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کاربرد هماهنگهای کروی در تعیین رسانایی الکتریکی زمین
◊◊◊◊◊◊◊
◊◊◊◊◊◊◊

: چكیده
.رسانایی الکتریکی زمین را میتوان در مقیاس جهانی بر اساس تغییرات میدان ژئومغناطیسی مورد مطالعه قرار داد
 میدان ثانویهای در،به دلیل تغییرات کوچکمقیاس میدان مغناطیسی زمین که در ارتباط با منشأ خارجی میباشند
 بسته به دوره.اقیانوسها و مناطقی از سنگکره و گوشته باالیی که به لحاظ الکتریکی رسانا هستند القا میشود
 در این مقاله.تناوب تغییرات و توزیع رسانایی الکتریکی زمین این جریانات دارای عمقهای نفوذ متفاوتی هستند
توانایی تحلیل هماهنگهای کروی در جداسازی منشأهای داخلی و خارجی میدان مغناطیسی زمین بررسی و با
،C  همچنین کاربرد این تحلیل در محاسبه تابع پاسخ.ترکیب این تحلیل با تحلیل فوریه ضرایب گاوس محاسبه شدهاند
به منظور تعیین مدلی از رسانایی الکتریکی زمین در تابع پاسخ جهت تعیین رسانایی الکتریکی زمین نشان داده
. توزیع رسانایی الکتریکی در زمین به صورت یک رابطه نمایی به دست آمد.شده است
 تابع پاسخ، جداسازی میدان مغناطیسی زمین، رسانایی الکتریکی زمین،هماهنگهای کروی:كلید واژه ها

Abstract:
Earth’s electrical conductivity can be studied based on geomagnetic variation in global scale. Short time
variation in geomagnetic field due to external origin cause secondary, induced field in oceans and
electrically conductive regions of lithosphere and upper mantle. Depending on variations period and earth’s
conductivity distribution these induced fields have different penetration depth. In this paper shown the
ability of spherical harmonics Analysis in separating geomagnetic field into internal and external origin and
by combination of spherical harmonics analysis with Fourier analysis the gauss coefficients calculated. Also
its application in C-response function to determine earth’s electrical conductivity is shown. Earth electrical
conductivity varies exponentially with depth.
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: مقدمه
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چشمه های میدان ژئومغناطیس را برحسب موقعیتی که نسبت به سطح زمین دارند به دو گروه داخلی (واقع در
داخل زمین) و خارجی (واقع در خارج زمین) تقسیم میکنند.قسمت عمده این میدان به دلیل سازوکار ژئودیناموی
هسته مایع خارجی است که بیش از  79درصد سهم میدان کل را تشکیل میدهد (النژ و هاینز  .)8771بر اساس
تئوری ژئودینامو ،برهمکنش بین هسته مایع خارجی و میدان مغناطیسی زمین نه تنها منبع جریانی است که تغییرات
بلندمدت میدان را سبب می شود بلکه این میدان را در برابر زوال درازمدت ،که به دلیل اتالف اهمی رخ میدهد حفظ
میکند (وورهایز  .)8771در سنگکره کانیهای فرومغناطیسی وجود دارند که زیر دمای کوری میتوانند توسط میدان
مغناطیسی کنونی مغناطیده شوند یا میدان مغناطیسی گذشته را در خود ذخیره کنند .این میدان همراه میدان هسته
زمین برای اندازهگیریهای روی سطح زمین میدانهای داخلی به شمار میروند .میدان مغناطیسی خارجی شامل
میدانهای یونسپهری ،مغناطسپهری و جریانهای موجود در آنهاست .به علت وجود تغییرات در میدان مغناطیسی
خارجی ،میدان مغناطیسی القا شدهای به وجود می آید که سهم کوچکی را در میدان مغناطیسی کل زمین خواهد
داشت.
میدانهای متغیر مربوط به چشمههای خارجی مثل تغییرات روزانه ) (daily variationیا طوفانهای مغناطیسی
) (magnetic stormsسبب ایجاد جریانهای القایی درون زمین میشوند که میدان حاصل از این جریانها در میدان
مغناطیسی قابل مشاهده روی سطح زمین سهیم هستند .این موضوع القای ژئومغناطیسی نامیده میشود .با
استفاده از تحلیل هماهنگهای کروی در مورد دادههای رصدخانهای ،می توان سهم مولدهای درونی و بیرونی میدان
ژئومغناطیس را از یکدیگر جدا و تابع پاسخی به صورت نسبت سهم بخش داخلی به خارجی میدان محاسبه نمود.
مقدار این تابع و نحوه تغییرات آن به مشخصات منبع خارجی میدان و توزیع رسانایی الکتریکی در زمین بستگی دارد.
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بحث :
روش رایج برای مدلسازی میدان مغناطیسی زمین حل معادله الپالس در دستگاه مختصات کروی با استتفاده از توابتع
هماهنگ کروی است .با استفاده از این روش میتوان سهم مولدهای درونی و بیرونی میتدان ژئومغنتاطیس را از هتم
تفکیک کرد.واضح است که پتانسیل میدان مغناطیسی در ختارج از منطقته حتاوی جریتانهتا از معادلته الپتالس تبعیتت
و در نتیجتته میتتدان
متتیکنتتد .در حقیقتتت در ختتارج از منطقتته حتتاوی جریتتانهتتا ( )J=0از قتتانون آمپتتر داریتتم
مغناطیسی پایستار است و میتوان آن را با گرادیان یک پتانسیل نردهای نمایش داد:
()8
در نتیجه:
از طرفی میدانیم که
()2
که معادله الپالس است و می توان آن را در دستگاههای مختصات مختلف برای حل کرد .با توجه به این واقعیتت کته
سطح زمین تقریباً کروی است و اندازهگیریها روی این سطح صورت میگیرند ،دستگاه مختصات کروی با انتخاب مرکز
زمین به عنوان مبدأ را به کار میبریم .معادله الپالس در این دستگاه به صورت زیر است:
()3
معادله فوق را میتوان با استفاده از روش جداسازی متغیرها حل کرد که جواب نهایی آن به صورت زیر خواهد بود:
()4

