بسمه تعالی
نکات قابلتوجه در زمینه کرایه دستگاههای GPS

به منظور رفاه دوستان و همکاران گرامی ،صرفهجویی در زمان ،بر طرف نمودن نقاط مبهم و پرهیز از به وجود آمدن مشکالت آتی در
زمینه بهکارگیری دستگاههای  GPSموارد زیر که شامل نکات فنی ،اصول مورد تاکید این شرکت در زمینه برخورد با مشتریان گرامی و
مسائل مالی مربوطه میباشد به صورت مفصل جهت مطالعه ارائه میگردند .الزم به ذکر است که قطعاً توضیح تمامی موارد و نکات در متن
پیش رو امکانپذیر نیست ،بنابراین در صورتی که در مورد هر یک از موارد ابهامی برای دوستان و همکاران گرامی وجود داشته باشد می-
توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید و از مشاوره رایگان متخصصین کارآزموده این شرکت بهرهمند گردید.
تلفنهای تماس 09125185224 :و  09131296616و 02177741645

به طور معمول در ایران برداشت  GPSبه دو روش استاتیک و  RTKانجام میشود.
 .1روش اول (برداشت استاتیک):
این روش برای تعیین مختصات نقاط مبنای نقشهبرداری (بنچ مارک) با دقتهای باال (در حد میلیمتر) مورد استفاده قرار میگیرد .در
این روش حداقل دو دستگاه به طور همزمان باید شروع به اندازهگیری نمایند تا امکان محاسبه طول بین نقاط ( )BaseLineو نهایتا
مختصات نقاط فراهم شود .به دلیل دقت و سرعت باالی عملیات تعیین مختصات با  GPSکه کاهش هزینه چشمگیری را نیز در پی
خواهد داشت در حال حاضر به عنوان بهترین جایگزین ،برای انواع روشهای پیمایش باز و بسته با اندازهگیری طول و زاویه مطرح می-
باشد .به طور کلی دقت نسبی مشاهدات به صورت  Localدر حد میلیمتر و به صورت مطلق ،بدون قرائت نقاط با مختصات معلوم (بنچ
مارک های موجود و یا نقاط سازمان نقشهبرداری) در حد متر خواهد بود که با قرائت نقاط معلوم دقت مطلق نیز در حد میلیمتر در
دسترس میباشد.

نکات برداشت استاتیک:


با افزایش تعداد دستگاههای ( GPSحداقل دو دستگاه) دقت و سرعت انجام پروژه به صورت تصاعدی باال خواهد رفت به عنوان
مثال با استفاده از  3دستگاه  GPSبه جای دو دستگاه تقریباً سرعت انجام عملیات  3برابر خواهد بود.



تعیین موقعیت با  GPSدر نقاط مسقف ،تونلها ،زیر پلها و کالً در اماکنی که امکان دریافت امواج ماهوارههای  GPSوجود
نداشته باشد ممکن نیست و بهتر است در جانمایی موقعیت ایستگاهها عالوه بر موارد فوق از قرار دادن آنها در نزدیکی
ساختمانهای مرتفع ،دکلهای فشارقوی ،ترانسهای برق و درختان بلند خودداری نمود.



برای تعیین موقعیت  GPSنیازی به دید مستقیم وجود ندارد البته شدیداً توصیه میشود برای استفادههای بعدی (توجهی
دوربینهای نقشهبرداری) ،نقاط دو به دو به یکدیگر دید داشته باشد.



طبق استاندارد حداکثر فاصله قابل اندازهگیری بین دو دستگاه  GPSدو فرکانسه  50کیلومتر میباشد هر چند طولهای بیش
از این مقدار هم قابل اندازهگیری خواهند بود ولی نتایج آنها تضمینشده نمیباشد.



بهتر است در مناطق دشت فاصله نقاط از یکدیگر حداکثر  400متر و در مناطق تپه ماهور و کوهستانی به فراخور دید این
فاصله کمتر در نظر گرفته شود.



در حال حاضر دستگاههای تک فرکانس ،دو فرکانس و ( GNSSاصطالحاً سه فرکانسه) در داخل کشور موجود میباشند .که
به جز دستگاههای تک فرکانسه که مطابق دستورالعملها استفاده از آنها در برخی پروژهها مجاز نمیباشد ،مشاهده با بقیه
دستگاهها تقریباً نتایج مشابهی را خواهد داشت ،البته با صرف زمان متفاوت (افزایش تعداد فرکانسها افزایش دقت و کاهش
زمان عملیات را در پی خواهد داشت).



