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چکیده
آگاهي از مقادير دقیق بخار آب موجود در جو ،از اهمیت بااليي در پیشبیني وضعیت آب و هوا برخوردار است .در اين مطالعه با
استفاده از روش تعیین موقعیت مطلق دقیق ( ،)PPPپارامتر تاخیر کلي تروپوسفري ( )ZTDبه کمک مشاهدات گیرندههاي  GPSسامانه
سمت و همچنین ايستگاه  GPSدائم سازمان نقشهبرداري برآورد شده است .هزينه محاسباتي پايینتر يکي از برتريهاي روش  PPPنسبت
به روش تفاضلي دوگانه در برآورد تاخیر تروپوسفري ميباشد .مشاهدات براي بیست روز متوالي از تاريخ  2112/1/11تا 2112/1/23
استفاده شده است .با استفاده از دادههاي هواشناسي سطحي در مدل تجربي ،سهم قسمت هیدروستاتیک (خشک) از قسمت
غیرهیدروستاتیک (تَر) در تاخیر کلي تروپوسفري تفکیک شده است .در ادامه با استفاده از تابع تبديل ،تاخیر ناشي از قسمت
غیرهیدروستاتیک که ناشي از بخار آب اتمسفر است ،به بخار آب قابل بارش تبديل شد .براي انجام پردازش از سه نوع دادههاي ساعت و
مداري نهايي ( )finalو سريع ( )rapidو خیليسريع ( )ultra-rapidتولید شده توسط سرويس بینالمللي ناوبري جهاني ( )IGSاستفاده شده
است .پردازش مشاهدات در نرمافزار  Bernese 5.0انجام گرفت .همچنین بخار آب قابل بارش حاصل از روش  PPPبا نتايج بارش سطحي
ايستگاههاي هواشناسي مقايسه شد .براي اعتبار سنجي مقدار بخار آب محاسبه شده توسط  ،GPSاز مقادير متناظر مشاهده شده توسط
راديوسوند استفاده شد .براي اين منظور ،ايستگاه  GPSسازمان نقشهبرداري و ايستگاه هواشناسي فرودگاه مهرآباد انتخاب شد .نتايج نشان
داد براي حالتي که از دادههاي ساعت و مدار نهايي در پردازش استفاده ميشود ،میزان انحراف معیار و  RMSو همبستگي به ترتیب
 1/2262میليمتر 1/1362 ،میليمتر و  1/3639بوده است و اين مقادير براي حالتي که از محصوالت ساعت و مداري سريع استفاده
گرديد ،به ترتیب  1/2621میليمتر 1/2292 ،میليمتر و  1/3621بدست آمد .در نهايت مقادير انحراف معیار و  RMSو همبستگي به
ترتیب براي محصوالت خیلي سريع برابر  2/6196میليمتر 1/2136 ،میليمتر و  1/3922است.
واژگان کلیدی :تعیین موقعیت مطلق دقیق ( ،)PPPتاخیر کلي زنیتي تروپوسفر ،بخار آب قابل بارش ،راديوسوند
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قابلیت محصوالت مداری سرویس  IGSبرای کاربردهای هواشناسی سامانه

قابلیت محصوالت مداري سرويس  IGSبراي کاربردهاي هواشناسي سامانه GPS

بخار آب اتمسفر فراوانترين گاز گلخانهاي است و
نقش اساسي در تشکیل شرايط آب و هوايي ،تغییرات
محیطي و گرمايش جهاني 1ايفا ميکند ] .[1دانستن دقیق
مقدار بخار آب موجود در اتمسفر در بهبود پیشبیني آب و
هوا و پايش وضعیت جوي حائز اهمیت است .به طور کلي
تاخیر انتشار امواج  2GNSSناشي از اثر تروپوسفر در
راستاي زنیت را تاخیر کلي زنیتي تروپوسفر 9ميگويند
] .[2ميتوان با استفاده از دادههاي سطحي هواشناسي اين
تاخیر را به مقدار بخار آب قابل بارش 2اتمسفر تبديل کرد.
در يک دههي گذشته سیستم ناوبري ماهوارهاي جهاني
همانند يک وسیله دقیق و مقرون به صرفه براي مطالعهي
اتمسفر به کار گرفته شده است .اطالعات به دست آمده از
طريق  GNSSدرباره تاخیر تروپوسفري در مقیاسهاي
زماني مختلف را ميتوان به منظور پیشبیني شرايط آب و
هوايي استفاده کرد.
در بحث تعیین موقعیت با استفاده از  ،GNSSتاخیر
تروپوسفري به عنوان يک پارامتر مزاحم تلقي ميگردد.
بدين لحاظ براي افزايش دقت تعیین موقعیت درصدد
حذف و کاهش اثر آن هستند .در حاليکه امروزه ميتوان
براي کاربردهاي هواشناسي مقدار بخار آب قابل بارش
تروپوسفر را از طريق تاخیر انتشار سیگنالهاي GPS
هنگام عبور از جو زمین بدست آورد ،زيرا تاخیر (خطاي)
تروپوسفري تابعي از فشار ،دما و رطوبت جو است.
در اوايل دهه  ،1331محققین تکنیکهايي را توسعه
دادند که خطاي تروپوسفري موجود در سیگنالهاي GPS
براي تعیین مقدار بخار آب قابل بارش اتمسفر استفاده
شود .اين امر منجر به تعريف تکنیک جديدي به نام GPS
( Meteorologyبه اختصار  )GPS-METگرديد ].[9
از زمان توسعه هواشناسي به روش  GPSدر دههي
 ،1331سامانه تعیین موقعیت جهاني به عنوان يک روش
موثر براي مطالعه اتمسفر از قبیل برآورد تاخیر کلي زنیتي
تروپوسفري شناخته شده است .دو روش کلي براي برآورد
تاخیر تروپوسفر به وسیله  GPSاستفاده ميشود .روش
اول پردازشهاي تفاضلي دوگانهي مشاهدات  GPSو روش

