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چکیده
همواره محاسبه ثقل و يا پارامترهاي وابسته به ثقل يکي از مهمترين پارامترهاي مهم و مطرح در ژئودزي و ژئوفیزيک بوده ،يکي از
روشهاي محاسبه کمیت ثقل  ،استفاده از داده ها يا به عبارتي ديگر استفاده از ماموريتهاي فضايي ثقل سنجي است .در اين مقاله با
استفاده از ضرايب هارمونیک کروي حاصله از ماهواره گوس تا درجه و مرتبه  252وبا تاکید بر هندسه کروي به بازيابي انامولي ثقل
پرداخته و در نهايت با محاسبه میدان ثقل نرمال و میزان تغییرات آن که همواره تابعي از عرض جغرافیايي ميباشد مي توان به بازيابي
تغییرات ثقل بر روي سطح زمین رسید تا بتوان ثقل روي زمین را با بالاترين حد جامعه اماري از لحاظ پوشش منطقه مطالعاتي محاسبه
نمود که با برآورد تغییرات ثقل روي سطح زمین با بالاترين حد جامعه اماري ميتوان پارامتر هاي مهم ديگري مانند تغییرات ثقل در عمق
پوسته (با تکنیک پوانکره پري) و يا محاسبه مولفه هاي انحراف قائم در سطح که نیازمند پژوهش هاي بیشتر است را محاسبه نمود.
واژگان کلیدی :تغییرات ثقل  ،ماموريت فضايي  ،ماهواره گوس  ،آنامولي ثقل
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محاسبه میزان تغییرات ثقل بر روی سطح زمین با استفاده از ماهواره گوس

محاسبه میزان تغییرات ثقل بر روي سطح زمین با استفاده از ماهواره گوس

 -1مقدمه
يکي از کاربردهاي مهم و ارزشمند ژئودزي فضايي
بررسي میدان گرانش زمین و تغییرات مربوط به آن از راه
تجزيه و تحلیل مدار ماهواره به صورت عام و ماهواره هاي
ثقل سنجي به صورت خاص است.تعیین میدان ثقل زمین
از فضا موضوع کاملاً شناخته شدهاي است و اغتشاشات
مداري با کاربردش در ژئودزي ماهوارهاي ،يکي از مهمترين
شاخهها در اين زمینه ميباشد ،که در روش کلاسیک مورد
انالیز قرار مي گیرد .مدل سازي میدان ثقل ،حاصل از
مدلسازي دو میدان گريز از مرکز و میدان شتاب جاذبه
مي باشد کهپس از برآورد اين دو مولفه میدان ثقل ،امکان
مدلسازي میدان ثقل زمین نیز وجود خواهد داشت.
براي بازيابي طول موجهاي بلند از میدان ثقل ،بايستي
دادههايي با پوشش جهاني داشته باشیم و علاوه برآن اين
دادهها بايستي با کیفیت يکساني جمع آوري شوند .بدين
جهت امروزه ماهوارههايي با ارتفاع کم ،به منظور
مدلکردن میدان ثقل ،طراحي و بهرهبرداري شدهاند که به
ماموريتهاي فضايي موسوم هستند .اغلب ماموريت فضايي
ماهوارههاي فضايي ثقلسنجي در مدار هاي پايین قرار
ميگیرند تا تاثیرات میدان ثقل را بیشتر درک کنند و لذا
بررسي و مدل سازي میدان ثقل زمین از روي اطلاعات
مداري آنها با دقت بیشتري صورت ميگیرد .اين
ماموريتها از تکنولوژي جديد ماهوارهاي براي بازيابي
میدان ثقل استفاده مي کنند که يکي از اين ماموريتهاي
فضايي به ماموريت فضايي ماهواره گوس موسوم است.
که در اين زمینه تحقیقاتي توسط ساير محققین انجام
گرفته است از جمله اوبنسون( )6192از اولین اشخاصي بود
که به فکر تعیین انامولي جاذبه از طريق اغتشاشات مداري
ماهواره افتاد ،وي اين اناموليهاي جاذبه را به طور جهاني و
به کمک معادلات حرکت گوسي 6اغتشاشات مداري بدست
آورد .پس از او ريید ( )6193از دادههاي گراديومتري و
مشاهدات مشتقات دوم میدان ثقل به فکر تعیین آنامولي
جاذبه افتاد و دستگاه معادلاتي را از طريق گسستهسازي
انتگرالها بدست آورد و آنها را حلنمود .همچنین
زيلینسکي( )6195با استفاده از روش کولوکیشن ،و
رومل( )6191نیز بحث تعیین انامولي جاذبه را به طريق داده-
1 Gaussian equation
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هاي دريايي ماهوارهاي و گراديومتري به دو روش انتگرالي و
کولوکیشن بررسي نمود ،ون گلدرن و رومل()2222-2226
ازحلمسئله مقدارمرزي گراديومتري براي تعیین میدان ثقل
استفاده نمودند .همچنین شوبرگ و اسحاق ( )2266يک
تئوري براي ترکیب دادههاي گراديومتري ،مدل جاذبه جهاني
و داده هاي زمیني را براي تعیین محلي ژئوئید ارائه نمودند.
در حقیقت ،در اين مقاله با استفاده از ضرايب هارمونیک
کروي حاصل از ماموريت گوس و با توجه به مجموعه روابط
مطرح شده به محاسبه انامولي ثقل پرداخته ،که با استفاده از
اين کمیت محاسبه شده بتوان میزان تغییرات ثقل در سطح
زمین را براي هرنقطه محاسبه نمود در اين روش از
محاسبات ،روابط انتگرالي موجود در محاسبه کمیتهاي ثقل
کاربردي ندارد به دلیل آنکه اين روابط بیشتر براي بازيابي يا
به عبارت ديگرمدل سازي محلي میدان ثقل در يک
محدودههاي کوچک استفاده ميشود.
منطقه مطالعاتيدر اين مقاله منطقه ايران ،با طول و عرض
جغرافیايي  40 ≤ λ ≤ 65و  25 ≤ φ ≤ 45مي باشد که
گامبندي منطقه مطالعاتي در جهت طول و عرض منطقه
مطالعاتي در حدود يک کیلومتر در يک کیلومتر ميباشد

