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 چکیده  

آمده به روش جداسازی متغیرها را   بدست  جواب عمومی معادلهبا حل معادله ديفرانسیل الپالس در مختصات بیضوی  

گلیانا  رابطۀ سومیسپس با حل مسئله دريکله پتانسیل نرمال زمین را محاسبه میکنیم. و بعد با استفاده از    بکار گرفته

محاسبه نموده و با گراديان گیری مولفه های میدان   سطح زمینبرای مختصات يك درجه ای از  میدان گرانی نرمال را  

. در ادامه  بدست می آوريم  EGM96در مدل جهانی  مختصات معین شده،  نرمال گرانی، میدان ثقل نرمال جهانی را برای  

در   GRS 1930و    GRS 1980و    GRS 1967های  مدل    میدان ثقل نرمال را برایبه کمك کدنويسی در برنامه متلب  

 نتايج اين مدل ها می پردازيم.  به مقايسهدر انتها  محاسبه نموده وودزی ختصات ژئم
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Abstract 

By solving the Laplace differential equation in the elliptic coordinates, we apply the general 

solution of the equation obtained by the method of separating the variables, then by solving the 

problem in the ellipse we calculate the normal potential of the earth. Then, using the Sumigliana 

formule, we calculate the normal gravity field for the coordinates of one degree of the earth's 

surface, and by subtracting the normal gravitational field components, we obtain the global 

normal gravity field for the specified coordinates in the EGM96 global model. Then, with the help 

of coding in the Matlab program, we compute the normal gravity field for the GRS 1967 and GRS 

1980 and GRS 1930 models in the geodesic coordinates, and finally compare the results of these 

models. 

 
Keywords: normal gravity potential _ normal gravity field _ laplace equation _ somigliana 

formule _ geodesy 

 

 مقدمه  1

های مرتبط با آن از ديرباز مورد توجه محققین علوم مرتبط با زمین بوده است.  میدان ثقل زمین و کمیتمطالعه  
عنوان يکی از مؤثرترين بررسی دقیق حرکت و تعادل اجسام، مستلزم شناخت میدان ثقل زمین است. نیروی ثقل زمین به

طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تعادل اجسام است را به   نیروها در قوانین حرکت و تعادل، هر آنچه در ارتباط با حرکت و
توان به کاربرد در اکتشافات نفت و گاز و منابع انرژی زيرزمینی ترين کاربردهای میدان ثقل میاز مهم  .دهدتأثیر قرار می

و    .اشاره کرد درياها  نقاط معینی در  برای  توان  نیز می  پتانسیل  از روش محاسبه  استفاده  بهبا  ها،  محاسبه   اقیانوس 
پتانسیل ژئوئید پرداخت که يك سطح پتانسیل فیزيکی زمین است و از آن برای تعیین شکل دقیق زمین در ژئودزی  

 و با با استفاده از گرانی حاصل از اين روش و بکار بردن آن توسط روشهای معین در ژئودزی  استفاده بسیار می گردد.

  و هم در مناطق خشکی  دريايیگرانی درنقاطهم  را   گرانیشتابمیتوان  ،   یسنجارتفاع های ماهوارهپیدايش   به توجّه
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که در اين مقاله بکار گرفته شده است از دقیق ترين مدل ها برای تعیین ژئوئید است که با  EGM96مدل  ..تعیین نمود
با استفاده از گرانی حاصل از اين روش و  متر يا کمتر ژئوئید را در کلیه نقاط زمین تعیین مینمايد.20دقت مطلق حدود 

 را درنقاط گرانیشتاب سنجیارتفاع های هوارهما پیدايش به توجّه و با بکار بردن آن توسط روشهای معین در ژئودزی

 . دريايی، تعیین نمودگرانی
 

 روش تحقیق      2

 معادله بیضوی ژاکوبی و الپالسین پتانسیل     2-1

,λ)بیضوی ژاکوبی  ابطهر   φ, η)  میباشد ذيلبه شرح :   