دوم تعیین موقعیت مطلق دقیق 2است .روش تفاضلي
دوگانه يکسري محدوديتهايي دارد .در اين روش فاصله
بین ايستگاهها بايد کمتر از  211کیلومتر باشد .همچنین
به دلیل استفاده از شبکه نقاط  GPSو تعداد گیرندههاي
زياد ،هزينه استفاده از اين روش زياد و مقرون به صرفه
نیست .روش ديگر ،روش تعیین موقعیت مطلق دقیق
است .در اين روش تنها از يک دستگاه گیرنده  GPSبراي
جمعآوري مشاهدات استفاده ميشود .اين روش وابسته به
پردازش مشاهدات غیر تفاضلي يک گیرندهي تنهاست که
به طور مستقیم ميتوان مقدار تاخیر زنیتي تروپوسفر را
محاسبه کرد ].[2
به طور کلي اتمسفر روي امواج مايکرويو تاثیر
ميگذارد .از جمله تکنیکهاي ژئودتیک که متاثر از
تاثیرات اتمسفر هستند ،ميتوان از سیستم تعیین موقعیت
جهاني و سیستم  6SARو همچنین تکنیک  1VLBIنام
برد ] .[2به طور کلي در علوم ژئودتیک جو را به دو بخش
تروپوسفر و يونوسفر تقسیم ميکنند.
يونسفر بخش بااليي جو است که توسط تابشهاي
خورشیدي يونیزه ميشود .اين اليه در ارتفاع 1111-21
کیلومتري از سطح زمین قرار دارد .يونسفر به دلیل دارا
بودن ذرههاي باردار ،امواج الکترومغناطیس را تحت تاثیر
قرار ميهد .تعداد الکترونها در يونسفر به اندازهاي است
که ميتوانند بر انتشار فرکانس راديويي تاثیر بگذارد .تراکم
يونها در اين اليه در طول روز و شب ،فصلها و براساس
بازه فعالیت خورشیدي تغییر ميکند .میزان اثر اين اليه بر
روي امواج الکترومغناطیس به گرانش زمین نیز بستگي
دارد .اين خطا يکي از مهمترين منابع خطا در اندزه گیري
با سامانههاي تعیین موقعیت جهاني است ] .[6براي کاهش
اثر اين خطا و از بین بردن آن ،ترکیب خطي دو موج
حامل  L1و  L2که به ترکیب  L3معروف است ،مورد
استفاده قرار ميگیرد .اين ترکیب به ترکیب عاري از
يونسفر معروف است.
تروپوسفر پايینترين اليه جو است که ضخامت آن به
مکان وابسته است .در کوهستانها ضخامت تروپوسفر کم و
در دشتها ضخامت و ارتفاع آن افزايش مييابد .عالوه بر
اين ،ارتفاع اين اليه به تغییر فصلها و زمان نیز بستگي

1 Global warming
2 Global Navigation Satellite System
3 Zenith Total Delay
4 Precipitable Water Vapor

5 Precise Point Positioning
6 Synthetic Aperture Radar
7 Very Long Baseline Interferometry

 -1مقدمه
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1 dispersive
2 Saastamoinen

 -2محصوالت مداری سرویس IGS
ارائه محصوالت مداري دقیق براي سیستم ناوبري
ماهوارهاي جهاني ،از اهداف مهم سرويس جهاني 2IGS
است ] .[1اين محصوالت شامل موقعیت ماهوارهها ،ساعت
ماهوارهها و همچنین پارامترهاي دوران زمین هستند.
محصوالت مداري سرويس  IGSبه سه دسته محصوالت
نهايي ،2سريع 6و خیلي سريع 1تقسیم ميشود .محصول
نهايي با کیفیتترين محصول اين سرويس است .محصول
نهايي به صورت هفتگي ،با تاخیر  12تا  19روز ساخته
شده و در اختیار کاربران قرار ميگیرد .محصول مداري
سريع به اختصار با  IGRنشان داده ميشود .اين محصول
کیفیتي نزديک به محصوالت نهايي دارد .اين محصول با

