستگاه طول ياب از باطري كامالً شارژ استفاده شود.
 الزم است از تک منشور دقيق 1استفاده شود.
 اندازه گيري طول بايد حداقل چهار بار ،و هر بار شروع اندازهگيري مجدد توسط دكمه اندازه گيري انجام شود.
 هنگام طول يابي در ابتدا و انتهاي مسير ،دماي تر ،خشک و فشار هوا بايد اندازهگيري گردد.
 از تابش مستقيم نور آفتاب روي دماسنجها بايد جلوگيري شود.
 در صورت استفاده از دماسنجهاي قديمي در اندازهگيري دماي تر ،قسمت فلزي دماسنج نبايد در داخل آب قرار بگيرد و در عين
حال فتيله هميشه بايد مرطوب باشد.
 از دماسنجهايي با حداقل دقت يک درجه سانتيگراد و فشارسنجهاي سه ميلي بار استفاده گردد (اين دقتها معادل خطاي 1ppm
براي طول خواهد بود).
 در اندازهگيريها ،ارتفاع منشور و طول ياب بايد با دقت  0/1ميليمتر اندازهگيري شود.
 در شبكه خارج سد طولها دوطرفه قرائت شوند.

 -1منشور دقيق :منشوري با صيقل مناسب و مركز منشور منطبق بر محور دوران آن.

1400/06/27

48

دستورالعملهای همسان نقشهبرداری – جلدپنجم  :رفتار سنجی ژئودتیک

-2-1-4-4مشاهدات امتدادهای افقی و زوایای زنیتی

در انجام مشاهدات امتدادهاي افقي و زواياي زنيتي موارد زير بايد مدنظر قرار گيرد:
 استفاده از چتر در خارج گالريها براي دستگاهها الزامي است.
 انجام مشاهدات در شرايط جوي مطلوب صورت گيرد.
 اندازهگيري امتدادهاي افق به صورت كوپل و دور افق و زواياي زنيتي بهصورت كوپل باشد.
 دستگاه زاويهياب قبل از شروع اندازهگيري روي پيالر مستقر گردد و به اندازه مدت زماني كه در برگه مشخصات آن از طرف
كارخانه معرفي تا با محيط همدما شود توجه گردد .همچنين در محدوده درجه حرارت توصيهشده از طرف كارخانه (معموالً بين
 -20cتا  )+40cاز دستگاه استفاده شود.
 براي دستگاههاي الكترونيكي از باطري كامالً شارژ استفاده شود.
 در اندازهگيريها ،ارتفاع تارگت و طول ياب بايد با دقت  0/1ميليمتر اندازهگيري شود.
 تعداد كوپلها طبق نتايج آناليز اوليه و حداقل چهاركوپل قابل قبول (اختالف حداكثر و حداقل مقادير عددي كوپل كمتر از 2
ثانيه) باشد.
 مشاهدات زاويه زنيتي از دو طرف در حداقل فاصله زماني انجام شود.
-3-1-4-4مشاهدات ترازیابی

 روش انجام ترازيابي ،طبق روشهاي قيد شده براي ترازيابي درجه يک در جلد اول دستورالعملهاي همسان نقشهبرداري 119-1
ميباشد .ليكن با توجه به وسعت كم پروژههاي رفتار سنجي ،نياز به قرائت گراويمتر و دماسنج و تصحيحات ثقل و انكسار نميباشد.
يادآوري ميشود طبقهبندي ترازيابي براي رفتار سنجي به دو دسته "سد بتني" و "سد خاكي" تقسيم ميشود.
 حد مجاز خطاي ترازيابي طبق جدول  2-4تفكيک شده است.
-2-4-4كنترل مشاهدات

1

-1-2-4-4كنترل مشاهدات طول

براي كنترل مشاهدات طول از رابطه  1-4استفاده ميشود (:)USArmy, 1994
()4-1

) ds  2(a 2  b 2 s 2

 :dsخطاي مجاز برحسب ميليمتر (اختالف بين طول رفت و برگشت و در مورد طولهاي تكرار شده ،اختالف بين مقادير حداقل و
حداكثر)
 :aخطاي ثابت دستگاه طول ياب الكترونيكي بر حسب ميليمتر
 :bضريب ppm
-1کنتر های مشاهدات ،الزم است قبل و بعد از تصحیح مشاهدات انجام شود
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 :sطول بر حسب كيلومتر
-2-2-4-4كنترل مشاهدات امتدادهای افقی و زوایای زنیتی

از جمله مواردي كه براي كنترل اوليه مشاهدات زاويه انجام ميگيرد محاسبه خطاي ايستگاهي/ميانگين مجذور خطا است كه قبل از
اينكه اكيپ ميكروژئودزي محل پروژه (سايت) را ترك كند بايد انجام گيرد تا هركدام از امتدادها كه به دقت مطلوب نرسيده باشد
دوباره قرائت كرد .با استفاده از رابطه زير جذر خطاي متوسط مربعي محاسبه ميشود:
()4-2

n

m

i 1

j 1

n

m

n  vij2   ( vij ) 2
j 1 i 1

)nm(n  1)(m  1

MSE  

𝑗𝑖𝑣 :اختالف قرائت هر كوپل از ميانگين
 :nتعداد امتدادهاي قرائت شده در ايستگاه
 :mتعداد كوپلهاي قرائت شده
اگر مقادير بهدستآمده از فرمول فوق در محدوده مقدار خطاي مجاز باشد مشاهدات پذيرفته شده و وارد سرشكني ميشوند وگرنه
بايد مشاهدات را دوباره تكرار كرد.
الزم به ذكر است كه ميانگين مجذور خطا در بسياري از تجهيزات مدرن رفتار سنجي بهصورت خودكار و توسط نرم افزار دستگاه
محاسبه ميگردد.
كنترل اوليه امتدادهاي افقي و زواياي زنيتي طبق جدول  1-4انجام ميشود:

جدول  :1-4حد مجاز خطای زوایا
موارد

حد مجاز

خطاي بست مثلث براي امتدادهاي افق

"2.5

خطاي مربع متوسط امتدادهاي افقي

"0.7

خطاي مربع متوسط زواياي زنيتي

"1

-3-2-4-4كنترل مشاهدات ترازیابی

مشاهدات ترازيابي طبق جدول  2-4كنترل ميگردد:
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جدول  :2-4حد مجاز خطای مشاهدات ترازیابی
سازه

سد بتنی

سد خاکی

خطاي بست لوپ

خطاي بست مسیر ترازیابی

اختالف میان رفت و برگشت

(ميليمتر)

بین دو نقطه معلوم(ميليمتر)

(ميليمتر)

1 L

1.5 L

1 .5 S

0 .2 n

0 .3 n

0 .3 n

2 L

3 L

3 S

0 .4 n

0 .6 n

0 .6 n

 :Sطول قطعه (كيلومتر)
 :Lطول لوپ يا طول مسير بين دو نقطه معلوم (كيلومتر)
 :nتعداد دهنههاي قطعه
-5-4تصحیحات و تبدیالت مشاهدات (برای طو مایل ،زاویه زنیتی و امتداد افقی در شبکههای دو بعدی و سه
بعدی)
-1-5-4تصحیح شرایط جوی روی طول مایل (در شبکههای دو بعدی و سه بعدی)
اين تصحيح ناشي از اختالف بين شرايط استاندارد جوي در زمان ساخت و كاليبره كردن دستگاه طول ياب ،با شرايط جوي لحظه
اندازهگيري است .بدين منظور بايد در لحظه طول يابي ،بسته به دستگاه اندازهگيري و فرمول مربوط به محاسبه تصحيح ،دماي
خشک ،دماي تر ،فشار و يا رطوبت در ايستگاه مشاهده و محل تارگت اندازهگيري شوند و با استفاده از روابط موجود در دستورالعمل
دستگاه مورد استفاده ،مقدار تصحيح را محاسبه كرد و قبل از اينكه طول وارد سرشكني شود در آن اعمال نمود (الزم است جزئيات
محاسبه اين تصحيح در گزارش فني ارائه شود).
-2-5-4اثر هم محور نبودن طول یاب و زاویه یاب در حالت تركیبی روی طول مایل (در شبکههای دو بعدی
و سه بعدی)
اگر از طول ياب و زاويهياب بهصورت تركيبي استفاده ميشود ،مركز انتشار امواج بر مركز دوران تلسكوپ منطبق نميگردد و با شعاع
ثابتي حول محور دوران گردش ميكند .به همين دليل طولهاي قرائت شده در شيبها سرباال و سر پايين به ترتيب بلندتر و كوتاهتر
از مقدار مشاهده شده خواهند بود .براي تصحيح طول از رابطه زير استفاده ميگردد:
()4-3
 : hdفاصله مركز دوران تلسكوپ دوربين تا مركز انتشار امواج طول ياب
𝑍 :زاويه زنيتي مشاهداتي
𝑠∆ :مقدار تصحيحات طول

) s  hd cot(Z
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نكته :درصورتي كه مركز طول ياب را معادل تئودوليت در نظر بگيريم تصحيح فوق از فرمول زير محاسبه ميشود:
()4-4

s  s 2  hd2

𝑠  :طول مايل مشاهداتي (بعد از تصحيح شرايط جوي)
̅ :sطول مايل تصحيح شده
-3-5-4تصحیح انکسار روی زاویه زنیتی (در شبکههای دو بعدی و سه بعدی)
تصحيح انكسار بر روي زواياي زنيتي با فرمول زير محاسبه ميشود (:)Cooper, 1987; Rueger, 1996
Sk
' Sk
Z
sin Z
2R
2R

()4-5

Z Z

 : Zزاويه زنيتي تصحيح شده
 : Zزاويه زنيتي مشاهده شده
 : Sطول مايل مشاهداتي (تصحيح شده شرايط جوي)
𝑘  :ضريب انكسار
 : 𝑘 ′ضريب ثابت  : Rشعاع متوسط كره زمين ( 6371000متر)
مقدار عددي k ′معموالً در بازه ] 1/5و  [-3و مقدار متوسط آن  0/13ميباشد و با توجه به آنكه عموماً مقدار  k ′معلوم نيست مقدار
آن در فرآيند سرشكني برآورد ميشود.
روشهاي مورد تائيد براي محاسبه تصحيح انكسار به شرح زير است:
 در نظر گرفتن مقدار معلوم  0/13براي ضريب انكسار در نظر گرفتن يک مقدار مجهول براي كل شبكه و برآورد آن طي محاسبات سرشكني در نظر گرفتن ضريب انكسار مجهول براي هر ايستگاه به صورت جداگانه و برآورد آن طي محاسبات سرشكني(در صورت وجوددرجه آزادي متناسب)
-4-5-4تصحیح ناشی از اختالف ارتفاع دوربین و تارگت روی زاویه زنیتیی (در شربکههای دو بعردی و سره
بعدی)
تصحيح ناشي از اثر اختالف ارتفاع دوربين و تارگت بر روي زواياي زنيتي با فرمول زير محاسبه ميشود:
()4-6
 :hارتفاع تارگت
𝑖 :ارتفاع دستگاه
𝑍 :زاويه زنيتي مشاهداتي

(h  i) sin Z
]
s

[Z  Z  Z  sin 1
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 : Zزاويه زنيتي تصحيح شده (بتن به بتن)
𝑠 :طول مايل مشاهداتي (تصحيح شده شرايط جوي)
 : Zمقدار تصحيح براي زاويه زنيتي
يادآوري :1با توجه به اينكه فرمول  6-4بهصورت تكرار حل ميشود شرط خاتمه تكرار اين است كه اختالف  Zمحاسبه شده با
يک مرحله قبل كمتر از  0/01ثانيه باشد.
يادآوري  :2در صورت نداشتن طول مشاهداتي از طول محاسباتي استفاده شود.