 -2پتانسیل ثقل
پتانسیل يک کمیت اسکالر يا يک تنسور از مرتبه صفر
است .با تئوري پتانسیل ،از پتانسیل ثقل در نقطه pدر يک
سیستم مختصات کارتزين ) (x,y,zبه علت ربايش 2موجود
در توزيع جرم در نقطه )' Q(x',y',zبا تابع چگالي
)' ρ(x',y',zو حجم ' vمیتوان در حالت عمده انتگرال
حجم را به صورت زير نوشت:
()6
که در آن

ρ
V = G ∭ dv′
r
𝟐) 𝐫 = √(𝐱 − 𝐱 ′ )𝟐 + (𝐲 − 𝐲 ′ )𝟐 + (𝐳 − 𝐳 ′

نشان دهنده فاصله بین نقطه محاسبه ) p(x,y,zونقطه
المان(يکپارچه) )' Q(x',y',zشناخته شده است ،که علاوه بر
آن به عنوان فاصله هندسي (اقلیدوسي) در يک سیستم
مختصات کارتزين محلي که در آن ρنشان دهندهچگالي و
 𝐝𝐯 ′ = 𝐝𝐱′ 𝐝𝐲 ′𝐝𝐳′که به عنوان المان حجم معروف است
تعريف شده است و همچنین  Gنیز به عنوان ثابت نیوتون در
2 attractive

اس

دادهشده است تعريف شده است.

