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مقدمة
1.1

الغرض من كتيّب األرصاد الجوية الراديوية

يوفر كتيّب األرصاد اجلوية الراديوية اخلفلفية امللعفلواا التكميفلية عن آثار انتشار املوجا الراديوية ،هو مبثابة ارشد دليل
لفلتوصيا اليت ضلعتها فرقة اللعمل ( 3Jابادئ االنتشار) املنبثقة عن جلنة الدراسا  (SG3) 3لقطاع االتصاال الراديوية
يف االحتاد الد يل لالتصاال ) .(ITU-Rهو يوفر العفلواا عااة عن األرصاد اجلوية الراديوية أل لئك الذين يسرتشد ن
بتوصيا السفلسفلة  Pلقطاع االتصاال الراديوية أ لئك الذين يود ن التلعمق يف فهم هذه التوصيا أ لئك الذين يرغبون
يف املسامهة يف تطويرها.
تستند التوصيا اليت تتنا ل آثار الغالف اجلوي ،تسمى هنا األرصاد اجلوية الراديوية ،إىل حد كبري إىل الدراسا اللعفلمية اليت
أجريت عفلى ادى فرتة طويفلة ان الزان .هي مثرة توافق يف اآلراء بني الوفود فيما يتلعفلق بامللعارف اللعااة يف هذا املوضوع .ملا كانت
هذه امللعارف تتطور باستمرار ،فمن األمهية مبكان أن نتمكن ان تتبع نتائج الدراسا اللعفلمية اليت تستند إليها تفلك التوصيا .
يف غياب هذه امللعفلواا  ،سيكون ان املتلعذر العا دة النظر يف املوضوعا اليت عاجلتها تفلك التوصيا حتسينها لفائدة
املستلعمفلني .كما أن ان شأن استلعراض امللعفلواا اخلفلفية أن يساعد القارئ عفلى الوقوف عفلى دقة النماذج امللعر ضة القيود
اليت ختضع هلا.
مبا أن الغرض ان التوصيا هو تقدمي الطرائق مبوضوعية ان أجل التطبيقا اللعمفلية ،فال اناص ان أن تربز لدى القارئ
تساؤال بصدد هذه الطرائق مل تستجب هلا بشكل كاال التوصيا ذاهتا .رغبة يف اساعدة ان يستلعني هبذه التوصيا
إرشاده خبصوص األسا الذي تقوم عفليه الطرائق املوصى هبا ،يوفر هذا الكتيّب العفلواا أساسية فضالا عن افلخصا
استحدثة لفلنتائج التجريبية النتائج األ لية لفلمضي قُداا يف عمفلية النمذجة.

هلذا الغرض ضلعت جلنة الدراسا ( 3انتشار املوجا الراديوية) لقطاع االتصاال الراديوية هذا الكتيّب عن األرصاد اجلوية
الراديوية .يلعود هذا الكتيّب بالفائدة عفلى املستلعمفلني داخل جلنة الدراسا خارجها عفلى أعضاء جلنة الدراسا املسؤ لة
عن ضع التوصيا بشأن آثار الرت بوسفري عفلى انتشار املوجا الراديوية.
2.1

النصوص السارية

فيما يفلي أدناه قائمة بالتوصيا اليت تتنا ل األرصاد اجلوية الراديوية طرائق النمذجة اإلحصائية اليت تضطفلع هبا فرقة اللعمل
امللعنية مببادئ االنتشار ،إىل جانب عدد ان التوصيا اهلااة لتطور اللعمل الذي تنهض به فرقة اللعمل  J3اليت يوفر هلا هذا
الكتيّب العفلواا خفلفية (الوضع حىت يونيو .)2013
J3

التوصية

ITU-R P.453-10

دليل االنكسار الراديوي :الصيغ الرياضية بيانا االنكسارية

التوصية

ITU-R P.525-2

حساب التوهني يف الفضاء احلر

التوصية

ITU-R P.527-3

اخلصائص الكهربائية لسطح األرض

التوصية

ITU-R P.581-2

افهوم "أسوأ شهر"

التوصية

ITU-R P.676-9

التوهني الناجم عن الغازا اجلوية

التوصية

ITU-R P.678-1

صف خصائص التغريية الطبيلعية لظواهر االنتشار

كتيّب األرصاد اجلوية الراديوية
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التوصية