-5-5-4تصحیح ناشی از اختالف ارتفاع دوربین و منشور روی طول مایل (در شبکههای دو بعردی و سره
بعدی)
در صورت وجود اختالف ارتفاع بين دوربين و تارگت ،الزم است طول اندازهگيري تصحيح شود .بدين منظور از رابطه زير استفاده
ميشود:
()4-7

) S  S 2  (h  i) 2 sin 2 ( Z )  (h  i) cos(Z

 :Sطول مشاهداتي (بعد از تصحيح شرايط جوي)
 : Sطول تصحيح شده
 :hارتفاع تارگت
 :iارتفاع دستگاه
 : Zزاويه زنيتي بعد از اعمال تصحيحات
جهت محاسبه

Z

در رابطه  7-4ميتوان از مختصات يا رابطه  8-4استفاده كرد:
) (h  i ) sin(Z
)
S

()4-8

( Z  Z  sin 1

الزم به ذكر است خطاي زاويه استفاده شده در سمت راست رابطه  8-4نبايد بيشتر از  60ثانيه باشد.

-6-5-4تصویر طولهای افقی بر ارتفاع ثابت (فقط در شبکههای دو بعدی)
در شبكههاي دو بعدي كه به طولهاي افقي احتياج است ،الزم است طولهاي افقي با استفاده از رابطه زير بر روي يک ارتفاع ثابت
تصوير شوند .اين ارتفاع معموالً ميانگين ارتفاع پيالرهاي شبكه مبنا 1خواهد بود.
()4-9

𝑆
𝑅، 𝐿 = 𝑆 ∗ sin (𝑍 − 2
)

Rh
hi  h j
(R
)
2

*L  L

 :Rشعاع متوسط كره زمين ( 6371000متر)
1-Reference
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 : Zزاويه زنيتي مشاهده شده
 : Sطول مايل تصحيح شده به لحاظ شرايط جوي
 : Lطول افقي
 : Lتصوير طول افق در ارتفاع متوسط منطقه
 : hارتفاع متوسط منطقه
 : hi , h jارتفاع نقاط دوسر طول
𝑆

تذكر :مقدار 𝑅 − 2در رابطه  9-4در حقيقت تصحيح مربوط به انحناي زمين ميباشد كه قبل از محاسبه طولهاي افقي به زواياي
زنيتي اعمال ميشود.
-7-5-4تصحیح عدم توازی خطوط قائم روی زاویه زنیتی و امتداد افق (فقط در شبکههای سه بعدی)
با فرض كم وسعت بودن شبكه ،تصحيح عدم توازي خطوط قائم روي زاويه زنيتي و امتداد افق از روابط زير محاسبه ميشوند:
) Z  Z  (y cos G  x sin G
) d  d  cot Z (x cos G  y sin G
xi  xRe f

()4-10

R
yi  yRe f
R

x 
y 

 : Zزاويه زنيتي تصحيح شده
𝑍  :زاويه زنيتي پس از اعمال تصحيحات شرايط جوي و هندسي رابطه ()8-4
 :dامتداد افقي مشاهداتي
 : dامتداد افقي تصحيح شده
 :Gژيزمان امتداد نقطه استقرار دوربين تا تارگت
 : xi , yiمختصات ايستگاه يا نقطه استقرار
 : xRe f , yRe fمختصات ايستگاه

مرجع1

 :Rشعاع متوسط كره زمين ( 6371000متر)
-8-5-4تصحیح اثر كرویت بر ارتفاع حاصل از سرشکنی شبکههای سه بعدی
در شبكههاي سه بعدي و يا ترازيابي مثلثاتي ،به منظور سازگاري با نتايج ترازيابي مستقيم ،تصحيح اثر كرويت بر ارتفاع نقاط حاصل
از سرشكني شبكههاي سه بعدي طبق فرمول زير محاسبه و به ارتفاعات اعمال ميشود:

 -1نقطهاي است كه قائم بر آن نقطه ،موازي محور  zسيستم مختصات باشد.
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()4-11
 :Rشعاع متوسط كره زمين ( 6371000متر)
 : Lطول افقي بين نقطه و نقطه مرجع
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-5استفاده از سیستم ناوبری ماهواره ای جهانی )(GNSS1

-1-5كلیات:
با گذشت زمان روشهاي اندازهگيري در ژئودزي به طور قابل توجهي گسترش يافته و روشهاي اندازهگيري ماهوارهاي جايگزين
مشاهدات ژئودزي كالسيک شدهاند .به كمک مشاهدات  GNSSتعيين موقعيت سه بعدي نقاط در يک سيستم مختصات زمينمبنا
امكان پذير شده است .با توجه به پيشرفتهاي سخت افزاري و نرم افزاري در عرصه  GNSSو امكان حصول به دقتهاي باال،
اين روش در زمينه رفتار سنجي ژئودتيک هم وارد شده است.
كاربرد سيستم تعيين موقعيت ماهوارهاي  GNSSدر رفتار سنجي به دو حالت تقسيم ميشود:
 شبكههاي رفتار سنجي دورهاي شبكههاي رفتار سنجي دائمي و پيوستهكه در ادامه به آن پرداخته ميشود.
نكته :تمامي مطالب ذكر شده در فصلهاي قبل در مورد شبكههاي كالسيک ،براي شبكههاي GNSSنيز ،جز در موارد مشخص
شده ،صادق خواهد بود.

-2-5شبکههای رفتار سنجی دورهای :GNSS
در حال حاضر استفاده از شبكههاي رفتار سنجي دورهاي  ،GNSSدر شبكههاي مسطحاتي سدهاي خاكي و شبكههاي رفتار سنجي
زمين لغزش و مناطق صخرهاي توصيه ميشود .در سدهاي بتني نظر به شرايط توپوگرافي منطقه با توجه به احتمال باالي عدم
دستيابي به دقتهاي مورد نياز ،استفاده از اين روش مجاز نيست.
-1-2-5طراحی مکانی:
در طراحي مكاني نقاط شبكه  ،GNSSبايد عوامل زمينشناسي ،توپوگرافي محل و عوامل ژئودتيک در نظر گرفته شوند .عوامل
زمين شناسي و توپوگرافي مشابه شبكه كالسيک است .عوامل ژئودتيكي كه الزم است در طراحي شبكه  GNSSرعايت گردد به
شرح ذيل است:
 )1ديد آسماني :مناطق وسيع و باز كه داراي ديد آسماني خوبي هستند در رفتار سنجي با  GNSSارجحيت دارند .اشياء بزرگ (مانند
ساختمانها ،ديوارها و فنسها) در اطراف ايستگاه نبايد طوري قرار گيرند كه از سطح صفحه آنتن تجاوز كنند (باالتر قرار گيرند).
انتخاب مناطقي كه عاري از هر گونه مانع (مانند ساختمانها ،درياچهها و سازههاي فلزي) هستند به منظور عدم اثرگذاري بر روي
سيگنال مناسبتر است.
 )2محل نقطه از منابع خطاي چند مسيري 1و اثر تداخل امواج ،دور باشد.
1-Global navigation satellite system
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 )3در مواقعي كه احتمال وجود خطاي چند مسيري و تداخل امواج وجود دارد الزم است جهت اطمينان از عدم وجود خطاهاي مذكور،
موضوع از طريق تست ايستگاهي بررسي شود.
 )4تعداد حداقل پيالرهاي خارج سازه 5 ،پيالر است
 )5طراحي شبكه  GNSSبهگونهاي باشد كه در صورت نياز با حداقل تغيير براي مشاهدات كالسيک زميني قابل استفاده باشد.
 )6هر نقطه حداقل از  3پيالر قرائت شود.
 )7براي آزمون خوبي طراحي ،دادههاي ذيل مورد بررسي قرار ميگيرند :تعداد ماهوارهها ،پوشش پيوسته ماهوارهها ،مقادير GDOP2

(و يا  ،)PDOP3زاويه ارتفاعي ماهوارهها و ميزان ديد ماهوارهها .الزم است مقادير عددي  8 ،GDOPو يا كمتر از آن باشد.
 )8براي فزوني بيشتر ميتوان مشاهدات هر ايستگاه را در دو مقطع زماني متفاوت انجام داد .فاصله بين اين دو مقطع بايد به گونهاي
باشد ،كه صورت فلكي ماهوارهها عوض شده باشد (مثالً حداقل بعد از گذشت  5تا  6ساعت).
-2-2-5سایر الزامات شبکه رفتار سنجی :GNSS
 طراحي ،آناليز اوليه و پردازش شبكههاي ماهوارهاي با استفاده از نرم افزار تخصصي 4اين كار انجام شود.
 در شبكه طراحي شده ،ديد آسماني نقاط و ماهوارههاي قابل دسترسي در زمان مشاهده (بيش از  5ماهواره بدون وقفه) ،آزيموت،
ارتفاع و هندسه آنها ) (GDOP ≤ 8بررسي شود.
 طرح بهينه مشاهدات شامل زمان انجام مشاهدات ،ترتيب مشاهده ايستگاهها و مدت زمان مشاهده روي هر ايستگاه تهيه شود.
 خطاهاي هر طول باز ،5با استفاده از اطالعات فوق ،بازديد زميني و با توجه به دقت اسمي گيرندههاي ماهوارهاي ،برآورد و در آناليز
اوليه استفاده شود.
 زمان مشاهدات براي شبكهي خارج سازه :حداقل  4ساعت متوالي و براي شبكهي روي سازه :حداقل 1/5ساعت متوالي
 نرخ ثبت مشاهدات  5ثانيه
 حتي االمكان آنتن از نوع  Choke Ringو با قابليت سانتراژ دقيق روي نقاط استفاده شود.
 آنتنها بايد به يک سمت توجيه شود.
 حداقل  4گيرنده همزمان استفاده شود.
 تجهيزات شامل گيرندهها و آنتن همه از يک برند تجاري استاندارد باشند.
 هنگام مشاهدات ،ثبت موارد زير توسط كاربر الزامي است :نام صحيح ايستگاه -نام گيرنده -نام آنتن -ارتفاع آنتن ( با دقت بهتر از
 1ميليمتر)
 مشاهده هر نقطه نشانه متكي به حداقل دو نقطه از شبكه خارج انجام شود.
1- Multi-path
2-Geometric Dilution of Precision
3-Position (3D) Dilution of Precision
4- Such as: TECQ, Leica Geo Office, Trimble Business Center, Bernese, GAMIT/GLOBK/TRACK
5 -Baseline
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-3-2-5پردازش طول بازها:
پردازش مشاهدات ماهوارهاي در نرمافزارهاي مختلف و متناسب با نوع گيرندههاي ماهوارهاي انجام ميپذيرد .ولي بدون توجه به نوع
نرم افزار و گيرنده ،رعايت نكات زير در پردازش مشاهدات ماهوارهاي الزامي است:
 -1پارامترهاي يونسفر و تروپوسفر مناسب براي هر منطقه انتخاب گردد.
 -2مشخصات صحيح آنتن مورد استفاده در مشاهدات انتخاب گردد.
 -3ماسک زاويه ارتفاعي 1برابر  15درجه در نظر گرفته شود.
 -4ماهوارههايي كه اطالعات مداري آنها در نرم افزار با خطا همراه است بايد غير فعال گردند.
 -5تمام موارد جهش فاز 2در هر طول باز بايد حذف گردند.
 -6ابهام فاز در هر طول باز بايد حل يا فيكس گردد.
 -7حداكثر مقدار عددي براي  GDOPدر شبكههاي رفتار سنجي  8ميباشد.
 -8فاكتور واريانس حاصل از پردازش براي هر طول باز بايد كوچکتر از  1باشد.
 -9اگر طول بازي در يک مرحله بيش از يک بار مشاهده شده باشد بايد جهت پردازش در تمام مشاهدات آن طول باز يكسان باشد.