VXX + VYY + VZZ = 0

()5

شکل -6پتانسیل ثقل از يک جسم صلب

()2

𝐓 𝐔𝛛
]
𝐳𝛛

𝐔𝛛
𝐲𝛛

𝐔𝛛
[ = 𝐕)𝛁(
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = )𝐙 𝐅⃗ = (𝐗, 𝐘,
𝐱𝛛

پتانسیل ثقل)  V(x,y,zدر سرتا سر فضا پیوسته است و
در بینهايت از لحاظ عددي به سمت صفر میل مي کند
وهممواره تابعي از 𝐫𝟏 مي باشد که براي مقادير بسیار بالايي از
 rجسم به صورت يک جرم نقطه اي عمل ميکند.
اساس نظريه گراديومتري ثقل بر اساس نظريه مطرح
شده ) (rummel 1986است که ميتوان گفت گراديان
ثقل از مشتقات دوم از پتانسیل ثقل  Vناشي شده است.
که  1مولفه از تنسور گراديانثقل (که به عنوان مولفههاي
تنسور ماروسي قطري شناخته مي شوند) عبارت اند از:

()3

()4

∂2 V
∂2 V
∂2 V
2
∂X
∂x ∂y ∂x ∂z
∂2 V
∂2 V
∂2 V
= ⃗⃗F = ∆V
∇ = Vij
∂y ∂x ∂Y 2 ∂y ∂z
∂2 V
∂2 V
∂2 V
) ( ∂z ∂x ∂z ∂y ∂Z2
V11 V12 V13
) = (V21 V22 V23
V31 V32 V33
Vxx Vxy Vxz
) = (Vyx Vyy Vyz
Vzx Vzy Vzz

بنابراين با توجه به تقارن تايید شده معادله لاپلاس
توسط معادله ( )5تنسور گراديان تنها شامل پنج مولفه
مستقل است ،به دلیل اينکه )  VZZ = −( VXX + VYYمي
باشد.
همواره نیروي ثقل يک ترم آشنا بوده که اين ترم
همواره بیان کننده جمع برداري نیروي جاذبه ونیروي
گريزاز مرکز است ،که با ترکیب اين دو نیرو بر روي يک
جسم به جرم واحد و يا مشخص ميتوان بردار ثقل  gرا
توسط رابطه ( )1نیز نشان داد.
()1

]

∂W ∂W ∂W
∂Z

,

∂Y

,

∂X

[ = g= (g x , g y , g z ) =∇W

و گراديان ثقل (مشتق دوم از پتانسیل ثقل)  ،يک
تنسور ايجاد شده توسط مقادير فوق است.
در کاربردهاي ژئوفیزيکي يک بیضوي دوراني براي
تقريب شکل زمین در نظر گرفته مي شود .که آن را نیز به
عنوان يک سطح هم پتانسیل فرض کرده که پتانسیل ثقل
نرمال بر روي اين سطح را با  Uنمايش ميدهند .که
اختلاف بین پتانسیل زمین (ژئوپتانسیل)  Wو پتانسیل
ثقل نرمال بر روي اين سطح  Uرا به عنوان پتانسیل
آشفتگي )T( 6تعريف مي شود :
()9

T=W−U

که گراديانهاي پتانسیل آن را به صورت زير نمايش
ميدهند:

()8

Txz
) Tyz
Tzz

Txy
Tyy
Tzy

∂2 T
∂2 T
∂2 T
∂X 2 ∂X ∂Y ∂X ∂Z
Txx
∂2 T
∂2 T
∂2 T
= Tij
= (Tyx
∂Y ∂X ∂Y 2 ∂Y ∂Z
Tzx
∂2 T
∂2 T
∂2 T
) (∂Z ∂X ∂Z ∂Y ∂Z2

𝛒𝐆𝛑𝟒∆𝐕 = −

تنسور  ∆Vيک ماتريس  3 × 3متقارن است .بنابراين
 ∆Vيک میدان برداري دوراني در فضاي خالي (خلاء) است،
که در نتیجه ميتوان گفت چگالي برابر با صفر ()ρ= 0

همواره پتانسیل ثقل را ميتوان در دو هندسه
منشوري و کروي بررسي نمود.
1 Disturbing potential
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نظر گرفته شده است .در يک تعريف ديگر بردار نیروي ثقل
⃗𝐅نیز به عنوان گراديان پتانسیل ثقل که در رابطه ( )2نشان

است که چگالي صفر نشان دهنده آن است که تنسور
گراديان در معادله لاپلاس صدق ميکند ،و از اين رو جمع
عناصر قطر اصلي تنسور برابر صفر است.

