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 ده  ی کچ

رغم داشتن دقت بال در  اند علیبدست آمده   GOCEیا    GRACEمانند    ییهاماهوارههای ژئوپتانسیلی که صرفاً از مشاهدات  مدل 

به دلیل درجه و  بلندِ  ی هاطول موج  اثرات طول موج   اتیفاقد جزئ  ، مرتبه پایین میدان گرانی،   دان یم   سطهای کوتاه و متوو 

منظور افزایش  به   یتوپوگراف  یرقوم  ی هامدل   ه یپا  بر  کینزد  ی هااثر جرم  ، روشی عددی برای لحاظ کردنپژوهش  نیا  در.  هستند

  بر   یتوپوگراف  ی هااثرات جرم  تواندی و م  بودههای محدود  های ژئوپتانسیلی ارائه شده است. این روش، مبتنی بر الماندقت مدل 

 و   نشده  استفادهوتن  ین  ، از انتگرالمعمول  ی هابر خالف روش  روش   نیا  در  های میدان گرانی را با دقتی بال ارائه دهد.تابعک

 فراهم   را  "تیکرو"ازجمله    ن یزم   یهندس  ی های دگ یچیپ  افزودن  ، از دقت بالئی برخوردار بوده و امکانروابط  ی سادگ  رغمیعل

  یا ماهواره  یلیژئوپتانس   ی ها مدل   از  حاصل  ی شتاب گران   و  دی ژئوئ   دقت  شیافزا  هیپا  بر  شده  ادی  روش  ی کارائ  مقاله  نیا  در.  آوردی م

   شته شده است. گذا  شینما  به نی با درجه و مرتبه پائ

 محدود المان روش د،یژئوئ ارتفاعشتاب ثقل،  ،یل یمدل ژئوپتانس ،یتوپوگراف حیتصح: ید یلک یهاواژه
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Abstract 

Satellite-only global geopotential models (GGMs) derived from missions such as GRACE and GOCE, 

in spite of high-accuracy in long wavelength components of gravity field, do not possess the medium 

and short  wavelength features. In this study, a numerical method for implementing the effect of near 

masses based on Digital Terrain Models (DTM) to increase the accuracy of aforementioned models is 

developed. The method is based on finite elements and can provide the effect of topographic masses on 

gravity field functionals with high accuracy. In contrast to common methods, our method is not based 

on Newton integral and in spite of its simplicity has high accuracy and can incorporate geometrical 

complexity of Earth's geometry such as curvature, in its formulation. The efficiency of the method is 

shown via increasing the accuracy of the geoid and gravity computed from satellite-only GGMs.  
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 مقدمه    - 1

  توسط   شده  دیتول  ثقل  دانیم  ی هاتابعک  سهیمقا  ،یل یژئوپتانس  ی هامدل   صحت  و  دقت  کنترل   ی برامرسوم    ی ها روش  از  یکی

  فقط  که  است  مشخص  شوند،ی م  دیکه تول  ییهامدل   به  ینگاه  با.  استو نرم شتاب ثقل    GPS/Levelingبا مشاهدات    ها،مدل 

 ی اماهوارهکه از مشاهدات    ییهامدل   مثال  بطور .  شوندی م  دی بال تول  اریتا درجات بس  یلیژئوپتانس  ی هامدل   از  ی محدود   تعداد

  به .  کنندیم   ی ثقل را بازساز  دانیم  نییدرجات پا  یهمگ  شوند،ی م  دی تول  GOCE  و  CHAMP  و  GRACE  ی هاماهوارهمثل    ،تنها

  بالتر  بیضرا  اثر  دیبا  ،افزایش دهیم  د یژئوئ  ارتفاع  ای  ثقل  شتاب  مشاهدات  را در بازسازی   هامدل   نیا  دقت   میبخواه  اگر  بیترت  نیا

، از مدل  روش ارائه شده  ارزیابی  ی برا  ق،یتحقاین  . در  می کن  اضافه  شده  یاد  ی هاتابعکبه    یتوپوگراف  حیتصحقالب    میدان را در

استفاده    های موجود است()که بالترین درجه و مرتبه در میان مدل   2160  مرتبه   و  2190   درجه  تا  EGM2008ژئوپتانسیلی  

 . شده است 

mailto:karimi@tafreshu.ac.ir
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 یقبل یهابر پژوهش یمرور -2

 ,.Hirt et al)  و(  Hirt c., 2009)  به  توانی منمونه    ی . برااندپرداخته  یتوپوگراف  حیمحاسبه تصح  به  بسیاری   محققینکنون    تا

