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چکیده
اس

هدف اصلي سیستمهاي ماهوارها ي ناوبري جهاني ،تعیین موقعیت دقیق نقاط در تمام شرايط آب و هوايي است .از طرفي امواج ارسالي
از ماهوارههاي اين سیستمها از اليههاي مختلف جو نظیر تروپوسفر عبور کرده و اين امر منجر به ايجاد انکسار در مسیر حرکت موج و در
نهايت تأخیر در دريافت امواج مذکور ميگردد .از اين جهت مطالعه تروپوسفر و تأثیر آن بر سیگنالهاي سیستم تعیین موقعیت جهاني از
اهمیت خاصي برخوردار است .تأخیر تروپوسفري به دو بخش خشک و تر تقسیمبندي ميشود که با توجه به وابستگي بخش تر به
تغییرات بخار آب به عنوان چالشبرانگیزترين بخش تأخیر تروپوسفري مورد توجه بیشتري واقع ميشود .در اين مقاله هدف ،مدلسازي
تأخیر تر تروپوسفري زنیتي در محدوده شهر لسآنجلس واقع در کشور آمريکا با استفاده از ترکیب دادههاي سنجنده  OLCIماهواره
سنتینل ۳-با قدرت تفکیک مکاني باال و داده مربوط به  97ايستگاه  GPSبا قدرت تفکیک زماني باال است .روش درونيابي کولوکیشن
کمترين مربعات به منظور مدلسازي مکاني-زماني تأخیر تر تروپوسفري به کار گرفته شده است .به منظور برآورد ترند در روش
کولوکیشن کمترين مربعات ،از ترکیب دادههاي دو منبع فوق استفاده شد و يک رويه چهار بعدي (زماني -مکاني) به دادههاي تأخیر تر
تروپوسفري زنیتي حاصل از سنجنده  OLCIو ايستگاههاي  GPSبرازش داده شد .در بخش برآورد سیگنال مشاهدات ،به جاي در نظر
گرفتن يک تابع کوواريانس مکاني-زماني ،بازه زماني مدلسازي را به زير بازههاي کوچکتر تقسیم کرده و توابع کوواريانس مکاني در هر
زيربازه برآورد شده است .نتايج روش مقاله و نتايج حاصل از مدل ساستامینن که از دادههاي تحلیلشده  GFSبهره ميبرد ،با مقادير نقاط
کنترل مورد مقايسه قرار گرفت که  RMSتأخیر تر برآورد شده در نقاط کنترل با روش کولوکیشن کمترين مربعات  1/86سانتيمتر بود،
اين در حالي است که  RMSمدل ساستامینن برابر  15/97سانتيمتر است.
واژگان کلیدی :تأخیر تر تروپوسفري زنیتي ،کولوکیشن کمترين مربعات ،سیستم تعیین موقعیت جهاني ،کوواريانس مکاني زماني
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ترکیب مشاهدات سیستم تعیین موقعیت جهانی و ماهواره سنتینل 3-با
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4

 -1مقدمه
ارائه خدمات ناوبري در تمامي شرايط آب و هوايي به
کاربران ،همواره به عنوان يکي از مزاياي بسیار برجسته
سیستمهاي ماهوارهاي ناوبري جهاني 1به حساب ميآيد.
سیستم تعیین موقعیت جهاني 2به عنوان گستردهترين و
پرکاربردترين  GNSSهمواره مورد استفاده قرار گرفته است.
امواج ارسالي از ماهوارههاي اين سیستم از اليههاي مختلف
جو عبور کرده و اين امر منجر به ايجاد انکسار در مسیر
حرکت موج و در نهايت تأخیر در دريافت امواج مذکور مي
گردد .اين تأخیر به برآوردي ناصحیح از موقعیت گیرنده
منجر ميشود .از اين جهت مطالعه اتمسفر و تأثیرهاي آن
بر سیگنالهاي  GPSاز اهمیت خاصي برخوردار است.

اس

اتمسفر را معموالً به دو بخش اصلي تروپوسفر و يونسفر
تقسیم ميکنند .علت اين تقسیمبندي تأثیر متفاوت اين
اليهها بر امواج راديويي است .بخش خنثي اتمسفر شامل
تروپوسفر ،تروپوپاز و استراتوسفر است که پايینترين بخش
اتمسفر است و  70درصد از جرم کلي اتمسفر زمین تا
ارتفاع  50کیلومتر را شامل ميشود .اثر اين بخش روي
مسیر سیگنال به صورت تأخیر است که اصطالحاً بهعنوان
انکسار تروپوسفري نامیده ميشود .در تعیین موقعیت با
 GPSانحراف ايجادشده در سیگنالهاي ارسالي از ماهواره
در اثر عبور از اليه تروپوسفري از منابع عمده خطا محسوب
ميشود [ .]1شناخت کامل محیط تروپوسفر عمالً کار
مشکلي است ،زيرا تروپوسفر محیطي است که مؤلفههاي
آن بهطور دائم با زمان و مکان تغییر ميکنند .تأثیر اين اليه
روي امواج الکترومغناطیس بستگي به فرکانس امواج ندارد،
لذا روشهايي که براي حذف خطاي يونسفري با استفاده از
فرکانسهاي مختلف وجود دارد ،نميتواند براي حذف اثر
تروپوسفر نیز استفاده شود ،راه حل مورد استفاده براي
محاسبه تأخیر تروپوسفري معرفي آن به عنوان مجهول در
معادالت مشاهدات و برآورد آن همراه با ساير مجهوالت
مانند موقعیت نقاط است .تأخیر تروپوسفري به درجه
حرارت ،رطوبت و فشار بستگي دارد و برحسب ارتفاع
ايستگاه و توپوگرافي منطقه تغییر ميکند .تأخیر
تروپوسفري را به دو مؤلفه خشک و تر تقسیمبندي ميکنند
که مؤلفه خشک تأخیر تروپوسفر در راستاي زنیت ۳متأثر از
1 Global Navigation Satellite Systems: GNSS
2 Global Positioning System: GPS
3 Zenith Hydrostatic Delay: ZHD
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دما و فشار و مؤلفه تر تأخیر تروپوسفري در راستاي زنیت
عالوه بر وابستگي به دما و فشار به میزان رطوبت در طول
مسیر سیگنال ارسالي از ماهواره نیز وابسته استZHD .
تقريباً  90درصد تأخیر کل تروپوسفري در راستاي زنیت 5را
را شامل ميشود و با استفاده از مدلهاي تجربي نظیر
ساستامینن 6و هاپفیلد 7قابل مدلسازي و برآورد است ،اما
 ZWDبه دلیل پويايي باال تغییرات بخار آب از لحاظ مکاني
و زماني در محیط تروپوسفر به چالشبرانگیزترين بخش
براي محاسبه  ZTDتبديلشده است .بنابراين مدلسازي
مکاني و زماني  ZWDبا دقت مناسب به منظور استفاده در
تعیین موقعیت دقیق مورد توجه قرارگرفته است [ .]2يکي
از روشهاي مطلوب مورد استفاده براي مدلسازي مکاني-
زماني  ZWDبهرهمندي از روشهاي درونيابي 8با استفاده
از دادههايي نامتجانس و ترکیب آنها براي برآورد
دقیقترين مدل از  ZWDاست .بنابراين با استفاده از
روشهاي درونيابي اين امکان فراهم ميشود تا در مناطقي
از محیط که از نظر مکاني و زماني فاقد داده با دقت الزم
است ،برآوردي قابل اعتماد از پارامتر مد نظر امکانپذير
باشد .روش درونيابي مورد استفاده در اين مقاله ،روش
کولوکیشن کمترين مربعات 9است و با استفاده از اين روش
برآورد رويه  ZWDبا توجه به در نظر گرفتن تغییرات
مکاني و زماني آن مورد بررسي قرارگرفته است [.]۳
پرکاربردترين و مؤثرترين روش درونيابي مورداستفاده
در ترکیب مشاهدات مختلف به منظور مدلسازي اتمسفر و
ساير کاربردها در رشته ژئودزي روش  LSCاست .پس از
بررسيهاي انجام شده در جنبههاي مختلف رشته ژئودزي و
استفاده از روشهاي درونيابي گوناگون به طور ويژه روش
 LSCدر مدلسازي يونسفر و برآورد پارامترهاي ژئوفیزيکي،
حال سیر تکاملي استفاده از روش درونيابي  LSCدر
مدلسازي تروپوسفر و ترکیب دادههاي مختلف بهمنظور
تهیه مناسبترين مدل تروپوسفري با توجه به منابع داده
مورد استفاده ،مورد بررسي قرار ميگیرد .اولین بار در سال
 1992اکرت و همکاران توانستند نرمافزاري تحت عنوان
کامدي 10را براي برآورد تأخیر تروپوسفري با استفاده از
4 Zenith wet Delay: ZWD
5 Zenith Total Delay: ZTD
6 Sastamoinen
7 Hopfield
8 Interpolation
9 Least Squares Collocation: LSC
10 COMEIDE

