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چکیده
از مشاهدات غني و متراکم ايستگاههاي دائمي  GPSکه اغلب محدود به خشکيها هستند ،ميتوان براي مطالعۀ يونسفر و تولید
نقشههاي يونسفر استفاده نمود .اين نقشهها نمايشگر مقادير محتواي مجموع الکتروني در راستاي قائم ) (VTECبوده و کاربرد خاص آنها
در موقعیتيابي دقیق با استفاده از مشاهدات گیرندههاي تک فرکانس است .نقشههاي جهاني يونسفر ) (GIMکه توسط مراکز مختلف IGS
تولید ميشوند ،همگي نمايشگر مقادير  VTECبه ازاي هر دو ساعت ،با رزولوشن مکاني  2/1°در راستاي عرض جغرافیايي و  1°در راستاي
طول جغرافیايي و يا به صورت تابعي از ضرايب هارمونیک کروي تا درجه و مرتبۀ  61و با رزولوشن زماني دو ساعت هستند .کمبود
ايستگاههاي دائمي  GPSدر درياها منجر به افت صحت و دقت اين مد لها در آن مناطق شده و استفاده از مشاهدات دو فرکانس ارتفاع
سنجي ماهوارهاي به همراه مشاهدات  GPSمي تواند به عنوان راهکاري براي بهبود اين مدلها در اين مناطق محسوب گردد .در اين مقاله به
منظور تولید نقشۀ محلي يونسفر ايران ) ،(LIMمشاهدات  26ايستگاه دائمي  GPSدر روز  601از سال ( 2062متناظر با بیشینه فعالیت
خورشیدي) و توابع پايۀ بي-اسپالين دو بعدي به عنوان توابع پايۀ مدلسازي استفاده شدهاند .مقادير مختلفي براي انتخاب سطح بهینۀ
توابع پايۀ بي -اسپالين در دو بعد مورد آزمون قرار گرفت و در نهايت ،مدلسازي با سطح  6و  2به ترتیب در راستاي طول جغرافیائي و
عرض جغرافیائي انجام شد .نتايج بدستآمده ،اختالفات عمدهاي را نسبت به  GIMنشان ميدهند .در ادامه ،مشاهدات  GPSبه همراه
مشاهدات ارتفاع سنجي ماهوارهاي مربوط به ماهوارۀ  Jason-2در فرآيند مدلسازي محلي يونسفر در نظر گرفته شدند و براي وزن دهي
نسبي بین مشاهدات دو دسته ،از تکنیک برآورد مولفههاي واريانس کمترين مربعات ) (LS-VCEاستفاده گرديد .در اين قسمت عالوه بر
ضرايب مدل يونسفر محلي و باياسهاي کد تفاضلي ) (DCBگیرندهها ،باياس ديگري بین مشاهدات  GPSو ارتفاع سنجي ماهوارهاي نیز
برآرود شده و با نتايج مرحلۀ قبلي مقايسه شدند .نتايج مقايسه نشان ميدهند که در صورت استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجي ماهوارهاي
به همراه مشاهدات  ،GPSدقت مدلسازي در سطح درياها بهبود خواهند يافت.

واژگان

کلیدیVTEC ،LS-VCE ،LIM ،GIM ،DCB ،B-Spline :

 نويسنده رابط
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تلفیق مشاهدات  GPSو ارتفاع سنجی ماهوارهای به منظور مدلسازی محلی

تلفیق مشاهدات  GPSو ارتفاع سنجي ماهوارهاي به منظور مدلسازي محلي ...

 -1مقدمه
يونسفر اليهاي از اتمسفر زمین است کهه از ارتفهاع 00
تا  6200کیلومتري ،باالي سطح زمین گسترده شده و بین
تروپسفر خنثي و پالسماي مغناطیسي تمهام يهونیزه واقهع
شدهاست .يونسفر از الکترونهاي آزاد و يهونههايي کهه در
طي فعل و انفعهاالت ناشهي از فرآينهد يونیزاسهیون تولیهد
شههدهانههد ،تشههکیل شههده اسههت .خورشههید منبههع اصههلي
يونیزاسیون براي يونسفر بهشمار ميرود ،لذا طبیعي اسهت
که يونسفر با تغییر زمان در روز ،تغییر فصل و نیز با تغییهر
موقعیت جغرافیايي تغییرکند .تغییهرات يونسهفر در طهول
شبانه روز ناشي از دوران زمین است .چگالي الکترونها در
شب به دلیل غیاب خورشید کمتر از چگهالي آنهها در روز
بوده و از اين رو .معموالً حداکثر چگهالي الکترونهي حهدوداً
متناظر با ساعت  62به وقت محلي خواههد بهود( .اتمسهفر
زمین با تأخیري  2ساعته نسبت به زمین دوران ميکند)
همچنین فعالیت لکههاي خورشیدي با دورۀ تناوب 66
ساله موجب افزايش فعل و انفعاالت و در نهايت بهاال رفهتن
چگالي الکترونهاي آزاد در يونسفر خواهد شد .لذا تغییهرات
يونسفر که متناسب با تعهداد لکههههاي خورشهیدي اسهت
داراي دورۀ تناوب  66ساله است ].[6

شکل -6نمودار تعداد لکههاي خورشیدي مربوط به سیکلهاي 23 ،22
و [2] 22

همانطور که در شکل  6ديده ميشود ،اگرچهه بیشهینه
تعداد لکههاي خورشیدي در سیکل ( 22بر اساس نمهودار
هموار شهده) عهدد  606و مربهوط بهه اواخهر سهال 2063
ميباشد امها مقهدار بیشهینۀ  661/2کهه در آوريهل 2062
مشاهده شده را ميتوان به عنوان مقدار نههايي بهراي ايهن
سیکل در نظر گرفت ] .[2مهاکزيمم ارهر يونسهفر بهر روي
سیگنالهاي  6GPSدر اين ايام اتفاق خواهد افتاد.
1 Global Positioning System
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ذرات باردار و الکترونهاي آزاد موجود در يونسفر ،ارر گذار
روي انتشار امواج الکترومغناطیسي ،ازجمله امواج  GPSبوده و
میزان اين ارر بسته به نوع امواج و فرکانس آنها متفاوت خواهد
بود .از اينرو چنانچه اندازهگیريهاي سیستمهاي ماهوارهاي،
حداقل در دو فرکانس متفاوت صورت پذيرند ،با استفاده از
ترکیب مشاهدات دو فرکانس ،ميتوان مشاهدۀ ديگري موسوم
به ترکیب خطي عاري از ارر يونسفر ) (IF2ايجاد نمود که
برطرف کنندۀ  %33/3از اين ارر سیستماتیک در کاربردهاي
 GPSخواهد بود .در حال حاضر يونسفر عمدهترين منبع ايجاد
خطا در مشاهدات  GPSبه شمار رفته ،که مقدار ارر آن از
چندين متر تا بیش از  600متر متغیر است .لذا در کاربردهاي
 GPSبا استفاده از مشاهدات تک فرکانس استفاده از يک مدل
يونسفر دقیق ميتواند در کاهش میزان ارر يونسفر و بهبود دقت
موقعیتيابي مفید باشد .همچنین استفاده از يک مدل دقیق
يونسفر در تصحیح کردن ارر تأخیر يونسفر در اندازهگیريهاي
ارتفاع سنجهاي ماهوارهاي تک فرکانس که ميتواند متجاوز از
 20سانتيمتر گردد نیز ضروريست.
با ظهور و عملیاتي شدن سیستم تعیین موقعیت جهاني در
سال  ،6333توسعه و گسترش شبکههاي ايستگاههاي دائمي
 GPSو دسترسي مناسب به دادههاي آنها از طريق اينترنت،
حوزه و فرصت جديدي براي سنجش از دور يونسفر از طريق
اين دادهها ايجاد شد .مدلهاي يونسفري که بر مبناي مشاهدات
 GPSتولید ميشوند اغلب به صورت دو بعدي بوده و
نمونههايي از آنها توسط محققین مختلفي مانند ويلد (،)6332
ويلسون و همکاران ( ،)6331برونیني ( ،)6330شائر (،)6333
گائو و همکاران ( ،)2002مائوتز و همکاران ( )2001و اشمیت
( )2001ارائه شدهاند ] [0] ، [1] ، [1] ، [1] ، [2] ، [3و ].[3
در مدلسازي دوبعدي ،يونسفر اغلب به عنوان اليۀ کروي با
ضخامت فرضي صفر که کلیۀ الکترونها روي آن واقع شدهاند و
در ارتفاع متغیر بین  310تا  210کیلومتر (ارتفاع متناظر با
بیشینه مقدار دانسیتۀ الکتروني) واقع شدهاست ،در نظر گرفته
ميشود .بعالوه مقادير محتواي مجموع الکتروني مايل
) (3STECبا استفاده از يک تابع تصوير مناسب به مقادير
محتواي مجموع الکتروني قائم ) (2VTECتبديل ميشوند.
همچنین در اين راستا گروه کاري ويژهاي تحت عنوان
گروه کهاري يونسهفر در  ،1IGSدر مهاه ژوئهن سهال 6330
2 Ionosfere Free
3 Slant Total Electron Content
4 Vertical Total Electron Content
1 International GNSS Service

