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این مقاله مدلی برای بهبود نقشههای محتوای الكترون کلی قائم ) (VTECمدل مرجع بینالمللی یونوسفر  (IRI) 2812با استفاده از تلفیق
مشاهدات  Swarmبا مشاهدات سیستم تعیین موقعیت جهانی ) (GPSارائه میدهد .مدل ارائه شده از دو بخش مدل زمینه و تصحیحات تشكیل
شده است .در این مقاله مدل  IRI2016به عنوان مدل زمینه انتخاب گردید و بخش تصحیحات با استفاده از توابع بسط هارمونیکهای کروی تا
درجه و مرتبه  11در سیستم مختصات خورشید-ثابت ) (Sun-fixedمدلسازی شده است .در ترکیب مشاهدات  VTECبه دست آمده از Swarm
و  ،GPSبایاسهای سیستماتیک ماهوارههای  Swarmبه عنوان ترمهای ثابت مجهول در هر اپک زمانی در نظر گرفته شدهاند .عالوه بر این،
برای در نظر گرفتن سطوح مختلف دقت گروههای مشاهداتی ،از روش برآورد مولفه واریانس هلمرت استفاده شده است .جهت ارزیابی مدل
پیشنهادی ،نقشههای جهانی یونوسفری ) (GIMترکیبی دو بعدی در  22سپتامبر  2812و  3ژانویه  2812به ترتیب با ضرایب ( Kpشاخص
فعالیت خورشیدی)  2و  1ساخته شدهاند .مقایسه نقشههای  GIMترکیبی به دست آمده با نقشههای  GIMحاصل از خدمات بینالمللی
سیستمهای ماهوارهای ناوبری جهانی ) ،(IGSنشان میدهد که مدل ترکیبی سازگاری بیشتری با نقشههای  IGSدارد و افزودن مشاهدات
 Swarmو  GPSبه مدل زمینه  ،IRI2016میتواند تا حد زیادی مدل  IRI2016را به ویژه در مناطق اقیانوسی بهبود بخشد .نتایج نشان میدهد
نقشههای جذر میانگین مربعات ) (RMSو خطای جذر میانگین مربعات ) (RMSEبه ترتیب ،حدود  11الی  01درصد و  03الی  22درصد برای
روز با ضریب  Kpباال و حدود  13الی  08درصد و  11الی  03درصد برای روز با ضریب  Kpپایین کاهش یافتهاند.
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یكی از مهم ترین بخشهای جو زمین الیه یونوسفر
است که از ارتفاع  28تا  1188کیلومتر از سطح زمین
گسترش یافته است .این قسمت از جو گازهای یونیزه و
الكترونهای آزاد تولید میکند که باعث تأخیر
یونوسفری در مشاهدات ژئودتیكی میشود (به عنوان
مثال مشاهدات سیستمهای ماهوارهای ناوبری جهانی1
) ،(GNSSمشاهدات ارتفاعسنجی ماهوارهای ،مشاهدات
تداخلسنجی راداری و تداخلسنجی خط پایه بسیار
طوالنی) [ 1و  .]2استفاده از مشاهدات دو فرکانسه
میتواند این اثر را تا  11درصد بر روی سیگنالهای
مایكروویو از بین ببرد [ .]3با این حال ،برای
کاربردهایی مانند تعیین موقعیت نقطهای ،2کاهش
زمان همگرایی تعیین موقعیت مطلق دقیق دو
فرکانسه 3با معادالت غیر تفاضلی ،مطالعه چرخههای
خورشیدی و جو زمین ،یا مطالعه مشاهدات محتوای
الكترون کلی قائم (VTEC) 0برای زمینلرزههای بزرگ،
به مدلهای دقیق یونوسفری نیاز است [،2 ،2 ،2 ،1 ،0
 1و  .]18مدلسازی پارامترهای یونوسفری به سه روش
فیزیكی ،ریاضی و تجربی انجام میشود .مدلهای
فیزیكی از قوانین فیزیكی موجود برای مدلسازی
یونوسفر استفاده میکنند [ .]11در مدلسازی ریاضی
از مشاهدات فضایی برای مدلسازی پارامترهای
یونوسفری استفاده میکنند (به عنوان مثال نقشههای
جهانی یونوسفر .)(GIM) 1یک رویكرد برای توسعه
مدلهای ریاضی جهانی که نمایانگر توزیع پارامترهای
یونوسفر (به عنوان مثال محتوای الكترون کل ی2
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) TEC ،(TECقائم ) (VTECو چگالی الكترونی)
میباشد ،استفاده از توابع پایه ریاضی مانند
هارمونیکهای کروی ،توابع پایه اسپیالین یا توابع پایه
موجک است که تغییرات مكانی و زمانی پارامترهای
یونوسفری را با استفاده از توابع پایه در نظر گرفته شده
مدلسازی میکنند [ 10 ،13 ،12و  .]11در مدلهای
تجربی از جمله مدل مرجع بینالمللی یونوسفر(IRI) 2
یا مدل کلوبوچار ، 2از پارامترهای زیادی حاصل از
مجموعه اطالعات موجود از سیستمهای زمینی و
ماهوارهای و تشعشعات خورشیدی برای مدلسازی
تغییرات مكانی و زمانی چگالی الكترونی در یونوسفر
استفاده میشود [ 12و  .]12مدل  ،IRIیكی از
پرکاربردترین مدلهای استاندارد تجربی یونوسفر است.
محتوای الكترون کلی  IRIبرای مطالعه رفتار یونوسفر و
درک توزیع جهانی  TECبسیار مهم است زیرا به علت
توضیع ناهمگن و عدم وجود ایستگاههای  IGSدر
اقیانوسها ،اندازهگیری  TECدر تمام مناطق جهان با
استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی(GPS) 1
ایستگاههای خدمات بینالمللی  (IGS) 18GNSSممكن
نیست [ .]12مطالعات زیادی نحوه پیشبینی TEC
یونوسفر توسط  IRIرا ارزیابی کردهاند که نتایج نشان
میدهد که اغلب  TECجهانی پیشبینی شده توسط
مدل  IRIاز دادههای مشاهداتی به میزان قابل توجهی
اختالف دارد [ 28 ،11 ،12و  .]21برای مثال در مقاله
وانگ 11و همكاران ( TEC ،)2882جهانی  GPSو ‐IRI
 2012را در سه ماه اول سال  2882مقایسه کردند
[ .]22نتایج آنها نشان داد  TECحاصل از  IRI‐2012و
 GPSدر عرضهای جغرافیایی پایین در طول روز،