3 Real time
4 International GNSS Service
5 Final
6 Rapid
7 Ultra-Rapid
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دارد .بسیاري از ابرها و سیستمهاي آب و هوايي در اين اليه
اتفاق ميافتد .ضخامت اين اليه از  3تا  16کیلومتر متغیر
است .براي مثال در قطب شمال و جنوب ضخامت آن 3
کیلومتر و در استوا به  16کیلومتر ميرسد .براي
سیگنالهاي با فرکانس پايینتر از  ،30GHzاين اليه يک
محیط پاشنده 1نیست .به عبارت ديگر ،تاثیري که روي اين
سیگنالها دارد ،مستقل از فرکانس آنها است ] .[1بنابراين،
نميتوان اثر آن را همانند اثر يونوسفر به صورت ترکیب
خطي از امواج  L1و  L2حذف کرد .اين اليه شامل همه
تاثیرات جوي است که روي زمین اتفاق ميافتد .با توجه به
خواص الکترومغناطیسي مولکول آب ،تاثیر تروپوسفر روي
امواج الکترومغناطیس تا حدي بزرگ است .اين ويژگي
تروپوسفر يک منبع خطاي اندازهگیري در سیستم GNSS
به حساب ميآيد .تاخیر تروپوسفر در راستاي زنیتي به دلیل
کاهش ضخامت تروپوسفر و کاهش طول مسیري که در اين
اليه طي ميکند ،کاهش مييابد ].[9
تروپوسفر به طور کلي به دو بخش هیدروستاتیک
(خشک) و غیر هیدروستاتیک (تَر) تقسیم ميشود.
مولفهي هیدروستاتیک به نسبت مخلوط گازهاي خشک
وابسته است و به بخار آب ،وابسته نیست ] .[3اين ويژگي
مولفه هیدروستاتیک ،پیشبیني بسیار دقیق آن را بر
اساس پارامترهاي سطحي هواشناسي ممکن ميسازد.
شکست پذيري قسمت تَر به طور دقیق توسط
اندازهگیريهاي سطحي قابل پیشبیني نیست .بنابراين،
روشهاي جايگزين بايد به کار گرفته شود.
امروزه شبکه دائم  GPSدر کنار کاربردهاي ژئودتیکي
و نقشهبرداري ،اهدافي مانند تعیین مقدار بخار آب قابل
بارش را دنبال ميکنند .در واقع پیشبیني شرايط آب و
هوايي يکي از کاربردهاي اين شبکهها است .براي اين
منظور بايستي در کنار گیرندههاي  ،GPSحسگرهاي
هواشناسي نصب و راهاندازي گردد .از اين حسگرهاي
هواشناسي براي اندازهگیري دادههاي سطحي مانند فشار،
رطوبت و دماي سطحي استفاده ميشود .با استفاده از اين
دادهها و روابط موجود ،مثل رابطه ساستاموينن ،2قسمت
هیدروستاتیک تروپوسفر محاسبه ميشود ].[11

تا به امروز تحقیقات زيادي از برآوردهاي بخار آب قابل
بارش حاصل از ايستگاههاي  GPSزمیني بهره گرفتهاند.
براي مثال پرسد و ساين در سال  2113از برآوردهاي بخار
آب  GPSبراي اعتبارسنجي دادههاي ماهوارهي ماديس
استفاده کردند ] .[11همچنین مطالعات زيادي در زمینهي
تغییرات روزانهي بخار آب ،بررسي تغییرات بخار آب در
حین بارش ،پايش تغییرات اقلیمي و مدلسازي عددي
وضع آب و هوا به کمک تکنیک  GPS-METانجام شدهاند
] .[12، 12 ،19 ،12اخیرا برآوردهاي زمین مبناي بخار آب
به کمک مشاهدات ايستگاههاي  GPSدر منطقه ايران
براي کاربريهاي مختلفي همانند توموگرافي تروپوسفر
] [16و پیشبیني عددي وضع هوا ] [11بکار گرفته شده-
اند .به هر حال تا به امروز تحقیقي در رابطه با بررسي اثر
محصوالت مداري و ساعت مختلف در دقت برآورد تاخیر
تروپوسفري به کمک مشاهدات  GPSصورت نگرفته است.
از اين رو در اين مطالعه هدف اصلي بررسي میزان اثر
محصوالت مختلف ساعت و مدار سرويس  IGSدر دقت
برآورد بخار آب قابل بارش ميباشد .نتیجهي چنین
مطالعاتي در استفاده از بخار آب قابل بارش حاصل از اين
تکنیک در کاربريهاي به هنگام 9از اهمیت بااليي
برخوردار خواهد بود.
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تاخیر  11تا  21ساعت منتشر ميشود .محصول مداري
خیلي سريع در هر روز چهار بار در اختیار کاربران قرار
ميگیرد .طول اين محصول  29ساعت است .نیمه اول اين
محصوالت دادههاي مشاهده شده و نیمه دوم آن دادههاي
پیشبیني شده است.