  ن ی ا  انجام  برای .  کرداشاره    (Pavlis et al, 2007)  و    (Marti U., 2004)   ،  (Forsberg R., 1984)  و(  Nagy et al., 2000)  و(  2010

اشاره    Gravsoft  برنامه توان به  می عنوان مثال  ه شده است. ب  نوشته مختلف    ی هازبان   به نیز    ییهابرنامه و    افزارها  نرم   محاسبات، 

درک   یلیژئوپتانس  ی هامدل که توسط    نیاز جرم سطح کره زم  ی مقدار  آن  که  است  نیا  بر  فرض   شده،  اشاره  مقالت  در  .کرد

زده شده و مدل    نیتخم  SRTMبا مدل    ن یزم  یسطح توپوگراف  معموًل.  دیآیم بدست    نی سطح زم  یتوپوگراف  مدلاز    ، استنشده  

(  Hirt c., 2009)  مانند  قاتیاز تحق   ی. البته در بعضشودی زده م  نیتخم  EGM2006  یبا مدل توپوگراف  زین  نیسطح زم  یتوپوگراف

  صورت میانگین متحرککه بهاستفاده شده    نی سطح زم  یواقع  یاز متوسط ارتفاعات توپوگراف  ن یسطح زم  یمدل توپوگراف  ی بجا

(Moving Average،)  کندمی   محاسبهنظر را  نقطه مورد  اطرافارتفاعات  متوسط  . 

با تقریب مسطحاتی را می  یتوپوگراف  اثر  محاسبه  ی هافرمول  (  Nagy et al., 2000)  توان دربر حسب پتانسیل و مشتقات آن 

و مختصات    قرار دارد  نقطه محاسبهآن در  مبدا  شود که  ی تعریف می محلکارتزین  مختصات    ستمیس  کی  هافرمولیافت. در این  

.  دارد  وجود  ی اصل  مشکل  چند  تقریب مسطحاتی . در  وندش  لی تبد  ستم یس   نیبه الزم است برای محاسبه  نقاط اطراف،    یتمام

کل محاسبات   ،ی نقطه محاسبات  رییبر بوده و با تغزمان   اریبس  محاسبات  نکهی. دوم اشودنادیده گرفته می   تیکرو  اثر  نکهیا  اول

 بر بودن محاسبات بر اساس جواب تحلیلیزمانو    ده یچیپ   است،  روش  نیا  یاصل  مشکل  واقع  در  که سوم  مشکل. شود  کرارت  دیبا

 .سازدمی مشکل  ای راهای رایانهدبررسی و کنترل ککه نیوتن بوده  انتگرال
 

 قیروش تحق    - 3

روش    نیسروکار دارند. در ا ده یچ یاست که با محاسبات پ  یدر علوم  نیگزیروش جا  کی  Finite Element)  (  المان محدود  روش

 را  کوچک  ی هاتکه  نیا  و  کرده  هیتجز  هم   با   مرتبط  کوچک  ی هاتکه   به  را  بزرگ  مساله  کی  شودی م  ی مساله سع ی تئور  یبا بررس

 در اینجا .  کنند  محاسبه را    یمساله کل   جه یو نت  بیکوچک را ترک  ی هامساله   نیا  ج یو سپس نتا  نموده  لیتر تحلساده  ی هافرمول   با

رقومی  مدل  نقاط از طریق  که ارتفاع    کنیممی فرض  کنیم. ابتدا  استفاده    یتوپوگراف  حیدر محاسبه تصح  کیتکن  ن یاز ا  میدار  قصد

  (RTM)  ماندهیباقهای  است. هدف، محاسبه اثر جرم  اریدر اختهای دیده شده در مدل ژئوپتانسیلی  و ارتفاع معادل جرم  یتوپوگراف

مشتقات درجات و    ل یپتانس  بر حسب  SRTMاز تفاضل بین این ارتفاع حاصل از مدل توپوگرافی و ارتفاع حاصل از مشاهدات  

برامختلف آن است را در س  یا، تمامهساده شدن فرمول   نیو همچن  ن یزم  تیحل مشکل کرو  ی .  مختصات    ستمیمحاسبات 

 .  میده ی انجام م  (CT) قراردادی زمین
 

   (RTM) های باقیماندهحاصل از جرم ارتفاع ژئوئید و   لیپتانس -3-1

 شود:ی م  محاسبه ریز صورتبه rدر فاصله  گرینقطه د کی  ی بر رو ی انقطه جرم کی از حاصل ل یپتانس