λ =

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑛

𝑦

𝑥
                 ;  𝑥 > 0 , 𝑦 ≥ 

𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑛
𝑦

𝑥
+ 𝜋           ; 𝑥 < 0 , 𝑦 ≠ 0

𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑛
𝑦

𝑥
+ 2𝜋        ; 𝑥 > 0 , 𝑦 < 0

𝜋

2
                                 ; 𝑥 = 0 , 𝑦 > 0

3𝜋

2
                              ; 𝑥 = 0 , 𝑦 < 0

 

φ = (𝑠𝑔𝑛 𝑧)𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 {
1

2𝐸2
[𝐸2 − (𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2) + √(𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 − 𝐸2)2 + 4𝐸2𝑧2}

1
2
 

 

1                                               _𝜂 = {
1

2
[(𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 − 𝐸2) +

√(𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 − 𝐸2)2 + 4𝐸2𝑧2}

1

2
     

 

با    𝐸 در اين حالت ژئوئید است. از ارتفاع  η عرض جغرافیايی و  𝜑، طول جغرافیايی زمین مرکزی ،   𝜆  ،1در معادله 

𝐸 تعريف  = √𝑎2 − 𝑏2 .خروج از مرکز خطی است 

 معادله ديفرانسیل الپالس در مختصات بیضوی به شرح زير است: 

2               _∇2𝑉 ≡  
1

𝑢2+𝐸2𝑐𝑜𝑠2𝜃
[(𝑢2 + 𝐸2)

𝜕2𝑉

𝜕𝑢2
+ 2𝑢

𝜕𝑉

𝜕𝑢
+
𝜕2𝑉

𝜕𝜃2
+ 𝑐𝑜𝑡𝜃

𝜕𝑉

∂𝜃
+

𝑢2+𝐸2𝑐𝑜𝑠2𝜃

(𝑢2+𝐸2)𝑠𝑖𝑛2𝜃

𝜕2𝑉

𝜕𝜆2
] = 0    

   میباشد. پتانسیل بیضوی 𝑉الپالسین و   2∇عملگر گراديان ،   ∇  ، 2در معادله 

 مدل پتانسیل گرانی جهانی    2-2

,𝑊(𝜆  گرانی کند، میدان پتانسیل  حول محور قطبی دوران می  𝜔ای  برای يك زمین صُلب که با سرعت زاويه 𝜙, 𝜂)   
,𝑈(𝜆از ترکیب میدان پتانسـیل جاذبه   𝜙, 𝜂)   و میدان گريز از مرکز𝑉(𝜆, 𝜙, 𝜂)  استايجاد شده.  

𝑤𝑔(𝜆, 𝜙, 𝜂) = ∑ ∑ 𝑢𝑛𝑚
𝑄𝑛⎸𝑚⎸
∗ (sinh𝜂)

𝑄𝑛⎸𝑚⎸
∗ (sinh𝜂0)

𝑛
𝑚=−𝑛

360
𝑛=0 𝑒𝑛𝑚(𝜆, 𝜙) +

1

2
𝜔2𝜀2𝑐𝑜𝑠ℎ2𝜂𝑐𝑜𝑠2𝜙    پتانسیل

با توجه به رابطه پتانسیل گريز  (  گرانی مرجعاجرام اتمسفر )طول موجهای بلند میدان    جاذبهمراه میدان  ه  جهانی به  گرانی

 گردد: از طريق رابطۀ ذيل حاصل میاز مرکز 

3_ 
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مجموع مقادير برای جمله اول  درو در سمت راست تساوی    جهانی  گرانیپتانسیل    ،𝑤𝑔سمت چپ تساوی ،  3در رابطه  
⎸𝑃𝑛⎸𝑚،   درجه360

∗ (sin𝜙)    و𝑄𝑛⎸𝑚⎸
∗ (sinh 𝜂)  و   باشندبه ترتیب توابع نرمالیزه شده لژاندر نوع اول و نوع دوم می  