1 Global Ionosphere Maps
2 Center for Orbit Determination in Europe
3 European Space Agency
4 European Space Operations Center of ESA
1 Jet Propulsion Laboratory
1 Technical University of Catalonia
7 TEC Unit

اس

شکل -2نمونه اي از نقشۀ يونسفر  JPLمربوط به ساعت  UTC 66و
 60اکتبر ( 2061مقادير  VTECبه واحد  TECUهستند)][66

شکل -3پراکندگي ايستگاههاي شبکۀ جهاني

[63] IGS

مشههاهدات شههبکۀ ايسههتگاههاي دائمههي  GPSايههران
) ،(3IPGNبهها بههیش از  630ايسههتگاه و متشههکل از  2زيههر
شبکه به نامهاي شهبکۀ آذربايجهان ،شهبکۀ تههران ،شهبکۀ
8 Global Navigation Satellite Systems
9 Iranian Permanent GNSS Network
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ايجاد شد و تولید مهدلهاي جههاني يونسهفر ) (6GIMرا بها
استفاده از مشاهدات  GPSآغاز نمود .اين فعالیت تا کنهون
به طور مستمر توسط چهار مرکز ،يعني مرکز تعیین مهدار
اروپا ) 2(CODEمسهتقر در انسهتیتو نجهوم دانشهگاه بهرن
سوئیس ،مرکز فعالیتهاي فضايي اروپا به عنهوان بخشهي از
 2(ESOC) 3ESAمستقر در آلمان ،البراتوار پیشرانش جت
) 1(JPLمسههتقر در کالیفرنیههاي آمريکهها و دانشههگاه فنههي
کاتالونیا  (UPC)1مستقر در بارسهلون اسهپانیا انجهام شهده
است .هر مرکز به طور مستقل و با شهیوهاي متفهاوت ،امها
قالب خروجي يکسان نقشههاي يونسفري را تولید ميکند.
اين نقشهها همگي نمايشگر مقهادير  VTECبهه ازاي ههر دو
ساعت ،با رزولوشن مکاني  2/1°در راستاي عرض جغرافیايي
و  1°در راستاي طول جغرافیهايي هسهتند .همچنهین مهدل
جهاني يونسفر به صورت تابعي از ضرايب هارمونیهک کهروي
تا درجه و مرتبۀ  61و با رزولوشن زماني دو ساعت براي ههر
روز ارائه ميگردد .در نهايت مدل نهايي يونسهفر کهه توسهط
 IGSمنتشر مي شهود میهانگیني وزندار از تمهامي مهدلهاي
فوق است ] VTEC .[60داراي مقادير بزرگهي بهوده و بهراي
بیان مقدار آن از واحدي به نام  1TECUاستفاده مهيگهردد.
هر  TECUمعادل  6×6061الکترون بر متهر مربهع اسهت .در
شکل  2نمونهاي از نقشهۀ جههاني يونسهفر کهه توسهط JPL
تولید شدهاست و مربهوط بهه سهاعت  UTC 66و تهاريخ 60
اکتبر  2061است را ميتوان مشاهده نمود.

همچنین در شکل 3مي توانید نقشۀ پراکندگي
ايستگاههاي دائمي  IGSرا مشاهده کنید .همانطور که در اين
شکل ديده مي شود ،در سطح ايران ،حداکثر از مشاهدات
ايستگاه دائمي تهران ) (TEHNدر تولید مدلهاي جهاني
يونسفر استفاده ميشود .لذا تولید مدل محلي يونسفر در ايران
با استفاده از مشاهدات يک شبکۀ متراکم داخلي که ارائه کنندۀ
دقت بهتري نسبت به مدلهاي  IGSباشد ،ضروريست.
همچنین در حال حاضر مدلهاي جهاني يونسفر ،تنها
با استفاده از مشاهدات گیرندههاي دو فرکانس 0GNSS
تولید شده ،و استفاده از مشاهدات دو فرکانس ارتفاع
سنجي راداري فقط به منظور اعتبار سنجي اين مدلها
مرسوم است .تودوراوا ( )2000از تلفیق مشاهدات GNSS
و ارتفاع سنجي راداري براي تولید مدلهاي جهاني استفاده
کرد ] .[62همانطور که ميدانیم توزيع و پراکندگي
ايستگاههاي دائمي  GNSSبه گونهاي نیست که در کل
کره با دادههاي منظم سروکار داشته باشیم و در مناطقي
به خصوص در سطح درياها با کمبود يا فقدان داده مواجه
هستیم .لذا مشاهدات ارتفاع سنجي راداري ميتوانند
ضمن باال بردن دقت مدلهاي تولید شده ،مشکل فقدان
داده در سطح درياها را برطرف سازد .استفاده از تلفیق
مشاهدات فضايي از قبیل مشاهدات  ،GNSSارتفاع سنجي
راداري و آکولتیشن راديوئي ،و توابع پايۀ بي-اسپالين در
مدلسازي منطقهاي يونسفر ،توسط دتمرينگ و همکاران
( )2066نیز صورت گرفته است ].[62

تلفیق مشاهدات  GPSو ارتفاع سنجي ماهوارهاي به منظور مدلسازي محلي ...

خراسان و شبکۀ خوزستان ،منبعهي بها ارزش بهراي تولیهد
مدل محلي يونسفر در سطح ايهران قلمهداد مهيشهوند .در
شکل  2ميتوان پراکندگي ايسهتگاههاي شهبکۀ سراسهري
ايههران ،متشههکل از حههدوداً  20ايسههتگاه دائمههي  GPSو بهها
توزيعي تقريباً يکنواخت در سطح ايران را مشاهده نمود.

شکل -2نقشۀ پراکندگي

ايستگاههاي شبکۀ سراسري ايران ][61

استفاده از توابع پايۀ هارمونیک کروي که داراي محمل
جهاني هستند در مدلسازي دو بعدي يونسفر (مانند مدل
جهاني  )CODEبه طور گسترده مرسوم است .اما همانطور
که ميدانیم اين توابع پايه ،براي مدلسازي تابع هدفي
مناسب ميباشند که منطقۀ مدلسازي ،پوشانندۀ کل کره
بوده و دادهها به صورت منظم روي اين کره توزيع شده
باشند .اشکال استفاده از اين توابع پايه در مدلسازي
منطقهاي و يا استفاده از دادههاي با توزيع ناهمگون در
فرآيند مدلسازي توسط چمبودات و همکاران (،)2001
مائوتز و همکاران ( )2001و اشمیت و همکاران ()2001
مورد بررسي قرار گرفته است ] [0] ، [61و ] .[3به عنوان
راهحلي جايگزين ،استفاده از توابع پايۀ بي-اسپالين به
دلیل دارا بودن محمل فشرده ،ابزار مناسبي هستند .اين
توابع در مدلسازي يونسفر توسط محققین مختلفي مانند
اشمیت و همکاران ( ،)2001زيلهوفر ( ،)2000نوهوتکو و
همکاران ( ،)2000زيلهوفر و همکاران ( )2003استفاده
شده است ]. [60] ، [61] ، [3و ].[63
از سوابق مدلسازي يونسفر در ايران ميتوان به
مدلسازي منطقهاي توزيع چگالي الکتروني در اليۀ يونسفر
با استفاده از آنالیز موجک و مشاهدات  GPSاشاره نمود
که در سال  6336در دانشگاه خواجه نصیرالدين طوسي
انجام شد .عامريان در رسالۀ دکتري خود ،مدلسازي
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يونسفر به صورت تک اليه و چند اليه و با استفاده از
مشاهدات  IPGNو بر حسب توابع پايۀ بي– اسپالين
چندبعدي ،جهت بهبود مدل يونسفر بین المللي ) 6(IRIکه
يک مدل تجربي و فیزيک پايه است انجام گرديد ]،[20
] [26و ].[22
همچنین فرزانه در سال  ،6331رسالۀ دکتري خود با
موضوع مدلسازي مکاني-زماني تغییرات محلي يونسفر ،به
صورت دو بعدي و سه بعدي با استفاده از تکنیکهاي
مختلف و بر پايۀ توابع اسلپین کروي را در دانشگاه تهران،
انجام داد ].[23
در اين مقاله ميخواهیم پس از تولید مدل محلي
يونسفر با استفاده از مشاهدات شبکۀ ايستگاههاي دائمي
 GPSايران ) (IPGNو برمبناي توابع پايۀ بي-اسپالين دو
بعدي ،ارر اضافه کردن مشاهدات ارتفاع سنجي در مدلسازي
را مورد مطالعه قرار دهیم .در اين تحقیق براي پايدارسازي
ماتريس طرح از تکنیک تیخونوف و براي تشکیل ماتريس
کوفاکتور از تکنیک برآورد مولفههاي واريانس کمترين
مربعات ) (2LS-VCEاستفاده خواهیم کرد.