اس

1 Wet Refractivity
2 Dew Point Temperature
3 Relative Humidity
4 Topography

ويژگيهاي مدل ارائه شده ،طیف وسیعي از کاربردها را
ميتواند در بر بگیرد .در نهايت مدل  ZTDو مدل
شکستپذيري کل تروپوسفري 6را ارائه دادند تا از آنها
براي حذف اثرات اتمسفري از تصاوير  INSARدر مناطق
کوهستاني استفاده شود .مدل تروپوسفري ارائهشده از
ترکیب دادههاي متفاوت نظیر مدلهاي عددي پیشبیني
وضع هوا با قدرت تفکیک مکاني باال و دادههاي
ايستگاههاي کمهزينه  GNSSاستفاده کردهاند [.]9
با توجه به لزوم در نظر گرفتن مقدار تأخیر تروپوسفري
در کاربردهاي مختلف و همچنین مدلسازي با استفاده از
ترکیب دادهها از جنس مختلف با يکديگر و برآورد مدل
دقیقتر ،در اين مقاله براي اولین بار مدلسازي  ZWDبا
استفاده از ترکیب دادههاي ماهواره سنتینل 7۳-و همچنین
ايستگاههاي متراکم  GPSموجود در منطقه لسآنجلس
آمريکا مورد بررسي و ارزيابي قرار خواهد گرفت.
 -۲ترکیب و درونیابی دادهها به روش LSC
براي ترکیب دادههاي  GPSو سنجنده  OLCI8و در
نهايت درونيابي و تهیه مدلي براي  ZWDدر منطقه ،ابتدا
ميبايست خروجي دو نوع داده که از جنس متفاوت
هستند را به  ZWDتبديل کنیم و سپس از آنها به عنوان
ورودي درروش  LSCاستفاده شود ،به همین منظور
مراحل زير را طي خواهیم کرد.
 -1-۲استخراج  ZWDاز داده ایستگاههای GPS

به منظور برآورد  ZWDاز مشاهدات ايستگاه  ،GPSدر
اولین گام با استفاده از نرمافزار  BERNESEکه هدف آن
پردازش دادههاي  GNSSاست ،به برآورد  ZTDمي
پردازيم .اين نرمافزار قدرتمند قابلیت پردازش  ZTDبه
5 Interferometric Synthetic Aperture Radar: InSAR
6 Total Refractivity
7 Sentinel-3
8 Ocean and Land Color Instrument: OLCI
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ترکیب دادههاي مختلف از قبیل دادههاي ايستگاههاي
 ،GNSSمشاهدات مربوط به راديوسوند ،دادههاي مدل
پیشبیني عددي آبوهوا و ساير دادههايي که در آينده در
دسترس قرار گرفت ،پیادهسازي کنند [ .]4هیرتر در سال
 1998به بررسي کامل برآورد  ZTDدر حالت سه بعدي و
چهار بعدي پرداخت ،وي همچنین میزان تأثیرگذاري
تغییرات ارتفاعي ايستگاهها و تغییرات آزيموت ماهواره مورد
استفاده را مورد بررسي قرارداد [ .]5در ادامه ترولر و همکاران
به بررسي امکان برآورد و درونيابي  ZTDبا استفاده از
دادههاي هواشناسي و در نظر گرفتن تغییرات زماني و مکاني
آنها پرداختند .همچنین تأثیر تغییرات ارتفاعي ايستگاهها در
برآورد  ZTDمورد بررسي قرارداد و در نهايت نتايج حاصله را
با  ZTDمحاسبهشده در ايستگاههاي  ،GPSمورد مقايسه و
ارزيابي قرار دادند و به عنوان نتیجه نهايي ارائهشده دقت
برآورد  ZTDرا بین  1الي  2سانتیمتر با توجه به تغییرات
فصلي برآورد کرده است [.]6
هارتر و ماير درونيابي چهار بعدي با روش  LSCبراي
2
بازيابي پروفیلهاي شکستپذيري تر ،1دماي نقطه شبنم
و رطوبت نسبي ۳براي سه سال متوالي انجام دادند و در
ادامه پژوهشهاي انجامشده در حوزه تروپوسفر براي
کشور سوئیس ،از ترکیب شکستپذيري و  ZTDبراي
مدلسازي تروپوسفر استفاده کردند [ .]7کیان در سال،
 2016مدلسازي منطقه اي تروپوسفر را براي مناطقي با
توپوگرافي 4متغیر انجام داد و از روش  LSCبهعنوان
بهترين روش براي تخمین پارامترهاي تروپوسفري (به
طور خاص  )ZWDاستفاده کرد .عالوه بر روش ،LSC
چهار روش مدل درونيابي خطي ،مدل ترکیب خطي،
مدل خطي بر اساس فاصله و مدل تقسیمبندي شده
مسطحاتي و ارتفاعي را مورد ارزيابي قرارداد .میزان
تأثیرپذيري مقادير  ZWDاز ارتفاع و میزان تأثیر وسعت
منطقه بر مدلسازي  ZWDو همچنین میزان خطاي
درونيابي مدلهاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت .نهايتاً
به بررسي میزان اثربخشي مدل ايجادشده با توجه به
پیکربندي شبکه (تعداد و طول خطوط مبنا و توزيع
ايستگاههاي مرجع) پرداخت [ .]8ويلگان و گیگر تمام
مطالعات قبلي که در مناطق مختلف با روش  LSCانجام