 -3روشهای برآورد بخار آب اتمسفر
روشهاي مختلفي براي برآورد بخار آب اتمسفر مورد
استفاده قرار ميگیرد .در هواشناسي براي بدست آوردن
بخار آب اتمسفر از روشهايي مانند راديوسوند 1و
راديومتر 2استفاده ميشود .در علوم ژئودتیک از روشهاي
تعیین موقعیت جهاني و تداخل سنجي با خط مبناي
بسیار بلند براي مطالعه اتمسفر و برآورد بخار آب استفاده
ميشود ] .[19يکي از روشهاي موجود جهت پردازش
مشاهدات  ،GPSروش تعیین موقعیت مطلق دقیق است.
اين روش توسط زومبرگ 9توسعه يافته است .ويژگي اصلي
اين روش استفاده از تنها يک گیرنده براي انجام مشاهدات
است .روش تعیین موقعیت مطلق دقیق ،روشي است
برپايه پردازش مشاهدات غیر تفاضلي که توسط يک
گیرنده تنها جمعآوري شده است ] .[13در اين روش از
تصحیحات دقیق ساعت و مدار ماهوارهها استفاده ميشود.
اين تصحیحات توسط  IGSو مراکز ديگر در اختیار
کاربران قرار ميگیرد.
براي رسیدن به دقتهاي بهتر در روش تعیین
موقعیت مطلق دقیق ،از ترکیب عاري از يونسفر مشاهدات
شبه فاصله کد و فاز موج حامل استفاده ميشود .به عالوه،
منابع خطا نظیر تاخیر تروپوسفري ،يا مدل ميشوند و يا
به عنوان مجهول برآورد ميشوند .دقت اين تکنیک براي
تعیین موقعیت در حدود دسيمتر يا چند دسيمتر است
].[21 ،21
براي رسیدن به دقت بهتر استفاده از مشاهدات فاز
گیرندهي دوفرکانسه به منظور حذف خطاي يونسفر توصیه
ميشود .همچنین براي بهبود دقت برآورد مجهوالت،
خطاهاي سیستماتیک مانند آفست ساعت و آنتن ماهواره،
بارگذاري جزر و مد اقیانوسها ،پارامترهاي دوران زمین

تصحیح ميگردند .اين تصحیحات در نرم افزار
 5.0اعمال شده است.
روش  PPPمشابه روشهاي ديگر تعیین موقعیت،
شامل سه مولفهي مشاهدات ،مدل تصحیحات و روش
سرشکني است .مشاهدات پايه شامل مشاهدات عاري از
يونسفر شبه فاصله کد و فاز موج حامل است ].[22
مراحل انجام تکنیک  PPPدر پردازش مشاهدات و
برآورد مجهوالت در نرمافزار  Bernese 5.0عبارتند از
]:[21
 استفاده از محصوالت ساعت و مداري ماهواهها
 ترکیب غیرتفاضلي مشاهدات شبه فاصله کد و
فاز موج حامل گیرندهي دو فرکانسه و به دست
آوردن مشاهدات عاري از يونسفر
 استفاده از مدل تصحیحات
 انجام سرشکني
 برآورد مجهوالت به ويژه مجهول تاخیر زنیتي
تروپوسفري
Bernese

در نهايت مدل معادالت مشاهدات براي انجام
محاسبات و سرشکني در روش  PPPکه به مدل عاري از
يونسفر معروف است به صورت زير خواهد بود ]:[29
() 1
() 2

) PIF    c .dt  d trop   (PIF

c .f 1.N 1  c .f 2 .N 2
f 12  f 2 2
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   IF 

در روابط ( )1و ( )2پارامترها به صورت زير تعريف
ميشوند:
 : PIFمشاهده عاري از يونسفر شبه فاصله کد

 :  IFمشاهده عاري از يونسفر فاز موج حامل
 : فاصله هندسي بین گیرنده و ماهواره ،شامل
مختصات مجهول گیرنده و موقعیت ماهواره
 : cسرعت نور
 : dtخطاي ساعت گیرنده
 : d tropتاخیر تروپوسفر
 : f iفرکانس موج حامل

1 Radiosondes
2 Radiometer
3 Zumberge

 IF    c .dt  d trop 

 : N iابهام فاز صحیح

 :  .نويز اندازهگیري





ابهام فاز موج حامل ، N IF :که خود ترکیبي از
ابهام فاز موج حامل در فرکانس  L1و  L2است.

 -1-3محاسبه تاخیر کلی قائم تروپوسفری با
روش PPP

تاخیر تروپوسفر به فاصله انتشار موج راديويي در اتمسفر
وابسته است .همچنین ،اين کمیت تابعي از زاويه زنیتي
ماهواهها است .با توجه به وابستگي تاخیر تروپوسفر به زاويه
ارتفاعي ،تاخیر تروپوسفر در راستاي زنیتي تولید ميشود.
تروپوسفر براي امواج راديويي با فرکانس باالي 15GHz
محیط غیر پاشنده است .تاخیر تروپوسفر براي امواج با
فرکانسهاي مختلف مورد استفاده در سامانه تعیین موقعیت
جهاني يکسان است .همچنین اين تاخیر در مشاهدات شبه
فاصله کد و فاز موج حامل مقادير يکساني دارد .به دلیل
تاثیري که تروپوسفر روي امواج الکترومغناطیس ميگذارد،
ميتوان تاخیر تروپوسفر را به دو قسمت هیدروستاتیک
(خشک) و غیر هیدروستاتیک (تَر) تقسیم کرد ].[22 ،21
()9

ZTD  ZHD  ZWD

] 0.0022768  p 0[ mbar

] 1  0.00266  cos  2   0.00028  H [ km

 -2-3برآورد بخار آب قابل بارش در اتمسفر به
کمک GPS

بخار آب قابل بارش برابر مقدار بخار آب اتمسفر فشرده
شده در ستون عمودي واحد سطح است .اين متغیر به
شدت به فرآيندهاي هیدرولوژي و پردازشهاي دينامیکي
وابسته است ] .[22میزان تاخیر تَر تروپوسفري تابعي از
بخار آب و دماي اتمسفر است .بنابراين ميتوان با در
اختیار داشتن میانگین وزندار دماي اتمسفر ( )Tmو با
استفاده از تاخیر تَر تروپوسفري مقدار بخار آب قابل بارش
را در اتمسفر به دست آورد .تبديل تاخیر تروپوسفري به
بخار آب قابل بارش در دو مرحله مطابق زير انجام ميشود.
 -1سهم هواي خشک که به تاخیر هیدروستاتیکي
زنیتي معروف است از تاخیر کلي تروپوسفر جدا ميشود.
براي محاسبه تاخیر هیدروستاتیکي ميتوان از فرمول
ساستاموينن (رابطهي  )2استفاده کرد.
 -2مقدار باقي مانده را با استفاده از فاکتور تبديل
  T m طبق رابطه ( ،)6به مقدار بخار آب قابل بارش

تبديل ميشود.

