
 

  

  رانيک ايناميود شبکه ژئيها ونوسفر به کمک دادهي يتوموگراف
  

  

  :دهيچک
  

ن منبع خطا، در ي به عنوان مهمتريونوسفرير ي، تاخGPS يت جهانين موقعييستم تعي از سSAپس از برداشتن اثر 

 ي بااليها تي مخصوصاً در طول فعالءن خطايا. شود       يستم محسوب مين سي توسط ايت و ناوبرين موقعييتع

ن اثر ي و حذف ايبررس.  خواهد داشتGPS يها  ماهوارهيها گنالي سير رو بيبار اني اتمسفر، اثرات زيسيمغناط

 موجود يها کي از تکنيکيه ي بر اساس توابع پايتوموگراف .ونوسفر استي در يته الکترونيع دانسيمستلزم شناخت توز

در . رديگ ير م قرايق مورد بررسين تحقيونوسفر است که در ايه ي در اليته الکتروني دانسي سه بعديجهت مدلساز

 ي تجربمتعامدله توابع ي آن بوسيرات عمودييک و تغي توسط توابع هارمونيته الکتروني دانسيرات افقيين روش تغيا

 جهت برآورد يدارسازي پاي، استفاده از روشها يونوسفريدار مسئله توموگرافيت ناپايبه علت ماه .شوند ي ميمدلساز

 و TSVD يدارسازينامه، از دو روش پا انين پاين جهت و در ايبد. باشد ير ميناپذ   اجتنابيپارامترها، امر

TIKHONOVدار، بدست آوردن ين بخش در حل مسائل ناپايمهمتر. فاده شده استت جهت برآورد پارامترها اس

قدار ن پارامتر، منجر به بدست آوردن پارامترها با ميانتخاب نادرست ا.  باشدي ميدارسازيپارامتر پانه يبهمقدار 

 يق روشهاي برآورد شده از طريمترهاار پارياس موجود در مقاديجهت کنترل مقدار با. شود ي ميشترياس بيبا

  . شود يماستفاده س رزولوشن ي، از ماتريدارسازيپا

ه استفاده يونوسفر براساس توابع پاي ي توموگرافي جهت مدلسازGPS يها  شبکهداده مجموعه سهنامه از  انين پايدر ا

  : استشده

 جهت TSVD يسازدارياز روش پا) موردي ايران سراسريمده از شبکه آ بدست يها داده(  اولدادهمجموعه در 

 حاصل از مدل VTECسه يق مقاي از طريدارسازينه پارامتر پايمقدار به .برآورد پارامترها استفاده شده است

ن شده يي نرم شده تعTEC دقت مشاهدات  دو فرکانسه ويها رندهي حاصل از مشاهدات کد گVTEC و يتوموگراف

ن ي انتخاب شده است که کمترين پارامتر به نحوي نرم شده، اTECن کار، با توجه به دقت مشاهدات ي ايبرا. است

با مشاهدات کد وجود ن شده يي تعVTEC و ي شده به روش توموگرافي بازسازVTECر ين مقادي بي نسبيخطا

 IGSران و شبکه ي اي سراسرGPS بدست آمده از شبکه يها داده( مجموعه دوميها دادهدر استفاده از . داشته باشد

نه پارامتر يمقدار به. جهت برآورد پارامترها استفاده شده است TIKHONOV يدارسازياز روش پا) در منطقه اروپا

 بدست آمده از يترونته الکي با دانسي بدست آمده از روش توموگرافيته الکترونيسه دانسيق مقاي از طريدارسازيپا

شن ين مقدار کوروليشترين کار، با توجه به بي ايبرا. ن شده استيي تع)ونوسونديستگاه يا(مي مستقيهايريگ اندازه

 بدست يته الکترونيو دانس) ونوسونديستگاه يا(مي مستقيهايريگ  بدست آمده از اندازهيته الکترونين دانسيموجود ب

ر ين مقادي بي نسبين خطاي انتخاب شده است که کمترين پارامتر به نحوي، ايراف توموگيتم بازسازيآمده از الگور

VTECو ي شده به روش توموگرافي بازساز VTECم وجود داشته باشدي مستقيهايريگ ن شده از اندازهيي تع .

 شده يريگ زه اندايته الکتروني شده و دانسي بازسازيته الکترونيان دانسيشن بدست آمده مين مقدار کووروليشتريب
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