شده بود را جمعبندي کردند و از نتايج آن براي تحلیل و
بررسي در منطقه آلپ در کشور سوئیس که داراي نقاط با
اختالف ارتفاع زياد است ،استفاده کرد .مدل ارائه شده
قدرت تفکیک مکاني بااليي داشت و به همین خاطر براي
استفاده در پردازشهاي دادههاي تداخل سنجي راداري
دريچه مصنوعي 5مورد پیشنهاد قرار گرفت ،اما با توجه به
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روش تعیین موقعیت نقطهاي دقیق 1با باالترين قدرت
تفکیک زماني ممکن يعني  15دقیقه را داراست [.]10
 PPPيک روش تعیین موقعیت با استفاده از مشاهدات غیر
تفاضلي و دو فرکانس (کد و فاز) يک گیرنده تنها ميباشد
که اساس آن بهکارگیري اطالعات دقیق مداري و ساعت
ماهوارهها (به عنوان مثال محصوالت  )2IGSاستPPP .
ميتواند در هر نقطه روي کره زمین و در هر زمان بدون
نیاز مستقیم به مشاهدات ايستگاههاي مرجع ،امکان
رسیدن به موقعیت دقیق را فراهم سازد .با توجه به اينکه
از مشاهدات فاز موج حامل استفاده ميشود ،درروش PPP
ميبايست عالوه بر موقعیت ايستگاه ،آفست ساعت
ايستگاه و مقدار  ZTDدر ايستگاه ،ابهام فاز اولیه را براي
تمامي ماهوارهها حل نمايد .در  PPPتمامي منابع خطا از
قبیل اثرات اتمسفري ،اثر نسبیت ،جابهجايي ايستگاهي در
اثر تغییر شکل زمین ،تصحیحات مرکز فاز آنتن و غیره
بايستي در نظر گرفته شوند ،از اين رو مدلسازي منابع
خطا در اين روش پیچیده است .معادالت مشاهدات کد و
فاز روش  PPPبه صورت زير قابلبیان است.

اس

()1

pr , IF  Lr  c(dtr - dt )+Tr +eIF

()2

r , IF  Lr +c(dtr - dt )+Tr +IF AIF + IF

s

s

s

s

s

s

s

s

در روابط فوق prs, IF ،ترکیب خطي عاري از يونسفر
کد rs, IF ،ترکیب خطي عاري از يونسفر فاز موج حامل،
 Lsrفاصله هندسي بین موقعیت ماهواره در زمان ارسال
سیگنال به گیرنده تا موقعیت گیرنده در زمان دريافت

سیگنال از ماهواره dtr ،خطاي ساعت گیرندهdt s ،
خطاي ساعت ماهواره c ،سرعت نور در خأل Trs ،تأخیر
مسیر سیگنال در اثر عبور از تروپوسفر AIF ،ابهام فاز
ناصحیح فاز موج حامل ترکیب خطي عاري از يونسفر،
 IFطولموج حامل فاز ترکیب عاري از يونسفر و

 eIF ,  IFنويز مشاهدات مربوطه را در بر ميگیرند که
شامل خطاي چند مسیري شبه فاصله ترکیب عاري از
يونسفر و ترکیبات فاز حامل است [.]11
گام بعدي براي دستیابي به مقدار  ZWDدر
ايستگاههاي  ،GPSبرآورد مقدار  ZHDو تفريق آنها از
1 Precise Point Positioning: PPP
2 International GNSS Service: IGS
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مقادير ZTDبرآوردشده توسط نرمافزار  BERNESEاست.
براي اين منظور ميتوان از مدلهاي پیشبیني جهاني نظیر
ساستامینن و هاپفیلد استفاده کرد .در اين مقاله از مدل
ساستامینن براي برآورد  ZHDدر ايستگاههاي مد نظر
استفاده گرديد .مدل ساستامینن يکي از پرکاربردترين و
مناسبترين مدلهاي پیشبیني است .اين مدل برگرفته از
قانون گازها بوده و مدلي استاندارد است .ساستامینن مؤلفه
خشک تأخیر در راستاي زنیت (قائم ايستگاه) را با رابطه زير
بیان کرد .همانطور که در رابطه ( )۳مشاهده ميکنید،
براي برآورد  ZHDنیازمند اطالع از تغییرات درجه حرارت و
فشار در محل ايستگاه خواهیم بود ،به همین منظور اين
مؤلفهها را بايستي از منابع معتبر و با دقت نظیر مدلهاي
پیشبیني عددي وضع هوا استخراج و استفاده کرد [.]12
()۳

0.002277 Ps
) (1  0.0026 cos 2 - 0.00000028H s

ZHD 

در رابطه ( H s )۳ارتفاع ايستگاه از سطح دريا
برحسب کیلومتر Ps ،فشار جو در ايستگاه برحسب میلي
بار و  عرض جغرافیايي ايستگاه است .حال با استفاده از
رابطه ( )4مقادير  ZWDرا براي ايستگاههاي  GPSبرآورد
ميکنیم [.]12
()4

ZWD  ZTD - ZHD

 -۲-۲استخراج  ZWDاز داده ماهواره سنتینل3-
سنجنده  OLCIتعبیه شده بر روي ماهواره Sentinel-

 ،3قادر به اندازهگیري بخار آب تجمعي ۳بر حسب کیلوگرم
بر مترمربع است .اما براي ترکیب اين داده با مقادير
 ZWDبه دست آمده از پردازش ايستگاههاي  GPSو
استفاده از آنها در روش  ،LSCاعمال تبديالتي به
خروجي سنجنده  OLCIالزم است تا بتوان  IWVرا به
 ZWDتبديل کرد .اولین گام تبديل  IWVبه بخار آب
قابل بارش 4برحسب میليمتر است که با توجه به رابطه
( )5اين ارتباط برقرار ميشود [:]1۳
()5