Gm
U

r
=                                                                                                                )1( 

m   ،جرم نقطه مورد نظرG   جاذبه و   یثابت جهان  r  که   میریبگ در نظر    حال.  استتا نقطه مورد محاسبه    ی افاصله جرم نقطه 

ب توپوگراف  ن یاختالف  توپوگرافSRTM)  ن یزم  یواقع  یسطح  با  توپوگراف  ی (  توسط مدل  است.    یعدد کوچک  ی،محاسبه شده 

دست آمده در مقابل  ، هر مکعب بهمیکن  افراز  کوچک  احجامیبا    ییهاصورت شبکهبه   را  نیکه اگر زم  کردتوان فرض  یم   جهیدرنت

توان هر مکعب را به  یم   البته.  داد  نسبت   مکعب  نیتوان کل جرم مکعب را به مرکز ثقل ایم  و  بوده  نقطه  کی  مانند   ن،ی کره زم

و مدل توپوگرافی باقیمانده را   میده  شینما  r  را با زمین    یمتوسط سطح  یاگر چگال  اکنون.  افراز کرد  زیکوچکتر ن  ی هامکعب

  :در نقطه محاسباتی از رابطه زیر بدست می آید i هر مکعب پتانسیل های کوچک تقسیم کنیم،به مکعب
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2 2 2( ) ( ) ( )
i i i i
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که  
i

dV   حجم مکعب  i    و
i

r    فاصله مکعبi  نقطهاطراف    های مکعب  تمام   از  حاصل  ل یپتانس  تا نقطه محاسبه است. بنابراین 

   محاسبه از رابطه زیر قابل محاسبه است:

1

n
RT M i

i i

dV
U G

r
r

=

= å                                                                                                )4( 

از فرمول ،  RTMN  دیارتفاع ژئوئ  ی بر رو  RTMاثر  است. برای محاسبه    RTMپتانسیل محاسبه شده ناشی از اثر    RTMU  که

 شود: صورت زیر استفاده میبرنز به  
RT M

RT M U
N

g
=                                                                                                      )5( 

 است.  ثقل نرمالشتاب  gکه 
 

 (RTMباقیمانده )های شتاب جاذبه حاصل از جرم -3-2

  از  توانی م  (2رابطه )  در
i

dU  ر سه جهت  دx  وy      وz  عدد   کی  صورتهب  ثقل  شتاب  مشاهده  که  داشتتوجه    د یمشتق گرفت. با

  ، یلیشتاب ثقل حاصل از مدل ژئوپتانس   ی بر رو  RTMمحاسبه اثر    ی . براشودی در واقع نرم شتاب ثقل مشاهده م  یعنیاسکالر است  

در هر سه محور،   یعنی  فترنرم گ  ،حاصل  جه یجمع شده و سپس از نت  یبا شتاب ثقل بردار  یبردار  صورتهاثر ب  نیا  دیابتدا با

 .میبدست آور نرم  را  تیمحاسبات بصورت مستقل انجام شده و در نها
 

 ی عددمحاسبات  جینتا -4

)شعاع    محاسبه  مورد  نقطه  به   نسبت   یشعاع  چه   تا  نکهیا  اول.  ردیگمورد توجه قرار    دیچند نکته با  ی عدد  محاسباتانجام    ی برا

خارجی بامنطقه  ده  دی(،  انجام  را  ا  م؟یمحاسبات  تفک  ایآ   نکهیدوم  ب  ی برا   SRTMمدل    کیقدرت  محاسبات   صورتهانجام 

به چند تکه   المانهر    نکهیسوم ا   م؟یکن  میتقس  ترکوچکبه قطعات    را  یهر المان حجم  دیبا  نکهیا  ای  است  یکاف  یلیفرانسید

منطقه داخلی را چه   یا به عبارت دیگر شعاع  م یرا تکه تکه کن  هاالمان  دیبا  ی ا تا چه فاصله   نکهیشود؟ و چهارم ا  میتقس  ترکوچک

  میزان در نظر بگیریم؟

که  نرم شتاب  کنیم  استفاده می کل کشور    ی بردارسازمان نقشه  منظورهایستگاه چند    284  از  ابتدا  ،ی شنهادیپ  روش  آزمون  ی برا 

  محاسبه  EGM2008مدل    در  "نرم شتاب جاذبه" (،   2160تا    500  نی)ب  مختلف  درجات  در.  است  شده   مشاهدهنقاط    نیا  درثقل  

  نیبهتر  تا  کرده اعمال  مدل    جینتا  ی بر رو  ومختلف محاسبه    ی هادر شعاع   (RTM)  های باقیماندهجرم  حیو سپس تصح  دهیگرد