محاسبه میزان تغییرات ثقل بر روي سطح زمین با استفاده از ماهواره گوس

()63

شکل -2نشان دهنده منشور قائم و سیستم مختصات کارتزين نقطه
محاسبه()Pو نقطه المان()Q
R3

پتانسیل اغتشاش در نقطه) P(X,Y,Zدر فضاي
با توجه به منشور توسط معادله ( )6معلوم است ،که آن را
ميتوان به صورت زير نوشت:
dx ′ dy′dz′
r

()1

X2 Y2

Z2

∫ ∫ ∫ TP = G∆P
Z1

)Ty (P) = G∆P ‖|z ln(x + r
zx
‖|
yr

+ x ln(z + r) − y tan−1

علاوه بر آن در صورتي که مشتق دوم از پتانسیل
اغتشاش وجود داشته باشد آنها را نیز ميتوان برآورد نمود.
که اساس محاسبات فوق با توجه به شکل 2بر اساس
هندسه منشوري است .اما در محاسبه پتانسیل ثقل بر
اساس هندسه کروي (شکل )3ميتوان يک تسرويید با
آرايش مکاني شش وجه کراندار که توسط خطوط
جغرافیايي بر روي سطح مرجع کروي شکل و ارتفاع کروي
ثابت تعريف نمود ،که در آن حدودها توسط يک جفت از
صفحات نصفالنهاري  λ1و  λ2ثابت و يک جفت صفحات
موازي  φ1و  φ2ثابت و يک جفت سطوح منحني کروي r1
و  r2که در يک منشور کروي ثابت بوده تشکیل شده
است.

X1 Y1

انتگرال موجود در معادله ( )1را مي توان با استفاده از
مقادير حجم منشور محاسبه نمود که نتیجه آن برابر
خواهد بود با:
)T(P) = G∆P ‖|xy ln(z + r

()62

)+ yz ln(x + r
)+ zx ln(y + r
x2
yz
− tan−1
2
xr
2
y
zx z 2
xy
−1
− tan
‖| − tan−1
2
xr 2
zr

با در نظر گرقتن اين شرط که گراديان پتانسیل
اغتشاش همواره در فضاي  R3پیوسته است .بنابراين ،مي
توان مولفههاي قائم را با تفاضلگیري از معادله ()62
نسبت به  zبرآورد کرد.
()66

xy
‖|
zr

)TZ (P) = G∆P ‖|x ln(y + r
+ y ln(x + r) − z tan−1

که دو مشتق باقیمانده  Txو  TYميتوانند از معادله
توسط دوره جايگشت 6محاسبه و مشخص شوند.
()62

yz
‖|
xr

Tz

)Tx (P) = G∆P ‖|y ln(z + r

که در نتیجه ميتوان گفت ،در اين هندسه پتانسیل
ثقل توسط معادله ( )64مشخص شده است.
()64

r ′2 cos φ′ dr′dφ′dλ′
l

λ2 φ2 r2

∫ ∫ ∫ V(r, φ, λ) = Gρ
λ1 φ1 r1

+ z ln(y + r) − x tan−1

که در رابطه ( )64مقدار
ميباشد که با در نظر گرفتن هندسه مربوطه ،براي
آنالیزهايي از میدان ثقل ،پتانسیل اغتشاش ( )Tدر هر
l = √r 2 + r ′2 − 2rr ′ cos Ψ

1 Cyclic permutation
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شکل -3هندسه اي از تسرويید کروي و سیستم مختصات کروي که
به محاسبه نقطه  pو نقطه المان  Qمي پردازد

()65

از طرفي ديگر ميتوان گفت که انامولي ثقل که يکي از
مهمترين کمیت ها در ژئودزي و ژئوفیزيک بوده را
ميتواند بصورت بیان شود:
∂T 1 ∂γ
+
T
∂h γ0 ∂h