IWV   .PWV

3 Integrated Water Vapor: IWV
4 Precipitable Water Vapor: PWV

PWV   (Tm ).ZWD

()6

در رابطه فوق  ضريب تبديل و کمیتي بدون واحد
است .مقدار اين ضريب تبديل به مکان ،عرض جغرافیايي،
فصل و آبوهوا منطقه مورد مطالعه بستگي دارد و دامنه
تغییرات آن بین  0/12الي  0/18متغیر است [ .]14اين
ضريب با استفاده از رابطه زير قابل محاسبه است [:]1۳
()7

]   [10 (k3 / Tm +k2 )R 

1

6

'

در رابطه فوق  Rثابت ويژه گاز براي بخار آب و برابر
 461/5 JKg 1k 1است k 3 ،و ' k2ثابتهاي انکسارپذيري
اتمسفر و به ترتیب برابر با  10^5×۳/7۳2 k mbarو
-1

2

 22/1  2/2 kmbarاست .مهمترين و تأثیرگذارترين
مؤلفه در رابطه ( )7میانگین وزندار دماي اتمسفر) Tm ( 1
-1

 1992که تابعي از دماي سطحي در منطقه است ،مورد
محاسبه قرارگرفته است .مزيت مهم اين رابطه پیچیدگي
کمتر و دقت مناسبتر نسبت به روشهاي ديگراست .رابطه
ارائه شده به صورت زير قابل بیان است [:]15
()8

Tm  0.72Ts +70.2

در رابطه ( Ts ،)8بیانگر دماي سطحي برحسب کلوين
در نقاط مورد نظر است که از منابع معتبر نظیر دادههاي
باز تحلیلشده  ERA-5قابلدستیابي است .درنهايت با
برآورد  و جايگذاري آن در رابطه ( )6ميتوان به
برآوردي از  ZWDدر نقاط موردنظر در منطقه دست
يافت .در مرحله بعد  ZWDبرآورد شده از دو منبع داده
مذکور را با استفاده از الگوريتم و روش  LSCبا يکديگر
ترکیب کرده و از آن براي درونيابي در مناطق فاقد
اطالعات از مؤلفه  ZWDاستفاده خواهیم کرد.

نظر گرفتهشده است ،به همین خاطر تعیین مدل
کوواريانس مناسب در  LSCبه عنوان مهمترين بخش
محسوب ميشود .در ادامه تئوري  LSCو راهکار اتخاذشده
براي استفاده از اين روش در درونيابي مکاني-زماني ZWD
در منطقه مورد مطالعه استفاده خواهد شد [.]۳
 -1-3-۲استفاده از  LSCدر درونیابی ZWD

رابطه بنیادين کولوکیشن کمترين مربعات که اصطالح ًا
به آن مدل ترند ،2سیگنال و نويز گفته ميشود ،بهصورت زير
قابل بیان است و در شکل ( )1نشان داده شده است [.]7
اس

برحسب کلوين است Tm .با روشهاي گوناگوني قابل
محاسبه است که برحسب دقت مورد نیاز و دادههاي در
دسترس ميتوان يکي از روشها را انتخاب نمود .در اين
مقاله  Tmبر اساس رابطه ارائهشده توسط بويس در سال

کولوکیشن کمترين مربعات يک روش پیشبیني بر
مبناي تئوريهاي آماري است که با استفاده از اين روش
امکان پیشبیني اندازه يک کمیت در حوزهي مکاني و
زماني دادهها به طور پیوسته امکانپذير است .عوامل
متعددي نظیر ،دقت اندازهگیري داده ،تراکم و توزيع مکاني
و زماني دادهها ،مدل کوواريانس بکار گرفتهشده و دقت
برآورد پارامترهاي آن در پیشبیني قابل اطمینان از کمیت
مورد مطالعه با استفاده از  LSCتأثیرگذار هستند [ .]۳به
دلیل عدم دسترسي به دادههاي پیوسته در محیط مورد
بررسي و لزوم استفاده از دادههاي پراکنده با تعداد محدود،
کیفیت پیشبیني به شدت وابسته به مدل کوواريانس در

()9

l  f (u , r ,t )+s +n

در رابطه فوق l ،بیانگر بردار مشاهداتf (u , r ,t ) ،
تابع ترند است که سیر کلي تغییرات داده در مکان و زمان
را نشان ميدهد u ،بردار پارامترهاي مجهولr ( x, y, z ) ،
بردار مکان نقاط t ،زمان s ،بخش سیگنال و  nبه
بخش نويز اشاره دارد.

شکل  -1بخشهاي مختلف در يک سري مشاهدات ]6[ LSC
1 Weighted Mean Temperature

2 Trend
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که در اين رابطه  چگالي آب مايع و برابر با 1000
کیلوگرم بر متر مکعب است .حال رابطه بین  PWVو
 ZWDرا به صورت زير ميتوان نوشت [:]1۳

 -3-۲تئوری روش کولوکیشن کمترین مربعات

مقاله پژوهشي  -ترکیب مشاهدات سیستم تعیین موقعیت جهاني و ماهواره سنتینل ... ۳-

به منظور انجام محاسبات در  LSCابتدا شناسايي و
حذف ترند از روي مشاهدات الزم است تا پس از برآورد
سیگنال براي بازسازي دوباره مشاهدات به مقادير محاسباتي
اضافه شود .عدم مدلسازي درست ترند احتمال بروز خطا در
محاسبات را بسیار افزايش خواهد داد .در صورت عدم وجود
مدل فیزيکي از رفتار کمیت مورد مطالعه براي تعیین ترند ،با
استفاده از برازش کمترين مربعات رويه يا منحني بر دادهها
ميتوان تابعي را تحت عنوان ترند معرفي کرد .رابطه
تعیینشده براي ترند بر اساس ماهیت و رفتار فیزيکي ZWD
در منطقه به شکل زير تعريف ميشود [:]7
ZWD(x,y ,z ,t )  ZWD0 +[ aZWD +bZWD (x-x0 ) 

()10

)

z -z0
H ZWD

cZWD (y -y0 )+d ZWD (t -t0 )].exp(-

اصلي و قلب زمین آمار 5به شمار ميآيد که ساختار ارتباط
مکاني بین نمونهها را نشان ميدهد .تابع سميواريوگرام به
صورت زير تعريف ميشود [:]16
) N (h

()11

2

1

]) [ z(x ) z (x  h
)2 N (h
i

i



 (h) 

i 1



به طوري که )   (hمقدار واريوگرام براي تعداد N

جفت نمونه است که با فاصله  hاز يکديگر جدا شدهاند،
)  z (xiمقدار مشاهده شده متغیر در نقطه  xiو

) z (xi  hمقدار مشاهده شده متغیري که به فاصله h
از  xiقرار دارد  .در واريوگرافي 6براي تشريح و مدلسازي
رفتار واريوگرام از سه مؤلفه ،دامنه تأثیر ، 7سقف يا حد
آستانه 8و اثر قطعهاي 9استفاده ميشود .در شکل ( )2اين
سه مؤلفه نمايش دادهشدهاند.