بهبود نقشههاای جهاانی مادل تجربای  IRI2016باا تلفیا ...
صدیقه کریمی و همکاران
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اختالف قابل توجهی دارند .هم چنین در مقاله شی 1و
همكاران ( ،)2811مقایسه پیشبینیهای TEC
نقشههای  IRI‐2016و  TECحاصل از  IGSاز سال
 2888تا  2812انجام شد .آنها دریافتند که در طول
فعالیتهای خورشیدی کم سازگاری خوبی بین آنها
وجود دارد ،اما در طول فعالیت خورشیدی شدید،
مدل  IRI2016مقادیر  TECرا بسیار کمتر از مقادیر
واقعی ارائه میدهد [ .]23در ادامه ،رائو 2و همكاران
( TEC ،)2811حاصل از  GPSو  IRI‐2016را در
چرخه خورشیدی  20مقایسه کردند و نشان دادند که
مدل  IRI‐2016مقادیر  TECرا در زمان ظهر و عرض
جغرافیایی پایین بیش از حد ارزیابی میکند [ .]20در
نتیجه ،به منظور بهبود نقشههای جهانی  TECمدل
 ،IRIمیتوان از مشاهدات  GNSSاستفاده نمود .در این
روش مدل ارائه شده شامل یک بخش مدل زمینه و
یک بخش تصحیحات است .در بخش مدل زمینه از
مدل  IRIاستفاده شده و بخش تصحیحات بر حسب
توابع پایه بسط داده خواهد شد .به منظور محاسبه
مشاهدات  VTECاندازهگیریهای  ،GNSSباید مقادیر
بایاس داخل فرکانسی تفاضلی (DCB) 3ماهوارهها و
گیرندهها مشخص باشد .با این حال ،مقادیر  DCBبرای
همه ایستگاههای  GNSSدر محصوالت  IGSدر
دسترس نیست .بسیاری از تحقیقات نشان دادند که
وقتی مقدار  DCBماهواره و گیرنده در روش مدلسازی
همراه با سایر پارامترهای مجهول مدل (وابسته به توابع
پایه انتخاب شده برای مدلسازی) برآورد میشود ،دقت
برآورد افزایش مییابد [ 21 ،22 ،22 ،22 ،21و .]38
باید در نظر داشت توزیع ایستگاههای  IGSدر سراسر
جهان یكنواخت نیست و دقت و قابلیت اطمینان
مدلهای جهانی یونوسفری در مناطق قارهای تحت

پوشش ایستگاههای مرجع نسبت به سایر مناطق ،به
ویژه در مناطق بزرگ اقیانوسی بیشتر میباشد .جهت
افزایش دقت و قابلیت اطمینان مدلهای جهانی
یونوسفری در مناطق جنوبی و اقیانوسها میتوان از
مشاهدات ژئودتیكی فضایی مانند مشاهدات
ارتفاعسنجی ماهوارهای یا مشاهدات اختفای رادیویی0
استفاده نمود .به عنوان مثال ،تودوروا 1و همكاران
( )2882دادههای ارتفاعسنجی ماهوارهای را با دادههای
 GNSSبرای ایجاد GIMهایی با قدرت تفكیک زمانی دو
ساعته ترکیب کردند و نتایج نشان داد که  GIMهای
ترکیبی در مقایسه با  GIMهایی که تنها با استفاده از
دادههای  GNSSبه دست آمدهاند ،دارای دقت و قابلیت
اطمینان باالتری در اقیانوسها هستند [ .]21جهت
تلفیق مشاهدات مختلف ژئودتیكی ،با توجه به
تفاوتهای موجود در تعداد مشاهدات ،توزیعهای مكانی
و زمانی متفاوت و همچنین حساسیتهای مختلف
مشاهدات ژئودتیكی ،نیاز به در نظر گرفتن وزن نسبی
بین گروههای مختلف مشاهدات است .وزن نسبی انواع
مختلف مشاهدات را میتوان از طریق وزن فیزیكی،
وزن تجربی و وزن ریاضی (به عنوان مثال برآورد مولفه
واریانس کمترین مربعات ، 2برآورد مولفه واریانس
هلمرت ) 2به دست آورد [ 22و  .]31عالوه بر این ،بین
مشاهدات مختلف ژئودتیكی نسبت به مشاهدات
 ،GNSSبایاس سیستماتیک وجود دارد ،که به دلیل
ارتفاعات مختلف مدارات ماهوارههای ژئودتیكی در
پایش الیه یونوسفر میباشد[ .]32یک روش رایج برای
حل این مسئله ،تعیین پارامترهای بایاس به عنوان
مجهول و برآورد آنها در روند مدلسازی است.
مطالعات بسیاری نشان دادند که با تلفیق مشاهدات
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مختلف ژئودتیكی ،دقت نقشههای جهانی یونوسفر
افزایش یافت .به عنوان نمونه ،علیزاده و همكاران
( ،)2811برای ترکیب مشاهدات  ،GNSSارتفاعسنجی
ماهوارهای و اختفای رادیویی ماهوارههای  ،COSMICاز
وزندهی تجربی استفاده کردند .پارامترهای بایاس به
عنوان پارامترهای ثابت روزانه در نظر گرفته شده و
همراه با ضرایب مجهول هارمونیکهای کروی برآورد
شدهاند .آنها نشان دادند که با ترکیب این مشاهدات با
مشاهدات  ،GNSSدقت نقشههای جذر میانگین
مربعات (RMS) 1مدلهای ترکیبی جهانی یونوسفر
افزایش یافت [ .]22در مطالعه دیگری ،چن 2و همكاران
( )2810جهت تعیین وزن نسبی گروههای مشاهدات
مختلف ماهوارههای  COSMIC ،Jason-2 ،Jason-1و
مشاهدات  GNSSاز روش برآورد مولفه واریانس هلمرت
استفاده کردهاند .بایاسهای سیستماتیک ماهوارههای
ارتفاعسنجی و هر ماهواره  COSMICبه عنوان مقادیر
ثابت در نظر گرفته شدهاند و پارامترهای مجهول بایاس
سیستماتیک همزمان به همراه ضرایب مجهول
هارمونیکهای کروی و مقادیر مجهول  DCBتخمین
زده شدهاند و  RMSحداکثر ( TECU3 2/1واحد
اندازهگیری  )TECدر مناطق اقیانوسی کاهش یافت
[.]22
در این مطالعه VTEC ،توسط روش ریاضی در مقیاس
جهانی با استفاده از اندازهگیریهای  GPSو  Swarmو
با در نظر گرفتن مدل  IRI2016به عنوان مدل زمینه
به صورت دو بعدی مدلسازی شده است .مأموریت
 Swarmبه منظور ارائه همزمان اطالعات مكان-زمان از
میدان ژئومغناطیسی زمین و سیستمهای فعلی در
یونوسفر و مگنتوسفر 0طراحی شده است [ .]33این
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مأموریت شامل سه ماهواره ارتفاع پایین 1است که
توسط آژانس فضایی اروپا 2در نوامبر  2813در مدارات
تقریباً قطبی به فضا پرتاب شد .داشتن مدارهای تقریباً
قطبی امكان پایش قطبها با پوشش مشاهداتی مناسب
را ممكن میسازد .از اندازهگیریهای یونوسفری
 Swarmبرای افزایش دقت و قابلیت اطمینان مدلهای
یونوسفری و تشخیص تكههای کالهک قطبی 2نیز
استفاده کردند [ 32 ،32 ،31 ،30و  .]32جهت بهبود
مدل  ،IRI2016اندازهگیریهای  021ایستگاه  IGSبا
مشاهدات  Swarmتلفیق شده است .جهت مدلسازی
دو بعدی  ،VTECیک مدل تکالیه 2مورد نیاز است.
در این مدل ،تمام الكترونهای آزاد در یک الیه
بینهایت نازک در باالی سطح زمین در ارتفاع ثابت
متمرکز میشوند [ .]31برای نمایش جهانی  VTECها،
از توابع بسط هارمونیکهای کروی با درجه و مرتبه 11
استفاده شده است .برای اجرای روش مد نظر ،یک روز
با ضریب ( 1Kpشاخص فعالیت خورشیدی) باال در
حدود  22( 2سپتامبر سال  )2812و یک روز با ضریب
 Kpپایین در حدود ( 1سوم ژانویه سال  )2812انتخاب
شده است و مدلهای جهانی یونوسفری در فرمت
 IONEX18با قدرت تفكیک مكانی  2.1درجه در عرض
جغرافیایی و  1درجه در طول جغرافیایی و با قدرت
تفكیک زمانی  2ساعت در طول روز به دست آمدهاند
[ .]08بایاس سیستماتیک هر ماهواره  Swarmبه عنوان
یک پارامتر ثابت در هر اپک زمانی در نظر گرفته شد.
برای بدست آوردن وزن نسبی دقیق گروههای
مشاهداتی یونوسفری از روش تخمین مولفه واریانس