چند جملهایهای وابسته لژاندر ،متمم عرض جغرافیایی ،طول جغرافیایی،
در این رابطه  aشعاع زمین،
ضرایب خارجی هستند که این چهار ضریب به ضرایب گاوس مشهورند.
و
ضرایب داخلی و
و
برای محاسبه ضرایب گاوس و تعیین سهم منشتأهای داخلتی و ختارجی ،هتر سته مفلفته میتدان مغناطیستی زمتین
را توسط رابطه زیر بسط فوریه میدهیم:
()1
در این رابطه
()6

()9
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یکی از سه مفلفه میدان مغناطیسی است و ضرایب

و

از روابط زیر محاسبه میشوند:
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()1
میتوان دستگاه مختصات دکارتی را انتخاب کرد به طوری که در آن در جهت شمال در جهت شرق و به سمت
پایین باشد و مفلفههای میدان مغناطیسی را در این دستگاه نمایش داد ،این کار از پیچیده شدن محاسبات جلوگیری
میکند .روابط بین مفلفههای میدان در دو دستگاه مختصات کروی و دکارتی به صورت زیر خواهد بود:
()7
()81
()88
از برابر قرار دادن بسط فوریه هر مفلفه با بسط تحلیل هماهنگ کروی آن یک دستگاه معادالت بهوجود میآید .با حل
این دستگاه معادالت برای ضرایب گاوس روابط زیر را خواهیم داشت:
()82

()83

()84

()81

و

به ترتیب ضرایب کسینوسی مفلفههای و میدان مغناطیسی زمین و
و
در این روابط
ضرایب سینوسی مفلفههای و میدان مغناطیسی زمین میباشند.
نوعی از تغییرات میدان مغناطیسی زمین ،تغییرات روزانه مربوط به روزهای آرام معروف به تغییرات میدان  Sqاست.
تغییرات میدان مغناطیسی  Sqنمودی از یک سیستم جریان در یونسپهر است .گرم شدن در قسمت روز و سرد شدن
در قسمت شب اتمسفر ،بادهای کشندی را تولید میکند که پالسمای یونسپهری را بر خالف میدان مغناطیسی
زمین میراند و میدانهای الکتریکی و جریاناتی را در ناحیه دینامو ،ارتفاع بین  21تا  111کیلومتری به وجود میآورد.
این سیستم جریان نسبت به خط زمین – خورشید ثابت میماند و تغییرات منظم روزانه را تولید میکند .این تغییرات را
میتوان مستقیماً در ثبتهای مغناطیسی روزهای آرام مشاهده کرد.
این میدان  4مفلفه غالب با دوره تناوبهای  1 ،82 ،24و  6ساعته دارد که میتوان با این  4مفلفه میدان  Sqرا با تحلیل
فوریه باز سازی کرد (شکل ( .))8با تحلیل فوریه دو مفلفه  Xو  Zمیدان  Sqو با استفاده از هماهنگهای کروی ضرایب
مربوط به منشاهای داخلی و خارجی محاسبه شدند.
با استفاده از ضرایب گاوس محاسبه شده در تابع پاسخ  ،که به صورت زیر تعریف میشود میتوان رسانایی
الکتریکی زمین را بر حسب عمق تخمین زد (اشموکر.)8791
()86
که در آن:
()89
()81
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به ترتیب
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شکل  .8تحلیل فوریه تغییرات میدان  Sqبرای یک روز که بر حسب زاویه ساعتی  φو دامنه با مقیاس گاما رسم شده است .تغییرات میدان  Sqبا
رنگ آبی ،و مفلفههای فوریه با  m=1و دوره تناوب  22ساعت با رنگ زرد m=2 ،و دوره تناوب  82ساعت با رنگ سبز m=3 ،و دورتناوب  1ساعت با
رنگ مشکی m=4 ،و دوره تناوب  6ساعت با رنگ فیروزهای و جمع  2مفلفه با نقطه چین قرمز نمایش داده شدهاند .روشن است با هماهنگهای 2
گانه فوریه به خوبی میتوان میدان  Sqرا بازسازی کرد .

عمق الیه رسانای هم ارز با مرتبه  mو درجه  nعبارتست از:
()87
و برای محاسبه رسانایی از تابع جهانی زیر استفاده میشود:
()21

𝜎

البته باید توجه داشت که صحت روابط ( )87و ( )21محدود به شرایط زیر است:
()28
نتیجه نهایی حاصل از توابع  Cدر شکل  2آمده است .بر اساس این شکل رسانایی ویژه الکتریکی در گوشته فوقانی
به صورت نمایی با عمق متغیر است و از رابطه ( )22تبعیت میکند.
()22

𝜎

شکل  .2نمودار رسانایی بر حسب عمق
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: نتیجه گیري
در این تحقیق نقش اساسی هماهنگ های کروی در توصیف و تفکیک میدان مغناطیسی زمین به منشأهای داخلی و
 با استفاده از تحلیل هماهنگهای کروی ضرایب گاوس مربوط به منشأهای داخلی و.خارجی آن نشان داده شد
 توزیع رسانایی الکتریکی زمین بر حسب عمق به، خارجی محاسبه شد و با به کار بردن این ضرایب در تابع پاسخ
.صورت یک رابطه نمایی به دست آمد
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