بر اساس استاندارد مدت زمان قرائت مشترک با دستگاه  GPSدو فرکانسه بین دو نقطه  10دقیقه به عالوه  1دقیقه به ازای
هر کیلومتر فاصله نقاط است که البته در این بازه زمانی باید عدد  DOPزیر  5باشد.



جهت محاسبه مختصات نقاط به صورت محلی نیازی به استقرار دستگاه روی نقاط با مختصات معلوم نمیباشد .اما در صورت
آنکه نیاز به داشتن مختصات در یک سیستم مختصات معین و یا سیستم تصویر  UTMو مختصات کشوری سازمان
نقشهبرداری کشور دارید میبایست دستگاه حداقل بر روی یک نقطه (ترجیحاً بیش از یک نقطه) با مختصات معلوم مستقر
شود .بهتر است قبل از انجام عملیات این نقاط شناسایی شوند و کروکی و مختصات آنها از سازمان نقشهبرداری کشور و یا
سایر ارگانهای مرتبط تهیه گردد.



در داخل شهر تهران ،اغلب مراکز استانها و برخی از شهرها ایستگاههای دائم  GPSایجاد شده است که  24ساعته و در طول
ایام هفته در حال انجام مشاهدات هستند اطالعات این ایستگاهها در برخی موارد رایگان و یا با پرداخت هزینه (در حال حاضر
روزی  60000تومان) قابل تهیه هستند .در صورتی که این ایستگاهها در محدوده پروژه شما در دسترس باشند ،استفاده از
آنها به شدت توصیه میشود زیرا نیاز به استقرار بر روی نقطه معلوم و خرید مختصات این نقاط را از بین می برند .برای
اطالعات بیشتر در این زمینه با کارشناسان ما تماس بگیرید.



بر اساس استاندارد پس از برداشت  GPSباید ارتفاع بین نقاط ترازیابی شود ،اما تجربه نشان داده است که تجهیزات این
شرکت دقت اختالف ارتفاع را در حد ترازیابی درجه  3تضمین خواهند نمود.



خروجی ارتفاعی دستگاههای  GPSبر اساس ارتفاع از بیضوی مرجع  WGS84خواهند بود در حالی که خروجی مورد قبول
سازمان نقشهبرداری (کلیه نقشههای کشوری) ارتفاع اورتومتریک است .به این منظور باید شبکه حداقل به یک نقطه ارتفاعی
سازمان نقشهبرداری کشور بسته شود .برای پرهیز از این عملیات میتوان حداقل بر روی یک نقطه ارتفاعی سازمان مشاهدات
 GPSانجام داد .بدیهی است در شبکههای بزرگ با ابعاد بیش از  5کیلومتر استفاده از چند نقطه ارتفاعی توصیه خواهد شد.



توصیه میشود در انجام پروژه از فرم استاندارد برداشت استاتیک این شرکت که در پایان این متن درج شده است استفاده
نمایید.



به طور کلی این شرکت برای پس پردازش اطالعات نیاز به سه روز کاری زمان دارد هر چند که در صورت آنکه مختصات فوری
نیاز باشد امکان انجام آن بالفاصله بعد از انجام مشاهدات ممکن است اما توصیه نمیشود .با توجه به این نکته که اطالعات
دقیق مداری در فواصل  3ساعته 12 ،ساعته 3 ،روزه 7 ،روزه و  14روزه (دقیقترین نوع اطالعات ،اطالعات مداری  14روزه
میباشد) توسط آژانسهای بینالمللی محاسبه میشوند و به صورت رایگان از اینترنت قابل دانلود خواهند بود ،استفاده از
حداقل اطالعات  3روزه به شدت توصیه میشود .شایانذکر است استفاده از این اطالعات دقت محاسبه مختصات نقاط را
افزایش خواهد داد.

هزینه کرایه دستگاه  GPSدو فرکانسه:


هزینه کرایه هر عدد دستگاه  GPSدو فرکانسه برای هر روز بدون اپراتور  150،000تومان میباشد .که برای دو دستگاه (یک
ست  )GPSمبلغ  300،000تومان خواهد شد.



برای پروژههای بلندمدت و موردی مبالغ فوق متناسب با نوع پروژه شامل تخفیف خواهند شد.



دستگاههای  GPSبرای برداشت استاتیک با اپراتور و بدون اپراتور کرایه داده میشوند .