 -2مدلسازی دوبعدی یونسفر با استفاده از
مشاهدات GPS
يونسفر براي امواج راديويي يک محیط پخش 3به-
حساب ميآيد .به عبارت ديگر ارر يونسفر بر روي امواج
بستگي به فرکانس آنها و همچنین تعداد الکترونهاي واقع
در مسیر سیگنال ،از گیرنده تا ماهواره ) (STECدارد .ارر
يونسفر روي مشاهدات کد و فاز  GPSبه ترتیب با استفاده
از روابط  6و  2محاسبه ميگردند.
()6

𝑎
𝐶𝐸𝑇𝑆
𝑓2

𝑛𝑜𝑖
𝑟𝑔∆
=+

()2

𝑎
𝐶𝐸𝑇𝑆
𝑓2

𝑛𝑜𝑖∆
𝑝ℎ = −

در اين روابط  𝑎 = 40.3 × 1016 𝑚𝑠 −2 𝑇𝐸𝐶𝑈 −1و
فرکانس سیگنال است.

f

معادالت مشاهدات کد و فاز موج حامل مربوط به يک
گیرنده و يک ماهواره را ميتوان به شکل زير بیان کرد.
6 International Reference Ionosphere
2 Least Squares-Variance Components Estimation
3 Dispersive

در اين روابط:
𝑖𝑃
مشاهدۀ کد مربوط به فرکانس i
𝑖𝐿
مشاهدۀ فاز موج حامل مربوط به فرکانس i
𝜌
فاصلۀ هندسي بین گیرنده و ماهواره
𝑐
سرعت نور در خأل
𝑡𝑑
خطاي ساعت ماهواره نسبت به زمان GPS
𝑇𝑑
خطاي ساعت گیرنده نسبت به زمان GPS
𝑏𝑟𝑜𝑑
خطاي اطالعات مداري ماهواره
𝑝𝑜𝑟𝑡𝑑
تأخیر تروپسفر
𝐼1
تأخیر يونسفري براي فرکانس اول
N
ابهام فاز موج حامل
𝛾

2

77

2

) (= )
60

𝑏
𝐵
𝑚𝑑

1575.42
1227.6

2

𝑓1

(= ) (=γ

تأخیر سختافزاري ماهواره
تأخیر سختافزاري گیرنده
ارر خطاي چندمسیري

𝑃̃2 (𝑡) = 𝐿2 (𝑡) + 𝑃̅2 − 𝐿̅2 +
𝑓2
)) 2. 2 1 2 ((𝐿1 (𝑡) − 𝐿̅1 ) − (𝐿2 (𝑡) − 𝐿̅2
𝑓1 −𝑓2

()1
()1

𝐿4 = 𝐿1 − 𝐿2

با جايگذاري رابطۀ  3در رابطۀ  1خواهیم داشت:

()0

𝑓1 −𝑓2

()60

𝑃4 = 𝑃1 − 𝑃2

𝑓22 − 𝑓12
𝐼1 + 𝑏𝑃1−𝑃2 + 𝐵𝑃1−𝑃2 + 𝜀𝑃4
𝑓22
) 𝑆𝑇𝐸𝐶 + 𝑏𝑃4 + 𝐵𝑝4 + 𝜀𝑃4

()3

𝑃̃1 (𝑡) = 𝐿1 (𝑡) + 𝑃̅1 − 𝐿̅1 +
𝑓2
)) 2. 2 2 2 ((𝐿1 (𝑡) − 𝐿̅1 ) − (𝐿2 (𝑡) − 𝐿̅2

𝑓2

خواهند بود.
با استفاده از روابط  1و 1ترکیبهاي خطي عاري از
اررات هندسي ) 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑑  (𝑑𝑡 , 𝑑𝑇 , 𝑑𝑜𝑟𝑏 ,به ترتیب براي
مشاهدات شبه فاصله و فاز موج حامل بدست ميآيند.

()1

اس

()2

𝐿 𝑖 = 𝜌 + 𝑐(𝑑𝑡 − 𝑑𝑇) + 𝑑𝑜𝑟𝑏 + 𝑑𝑡𝑟𝑜𝑝 − 𝛾𝐼1
𝑖𝛷𝐵 + 𝜆𝑖 𝑁𝑖 + 𝑏𝛷𝑖 −
) 𝑖𝛷(𝜀 + 𝑑𝑚/𝛷𝑖 +

1
𝑓22

−

1
𝑓12

در اين روابط  𝑃̃𝑓 (𝑡) ،اندازه گیري کد هموار شده در
اپک  tو فرکانس  fبوده و )𝑡( 𝑓𝐿 اندازه گیري فاز موج
حامل در اپک  tو فرکانس  fاست .همچنین 𝑓̅𝐿 𝑃̅𝑓 −
اختالف متوسط بین تمامي کدهاي پذيرفته شده و اندازه-
گیريهاي فاز موج حامل در کمان مشاهداتي جاري و
فرکانس  fاست .بايد توجه نمود که قبل از وارد شدن به
مرحلۀ هموارسازي طي يک فرآيند پااليش ،مشاهدات کد
و فاز ،عاري از اشتباه شده و جهشهاي فازي نیز به منظور
محاسبۀ کمانهاي پیوستۀ مشاهداتي تعیین ميشوند.

= 𝑃4

( 𝑎 = 𝑃4

در اين روابط  BP4 , bP4بیانگر باياس سختافزاري يا
باياس کد تفاضلي ) (6DCBبین فرکانسهاي اول و دوم ،به
ترتیب براي ماهواره وگیرنده ميباشند .اگرچه اين باياسها
1 Differential Code Biases

شکل -1مدل تک اليهاي يونسفر

)[22] (SLM
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()3

𝑃𝑖 = 𝜌 + 𝑐(𝑑𝑡 − 𝑑𝑇) + 𝑑𝑜𝑟𝑏 + 𝑑𝑡𝑟𝑜𝑝 + 𝛾𝐼1
) 𝑖𝑃(𝜀 + 𝑏𝑖 + 𝐵𝑖 + 𝑑𝑚/𝑃𝑖 +

در واقع وابسته به زمان هستند ،اما در عمل مقدار آنها در
يک بازۀ زماني چندين روز تا يک ماه بسیار پايدار است و
ميتوان آنها را در فرآيند مدلسازي يونسفر به عنوان
مقادير رابت در نظر گرفت .مقدار اين باياسها در ارتباط با
ماهوارهها در حدود چندين نانورانیه بوده و ميتواند به
بیشتر از  60نانورانیه در مورد گیرندهها نیز برسد .از رابطۀ
 0که موسوم به رابطۀ اندازهگیري يونسفر است ،براي
تخمین مقادير  STECو در نهايت تولید نقشههاي يونسفر
استفاده ميگردد .الزم به ذکر است که سطح نويز
اندازهگیريهاي يونسفر توسط مشاهدات کد بسیار باالست.
لذا ميتوان از مشاهدات فاز موج حامل ،براي هموارسازي
مشاهدات کد و کاهش سطح نويز آنها استفاده نمود .اندازه
گیري يونسفر با استفاده از مشاهدات کد هموار شده به
مراتب داراي دقت بیشتري خواهد بود .روابط  3و 60
مربوط به تکنیک هموار سازي استفاده شده هستند ].[22

تلفیق مشاهدات  GPSو ارتفاع سنجي ماهوارهاي به منظور مدلسازي محلي ...

مدلهاي يونسفري بدست آمده از مشاهدات ،GPS
بیانگر بخش قابل تعیین يونسفر بوده و معموالًبر اساس
مدل تک اليهاي ( )6SLMميباشند که بطور اجمالي در
شکل  1نشان داده شده است .اين مدل بر پايۀ اين فرض
بنا شده است که تمامي الکترونهاي موجود در يونسفر بر
روي اليهاي با ضخامت بسیار کم قرار دارند ].[22
در اين مدل ،ارتفاع اليۀ مذکور متناظر با ماکزيمم
دانسیتۀ الکتروني در يونسفر در نظر گرفته ميشود (310
تا  210کیلومتر) .مراحل استخراج مقادير  STECبا
استفاده از مشاهدات  GPSعبارتند از:
 آماده سازي دادههاي ورودي شامل:
 oفايلهاي مشاهداتي  GPSدرقالب 2Rinex
 oاطالعات مداري دقیق ماهوارهها
 oمقادير  DCBماهوارهها
 پیش پردازش مشاهدات  GPSبه منظور کشف
مشاهدات اشتباه ،جهشهاي فازي و تشکیل
کمانهاي پیوستۀ مشاهداتي
 هموار سازي مشاهدات کد با استفاده از مشاهدات
فاز (کاهش سطح نويز مشاهدات کد)
 محاسبۀ آزيموت و ارتفاع هر ماهواره در هر اپک و
در نهايت محاسبۀ مختصات محل تالقي امتداد
گیرنده-ماهواره با اليۀ يونسفر )(3IPP
 محاسبۀ مقدار تابع تصوير براي تبديل  VTECبه
( STECرابطۀ )66
 تشکیل مشاهدۀ کد هموارشدۀ عاري از اررات
هندسي (مشاهدۀ يونسفر) در هر اپک و تصحیح
کردن آنها با استفاده از مقادير  DCBماهوارهها
(رابطۀ )62
 محاسبۀ ضرايب مجهول توابع پايه مورد استفاده
در بسط  VTECبه همراه مقادير  DCBگیرندهها
و تولید نقشههاي يونسفري
()66