()61

2
a

∂T
∂r

L

GM
a l+1 l − 1
( ) (∑∑
)[C̅lm cos mλ
a
r
r
l=2 m=0
)̅lm (sin φ
+ S̅lm sin mλ]P

()26

-3توابع لژاندر
در حل معادلات ( )68و ( )65نیازمند آشنايي و به کار
گیري معادلات ديفرانسیل لژاندر بوده که معمول ًا با توجه به

𝑙−1
2𝑙 − 1
𝑃𝑙−2 (𝑡) +
)𝑡( + 𝑃𝑙−1
𝑙
𝑙

𝑃𝑙 (𝑡) = −

 m=0نباشد ،يعني براي
و در صورتي که
6
𝑙 …  m=0,1,2,3توابع لژاندر وابسته نامیده ميشوند .اين
توابع ميتوانند به چند جمله اي هاي لژاندر به کمک
روابط زير تبديل شوند.

= )Δg(r, φ, λ

که در روابط مطروحه بر اساس سري هارمونیک هاي
کروي  r, φ, λبه ترتیب از چپ به راست بیان کننده فاصله
ژئوسنتريک  ،عرض و طول جغرافیايي ژئوسنتريک و
همچنین  GMنیز بیان کننده ثابت گرانشي مي باشد و
علاوه بر آن  aنیز برابر با نصف قطر اطول بیضي مرجع و L
و  lو  mنیز از راست به چپ به ترتیب بیان کننده حداکثر
درجه و حداقل درجه و مرتبه از هارمونیک هاي کروي
است که در مقاله حداکثر درجه و مرتبه مذکور  252مي
باشد و همچنین  C̅lmو  S̅lmبیان کننده ضرايب
ژئوپتانسیل نرمالیزه شده کامل و  ̅Plmبیان کننده توابع
لژاندر نرمالیزه شده است که همواره بايد مقادير فوق را
محاسبه و در محاسبات اعمال نمود.

1 dl 2
𝑙)(𝑡 − 1
𝑙𝑡𝑑 !2l l

= )Pl (t) = Pl0 (t

که در يک حالت سادهتر معادله ( )22را معمول ًا به فرم
زير نیز نمايش ميدهند:

∆g= −

که براساس ضرايب هارمونیک کروي مي توان در يک
سري هارمونیک کروي مقدار  Δgرا به صورت زير نمايش
داد:
l

و در روابط اشاره شده حالتي که در آن مرتبه برابر با
صفر بوده ( )m=0تابع لژاندر ) Pl0 (tرا اغلب به صورت
ساده تر به صورت ) Pl (tنشان داده مي شود .و رابطه ()61
به صورت زير بیان مي شود:
()22

− T

()69

()61

∆g = g 0 − γ0 = −

که در رابطه فوق مي توان  ∆gرا بر اساس مشتقات
خطي از پتانسیل اغتشاش به صورت زير بیان ميشود:

()68

اس

l

L

GM
a
∑ ∑ ( )l+1 [C̅lm cos mλ
a
r
l=2 m=0
)̅lm (cos φ
+ S̅lm sin mλ]P

= )T(r, φ, λ

1
dl+m
m
Plm (t) = l (1 − t 2 ) ⁄2 l+m
!2 l
dt

()22

)𝑡( 𝑙𝑃 𝑚 𝑑
𝑚 𝑡𝑑

𝑚⁄
2

) 𝑃𝑙𝑚 (𝑡) = (1 − 𝑡 2

بنابراين توابع لژاندر وابسته بر حسب چندجملهايهاي
لژاندر با درجه يکسان 𝑙 بیان مي شوند.
اما همواره علاوه بر روابط بالا يک فرمول صريح براي
هر تابع لژاندر وجود دارد که به شرح زير است:
()23

!)𝑘(2𝑙 − 2
𝑘𝑡 𝑙−𝑚−2
!)𝑘𝑘! (𝑙 − 𝑘)! (𝑙 − 𝑚 − 2

)𝑡( 𝑚𝑙𝑃

𝑟

𝑘)∑(−1

𝑚⁄
2

) = 2−𝑙 (1 − 𝑡 2

𝑘=0

که در آن  rبزرگترين عدد صحیحي است کهکوچکتر يا
مساوي  ) 𝑙 -m( / 2است.
يعني  rبرابر است با  ) 𝑙 -m( /2و يا برابر است با 𝑙 -( /2
( )m-1هرکدام از اين دو که عدد صحیحي باشد استفاده
ميشود) .در حالت کلي مي توان گفت که اين فرمول
براي برنامه نويسي و محاسبه بسیار آسان است.