-3-5شبکههای میکروژئودزی دائمی
با توجه به توسعه روز افزون فناوري اطالعات و ورود ديگر ماهوارههاي تعيين موقعيت همچون گاليله اروپايي و بيدو چين به عرصه
تعيين موقعيت از يكسو و پيشرفت سخت افزارهاي مورد استفاده در دوربينهاي نقشهبرداري از جمله اضافه شدن قابليتهاي
روباتيک و تشخيص تارگت اتوماتيک ( )ATRاز سوي ديگر باعث شده اقبال كارفرمايان جهت نصب سيستمهاي پايش دائمي
حركات سازهها بيشتر گردد .البته همچنان مشكل اصلي اين روش هزينه باالي نصب و راهاندازي و متعاقباً هزينههاي تعمير و
نگهداري ميباشد .از مزايا و معايب اين سيستم ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
مزايا:
-1برداشت آني دادهها و در فواصل زماني دلخواه
 -2سرعت باال در برداشت دادهها
 -3عدم دخالت نيروي انساني
-4اعتماد پذيري باال به دليل كثرت مشاهدات
 -5امكان تلفيق دادهها با ساير ابزار دقيق
 -6امكان برداشت اطالعات در شرايط پرخطر
معايب:
هزينه باالي اوليه براي نصب و راهاندازي
1-Cut Off Angle
2- Cycle Slip
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هزينه نگهداري و تعميرات و لزوم بررسي كيفيت دادهها توسط كارشناس
عدم پوشش كليه نقاط روي سازه به دليل محدوديت ديد
در حال حاضر در كشور از سيستمهاي مشابهي براي رصد شبكه ژئوديناميک استفاده ميگردد كه عالوه بر اين هدف به منظور تعيين
موقعيت شبكههاي تعريف شده در پروژههاي عمراني همچون سدها و معادن روباز نيز كاربرد دارد.
سيستمهاي مونيتورينگ پيوسته به چهار بخش اصلي تقسيم ميگردند:
 -1سنسورهاي اندازهگيري
اين بخش شامل انواع گيرندههاي  ،GNSSتوتال استيشنهاي روباتيک ،سنسور هاي اندازهگيري شرايط جوي و  ...ميگردد كه با
توجه به نوع پروژه تركيب مختلفي از اين تجهيزات را ميتوان استفاده نمود .به طور كلي براي مناطق وسيع و ديد آسماني مناسب
همچون سدهاي خاكي با طول تاج بلند ،گزينه استفاده از گيرندههاي  GNSSاجتناب ناپذير بوده و در عوض توتال استيشنهاي
روباتيک براي محدودههاي كم وسعت با ديد محدود همچون سدهاي بتني كاربرد دارند .ليكن تركيب هر دو نوع تجهيزات نيز در
مطالعه تغيير شكل سازههاي بزرگ مورد استفاده قرار ميگيرد.
 -2تجهيزات تأمين انرژي
هدف از نصب اين تجهيزات همانگونه كه از نام آن استنباط ميگردد تأمين انرژي مورد نياز براي كليه تجهيزات اندازهگيري و ارسال
اطالعات ميباشد .اين تجهيزات شامل طيف وسيعي همچون انواع باطريها ،مبدلهاي برق شهري UPS ،ها ،پنل هاي خورشيدي
و  ...ميباشد كه با توجه به نوع پروژه ،ميزان مصرف تجهيزات ،نزديكي و دوري از مناطق شهري و  ...از تركيب اين تجهيزات
استفاده ميگردد.
 -3تجهيزات انتقال اطالعات
اين تجهيزات شامل انواع مبدلهاي ابزار اندازهگيري به شبكه كامپيوتري ميباشد .از انواع اين تجهيزات ميتوان به انواع مبدلهاي
 RS232به  ،RJ45تجهيزات انتقال اطالعات بهصورت وايرلس ،تجهيزات فيبر نوري و  ...نام برد.
 -4تجهيزات نرم افزاري
معموالً شركتهاي توليد كننده سخت افزارهاي اندازهگيري ،توسعه دهنده نرم افزارهاي پردازش و سرشكني دادهها نيز ميباشند.
البته بايد عنوان نمود كه نرم افزارهاي مربوطه عالوه بر محاسبات ،به نحوي مديريت سيستم را نيز بر عهده دارند كه از جمله آن
ميتوان به ارسال انواع فرمانها به تجهيزات ،دريافت اطالعات ،پردازش اطالعات ،تهيه انواع گزارشها و ارسال آن به كاربران اشاره
نمود.
نحوه پردازش اطالعات توتال استيشن همانند روشهاي مرسوم در روش كالسيک ميباشد با اين تفاوت كه سيستم قابليت انجام
مشاهدات در بازههاي زماني از پيش تعريف شده ميباشد .بدين معني كه سيستم در زمانهاي خاص به سمت رفلكتورها نشانه روي
نموده و مشاهدات طول ،امتداد افق و زاويه زنيتي انجام ميگردد .سپس با استفاده از دادههاي شرايط جوي تصحيحات مربوطه اعمال
شده و مختصات در سيستم تصوير تعريف شده محاسبه ميگردد .از محاسن اين روش انجام مشاهدات در زمانهايي با كمترين منابع
خطاي انكسار و فراواني بسيار باالي مشاهده ميباشد.
در خصوص نحوه محاسبات  GNSSدو روش عمده در نرم افزارها انجام ميگردد:
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-1روش  Post processروزانه
در اين روش اطالعات روزانه توسط گيرندهها جمع آوري شده و در بانک اطالعاتي سيستم ذخيره ميگردد و بهصورت روزانه با توجه
به نوع طول باز و مشخصات تعريف شده پردازش ميگردد.
از مزاياي اين روش ميتوان به مشاهدات طوالني مدت براي پردازش طول باز و حذف يا كاهش انواع منابع خطا خصوصاً چند
مسيري كه رفتار روزانه دارد اشاره نمود .از اين روش عمدتاً در سازههاي با نرخ جابجايي كم (همچون سدها) و پديدههاي طبيعي
همچون زمين لغزش و فرونشست با نرخ جابجايي كم استفاده ميگردد.
 -2روش آني
در اين روش كه شباهت زيادي به روش  RTK1دارد مختصات آني نقطه و به تبع آن جابجايي با توجه به مشخصات تعريف شده در
نرم افزار محاسبه ميگردد .از مزاياي اين روش ميتوان به تعيين جابجايي آني نقطه اشاره نمود كه معموالً در سازههاي حين اجرا و
پديدههاي طبيعي با نرخ جابجايي زياد همچون زمين لغزش بسيار مفيد ميباشد.

-4-5نکاتی در خصوص تلفیق /مقایسه نتایج مشاهدات ماهوارهای و كالسیک
در موارد ذيل نياز است كه نتايج روشهاي رفتار سنجي ماهوارهاي و كالسيک تلفيق گردد:
 -1در شبكههاي وسيع كه بخشي از خدمات به اجبار با استفاده از روش ماهوارهاي و بخشي ديگر به روش كالسيک انجام ميگردد
و الزم است نتايج اين دو روش مقايسه گردند.
 -2در شبكههاي رفتار سنجي كه مراحلي از آن به روش ماهوارهاي و مراحلي به داليل مختلف به روش كالسيک انجام شده است و
بالطبع مقايسه اين دو شبكه ميبايست در تحليل رفتار سازه انجام گردد.
بهطور كلي نتايج روشهاي ماهوارهاي در سه سيستم قابل ارائه ميباشد:
 -سيستم مختصات كارتزين جهاني CT

 سيستم ژئودتيک سيستم تصويربهطور كلي تلفيق مشاهدات و مقايسه نتايج شبكه كالسيک و  GNSSبايد در سيستم يكسان انجام شود .با توجه به اينكه امكان
تبديل مشاهدات ژئودزي كالسيک و  GNSSبر روي سيستم تصوير به سادگي وجود دارد ،بنابراين پيشنهاد ميشود مقايسه/تلفيق
بهصورت دو بعدي و در سيستم تصوير انجام گردد.
به داليل ذيل مقايسه نتايج ارتفاعي روش رفتار سنجي كالسيک و ماهوارهاي در حال حاضر امكان پذير نميباشد:
 -1دقت ارتفاعي روشهاي ماهوارهاي در مقايسه با عمليات ترازيابي در روش كالسيک پايينتر ميباشد.
 -2مبناي ارتفاعي روشهاي ماهوارهاي بيضوي مبنا ميباشد و به منظور اعمال تصحيح ژئوييد جهت ايجاد امكان مقايسه با روش
كالسيک ،مدل دقيق در حد كار رفتار سنجي در كشور موجود نميباشد.

1-Real-time kinematic positioning
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-5-5تصحیحات مورد نیاز جهت انتقال مشاهدات كالسیک به سیستم تصویر:
-1-5-5تصحیح مشاهدات امتداد افق
-1-1-5-5تصحیح تنافر قائمها:

براي اين منظور نياز به داشتن مؤلفههاي زاويه انحراف قائم ميباشد .با توجه به اثر بسيار كم آنها بر زواياي افق در شبكههاي رفتار
سنجي از اعمال اين تبديل صرفنظر ميگردد.
-2-1-5-5تصحیح تقارب نصف النهاری:

با توجه به اينكه امتدادهاي افقي نسبت به امتداد صفر اندازهگيري ميگردد ،مقدار زاويه تقارب نصف النهاري حذف ميگردد .لذا
ميتوان از ابتدا از آن صرفنظر نمود.
-3-1-5-5تصحیح كمان به وتر)T-t ( 1

اين تبديل در سيستم تصويرهاي مختلف متفاوت ميباشد ليكن در خصوص سيستم تصوير  UTMبه صورت زير محاسبه
ميشود ): (Krakiwsky,1973
) (y2 − y1 )(x2 + 2x1
(2x1 + x2 )2
[1
−
]
6R2m
27R2m

()5-1

= T−t

R m = √MN

𝑡  :𝑇 −مقدار تصحيح
) 𝑦1و  :(𝑥1مختصات نقطه اول در سيستم تصوير
) 𝑦2و  :(𝑥2مختصات نقطه دوم در سيستم تصوير
𝑚𝑅 :متوسط شعاع زمين بين دو نقطه
𝑀 :شعاع نصف النهاري بيضوي
𝑁:شعاع انحناي مقطع قائم اوليه بيضوي
-2-5-5مشاهدات طول مایل و زاویه زنیتی
 اعمال كليه تصحيحات شرايط جوي و هندسي-1-2-5-5تبدیل طول مایل به طول روی بیضوی

بدين منظور از روابط زير استفاده ميشود (:)Krakiwsky,1973
1- The angle between arc of the projected geodesic and the chord
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−1