بهبود نقشههاای جهاانی مادل تجربای  IRI2016باا تلفیا ...
صدیقه کریمی و همکاران

هلمرت استفاده شده است و بایاسهای سیستماتیک
ماهوارههای  Swarmهمراه با مقادیر  DCBگیرندهها و
ماهوارهها به عنوان مجهوالت اضافی در روش
مدلسازی برآورد میشوند.
در این مقاله ،انواع مشاهدات و نحوه استخراج  VTECاز
اندازهگیریهای  GPSو  Swarmدر بخش ( )2ارائه شده
است .روش انجام پژوهش که شامل نمایش جهانی دو
بعدی  VTECبا استفاده از بسط هارمونیکهای کروی،
برآورد بایاسهای سیستماتیک ماهوارههای ،Swarm
نحوه تلفیق مشاهدات مختلف و پارامترهای ارزیابی
مدل در بخش ( )3معرفی شده است .نتایج حاصل از
این مطالعه ،نقشههای ترکیبی  GIMو  RMSبه دست
آمده و خطای جذر میانگین مربعا ت(RMSE) 1
مدلسازی در بخش ( )0مورد بررسی و تجزیه و تحلیل
قرار گرفته شد و در نهایت ،نتیجهگیری در بخش ()1
ارائه شده است.

 -2-2مشاهدات GPS

 -2مشاهدات
در این بخش ،ابتدا مدل  IRIبه عنوان مدل زمینه
منتخب ،توصیف شده است .سپس نحوه استخراج
 VTECاز اندازهگیریهای  GPSو  Swarmبیان شده
است .جزئیات هر یک از دادههای مورد استفاده در این
مطالعه در ادامه ارائه شده است.
 -1-2مدل IRI

پروژه مدل مرجع بینالمللی یونوسفر  ،IRIتوسط کمیته
تحقیقات فضایی 2و اتحادیه بینالمللی علوم رادیویی3
در اواخر دهه شصت با هدف تهیه مدل استاندارد
بینالمللی برای تعیین پارامترهای پالسما در یونوسفر
زمین توسعه یافته است .این مدل مبتنی بر دادههای
شبكه جهانی یونوسوندها ،رادارهای پراکنشی گسسته،
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Solar indices
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در این بخش ،جهت به دست آوردن محتوای الكترون
کلی مایل (STEC) 2از ترکیب خطی "مستقل از
هندسه " 2در اندازهگیریهای شبه فاصله کد و فاز موج
حامل دو موج حامل ( L1با فرکانس f1 = 1121.02
مگاهرتز) و ( L2با فرکانس  f2 = 1222.28مگاهرتز)
 GPSاستفاده میشود .جهت حذف ابهام فاز و کم
کردن نویز مشاهدات کد ،نرمنمودن مشاهدات
یونوسفری کد با استفاده از مشاهدات یونوسفری فاز،
روش مناسبی برای استخراج  STECمیباشد .با تفاضل
مشاهده مستقل از هندسه فاز موج حامل از میانگین
مجموع دو مشاهده مستقل از هندسه شبهفاصله کد و
فاز موج حامل برای هر ماهواره و گیرنده ،در کمان
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ژرفاسنجها و ابزارهای موجود در چندین ماهواره و
موشک میباشد و میانگین ماهانه چگالی الكترونی،
دمای الكترون ،دمای یون و ساختار یون را در محدوده
ارتفاعی  28کیلومتر تا  2888کیلومتر ارائه میدهد.
همچنین میتوان پارامترهای  ،VTECاحتمال
پراکندگی الیه  Fو اثرات طوفانهای یونوسفری بر
چگالیهای بیشینه الیههای  Fو  Eرا به دست آورد.
پارامترهای ورودی مدل  IRIشامل شاخصهای
خورشید ی ، 0شاخص یونوسفر ی 1و شاخص
مغناطیسی 2میباشند که توسط مدل  IRIبرای تاریخ و
ساعت مورد نظر کاربر مشخص میشوند [ .]02 .01در
این مطالعه ،از نقشههای جهانی  VTECمدل IRI‐2016
استفاده شده است که دارای قدرت تفكیک یكسان با
نقشههای  VTECحاصل از  IGSدر فرمت IONEX
میباشند [.]08

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره چهارم  زمستان 1400

تکالیه اصالح شده ،(MSLM) 1از مرکز تعیین مدار در
اروپا 2مطابق رابطه ( )0و ( )1استفاده شده است.

