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تعيين رابطه بين تعداد لکه های خورشيدی و منشا خارجی ميدان ژئومغناطيسی با 
  های کروی  استفاده از روش تحليل هماهنگ

    
◊◊◊◊◊◊◊  

:چكيده   
 

ــت     ــی از کمي ــرات آن یک ــدان ژئومغناطيســی و تغيي ــدازه مي ــود     ان ــی ش ــک محســوب م ــم در ژئوفيزی ــای مه ــدان . ه مي
بــا اســتفاده از روش تحليــل هماهنــگ کــروی . ژئومغناطيســی متغيــر اســت و دارای دو منشــأ داخلــی و خــارجی اســت

ر این مطالعه ابتدا روش تحليل هماهنـگ کـروی   د. یکدیگر تفکيک کرد توان سهم منشأ داخلی و خارجی ميدان را از می
خـارجی بـا اسـتفاده از روش ذکرشـده بـرای رصـدخانه        با منشـأ  های و روابط آن بحث شده است و سپس سهم جریان

به دست آمده های خورشيدی و سهم جریان های خارجی  رابطه خطی بين تعداد لکه. ممامبتسو محاسبه شده است
های خورشـيدی   ، هر دو ارتباط مستقيمی با فعاليت)Sq(های با منشأ خارجی ی و جریانهای خورشيد تعداد لکه. است
  .های با منشأ خارجی را محاسبه کند تواند سهم جریان می تحليل هماهنگ کروی  در نتيجه روش. دارند

  
  های خورشيدی، ميدان ژئومغناطيسی لکه کروی، های ، روش تحليل هماهنگ)Sq( تغييرات روزهای آرام: آليد واژه ها

  
  

Abstract: 

 

The Geomagnetic field is an important geophysical parameter. This field varies with time and position in a 

complicated way. The sources of the magnetic field recorded at the Earth’s surface (or geomagnetic field) 

are located both inside and outside the Earth. When the geomagnetic field is measured at or near the 

surface of the Earth, a superposition of contributions from several origins is obtained: internal fields 

produced in the outer core of the Earth; external fields due to currents flowing in the magnetosphere and 

ionosphere. Contributions of both sources can be separated using Spherical Harmonic Analysis (SHA) 

method. In this study, Contributions of external sources are calculated for MEMAMBETSU observatory. 

Relationship between sunspots number (SSN) and external currents is derived as a linear equation. Both of 

SSN and external current are directly related to solar activity. 

 
Keywords: External current, Geomagnetic field, Spherical Harmonic Analysis, Sunspot number 
(SSN)  
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  :مقدمه 
  

اطالع از مقدار عددی این کميت و چگونگی . های کره زمين ميدان مغناطيسی آن است ترین مشخصه یکی از مهم
ميدان مغناطيسی زمين دارای دو منشأ متفاوت . اهميت باالیی برخوردار استتغيير آن در علوم زمين و ژئوفيزیک از 

به منظور . پذیرد های خورشيد تآثير می است، منشأ داخلی ناشی از هسته زمين و منشأ خارجی حاصل از فعاليت
کروی   های گوس روش تحليل هماهنگ ١٨٣٨در سال . شود های ریاضی استفاده می تفکيک این دو منشأ از روش

)SHA(عنوان روشی نوین در محاسبه  از این روش به ١٨٨٩شوستر در سال . صورت روشی ریاضی ارائه داد را به١
از روش تحليل ) ١٩۶٧(و ماتسوشيتا ) ١٩۴٠(چپمن و بارتلز. تغييرات روزانه ميدان مغناطيسی زمين استفاده کرد

های پنج ساله برای  های ریاضی در دوره ال حاضر مدلدر ح. استفاده کردند Sqهای  هماهنگ کروی در محاسبه جریان
این مدل متشکل از ضرایب گوس تا درجه و . ناميده می شود ٢IGRFميدان ژئومغناطيسی ارائه می شود که مدل 

  . است ١٠مرتبه 
ها با  در این مطالعه ابتدا روش تحليل هماهنگ کروی مورد بحث قرار گرفته است و روابط  برای محاسبه سهم ميدان

ها با منشأ خارجی  با استفاده از روش تحليل هماهنگ  سپس سهم جریان. منشأ داخلی و خارجی ارائه شده است
گيرد و  های آن سرچشمه می سهم خارجی ميدان مغناطيسی زمين، از خورشيد و فعاليت. کروی محاسبه شده است

های  که فعاليت از آنجایی. شوند ناميده می Sq٣هایی ناشی از تغييرات روزانه آرام ميدان ژئومغناطيسی،  جریان
های  باید با این فعاليت ساله متغير است، درنتيجه سهم خارجی ميدان زمين نيز١١خورشيد در دوره های تناوبی تقریبا 
های  با تعداد لکه Sqهای  خوانی رابطه بين جریان منظور بررسی این هم به. خورشيدی همخوانی داشته باشد

  .، در رصدخانه ممامبتسو در بازه زمانی دو دوره فعاليت خورشيدی بررسی شده است)SSN(خورشيدی 
◊◊◊◊◊◊◊  

  :بحث 
  

توان نمایش تحليلی از  توابع هماهنگ کروی در ژئوفيزیک از اهميت زیادی برخوردارند، زیرا با استفاده از این توابع می
 t ≤ 0 ≥ π٢ی  را در بازه (t)در تحليل هماهنگ معمولی تابعی مانند . یک تابع مکان را روی یک کره فراهم کرد