ITU-R P.833-7

التوهني الناتج عن الغطاء النبايت

التوصية

ITU-R P.834-6

آاثر االتنكسار الرتوبوسفريي على اتنتاار املوجات الراديوية

التوصية

ITU-R P.835-5

األجواء املعيارية املرجعية

التوصية

ITU-R P.836-4

خبار املاء :الكثافة عند سطح األرض واحملتوى اإلمجايل لعمود هوائي

التوصية

ITU-R P.837-6

خصائص اهلواطل لنمذجة االتنتاار

التوصية

ITU-R P.838-3

منوذج التوهني اخلاص الناجم عن املطر املعد للستعمال يف طرائق التنبؤ

التوصية

ITU-R P.839-3

منوذج ارتفاع املطر من أجل طرائق التنبؤ

التوصية

ITU-R P.840-5

التوهني الناجم عن السحب والضباب

التوصية

ITU-R P.841-4

حتويل اإلحصاءات السنوية إىل إحصاءات الاهر األسوأ

التوصية

ITU-R P.1057-2

التوزيعات االحتمالية املتعلقة بنمذجة اتنتاار املوجات الراديوية

التوصية

ITU-R P.1058-2

قواعد البياانت الطوبوغرافية الرقمية لدراسات االتنتاار

التوصية

ITU-R P.1144-6

دليل لتطبيق طرائق االتنتاار للجنة الدراسات  3للتصاالت الراديوية

التوصية

ITU-R P.1322

التقدير اإلشعاعي للتوهني اجلوي

التوصية

ITU-R P.1407-4

االتنتاار عرب مسريات متعددة وحتديد معلمات خصائصه

التوصية

ITU-R P.1510

املتوسط السنوي حلرارة سطح األرض

التوصية

ITU-R P.1511

طوبوغرافيا منذجة االتنتاار ابجتاه أرض -فضاء

مالحظة – يقتصر تطبيق هذا الكتيّب (وخاصة الفصل الثامن) على ذلك اجلزء من التوصية
(الضوضاء الراديوية) الذي يتناول اتنبعاث الضوضاء يف الرتوبوسفري.
3.1

ITU-R P.372-8

جدولّاإلحاالتّاملتبادلة

يستفاد من اجلدول التايل ،الذي يبني اإلحاالت املتبادلة بني الفصول يف هذا الكتيّب والتوصيات ،يف الوصول
إىل النصوص السارية.
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الخصائص الفيزيائية للغالف الجوي
يقتصر الغالف اجلوي قيد النظر هنا على طبقة الرتوبوسفري ،وهي الطبقة السفلى من الغالف اجلوي احمليط باألرض .ويتميز
باخنفاض منتظم يف درجة احلرارة بتزايد االرففا  ،مبدعد احندار وسطي مبقدار  5-إىل  K 6-لكل كيلومرت .وهذه هي الطبقة اليت
حتدث فيها غالبية الظواهر اجلوية ،مبا فيها فشكل السحب .ويرتاوح ارففا احلد األعلى من الرتوبوسفري ما بني  8كيلومرتات
يف القطبني و 18كيلومرتا عند خط االستواء فبدعا خلط الدعرض اجلغرايف والفصو واألحوا اجلوية .ويف الطبقة ما فوق الرتوبوسفري
مباشرة ،املدعروفة باسم الرتوبوبوز ،فرتاوح درجة احلرارة ما بني  K°190عند خط االستواء و K°220يف القطبني .ويشكل الرتوبوبوز
احلد األعلى ملدعظم السحب.
وختتلف مكونات الغالف اجلوي باختالف االرففا  ،كما فزداد الغازات خفة وندرة بتزايد االرففا  .وفصنف املكونات عموما
إىل ثالث فئات :املكونات ذات الكثافة الثابتة (املكونات الرئيسية) واملكونات ذات الكثافة املتغرية (املكونات الثانوية) واألهباء.
وفتسم املكونات الرئيسية للغالف اجلوي بتوزيع شبه متجانس حىت ارففا  15إىل  20كيلومرتا .وأهم هذه املكونات
هي :النيرتوجني ) (N2الذي يشكل  78,095يف املائة من إمجايل احلجم؛ واألكسجني ) (O2الذي يشكل  20,93يف املائة من
إمجايل احلجم؛ واألرغون ) (Arالذي يشكل  0,93يف املائة من إمجايل احلجم؛ وثا ي أكسيد الكربون ) (CO2الذي يشكل 0,03
يف املائة من إمجايل احلجم.
واملكونات الثانوية يف الغالف اجلوي هي :خبار املاء ) (H20والنيون ) (Neواهلليوم ) (Heوالكريبتون ) (Krوامليثان
واهليدروجني ) .(H2ويتوقف فركيز هذه املكونات الثانوية على املوقع اجلغرايف والبيئة (القارية أو البحرية) وأحوا الطقس .وخبار املاء
هو املكون الرئيسي ،وخيتلف فركيزه باختالف التضاريس واملناخ احمللي.
)(CH4

