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   حركات تكتونيكيي پيش بيني و بازسازياستفاده از كالمن فيلتر برا
  2غالمرضا جودكي و 2مرضيه جعفري، 1وهاب نفيسي

  
  گروه مهندسي نقشه برداري، پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران، ايران 1

   ايرانگروه مهندسي نقشه برداري، دانشكده مهندسي دانشگاه اصفهان، 2
  

  دهيچك
اله روشي ارائه گرديده است كه با استفاده از فيلتركالمن و با پردازش داده هاي ايستگاههاي دائمي سيستم تعيين موقعيت جهاني، در اين مق

ايده اصلي در اين روش اين است كه در مناطقي كه متاثر از پديده هاي . بتوان به مقدار جابجاييها براي يك منطقه مشخص دست يافت
كي هستند و اطالعات و شواهد قبلي مويد اين مسئله است، جابجاييهاي ايجاد شده را ميتوان به عنوان خطاهاي ژئوديناميكي و تكتوني

  .سيستماتيك عمده موثر بر روي مشاهدات در نظر گرفت
  

Abstract 
In this paper, we study the crustal movements by processing and refining the observations of IGS 
permanent stations. For this purpose, we used a method which is based on Kalman filtering. 
Fundamentally, our idea is on the basis of the geodynamics phenomena could be considered as the most 
factors of systematic errors in the geodetic observations. 

  
  مقدمه

در صورتيكه در يك منطقه در يك بازه زماني بر روي نقاط مشخصي مشاهداتي بصورت يك سري زماني انجام گرديده و 
پردازشهاي الزم نيز در نظر گرفته شده باشد، جابجاييهاي ايجاد شده بر روي اين نقاط در اثر حركات تكتونيكي ميتوانند به صورت 

بنابراين در صورت داشتن مجموعه اي از سريهاي زماني مشاهده . بدست آمده نشان دهندخطاهاي سيستماتيك خود را در سري زماني 
شده مربوط به يك نقطه مشخص در منطقه مورد نظر و استفاده از فيلترهاي عددي از جمله فيلتر كالمن ، ميتوان با كاهش نويز موجود در 

ن منابع موجود در رابطه با سريهاي زماني براي مناطق مختلف، داده هاي يكي از بهتري. داده ها، كميت واقعي موردنظر را بازيابي نمود
  . ميباشدIGS تحت عنوان شبكه GPSفراهم شده توسط ايستگاههاي دائمي 

  
  فيلتر كالمن

يك فيلتر . (optimum) براي پردازش داده ها بصورت بهينه (Recursive)بطور ساده يك فيلتر كالمن الگوريتمي است بازگشتي 
من تمام اندازه گيريهاي انجام شده به عالوه اطالعاتي قبلي از وضعيت سيستم و ابزارهاي اندازه گيري را تركيب نموده و برآوردي از كال

 نقش فيلتر كالمن و چهار مرحله 2 و 1در شكل.پارامترهاي مطلوب را به گونه اي بدست مي آورد كه خطاها بصورت آماري مينيمم گردند
  .حاصل اين مراحل برآوردي از پارامترهاي وضعيت سيستم موردنظر خواهد بود.  روابط مورد استفاده نشان داده شده استانجام آن با ذكر
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   نقش فيلتر كالمن در مجموعه پردازشها.1شكل 

  

  
  . چهار مرحله فيلتر كالمن.2شكل 

 به ترتيب مشاهدات انجام شده ، بردار پارامترهاي وضعيت سيستم ، ماتريس ديناميك kH و kz ، kx ، kΦدر شكل فوق
همچنين . ميباشند) ارتباط دهنده مشاهدات و پارامترها(و ماتريس ضرايب ) ماتريسي كه شرايط ديناميكي مسئله را توصيف ميكند(

k/ي كواريانس پارامترهاي موردنظر، نويز سيستم و نويز مشاهدات به ترتيب با ماتريسها kP، kQ و kR برخي از  .نمايش داده شده اند 
  .مولفه هاي فوق الذكر ممكن است داراي مقادير اوليه باشند كه حاصل اطالعات قبلي خواهند بود

  
  محاسبات

 Kenai Peninsula در منطقه FAIRبا استفاده از روابط و توضيحات  ارائه شده در بخش قبل، محاسبات بر روي داده هاي ايستگاه 
طقه از لحاظ تكتونيكي بسيار فعال بوده و تاكنون زلزله هاي قابل مالحظه اي در اين منطقه بوقوع اين من. واقع در آالسكا انجام شده است

 در شكلهاي سه الي 2005 و 2004 هفته اي در سالهاي 91 اين ايستگاه براي يك دوره Zو X ،Yنتايج حاصل براي مولفه هاي  .پيوسته است
  .پنج به نمايش در آمده است
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  .)نمودار پايين(و اختالف اين دو ) نمودار وسط(و بازيابي شده با فيلتر كالمن) نمودار باال( مشاهداتيx مختصه هاي  نمودارهاي.3شكل 

  

  
  .)نمودارپايين(و اختالف اين دو) نمودار وسط(و بازيابي شده با فيلتر كالمن) نمودار باال( مشاهداتيy نمودارهاي مختصه هاي . 4شكل 

 

  
 .)نمودار پايين(و اختالف اين دو ) نمودار وسط(و بازيابي شده با فيلتر كالمن) نمودار باال( مشاهداتيzتصه هاي  نمودارهاي مخ.5شكل 
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  نتيجه گيري و پيشنهاد
استفاده از فيلترهاي عددي نظير فيلتر كالمن مي باشد كه با آن ميتوان اطالعاتي كه به , يكي از روشهاي مختلف بازيابي اطالعات

فرضيه اصلي در اين مقاله آن بود كه مشاهدات ايستگاههاي دائمي به علت . ماتيك و اتفاقي آلوده هستند را پااليش نمودخطاهاي سيست
با . حركت پوسته دچار تغيير ميشوند كه چون ماهيت اين تغييرات براي ما روشن نيست آنها را جز خطاهاي تصادفي در نظر مي گيريم

 در مناطق مختلف ديده مي شود كه در هر منطقه يكي از مختصات جمع آوري IGSمع آوري شده توسط اعمال فيلتر وينير بر مشاهدات ج
شده تغييرات شديدتري نسبت به سايرين دارد كه اين بيانگر حركت غالب در منطقه مي باشد مثالً در منطقه آالسكاي مركزي شبه جزيره 

Kenai كه در مقايسه داده هاي مشاهداتي و فيلتر شده ايستگاه  حركت قائم پوسته نسبت به ساير حركات غالب استFAIR)  واقع در
  . )5شكل ( نيز اين امر مشهود است) منطقه
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