در رابطه فوق (x0 ,y0 ,z0 ,t0 ) ،بیانگر مختصات
کارتزين و زمان نقطه مرجع که برابر با میانگینگیري از
هر مؤلفه مختصاتي در تمام نقاط است و همچنین در
خصوص زمان مرجع ،زمان تصويربرداري ماهواره به عنوان
اين مؤلفه در نظر گرفتهشده است (x,y ,z ,t ) .مختصات
کارتزين و زمان در نقاط مشاهداتي ZWD ،مقدار ZWD
0

اس

در نقطه مرجع و برابر با میانگین تمامي دادههاي  ZWDو
)  (a,b,c,d ,H ZWDپارامترهاي مجهول ترند هستند .به
منظور برآورد پارامترهاي مجهول ترند ،از سرشکني
کمترين مربعات غیرخطي 1با استفاده از الگوريتم
بهینهسازي لونبرگ-مارکوات 2بهره گرفته شده است [.]7
 ۲-3-۲برآورد تابع کوواریانس و سیگنال
تابع کوواريانس به نوعي اصليترين نقش را در LSC

ايفا ميکند .ارتباط بین فضاي مشاهدات و فضاي درونيابي
يا پیشبیني از طريق کوواريانسها برقرار ميشود که حاصل
تابع کوواريانس منتخب است .به منظور برآورد تابع
کوواريانس مناسب براي بیان ارتباط بین مشاهدات ،ZWD
۳
مراحل به اين شکل طي ميشود .اولین گام رسم واريوگرام
براي دادهها است .سميواريوگرام 4يا به اختصار واريوگرام
که نمودار واريانس بر مبناي فاصله بین نمونهها است ،رکن
1 Non-linear least square adjusment
2 Levenberg-Marquardt optimization algoritm
3 Variogram
4 Semi-variogram
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شکل  -2بخشهاي مختلف واريوگرام []17

در گام دوم هدف برآورد مقادير کوواريانس تجربي در
مراکز دسته با استفاده از مقادير واريوگرام تجربي محاسبه
شده با استفاده از رابطه ( )11است ،با محاسبه مقدار sill
که برابر با واريانس کل دادههاي  ZWDاست و با استفاده
از رابطه ( )12که بیانگر ارتباط بین مقادير کوواريانس
تجربي در مراکز دسته و مقادير واريوگرام تجربي در آن
نقاط است ،اين امکان فراهم ميشود [.]18
()12



) (h)  C (0 )  C (h

در رابطه ( C (0 ) ،)12بیانگر مقدار واريانس کل دادهها،
)  C ( hمقدار کوواريانس تجربي در فاصله  hو )  ( h
مقدار واريوگرام در فاصله  hاست.
5 Geostatistics
6 Variography
7 Range
8 Sill
9 Nugget Effect

) -(dij - b

()1۳

c

C (pi , p j )  ae

در رابطه ( C (pi , p j ) ،)1۳برابر با مقدار کوواريانس
بین اندازه کمیت فیزيکي مورد نظر در دو نقطهي  piو
، pj

dij

فاصله بین دو نقطه و ) (a,b,cپارامترهاي

مجهول تابع نمايي ميباشند که با استفاده از مقادير
کوواريانس تجربي محاسبه شده در هر مرکز دسته (
)  ) C ( hو جايگذاري آنها در سمت چپ رابطه ( )1۳و

()14

) s  Csl ( ZWDobs  ZWD trend

1 Exponential
2 Gaussian
3 Spherical
4 Logarithmic
5 Cross covariance matrix

مورد مطالعه ZWD trend ،میزان برآورد  ZWDدر نقاط
مشاهداتي و اپک مطالعاتي مشخص توسط تابع ترند و s
بردار سیگنال تصادفي نقاط پیشبیني در اپک مطالعاتي
است .بخش نويز 6در رابطه ( )9با توجه به عدم شناخت
ماهیت اين خطا قابل برآورد نميباشد و از آن در
محاسبات صرف نظر ميشود .پس از برآورد بخش سیگنال
در نقاط پیشبیني با اضافه کردن آن به مقادير برآورد
شده توسط ترند در آن نقاط ،مقدار  ZWDبرآورد شده
توسط مدل  LSCدر نقاط پیشبیني و در اپکهاي دلخواه
قابل برآورد است و با اين روش در مناطقي که فاقد
اطالعات  ZWDهستند امکان درونيابي اين پارامتر به
صورت مکاني و زماني فراهم است [.]۳
ZWDmodel  s  ZWDtrend

()15

در رابطه ( s ،)15سیگنال برآورد شده در نقاط
پیشبیني و در اپک مدنظر Z W Dt r e n d،میزان برآورد
 ZWDدر نقاط پیشبیني و اپک مطالعاتي مشخص توسط
تابع ترند و  ZWD modelبرآورد نهايي مقدار  ZWDدر نقاط
پیشبیني ميباشند.
در نهايت به منظور ارزيابي روش مقاله ،نتیجه روش
مقاله و نتیجه مدل  ZWDساستامینن با استفاده از
مشاهداتي که در مدلسازي مورد استفاده قرار نگرفتهاند،
مقايسه شده و  RMSتفاضالت به عنوان معیار براي
مقايسه استفاده ميشود.]12[ .
اس

همچنین برابر قرار دادن مقدار  dijبا  hمربوط به هر
مرکز دسته و استفاده از روش سرشکني کمترين مربعات
غیرخطي قابل برآورد هستند .پس از تعیین پارامترهاي
مجهول تابع کوواريانس نمايي ،با استفاده از رابطه ()1۳
امکان محاسبه کوواريانس بین هر جفت نقطهي دلخواه با
فاصله مشخص در منطقه فراهم ميشود.
تعیین بخش تصادفي يا همان سیگنال رابطه ( ،)9با
استفاده از تابع کوواريانس تجربي تعیینشده و برآورد
ماتريس کراس کوواريانس 5بین مشاهدات و مجهوالت در
هر اپک مشاهداتي به صورت مجزا و صرفاً به صورت
مکاني قابل انجام است .ماتريس کراس کوواريانس بیانگر
میزان کوواريانس مکاني بر مبناي فاصله بین نقاط
مشاهداتي و نقاط مجهول يا پیشبیني است .بردار
سیگنال تصادفي در صورت هم وزن بودن مشاهدات با
استفاده از رابطه زير قابل محاسبه است [.]۳

 ZWD obsمقدار  ZWDدر نقاط مشاهداتي و در اپک

()16

+0.05)es

1255

(ZWD  0.002277

Ts

در رابطه ( es ،)16فشار بخارآب برحسب میلي بار،
 Tsدماي سطحي برحسب کلوين است.