پیوسته ای که در آن جهش فاز رخ نداده است ،مشاهده
یونوسفری کد نرم شده دقیق و مستقل از ابهام فاز
حاصل میشود که توسط رابطه( )1محاسبه میشود
[. ]03
رابطه()1
 L

arc

 4  I1  I 2  br  bs   P

arc

رابطه()0
به طوری که:

P4  P4  4

رابطه()2
 L

 f2 f2
P4  STEC 40.3  2 2 21   br  bs   P
 f1 f 2 

رابطه()3
2 2
1 2
2
2

 40.3 f f f  f


2
1

 L

arc



STEC  P4  br  bs   P

در روابط( )0و ( H = 182/2 ،)1کیلومتر= 8/1222 ،
 R = 2321 ، کیلومتر z ،زاویه زنیتی ماهواره GPS
در ایستگاه زمینی است و '  zزاویه زنیتی ماهواره GPS
در نقطه نفوذ یونوسفری (IPP) 3است ( IPPتقاطع
بین مسیر سیگنال ارسال شده از ماهواره  GPSبه
گیرنده و ارتفاع پوستهی الیه یونوسفری میباشد)
[31و.]01
برای محاسبه نقشههای  GIMدر هر روز ،از
اندازهگیریهای  021ایستگاه  IGSبا فاصله
نمونهبرداری  38ثانیه و زاویه ارتفاعی بیشتر از 18
درجه استفاده شده است.
شكل( )1توزیع جهانی ایستگاههای منتخب را در این
مطالعه نشان میدهد.

سپتامبر  2112و  3ژانویه 2112
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شكل :1توزیع جهانی ایستگاههای  IGSمورد استفاده در 22
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در رابطه ( br ،)3و  bsبایاس داخل فرکانسی تفاضلی
ناشی از تاخیر سختافزاری ماهواره و گیرنده  GPSدر
مشاهدات شبهفاصله کد I1 ،و  I 2تأخیرهای
یونوسفری در  L1و  P4 ،L2و   4ترکیب خطی
مستقل از هندسه مشاهدات شبهفاصله کد و فاز موج
حامل ،در کمان پیوستهای که در آن جهش فاز رخ
نداده است میباشند  P .و   Lبه ترتیب اثرات نویز و
چند مسیری مشاهدات شبه فاصله کد و فاز موج حامل
میباشند .رابطه( )3نشاندهنده تأثیر DCBهای گیرنده
و ماهواره بر STECهای حاصل از اندازهگیریهای GPS
است [ ]00که به عنوان پارامترهای مجهول اضافی در
روش مدلسازی در نظر گرفته میشوند (روابط ( )22تا
(.))21
برای مدلسازی دو بعدی  VTECمطلق با استفاده از
مشاهدات  STEC ،GPSباید در راستای قائم در نظر
گرفته شود و مقادیر  STECبا استفاده از تابع تصویر ،به
 VTECتبدیل شوند .برای این منظور ،تابع تصویر

رابطه()1

R
sin  .z 
RH

sin z ' 
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با جایگذاری تاخیر یونوسفری بر حسب  STECدر
رابطه ( ،)1رابطه ( )2حاصل میشود و  STECطبق
رابطه ( )3با واحد  ،TECUقابل برآورد خواهد بود.

arc

STEC
1

' VTEC cos z

mf  z  

بهبود نقشههاای جهاانی مادل تجربای  IRI2016باا تلفیا ...
صدیقه کریمی و همکاران

 -3-2مشاهدات ماهوارههای Swarm

ماموریت  Swarmشامل سه ماهواره ،Swarm-A
 Swarm-Bو  Swarm-Cتوسط آژانس فضایی اروپا در
اواخر سال  ،2813پرتاب شده است .اهداف اصلی
مأموریت  Swarmمطالعه میدان ژئومغناطیسی،
جریانهای الكتریكی در مگنتوسفر و یونوسفر و تأثیر
باد خورشیدی بر دینامیک جو فوقانی است [.]02 .33
ماهوارههای  Swarmدر مدارات تقریباً قطبی به دور
زمین میچرخند .به طور خاص ،ماهوارههای  Aو  Cدر
دو مدار بسیار نزدیک به هم در یک ارتفاع حدود 022
کیلومتری با زاویه میل  22/31درجه (با فاصله 1/0
درجه در طول جغرافیایی) و ماهواره  Bدر ارتفاع حدود
 111کیلومتری با زاویه میل  22/21درجه پرواز
میکنند .همه ماهوارههای  Swarmبه ابزارهای یكسانی
متشكل از گیرندههای  GPSو سنسورهایی با قدرت
تفكیک باال برای اندازهگیری میدان مغناطیسی و
الكتریكی و تراکم پالسما مجهز هستند [32و.]02
مأموریت  Swarmدر محصوالت سطح Level 2 ( 2
 ،)productsپارامتر  TECرا ارائه میدهد که شامل
رابطه() 2

VTEC  STEC  M  e 

رابطه()2
رابطه()2

1
H mapping
cos  sin 1  r  cos e    r  sin e 

RSw  H mapping 

M e 

RSw
RSw  H mapping

رابطه() 1

باید در نظر داشت مقادیر  VTECبه دست آمده از
محصوالت سطح  2ماهوارههای  Swarmکمتر از مقادیر
 VTECدریافت شده از مشاهدات  GPSمیباشد .زیرا بر
خالف  ،GPSماهوارههای  Swarmبه دلیل ارتفاع پایین
مدار و نمونهبرداری از پارامترهای یونوسفر در راستای
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در روابط( )2تا ( M  e  ،)1تابع تصویر RSw ،شعاع
ماهواره  e ،Swarmزاویه ارتفاعی ماهواره  GNSSبه
ماهواره  Swarmمیباشد .همچنین  H mappingمعادل با
 088کیلومتر درنظر گرفته شده است [ 02و . ]01

r
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f12 f 22 L1  L2
f12  f 22 K

STEC 

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

 STECو  VTECمشاهده شده برای هر سه ماهواره
است .در این کار ،ما از اندازهگیریهای  TECسطح 2
دادههای  Swarmاستفاده کردیم که به صورت رایگان
در  https://swarm-diss.eo.esa.intقابل دسترسی
توسط
ارسالشده
سیگنالهای
میباشد.
ماهوارههای  GNSSقبل از رسیدن به آنتن GNSS
ماهوارههای  Swarmتوسط الكترونهای یونوسفر به
تأخیر میافتند .از تاخیر سیگنال  ،GNSSمیتوان
 STECنسبی را در راستای خط دید از ماهوارههای
 Swarmبه ماهوارههای  ،GNSSبه صورت رابطه ()2
برآورد کرد [ .]02در رابطه( f1 ،)2و  f 2فرکانسهای
دو موج حامل سیگنالهای  L1 ،GNSSو  L2مشاهدات
فاز موج حامل با ابهام فاز تصحیح شده هستند .پس از
اعمال بایاس داخل فرکانسی تفاضلی کد از
فرستندههای ماهواره  GNSSو گیرندههای ،Swarm
 STECنسبی تبدیل به  STECمطلق میشود .سپس،
 VTECمطلق را میتوان با توجه به روابط( )2تا ()1
برآورد نمود:

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره چهارم  زمستان 1400

 -1-3مدلسازی  VTECها بر اساس بسط

خط دید از ماهواره  Swarmبه ماهوارههای ،GPS
توانایی پایش الیه  F2یونوسفر را به صورت کامل
ندارند .تفاوت بین  VTECهای حاصل از  Swarmو
 GPSبه عنوان بایاس سیستماتیک شناخته میشود .در
این مطالعه ،هر ماهواره  Swarmبه عنوان یک گروه
مشاهده در نظر گرفته شده است و سه ماهواره سه
پارامتر مجهول را به عنوان ضرایب بایاس سیستماتیک
در روش مدلسازی اضافه میکنند .همچنین نحوه
برآورد  VTECها برای  GPSو  ،Swarmوابسته به نوع
تابع تصویر میباشد .برای حل این مسئله STEC ،های
مطلق محصوالت سطح  2را میتوان با استفاده از تابع
تصویر  MSLMبه  VTECمطلق تبدیل کرد (رابطه(.))0
با این کار تفاوتهای جزئی بین  VTECهای سطح  2و
 VTECهای به دست آمده از  MSLMدر محدوده
] TECU [2/18 ، 8/83حاصل میشود که میتوان این
تفاوتها را به عنوان بخشی از بایاس سیستماتیک بین
 GPSو  Swarmبرآورد و اصالح نمود [.]18

هارمونیکهای کروی

 -3روش
(GIM

در این بخش ،نقشههای جهانی یونوسفر ترکیبی
های ترکیبی) با استفاده از مشاهدات  VTECحاصل از
 GPSو ماموریت  Swarmبا در نظر گرفتن مدل
 IRI2016به عنوان مدل زمینه ساخته شده است .این
قسمت از سه بخش کلی تشكیل شده است  :در بخش
( ،)1-3روابط مدلسازی اختالف بین  VTECهای
حاصل از  GPSو  Swarmو مدل زمینه  IRI2016با
استفاده از بسط هارمونیکهای کروی نشان داده
میشود ،سپس نحوه اضافه شدن دیگر پارامترهای
مجهول مدلسازی به روابط در بخش ( )2-3بیان
میشوند ،در بخش ( ،)3-3نحوه تلفیق مشاهدات با
استفاده از روش تخمین پارامترهای مجهول ارائه
میشود و در نهایت در بخش ( )0-3روابط ارزیابی دقت
نتایج مدلسازی ،بیان میشود.

 -2-3سایر پارامترهای مجهول مدل ارائه شده
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همانطور که در بخش ( )2-2گفته شد ،به دلیل
ارتفاعات مداری متفاوت  GPSو  ،Swarmبایاس
سیستماتیک  VTECمربوط به ماهوارههای  Swarmباید
در نظر گرفته شود .بایاس سیستماتیک  Swarmبه
صورت رابطه( )12بیان می شود .در رابطه(،)12
satellite
 VTEC ، VTECobsمشاهداتی حاصل از ماهوارههای
 Swarmمیباشد Bias satellite .بایاس سیستماتیک است.
مطابق رابطه ( VTEC ،)18های مشاهداتی به دو بخش
معلوم و تصحیح تقسیم میشوند (رابطه( .)13در
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 Pnm  Nnm Pnmتابع لژاندر نرمال شده از درجه  nو
مرتبه  N nm ، mتابع نرمالیزه Pnm ،تابع لژاندر
کالسیک و  anmو  bnmضرایب هارمونیکهای کروی
هستند و واحد  VTECبر حسب  TECUمیباشد [.]31
در این مطالعه قدرت تفكیک نقشههای  GIMترکیبی
با هارمونیکهای کروی تا درجه و مرتبه  11کنترل
میشود و قدرت تفكیک زمانی دو ساعت میباشد
[.]11
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برای ایجاد یک مدل جهانی یونوسفری VTEC ،باید به
عنوان تابعی از طول جغرافیایی ،عرض جغرافیایی و
زمان ،یا مطابق تعریف سیستم مختصات خورشید-ثابت
( ،) Sun-fixedبه عنوان تابعی از عرض ژئومغناطیسی
 و طول  Sun-fixedنمایش داده شود .جهت
مدلسازی ابتدا مطابق رابطه ( VTEC ،)18به دو بخش
معلوم (  ) VTECrefو بخش تصحیحات ( ) VTEC
تقسیم میشود .بخش معلوم  VTECاز مدل تجربی
IRI2016استخراج شده و بخش تصحیحات مطابق
رابطه ( )11مدلسازی میشود.
با اعمال بسط هارمونیکهای کروی به  VTECدر
سیستم محتصات  ،Sun-fixedمدلسازی مطابق با
رابطه( )11انجام میشود؛ به طوری که  nو  mدرجه
و مرتبه بسط با حداکثر مقادیر  nmaxو ، mm a x

بهبود نقشههاای جهاانی مادل تجربای  IRI2016باا تلفیا ...
صدیقه کریمی و همکاران
satellite
 VTECobsبه ترتیب،
رابطه( Bias satellite ،)13و
بایاس سیستماتیک و اختالف  VTECمشاهداتی

ماهوارههای  Swarmاز مدل  IRIمیباشند.

) VTEC ( ,  )  VTECref ( ,  )  VTEC( , 

رابطه()18

n

nmax

رابطه()11

VTEC   , s    Pnm  sin    anm cos  ms   bnm sin  ms  

رابطه()12

satellite
VTEC satellite   , s   VTECobs
  , s   Bias satellite   , s 

n 0 m 0

رابطه()13

در این مطالعه ،بایاسهای سیستماتیک به عنوان
پارامترهای ثابت در هر اپک مدلسازی در نظر گرفته
شدهاند .در نتیجه بایاسهای سیستماتیک سه ماهواره
 Swarmو  DCBهای گیرندهها و ماهوارههای  GPSبه
عنوان دیگر پارامترهای مجهول مدلسازی در نظر
گرفته شدهاند (با اعمال شرط میانگین صفر (Zero-
 )mean conditionبر روی  DCBماهوارهها [ .)]31این
مجهوالت به همراه سایر مجهوالت مدلسازی (ضرایب
هارمونیکهای کروی مدل) با استفاده از روش تخمین
مولفه واریانس هلمرت ،برآورد شدهاند (بخش .)3-3
 -3-3تخمین مولفه واریانس هلمرت
همانطور که قبالً اشاره کردیم ،هدف از این مطالعه
ادغام مشاهدات  VTECحاصل از  GPSو  Swarmجهت
افزایش دقت و صحت مدل  IRIاست .از آنجایی که این
'
ASwarm
 B ASwarm  B 

رابطه()10

1
2
 Swarm
B

'
ASwarm
 C ASwarm  C

1
2
Swarm  B



'
ASwarm
 A ySwarm  A 

1
2
Swarm  A



'
AGPS
yGPS 

ySwarm C
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'
Swarm  C

A

1

 S2warm C
1
2
GPS



L

1
2
 Swarm
C
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'
ASwarm
 B ySwarm  B 