()62

𝐶𝐸𝑇𝑆
1
=
́𝑧 𝑠𝑜𝑐 𝐶𝐸𝑇𝑉
𝑅
= ́𝑧 𝑛𝑖𝑠
)𝑧(𝑛𝑖𝑠
𝐻𝑅+

= )𝑧(𝐹𝑀

1
1
)𝑧(𝐹𝑀 ) 2 − 2
𝑓1
𝑓2
× 𝑉𝑇𝐸𝐶(𝛽, 𝑠) − 𝐵4

( 𝑎 = 𝑃̃4 − 𝑏4

1 Single Layer Model
2 Receiver Independent Exchange Format
3 Ionospheric Pierce Point
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در اين روابط 𝑀𝐹(𝑧) ،تابع تصوير تبديل کنندۀ
 VTECبه  STECبر حسب زاويۀ زنیتي ماهواره ) (zبوده و
)𝑠  𝑉𝑇𝐸𝐶(𝛽,همان  TECقائم (برحسب  )TECUبه
عنوان تابعي از عرض جغرافیايي يا ژئومغناطیسي  βو
طول خورشید رابت  sاست .مقدار  sبا استفاده از رابطۀ
 63تعیین ميگردد.
()63

𝜋𝑠=𝑡+𝜆−

 tدر اين رابطه همان اپک مشاهداتي است.

 -3برآورد مقادیر  VTECبا استفاده از
مشاهدات ارتفاعسنج راداری
ارتفاع سنجي ماهواره اي يک روش اندازهگیري فاصله
است که در آن فاصلۀ قائم بین ماهواره تا سطح دريا اندازه
گیري مي شود .يکي از مشخصه هاي اين روش ،عدم نیاز
به ايستگاه زمیني بوده و اندازه گیريها به طور مستقیم
توسط ارتفاع سنج نصب شده روي ماهواره صورت
ميگیرد .اين فاصله با اندازه گیري مدت زمان رفت و
برگشت موج راداري حاصل شده و بهترين کارايي را در
سطح درياها دارد ،چرا که سطح آبها بهترين منعکس
کنندۀ اين امواج راداري است .فرکانس سیگنال ارسالي،
حدود  62گیگاهرتز و طول پالس آنها در حد چند نانو
رانیه ميباشد که قدرت تفکیک  0/6تا  6متر را نتیجه مي
دهد و بعد از تصحیح کردن اررات يونسفر و تروپوسفر مي
توان اين دقت را تا سطح  20میلي متر نیز افزايش داد .با
استفاده از اين روش مي توان جدايي لحظه اي سطح آبها
از بیضوي مرجع زمین را اندازه گیري کرد که اين فاصله
موسوم به ارتفاع سطح آب ) (2SSHمي باشد .دقت اندازه
گیري ارتفاع از سطح بیضوي در اين روش حدود  30میلي
متر است .با اينکه هدف اولیه اين روش ،اندازه گیري
ارتفاع سطح لحظه اي آب است ،اما ارسال سیگنال در دو
فرکانس ،فرصتي را براي جمع آوري اطالعات در رابطه با
محتواي مجموع الکتروني ) (VTECحاصل مي کند ].[62
از جمله مأموريتهاي ارتفاع سنجي راداري مي توان به
مأموريت ماهوارۀ ( TOPEX\POSEIDONسال ،)6332
( ERS-2سال  ،)6331و در ادامه مأموريت ماهوارۀ JASON-
( 1سال  )2006و در ادامه مأموريت ماهوارۀ ( JASON-2سال
4 Sea Surface Height

اس

()62

2
𝑢𝐾𝑓
]𝑈𝐶𝐸𝑇[
40.28 × 1016

𝑡𝑙𝑎𝐶𝐸𝑇𝑉

 -4مدلسازی یونسفر با استفاده از توابع پایۀ
بی-اسپالین
استفاده از توابع پايۀ بي-اسپالين به خاطر دارا بودن
محمل فشرده در مدلسازي پديده ها به صورت محلي و
منطقه اي توصیه مي شود .قبل از توصیف شیوۀ مدلسازي،
محدودۀ مورد نظر براي کار را در يک چارچوب مرجع
زمین – رابت به صورت زير در نظر مي گیريم.
()61

] 𝑥𝑎𝑚𝜑 [𝜆𝑚𝑖𝑛 , 𝜆𝑚𝑎𝑥 ] × [𝜑𝑚𝑖𝑛 ,

همچنین فرض بر اين است که مدلسازي در بازۀ زماني
] [tmin,tmaxصورت مي گیرد .تابع بي -اسپالين نرمال شدۀ
𝑚
𝑘 𝑁𝑗,بصورت تکراري با استفاده از رابطۀ  61محاسبه ميشود
].[60
𝑚−1
(𝑥) +
𝑘𝑁𝑗,

()61

𝑚−1
)𝑥(
𝑁𝑗,𝑘+1

= −𝑑𝑅. 10−3

اغلب مقادير  VTECبدست آمده از اندازه گیريهاي
 GPSو اندازه گیريهاي ارتفاع سنجي راداري به عنوان يک
روش اعتبارسنجي ،با يکديگر مقايسه مي شوند .بدين
منظور بايد مقادير  VTECدر راستاي حرکت ماهواره هاي
ارتفاع سنجي راداري از مدلهاي حاصل از اندازه گیريهاي
 GPSدرونیابي شده و سپس با مقادير  VTECحاصل از
ارتفاع سنجي ماهواره اي مقايسه شوند .بطور کلي توافق
خوبي بین دو مقدار با در نظر گرفتن خطاهاي سیستماتیک
و نکات الزم برقرار است .از نقطه نظر تئوري انتظار مي رود

𝑗
𝑘𝑡𝑥−
𝑗
𝑗
𝑘𝑡𝑡𝑘+𝑚−

𝑚
= )𝑥(
𝑘𝑁𝑗,
𝑗

𝑥𝑡𝑘+𝑚+1 −
𝑗

𝑗

𝑡𝑘+𝑚+1 −𝑡𝑘+1

همچنین شروع فرآيند تکرار با استفاده از رابطۀ آغازين
زير صورت مي پذيرد.
𝑗

()61

𝑗

} 𝑡𝑘 ≤ 𝑥 ≤ 𝑡𝑘+1
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

0
𝑓𝑖 (𝑥) = {1
𝑘𝑁𝑗,
0

t0j, t1j, t2j, …, tmj+2 j

در اين روابط  jسطح نام دارد و
يک دنبالۀ غیر نزولیست که اعضاي آن گره نامیده شده و
تعداد آنها برابر با  k+1و  mj=2j+2است .به منظور
مدلسازي منطقهاي ،درونیابي روي بازۀ ] [0,1صورت
گرفته و براي اجتناب از ارر لبه ها مقدار اولین سه گره
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 )2000اشاره نمود .در تمامي مأموريتهاي فوق ،ارتفاع سنج
نصب شده روي ماهواره در دو باند فرکانسي سیگنال ارسال
مي کنند ،که بدين ترتیب امکان جمع آوري اطالعات در
رابطه با  VTECدر مسیر حرکت ماهواره و در راستاي عمود
بر سطح درياها میسر مي گردد .ارتفاع سنج هاي راداري
ماهواره هاي  TOPEXو  JASON-1که توسط ناسا تولید
شده اند ،در دو فرکانس  63/1گیگاهرتز (باند  )Kuو 1/3
گیگاهرتز (باند  )Cبه طور همزمان کار مي کنند و اولین ارتفاع
سنجهاي راداري ماهواره اي بودند که امکان اندازه گیري
 VTECرا میسر ساختند ].[21
مشابه با اندازه گیريهاي  GPSتأریر يونسفر روي اندازه
گیري هاي ارتفاع سنجي ماهوارهاي با مقدار  VTECو
معکوس مجذور فرکانس سیگنال راداري تناسب دارند .در
باند  Kuحساسیت فاصله به تأخیر يونسفر به مقدار
 2/2 mm/TECUاست ،که مي تواند منجر به بلندتر
شدن فاصله به میزان  2تا  30سانتي متر گردد ].[62
تأخیر يونسفري ) (dRبدست آمده از اندازه گیريهاي
ارتفاع سنجي راداري از مشاهدات دو فرکانس ،در واحد
میلي متر حاصل شده و بدون نیاز به تابع تصوير و از
طريق رابطۀ  62تبديل به واحد  TECUمي گردند .عدم
نیاز به تابع تصوير به دلیل قائم بودن اندازه گیريها نسبت
به سطح دريا خود يک دلیل باال رفتن دقت تعیین مقدار
 VTECدر اين روش است ،چرا که در فرآيند محاسبۀ
مقدار  VTECبا استفاده از اندازه گیريهاي  GPSدر ابتدا
 STECبدست مي آيد و سپس بايد توسط يک تابع تصوير
تبديل به  VTECشود و اين موضوع خود مي تواند منشأ
تولید خطا گردد ].[21