زاویه بين یک شعاع متغير از یک دایره و شعاع ثابتی از آن  tاگر . ددهن صورت ترکيبی از امواج سينوسی نمایش می به
با استفاده از روابط ميان مختصات . متناظر کرد (t)توان با یک  دایره در نظر گرفته شود، هر نقطه از محيط دایره را می

  .در نظر گرفت  rعنوان تابعی از مکان روی یک کره با شعاع  را به (θ , φ)توان هر تابع  کروی و دکارتی می
و   am cos(mφ)مثلثاتی  توان این تابع را به صورت یک سری از جمالت با استفاده از تحليل هماهنگ کروی معمولی می

bm sin(mφ) نمایش داد:  
 
  
)١(  

  .مستتر است  و   در ضرایب  θ  وابستگی تابع به مؤلفه
   

,برحسب توابع لژاندر وابسته   و   ضرایب با بسط   cos  برای مقادیر مختلفnصـورت زیـر    بـه ) ١(  ، رابطه
  :شود می

  
  

های مناسب برای آن مواجه می شویم که با اعمال شرایط  در مسائل ژئوفيزیک به دفعات با حل معادله الپالس و جواب
  .دست آورد توان مقدار کميت ژئوفيزیکی را در نقاط مختلف به مرزی مناسب می

  
  :شود صورت زیر تعریف می به Vدر دستگاه مختصات کروی الپالسين تابعی مانند 

  
)٢(  

  
, �  توان با تابعی مانند  با فرض وجود یک ماده مغناطيسی، پتانسيل روی کره زمين را می φروی . نمایش داد

, � است، در نتيجه  0کره زمين، نزدیک کره زمين و در نواحی عاری از ماده مغناطيسی  φ  باید یک تابع

                                                 
                                                                                                                                            Spherical Harmonic Analysis - ١     

 ٢-  International Geomagnetic Refrence Field     
                                                                                                                                                  Solar Quiet Variation - ٣   
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, � . صورت بسط تعریف شده نمایش داد توان آن را به هماهنگ باشدو می φ تقسيم  ,هایی از  را به بخش
  .یا ترکيبی از هر دو باشد r،   به صورت  rمی کنند که تغييراتش نسبت به 

                                                                                                                                                                   
حذف  rهای منفی  اگر تمام ماده مغناطيسی خارج از کره باشد و هيچ منشا داخلی وجود نداشته باشد، توان

  .شوند می
صورت ترکيبی از  به Vناطيسی هم در داخل و هم در خارج از کره زمين است پس اما از آنجایی که منشأ ميدان ژئومغ

  :شود هر دو جمله نوشته می
 
  
)3(  

  
های منشأ خارجی و  ترتيب مربوط به عبارت به iو  e. نامند را ضرایب گوس می  و  ،   ،  ،)٣(در رابطه 

  . شوند داخلی می
  :شود صورت زیر تعریف می به ناشی از منشأ خارجی  تابع جریان

  
)۴(  

  ∑ ∑ cos  sin 

  
  :برای نمایش جریان داخلی داریم) ۴(در رابطه 

)۵(  
  
)۶(  

  
  :و برای نمایش جریان خارجی داریم

  
)٧(  
  
)٨(  

  
ضرایب گوس مربوط به منشأ داخلی و  و ضرایب  .شعاع زمين است Rو   k = 5R/2π ،)٨(تا ) ۵(در روابط 
   .ضرایب گوس مربوط به منشأ خارجی هستند  و ضرایب 

  .های معادل منشأ خارجی برای رصدخانه ممامبتسو محاسبه شده است جریان فوق با استفاده از روابط
صورت جدول زیر است و اطالعات مورد استفاده مربوط به دو دوره فعاليت خورشيدی ازسال  مشخصات رصدخانه به

  .باشد می ٢٠٠٨تا سال  ١٩٨۶
  

  مشخصات رصدخانه مورد استفاده. ٢جدول شماره 

  المللی رصدخانه  کد بين نام رصدخانه طول جغرافيایی  عرض جغرافيایی 
 

۴١ ٣.٩۴۴.٢MEMAMBETSU MMB 
   
  

های مربوط به سهم خارجی ميدان ژئومغناطيسی در بازه زمانی دو دوره فعاليت  و جریان SSNنمودارهای رابطه بين
  .طور جداگانه برای هر ماه رسم شده است خورشيدی، به
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◊◊◊◊◊◊◊  
 
 

  :نتيجه گيري 
  

دوره  ٢بررسـی نمودارهـا در   . هر دو بـا تغييـرات خورشـيد ارتبـاط مسـتقيم دارنـد       Sqهای  و جریان SSNمقدار 
هـا از   جریـان . وجـود دارد  Sqهـای   و جریـان  SSNدهد که رابطه خطی بين مقـدار   فعاليت خورشيدی نشان می

خـوبی   توانـد بـه   روش تحليل هماهنگ کروی محاسبه شده است، در نتيجه روش تحليل هماهنگ کروی مـی 
  .ژئومغناطيسی با منشأ خارجی را محاسبه کند  سهم ميدان

  
◊◊◊◊◊◊◊  
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