رابطه()11

'
ASwarm
 A ASwarm  A 

1
2
 Swarm
A

'
AGPS
AGPS 

1
2
 GPS

NCOMB 
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منابع  VTECاز نظر مشاهده و دقت متفاوت هستند،
تعیین وزن نسبی بین انواع مختلف مشاهدات
ماهوارهای مهم است .یكی از رویكردهایی که در تلفیق
مشاهدات چند سنسور استفاده میشود ،روش تخمین
مولفه واریانس ( Variance Component Estimation
) )(VCEاست .روش کمترین مربعات ،هلمرت و
حداکثر احتمال ( Maximum Likelihood Estimation
) ،)(MLEاز جمله روشهای متفاوت تخمین مولفه
واریانس هستند [ .]12در این تحقیق ،تخمین مولفه
واریانس هلمرت به عنوان روشی برای تلفیق  VTECها
و برآورد پارامترهای مجهول در نظر گرفته شده است.
همچنین برای افزایش سرعت محاسبه ،ستونهای صفر
ماتریسهای طرح حذف شدهاند [ 22و  .]22روابط
روش برآورد مجهوالت طبق روابط( )10تا ( )12است.

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

satellite
VTEC satellite   , s   VTECobs
  , s   Bias satellite   , s 
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x  N 1comb L

رابطه() 12

M 2 M 3 

رابطه() 12

AGPS   M1

رابطه() 12

Bias1 

ASwarm A   M1

رابطه() 11

Bias2 

ASwarm B   M1

رابطه() 28

Bias3 

ASwarmC   M1

VTEC 

bnm 

رابطه()21
برای  VTECهای مشاهداتی  VTEC ( GPSدر
رابطه( ،))11ماتریسهای طرح  DCBها (  M 2و ) M 3
به صورت روابط ( )22و ( )23تعیین میشوند.

 VTEC
M1  
 anm

در یک روش تكراری ،واریانس با واحد  TECU2را
میتوان به صورت رابطه( )22تعیین کرد.

رابطه() 23

VTEC 

bsNS 

 VTEC
M3  
 bs1

به طوری که:
رابطه()20

f12 f 22
VTEC

 cos  z '
br
40.3  f 22  f12 

رابطه() 21

f12 f 22
VTEC

 cos  z '
bs
40.3  f 22  f12 

eit pi ei
df

رابطه()22

 i2 

است .در ابتدا وزن نسبی اولیه مشاهده برابر با یک در
نظر گرفته میشود و سپس ،در هر تكرار ،وزن نسبی
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در روابط( )22تا ( ei ،)22بردار باقیمانده برای هر نوع
مشاهدات pi ،ماتریس وزن مربوطه و  dfدرجه آزادی

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.4.6.9

رابطه() 22

VTEC 

brNr 

 VTEC
M2  
 br1

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

در روابط( )10تا ( ASwarm B ، ASwarm A ، AGPS ،)12و
 ، ASwarm Cبه ترتیب ماتریسهای طرح مشاهدات GPS
2
،  GPS
و  Swarmهستند (رابطههای ( )12تا ( .))28
2
2
  Swarmواریانس هر گروه
  S2 w a r m ، BSwarmو
C
A
مشاهده و  ySwarm B ، ySwarm A ، yGPSو  ySwarm Cبه
ترتیب مشاهدات  VTECهر نوع (اختالف VTEC
حاصل از  GPSو  Swarmاز مدل زمینه  )IRIهستند.

همچنین  xبرآوردی از پارامترهای مجهول است.
ماتریسهای طرح هر دسته از مشاهدات به صورت
روابط( )12تا ( )28است.
برای  VTECهای مشاهداتی ( GPSو سه ماهواره
 ،)Swarmماتریس طرح ضرایب هارمونیکهای کروی
(  ) M 1مطابق رابطه ( )21محاسبه میشود.

بهبود نقشههاای جهاانی مادل تجربای  IRI2016باا تلفیا ...
صدیقه کریمی و همکاران

در نهایت ،جذر میانگین مربعات ˆ CVTECکه اصطالحاً
 RMSشناخته میشود ،از رابطه( )33به دست میآید:

انواع مختلف مشاهده با استفاده از رابطه ( )10به روز
میشود .و پس از محاسبه ماتریس نرمال ترکیبی (
)  NCOMBو  ، Lپارامترهای مجهول برآورد میشوند
[ .]12این روند تكراری تا رسیدن به همگرایی در وزن
نسبی (اختالف دو وزن نسبی متوالی کمتر از )18-2
ادامه مییابد .گروه مشاهدات با مقادیر بیشتر در وزن
نسبی ،نشان دهنده تاثیر بیشتر آن گروه مشاهدات در
برآورد پارامترهای مجهول بوده و منجر به بردار
باقیمانده کمتری میشود.

رابطه()33

 RMSدر هر نقطه بیانگر دقت ˆ
VTEC
مقدار ˆ
VTEC

جهت محاسبه دقت پارامتر برآورد شده ˆ
 VTECدر
رابطه ( ،)11از اعمال قانون انتشار واریانس -کوواریانس
به بسط هارمونیکهای کروی استفاده شده است .با در

ˆ
 VTECو تكرار
نظر گرفتن مقدار برآورد شده
رابطه( )11داریم (رابطه(:))22
رابطه()22





2

در رابطه( VTEC ، VTECi ,GIM ،)30حاصل از
نقشههای جهانی توسط مدل ارائه شدهVTECi , ref ،
مشاهدات  VTECنقشههای  GIMحاصل از N ،IGS
تعداد کل  VTECبرآورد شده در بازه زمانی دو ساعته
است [.]21

nmax

ˆ   , s     P  sin   aˆ cos  ms   bˆ sin  ms 
VTEC
nm
nm
nm
n 0 m 0

با توجه به خطی بودن رابطه ( )22نسبت به مجهوالت،
میتوان رابطه باال را در فرم ماتریسی به صورت
رابطه( )22نوشت:

رابطه()38

ˆ
VTEC
ˆb
nm


1 n 12

ˆ
VTEC
aˆnm
bˆnm

aˆnm

در این بخش خروجیهای روش پیشنهادی برای 22
سپتامبر ( 2812روز از سال )221 (DOY) 1و  3ژانویه
 )883 DOY( 2812که به ترتیب دارای ضرایب 2 Kp
و  1میباشند ،آورده شده است .نتایج نشان میدهد که
ترکیب مشاهدات دو ماموریت میتواند به طور موثری
مدل تجربی  IRI2016را بهبود داده و مقادیر خطای
مدلسازی را به ویژه در مناطق جنوبی و اقیانوسها
کاهش دهد.