 : p0فشار سطحي
 : عرض جغرافیايي نقطه مشاهداتي
 : Hارتفاع ارتومتريک نقطه مشاهداتي
مولفهي  ZWDکه مرتبط با توزيع بخار آب در
اتمسفر است ،با اختالف بین تاخیر کلي زنیتي تروپوسفري
1 Zenith Hydrostatic Delay
2 Zenith Wet Delay

PW V GPS   T m  ZW D

فاکتور تبديل  ،  T m به میانگین وزندار دماي بخار
آب ( )Tmستون اتمسفر در راستاي زنیتي ايستگاه گیرنده
بستگي دارد و از طريق رابطهي زير محاسبه ميشود ].[22

ZHD[ m ] 

در رابطهي باال پارامترها به صورت زير تعريف ميشوند:

ZWD  ZTD  ZHD

()2

()6

مولفهي  1ZHDتاخیر ناشي از قسمت هیدروستاتیکي
تروپوسفر و  2ZWDتاخیر ناشي از قسمت غیر
هیدروستاتیک تروپوسفر است.
()2

اس



موقعیت گیرنده (شامل سه پارامتر)x r , y r , z r :
 ،در رابطهي پارامتر  وجود دارند.
خطاي ساعت گیرندهdt :
تاخیر قائم تروپوسفرd trop :

6

()1

10
W RV  k 3 T m   k 2  k 1  M w M d  

 T m  

متغیرهاي رابطه  1و مقادير آنها در جدول  1معرفي
شده است.
براي محاسبه ضرايب میانگین وزندار دماي اتمسفر
( )Tmروابط گوناگوني براي مناطق مختلف بدست آمده
است .از جمله ميتوان به رابطه بیويس 9براي اياالت
متحده اشاره کرد ] .[26براي انجام محاسبات از مدل
3 Bevis
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بردار مجهوالت در اين روش به شرح زير است ]:[21

و تاخیر غیرهیدروستاتیک تروپوسفر محاسبه شده طبق
رابطه زير به دست ميآيد:

قابلیت محصوالت مداري سرويس  IGSبراي کاربردهاي هواشناسي سامانه GPS

شريفي و همکاران (رابطه  )9که براي منطقه ايران بدست
آمده ،استفاده شده است .اين مدل با استفاده از دادههاي
راديوسوند براي منطقه ايران محاسبه شده است ].[21

T m  82.97  0.67T 0

() 9

مولفهي  T 0بیانگر دماي سطحي برحسب درجه
کلوين در ايستگاه مشاهداتي است .اگر در ايستگاه
مشاهداتي سنسوري براي اندازهگیري دماي سطحي وجود
نداشته باشد ،بايد از نزديکترين ايستگاه هواشناسي اين
پارامتر را به ايستگاه مشاهداتي انتقال داد.

مشاهداتي به دست آورد .براي اين منظور از رابطه 3
استفاده ميشود ].[23
()3

1
1
v dh    h j 1  h j   v j 1  v j  / 2
w 
w

 wچگالي آب مايع و مقدار آن در جدول  1بیان
شده است .ضرايب  jو  j  1به ترتیب براي اليههاي

پايین و باالي جو است h .ارتفاع و  vچگالي بخار آب
است v .بر طبق معادله زير محاسبه مي شود.
Pv
Rv T

()11

 -3-3محاسبه بخار آب با استفاده از رادیوسوند
راديوسوند وسیله و ابزار کوچکي است که در زير بالون
پر از گاز هیدروژن وصل ميشود .اين وسیله ،مقادير ارتفاع
ژئوپتانسیل ،سرعت و جهت باد ،دما و رطوبت را در سطوح
فشار باالي ايستگاه ،اندازهگیري ميکند .دادههاي
جمعآوري شده ،از طريق امواج راديويي به ايستگاه زمیني
ارسال ميشود .راديوسوند اين دادهها را در بعضي سطوح
فشار استاندار اندازهگیري ميکند .از اين پروفیل ارتفاعي
دادههاي راديوسوند ميتوان مقدار بخار آب را در ايستگاه

()11

Pv  RH  exp(37.2465  0.213166 T

214

) 2.56908.104 T 2

مولفهي  Tدماي مطلق در واحد درجه کلوين و
رطوبت نسبي در سطوح مختلف فشار هستند.