واألهباء عبارة عن جسيمات مدعلّقة دقيقة للغاية وهلا مدعد سقوط منخفض جدا .ويرتاوح حجمها عادة ما بني  2-10و.μm100
وقد فكون األهباء سائلة أو صلبة ،ومن أمثلة ذلك الغبار اجملهري أو بلّورات امللح يف البيئات البحرية.
وفبحث الفقرات التالية يف فغاير كثافة خبار املاء واألكسجني عند سطح األرض ،وفغاير نسبة خبار املاء إزاء االرففا  ،وخصائص
اهلواطل (فوز حجم القطرات ،وشكل الرطوبة اجلوية ووجهتها ،والسرعة النهائية ،وحرارة القطرات) ،واخلصائص اإلحصائية
لكثافة هطو املطر يف نقطة حمددة (أو مدعد هطو املطر) ،والبنية األفقية هلطو املطر ،وخصائص الضباب والسحب،
وخصائص الدعواصف الرملية والرتابية.
1.2

تغاير كثافة بخار الماء واألكسجين عند سطح األرض

فقدم التوصية  ITU-R P.835مدعلومات عن خمتلف األجواء املدعيارية املرجدعية ،اليت فتألف من األكسجني وخبار املاء ،واليت ميكن
استخدامها حلساب التوهني الناجم عن غازات الغالف اجلوي .ويناقش هذا القسم فغاير نسب هذه الغازات.
وفقدم التوصية  ITU-R P.836مدعلومات للحصو على القيم السنوية لكثافة خبار املاء عند سطح األرض( ρ ،بوحدة ،)g/m3
اليت يتم جتاوزها بالنسبة لقيم  0,1و 0,2و 0,3و 0,5و 1و 2و 3و 5و 10و 20و 30و 50و 60و 70و 80و 90و 95و 99يف املائة
يف سنة متوسطة .ومبا أن استبانة هذه اخلرائط فبلغ مقدار  1,125درجة يف كل من خطوط الدعرض وخطوط الطو  ،هنالك إجراء
استيفاء مفصل للحصو على القيم املناظرة لكثافة خبار املاء يف عمود هوائي يف أي موقع مطلوب على سطح األرض .وهنالك
أمثلة ألك ّفة املتوسط السنوي لكثافة خبار املاء بالنسبة الحتماالت التجاوز مبقدار  0,1و 0,5و 1و 5و 10و 20و 50يف املائة،
وهي مستمدة من اخلرائط الرقمية.
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والعلقات بني كثافة خبار املاء ،ρ ،وضغط خبار املاء والرطوبة النسبية واردة يف التوصية .ITU-R P.453
وكثافة خبار املاء متقلبة للغاية .وألول تقريب ،ميكن االفرتاض أبن التقلبات الزمنية لكثافة خبار املاء ) (ρتتبع قاتنوانا عادايا ابحنراف
معياري حبوايل ربع القيمة املتوسطة.
ويتأثر التقلب اإلحصائي لكثافة خبار املاء جراء درجة احلرارة اجلوية .واندرا ما تصل الرطوبة النسبية إىل
أن احلد األقصى لكثافة خبار املاء ال يتجاوز القيمة املقابلة للتابع يف درجة احلرارة اجلوية.

100

يف املائة ،مما يعين

وترتفع كثافة خبار املاء إىل قيمة قريبة من التابع يف السحب واألمطار .وعند ترددات فوق حوايل  GHz 15ينبغي أن تؤخذ
يف االعتبار العلقة بني التوهني الناجم عن امتصاص خبار املاء والتوهني الناجم عن املطر عند تقدير إحصاءات التوهني
أو يف حساابت التداخل.
وعموما ،يهطل املطر خلل املوسم الذي يتسم أبعلى قيم ملتوسط كثافة خبار املاء عند سطح األرض ،وترتبط القيم األعلى ملعدل
األمطار بصفة عامة ابلقيم املومسية األعلى لكثافة خبار املاء عند سطح األرض.
وياري التحليل اإلحصائي لبياانت الرطوبة املطلقة يف  62موقع ا يف اململكة املتحدة إىل أن قيم كثافة خبار املاء اليت جتاوزت
 0,1يف املائة و 99,9يف املائة من الوقت هي ما يقرب من  15و g/m3 2,2على التوايل ،وتكون هذه القيم حنو  10يف املائة أكرب
يف اجلنوب و 10يف املائة أصغر يف مشال شرق اسكتلندا ممكتب األرصاد اجلوية يف اململكة املتحدة.]1976 ،
2.2