  RTM  یحجم  ی هاالمانداخلی انتخاب شده و در این منطقه داخلی  منطقه    کی . سپس  شود  نیی تع  RTMمحاسبات    ی شعاع برا

انجام   پس .  دیگرد  محاسبه  تریجزئ  صورته ب  ثقل  شتاب  ی رو  بر  هامکعب  نیا  اثر  و  شده  میتقس  ی کوچکتر  ی هابه مکعب  از 

 . خالصه شده است ( 1جدول ) در جینتا مختلف، محاسبات

بوده و ارتفاع    GPS/Levelingمشاهدات    ی که دارا  دیگرد  دریافت  ی بردارنقطه از سازمان نقشه  841تست، تعداد  نیدوم  ی برا

در جدول   جه یانجام شد که نت   RTMمحاسبات    ،ی شنهادی. سپس با استفاده از روش پاست  با دقت بالئی معلومآنها    در  د یژئوئ

 ه است. شد آورده( 2)

 منظوره  چند ایستگاه 284  درنرم شتاب ثقل  ی بر رو RTMمحاسبات  جی (: نتا1)  جدول
Mean(abs(dg)) 

After 

 RTM 

(mgal) 

Mean(abs(dg)) 

Before 

 RTM 

(mgal) 

RMS (dg) 

after 

RTM 

(mgal) 

RMS (dg) 

Before 

RTM 

(mgal) 

Best  

Inner Zone  

Radius for 

RTM (“) 

Best 

Outer radius 

For RTM 

(km) 

n_max 

16.614 20.507 26.565 26.743 30 20 500 

13.259 17.178 20.59 23.513 30 7 720 



 پتانسیلمقالت گروه مجموعه          
 بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران 

 
 

41 
 

Mean(abs(dg)) 

After 

 RTM 

(mgal) 

Mean(abs(dg)) 

Before 

 RTM 

(mgal) 

RMS (dg) 

after 

RTM 

(mgal) 

RMS (dg) 

Before 

RTM 

(mgal) 

Best  

Inner Zone  

Radius for 

RTM (“) 

Best 

Outer radius 

For RTM 

(km) 

n_max 

11.2 14.822 16.42 19.782 30 5 1080 

9.8331 13.204 14.456 17.108 30 5 1500 

9.6099 12.479 14.795 16.655 30 5 1800 

8.9982 11.12 12.896 15.118 30 5 2160 

 

   GPS/Levelingنقطه   841در  دیژئوئ ارتفاع  ی بر رو RTMمحاسبات  جی (: نتا2)  جدول
STD (N_EGM2008+N_RTM)  

(m) 
STD (N_EGM2008)  

(m) 
n_max 

0.276 0.452 360 

0.271 0.268 2160 

 

 یریگجه ی نت و بحث -5
شده است.    جینتاقابل مالحظه دقت    شیکه اعمال روش المان محدود، باعث افزا  شودی ( مشاهده م1جدول )  جیتوجه به نتا  با

  لومتر یک  5  یلیژئوپتانس   مدل  از  حاصل  ثقل  شتاب  ی رو  بر  یرونیب   منطقه   یتوپوگراف  حیتصح  اعمال  ی برا  نه یبه  شعاع همچنین  
 . گردید نییتع لومتریک کیمعادل   هیثان 30 برابر یداخل منطقه ی براشعاع   نیبهتر نی همچن. است

، باعث بهبود دقت شده  360درجه  جینتا ی به روش المان محدود بر رو  RTM  ح یکه اعمال تصح شودی ( مشاهده م 2جدول ) در
 بر   ی دار ی معن  رییتغ  ، RTM  ح یتصح  اعمال  2160درجه    در.  کندی م   ی برابر  2160درجه  مدل ژئوپتانسیل تا  که با دقت    ییتا جا

 .شودمحسوب می   روش  مثبتت  انککه از  بوده    ن یزم  تیکرو  ی از خطا  فارغروش،    نیا  محاسبات  . است  نداشته  مدل  جینتا  ی رو
 .شودی م انجام محاسبات  نیکمتر با و عیسر اری بس ،یمحاسبات   نقطه ریی تغ و بوده عیسر  اریبس  محاسبات

 

 یقدردان  و تشکر
 . شودیم  یتشکر و قدردان مانهیصم ،مورد نیاز این مطالعه ی هادادهقرار دادن  اریدر اخت ی کشور برا ی بردار سازمان نقشه  از
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