= 2𝑅 sin

) ∆rij2 − (hj − hi

hj
Rm

) (1 +

hi
Rm

(1 +

√ = l0ij

1
))(R (α) + R j (α
2 i
Mi Ni
Mi sin2 α + Ni cos2 α

𝐸𝑗𝑖𝑆

= Rm

= )R i ( α

𝐸𝑗𝑖𝑆 :طول روي بيضوي
𝑗𝑖𝑟∆ :طول مايل
𝑖 :ℎارتفاع نقطه  iاز سطح بيضوي
𝑗 :ℎارتفاع نقطه  jاز سطح بيضوي
0
𝑗𝑖𝑙 :طول وتر روي بيضوي

𝑚𝑅 :شعاع متوسط زمين بين دو نقطه
)𝛼( 𝑗𝑅 :شعاع بيضوي در نقطه j
)𝛼( 𝑖𝑅 :شعاع بيضوي در نقطه i
𝑖𝑁 :شعاع انحناي مقطع قائم اوليه بيضوي در نقطه i
𝑖𝑀 :شعاع نصف النهاري بيضوي در نقطه i
𝛼 :آزيموت بين دو نقطه در روي بيضوي
در صورت عدم دسترسي به ارتفاع ژئودتيک در برخي نقاط ،ميتوان از ارتفاع ژئودتيک حاصل از ارتفاع ارتومتريک و ژئوئيد جهاني
استفاده كرد .ليكن براي كسب دقت بهتر ابتدا بايد ژئوئيد محلي را با ديتاي ترازيابي و  GNSSمدل كرده و سپس براي ساير نقاط
ارتفاع ژئودتيک را محاسبه نمود.
-2-2-5-5تبدیل طول روی بیضوی به طول روی سیستم تصویر

اين تبديل در سيستم تصويرهاي مختلف متفاوت است .در مورد سيستم تصوير  ،UTMضريب مقياس با فرمول زير محاسبه ميشود
(:)Krakiwsky,1973
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𝑥𝑢2
𝑥𝑢2
(1
+
))
2
2
𝑚𝑅6
𝑚𝑅36

𝑘̅ = 0.9996 (1 +

𝑥𝑢2 = 𝑥12 + 𝑥1 𝑥2 + 𝑥22

̅ :kضريب مقياس

𝑁 𝑀√ = 𝑚𝑅

) 𝑦1و  :(𝑥1مختصات نقطه اول در سيستم تصوير
) 𝑦2و  :(𝑥2مختصات نقطه دوم در سيستم تصوير
𝑚𝑅 :متوسط شعاع زمين بين دو نقطه
𝑀 :شعاع نصف النهاري بيضوي
𝑁:شعاع انحناي مقطع قائم اوليه بيضوي
نكته  :1قبل از استفاده از فرمول هاي فوق ،عدد  500000از مقادير  xنقاط كسر شود.
نكته  :2در محاسبه شعاع انحنا ،بيضوي مرجع ،بيضوي  WGS84است .در خصوص عرضهاي ژئودتيک مورد نياز ،درصورتي كه
عرض هاي ژئودتيک نقاط شبكه را نداشته باشيم ،عرض ژئودتيک متوسط منطقه استفاده مي شود.
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-6محاسبات سرشکنی و تحلیل نتایج
-1-6مقدمه
پس از پردازش مشاهدات و اعمال تصحيحات و تبديالت مورد نياز ،مرحله بعد ،برآورد مختصات نقاط بر اساس مشاهدات پردازش
شده است .از آنجايي كه داده هاي مورد استفاده براي برآورد مجهوالت معموالً بيش از حداقل مورد نياز بوده و مسئله داراي درجه
آزادي است ،از سرشكني كمترين مربعات كه منجر به يک برآورد بهينه (البته تحت شرايطي) براي مجهوالت ميشود ،استفاده مي-
شود .از جمله داليل استفاده از دادههاي بيش از حداقل مورد نياز ميتوان به اين موارد اشاره كرد )1( :امكان كنترل و پردازش
مشاهدات قبل از سرشكني )2( ،افزايش دقت و صحت در برآورد مجهوالت )3( ،امكان كنترل نتايج پس از سرشكني و ( )4امكان
برآورد پارامترهاي كيفي (ماتريسهاي وريانس-كووريانس برآورد شده) مجهوالت .الزم به توضيح است كه مدل رياضي مسئله و
ارتباط بين مشاهدات و مجهوالت در يک سيستم مختصات دكارتي محلي نوشته ميشود .با توجه به اينكه طراحي شبكه رفتار
سنجي بعد از انتقال مختصات به منطقه توسط بخش اجراي پروژه صورت ميگيرد در اكثر مواقع باالجبار جهت يكسانسازي سيستم
مختصات از همان سيستم موجود در كارگاه استفاده ميشود ليكن اولويت اتصال به شبكه ژئوديناميک دائمي است (البته با لحاظ
هزينه مربوط) .اين سيستم مختصات بر اساس تصحيحاتي كه بر روي مشاهدات اعمال شده مشخص ميشود كه در فصل  5مفصل
راجع به آن توضيح داده شده است.

-2-6سرشکنی شبکههای رفتار سنجی
-1-2-6سرشکنی شبکه خارج سد
سرشكني شبكه خارج سد معموالً به صورت حداقل قيود 1انجام ميشود .به اين صورت كه پس از تعيين نقاط پايدار در شبكه خارج
سد كه در بخش  3-6راجع به آن توضيح داده خواهد شد ،دو تا از بهترين نقاط پايدار براي تعريف نقطه ثابت و آزيموت ثابت مورد
استفاده قرار گرفته و به عنوان قيود مطلق (قيود سخت) به مدل رياضي معرفي ميشوند .الزم به ذكر است كه اين قيود ميتوانند به
صورت وزندار نيز به مدل رياضي معرفي شوند كه كمتر مورد استفاده قرار ميگيرد.
 -2-2-6سرشکنی شبکه روی سد
سرشكني شبكه روي سد معموالً به صورت قيود اضافي 2انجام ميشود .به اين صورت كه پس از سرشكني شبكه خارج سد و برآورد
مختصات پيالرها ،تمامي اين پيالرها (يا حداكثر پيالرهاي ممكن) به عنوان نقاط ثابت در نظر گرفته شده و مختصات آنها به عنوان
قيود مطلق به مدل رياضي معرفي ميشوند .در اينجا نيز مشابه شبكه خارج سد اين قيود ميتوانند به صورت وزندار نيز به مدل
رياضي معرفي شوند كه كمتر مورد استفاده قرار ميگيرد
1- Minimum Constraint
2- Over Constraint
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-3-6تشخیص نقاط پایدار در شبکه خارج سد
براي تعيين جابجايي مطلق نقاط ،نياز به داشتن نقاط پايدار (نقاطي كه در فاصله زماني بين دو اپک جابجايي يا جابجايي محسوسي
نداشته اند) در شبكه خارج سد است ،تا بتوان به اتكاي اين نقاط پايدار ،سيستم مختصات پايداري در فاصله زماني بين دو اپک ايجاد
كرد .براي تشخيص نقاط پايدار از بردار جابجايي و ماتريس كوفاكتور جابجايي (يا ماتريس وريانس-كووريانس) حاصل از تفاضل
مختصات نقاط در دو اپک مشاهداتي استفاده ميشود .جهت برآورد مختصات پيالرهاي خارج سد به منظور تشخيص نقاط پايدار ،در
اولين مرحله ،معموالً از سرشكني حداقل قيود و با استفاده از قيود داخلي 1استفاده ميشود .نكته حائز اهميت اين است كه از آنجايي
كه ديتوم تعريف شده با استفاده از قيدهاي داخلي بر اساس مقادير اوليه تعريف ميشود ،براي اينكه اين ديتوم در هر دو اپک
مشاهداتي يكسان باشد ،مي بايست مقدار اوليه مختصات نقاط در هر دو اپک يكسان در نظر گرفته شوند .پيشنهاد ميشود به منظور
سازگاري با سيستم تصوير  ،UTMمقادير اوليه بر مبناي اين سيستم انتخاب شوند.
با توجه به حساسيت باالي روشهاي تشخيص نقاط پايدار ،الزم است قبل از انجام اين روشها ،سازگاري بين دو اپک مشاهداتي
تست شود .براي اين منظور از نسبت فاكتور وريانسهاي ثانويه در دو اپک مشاهداتي به صورت زير استفاده ميشود ( Vanicek and

:)Krakiwsky, 1986
()6-1

< 𝐹𝑑𝑓1 ,𝑑𝑓2 ,1− 𝛼⁄

2

2
̂01
𝜎
2
̂02
𝜎

< 𝐹𝑑𝑓1 ,𝑑𝑓2 ,𝛼⁄
2

2
 : 𝜎̂01فاكتور وريانس ثانويه در اپک اول
2
 : 𝜎̂02فاكتور وريانس ثانويه در اپک دوم

 : 𝑑𝑓1درجه آزادي اپک اول
 : 𝑑𝑓2درجه آزادي اپک دوم،
𝛼  : 1 −سطح اطمينان
𝐹  :توزيع فيشر
دو روش مرسوم براي تشخيص نقاط پايدار عبارتاند از روش تست ثبات كلي (Cooper, 1987) (GCT) 2و روش تبديل همانندي
وزندار تكراري .(Chen et al., 1990) (IWST)3الزم به ذكر است اين دو روش لزوماً جوابهاي يكساني ندارند .به دليل سادگي
الگورتيم پياده سازي روش  IWSTو پشتوانه تئوري آن ،اين روش نسبت به روش  GCTترجيح داده ميشود .يک پيشنهاد ديگر
مي تواند انجام هر دو روش و انتخاب نقاط پايدار مشترك باشد .در صورتي كه نقاط پايدار مشترك به دست نيامد ،نتايج روش IWST

ترجيح داده شود.

1- Inner Constraint
2- Global Congruency Test
3-Iterative Weighted Similarity Transformation
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مالحظات
الف) در روشهاي تشخيص نقاط پايدار ،در صورتي نتايج قابل اطمينان هستند كه بيش از نيمي از نقاط شبكه به عنوان نقاط پايدار
معرفي شوند.
ب) آزمونهاي آماري تشخيص نقاط پايدار معموالً در سطح اطمينان بيشتري مثالً  %99/9انجام ميشود تا نقاط پايدار بيجهت به
عنوان نقطه ناپايدار تشخيص داده نشوند.
ج) تشخيص نقاط پايدار هر مرحله نسبت به مرحله قبل آن و مرحله اول انجام شود.
د) در اجراي روشهاي تشخيص نقاط پايدار يكي از حاالت زير اتفاق ميافتد:
-1نقاط پايدار مرحله جاري با مرحله قبل يكسان است :سرشكني اين مرحله مانند مرحله قبل بهصورت حداقل قيود انجام ميشود.
-2نقاط پايدار متفاوتي نسبت به مراحل قبل تعيين ميشود:
 -2-1بين اپک جاري و كليه اپکهاي قبل ،نقطه پايدار مشترك وجود دارد .اين نقطه به عنوان نقطه ثابت انتخاب شده و سرشكني
مرحله جاري و همچنين مراحل قبل با ثابت گرفتن مختصات اين نقطه بهصورت حداقل قيود انجام ميشود.
 -2-2مرحله جاري با تعدادي از (و نه همه) اپکها نقطه پايدار مشترك دارد :فقط مرحله جاري با ثابت گرفتن مختصات نقطه پايدار
از نزديکترين اپک به مرحله جاري بهصورت حداقل قيود سرشكن ميشود .ساير مراحل تغيير نميكند.
-3هيچ نقطه پايداري بين اين مرحله و مراحل قبل وجود ندارد :فقط مرحله جاري با ثابت گرفتن مركز ثقل مختصات تعدادي از نقاط
كه جابجايي كمتري دارند (اختالف جابجايي آنها از ميانگين جابجايي نقاط كمتر از سه برابر انحراف معيار جابجاييها باشد)
سرشكن ميشود و ساير مراحل تغيير نميكند .مختصات اين نقاط از مرحلهاي استخراج ميشود كه بيشترين انطباق را با مرحله جاري
دارند.
ه) در انتخاب نقاط پايدار هم به نتايج عددي و هم به وضعيت زمين شناسي نقاط توجه شود.