التغايرّيفّجانبيةّارتفاعّخبارّاملاء

إن علقة ارتباط كثافة خبار املاء ابالرتفاع ("جاتنبية االرتفاع") متقلبة للغاية .وتقدم التوصية
مرجعية جوية الستخدامها يف طرائق التنبؤ العامة.

ITU-R P.835

عدة جاتنبيات

وميكن استخدام احملتوى الكلي من خبار املاء على امتداد مسري معني حلساب طول املسري الزائد وحلساب التوهني بسبب خبار
املاء اجلوي ،حيث يفرتض أن يكون التوهني بسبب خبار املاء اجلوي متناسبا مع احملتوى الكلي من خبار املاء حبسب معامل
امتصاص الكتلة النوعي.
وتقدم التوصية  ITU-R P.836معلومات للحصول على القيم السنوية جملموع حمتوى خبار املاء لعمود هوائي (يف السمت)،(kg/m2) V ،
املتجاوزة ابلنسبة لقيم  0,1و 0,2و 0,3و 0,5و 1و 2و 3و 5و 10و 20و 30و 50و 60و 70و 80و 90و 95و 99يف املائة من السنة،
واملتاحة من اخلرائط الرقمية يف موقع جلنة الدراسات  3لقطاع االتصاالت الراديوية على شبكة الويب .وهلذه اخلرائط أيض ا استباتنة قدرها
 1,125درجة يف كل من خطوط العرض وخطوط الطول ،ومثة إجراء استيفاء مفصل للحصول على القيم املقابلة لكثافة خبار املاء
لعمود هوائي يف أي مكان مطلوب على سطح األرض ،إىل جاتنب أمثلة أك ّفة الحتماالت التجاوز مبقدار  0,1و 0,5و 1و 5و 10و20
و 50يف املائة.
3.2
1.3.2

خصائصّاهلواطل
أمناطّاهلواطل

ميكن متييز األمناط التالية من اهلواطل:
اهلواطلّالطباقية
تتميز اهلواطل الطباقية أبهنا تامل مناطق واسعة مبعدالت أمطار منخفضة وزخات حمدودة ضمنها مبعدالت تصل
إىل 25ميلليمرت/ساعة ) .(mm/hويتمثل هذا النمط من اهلواطل يف طبقات أفقية حيث تصل األمطار إىل ارتفاع ’النطاق
الساطع‘ والثلوج إىل ارتفاعات يف حدود 7كيلومرتات وبلّورات اجلليد إىل ارتفاعات تقرب من  9كيلومرتات.
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هواطلّاحلملّاحلراري
تتميز هواطل احلمل احلراري أبهنا تامل مناطق حملية بغزارة مكثفة تنسبيا تتميز بتيارات قوية حنو األعلى واألسفل متتد عرب مسافة
عميقة يف الرتوبوسفري .وتكون املناطق احمللية عمودية الطابع متتد يف بعض األحيان إىل طبقة الرتوبوبوز .وقد حتدث هواطل
مكثفة ملسافات أفقية تامل عدة كيلو مرتات وفرتات تصل إىل عارات الدقائق.
اهلواطلّاملومسية

ّ

تتميز اهلواطل املومسية بسلسلة من تنطاقات احلمل احلراري املكثفة تليها فرتات من اهلواطل الطباقية .وتبلغ النطاقات
حنو  50كيلومرتا عرضا عرب مئات الكيلومرتات طوالا وتفضي إىل هواطل غزيرة تستمر عدة ساعات.
العواصفّاملدارية
العواصف املدارية هي مساحات كبرية منظمة من اهلواطل متتد مئات الكيلومرتات .وتتميز العواصف بعدة تنطاقات دوامة تنتهي
يف مناطق هواطل كثيفة حتيط ابملنطقة املركزية ،أو ما يسمى عني العاصفة .وحتتوي هذه النطاقات أيضا على مناطق محل حراري
مكثف.
2.3.2