در صورت استفاده از اپراتورهای این شرکت و روش برداشتی توصیهشده توسط کارشناسان ما نتایج برداشت توسط این شرکت
تضمین خواهد شد ،بدیهی است در غیر این صورت این شرکت تعهدی مبنی بر صحت مشاهدات و کیفیت آنها بر عهده
نخواهد داشت.



حقالزحمه هر نفر اپراتور  GPSدر روز مبلغ  100،000تومان خواهد نمود (هر دستگاه نیاز به یک اپراتور دارد).



هر روز کاری از ساعت  8صبح تا  5بعدازظهر در نظر گرفته میشود  .ساعات کاری خارج از این ساعات برای دستگاه مبلغ
اضافهای را در پی نخواهد داشت ولی برای هر اپراتور هر ساعت اضافه کاری معادل  11،000تومان هزینه اضافه در پی
خواهد داشت.



کرایه دستگاه از زمان تحویل دستگاه در محل شرکت به مستأجر تا زمان تحویل مجدد آن به شرکت در محل شرکت محاسبه
خواهد شد.



برای پروژههای خارج از تهران هزینه ایابوذهاب نفرات و کرایه حمل دستگاه و خورد و خوراک و اسکان نفرات در حد عرف و
شأن جامعه مهندسین کشور به عهده مستأجر خواهد بود.




برای پروژههای طوالنی مدت خارج از تهران حقالزحمه اپراتورها به صورت مأموریتی و توافقی محاسبه خواهد شد.
هزینه خرید نقاط بنچ مارک و یا فایل  RINEXمشاهدات سازمان نقشهبرداری به عهده مستأجر خواهد بود.



در صورت انجام نشدن پروژه در زمان اجاره دستگاه به هر دلیل به جز مشکل ناشی از اپراتورهای شرکت و یا خراب بودن
دستگاه هزینه کرایه آن روز از مستأجر دریافت خواهد شد.



تخلیه دادهها و پردازش رایگان اطالعات.



دریافت مجوزهای الزم از ارگانهای دولتی ،نظامی ،انتظامی و اطالعاتی جهت انجام عملیات نقشهبرداری در محدوده پروژه بر
عهده مستأجر خواهد بود و در صورت توقف کار و یا توقیف دستگاه و نفرات مستأجر موظف به حل و فصل ماجرا و پرداخت
خسارت میباشد.



مستأجر میبایست مبلغ  %20کل کرایه دستگاهها را قبل از نهایی کردن روز مورد نیاز برای کرایه دستگاه به شرکت پرداخت
نماید تا دستگاه برای آن روز کاری مشخص برای ایشان رزرو گردد.



پس از تحویل دستگاه به شرکت و قبل از شروع تخلیه اطالعات ،پردازش آنها و ارائه مختصات ،فایلهای خام و  RINEXو
گزارشات سرشکنی کل مبلغ کرایه میبایست تسویه گردد.



جهت کرایه دستگاه بدون اپراتور ،مستأجر میبایست یک نفر ضامن مورد اطمینان برای شرکت را معرفی نماید و یا چک
تضمین به مبلغ  80میلیون تومان را به همراه کارت ملی خود در اختیار شرکت قرار دهد .در صورت استفاده از اپراتورهای
شرکت نیازی به معرفی ضامن و یا چک تضمین وجود ندارد.



در طول کرایه دستگاه مسئولیت تأمین امنیت نفرات و تجهیزات به عهده مستأجر خواهد بود.

 .2روش دوم (برداشت :)RTK
این روش برای تعیین مختصات نقاط مبنایی با دقت در حد سانتیمتر ،برداشت توپوگرافی ،پیادهسازی طرحهای عمرانی و کلیه عملیات
نقشهبرداری تا دقت سانتیمتر مورد استفاده قرار می گیرد ،به دلیل عدم نیاز به دید مستقیم در این روش و برد زیاد دستگاه ( 10کیلومتر
از ایستگاه  ) BASEاستفاده از این روش سهولت و سرعت بسیار زیادی را به خصوص در مناطق تپه ماهور ،کوهستانی در پی خواهد
داشت .تفاوت مهم روش استاتیک و  RTKدر این است که در روش استاتیک پس پردازش (محاسبه در دفتر) برای رسیدن به موقعیت
نقاط الزامی است بناب راین امکان دستیابی به موقعیت نقاط در سر زمین وجود ندارد اما در روش  RTKبه طور لحظهای مختصات نقاط در
دسترس خواهد بود که این امر امکان برداشت حجم زیادی از نقاط و همچنین پیادهسازی را میسر مینماید .محدودیت روش  RTKدر
مواردی است که سیگنال  GPSدریافت نشود و یا امکان ژالون گزاری بر روی عارضه وجود نداشته باشد .به طور کلی برای برداشت
 RTKدو روش قابلاستفاده میباشد:


روش اول (روش کالسیک) :استقرار یک دستگاه  GPSبه عنوان  BASEبر روی یک نقطه با مختصات معلوم (معموالً نقاط
مبنایی کشوری که باید اطالعات آن را از سازمان نقشهبرداری کشور  NCCخریداری نمود .هر نقطه در حدود  30،000تومان
و یا هر نقطه با مختصات معلوم دیگر) و استفاده از یک دستگاه  GPSدیگر به عنوان  ROVERو ارسال اطالعات تصحیحات
از طریق امواج رادیویی از  BASEبه  ROVERکه تا  10کیلومتر در خارج شهر و  5کیلومتر در داخل شهر را از ایستگاه
 BASEپوشش میدهد.



روش دوم (روش  :)GPRSاتصال به سامانه ملی هدی (متعلق به سازمان نقشهبرداری کشور  )NCCکه اطالعات تصحیحات
را از طریق  GPRSبرای گیرنده  ROVERارسال می کند و در نتیجه نیاز به خرید نقطه نیست و تنها به یک دستگاه نیاز
دارد .از نظر فاصله محدودیتی وجود ندارد و تنها دریافت سیگنال  GPRSدر منطقه مورد نظر مسئله محدودکننده میباشد
هرچند در فواصل باالی  50کیلومتر از ایستگاه مبنا ،توصیه نمیشود .در این روش اطالعات مربوط به تصحیحات باید از
سازمان نقشهبرداری کشور خریداری شود که برای هر روز در حدود  60،000تومان میباشد .در محدوده شهر تهران مشابه
سامانه ملی هدی ،توسط شهرداری تهران راهاندازی شده است که دسترسی به اطالعات آن برای این شرکت رایگان میباشد.

الزم به ذکر است در حال حاضر تعداد کمی از دستگاه های  GPSموجود در کشور امکان برداشت به روش  GPRSرا
دارا میباشند و این شرکت در این زمینه از مزیت نسبی باالیی برخوردار است.
مقایسه دو روش موجود:
عنوان
تعداد دستگاه  GPSمورد نیاز
تعداد اپراتور مورد نیاز
خرید نقطه کنترل
دقت برداشت

روش کالسیک

روش GPRS

 2دستگاه

 1دستگاه

 2نفر

 1نفر

برای هر ایستگاه  BASEیک نقطه

نیاز ندارد

برای هر دو روش یکسان است.

نیاز به دریافت سیگنال  GPRSدر محل

ندارد

دارد

نیاز به خرید اطالعات تصحیحات

ندارد

دارد

در خارج شهر تا  10کیلومتر در داخل شهر تا  5کیلومتر

ندارد

وجود دارد

وجود دارد

محدودیت برد
امکان پس پردازش برای رسیدن به دقت باالتر

نتیجهگیری:
به طور کلی در صورت در دسترس بودن سامانه هدی در هر منطقه استفاده از روش  GPRSبه علت کم شدن یک دستگاه و یک اپراتور
و عدم نیاز به استقرار بر روی نقطه سازمان نقشهبرداری کشور ،بسیار سریعتر و ارزانتر خواهد بود .و با توجه به این نکته که نیازی به
استقرار بر روی نقطه سازمان وجود ندارد خطاهای احتمالی اپراتور در سانتراژ دستگاه حذف خواهد شد و معموالً نتیجه برداشت به وسیله
سامانه ملی هدی قابلاطمینان تر و دقیق تر خواهد بود ،هر چند که از لحاظ تئوریک تفاوتی در میزان دقت آنها وجود نخواهد داشت.
همچنین به علت قدرت سیگنال  GPRSنسبت به امواج  UHFفرستنده  BASEاحتمال وجود نقاط کور در روش  GPRSکمتر
خواهد بود.

نکات برداشت به روش :RTK


دقت نسبی برداشت  RTKدر حد  2سانتیمتر است که با پس پردازش به زیر  1سانتیمتر هم خواهد رسید.