-4-6كنترل نتایج پس از سرشکنی
قبل از استفاده از نتايج سرشكني ،الزم است فرآيند سرشكني و نتايج حاصل كنترل شوند كه روشهاي مختلفي براي اين منظور
وجود دارد .يكي از روشها ،آزمون فاكتور واريانس ثانويه است كه براي تست كلي مورد استفاده قرار ميگيرد .براي تست تک تک
مشاهدات ،به عنوان يک روش ميتوان از آزمون باقيماندههاي استاندارد شده استفاده كرد .همچنين جهت بررسي قابل اطمينان بودن
نتايج ،ميتوان معيارهاي اعتمادپذيري را محاسبه و كنترل كرد .در ادامه اين بخش ،راجع به هر كدام از اين موارد توضيح داده خواهد
شد.
-1-4-6آزمون فاكتور واریانس ثانویه:
يكي از روشهاي مرسوم براي كنترل نتايج سرشكني ،استفاده از آزمون فاكتور وريانس ثانويه است كه به صورت زير است
(:)Vanicek and Krakiwsky, 1986

70

1400/06/27

دستورالعملهای همسان نقشهبرداری – جلدپنجم  :رفتار سنجی ژئودتیک

()6-2

𝑑𝑓. 𝜎̂02
2
<
< 𝜒𝑑𝑓,1−𝛼/2
𝜎02

2
𝜒𝑑𝑓,𝛼/2

 : 𝜎̂02فاكتور وريانس ثانويه
 : 𝜎02فاكتور وريانس اوليه
𝑓𝑑  :درجه آزادي
𝛼  : 1 −سطح اطمينان (عموماً )%95
 : 𝜒 2توزيع كاي-اسكوير
داليل مختلفي باعث رد آزمون فاكتور وريانس ثانويه ميشود كه عبارتاند از :عدم نرمال بودن مشاهدات ،وجود خطاي سيستماتيک
در مشاهدات ،وجود مشاهدات اشتباه ،نادرست بودن محاسبات ،صحيح نبودن مدل رياضي ،صحيح نبودن وزن نسبي مشاهدات،
ضعف هندسي شبكه و خطاي خطي كردن و مقدار اوليه (البته با تكرار حل ميشود) .در صورتي كه دليل رد آزمون فاكتور وريانس
ثانويه ،وجود مشاهدات اشتباه باشد ،با استفاده از روش باردا كه بر اساس آزمون باقيماندههاي استاندارد شده است ميتوان مشاهدات
اشتباه را كشف نمود كه در بخش بعد توضيح داده ميشود .همچنين در صورتي كه دليل رد آزمون فاكتور وريانس ثانويه ،صحيح
نبودن وزن نسبي مشاهدات باشد ميتوان از روشهاي برآورد مؤلفه وريانس مانند روش برآورد كمترين مربعات مؤلفههاي وريانس

1

براي برآورد دقت مشاهدات و تنظيم وزن نسبي بين مشاهدات مختلف در شبكهها استفاده كرد .الزم به ذكر است در صورتي كه
آزمون فاكتور وريانس ثانويه از مرز پايين رد شود ،مشكلساز نيست كه اين مورد بيشتر در مواقعي رخ ميدهد كه دقت مشاهدات در
ماتريس وزن بدبينانه در نظر گرفته شده باشند.
-2-4-6روش باردا و آزمون باقیماندههای استاندارد شده برای كشف مشاهدات اشتباه پس از سرشکنی
با توجه به اينكه وجود مشاهدات اشتباه باعث ميشود تا نتايج سرشكني غير قابل قبول شوند ،الزم است تا قبل از فرآيند سرشكني
مشاهدات اشتباه كشف و حذف شوند .براي اين منظور روشهايي متكي بر آزمونهاي آماري وجود دارند كه ميتوان مشاهدات اشتباه
را قبل از سرشكني كشف كرد؛ اما هميشه امكان كشف مشاهدات اشتباه (يا حداقل برخي از آنها) قبل از سرشكني ،وجود ندارد .لذا،
روشهايي ارائه شدهاند كه امكان كشف مشاهدات اشتباه را بعد از سرشكني نيز فراهم ميكنند .يكي از معروفترين روشها براي
كشف مشاهدات اشتباه بعد از سرشكني روش باردا است .روش باردا ،متكي به استفاده از باقيماندههاي استاندارد شده 𝑖𝜔 ميباشد
كه بهصورت زير تعريف ميشوند (:)Vanicek and Krakiwsky, 1986
()6-3

𝑖̂𝑣
̂𝑣 ̂
𝜎

= 𝑖𝜔

𝑖

𝑖̂𝑣  :باقيمانده برآورد شده
𝑖̂𝑣̂𝜎  :انحراف معيار برآورد شده باقيمانده برآورد شده

1- Least-squares variance component estimation
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باقيماندههاي استاندارد شده بر اساس تعريف فوق ،از تابع توزيع تاو ) (Tauتبعيت ميكنند .بايد توجه كرد كه تعاريف ديگري هم
براي باقيماندههاي استاندارد شده ،با توجه به انحراف معيار استفاده شده براي باقيمانده برآورد شده (مخرج كسر مذكور) ،ارائه شده
است؛ بنابراين ،بسته به نوع تعريف باقيماندههاي استاندارد شده ،توابع توزيع ديگري مانند نرمال استاندارد و يا  t-studentنيز در
برخي موارد ،قابل استفاده است.
شرط الزم براي اشتباه بودن يک مشاهده ،با درنظرگرفتن سطح اطمينان 𝛼 ( 1 −عموماً  ،)%99.9به صورت زير بيان ميشود
(:)Vanicek and Krakiwsky, 1986
()6-4

|𝜔𝑖 | > 𝜏𝑑𝑓,1−𝛼⁄

2

كه 𝑓𝑑 ،درجه آزادي شبكه ميباشد .تابع توزيع تاو بر حسب تابع توزيع  t-studentو از رابطه زير قابل محاسبه است.
()6-5

√𝑑𝑓 𝑡𝑑𝑓−1

= 𝑓𝑑𝜏

2
√𝑑𝑓 − 1 + 𝑡𝑑𝑓−1

الزم به ذكر است ،فرآيند كشف مشاهدات اشتباه ،به صورت يک فرآيند تكراري انجام ميشود تا ضريب اطمينان در كشف مشاهدات
اشتباه باالتر برود .به اين صورت كه در هر بار تكرار ،فقط يک مشاهده اشتباه (مشاهدهاي كه داراي بزرگترين | 𝑖𝜔| است) از ليست
مشاهدات حذف شده و سرشكني و آزمونهاي آماري ،براي كنترل قابل قبول بودن نتايج (آزمون فاكتور وريانس ثانويه) و فرآيند
كشف مشاهدات اشتباه ،تكرار ميشود .اين فرآيند آنقدر تكرار ميشود تا آزمون قابل قبول بودن نتايج (آزمون فاكتور وريانس ثانويه)
قبول شود .در نهايت ،تمامي مشاهدات حذف شده ،بار ديگر به ترتيب حذف ،يكي يكي وارد ليست مشاهدات شده و دوباره فرآيند
سرشكني و آزمونهاي آماري براي قابل قبول بودن نتايج ،انجام ميشود .مشاهداتي كه باعث رد آزمون فاكتور وريانس ثانويه شوند،
به عنوان مشاهدات اشتباه نهايي از ليست مشاهدات حذف ميشوند.
-3-4-6بررسی قابلیت اطمینان و قابلیت آشکارسازی


بررسی قابلیت اطمینان واقعی شبکه :قابليت اطمينان داخلي و قابليت اطمينان خارجي واقعي شبكه جهت مقايسه با

مقادير مورد انتظار آنها در طراحي ،محاسبه ميشوند.
مقادير مورد انتظار اطمينان داخلي براي طول ،امتداد افق و زاويه زنيتي به ترتيب به مقدار  3 sec ، 2mmو  5 secاست.
حداكثر تعداد مشاهداتي كه مجازند بيش از اين مقادير باشند براي شبكه خارج سازه  %5و براي شبكه روي سازه  %10مشاهدات
است (اين محدوديت به علت كم بودن درجه آزادي ،در شبكههاي ترازيابي و گالريها نيست).


بررسی قابلیت آشکارسازي شبکه :قابليت آشكارسازي واقعي شبكه جهت مقايسه با مقدار مورد انتظار آن در طراحي،

محاسبه ميشود.
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-5-6تست معنیدار بودن جابجاییها
-1-5-6استفاده از فرض آماری
براي تست معنيدار بودن جابجايي آزمونهاي آماري مختلفي وجود دارد .يكي از اين آزمونهاي آماري براي تست معنيدار بودن
جابجايي نقطه 𝑖 شبكه ،آزمون زير است ):(Chen et al., 1990
−1
𝑖̂𝑑 𝑖̂𝑑𝑄 𝑇𝑖̂𝑑
()6-6
𝛼> 𝐹𝑘,𝑑𝑓,1−

𝑘𝜎̂02

𝑘  :بعد شبكه (،)𝑘 = 1, 2, 3
𝑖̂𝑑  :بردار جابجايي نقطه 𝑖 شبكه (يک بردار،)𝑘 × 1
𝑖̂𝑑𝑄  :ماتريس كوفاكتور بردار جابجايي نقطه 𝑖 شبكه (يک ماتريس 𝑘 × 𝑘)،
𝑓𝑑  :مجموع درجه آزادي اپک اول و دوم،
𝛼  : 1 −سطح اطمينان (عموماً ،)%95
𝐹  :توزيع فيشر
 : 𝜎̂02بهصورت زير محاسبه ميشود:
()6-7

𝜎 𝑓𝑑2 +
2
̂01
𝜎 𝑑𝑓1
2 ̂02

𝑓𝑑

= 𝜎̂02

𝑑𝑓 = 𝑑𝑓1 + 𝑑𝑓2
2
 :𝜎̂01فاكتور وريانس ثانويه در اپک اول،
2
 :𝜎̂02فاكتور وريانس ثانويه در اپک دوم،
 : 𝑑𝑓1درجه آزادي اپک اول
 : 𝑑𝑓2درجه آزادي اپک دوم

-2-5-6استفاده از بیضی جابهجایی
ابعاد بيضي جابهجايي از طريق ماتريس واريانس كوواريانس اختالف مختصات دو مرحله محاسبه ميشود ابعاد بيضي جابهجايي
ميتوان بيضي جابهجايي را در سطح اطمينان  %95به دست آورد .با مقايسه بردارهاي جابهجايي و ابعاد بيضي جابهجايي %95
(بهصورت گرافيكي) ميتوان در خصوص واقعي يا غيرواقعي بودن جابهجايي نتيجه گيري نمود .اگر بردار جابهجايي در داخل بيضي
جابهجايي  %95قرار گيرد جابهجايي غيرواقعي و در غير اين صورت واقعي ميباشد.