 -3نتایج عددی
در اين بخش ابتدا به معرفي منطقه مورد مطالعه و
سپس منابع داده مورد استفاده ،پرداخته خواهد شد و در
ادامه نتايج عددي حاصل از پردازش ها مورد تحلیل و
بررسي قرار خواهند گرفت.
6 Noise
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در گام سوم برازش يک تابع مناسب به مقادير
کوواريانس تجربي مورد هدف قرار ميگیرد .با توجه به
رفتار کمیت مورد مطالعه و با استفاده از توابع کوواريانس
رايج به طور مثال تابع نمايي ،1گوسي ،2کروي ۳و
لگاريتمي ،4بهترين تابع انتخاب ميشود .در اين پژوهش با
توجه به رفتار  ،ZWDتابع نمايي به عنوان بهترين تابع از
لحاظ برازش کمترين مربعات بر مقادير کوواريانس تجربي
بین مشاهدات مورد استفاده قرار گرفت و رابطه آن به
شکل زير بیان ميشود [.]19

در رابطه ( Csl ،)14ماتريس کراس کوواريانس بین
بردار سیگنال مشاهدات و سیگنال نقاط پیشبیني،

مقاله پژوهشي  -ترکیب مشاهدات سیستم تعیین موقعیت جهاني و ماهواره سنتینل ... ۳-
اس

منطقه انتخابي در کشور آمريکا و به مرکزيت شهر
لسآنجلس براي بررسي اهداف اين مقاله مورد مطالعه قرار
گرفت .دلیل انتخاب اين منطقه از جنبههاي مختلفي قابل
بررسي است ،شرايط آب و هوايي بسیار متغیر با توجه به
نزديکي شهر لسآنجلس به نواحي ساحلي و همچنین
غني بودن اين منطقه از منابع دادهي مختلف در دسترس،
از مهمترين داليل اين انتخاب به شمار ميآيند .با توجه
به هدف مقاله که ترکیب داده  GPSو داده مربوط به
ماهواره  Sentinel-3است ،اين منابع داده به همراه دادهاي
که براي ارزيابي مورداستفاده قرار خواهد گرفت ،شرح داده
ميشوند .اولین دسته از مشاهدات مورد استفاده،
ايستگاههاي  GPSموجود در منطقه است .منطقه
مطالعاتي عالوه بر سواحل ،مناطق کوهستاني را هم در بر
ميگیرد ،به همین خاطر استفاده از شبکه ايستگاههاي
 GPSمتراکم در منطقه ضروري است .به منظور
مدلسازي  ZWDو ارزيابي روش به کار گرفتهشده از 85
ايستگاه شبکه )unavco.org/data/gps-gnss( UNAVCO
با تراکم مناسب همانطور که در شکل ( )۳مالحظه مي
کنید ،استفاده شده است و همچنین  12ايستگاه از اين
شبکه به عنوان ايستگاه کنترل در نظر گرفتهشده است.
اطالعات مربوط به ايستگاهها در روز  11ژوئن سال 2018
اخذشده است ،اين تاريخ با توجه به زمان تصويربرداري
ماهواره  Sentinel-3تعیینشده است.

شکل  -۳پراکندگي ايستگاههاي  GPSدر سال ( 2018مثلثهاي
قرمزرنگ نماد ايستگاههاي مورداستفاده در مدلسازي و مثلثهاي
آبيرنگ نماد ايستگاههاي کنترل ميباشند)

دسته دوم از دادههاي مورد استفاده در ترکیب به روش
کولوکیشن کمترين مربعات ،اطالعات اخذشده توسط سنجنده
منفعل OLCI 1ماهواره  Sentinel-3در همان روز  11ژوئن
1 Passive
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سال  2018است .اين اطالعات شامل مقادير  IWVبرحسب
کیلوگرم بر مترمربع با قدرت تفکیک مکاني فوقالعاده ۳00
متر است .همچنین دوره زماني اخذ داده ماهواره Sentinel-3
برابر با  0/9روز است و سنجنده  OLCIداراي  21باند طیفي
با محدوده طیفي  ۳90الي  1040نانومتر است و همچنین از 5
دوربین به منظور کاهش دادن اثرات تابش نور خورشید
استفاده کرده است .هر تصوير اين ماهواره منطقهاي از سطح
زمین به ابعاد  1270در  1270کیلومتر را پوشش ميدهد.
اطالعات تکمیلي در مورد ماهواره  Sentinel-3و سنجنده
 OLCIدر سايت ( )https://sentinels.copernicus.euبه طور
مفصل بیان شده است .بزرگترين عیب اين سنجنده عدم
کارايي در مناطق با پوشش ابر (به دلیل منفعل بودن سنجنده)
است به طوريکه در مناطق پوشیده شده از ابر دادهاي در
اختیار کاربر قرار نميدهد .به همین خاطر تصوير انتخابشده
در کار تحقیقاتي ما داراي کمترين مقدار پوشش ابر (کمتر از 4
درصد) است [.]20
دسته سوم دادهها به منظور ارزيابي نتايج حاصل از
مدل  LSCمورداستفاده قرار خواهند گرفت .دادههاي
۳
تحلیلشده سیستم پیشبیني جهاني 2که توسط NOAA
ارائه شده و به صورت رايگان در دسترس کاربران
قرارگرفته است .اين دادهها با قدرت تفکیک مکاني 55
کیلومتر و با قدرت تفکیک زماني  6ساعته و با پوشش
جهاني قابل اخذ هستند.
زمان تصويربرداري ماهواره  ،Sentinel-3ساعت  17و
 50دقیقه روز  11ژوئن سال  2018است و با توجه به
برآورد  ZWDبا فواصل زماني  15دقیقه در ايستگاههاي
 GPSمنطقه مورد مطالعه ،اين امکان فراهم شد تا
پیشبیني مقادير  ZWDدر زمانهاي دلخواه امکانپذير
باشد .به همین منظور پیشبیني در ساعات  19 ،17و
زمان تصويربرداري انجام شد و نتايج در ايستگاههاي
کنترل مورد ارزيابي قرار گرفت .اولین قدم برآورد ترند
مکاني-زماني با ترکیب  ZWDبرآورد شده از مشاهدات
سنجنده  OLCIو ايستگاههاي  GPSدر تمامي اپکها در
طول  24ساعت بود که در شکل ( )4مقادير تابعترند با
توجه به رفتار کمیت  ZWDنمايش دادهشده است .میزان
عدم برازش 4تابع ترند  2/۳سانتيمتر و میانگین اختالفات

2 Global Forecast System: GFS
3 National Oceanic and Atmospheric Administration: NOAA
4 Misfit
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برابر با  2میليمتر ميباشد .همچنین با استفاده از تابع
ترند مقدار  ZWDرا در ايستگاههاي کنترل و در اپکهاي
1
مد نظر برآورد گرديد و میزان جذر متوسط مربع
اختالفات مقادير برآورد شده توسط ترند و مقادير
ايستگاههاي کنترل  2/55سانتيمتر به دست آمد.