در روش برداشت  RTKهمواره امکان برداشت محلی وجود دارد اما برای دستیابی به مختصات مطلق ( UTMبهتر از  1متر)
نیاز به یک نقطه با مختصات معلوم قابل استقرار با سه پایه و یا دو نقطه با مختصات معلوم با قابلیت ژالون گذاری وجود خواهد
داشت .دقت مطلق  1متر همواره قابلدسترس است.



در صورت آنکه در منطقه مورد مطالعه امکان استفاده از روش  GPRSباشد نیازی به نقطه معلوم وجود ندارد .همچنین در
صورت آنکه فاصله از نقاط دائم  GPSسازمان نقشهبرداری کمتر از  50کیلومتر باشد نیز با خرید فایل  RINEXمشاهدات آن
نقاط و پس پردازش اطالعات نیاز به استفاده از نقطه با مختصات معلوم از بین میرود.

هزینه کرایه دستگاه  GPSبه روش :RTK


هزینه کرایه هر ست دستگاه  GPSبه روش  RTKبه روش کالسیک  350،000تومان به ازای هر روز کاری میباشد.



هزینه کرایه هر ست دستگاه  GPSبه روش  RTKبه روش  GPRSبه  250،000تومان به ازای هر روز کاری میباشد.



برای پروژههای بلندمدت و موردی مبالغ فوق متناسب با نوع پروژه شامل تخفیف خواهند شد.



به دلیل آنکه در صورت رعایت نکردن موارد فنی امکان وارد شدن صدمات اساسی به تجهیزات وجود دارد و این نکته که
استفاده از نرمافزار  RTKنیاز به آموزش دارد ،دستگاه  GPSبرای برداشت  RTKبدون اپراتور کرایه داده نمیشود.



حقالزحمه هر نفر اپراتور  GPSدر روز مبلغ  100000تومان خواهد نمود (هر دستگاه نیاز به یک اپراتور دارد).



هر روز کاری از ساعت  8صبح تا  5بعدازظهر در نظر گرفته میشود  .ساعات کاری خارج از این ساعات برای دستگاه مبلغ
اضافهای را در پی نخواهد داشت ولی برای هر اپراتور هر ساعت اضافه کاری معادل  11،000تومان هزینه اضافه در پی
خواهد داشت.



کرایه دستگاه از زمان تحویل دستگاه در محل شرکت به مستأجر تا زمان تحویل مجدد آن به شرکت در محل شرکت محاسبه
خواهد شد.



برای پروژههای خارج از تهران هزینه ایابوذهاب نفرات و کرایه حمل دستگاه و خورد و خوراک و اسکان نفرات در حد عرف و
شأن جامعه مهندسین کشور به عهده مستأجر خواهد بود.



برای پروژههای طوالنی مدت خارج از تهران حقالزحمه اپراتورها به صورت مأموریتی و توافقی محاسبه خواهد شد.



هزینه خرید نقاط بنچ مارک ،فایل  RINEXمشاهدات و یا استفاده از دادههای سیستم هدی بر عهده مستأجر خواهد بود.



در صورت انجام نشدن پروژه در زمان اجاره دستگاه به هر دلیل به جز مشکالت ناشی از اپراتورهای شرکت و یا خراب بودن
دستگاه ،هزینه کرایه آن روز از مستأجر دریافت خواهد شد.



تخلیه دادهها و پردازش اطالعات و تضمین صحت اطالعات بر عهده شرکت اجاره دهنده خواهد بود.



دریافت مجوزهای الزم از ارگانهای دولتی ،نظامی ،انتظامی و اطالعاتی جهت انجام عملیات نقشهبرداری در محدوده پروژه بر
عهده مستأجر خواهد بود و در صورت توقف کار و یا توقیف دستگاه و نفرات مستأجر موظف به حل و فصل ماجرا و پرداخت
خسارت میباشد.



مستأجر میبایست مبلغ  %20کل کرایه دستگاهها را قبل از نهایی کردن روز مورد نیاز برای کرایه دستگاه به شرکت پرداخت
نماید تا دستگاه برای آن روز کاری مشخص برای ایشان رزرو گردد.



پس از تحویل دستگاه به شرکت و قبل از شروع تخلیه اطالعات ،پردازش آنها و ارائه مختصات کل مبلغ کرایه میبایست
تسویه گردد.



در طول کرایه دستگاه مسئولیت تأمین امنیت نفرات و تجهیزات به عهده مستأجر خواهد بود.

با تشکر
مهندسین مشاور
طرح آفرینش سپنتا