-6-6آنالیز تغییر شکل
يكي از موضوعات مهم در ارتباط با تحليل جابجايي ،تعيين تغيير شكل و پارامترهاي استرين 1است .اجزاي جسم تغيير شكل دهنده
به سه صورت ميتوانند حركت كنند:
1- Srtain

فصل ششم  -محاسبات سرشکنی و تحلیل نتایج
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الف) حركت انتقالي(جابجايي مركز ثقل)
ب) حركت دوراني(دوران حول مركز ثقل)
ج) تغيير شكل كه جابجا شدن اجزاي جسم نسب به مركز ثقل ميباشد.
مدل جابجايي در برگيرنده هر سه اين حركات است:
𝑥∆
𝑖⃗𝑟 𝑑⃗𝑖 = [ 𝑖 ] = 𝑑⃗0 + 𝐸.
𝑖𝑦∆

()6-8

در رابطه فوق 𝑖⃗𝑟 بردار موقعيت نقطه 𝑖  𝑑⃗𝑖 ،بردار جابجايي 𝑑⃗0 ،بردار انتقال و 𝐸 ماتريس استرين نام دارد.
ماتريس استرين در حقيقت نرخ تغييرات ميدان جابجايي (گراديان ميدان جابجايي) نسبت به موقعيت است.
از رياضيات ميدانيم كه هر ماتريس را ميتوان به صورت حاصل جمع يک ماتريس متقارن و يک ماتريس پادمتقارن نوشت .قسمت
متقارن ماتريس استرين ،به تنسور استرين جزئي و قسمت پادمتقارن آن به تنسور دوران جزئي مشهور هستند ( Vanicek et al.,

:)1990
()6-9



 



1
1
E  ET  E  ET  S  A
2
2

E

-1-6-6آنالیز استرین
آناليز استرين يک روش صرفاً هندسي براي مطالعه تغيير شكل است .عليرغم اينكه ميتوان در شبكههاي سه بعدي ،از آناليز
استرين سه بعدي استفاده كرد و ماتريس استرين و تنسور استرين سه بعدي تعريف كرد ،بنا به داليل ذيل معموالً از آناليز استرين دو
بعدي استفاده ميشود:
الف) تفسير پارامترهاي تغيير شكل در آناليز استرين سه بعدي مشكلتر است.
ب) با توجه به اينكه شبكههاي ميكروژئودزي معموالً در مناطقي ايجاد ميشوند كه تغييرات ارتفاعي كمي در مقايسه با تغييرات
مسطحاتي دارند ،ميتوان آنها را براي مطالعه تغيير شكل ذاتاً دو بعدي در نظر گرفت.
ج) در صورتي كه دو نقطه داراي ارتفاع نزديک به هم باشند (كه در شبكههاي ميكروژئودزي اتفاق معمولي است) گراديان ميدان
جابجايي نسبت به ارتفاع ممكن است خيلي بزرگ و يا حتي ناپيوسته شود ،كه منجر به نتايج غير واقعي ميشود.
با فرض كوچک بودن جابجاييها نسبت به ابعاد شبكه رفتار سنجي ،ماتريس استرين جزئي دو بعدي به صورت زير محاسبه ميشود
):(Vanicek et al., 1990

()6-10

𝑦𝑥𝑒
] 𝑦𝑦𝑒

𝑥∆𝜕
𝑥𝑥𝑒
𝑦𝜕
𝑒[ =
𝑦∆𝜕
𝑥𝑦
] 𝑦𝜕

𝑥∆𝜕
𝑥𝜕
=𝐸
𝑦∆𝜕
𝑥𝜕 [
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-2-6-6تفسیر هندسی استرین
تعدادي از پارامترهاي تغيير شكل كه از درايههاي ماتريس استرين استخراج ميشوند به شرح زير هستند ):(Schneider, 1982

exx  e yy 




برش خالص)(pure shear


exx  eyy 




برش ساده ()simple shear


exy  eyx 




چرخش)(rotation


exy  eyx 




اتساع )(dilation

برش کل)(total shear

   2  2

 مؤلفههاي اصلي استرين :نشان دهنده بيشينه تغيير شكل و جهت آن هستند .اين مؤلفهها در واقع مقادير ويژه تنسور استرينهستند كه از روابط زير به دست ميآيند ):(Schneider, 1982

1
exx  eyy  2 
2
1
min  exx  e yy  2 
2
1
) (exy  e yx
1 2
(   tg
)
max  exx

max 

()6-11

  max ,  minمقادير ويژه تنسور استرين و زاويه  ،αآزيموت  λmaxميباشد.
بردارهاي ويژه متناظر با هر مقدار ويژه تنسور استرين ،راستاهاي اصلي نام دارند .راستاهاي اصلي در حقيقت امتدادهايي هستند كه در
آن امتدادها حداكثر و حداقل اتساع اتفاق افتاده و هيچگونه برشي صورت نگرفته است.
بيضي استرين ،يک بيضي است كه بر اساس مقادير ويژه و بردارهاي ويژه تنسور استرين تعريف ميشود و يک شماي گرافيكي
(مشابه بيضي خطا) از تغيير شكل ارائه ميدهد (نيم قطر اطول و اقصر بيضي استرين عبارتاند از  a  max , b  minو زاويه
 ،αآزيموت  λmaxميباشد).
-3-6-6روشهای تعیین استرین
روشهاي مختلفي براي محاسبه استرين ،وجود دارد .اين روشها مبتني بر تكرار مشاهدات در دو يا چند مقطع زماني مختلف هستند.
در برخي از اين روشها مطالعه تغيير شكل مبتني بر تغيير مختصات نقاط از يک مرحله اندازهگيري به مرحله ديگر است (مانند
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روشهاي بر پايه المان محدود و تفاضل محدود) .در مقابل روش هاي ديگري وجود دارد كه از مشاهداتي مستقل از سيستم مختصات
(ناوردا) استفاده كرده و به برآوردي براي معيارهاي مختلف تغيير شكل ميانجامد (مانند استفاده از مشاهدات طول).
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-7گزارش فنی و ارائه نتایج
گزارش فني مشاور با توجه به شرح خدمات قرارداد بايد داراي ويژگيهاي ذكر شده در اين بند باشد.

-1-7گزارش طراحی
اين گزارش حاوي مشخصات مربوط به پيشفرضها ،نتايج آناليز اوليه و طراحي شبكه ميباشد .الزم است موارد زير به صورت گويرا
و كامل ارائه گردند:


مشخصات عمومی سد

 موقعيت جغرافيايي ،سال ساخت و بهرهبرداري سد نوع سد و جنس سازه طول تاج و ارتفاع سد تعداد گالري و سرريز وضعيت ابزار رفتار نگاري شامل محل و نوع (همراه با نقشه جانمايي كه از مسئوالن سد دريافت ميگردد) تاريخ انجام طراحي موقعيت نقاط نشانه

مشخصات طراحی

 مختصات تقريبي كليه نقاط قابليت آشكارسازي جابجايي مورد انتظار به تفكيک شبكه. مشخصات شبكههاي طراحي شده نتايج آناليز اوليه شامل نوع و دقت مشاهدات ،استحكام هندسي شبكهها ،قابليتهاي اطمينان ،قابليت آشكارسازي و بيضي خطاها مشخصات دستگاههاي مورد نياز تعداد و نحوه انجام مشاهدات مشخصات ساخت پيالرها ،نقاط ارتفاعي و نقاط نشانه روشهاي مورد نظر محاسبات سرشكني و آناليز جابهجاييها. -نقشههاي شبكههاي طراحي شده به تفكيک و شامل كليه مشاهدات

-2-7گزارش مشاهدات ،پردازش و نتایج
اين گزارش حاوي مشخصات عمليات مشاهدات انجام شده ،پردازشها و نتايج است .در صورت وجرود دورههراي انردازهگيري قبلري،
الزم است كليه اطالعات مورد نياز انجام آناليز جابجايي و محاسبه جابجاييها از كارفرما اخذ و در قسمت مربوط به نترايج جابرهجايي
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آورده شود .گزارش مشاهدات بايد حاوي تمامي اطالعات ضروري بوده و فاقد هرگونه خطاي احتمالي باشد .گزارش فني بايرد شرامل
موارد زير باشد:


مشخصات عمومی سد

 موقعيت جغرافيايي ،سال ساخت و بهرهبرداري سد نوع سد و جنس سازه طول تاج و ارتفاع سد تعداد گالري و سرريز وضعيت ابزار دقيق رفتار نگاري شامل ،محل و نوع ابزار (همراه با نقشه جانمايي كه از مسئولين سد دريافت ميگردد) شماره مرحله و تاريخ انجام مشاهدات به تفكيک شبكه

مشاهدات ،پردازش و سرشکنی

 مختصات تقريبي كليه نقاط مشخصات كامل دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده گواهي كاليبراسيون دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده تراز آب پشت سد هنگام اندازهگيري كليه مقادير خام مشاهدات انجام شده مقادير پارامترهاي مورد نياز (دماي خشک و تر ،فشار هوا ،ارتفاع دستگاه و تارگت ،ارتفاع آنتن و )... تصحيحات انجام شده بر مشاهدات با ذكر پارامترها و فرمول مورد استفاده ارتفاع متوسط استفاده شده جهت محاسبات شبكه دو بعدي و محور  zدر شبكههاي سه بعدي و مثلثاتي جزئيات محاسبات سرشكني هر شبكه نتايج سرشكني شامل :دقت مشاهدات  -قابليت اطمينان  -قابليت آشكارسازي -مختصات نهايي و بيضري خطراي تمرامي نقراطشبكه-مقادير جابجايي و بيضي خطاي جابجايي تمامي نقاط
 نقشههاي شبكههاي اندازهگيري شده (شامل كليه مشاهدات) نمايش گرافيكي مقادير جابهجاييتبصره :در سدهاي بتني قوسي عالوه بر مختصات) (x,yمختصات نقاط نشانه در سيستم ) ،(R,Tشعاعي و مماسي ،بر مبناي معادلره
قوس سد محاسبه و ارائه گردد.
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-8پایش گود به روش ژئودتیک
-1-8كلیات
پايش يا مانيتورينگ در گودبرداري عبارت است از شناسايي و ارزيابي رفتار گود و مستحدثات اطراف آن در حين و پس از اتمام
عمليات اجراي گودبرداري به نحوي كه امكان پيش بيني رفتار گود و احتراز از وقوع حادثه وجود داشته باشد .با توجه به عدم
قطعيتهاي فراواني كه در مراحل شناسايي ،طراحي و اجرا وجود دارد ،گودبرداري كاري توأم با مخاطرات فراوان بوده كه انجام
مانيتورينگ و كنترل رفتار گود ،امري حياتي و الينفک از آن ميباشد.
براي پايش رفتار گود و اثرات پيراموني آن ،روشهاي متعددي وجود دارد .هر يک از اين روشها تا حدودي ميتواند تغييرات ايجاد
شده در محيط پيرامون گود را شناسايي و ارزيابي كند .نتايج و مشاهدات حاصل از هر يک از اين روشها مكمل يكديگر ميباشد.
روشهاي متداول پايش به شرح ذيل ميباشد:
 پايش چشمي
 نقشهبرداري
 ابزاربندي
در اين دستورالعمل فقط پايش گود به روش نقشهبرداري ارائه شده و پايش چشمي و ابزار بندي شامل اين دستورالعمل نميباشد.

