
 

  

  
  
  
  
  
  
  

  GPSتعيين توموگرافيك دانسيته الكتروني اليه يونوسفر در ايران با استفاده از 
  

  *2مسعود مشهدي حسينعلي، 1ميررضا غفاري رزين
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     چكيده
بعدي دانسيته الكتروني در اليه يونوسفر است كـه در ايـن مقالـه     سازي سه هاي موجود براي مدل توموگرافي براساس توابع پايه، از تكنيك   

وسـيله توابـع      وسيله توابع هارمونيك كـروي، و تغييـرات عمـودي آن بـه              فقي دانسيته الكتروني به   در اين روش تغييرات ا    . شود  بررسي مي 

 ـ موسـوم بـه شـبكه ايـران      GPSهـاي دو فركانـسه شـبكه     هاي يك روز گيرنده براي اين كار، از داده. شوند سازي مي متعامد تجربي مدل

 براي پايـدار كـردن   TSVDمسئله به صورت عددي بررسي شده، و روش ي ناپايدار. استفاده شده است 18/10/2001سراسري ـ در تاريخ  

 بـه دسـت     VTEC به دست آمده از مـدل تومـوگرافي و           VTECمقدار بهينه پارامتر پايدارسازي از طريق مقايسه        . مسئله به كار رفته است    

بـراي ايـن كـار، بـا توجـه بـه دقـت        .  اسـت  تعيين گرديده نرم شدهTECهاي دو فركانسه و دقت مشاهدات      آمده از مشاهدات كد گيرنده    

 بازسـازي شـده بـه روش    TEC نرم شده، اين پارامتر به نحوي انتخاب شده است كه كمترين خطاي نـسبي بـين مقـادير               TECمشاهدات  

 65 تـا    45 درجـه و طـول       38 تا   22منطقه بازسازي شده داراي عرض      .  تعيين شده با مشاهدات كد وجود داشته باشد        TECتوموگرافي و   

  . مقايسه شده استIRI 2001نتايج به دست آمده از الگوريتم توموگرافي با نتايج به دست آمده از مدل . درجه است

  
  .TSVDتوموگرافي يونوسفر، مدل رفرانس يونوسفر، روش : ها واژه ديكل   
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