RH

][29

مقدار

نام متغیر

1025kg/m3

چگالي آب

W

461.5J/kg K

ثابت گازهاي ويژه

RV

375463K3/hPa

ثابت فیزيکي

k3

71.295K/hPa

ثابت فیزيکي

k2

77.689K/hPa

ثابت فیزيکي

k1

18.0152g/mol

جرم مولي بخار آب

Mw

28.9644g/mol

جرم مولي هواي خشک

Md

براي محاسبه بخار آب قابل بارش ،ايستگاههاي زمیني
 GPSاستفاده شده در اين مقاله شامل ايستگاههاي سامانه
موقعیتيابي آني تهران (سامانه سمت) به عالوه ايستگاه
 GPSدائمي تهران واقع در سازمان نقشهبرداري کشور است.
سامانه سمت در حال حاضر متشکل از شش ايستگاه دائمي
 GNSSميباشد .يکي از اين ايستگاهها در مرکز و بقیه در

v 

 Rvثابت گازهاي ويژه براي بخار آب ،و مقدار آن در
جدول  1بیان شده است Pv .فشار جرئي بخار آب است و
بر اساس فرمول زير محاسبه ميشود ].[21

جدول -1مقادير مورد استفاده در فاکتور تبديل تاخیر تَر تروپوسفري به بخار آب قابل بارش

 -4دادهها و منطقه مورد مطالعه

PWV 

نماد

مناطق مرزي شهر مستقر شدهاند .چگونگي توزيع
ايستگاههاي  GPSدر شهر تهران را ميتوان در شکل 1
مشاهده کرد .مشاهدات ايستگاههاي  GPSاز تاريخ
 2112/1/11تا ( 2112/1/23بیست روز) به عنوان دادههاي
مورد نظر در اين مطالعه ،انتخاب شده است .دلیل انتخاب
اين بازهي زماني ،رخداد بارش در تاريخ  13جوالي 2112
در شهر تهران و ايجاد سیل و خسارت در اين شهر است.

اس

1 Niell mapping function
2 priori troposphere model
3 synoptic

شکل -1ايستگاههاي هواشناسي و  GPSمورد استفاده

جدول -2ايستگاههاي هواشناسي متناظر هر ايستگاه

GPS
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دادههاي مربوط به نقاط شبکه شهرداري تهران از سايت
سامانه سمت ( )http://rtkservices.tehran.irو دادههاي
ايستگاه سازمان نقشهبرداري از http://sopac.ucsd.edu
دريافت شده است .البته در ايستگاه  GPSسازمان
نقشهبرداري ( )TEHNفايل مشاهدات براي پنج روز متوالي
( 2112/1/11تا  )2112/1/12در دسترس نبود.
مشاهدات ايستگاههاي با فاصله زماني  91ثانیه
جمعآوري شده است .در فرآيند پردازش زاويه ارتفاعي 11
درجه انتخاب شد .دوره زماني خروجي تاخیر تروپوسفر 2
دقیقه در نظر گرفته شده است .از مدل  FES2004براي
محاسبه تاثیر بارگذاري اقیانوسها روي ايستگاهها استفاده
شده است .مدل  FES2004منطقه ايران را پوشش
ميدهد .ضرايب اين مدل براي نقاط واقع در منطقه ايران
با معلوم بودن مختصات نقطهي مورد نظر توسط سايت
 http://holt.oso.chalmers.se/loadingقابل تولید است.
همچنین در فرآيند پردازش از باياس تفاضلي کد استفاده
شده است .باياس تفاضلي کد را ميتوان از سايت
 http://www.naic.eduدريافت کرد.
خروجيهاي نرم افزار  Bernese 5.0در پردازش با
روش  ،PPPشامل موقعیت سه بعدي ايستگاه ،خطاي
ساعت گیرنده و تاخیر تروپوسفري است .براي به دست
آوردن تاخیر تروپوسفري در راستاي زنیتي از تابع تبديل
نیل 1استفاده شده است .تاخیر کلي تروپوسفر شامل دو
جزء است .جزء اول ،جواب مدل تاخیر تروپوسفري اولیه2
است .جزء دوم ،مربوط به تاخیر قسمتي از تروپوسفر است
که مدل کردن آن سخت است و در فرآيند پردازش به
عنوان مجهول برآورد ميشود .جمع اين دو جزء ،تاخیر
کلي تروپوسفر را در راستاي زنیتي شامل ميشود .نتايج
حاصل از مدل اولیه براي يک ايستگاه همواره ثابت است.
به دلیل اينکه در مدل اولیه با توجه به ارتفاع ايستگاه ،دما
و فشار از سطح دريا انتقال مييابد .مدل اولیه نميتواند
نماينده تاخیر خشک تروپوسفر باشد ،زيرا دما و فشار
تابعي از زمان است و هر لحظه تغییر ميکند.
از دادههاي فشار ،دما و رطوبت ايستگاههاي
سینوپتیک 9هواشناسي موجود در شهر تهران براي
محاسبه مقدار تاخیر قسمت هیدروستاتیک (خشک)