-2-8پایش گود به روش نقشهبرداری
يكي از روشهاي رايج و مفيد پايش براي كنترل تغيير شكلهاي گود و عوارض و پديدههاي مجاور آن ،عمليات نقشهبرداري
ميباشد .در پايش گودها به روش نقشهبرداري ،مجموعهاي از نقاط كنترلي و نشانه بر روي سازههاي اطراف و ديوارههاي گود ايجاد
و بهصورت دورهاي مورد مشاهده قرار ميگيرد .تراكم نقاط تابع حساسيت هر منطقه مورد مطالعه نسبت به جابجايي ميباشد.
مسئوليت جانمايي نقاط نشانه و تعيين تواتر مشاهدات بر عهده مهندس ژئوتكنيک و مهندس ناظر و مسئوليت جانمايي نقاط كنترلي
بر عهده مهندس نقشهبرداري ميباشد .جانمايي نقاط كنترلي بايد به صورتي باشند كه امكان حصول دقتهاي مورد نياز طرح را
برآورده سازند .با توجه به محدوديتهاي موجود در اطراف اكثر گودها جهت احداث نقاط كنترلي ،دقت تعيين مختصات و
جابجاييهاي احتمالي نقاط نشانه همواره تحت تأثير اين محدوديتها قرار دارد .به منظور ايجاد وحدت رويه در دقت برآورد مختصات
و جابجاييها ،سه بازه دقتي براي عمليات پايش به روش نقشهبرداري تعيين ميگردد .اين بازهها تابعي از عوامل ذيل بوده و متناسب
با نياز طرح و با مسئوليت مهندس ناظر انتخاب ميگردند:
-

خطر پذيري گود (مطابق مبحث هفتم مقررات ملي ساختمان)

-

ميزان جابجايي مورد انتظار

-

مقادير بحراني جابجاييها

-

دستگاهها و الزامات فني مورد نياز

-

محدوديتهاي محيطي مؤثر بر شكل شبكه كنترلي و توانايي آشكار سازي جابجاييهاي احتمالي
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هزينه انجام عمليات
جدول  :1-8مقادیر قابلیت آشکار سازی جابجاییهای مسطحاتی و ارتفاعی

قابلیت آشکار سازي جابجاییهاي
نوع پایش

مسطحاتی در سطح اطمینان %95
(میلیمتر)

قابلیت آشکار سازي جابجاییهاي
ارتفاعی در سطح اطمینان ( %95میلیمتر)

درجه 3

12

10

درجه 2

10

8

درجه 1

7

5.5

رابطه قابليت آشكار سازي جابجاييهاي مسطحاتي و ارتفاعي در سطح و فاصله اطمينان  %95با دقت مختصات در هر مرحله مطابق
روابط ذيل ميباشد:
D
3.5

()8-1

≈

S
2.8

()8-2

D
√2 × 2.4474

≈

S
√2 × 1.96

≤ 𝑥𝑎𝑀𝑎

≤ 𝑥𝑎𝑀𝐻𝑑

 :Dقابليت آشكار سازي جابجايي مسطحاتي در سطح اطمينان %95
 :Sقابليت آشكار سازي جابجايي ارتفاعي در سطح اطمينان %95
𝑥𝑎𝑀𝑎  :نيم قطر اطول بيضي خطاي مطلق ضعيف ترين نقطه در سطح اطمينان استاندارد (خطاي مسطحاتي يک مرحله)
𝑥𝑎𝑀𝐻𝑑 :خطاي ارتفاعي مطلق ضعيف ترين نقطه در سطح اطمينان استاندارد (خطاي ارتفاعي يک مرحله)

-3-8دقت دستگاههای نقشهبرداری
براي رسيدن به قابليت آشكار سازي جابجاييهاي مورد انتظار بر اساس جدول شماره ( ،)1-8دستگاههايي با دقتهاي اندازه گيري
متفاوتي مورد نياز ميباشد .مقادير عددي دقتهاي مشاهدات طول و زاويه مطابق جدول شماره ( )2-8خواهد بود.
جدول  :2-8دقت مشاهدات طول و زاویه و حداكثر خطای یک مرحله متناسب با نوع پایش

نوع پایش

درجه 3
درجه 2
درجه 1

دقت مشاهدات

دقت مشاهدات

طول با تك منشور

امتدادهاي افقی و زوایاي زنیتی

2mm+ 2ppm

”3
”1

2.8 mm

1mm+ 1ppm

”0.5

2 mm

1mm+ 1ppm

𝑥𝑎𝑀𝑎 & 𝑥𝑎𝑀𝐻𝑑
3.5 mm

فصل هشتم  -پایش گود به روش ژئودتیک
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دقتهاي ذكر شده در جدول شماره ( )2-8حداقل دقتهاي مورد نياز بوده و استفاده از دستگاههاي دقيقتر در هر رديف توصيه
ميگردد .كليه دستگاههاي مورد استفاده در زمان مشاهدات بايد داراي برگه كاليبراسيون معتبر از سازنده يا نماينده رسمي آن داشته
باشند.

-4-8مراحل انجام پروژه رفتار سنجی گود
در تمام پروژههاي رفتار سنجي با هر درجه ،نياز به آناليز اوليه و طراحي شبكه وجود دارد زيرا مهندس نقشهبردار بايد توانايي رسيدن
به دقتهاي اشاره شده در جداول شماره  1-8و  2-8را تضمين نمايد .شرط الزم براي تضمين دقتهاي فوق و توانايي آشكارسازي
جابجاييها ،ارائه گزارش طراحي و آناليز اوليه شبكه رفتار سنجي ميباشد .بعد از تائيد گزارش طراحي ،اقدام به ساخت پيالرها يا
براكتها و نصب نقاط نشانه مطابق گزارش مذكور ميگردد .مراحل بعد ،انجام مشاهدات ،تصحيحات و پردازش اوليه ،محاسبات
سرشكني و ارائه گزارش فني و گرافهاي جابجايي خواهد بود .گردش كار كلي پروژه رفتار سنجي گود مطابق فلوچارت زير خواهد
بود:

انجام مشاهدات
شبکه رفتار سنجی

تصحیح و پردازش
اولیه مشاهدات

ساخت پیالرها یا براکتها
و نصب نقاط نشانه

طراحی و آنالیز اولیه شبکه بر اساس
دقت آشکار سازی

انجام محاسبات سرشکنی و
ارائه مختصات و جابجاییها

ارائه رزارش فنی و نتایج و
ررافهای جابجایی

شکل  1-8گردش كار كلی پروژه رفتار سنجی گود

-5-8طراحی و آنالیز اولیه شبکه رفتار سنجی
قبل از طراحي و آناليز اوليه شبكه رفتار سنجي گودها ،با توجه به مسئوليت مهندس ژئوتكنيک در خصوص پايداري گود ،ارائه
موقعيت تقريبي و اوليه نقاط نشانه بر عهده مهندس ژئوتكنيک ميباشد .مهندس نقشهبردار موظف است موقعيت نقاط ارائه شده را از
نظر محدوديتهاي اجرايي ،جزئيات ساخت و انجام مشاهدات ،امكان سنجي نموده و پيشنهادات اجرايي را اعم از جابجايي موقعيت،
كاهش يا افزايش تعداد يا تغيير جزئيات ساخت نقاط را براي افزايش دقت مختصات به مهندس ژئوتكنيک ارائه نمايد .پس از بررسي
موارد فوق ،موقعيتهاي نهايي نقاط كه الزامات ژئوتكنيک و ژئودتيک را برآورده سازد از طرف مهندس ژئوتكنيک به مهندس
نقشهبردار ابالغ خواهد گرديد.
مهندس نقشهبردار موظف است موقعيت ايستگاههاي مشاهداتي و مبنايي(دور دست) را طوري جانمايي نمايد كه دقت مختصات نقاط
را متناسب با درجه پايش برآورده سازد .جهت طراحي شبكههاي رفتار سنجي رعايت موارد ذيل الزامي ميباشد:
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محل استقرار توتال استيشن بايد به شكل پيالر بتني يا براكت طراحي گردد تا خطاي سانتراژ و تغيير تراز حذف و شرايط
اندازه گيري در مراحل مختلف يكسان باشد .در صورتي كه امكان ساخت پيالر بتني يا براكت وجود نداشته باشد بايد از
پيالرهاي فلزي پيچي و متحرك استفاده نمود .استفاده از سه پايه مجاز نميباشد.

-

با توجه به لزوم برقراري ديد بين پيالرها و نقاط نشانه ،موقعيت پيالرها در كنار گود و در معرض جابجايي بوده و براي
تعيين مختصات به روز پيالرها بايد نقاطي در دور دست به عنوان نقاط پايدار طراحي و جانمايي گردد.

-

فاصله نقاط دور دست نبايد كمتر از دو برابر عمق گود باشد .در صورت عدم امكان برقراري شرط حداقل فاصله ،بايد از
گيرنده هاي ماهوارهاي براي تعيين مختصات به روز اين نقاط استفاده نمود.

-

نقاط دور دست بايد قابليت نصب تک منشور را داشته باشند .استفاده از برچسب به عنوان نقاط مبنايي به هيچ عنوان مجاز
نميباشد.

-

هر نقطه نشانه حتياالمكان از دو ايستگاه قابل مشاهده باشد.

-

با توجه به جدول شماره  2-8و ط رح هندسي شبكه ،بايد تعداد كوپلها تعيين و در گزارش فني طراحي ارائه گردد .حداقل دو
كوپل براي مشاهدات امتدادهاي افقي و زواياي زنيتي مورد نياز ميباشد.

-

گزارش فني طراحي و آناليز اوليه شامل اطالعات عمومي پروژه ،تاريخ طراحي شبكه رفتار سنجي ،ليست دستگاههاي مورد
نياز ،مختصات تقريبي نقاط (مبنايي ،ايستگاهي و نشانه) به همراه ابعاد بيضيهاي خطا و خطاي ارتفاعي استاندارد آنها،
شكل شبكه و امتدادهاي مشاهداتي مورد نياز و نقشههاي پالن و پروفيل و جزئيات ساخت تمام نقاط خواهد بود.

-6-8مشاهدات شبکه رفتار سنجی درجه 3
براي انجام مشاهدات شبكه رفتار سنجي درجه  3الزامات فني ذيل بايد رعايت گردد:
-

دقت دستگاههاي اندازهگيري بايد مطابق جدول شماره  2-8متناسب با پايش درجه  3يا بهتر انتخاب گردد.

-

مختصات نقاط دور دست مبنايي در مرحله اول محاسبه و هر ماه يکبار بايد كنترل و در صورت نياز به روز رساني گردد.

-

مختصات نقاط ايستگاهي در هر مرحله مشاهداتي بايد با استفاده از نقاط دور دست و ثابت تعيين گردد.

-

در زمان انجام مشاهدات ،پارامترهاي شرايط جوي بايد به دستگاه معرفي گردد .دقت اندازه گيري دماي خشک و تر يک
درجه سانتي گراد و فشار هوا سه ميلي بار خواهد بود.

-

نقاط نشانه از نوع برچسبي بوده و بايد حتياالمكان عمود بر امتداد مشاهداتي نصب گردد (حداكثر دوران قابل قبول 20
درجه ميباشد).