1 Associated legenre functions
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نقطه مي تواند توسط سري هارمونیک کروي نشان داده
شود.

نوع بکارگیري توابع لژاندر به صورت ) Plm (cos φويا به
صورت ) Plm (sin φتعريف ميشوند که ميتوان نوشت :

محاسبه میزان تغییرات ثقل بر روي سطح زمین با استفاده از ماهواره گوس

توابع لژاندر )𝑡( 𝑚𝑙𝑃 در حالت هاي مختلف با روابط
خاص خود که معمولاً بر اساس درجه و مرتبه ساده سازي
شده است استفاده ميشود اما نکته اي که بسیار مهم است
طبق آنچه که در روابط (65و )68مشخص است آنچه که
مد نظر است توابع لژاندر نرمالیزه شده است که ميتوان
گفت که اين توابعدرنهايت به صورت زير محاسبه ميشوند:
()24

همانگونه که مشاهده ميشود ماکزيمم و مینیمم
تغییرات انامولي ثقل در حدود  462تا  -619میليگال
است.
از طرفي نیز با محاسبه میدان ثقل نرمال ويا به عبارتي
شتاب ثقل نرمال که همواره تابعي از عرض جغرافیايي
است که اين وابستگي به عرض جغرافیايي را ميتوان در
شکل( )5مشاهده نمود.

!)2(2l + 1)(l − m
√ = )̅lm (cos φ
P
)× Plm (cos φ
!)(l + m

و همچنین در ارتباط با ضرايب نرمالیزه شده  clmو
 slmمي توان نوشت که مقادير نرمالیزه شده دو کمیت
برابر است با:
()25

!)(l + m
clm
̅c
√ = ] [ lm
] × [s
s̅ lm
lm
!)2(2l + 1)(l − m

-4نتایج منطقه مطالعاتی
با مطالعه و شناخت مجموعه روابط حاکم بر محاسبات و
براساسمعادلات مبنايي ( 68تا  )25و با محاسبه ضرايب
هارمونیک کروي نرمالیزه شده تا درجه و مرتبه  252بر اساس
ضرايب هارمونیک کروي حاصله از ماهواره گوس و با گام بندي
منطقه مطالعاتي ،در حدود  6×6کیلومتر در جهت طول و عرض
منطقه مطالعاتي و بر اساس معادله ( )68توانسته شد میزان
تغییرات انامولي ثقل را در منطقه مطالعاتي (ايران) براساس
ضرايب هارمونیک ماهواره گوس را محاسبه کرده که ميتوان
نتايج اين محاسبات را در شکل ( )4مشاهده کرد:

شکل -5تغییرات يک میدان ثقل نرمال

در نتیجه باتوجه به در دسترس بودن انامولي ثقل
محاسبه شده با استفاده از ضرايب هارمونیک کروي و
همچنین باتوجه به در دسترس بودن میزان تغییرات يک
میدانثقل نرمال روي بیضوي به سادگي مي توان تغییرات
ثقل بر روي سطح زمین را محاسبه کرده که در شکل 1
ميتوان اين تغییرات را مشاهده کرد.

شکل -1تغییرات ثقل بروي سطح زمین

شکل -4نقشه تغییرات انامولي ثقل()mgal
11

با توجه به شکل 1ميتوان گفت که کمترين مقدار
شتاب ثقل مشاهده شده در اين روش در مناطق جنوبي
کشور و ماکزيمم تغییرات ثقل در مناطقي از استان اردبیل
و آذربايجانشرقي است.

اس

اما براي آشکار شدن و قابل فهم شدن موضوع ميتوان
اين محدوده تغییرات را بر روي يک پروفیل مشاهده نمود.