𝑒𝑛𝑚(𝜆, 𝜙) اند که به شرح ذيل میباشد:  یتوابع هارمونیك سطحی بیضو 
4-                                                                                

𝑒𝑛𝑚(𝜆, 𝜙) = 𝑃𝑛⎸𝑚⎸
∗ (sin𝜙) {

cos𝑚𝜆        ∀𝑚 ≥ 0
𝑠𝑖𝑛⎸𝑚⎸𝜆     ∀𝑚 < 0

 

 چنین نوشته می شود: 360به طور کلی بردار شتاب گرانی در سیستم مختصات بیضوی تا درجه و مرتبه 

𝐺𝑔
 
= [

1

√𝑔𝜆𝜆

𝜕(𝑈𝑔(𝜆,𝜙,𝜂))

𝜕𝜆

1

√𝑔𝜙𝜙

𝜕(𝑈𝑔(𝜆,𝜙,𝜂)+𝑉(𝜙,𝜂))

𝜕𝜙

1

√𝑔𝜂𝜂

𝜕(𝑈𝑔(𝜆,𝜙,𝜂)+𝑉(𝜙,𝜂))

𝜕𝜂
[

𝒆𝜆
𝒆𝜙
𝒆𝜂
]               5 -  

 

 بردارهای پايه سیستم مختصات متحرک محلی هستند و بصورت ذيل بدست می آيند:  𝒆𝜂 و𝒆𝜙 و𝒆𝜆 5در رابطه 

 𝒆𝜆 = 
𝐺𝜆

⃦𝐺𝑔  ⃦2
  
;    𝒆𝜙 = 

𝐺𝜙

⃦𝐺𝑔  ⃦2 
;    𝒆𝜂 = 

𝐺𝜂

⃦𝐺𝑔  ⃦2 
       

𝐺𝜂 , 𝐺𝜙, 𝐺𝜆   نیز مولفه های بردار شتاب ثقل رفرانس𝐺𝑔   .در سیستم مختصات بیضوی ژاکوبی میباشند 

 شوند: ضرايب تانسور متريك بوده که بصورت ذيل تعريف می 𝑔𝜆𝜆و  𝑔𝜂𝜂،𝑔𝜙𝜙 5 رابطهدر 
𝑔𝜆𝜆 = 𝜀

2𝑐𝑜𝑠ℎ2𝜂𝑐𝑜𝑠2𝜙    و 𝑔𝜙𝜙 = 𝑔𝜂𝜂 = 𝜀
2(𝑐𝑜𝑠ℎ2𝜂 − 𝑐𝑜𝑠2𝜙) 

 سومیگلیانا: فرمول     2-3

 .است (somigliana 1926)فرمول سومیگلینیا  ی گرانی بهنجار بر روی بیضوی،اين فرمول پیچیده برا

𝛾 =
𝑎𝛾𝑎𝑐𝑜𝑠

2𝜑 + 𝑏𝛾𝑏𝑠𝑖𝑛
2𝜑

√𝑎2𝑐𝑜𝑠2𝜑 + 𝑏2𝑠𝑖𝑛2𝜑
 . 

6_ 

نیم قطر  𝑎 است.    بهنجار در قطب گرانی    𝛾 𝑏و    گرانی بهنجار در استوا،      𝛾 𝑎،  يا بهنجار  گرانی نرمال   𝛾   ،6در رابطه  

 عرض جغرافیايی میباشد.  𝜙نیم قطر اقصر بیضوی هستند و   𝑏 اطول و 

انی حاصل از فرمول های  با گرنتیجه را و  محاسبه نموده پیزتی    -با فرمول  سومیگلیانا     8تا درجه  را میدان گرانی نرمال 

 .   مقايسه می نمائیم 1980و  1967و 1930سالهای بیضوی  

 matlab در برنامه محاسبات  الگوريتم1جدول 

 توضیحات  ترتیب

,𝜆)تبديل مختصات بیضوی   1 𝜑, ℎ)    به کارتزين و سپس به بیضوی ژئودزی(𝜆, φ, 𝜂)  درمدل EGM96 

 EGM96جهانیطول، عرض، ارتفاع و ضرايب مدلثقل )جاذبه و گريز از مرکز( جهانی با استفاده از استخراج پتاسیل 2