که مقادير  VTECحاصل از روش ارتفاع سنجي ،داراي
مقادير کوچکتري باشند .زيرا مدار اين ماهواره ها پايینتر از
مدار ماهواره هاي  GPSبوده و اندازهگیريهاي ارتفاع سنجي
ماهوارهاي شامل ارر بخش بااليي يونسفر نمي گردند .اما در
عمل و طي مطالعاتي روي اندازهگیريهاي  TOPEXو
 JASON-1معلوم شده است که اندازهگیريهاي ارتفاع
سنجي ،مقادير  VTECرا حدود  3تا  TECU 2از مقادير
تايید شده  GPSبزرگتر نشان ميدهند که ناشي از يک ارر
سیستماتیک دستگاهي بوده و مي توان آن را به عنوان
باياس در نظر گرفت و در فرآيند مدلسازي يونسفر به عنوان
يک مجهول در کنار باقي مجهوالت برآورد نمود ].[62
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صفر و مقدار آخرين سه گره يک در نظر گرفته ميشود و
باقیماندۀ گره ها به صورت مساوي فاصلهبندي ميشوند
] .[3همچنین  mمرتبۀ بي-اسپالين نامیده شده که براي
بي-اسپالينهاي کوادراتیک اين عدد برابر با  2ميباشد .در
شکل  1توابع پايۀ بي-اسپالين کوادراتیک يک بعدي براي
سطوح  j=2 ،j=1 ،j=0و  j=3نمايش داده شدهاند.
همانطور که در شکل ديده مي شود يک بي – اسپالين
داراي محمل فشرده ميباشد ،يعني مقدار آن خارج از يک
محدودۀ مشخص صفر خواهد بود .همچنین هرچه سطح
بي-اسپالين باالتر ميرود اين توابع باريکتر شده ،لذا
جزئیات بیشتري از مقادير  VTECقابل بیان و نمايش
خواهد بود.

()63

)𝜑( 𝜙𝑗1𝑗2,𝑘1𝑘2 (𝑠, 𝜑) = 𝜙𝑗1,𝑘1 (𝑠)𝜙𝑗2,𝑘2

در اينجا نیز به منظور نمايش و بیان جزئیات بیشتر
 VTECبايد سطح را باال برده و طبیعتاً باال بردن سطح
باعث باال رفتن تعداد ضرايب ميشود ] .[3در شکل 1
نمونهاي از توابع مقیاس دو بعدي را مشاهده مينمايید.

شکل -1تابع مقیاس بي-اسپالين دوبعدي سطوح  3و 3

همانطور که قبالً گفته شد مقادير  xبراي توابع پايۀ
)𝑥( 𝑘 𝜙𝑗,بايد بین صفر و يک باشند .بنابراين مختصاتهاي
 sو 𝜑 بايد به مختصاتهاي  xو  yاز طريق روابط زير
تبديل شوند.
()20
شکل -1توابع مقیاس کوادراتیک يک بعدي بي-اسپالين

در مدلسازي دوبعدي ،يونسفر در يک بازۀ زماني
مشخص ] [tmin,tmaxو در يک چارچوب مرجع خورشید –
رابت ،استاتیک فرض ميشود ].[60
()60

= )𝜑 𝑉𝑇𝐸𝐶(𝑠,
1 −1 𝑚𝑗2 −1
𝑗𝑚∑
)𝜑 𝑘1 =0 ∑𝑘2 =0 𝑑𝑗1𝑗2,𝑘1𝑘2 𝜙𝑗1𝑗2,𝑘1𝑘2 (𝑠,

در اين رابطه )𝜑  𝜙𝑗1𝑗2,𝑘1𝑘2 (𝑠,توابع مقیاس دوبعدي
از سطوح  j1و  j2نسبت به طول جغرافیايي خورشید رابت
) (sو عرض جغرافیايي ) (φمي باشند dj1j2,k1k2 .ضرايب
مقیاس مجهول هستند .توابع مقیاس دوبعدي را ميتوان با
استفاده از ضرب تنسوري ،يعني جداسازي توابع مقیاس با
ابعاد باالتر به توابع مقیاس يک بعدي به صورت زير
محاسبه کرد.
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𝑛𝑖𝑚𝑠 𝑠 −
𝑛𝑖𝑚𝜑 𝜑 −
=𝑦 ,
𝑛𝑖𝑚𝑠 𝑠𝑚𝑎𝑥 −
𝑛𝑖𝑚𝜑 𝜑𝑚𝑎𝑥 −

=𝑥

بطوريکه کمیتهاي  𝜑𝑚𝑎𝑥 ،𝜑𝑚𝑖𝑛 ،smax ،sminبیانگر
مختصاتهاي محدودۀ مدلسازي در يک چارچوب مرجع
خورشید رابت هستند smin .و  smaxبا استفاده از رابطۀ  63و
𝑛𝑖𝑚𝜆  𝜆𝑚𝑎𝑥 ،و  tminو  tmaxمحاسبه ميشوند.

 -1-4پایدارسازی
دستگاه معادالت خطي 𝑥𝐴 = )𝑙(𝐸 براي تعیین
ضرايب مجهول مدل يونسفر با استفاده از توابع پايۀ بي-
اسپالين ،ممکن است به دلیل غیر يکنواخت بودن توزيع
داده ها بدوضع باشد ( Eاپراتور امید رياضي ميباشد) .به
عبارت ديگر ممکن است مشاهدات به قدر کافي براي
تعیین ضرايب مجهول در يک راه حل قابل اعتماد متراکم
نباشند .در چنین دستگاه معادالتي ،روش کمترين مربعات
ذاتاً به خطاي موجود در مشاهدات حساس خواهد بود و

𝜆 پارامتر پايدارسازي تیخونوف نامیده ميشود .در ارر
استفاده از پارامتر پايدارسازي 𝜆 براي بدست آوردن
مجهوالت ،باياسي در نتايج بهوجود خواهد آمد که براي
کنترل کردن آن بايد پارامتر بهینهاي براي 𝜆 انتخاب
نمود .يکي از ابزارهاي مورد استفاده بدين منظور منحني
ال ميباشد .اساس روش منحني ال که يک روش گرافیکي
است يافتن نقطۀ با حداکثر انحنا در نمودار نرم بردار
جواب بر حسب نرم بردار باقیماندهها در مقیاس لگاريتمي
است .علت انتخاب اين نقطه برقراري تعادل بین اغتشاش
ناشي از پايدارسازي و اغتشاش ناشي از خطاي مشاهدات
است ] [22و ].[21

 -2-4روش برآورد کمترین مربعات مولفههای
واریانس کمترین مربعات
سیستم معادالت مشاهدات  22را در نظر بگیريد:

اس

()26

2

2

‖𝐴𝑥 − 𝑙‖2 + 𝜆2 ‖𝑥‖2

()22

𝑘𝑄 𝑘𝜎 ∑ = 𝑙𝑄 = )𝑙(𝐷

;𝑥𝐴 = )𝑙(𝐸

𝑘=1

که در آن 𝑙 بردار مشاهدات با بعد  x ،mبردار
مجهوالت با بعد  A ،nماتريس طرح با ابعاد 𝑛 × 𝑚 𝑄𝑙 ،
ماتريس کوواريانس مشاهدات با ابعاد 𝑚 × 𝑚 E ،و  Dبه
ترتیب عملگرهاي امید رياضي و پراکنش مي باشند.
همچنین ساختار ماتريس کوواريانس مشاهدات تا حدودي
معلوم است ،بدين معنا که ميتوان آن را به صورت ترکیب
خطي مجهول از ماتريسهاي کوفاکتور معلوم ) 𝑘𝑄( بیان
کرد .در اين تحقیق از روش برآورد مولفههاي کوواريانس
کمترين مربعات ،براي برآورد مولفه هاي مجهول
کووريانس ) 𝑘̂𝜎( استفاده ميشود[20] .
روش برآورد کمترين مربعات مولفههاي واريانس ،يک
روش قدرتمند براي برآورد پارامترهاي مجهول کووريانس
) 𝑘̂𝜎( در مدل تصادفي ،با استفاده از روش حل تکراري و
̂

به شکل 𝑙  𝜎 = 𝑁 −1بوده که در آن ماتريس  Nبا ابعاد
̂

𝑝 × 𝑝 ،بردار  Lبا بعد  pو بردار 𝜎 بردار مجهوالت
کووريانس برآورد شده به شکل ] 𝑝̂𝜎 …  𝜎̂𝑘 = [𝜎̂1با بعد p
ميباشند.
عناصر ماتريس نرمال  Nو بردار  Lبه ترتیب با استفاده
از روابط  23و  22به دست ميآيند[20] .
()23