تروپوسفر (رابطهي  )2و همچنین محاسبه تابع تبديل
(رابطهي  ،)1براي ايستگاههاي  GPSاستفاده شده است.
در اين ايستگاهها سنسورهاي هواشناسي وجود ندارد،
بنابراين بايد از نزديکترين ايستگاه هواشناسي موجود در
اطراف ايستگاه  ،GPSپارامترهاي جوي مورد نیاز را تا
ايستگاه  GPSانتقال داد .بايد در نظر داشت تا کمترين
خطا و بیشترين انطباق اين دو نوع داده به يک ديگر وجود
داشته باشند .از چهار ايستگاه هواشناسي با کمترين فاصله
نسبت به ايستگاههاي  GPSاستفاده شد .موقعیت اين
چهار ايستگاه هواشناسي و همچنین ايستگاههاي GPS
استفاده شده ،در شکل  1نشان داده شده است .پس از
مقايسه فاصله بین ايستگاهها ،ايستگاههاي هواشناسي
متناظر ايستگاههاي  GPSدر جدول  2آورده شده است.
براي مقايسه نتايج محاسبات و صحت سنجي نتايج
عددي به دست آمده از میزان بخار آب موجود در اتمسفر
به روش  ،PPPاز دادههاي هواشناسي راديوسوند استفاده
شد .تنها ايستگاه هواشناسي داراي مشاهدات راديوسوند با
فاصله زماني  12ساعته ،ايستگاه هواشناسي فرودگاه
مهرآباد بود .دادههاي مربوط به مشاهدات اين ايستگاه از
شد.
دريافت
Wyoming
دانشگاه
سايت
()http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html
دادههاي راديوسوند در هر  12ساعت (ساعت صفر
 UTCو ساعت دوازده  )UTCبراي ايستگاه هواشناسي
مهرآباد اندازهگیري ميشود .بنابراين ،مقايسه بخار آب
حاصل از راديوسوند و بخار آب حاصل از  ،PPPدو بار در
روز امکان پذير است .براي محاسبه بخار آب به وسیله
راديوسوند از رابطه  3استفاده شد.

قابلیت محصوالت مداري سرويس  IGSبراي کاربردهاي هواشناسي سامانه GPS

نزديکترين ايستگاه هواشناسي
Shemiran
Mehrabad Airport
Chitgar
Mehrabad Airport
Shemiran
Geophysic
Mehrabad Airport

ايستگاههاي

GPS

DA01
M020
M022
M318
M804
TEHN
TMIC

 -5نتایج عددی
بخار آب قابل بارش در دوره زماني بیست روزه براي ماه
جوالي در سال  2112به وسیلهي روش  PPPمحاسبه شد .از
سه نوع محصوالت مداري و ساعت نهايي ،سريع و خیلي
سريع دادههاي مداري  GPSدر روش تعیین موقعیت مطلق
دقیق استفاده گرديد .همچنین ،اطالعات مربوط به بارش
سطحي با فاصله زماني  9ساعتهي ايستگاههاي هواشناسي با
مقادير بخار آب قابل بارش محاسبه شده به وسیله روش PPP
مقايسه گرديد .نتايج بدست آمده از هر دو روش با دقت باال با
هم منطبق هستند .براي زماني که مقدار بخار آب قابل بارش
افزايش پیدا کرده میزان بارش ثبت شده در ايستگاههاي
هواشناسي افزايش پیدا کرده است .در مقايسه بین مقادير
عددي ثبت شدهي ايستگاههاي  GPSو ايستگاههاي
هواشناسي متناظر از جدول  2کمک گرفته شد .در شکل ،2
نتايج عددي مقادير بخار آب قابل بارش ايستگاه  M022و
بارش سطحي ايستگاه هواشناسي متناظر (ايستگاه )Chitgar
نشان داده شدهاند .همان طور که از شکل  2مشخص است ،در
محاسبه بخار آب با استفاده از سه نوع محصول سرويس IGS
تفاوت زيادي وجود ندارد .نتايج حاصل از مقايسه اين سه نوع
محصول براي تمام ايستگاههاي  GPSدر جدول  9بیان شده
است .در اين جدول مقادير باياس و انحراف معیار بین محصول
مداري نهايي ( )IGSو سريع ( )IGRو همچنین باياس و
انحراف معیار محصول مداري نهايي و خیلي سريع ()IGU
محاسبه شده است .جدول  9بیانگر اين است که در تمام
ايستگاهها مقادير باياس و انحراف معیار بین محصول مداري
نهايي و سريع کمتر از مقادير باياس و انحراف معیار بین
محصول مداري نهايي و خیلي سريع است .در شکل  ،2ستون
سبز رنگ میزان بارش سطحي (میزان بارشي که در ايستگاه
هواشناسي اندازهگیري شده است) در نزديکترين ايستگاه
هواشناسي را نشان ميدهد .همان طور که از شکل  2مشخص
است ،در اواخر روز  13جوالي  ،2112ايستگاه هواشناسي
بارشي به میزان  13میليمتر ثبت کرده است .از طرف ديگر
میزان بخار آب قابل بارش در همان زمان در ايستگاه GPS
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متناظر ،به حداکثر مقدار خود رسیده است .اين بدان معني
است که يک رابطه مستقیم بین میزان بخار آب قابل بارش و
میزان بارش وجود دارد.
جدول -9مقايسه میزان بخار آب قابل بارش محاسبه شده با روش PPP