شکل  -9تغییرات ثقل بر روي سطح زمین بر روي يک پروفیل

980600
980400
980200
979800
979600
g0

979400

g0 rate mgal

980000

979200
979000
978800
14

12

10

6

8

4

2

0

point profile
شکل -8تغییرات ثقل بررويسطح زمین با اعماليک فیلتر پايین

 -5نتیجه گیری
با بررسي هاي صورت گرفته و ارزيابيهاي نتايج مي
توان گفت در مدل سازي محلي میدان ثقل همواره
ازعناصر گراديانهاي گرانشي بدست آمده از ماموريتهاي
فضايي گوس استفاده ميشود .در صورتي که با استفاده از
ضرايب هارمونیک کروي تا درجه و مرتبه مورد نظر
همانگونه که مشاهده شد ميتوان تغییرات ثقل را در سطح
زمین و در يک منطقه وسیعتر و با دقت بهتري محاسبه
نموده و در ارتباط با ماموريتهاي فضايي نظیر گوس

ميتوان گفت که با استفاده از اين ماموريت فضايي
ميتوان تغییرات ثابت ثقل را محاسبه نمود .و علاوه برآن
از ويژگيهاي استفاده از ضرايب هارمونیک کروي در
محاسبه و مدلسازي میدان ثقل در اين مقاله؛ اين است
که گامبندي منطقه مطالعاتي را مي توان بر حسب دقت
تعیین کرد .و همچنین از ديگر نتايج حاصله در اين مقاله
ميتوان نتیجه گرفت که استفاده از ضرايب هارمونیک
کروي در بحث تعیین پارامتر ثقل قابلیت سازگاري با داده
هاي محلي میدان ثقل را داراست .و همچنین استفاده از
اين سبک از روش مدلسازي میدان ثقل کاربردهاي
19
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همانگونه که در شکل  9ملاحظه ميشود ميتوان
تغییرات ثقل بر روي سطح زمین را مشخص کرد ،که
نمودار عمودي در شکل فوق بیان کننده میزان تغییرات
ثقل در سطح زمین بوده و نمودار افقي نیز کل منطقه
تحت پروفیل را به بیست قسمت مساوي تقسیم
نمودهاست .اما همانگونه که در شکل فوق و بر روي
پروفیل مذکور مي توان مشاهده نمود ،نمايش تغییرات
ثقل بروي پروفیل فوق داراي نويز هاي زيادي هستند يا
به عبارتيديگر بر روي پروفیل نمايش داده شده در شکل
 9تغییرات کوچک ثقل را نیز ميتوان حس نمود ،در
نتیجه با اعمال يک فیلتر پايین گذر اثرات نويزهاي پايیني
(ثقل) را ميتوان مدل نموده که در نتیجه مي توان با
اعمال اين فیلتر پايین گذر تغییرات ثقل را از يک ايستگاه
به ايستگاه ديگر مشاهده نمودکه نتیجه را مي توان شکل8
مشاهده نمود.

 و علاوه بر آن با.ژئوفیزيکي و ژئودينامیکي فراواني داشته
محاسبه تغییرات ثقل بر روي سطح زمین ميتوان
تغییرات ثقل در عمق پوسته را که از ديگر اهداف و نتايج
مورد علاقه ژئودزينها و ژئوفیزيکدانهاست را ميتوان با
که اين امر نیازمند پژوهش و.دقت قابل قبولي برآورد نمود
 علاوه بر آن اين سبک از،مطالعات بیشتري ميباشد
مدلسازي میدان ثقل (مدلسازي بااستفادهاز ضرايب
هارمونیکي) چه در سطح زمین و چه در عمق پوسته براي
مناطق خارج از دسترسکه امکان دسترسي به اينگونه
مناطق مشکل است و همچنین براي مطالعه و بررسي

سپاسگزاری
از کلیه عزيزان در پژوهشگاه سازمان فضايي اروپا واز
رئیس سازمان فضايي اروپا جناب آقاي ژان دودين جهت
همکاري ارزشمندشان و از کلیه عزيزان در نشريه
علوموفنون نقشهبرداري جهت همکاري بيدريغشان
.صمیمانه تشکر و قدرداني مينمايیم
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