1
) ⊥𝐴𝑃 𝑛𝑖𝑗 = 𝑡𝑟(𝑄𝑖 𝑄𝑙−1 𝑃𝐴⊥ 𝑄𝑗 𝑄𝑙−1
2

()22

1
̂𝑒 𝐿𝑖 = 𝑒̂ 𝑡 𝑄𝑙−1 𝑄𝑖 𝑄𝑙−1
2
𝑃𝐴⊥ = 𝐼𝑚 − 𝐴(𝐴𝑡 𝑄𝑙−1 𝐴)−1 𝐴𝑡 𝑄𝑙−1

که در آن
تصويرگر قائم و ̂𝑒 بردار باقیماندههاي برآورد شده با بعد m
ميباشند .ماتريس کووريانس مجهوالت برآورد شده به
روش برآورد مولفههاي واريانس کمترين مربعات به شکل
معکوس ماتريس نرمال  𝑄𝜎̂ = 𝑁 −1ميباشد.
̂ Qσماتريسي با ابعاد  p × pبوده و عناصر قطري اين
ماتريس نشانگر دقت مجهوالت مولفههاي کووريانس
برآورد شده است[20] .
واضح است در صورتي که ابعاد ماتريس  Aبزرگ باشد
زمان زيادي براي محاسبات  LS-VCEنیاز است .يکي از
سادهترين راهکارها براي کاهش زمان و حجم محاسبات،
استفاده از اپکهاي مشاهداتي کمتر ميباشد .اين روش
تضمیني براي رسیدن به دقت مورد انتظار در برآورد
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خطاي کوچکي در مشاهدات ممکن است منجر به خطاي
فاحشي در نتايج گردد .براي رفع اين مشکل روشهاي
پايدارسازي بايد به کار گرفته شوند .همانطور که ميدانیم
طبق شروط هادامارد مسئلهاي را خوشوضع مينامند که:
 .6مسئله داراي جواب باشد (شرط وجود)
 .2جواب يکتا داشته باشد (شرط يکتايي)
 .3جواب مسئله بر حسب مشاهدات پیوسته باشد
(شرط پايداري)
اگر براي هر دستگاه معادالت فقط يکي از شروط فوق
برقرار نباشد ،مسئله را بدوضع مينامند .در اين حالت با
توجه به غیر صفر بودن مقادير منفرد ،ماتريس A
معکوسپذير بوده ،لذا مسئله داراي جواب يکتاست .اما با
توجه به بزرگ بودن عدد شرط ماتريس ،خطائي کوچک
در مشاهدات باعث ايجاد خطاي بزرگي در جواب مسئله
ميگردد .لذا در اينجا شرط سوم هادامارد برقرار نبوده و
بايد به سراغ روشهاي پايدارسازي براي حل مسئله برويم
] [21و ].[21
يکي از روشهاي پايدارسازي روش تیخونوف است .در
اين روش ،جواب پايدار شده جوابي است که تابع زير را
مینیمم ميکند.

𝑝

تلفیق مشاهدات  GPSو ارتفاع سنجي ماهوارهاي به منظور مدلسازي محلي ...

مجهوالت نخواهد داشت .بنابراين به منظور استفاده از
کلیه اطالعات در دسترس و نیز کاهش زمان و حجم
محاسبات ميتوان بردار مشاهدات 𝑙 با بعد  mرا به  rگروه
يا دسته تقسیم کرد .در اين صورت با فرض تکرار مدل
تصادفي 𝑘𝑄 𝑘𝜎  𝑄𝑙 = ∑𝑝𝑘=1در هر گروه ،ميتوان
پارامترهاي مجهول کووريانس را در آن گروه به صورت
مجزا برآورد کرد .در اين صورت خواهیم داشت:

همچنین در شکل  3توزيع نمونه گیري از يونسفر
توسط ايستگاه دائمي تهران ) (TEHNرا مشاهده ميکنید.

𝑟

()21

𝑝 ; 𝑘 = 1, … ,

1
)𝑖(
𝑘̂𝜎 ∑ = 𝑘̂𝜎
𝑟
𝑖=1

که در آن )𝑖(𝑘̂𝜎 مولفۀ کووريانس kام در گروه iام و
تعداد گروههاي مشاهداتي ميباشند .توضیحات بیشتر
مربوط به اين روش را ميتوانید در ] [20مشاهده کنید.
r

 -5نتایج
به منظور مدلسازي محلي يونسفر در ايران ،مشاهدات
 61ايستگاه دائمي از شبکۀ سراسري ايران ) (IPGNو 1
ايستگاه دائمي از شبکۀ جهاني  IGSکه در اطراف ايران
واقع شدهاند استفاده شد .اين دادهها با فاصلۀ نمونهگیري
 30رانیه و زاويۀ ارتفاعي حداقل  60درجه مربوط به روز
 601از سال  2062متناظر با آخرين تاريخ بیشینه فعالیت
خورشیدي هستند .شکل  0توزيع مکاني ايستگاههاي
مذکور را نشان ميدهد .ايستگاههاي مشخص شده با رنگ
آبي داراي گیرندههايي از نوع  C1/P2و رنگ قرمز از نوع
 P1/P2ميباشند.

شکل -0توزيع مکاني ايستگاههاي  GPSمورد استفاده در اين تحقیق
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شکل -3توزيع نمونهگیري از يونسفر توسط مشاهدات ايستگاه دائمي
 TEHNدر روز  601از سال 2062

در اين تحقیق ،مقادير  DCBبراي ماهوارهها به عنوان
کمیتهاي معلوم فرض شده و به همراه اطالعات مداري
دقیق ماهوارهها از سايتهاي  IGSدريافت شدند .همچنین
محدودۀ مورد نظر براي مدلسازي يونسفر داراي عرض
جغرافیائي  22تا  22درجه و طول جغرافیائي  20تا 11
درجه و به گونهاي که در بر گیرندۀ کل ايران باشد ،در نظر
گرفته شد .از نقطه نظر زماني نیز محدودۀ ساعت  63تا
 61بعد ازظهر به وقت محلي متناظر با بیشینه مقدار ارر
يونسفر به عنوان بازۀ زماني مدلسازي انتخاب شده و ارتفاع
اليۀ يونسفر همانند مدلهاي جهاني برابر با  210کیلومتر
انتخاب گرديد.
در ادامه با استفاده از سطوح مختلف توابع پايۀ بي-
اسپالين دوبعدي ،ضرايب مجهول مدل يونسفر به همراه
مقادير  DCBگیرندهها برآورد شده و در نهايت با معیار
قرار دادن کمترين ريشۀ میانگین مربعات باقیماندهها،
سطح  6در راستاي طول جغرافیائي و سطح  2در راستاي
عرض جغرافیائي براي توابع پايۀ بي-اسپالين که معادل
 22ضريب ميباشد ،انتخاب گرديدند.
محاسبۀ دقیق مقادير  DCBگیرندهها يکي از نکات
مهم در فرآيند مدلسازي يونسفر با استفاده از مشاهدات
 GPSميباشد .صحت و سازگاري اين مقادير خود نشانهاي
از موفق بودن فرآيند مدلسازي خواهد بود .مقادير DCB
برآورد شده براي کلیۀ ايستگاههاي استفاده شده در اين

Reciever
Type

)RMS(ns

)DCB(ns

Station

P1/P2

0/027

-3/601

ABDN

P1/P2

0/028

-2/068

ABRK

P1/P2

0/034

-4/418

ARUC

P1/P2

0/029

-0/768

BAFT

C1/P2

0/028

-10/332

HAMD

P1/P2

0/028

-6/997

ILLM

C1/P2

0/028

-8/110

ISBA

P1/P2

0/029

-0/767

KHUR

P1/P2

0/041

5/980

KIT3

P1/P2

0/029

-10/722

KSHM

P1/P2

0/029

-2/195

LAMD

P1/P2

0/030

-1/354

MAVT

P1/P2

0/029

-7/771

MSHN

P1/P2

0/028

-8/217

RAVR

C1/P2

0/028

-13/203

SFHN

C1/P2

0/031

42/702

SOLA

P1/P2

0/030

-4/996

SRVN

P1/P2

0/029

-6/612

TABZ

P1/P2

0/029

-3/805

TEHN

C1/P2

0/041

-13/948

YIBL

P1/P2

0/029

-2/689

ZABL

اس

جدول -6مقادير برآورد شدۀ  DCBگیرندهها در فرآيند مدلسازي
محلي يونسفر با استفاده از توابع پايۀ بي-اسپالين

جدول -2اختالف مقادير  DCBدر دو حالت مدلسازي جهاني
و مدلسازي محلي )( (LIMمقادير به واحد نانورانیه هستند)
GIM_DCB
LIM_DCB
Diff.
Station
)(ns
)(ns
)(ns
-6/773
-8/110
-1/337
ISBA

)(GIM

-2/438

5/980

8/418

KIT3

0/147

-13/948

-14/095

YIBL

شکل -60نقشههاي ( VTECباال) و ( RMSپايین) با در نظر گرفتن
 J1=1,J2=2براي ساعت  62به وقت محلي در روز  601از سال 2062
(مقادير به واحد  TECUهستند)

همچنین در شکل  60نقشۀ  VTECو  RMSبراي
ساعت  62به وقت محلي ديده ميشود .مطابق با اين شکل
بیشترين مقدار  VTECدر ايران در روز  601از سال
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مدلسازي در جدول 6به همراه مقادير  RMSآنها آورده
شده است .همانطور که در اين جدول ديده ميشود مقادير
 DCBگیرندههاي از نوع  C1/P2به طور قابل مالحظهاي
بزرگتر از مقادير  DCBمربوط به گیرندههاي نوع P1/P2
هستند ،که اين موضوع با توجه به تفاوت کیفیت
مشاهدات  C1و  P1طبیعي است .در مورد گیرندههاي نوع
 C1/P2اعمال کردن هردو مقدار  DCB_P1P2و
 DCB_P1C1ماهواره ها به مشاهدات عاري از اررات
هندسي ضرورت دارد ،اين در حالیست که در مورد
مشاهدات گیرندههاي نوع  P1/P2فقط اعمال کردن ارر
 DCB_P1P2ماهوارهها مورد نیاز است.