در حالتهاي استفاده از محصوالت مداري مختلف(واحد میلیمتر)
STD IGSIGU

Bias IGSIGU

STD IGSIGR

Bias IGSIGR

ايستگاه

1/136

1/112

1/229

-1/116

DA01

1/329

1/191

1/226

-1/119

M020

1/112

-1/113

1/292

-1/119

M022

1/311

1/191

1/299

-1/121

M318

1/323

1/112

1/226

-1/112

M804

1/322

-1/132

1/223

-1/111

TEHN

1/362

-1/192

1/239

1/113

TMIC

 -1-5مقایسه با دادههای رادیوسوند
براي اعتبار سنجي نتايج حاصل از دادههاي مداري در
پردازش به روش  ،PPPاز دادههاي راديوسوند ايستگاه
هواشناسي فرودگاه مهرآباد استفاده شده است .به دلیل
اينکه در ايستگاه هواشناسي فرودگاه مهرآباد گیرنده GPS
وجود نداشت ،براي کاهش خطا در مقايسه بین بخار آب
قابل بارش حاصل از راديوسوند و  GPSاز نزديکترين
ايستگاه  GPSموجود ،يعني ايستگاه  TEHNاستفاده شده
است .در شکل  ،9بخار آب ايستگاه  TEHNواقع در
سازمان نقشهبرداري و بخار آب حاصل از راديوسوند
ايستگاه هواشناسي مهرآباد با يکديگر مقايسه شدهاند.
همان طور که از شکل  9معلوم است ،نتايج حاصل از دو
روش با دقت خیلي خوبي به يکديگر منطبق هستند .براي
نشان دادن میزان انطباق بین دو روش برآورد بخار آب قابل
بارش ،نتايج حاصل از اين مقايسه آماري در جدول  2نشان
آورده شده است .همان طور که انتظار ميرفت ،برآوردهاي
بخار آب حاصل از محصول ساعت و مداري نهايي دقت
بهتري را نسبت به دو نوع ديگر اين محصوالت دارد.
همچنین نتايج حاصل از راديوسوند با نتايج حاصل از
محصول نهايي همبستگي بیشتري دارد .يکي از معايب
محصوالت مداري نهايي ،تاخیر دو هفتهاي اين محصوالت
است .محصوالت سريع تا حدودي اين تاخیر زماني را
برطرف کرده است .اما در کاربردهاي نزديک به آني 1و آني2
1 Near real-time
2 real-time

اس

CORR

)STD(mm

)RMS(mm

محصوالت مداري

1/3639

1/2262

1/1362

نهايي

1/3621

1/2621

1/2292

سريع

1/3922

2/6196

1/2136

خیلي سريع

شکل -2مقايسه بخار آب قابل بارش حاصل از روش تعیین موقعیت مطلق دقیق در ايستگاه  M022و مقادير بارش سطحي در ايستگاه هواشناسي  Chitgarبر
حسب میليمتر ( igsمحصوالت مداري نهايي و  igrمحصوالت مداري سريع igu ،محصوالت مداري خیلي سريع و  Precipitationبارش سطحي)

شکل -9مقايسه بخار آب ايستگاه  TEHNسازمان نقشهبرداري و بخار
آب حاصل از راديوسوند ايستگاه هواشناسي مهرآباد بر حسب میليمتر

 -6نتیجهگیری و پیشنهاد
نتايج به دست آمده گوياي اين حقیقت است که دقت
برآورد بخار آب با استفاده از دادههاي مداري نهايي بهتر از
برآورد اين پارامتر با استفاده از دادههاي مداري سريع و
خیلي سريع است و اين موضوع در جدول  2به خوبي بیان
شده است .همچنین در منطقهاي که ايستگاه هواشناسي
بارش را ثبت کرده ،متناسب با آن مقدار بخار آب قابل
بارش برآورد شده به وسیله  GPSافزايش پیدا کرده است.
براي مثال اين موضوع در ايستگاه  GPSمنطقه 22

شهرداري تهران ( )M022و ايستگاه هواشناسي چیتگر
(شکل  )2به خوبي مشخص است.
در برآورد بخار آب قابل بارش که پارامتر مهمي در
میزان بارش و پیشبینيهاي آب و هوا است ،بايد اين
پارامتر به صورت آني برآورد شود تا وقوع خطرات احتمالي
و ايجاد سیلها اطالع رساني شود .براي اين کار ميتوان از
سامانه تعیین موقعیت جهاني که دادههاي آن با فاصله
زماني در حد ثانیه جمعآوري ميشود ،استفاده کرد .در
حالي که استفاده از راديوسوند با فاصله زماني  12ساعته
براي پیشبیني احتمال وقوع سیل روش مناسبي نیست.
همچنین روشهاي هواشناسي بسیار پر هزينه بوده و
مقرون به صرفه نميباشد.
براي کاربردهاي نیمه آني و آني ميتوان از محصوالت
مداري خیلي سريع بهرهمند شد .اين محصول به مراتب
دقتي کمتر از ديگر محصوالت مداري خواهند داشت .اما
به دلیل در دسترس بودن اين محصول در هر زماني،
استفاده از اين محصول را اجتناب ناپذير کرده است.
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نميتوان اين محصوالت را استفاده کرد .بنابراين محصول
جايگزين ،محصوالت مداري و ساعت خیلي سريع هستند .با
توجه به نتايج جدول  ،2اين محصول با میزان همبستگي
 1/39و  RMSحدود  1/2میلیمتر ميتواند در کاربردهاي
نزديک به آني و آني استفاده شود.

جدول -2مقايسه آماري برآورد بخار آب قابل بارش حاصل از روش
 PPPبه کمک محصوالت مختلف مداري و بخار آب حاصل از
راديوسوند در ايستگاه تهران
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