-

نقاط نشانه بايد بر روي سطوح فلزي و صاف و فاقد زنگ زدگي نصب گردد .در صورتيكه موقعيت مورد نظر فاقد چنين
سطحي باشد بايد يک ورق فوالدي به ابعاد  10 cm*10 cmبه يک آرماتور به طول حداقل  30سانتيمتر جوش داده شده
و بهصورت انكراژ در موقعيت مورد نظر نصب و تارگت روي ورق چسبانده شود .زاويه جوشكاري آرماتور به ورق فوالدي به
صورتي بايد باشد كه بعد از نصب ،جهت تارگت عمود بر امتداد مشاهداتي قرار گرفته باشد.

-

مشاهدات امتدادهاي افقي و زواياي زنيتي حداقل در دو كوپل قابل قبول انجام گردد (حداكثر اختالف قابل قبول بين
كوپلها  6ثانيه ميباشد).
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هر نقطه نشانه حتياالمكان از دو پيالر مورد مشاهده قرار گيرد.

-7-8مشاهدات شبکه رفتار سنجی درجه 2
براي انجام مشاهدات شبكه رفتار سنجي درجه  2كليه الزامات فني غير از سه مورد ذيل مشابه درجه  3ميباشد.
-

دقت دستگاههاي اندازهگيري بايد مطابق جدول شماره  2-8متناسب با پايش درجه  2يا بهتر انتخاب گردد.

-

مختصات نقاط دور دست مبنايي در مرحله اول محاسبه و هر  15روز يکبار بايد كنترل و در صورت نياز به روز رساني
گردد.

-

مشاهدات امتدادهاي افقي و زواياي زنيتي حداقل در دو كوپل قابل قبول انجام گردد (حداكثر اختالف قابل قبول بين
كوپلها  4ثانيه ميباشد).

-8-8مشاهدات شبکه رفتار سنجی درجه 1
براي انجام مشاهدات شبكه رفتار سنجي درجه  1الزامات فني ذيل بايد رعايت گردد:
-

دقت دستگاههاي اندازهگيري بايد مطابق جدول شماره  2-8متناسب با پايش درجه  1يا بهتر انتخاب گردد.

-

نقاط دور دست مبنايي و ايستگاههاي مشاهداتي در قالب يک شبكه يكپارچه ،در هر مرحله مورد مشاهده قرارگرفته و پس
از انجام آناليز پايداري و مشخص شدن نقطه يا نقاط پايدار ،محاسبات سرشكني انجام و در هر مرحله مختصات به روز و
مقادير جابجايي نقاط مذكور محاسبه گردد.

-

در زمان انجام مشاهدات ،پارامترهاي شرايط جوي بايد به دستگاه معرفي گردد .دقت اندازه گيري دماي خشک و تر يک
درجه سانتي گراد و فشار هوا سه ميلي بار خواهد بود.

-

تعدادي نقطه نشانه با قابليت نصب منشور (عالوه بر نقاط دور دست مبنايي) در موقعيتهاي حساس مانند لبه پشت بام
ساختمانها و سازههاي مجاور و مانند آنها كه امكان دسترسي دارند نصب گردد.

-

ساير نقاط نشانه از نوع برچسبي بوده و بايد حتياالمكان عمود بر امتداد مشاهداتي نصب گردد( .حداكثر دوران قابل قبول
 20درجه ميباشد)

-

نقاط نشانه بايد بر روي سطوح فلزي و صاف و فاقد زنگ زدگي نصب گردد .درصورتيكه موقعيت مورد نظر فاقد چنين
سطحي باشد بايد يک ورق فوالدي به ابعاد  10 cm*10 cmبه يک آرماتور به طول حداقل  30سانتيمتر جوش داده شده
و بهصورت انكراژ در موقعيت مورد نظر نصب و تارگت روي ورق چسبانده شود .زاويه جوشكاري آرماتور به ورق فوالدي به
صورتي بايد باشد كه بعد از نصب ،جهت تارگت عمود بر امتداد مشاهداتي قرار گرفته باشد.

-

مشاهدات امتدادهاي افقي و زواياي زنيتي حداقل در دو كوپل قابل قبول انجام گردد (حداكثر اختالف قابل قبول بين
كوپلها  2ثانيه ميباشد).

-

هر نقطه نشانه حتياالمكان از دو پيالر مورد مشاهده قرار گيرد.
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-9-8محاسبات سرشکنی شبکههای رفتار سنجی و تعیین مقادیر جابجاییهای احتمالی
محاسبات سرشكني در شبكههاي رفتار سنجي درجه  3و  ،2بايد با ثابت گرفتن نقاط دوردست مبنايي و با استفاده از
نرمافزارهاي موجود در توتال استيشنها يا نرمافزارهاي سرشكني يا برنامههاي سرشكني تائيد شده به روش قيود اضافه انجام
گردد.
جهت انجام محاسبات سرشكني در شبكههاي رفتار سنجي درجه  1بايد از بند سرشكني همين دستورالعمل استفاده شود.
براي هر سه نوع پايش ،محاسبه ابعاد بيضيهاي خطا و خطاهاي ارتفاعي در سطح اطمينان استاندارد و مقايسه مقادير آن با
اعداد جدول شماره  2-8الزامي ميباشد .بديهي است خطاهاي مسطحاتي و ارتفاعي تمام نقاط بايد از نظر عددي كوچکتر از
مقادير ذكر شده در جدول مذكور باشند.
بعد از انجام محاسبات سرشكني و تعيين مختصات نقاط از مرحله دوم به بعد ،بايد مقادير جابجايي احتمالي نقاط نسبت به مرحله
قبل و مبنا محاسبه و ارائه گردد .براي تعيين معني دار بودن جابجاييهاي مسطحاتي و ارتفاعي به ترتيب از ابعاد بيضيهاي خطا
و خطاي ارتفاعي نسبي بين دو مرحله در سطح اطمينان  %99استفاده خواهد گرديد.

-10-8گزارش فنی مشاهدات و محاسبات سرشکنی
گزارش فني مشاهدات و محاسبات سرشكني بايد شامل اطالعات ذيل باشد:
-

اطالعات عمومي پروژه ،تاريخ و ساعت برداشت ،ليست دستگاهها ،تصوير برگه كاليبراسيون دستگاهها ،شرايط جوي زمان
مشاهدات ،تراز خاكبرداري و شماره مرحله مشاهدات

-

پالن جانمايي گود ،سازههاي پيراموني ،موقعيت نقاط نشانه و پيالرها و نقاط مبنايي

-

پروفيل ديواره هاي گود در اضالع مختلف به همراه موقعيت نقاط نشانه روي ديواره گود و سازههاي پيراموني

-

جدول مختصات نقاط مبنايي ،پيالرها و نقاط نشانه به همراه ابعاد بيضيهاي خطاي مطلق و خطاهاي ارتفاعي در سطح
اطمينان  %95با ذكر تاريخ و مرحله مشاهدات مبناي هر نقطه

-

جدول جابجاييهاي تجمعي و مرحلهاي ( نسبت به مرحله ماقبل آخر) در سيستم مختصات منطقه به همراه ابعاد بيضيهاي
خطا و خطاهاي ارتفاعي نسبي در سطح اطمينان  %99با ذكر تاريخ و مرحله مشاهدات مبناي هر نقطه

-

جدول جابجاييهاي تجمعي و مرحلهاي در سيستم مختصات عمود و موازي با هر ديواره گود به همراه ابعاد بيضيهاي
خطا و خطاهاي ارتفاعي نسبي در سطح اطمينان  %99با ذكر تاريخ و مرحله مشاهدات مبناي هر نقطه

-

پالن بردارهاي جابجايي پيالرها و نقاط نشانه

-

گرافهاي "جابجايي /زمان" و "جابجايي /عمق" نقاط نشانه براي سه مؤلفه بردار جابجايي در محيط اكسل

-

فايل اكسل مختصات نقاط نشانه از مرحله مبنا تا آخرين مرحله

-

نتيجه گيري شامل وضعيت نقاط اعم از پايداري ،تخريب ،بازسازي و  ،...حداكثر بردار جابجايي تجمعي و مرحلهاي و
حداكثر سرعت تجمعي و مرحلهاي
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پیوست 1
فرم پیشرفت و تائید كار ساخت پیالر ،نقطه نشانه و بنچ مارک شبکههای رفتار سنجی ژئودتیک
پروژه:

مشاور طرح:

كارفرما:

مشاور ژئودزی:

نوع پی□:سنگی □ نیمه سنگی □

نام نقطه:

نوع عملیات

تاریخ اجرا

نماینده مشاور
ژئودزی

غیر سنگی

موقعیت نقطه:

نمایندگان مشاور طرح
ناظر

ناظر

ناظر

نقشهبرداری

زمینشناسی

بتن
******

حفاری

آرماتوربندی و قالب

******

بتن ریزی فونداسیون

******

بندی بخش تحتانی

و كیورینگ
قالب بندی و عایق
بندی بخش فوقانی

******

بتن ریزی بخش فوقانی،
كیورینگ ،نصب حفاظ
و درپوش

******

1

رنگ آمیزی و شابلن
كاری

كلیه عملیات فوق مورد تایید می باشد.
مالحظات................................................................................................................ :

 - 1حفاظ و درپوش مختص پیالر می باشد.

******

سرپرست نظارت مقیم

پیوست ها
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پیوست 2
چك لیست بازدید پیالرهاي شبکه رفتار سنجی ژئودتیك
تاریخ:

شناسه:
نام طرح :
نام واحد بهره بردار:
مناسب

موارد بررسی

1

وضعیت قفل

2

وضعیت کلی پیالر از لحاظ ضربه خوردری

3

درپوش از لحاظ زنگ زدری

4

نظافت بیس پلیت و قسمت فوقانی

5

پیچ و سطح بیس پلیت از لحاظ آسیب دیدری

6

نشانه های خوردری یا مشکل در محافظ فوالدی بدنه پیالر

7

فوم یا عایق حرارتی

8

خوانا بودن شماره روی پیالر

نامناسب

ردیف

نام پیالر:

سکوی پیالر
10

نرده واقع بر روی سکوی پیالر

11

زمین اطراف پیالر از لحاظ نشست و خالی شدن زیر سکوی پیالر

12

پیالر از لحاظ استفاده نامرتبط و نصب هر رونه وسیله جانبی

13

احتما آسیب دیدن از لحاظ سقوط اشیاء ،سنگ و یا آب شستگی

14

راه دسترسی به پیالر

توضیحات:

كارشناس بهره برداری
دستور كار:
مدیر بهره برداری

توضیح
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پیوست 3
چك لیست بازدید بنچ مارکهاي شبکه رفتار سنجی ژئودتیك
تاریخ:

شناسه:
نام طرح :
نام واحد بهره بردار:
مناسب

موارد بررسی

1

وضعیت قفل

2

وضعیت کلی بنچ مارک از لحاظ ضربه خوردری

3

درپوش از لحاظ زنگ زدری

4

نظافت بولت و قسمت فوقانی

5

بولت از لحاظ آسیب دیدری

6

نشانه های خوردری یا مشکل در محافظ فوالدی بنچ مارک

7

نرده محافظ بنچ مارک

8

خوانا بودن شماره بنچ مارک

نامناسب

ردیف

نام پیالر:

زمین اطراف بنچ مارک از لحاظ نشست و یا دپوی مصالح
10

بنچ مارک از لحاظ استفاده نامرتبط و نصب هر رونه وسیله جانبی

11

احتما آسیب دیدن از لحاظ سقوط اشیاء ،سنگ و یا آب شستگی

12

راه دسترسی به بنچ مارک

توضیحات:

كارشناس بهره برداری
دستور كار:

مدیر بهره برداری

توضیح
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