در جدول  2مقادير  DCBسه ايستگاه  ،IGSدر دو حالت
مدلسازي جهاني (قابل دسترس از سايتهاي  )IGSو مدلسازي
محلي (حاصل از اين مطالعه) به منظور مقايسه آورده شده
است .الزم به ذکر است که در روز  601از سال  2062تنها از
مشاهدات اين سه ايستگاه در مدلسازي جهاني يونسفر
استفاده شده است .ريشۀ میانگین مربعات اختالفات در اين
سه ايستگاه برابر با  6/100نانو رانیه ميباشد.

تلفیق مشاهدات  GPSو ارتفاع سنجي ماهوارهاي به منظور مدلسازي محلي ...

 2062برابر با  TECU 600/62و مربوط به جنوب ايران
است .به منظور مقايسۀ مقادير بدست آمده با مدل جهاني
) (GIMنقشۀ مقادير  VTECو  RMSآنها با استفاده از
مدل  CODEمربوط به ساعت  62روز  601از سال 2062
در شکل  66آورده ميشود .الزم به ذکر است اين مدل با
استفاده از بسط به هارمونیکهاي کروي تا درجه و مرتبۀ
 61و با رزولوشن  2/1درجه در عرض جغرافیائي و 1
درجه در طول جغرافیائي و بازههاي زماني دوساعته تولید
شدهاست .همچنین در شکل  62میزان اختالف دو مدل را
ميتوانید مشاهده کنید .مقدار اين اختالف از  -21تا +60
 TECUدر مکانهاي مختلف متفاوت است .مقدار میانگین
اين اختالفات در سطح ايران برابر با  TECU -0/20با
انحراف معیار  TECU 1/30و جذر میانگین مربعات
) TECU 60/12 (RMSميباشد.

شکل -62اختالف مدل يونسفر ايران بر مبناي توابع پايۀ بي -اسپالين
) (LIMو مدل جهاني ) (GIMدر ساعت  62روز  601از سال 2062
(مقادير به واحد  TECUهستند)

در اين بخش ميخواهیم با اضافه کردن مشاهدات
ارتفاع سنجي ماهوارهاي مربوط به ماهوارۀ  Jason-2سیکل
 263و عبور  32در روز  601از سال  ،2062که بخشي از
مشاهدات آن جنوب شرق ايران در درياي عمان تا شمال در
درياي خزر را شامل ميشود و تلفیق آن با مشاهدات GPS
مدل يونسفر ترکیبي را تولید کنیم .مسیر عبور  32از سیکل
 263ماهوارۀ  Jason-2در شکل  63قابل مشاهده است.

شکل -63مسیر عبور  32از سیکل  263ماهوارۀ  Jason-2در روز 601
از سال 2062

شکل -66نقشههاي ( VTECباال) و ( RMSپايین) مدل جهاني
براي ساعت  62روز  601از سال ( 2062مقادير به واحد TECU
هستند)

)(GIM
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بدين منظور پس از دريافت فايلهاي باينري مربوط به
مشاهدات ارتفاعسنجي  Jason-2و تبديل آنها به فايلهاي
مشاهداتي ،بخش مربوط به ارر يونسفر را از آن جدا کرده و
با استفاده از فیلتر  20 medianنقطهاي آنها را هموار
ميکنیم .ارر يونسفر در اين حالت مربوط به اختالف در دو
فرکانس ،ناشي از يونسفر بوده که به واحد متر در شکل 62
(قسمت باال) مربوط به درياي خزر با رنگ آبي و مقادير
فیلتر شده با رنگ قرمز و در شکل ( 62قسمت پايین)

اس

شکل -62مقادير خام و هموار شدۀ ارر يونسفر روي مشاهدات ارتفاع
سنجي ماهوارهاي  N( Jason-2مربوط به درياي خزر و  Sمربوط به
درياي عمان است و مقادير به واحد متر هستند)

براي تبديل مقادير ارر يونسفر از واحد میلیمتر به
واحد  TECUاز رابطۀ  62استفاده ميکنیم.

شکل  -61مقادير  VTECحاصل از مشاهدات ارتفاع سنجي راداري
ماهوارۀ  Jason-2در محدودۀ ايران ( Nمربوط به درياي خزر و S
مربوط به درياي عمان است مقادير به واحد  TECUهستند)

شکل  61مربوط به مقادير  VTECدر راستاي مسیر
حرکت ماهوارۀ  Jason-2در سیکل  263و عبور  32از
محدودۀ ايران و در واحد  TECUاست N .مربوط به درياي
خزر و  Sمربوط به درياي عمان است .از آنجا که اين
ماهوارهها سیگنالهاي خود را به صورت عمود بر سطح
زمین ارسال ميکنند ،لذا مقادير بدست آمده VTEC
هستند و در اينجا نیازي به تابع تصوير نداريم.

شکل -61توزيع مشاهدات  GPSمربوط به  26ايستگاه (رنگ آّبي) و
مشاهدات ارتفاعسنجي (رنگ قرمز) در بازۀ زماني  20/1تا  26/1به
وقت محلي

همچنین مقادير مولفههاي واريانس برآورد شده که به
روش تکرار و با استفاده از تکنیک  LS-VCEحاصل
شدهاند ،براي مشاهدات  GPSبا رنگ قرمز و براي
مشاهدات ارتفاعسنجي با رنگ آبي در شکل 61قابل
مشاهده است.
همانطور که در تصوير  61مشهود است پس از تکرار
دوم مقادير مولفههاي واريانس ،همگرا شده و مقدار آن
رابت ميشود.
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مربوط به درياي عمان با رنگ آبي و مقادير فیلتر شده به
رنگ قرمز آورده شدهاند .به منظور اجراي فیلتر 20 median
نقطهاي که توصیۀ دستورالعملهاي ارتفاعسنجي ماهوارهاي
ميباشد ،دادۀ نقطۀ اول و پاياني  20بار تکرار ميشوند.

پس از محاسبۀ مقادير  VTECاز روي مشاهدات
ارتفاعسنجي و با داشتن موقعیت مکاني مسیر حرکت
ماهواره و تلفیق آنها با مشاهدات  ،GPSميتوان مدل
ترکیبي يونسفر را ايجاد نمود .در اين قسمت بايد ماتريس
وزن مشاهدات ترکیبي به درستي تشکیل شود .بدين منظور
از روش برآورد مولفههاي واريانس کمترين مربعات (LS-
) VCEاستفاده ميکنیم .قبل از شروع اين مرحله ماتريس
وزن ابتدايي مشاهدات  GPSبر اساس ارتفاع ماهوارهها
تنظیم ميشود .به عبارت ديگر وزن نسبي بین مشاهدات را
رعايت کرده و بگونهاي عمل ميکنیم که مشاهدۀ مربوط به
ماهوارۀ با ارتفاع بیشتر داراي وزن بیشتري نسبت به
مشاهدۀ مربوط به ماهوارۀ با ارتفاع کمتر باشد .همچنین
ماتريس وزن نسبي مشاهدات ارتفاعسنجي را برابر با
ماتريس هماني در نظر گرفته و برآورد مجهوالت را انجام
ميدهیم .در شکل شمارۀ  61توزيع مشاهدات  GPSرا با
رنگ آبي و توزيع مشاهدات ارتفاعسنجي را با رنگ قرمز از
ساعت  20/1تا  26/1به وقت محلي مشاهده ميکنید.

تلفیق مشاهدات  GPSو ارتفاع سنجي ماهوارهاي به منظور مدلسازي محلي ...

شکل -63نقشههاي  VTECو  RMSمدل يونسفر ايران با استفاده
از تلفیق مشاهدات  GPSو ارتفاعسنجي ماهوارهاي (مقادير به واحد
 TECUهستند)
شکل -61مقادير مولفههاي واريانس براي هر دو دستۀ مشاهدات
حاصل از تکنیک  LS-VCEبه واحد TECU2

مقادير نهايي مولفههاي واريانس براي هر دو دستۀ
مشاهدات که به واحد  TECU2هستند را ميتوانید در
جدول  3مشاهده نمايید.
جدول -3مقادير نهايي مولفههاي واريانس به
Data Type LS-VCE
0/1121
GPS

1/3061

واحد TECU2

Altimetry

در نهايت پس از تشکیل ماتريس وزن ،مقادير
مجهوالت ،شامل ضرايب مدل يونسفر به همراه مقادير
 DCBبه ازاي هر ايستگاه و يک باياس بین مشاهدات
 GPSو مشاهدات ارتفاعسنجي برآورد ميگردد.
در تصاوير  60و  63به ترتیب نقشههاي  VTECو
 RMSمربوط به استفاده از مشاهدات  GPSتنها و
مشاهدات ترکیبي را ميتوانید مشاهده کنید .همانطور که
در اين تصاوير (در درياي عمان) ديده ميشود ،اضافه
کردن مشاهدات ارتفاعسنجي به مشاهدات  ،GPSباعث
بهبود دقت مدل در اين ناحیه شده است .همچنین مقدار
باياس بین مشاهدات  GPSو ارتفاعسنجي ماهوارهاي در
بازۀ زماني مدلسازي برابر با  TECU 1/36با انحراف معیار
 TECU 0/63برآورد گرديد.