FT  

x


در روابط باال x ،بردار پارامترهای مجهول و  Fبردار
مشتقات جزئی است .با اعمال قانون انتشار واریانس-
کوواریانس برای رابطه ( ،)22خواهیم داشت:

 -1-4مشاهدات GPS

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.4.6.9



1 n 12

 -4بحث و نتایج

ˆ   , s   Fx
VTEC

رابطه()22
به طوری که:
رابطه()21



1 N
 VTECi,GIM  VTECi,ref
N i 1

RMSE 

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

برآورد شده در آن نقطه است .مقادیر  RMSمعموالً در
نقشههای جهانی شبكهای معروف به نقشههای RMS
بوده و همراه با نقشههای جهانی مقادیر برآورد شده
ارائه میشوند [.]13
برای مقایسه نقشههای  GIMبهدست آمده با نقشههای
 GIMحاصل از  IGSو در نتیجه بررسی میزان بهبود
دقت مدل  ،IRI2016از پارامتر  RMSEاستفاده گردیده
است که توسط رابطه( )30محاسبه میشود:
رابطه()30

 -4-3پارامترهای ارزیابی

n

ˆ
RMSVTEC
F T CxF
ˆ 

توزیع جهانی نقاط  IPPاندازهگیریهای  GPSبین
ساعت  82:88تا  UT 18:88روز  22سپتامبر ،2812

ˆ T
CVTEC
ˆ  F CxF

Day Of Year
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1
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رابطه()31
که در رابطه( Cx̂ ،)31ماتریس کوواریانس پارامترهای
مجهول سرشكن شده مدل مطابق رابطه( )32میباشد:
2
1
رابطه()32
Cxˆ  ˆ Comb
NComb

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره چهارم  زمستان 1400

اقیانوسها و مناطق جنوبی در شكل (-3د) کمتر است،
زیرا هیچ ایستگاه  IGSدر آن مناطق وجود ندارد.
حداکثر خطای  TECU 8/22 RMSبا میانگین 8/18
 TECUاست .همچنین خطای  RMSEمدل از 2/12
 TECUبه  TECU 3/81کاهش یافته است و با افزودن
مشاهدات  ،GPSمدل تجربی  IRI2016به طور
چشمگیری بهبود یافت.

شكل  :2توزیع نقاط  IPPبرای یک فاصله زمانی دو ساعته بین  UT 12:11تا  UT 11:11در  22سپتامبر 2112

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

در شكل( )2نشان داده شده است .کمبود مشاهدات
 TECحاصل از  GPSدر اقیانوسها و مناطق جنوبی،
منجر به دقت پایینتر مدلسازی  VTECدر این مناطق
نسبت به سایر مناطق میشود.
شكل( )3نشاندهنده نقشه  GIMحاصل از مشاهدات
 GPSبه همراه نقشه  RMSمربوطه ،مدل  IRI2016به
عنوان مدل زمینه و نقشه  GIMحاصل از  IGSدر 22
سپتامبر  2812در ساعت  UT 81:88است .بر اساس
این شكل ،دقت نقشه حاصل از مدلسازی در

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.4.6.9

نقشه  RMSمدلسازی در ساعت  UT 10:11در  22سپتامبر .2112
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شكل  :3الف) مدل  ، IRI2016ب)نقشه  GIMحاصل از  ،IGSج)نقشه  GIMحاصل از مدلسازی با استفاده از مشاهدات  GPSو د)

بهبود نقشههاای جهاانی مادل تجربای  IRI2016باا تلفیا ...
صدیقه کریمی و همکاران

 -2-4مشاهدات  GPSو Swarm

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10
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در این بخش ،مشاهدات یونوسفری  Swarmو  GPSبا
استفاده از روش تخمین مولفه واریانس هلمرت برای
محاسبه نقشههای  GIMترکیبی در روز تلفیق شدهاند.
همانطور که در بخش ( )2-3ذکر شد ،بایاسهای
سیستماتیک به عنوان پارامترهای ثابت در هر اپک
مدلسازی در نظر گرفته شده و با سایر پارامترهای
مجهول مدل (ضرایب هارمونیکهای کروی تا درجه و
مرتبه  11و مقادیر  DCBها) تخمین زده شدهاند .وزن
نسبی  GPSو سه ماهواره  Swarmبه ترتیب ،8/22
 8/10 ،8/23و  ،8/21با واحد  1/TECU2به دست
آمدهاند .شكل ( )0نقشههای  GIMو  RMSترکیبی،
نقشه  VTECتخمین زده شده (بخش تصحیح)،
مقادیر  VTECماهوارههای  Swarmبا بایاس
سیستماتیک اعمال شده به همراه تغییرات نقشههای
 GIMو  RMSرا بین دو حالت مدلسازی با تلفیق
مشاهدات  GPSو  Swarmبه طور همزمان جهت بهبود
مدل  IRI2016و مدلسازی با دادههای  GPSبه تنهایی
جهت بهبود مدل  IRI2016در  UT 81:88در 22
سپتامبر  2812نشان میدهد.
همانطور که در شكل (-0ه) مشاهده میشود ،افزودن
مشاهدات  Swarmعالوه بر مشاهدات  GPSمیتواند
مقادیر  VTECرا در اقیانوسها و مناطقی که
مشاهدات  Swarmدر دسترس است تغییر دهد.
حداکثر کاهش مقادیر  VTECحدود  TECU 1در
جنوب اقیانوس اطلس و حداکثر افزایش حدود 2
 TECUدر قطب جنوب است .در شكل (-0و) ،میانگین
کاهش  RMSحدود  TECU 8/83و حداکثر کاهش
 TECU 8/13در مناطق جنوبی برآورد شده است.
همچنین مقدار خطای  RMSEتقریبا TECU 8/12
کاهش یافت .ارزیابیهای عددی نشان میدهد که روش
پیشنهادی میتواند مدل  IRIرا با ادغام دادههای
 Swarmو  GPSبهبود بخشد.

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.4.6.9

شكل ( )1وزن نسبی مشاهدات نرمالیز شده  GPSو سه
ماهوارهی  Swarmرا با روش مدل سازی ارائه شده در
 22سپتامبر  2812و  3ژانویه  2812نشان میدهد.
از مقایسه وزنهای محاسباتی چهار گروه مختلف
(شامل سه ماهواره  Swarmو  )GPSبا استفاده از روش
تخمین مولفه واریانس هلمرت ،میتوان دریافت که
 Swarm-Cو  Swarm-Bبه ترتیب دارای بیشترین و
کمترین وزن نسبی نرمالیز در رور  22سپتامبر 2812
میباشند .همچنین  Swarm-Bو  GPSبه ترتیب دارای
بیشترین و کمترین وزن نسبی نرمالیز در روز  3ژانویه
 2812میباشند .وزن نسبی نرمالیز بیشتر ماهوارههای
 Swarmنشان میدهد که نقشههای نهایی GIM
ترکیبی در مناطقی که مشاهدات  Swarmحضور دارند،
بیشتر تحت تأثیر دادههای  Swarmقرار میگیرند و
بردار باقی مانده مشاهدات  Swarmکوچكتر خواهد
بود[.]22
میانگین مقادیر  RMSبرای  22سپتامبر  2812و 3
ژانویه  2812در شكل ( )2نشان داده شده است .این
شكل نشان میدهد که با تلفیق مشاهدات  Swarmبا
مشاهدات  ،GPSسری زمانی میانگین  RMSنسبت به
حالت مدلسازی با استفاده از مشاهدات  ،GPSبه
صورت میانگین  TECU 8/838معادل  30درصد در
روز  22سپتامبر  2812و  TECU 8/822معادل 38
درصد در روز  3ژانویه  ،2812کاهش یافت .در نتیجه
تلفیق مشاهدات  Swarmبا  ،GPSمیتواند دقت و
قابلیت اطمینان نقشههای جهانی یونوسفر و در نتیجه
دقت و قابلیت اطمینان مدل  IRI2016را افزایش دهد.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره چهارم  زمستان 1400