  360تا درجه و مرتبه  EGM96جهانیثقل )جاذبه و گريز از مرکز( جهانی با استفاده از طول، عرض، ارتفاع نقاط و ضرايب مدلاستخراج شتاب 3

برای مقايسه گرانی    8تا درجه    EGM96جهانینقاط و ضرايب مدلثقل )جاذبه و گريز از مرکز( جهانی با استفاده از طول، عرض، ارتفاع  استخراج شتاب 4

 . 1930و1980مقايسه آن با گرانی نرمال 19 67نرمال روی بیضوی مرجع با فرمولهای گرانی نرمال سال 

 

 نتیجه گیری نهايی:   -3

 EGM96محاسبه گرانی نرمال در  2جدول 
 

h )درجه(  ϕ )درجه( λ رديف  )متر(    g (mgal)گرانی 

1 48.0083 30.0019 3 979338.28669606 

2 48.025 30.0019 -9 979341.98085606 

3 48.0417 30.0019 5 979337.64915194 
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 ديگر مدلها  وEGM96 گرانی نرمال درمدل  محاسبه 3جدول

 

 با مدل های ديگر مقاله   مقايسه انحراف استانداردهای اختالف بین گرانی نرمال مدل بکاربرده شده در اين 4جدول 

 

نسبت به دو مورد ديگر، حاکی از وجود سیگنالهای اطالعاتی بیشتر GRS67 با    EGM96اختالف    معیارباال بودن انحراف  

است   360با توجه به اينکه بسط بکار برده شده تا درجه و  مرتبه    است می باشد.   EGM96  روش ما که بر اساس مدل

کیلومتر به باال را می توان مورد بررسی قرار داد. بديهی    55، طول موجهای  مقالهتوسط مقادير گرانی حاصله از روش اين  

ان از گرانی حاصله تا درجه باالتری قابل دسترسی باشند، در اين صورت می تو  𝐶𝑁𝑀و     𝑆𝑁𝑀ضرائب  است چنانچه

با توجه به اينکه دراين روش چون محاسبات در فضای توابع    .برای تحقیق و بررسی طول موجهای کوچکتر بهره جست

انجام   و نیز شامل توابع با مقدار حقیقی پايدار شده لژاندر وابسته نوع دوم  هارمونیك سطحی بیضویويژه شامل توابع  

 شده است بنابراين اين مدل برای نمايش میدان گرانی زمین از بهره وری بیشتری برخوردار است. 
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)مh )درجه( ϕ )درجه( λ رديف 

 تر( 
 گرانی نرمال در

EGM96 
( )میلی گال  

رانی نرمال در  گ
GRS1967 

( گال)میلی   

ختالف گرانی نرمال  ا

GRS67 با EGM96 

ل( )میلی گا  

تالف گرانی نرمال  خا

GRS1967  1980 با              

 ( )میلی گال

اختالف گرانی نرمال    

GRS1980 1930 با 

( )میلی گال  

1 48.0083 30.0019 3 979338.28669606 979316.74026048 -21.546435581287 0.85101059474113 -12.891833173647 

2 48.025 30.0019 -9 979341.98085606 979320.44546346 -21.535392595921 0.85101059474114 -12.891833173647 

3 48.0417 30.0019 5 979337.64915194 979316.12272665 -21.526425292017 0.85101059474113 -12.891833173647 

 نتیجه  GRS 1967باEGM 96 اختالف GRS 1967 و GRS 1980 اختالف GRS 1930 وGRS 1980 اختالف

 تعداد مقادير  4270 4270 4270

 مجموع  88465.015607569- 3631.330099281 55485.412165786-

 کمترين مقدار  21.546435581287- 0.84984875677877 13.096260831229-

 بیشترين مقدار  19.852526451112- 0.85101059474114 12.891833173647-

 میانگین  20.717802250016- 0.85042859467939 12.994241725008-

 انحراف استاندارد  0.36380196715186 0.00034026378944947 0.059870072011144