شکل  -4مقايسه مقادير  ZWDبرآورد شده توسط ترند و دادههاي
ترکیبشده ZWD

اس

مشاهدات سنجنده  OLCIشامل  276۳۳0داده
 ZWDهستند و اين حجم از داده روند پردازش را مختل
ميکند ،لذا با تغییر نرخ نمونهبرداري و کم کردن حجم
مشاهدات ،پردازشها قابل انجام خواهد بود .با استفاده از
روش نزديکترين همسايه 2به طور بهینه حجم مشاهدات
براي محاسبه واريوگرام ،برآورد تابع کراس کوواريانس و
همچنین محاسبات  LSCکاهش يافت .به منظور برآورد
واريوگرام  19۳67داده به کار گرفته شد و با استفاده از
رابطه ( ) 11مقادير واريوگرام در مراکز دسته براي هر اپک
مشاهداتي دلخواه قابل برآورد است .شکل ( )5به ترتیب
واريوگرامهاي برآورد شده در ساعات  19 ،17و زمان
تصويربرداري را نشان ميدهد .پس از محاسبه واريوگرام و
با استفاده از رابطه ( )12مقادير کوواريانس تجربي در
مراکز دسته محاسبه ميشوند و تابع نمايي مناسب به
آنها برازش داده شده که شکل ( )6نمايانگر اين موضوع
است .مقادير  RMSتوابع نمايي برازش داده شده به
مقادير در کوواريانس تجربي در ساعات  19 ،17و زمان
تصويربرداري به طور تقريبي  0/1میلي متر است که
گوياي برازش مناسب توابع ميباشد.

شکل  -5نمودار واريوگرام در سه اپک زماني  19،17و زمان تصوير
برداري

1 Root Mean Square
2 Nearest Neighbor

231

مقاله پژوهشي  -ترکیب مشاهدات سیستم تعیین موقعیت جهاني و ماهواره سنتینل ... ۳-

ترند در نقاط مشاهداتي و در نهايت استفاده از رابطه ()14
مقادير سیگنال در نقاط پیشبیني قابل برآورد است .شکل ()7
مقادير سیگنال برآورده شده در سه اپک زماني را نشان مي دهد.
در انتها با برآورد مقادير  ZWDتوسط ترند در نقاط پیشبیني و
استفاده از رابطه ( )15ميتوان مقادير نهايي  ZWDدر نقاط
پیشبیني را به دست آورد .نتايج اين پردازشها براي سه اپک
ساعت  19،17و زمان تصوير برداري (ساعت  )17:50:00UTبه
ترتیب در شکل ( )8نمايش دادهشده است.

اس
شکل  -6مقادير کوواريانس تجربي و توابع نمايي برازش داده شده آن
ها در سه اپک زماني  19،17و زمان تصوير برداري

پس از تعیین ترند و توابع کوواريانس تجربي ،برآورد سیگنال
در نقاط پیشبیني مورد ارزيابي قرار ميگیرد .براي اين هدف
ابتدا بر روي يک گريد منظم در منطقه  5472نقطه پیشبیني
در منطقه مطالعاتي با توزيع مناسب و با فاصله حدودي 2/6
کیلومتر از يکديگر انتخاب گرديد .با محاسبه ماتريس کراس
کوواريانس بین مشاهدات ايستگاههاي  GPSو يا سنجنده
 OLCIبا نقاط پیشبیني در اپک مد نظر و برآورد  ZWDتوسط
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شکل  -7سیگنال برآوردشده به ترتیب از باال به پايین در ساعات
19،17و زمان تصويربرداري

همانطور که در شکل ( ) 8قابل مالحظه است ،پس از
برآورد سیگنال و اضافه کردن آن به بخش ترند در ساعات
مختلف میزان تغییرات  ZWDدر منطقه با جزئیات
بیشتري قابل مشاهده است .اين تغییرات در بخش جنوب

اس

غربي منطقه مطالعاتي که متشکل از نواحي ساحلي
مي باشد ،به طور کامل مشهود است .همچنین با توجه به
اينکه در مناطق کوهستاني مقادير  ZWDبه دلیل کاهش
میزان بخار آب کمتر خواهد بود ،اين ويژگي در مدلسازي
با استفاده از  LSCبه طور کامل نمايان شده است و در
شمال شرق منطقه که شامل مناطق با ارتفاع باال است،
مقادير  ZWDکمتر از مناطق ساحلي ميباشد.
با توجه به مدل تخمین زدهشده توسط  LSCحال به
ارزيابي آن در نقاط کنترل ميپردازيم .همانطور که در
شکل ( )1مالحظه گرديد ايستگاههاي کنترل با توزيع
مناسب در منطقه قرارگرفتهاند و سعي بر اين بوده است
در مناطقي که ايستگاههاي  GPSبا تراکم کمتر وجود
دارد و همچنین مناطق چالشبرانگیز نظیر سواحل و
مناطق کوهستاني اين ايستگاهها انتخاب شوند .در شکل
( )9نتايج حاصل از تحلیل و بررسي مقادير برآورد شده
توسط مدل  LSCو ايستگاههاي کنترل در ساعات  17و
 19مورد مقايسه قرار گرفتهاند.
با توجه به شکل ( )9بهبود نتايج حاصل پس از اضافه
کردن سیگنال به ترند در نقاط کنترل قابلمشاهده است.
در جدول ( )1نتايج پیشبینيها مورد تحلیل و بررسي
قرارگرفته است.
همانطور که از جدول ( )1قابلمالحظه استRMS ،
مقادير پیشبینيشده  ZWDتوسط مدل  LSCدر ساعات
 17و  19به ترتیب به میزان  65و  67میليمتر نسبت به
برآورد ترند زماني-مکاني بهبود پیداکرده است.
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شکل  ZWD -8برآوردشده توسط ترند و مدل  LSCبه ترتیب از باال
به پايین در سه اپک زماني  19،17و زمان تصوير برداري
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شکل  -10اختالفات  ZWDبرآورد شده از ترند ،مدل  LSCو مدل
ساستامینن نسبت به مقادير ايستگاههاي کنترل در ساعت 18:00:00
جدول  -2مقايسه مقادير  RMSترند ،مدل  LSCو مدل ساستامینن
در برآورد  ZWDبه همراه میانگین اختالفات ترند ،مدل  LSCو مدل
ساستامینن نسبت به ايستگاه هاي کنترل

شکل  -9اختالفات  ZWDبرآورد شده از ترند و مدل  LSCنسبت به
مقادير ايستگاههاي کنترل در دو اپک زماني پیشبینيشده

اس

جدول  -1مقايسه مقادير  RMSمدل  LSCو ترند در برآورد  ZWDبه
همراه میانگین اختالفات ترند و مدل  LSCبا ايستگاههاي کنترل
زمان (ساعت)