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

اعمال شده ،د) نقشه  RMSترکیبی ،ه) اختالف نقشههای  GIMو د) اختالف نقشههای  RMSبین حالت مدلسازی با تلفیق
دادههای  Swarmو  GPSو حالت مدلسازی با دادههای  GPSدر ساعت  UT 10:11در  22سپتامبر ( 2112در شكل (-4ج) ،رنگ
زرد ،سبز و فیروزهای به ترتیب ردپاهای ماهوارههای  Swarm-B ،Swarm-Aو  Swarm-Cبین ساعت  2:11تا  UT 11:11میباشند).

] [ DOI: 10.52547/jgit.9.4.87
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شكل  :4الف) نقشه  GIMترکیبی  ،ب)  ∆VTECتخمین زده شده ،ج) مقادیر  VTECماهواره های  Swarmبا بایاس سیستماتیک

بهبود نقشههاای جهاانی مادل تجربای  IRI2016باا تلفیا ...
صدیقه کریمی و همکاران

 ،2112ج) وزن نسبی نرمالیز شده چهار گروه مشاهداتی و د) میانگین وزن نسبی هر گروه مشاهداتی طی  3ژانویه .2112

 22سپتامبر (.2112 )221 DOY

شكل ( )2مقادیر  RMSEرا در طول  22سپتامبر 2812
و  3ژانویه  2812نشان میدهد .مطابق این شكل،
استفاده از دادههای  GPSو  Swarmبه صورت همزمان،
میتواند دقت و صحت مدل  IRI2016را تا 2/10
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 TECUدر  22سپتامبر  2812و  TECU 1/21در 3
ژانویه  2812افزایش دهد.
شكل ( )2درصد بهبود میانگین  RMSبا افزودن
مشاهدات  Swarmبه مشاهدات  GPSو درصد بهبود

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.4.6.9

شكل  :6الف) سری زمانی میانگین مقادیر  RMSدر روز  3ژانویه ( 2112 )113 DOYو ب) سری زمانی میانگین مقادیر  RMSدر روز

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

شكل  :5الف) وزن نسبی نرمالیز شده چهار گروه مشاهداتی و ب) میانگین وزن نسبی هر گروه مشاهداتی طی  22سپتامبر
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نشان میدهد.

 RMSEنقشههای  GIMترکیبی نسبت به مدل
 IRI2016را در  22سپتامبر  2812و  3ژانویه 2812

(2112 )221 DOY

ژانویه (2112 )113 DOY

بر اساس نتایج آماری ارائه شده در این شكل ،استفاده
از مشاهدات دو ماموریت در مقایسه با استفاده از
مشاهدات  GPSبه تنهایی ،میتواند میانگین مقادیر
 RMSرا در محدوده ] [01/22 ، 11/33درصد و
] [08/21 ، 13/02درصد به ترتیب طی  22سپتامبر
 2812و تا  3ژانویه  2812کاهش دهد .همچنین
خطای  RMSEنقشههای  GIMترکیبی نسبت به
خطای  RMSEمدل  ،IRI2016در محدوده ]، 03/31
 [22/82درصد در طول  22سپتامبر  2812و ]، 11/31
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 [03/21درصد در  3ژانویه  2812کاهش یافت که
بیانگر بهبود دقت مدل  IRI2016میباشد.
با توجه به کاهش مقدار  RMSو  RMSEمطابق
شكلهای ( )2تا ( ،)2افزایش دقت و صحت مدل
 IRI2016با استفاده از مشاهدات  GPSو Swarm
مشهود است .در ادامه نقشههای  GIMترکیبی دو
ساعته با استفاده از تلفیق مشاهدات  GPSو  Swarmدر
طول  22سپتامبر  2812و  3ژانویه  2812به ترتیب در
شكلهای ( )1و ( )18نشان داده شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.4.6.9

شكل  :2الف) درصد بهبود مقادیر  RMSEو ب) درصد بهبود میانگین مقادیر  RMSدر طول  22سپتامبر ( 2112 )221 DOYو 3

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

شكل  :2الف) سری زمانی مقادیر  RMSEدر روز  3ژانویه ( 2112 )113 DOYو ب) سری زمانی مقادیر  RMSEدر روز  22سپتامبر

بهبود نقشههاای جهاانی مادل تجربای  IRI2016باا تلفیا ...
صدیقه کریمی و همکاران

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

شكل  :0نقشه های جهانی یونوسفر ترکیبی در طول  22سپتامبر 2112

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.4.6.9
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در این مقالهه ،از مشهاهدات  VTECبهه دسهت آمهده از
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Abstract

This paper presents a model, the International Reference Model 2016 (IRI), in order to improve the vertical
total electron content (VTEC) maps by combining Swarm observations with global positioning system (GPS)
ones. The proposed model consists of two parts: the background model and the corrections. In this paper, the
IRI2016 model was selected as the background model and the corrections were modeled by spherical
harmonic expansion functions up to the degree and rank 15 in a Sun-fixed reference frame. In the combination
of VTECs derived from Swarm and GPS, the systematic biases of Swarm satellites are considered as unknown

[ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.4.6.9 ]

constant parameters in each epoch of modeling. Besides, in order to take the different accuracy levels of
observational groups into consideration, the Helmert variance component estimation method is used. To
evaluate the proposed model, the two-dimensional combined global ionosphere maps (GIMs) are constructed

on the 28th of September 2017 and the 3rd of January 2018 with 7 and 1 kp-indices values, respectively. The
comparison of the combined GIM maps with the International GNSS Service (IGS) GIM maps, shows that the
combined model is more compatible with IGS maps, and adding Swarm and GPS observations to the IRI2016
background model can significantly improve the IRI2016 model, especially in oceanic regions. The results
show that the root mean square (RMS) and root mean square error (RMSE) maps are decreased about 19% to
45% and 43% to 67% for the day with high Kp-index and about 13% to 40% and 15% to 43% for the day with
low kp-index, respectively.
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