در شکل 20نیز اختالف دو مدل قبل آورده شده است.
همانطور که از اين تصوير برميآيد اضافه کردن مشاهدات
ارتفاع سنجي راداري به مشاهدات  GPSحداکثر ،تغییري در
حدود  6تا  TECU 6/1را در منطقۀ جنوب شرقي ايران
(درياي عمان) باعث شده است .عدم تغییر قابل مالحظه در
درياي خزر را ميتوان مربوط به متراکمتر بودن دادههاي
 GPSدر درياي خزر نسبت به درياي عمان عنوان کرد .به
عبارت ديگر تراکم مشاهدات  GPSاستفاده شده در اين
تحقیق به قدري در درياي خزر مناسب بوده است که اضافه
کردن مشاهدات ارتفاع سنجي راداري بهبود کمتري در آن
منطقه ايجاد کرده است .در جدول  2نیز مقادير ريشۀ
کمترين مربعات باقیماندهها را به تفکیک براي شمال ايران
) (Nو جنوب ايران ) (Sمشاهده مينمايید.

شکل -20نقشه اختالف مقادير  ،VTECحاصل شده از مشاهدات
تنها و تلفیق مشاهدات  GPSو ارتفاعسنجي ماهوارهاي (مقادير به
واحد  TECUهستند)

GPS

شکل -60نقشههاي  VTECو  RMSمدل يونسفر ايران با استفاده از
مشاهدات  GPSتنها (مقادير به واحد  TECUهستند)
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همانطور که در اين جدول ديده ميشود در حالت
مدلسازي ترکیبي در هر دو نیمه بهبود حاصل شده است.
البته میزان اين بهبود در جنوب ايران بیشتر است ،که به
علت تراکم کمتر دادههاي  GPSدر جنوب ايران است.

 -8نتیجهگیری و پیشنهادات
يونسفر به عنوان اليهاي از اتمسفر زمین که از ارتفاع
 00تا  6200کیلومتري سطح زمین گسترده شدهاست،
حاوي ذرات باردار و الکترونهاي آزاد بوده و روي انتشار
امواج الکترومغناطیسي که در حال عبور از آن هستند ارر
گذار خواهد بود .لذا دانستن رفتار و مقدار اين ارر در علوم و
کاربردهاي مختلف از قبیل ارتباطات و مخابرات ،هواشناسي
اتمسفر ،ارتفاع سنجي راداري تک فرکانس و تعیینموقعیت
و ناوبري ماهوارهاي مهم است .امروزه به دلیل گستردگي و
حجم انبوه اطالعات در دسترس و بدست آمده از
گیرندههاي دوفرکانس  GPSميتوان پارامترهاي مختلف
يونسفر را به خوبي مدلسازي کرده و در کاربردهاي ديگر
مورد استفاده قرار داد .به عبارت ديگر چون يونسفر يک
محیط تجزيهپذير است و ارر آن روي امواج الکترومغناطیس
بستگي به فرکانس دارد ،لذا با انجام مشاهدۀ همزمان در دو
فرکانس ميتوان کل ارر را برآورد کرده و با استفاده از توابع
پايۀ مناسب در مقیاس جهاني ،منطقهاي و محلي آن را
مدل کنیم .امروزه  IGSبا استفاده از مشاهدات ايستگاههاي
دائمي سراسر کرۀ زمین به صورت روزانه مدلهاي يونسفري
را تحت بستر اينترنت به کاربران ارائه ميکند که اين مدلها
در بازههاي زماني دو ساعته و با قدرت تفکیک مکاني 2/1
درجه در عرض جغرافیائي و  1درجه در طول جغرافیائي و
قدرت تفکیک زماني  2ساعت ،مقادير  VTECبه همراه
 RMSآنها را در قالب  IONEXارائه ميدهند .در اين راستا
مرکز تعیین مدار اروپا ) (CODEبه عنوان يکي از چهار
مرکز  IGSکه وظیفۀ تولید مدلهاي يونسفري را بر عهده
دارند از توابع هارمونیک کروي تا درجه و مرتبۀ  61براي
تولید مدلهاي خود استفاده ميکند و به عبارت ديگر
استفاده از توابع هارمونیک کروي در مدلسازي دو بعدي
يونسفر در مجامع علمي مرسوم است .اما به خوبي ميدانیم
در صورتي ميتوان از توابع هارمونیک کروي در فرآيند
مدلسازي استفاده کرد که او ًال دادههاي ما کل کره را
پوشش دهند و رانی ًا توزيع دادهها روي کره همگون باشد که
در مورد مشاهدات ايستگاههاي دائمي  GPSدر سراسر کرۀ

اس

6/10

6/30

GPS+Altimetry

123

نشريه علمي -پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره هفتم ،شماره  ،3بهمن ماه 6331

جدول -2مقادير ريشۀ میانگین مربعات باقیماندهها به تفکیک براي
شمال ايران ) (Nو جنوب ايران )( (Sمقادير به واحد  TECUهستند)
Data Type
)RMSE (N) RMSE (S
6/20
6/11
GPS

زمین اينچنین نیست .چرا که اوالً اين ايستگاهها داراي
توزيع يکنواخت نیستند و رانی ًا در سطح درياها به دلیل عدم
وجود ايستگاههاي دائمي دادهاي وجود ندارد و در نتیجه
مدلهاي جهاني در اين مناطق ضعف دارند.
لذا در مدلسازيهاي منطقهاي و محلي استفاده از توابع
پايۀ با محمل فشرده ،مانند توابع بي-اسپالين پیشنهاد
ميشود که بازۀ ارر آنها در خارج از محدودۀ خاصي صفر
است .در اين پژوهش ،به منظور مدلسازي يونسفر و تولید
نقشههاي  VTECپس از آزمايشات فراوان توابع بي-
اسپالين سطح  6براي طول جغرافیائي و سطح  2براي
عرض جغرافیائي در بازههاي زماني دو ساعته انتخاب شدند.
مشاهدات عاري از ارر يونسفر با استفاده از تفاضل مشاهدات
کد هموارشده در دوفرکانس براي  61ايستگاه در ايران و 1
ايستگاه در اطراف ايران در روز  601از سال  2062مطابق با
آخرين بیشینۀ فعالیت خورشیدي ايجاد شده و ماتريس وزن
نسبي آنها با توجه به ارتفاع ماهوارهها تشکیل شد .سپس
 22ضريب مدل به همراه مقادير  DCBگیرندهها در هر
دوساعت برآورد شده و نقشههاي  VTECبه همراه مقادير
 RMSآنها تولید شدند .مقدار بیشینۀ  VTECبرابر با بیشتر
از  TECU 600در جنوب و در ساعت  62به وقت محلي
رويت شد .سپس اختالفات مدل حاصل با مدل جهاني
) (GIMمحاسبه شده که مقادير اختالف در زمانها و
مکانهاي مختلف از  -21تا  TECU +60متغیر بود.
در ادامه به منظور بررسي ارر اضافه شدن مشاهدات
ارتفاعسنجي به مشاهدات  GPSدر فرآيند تولید مدلهاي
يونسفري از مشاهدات ماهوارۀ  Jason-2در روز مورد نظر و
سیکل  263و عبور  32استفاده کرديم و به مشاهدات
 26 GPSايستگاه مذکور اضافه کرديم .در نهايت با
استفاده از توابع بي-اسپالين در دو حالت استفاده از
مشاهدات  GPSتنها و استفاده از مشاهدات ترکیبي
مدلسازي را انجام داديم و در محاسبۀ ماتريس وزن نیز از
تکنیک برآورد مولفههاي واريانس کمترين مربعات استفاده
شد .در نتیجه ،بهبود در ريشۀ میانگین مربعات
باقیماندههاي برآورد شده در حالت استفاده از مشاهدات
ترکیبي مشاهده گرديد که میزان اين بهبود در جنوب
شرق ايران (درياي عمان) بیشترين بود.
در پژوهشهاي بعدي استفاده از مشاهدات فاز در کنار
مشاهدات کد و همچنین استفاده از مشاهدات سیستمهاي
ناوبري ماهوارهاي ديگر نظیر  GLONASSو  BeiDouدر
کنار مشاهدات  GPSپیشنهاد ميگردد .همچنین پیشنهاد

ميشود که در مطالعات بعدي ارر مدلهاي تولید شده روي
بهبود تعیین موقعیت توسط مشاهدات گیرندههاي تک
.فرکانس نیز بررسي شود

سپاسگزاری
نويسندگان اين مقاله مراتب قدرداني و سپاسگزاري
خود را از کارشناسان مرکز محاسبات ژئودزي و
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