17

19

 RMSترند (سانتیمتر)

2/55

2/55

 RMSمدل ( LSCسانتیمتر)

1 /9

1/88

2/6

2/46

1/54

1/56

میانگین اختالفات بین ترند و
ایستگاههای کنترل (سانتی متر)
میانگین اختالفات بین مدل  LSCو
ایستگاههای کنترل (سانتی متر)

در نهايت به منظور بررسي دقت کار انجامگرفته و
مدل  LSCارائهشده ،مقادير  ZWDبرآورد شده توسط اين
مدل با مقادير محاسبهشده توسط مدل ZWD
ساستامینن که از دادههاي تحلیلشده  GFSاستفاده کرده
است ،با مقادير نقاط کنترل مورد ارزيابي و مقايسه قرار
گرفت و مقادير آن در شکل ( )10نشان دادهشده است.
با توجه به اينکه اطالعات  GFSتنها در ساعت  18روز
تصويربرداري در اختیار کاربران قرارگرفته بود ،بنابراين از
اين زمان براي ارزيابي نتايج استفاده شد.
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زمان (ساعت)

18

RMSمدل ساستامینن (سانتیمتر)

15/97

 RMSترند (سانتیمتر)

2/55

 RMSمدل ( LSCسانتیمتر)

1/86

میانگین اختالفات مدل ساستامینن و ایستگاههای
کنترل (سانتیمتر)
میانگین اختالفات ترند و ایستگاههای کنترل
(سانتیمتر)
میانگین اختالفات بین مدل  LSCو ایستگاههای
کنترل (سانتیمتر)

12/72
2/6
1/54

همانطور که در شکل ( )10قابل مشاهده است ،مدل
 ZWDساستامینن اختالفات بیشتري با مقادير ايستگاههاي
کنترل  GPSدارد .همچنین در سه نقطه ابتدايي اين
اختالف به مراتب از ساير نقاط بیشتر است و دلیل آن اين
است که اين نقاط در خطوط ساحلي واقعشدهاند و در اين
مناطق تغییرات بخار آب بسیار شديد بوده و اين ضعف
دادههاي  GFSو مدل  ZWDساستامینن در برآورد ZWD
در اين مناطق را نشان ميدهد .اين در حالي است که
میزان اختالفات  ZWDمدل  LSCدر اين نقاط به مراتب
کمتر از مدل ساستامینن ميباشد .جدول  2تحلیل و
بررسي نتايج را نشان ميدهد.
همچنین در بررسي نهايي با کنار گذاشتن ايستگاههاي
ساحلي (سه ايستگاه ابتدايي) ،مقادير  RMSمدل
ساستامینن  9/07سانتيمتر و میانگین اختالفات مدل
ساستامینن و ايستگاههاي کنترل به  7/74سانتيمتر کاهش

 -4نتیجهگیری
با توجه به پويايي باالي مؤلفه  ZWDو تأثیر مستقیم
آن در تعیین موقعیت ،در اين مقاله مدلسازي دقیقتر
اين پارامتر فقط در يک بازه مکاني و زماني محدود با
حجم داده مشخص ،مورد بررسي قرار گرفت .بنابراين در
راستاي اين هدف و براي اولین بار از ترکیب دادههاي
ايستگاههاي متراکم  GPSبا قدرت تفکیک زماني باال (15
دقیقه) و دادههاي سنجنده  OLCIباقدرت تفکیک مکاني
فوقالعاده ( ۳00متر) و با بهکارگیري روش درونيابي
 LSCبراي مدلسازي زماني-مکاني  ZWDدر محدوده
شهر لسآنجلس واقع در کشور آمريکا استفاده شد .اولین
قدم در روش  LSCبرآورد ترند بود که در اين مطالعه از
درونيابي مکاني-زماني براي اين مقصود استفاده شد.
يعني در برآورد ضرايب تغییرات  ZWDاز دادههاي

اس

سنجنده  OLCIبه همراه دادههاي ايستگاه  GPSاستفاده
شد و يک رويه چهار بعدي به دادهها برازش داده شد .در
قدم بعد محاسبه سیگنال مورد توجه قرار گرفت .تفاوت
اصلي و نوآوري اين مطالعه نسبت به ساير مطالعات
انجامشده در اين حوزه اين است که به جاي در نظر
گرفتن يک تابع کوواريانس مکاني-زماني ،بازه زماني
مسئله به زير بازههاي کوچکتر تقسیم شد و توابع
کوواريانس مکاني برآورد و براي محاسبه سیگنال مورد
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يافت که نشاندهنده عدم کارايي مدل  ZWDساستامینن
در مناطق ساحلي و مناطق با بخارآب شديد است .بنابراين
استفاده از مدل  LSCارائهشده با توجه به دقت آن به
برآوردي دقیق از مقدار  ZWDدر همه مناطق به خصوص
نواحي چالشبرانگیز نظیر سواحل منجر خواهد شد.
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 ERA-5در بهترين حالت باقدرت تفکیک مکاني ۳1
کیلومتر قابلیت ارائه دادههاي هواشناسي را دارند .در اين
تحقیق مدلسازي را با قدرت تفکیک مکاني باالتر انجام
شد و مقدار  ZWDپیشبینيشده در بازه زماني دلخواه در
سطح منطقه منتشر گرديد .همچنین دادههاي باز
تحلیلشده  ERA-5بعد از  ۳ماه در اختیار کاربران قرار
ميگیرند و دادههاي آني آن با دقت پايینتر و با پرداخت
هزينه در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت .اين در حالي
است که با اين روش امکان استخراج محلي  ZWDبا
سیستمهاي پرقدرت در زماني کمتر از يک روز امکانپذير
ميباشد و مي تواند به صورت رايگان در اختیار کاربران
قرار بگیرد .از طرف ديگر در مقايسه اين نتايج با مدل
 ZWDساستامینن که از دادههاي تحلیلشده  GFSبهره
ميبرد ،ميتوان اين نتیجه دريافت کرد که مدل LSC
برآورد شده بسیار دقیقتر از مدل ساستامینن در تمامي
مناطق اعم از نواحي کوهستاني ،ساحلي و سطوح با
تغییرات ارتفاعي کم ميباشد .اين نتیجهگیري بر طبق
مقايسه انجامشده در ساعت  18روز  11ژوئن سال 2018
که مقدار  RMSمدل  LSCبرابر با  1/86سانتي متر و
 RMSمدل ساستامینن برابر با  15/97سانتيمتر به دست
آمد ،بیانشده است .بنابراين با ترکیب دادههاي سنجنده
 OLCIو ايستگاههاي  GPSو استفاده از روش  LSCدرون
يابي و پیشبیني مکاني-زماني پارامتر  ZWDبا دقت
مطلوب امکانپذير ميگردد.
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