يعّحبسبّحجمّالقطرات
ّ
التوز

ّ

قد ختتلف توزيعات حجم قطرات املطر وشكلها واجتاهها ضمن عاصفة ما .وتبني الرصدات أن توزيع حجم القطرات يف املتوسط
مستقر تنسبي ا ويتغري أساس ا بتغري معدل هطول املطر .وقد استخدم توزيع  [1943] Laws and Parsonsحلجم القطرات لوضع
منوذج التوهني الناجم عن املطر احملدد يف التوصية  .ITU-R P.838والكثافات النسبية لقطرات صغرية ذات أقطار
دون  0,5ميلليمرت ليست منمذجة يف توزيع  ،Laws and Parsonsوميكن استخدام توزيع  [1948] Marshall-Palmerلقطرات
ذات أقطار يف هذه احلدود .وميكن أن يكون الرتكيز النسيب للقطرات الصغرية متقلبا إىل حد كبري وقد ال يكون استخدام توزيع
منوذج واحد مناسب ا جلميع املواقع .وميكن يف املناطق املدارية استخدام توزيع حجم قطرات املطر الذي اقرتحه
 .[1985] Ajayi and Olsenويناقش الفصل  7أثر مناذج توزيعات حجم القطرات على حساابت التوهني النوعي.
3.3.2

شكلّاملائياتّاجلويةّووجهتها

يتغري شكل قطرات املطر عند اهلطول بسبب اجلاذبية وتدرجات الرايح األفقية ،وقد هتتز القطرات وتتذبذب أثناء السقوط.
والاكل النموذجي للقطرة هو شكل كرواين مفلطح له حمور تناظر رأسي تقريبا .وقد تتسبب القوى األفقية النامجة عن تدرجات
الرايح الرأسية يف إمالة متوسط التوجه ببضع درجات عن حمور التناظر الرأسي .وقد منذج [1971] Pruppacher and Pitter
] [1971توزيع شكل القطرات حبكم حجمها ،ومت التحقق من تنبؤات الاكل هذه بواسطة الرصدات اليت أجراها
 [1970] Pruppacher and Beardيف املخترب .ومع ذلك ،متيل الرصدات اجلوية إىل إظهار تنسب حمورية أصغر من تلك احملسوبة
يف النماذج حلجم القطرة تنفسه.
وكثريا ما جرت منذجة جسيمات الثلج واجلليد ابستخدام األشكال الكرواتنية .والكثافة السائبة للثلج منخفضة (مزيج اجلليد
واهلواء يضم جزءا أكرب من اهلواء ضمن الاكل الكرواين) ،كما أن جزيئات الثلج تتسبب يف قدر ضئيل من االستقطاب.
وتتسبب جزيئات اجلليد ذات الكثافة السائبة العالية ،مثل ألواح وأعمدة اجلليد اليت حتدث يف أعايل الغلف اجلوي ،يف قدر من
االستقطاب ميكن قياسه عندما يكون جلزء كبري من اجلسيمات تنفس التوجه.
وجسيمات اجلليد والثلج جامدة متيل إىل التاقلب أثناء السقوط .ومتيل قوى اجلر إىل إجبار جسيمات اجلليد على السقوط
يف توجه من شأتنه أن يعزز قوة اجلر هذه .كما لوحظ أن اجملاالت الكهرابئية تعمل كذلك على توجيه جزء كبري من
جسيمات اجلليد.
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4.3.2

السرعةّاالنتهائية

ّ

أفاد  [1949] Gunn and Kinzerعن السرعات النهائية لقطرات املطر بوصفها مرتبطة حبجم القطرة .وأجريت القياسات
يف ظروف املخترب ولكن افرتض أبهنا تنطبق يف الغلف اجلوي .وتتوقف سرعات القطرات على كثافة اهلواء وابلتايل فهي مرتبطة
ابالرتفاع .وتاري رصدات الرادار إىل أن قيمة االتنعكاسية ،يف املتوسط ،ال تتغري كثريا ابرتفاع دون ارتفاع املطر .ولذلك فإن عدد
وأحجام القطرات وحمتوى املاء السائل حلجم ما من القطرات ال تتغري باكل ملحوظ بتغري االرتفاع .ومبا أن السرعة النهائية
تتوقف على االرتفاع ،فإن تدفق املاء السائل أو معدل األمطار يتوقف ابلتايل على االرتفاع؛ ومبا أن التوهني احملدد يتوقف أساسا
على حمتوى املاء السائل ،فإن التوهني النوعي ال يتغري كثريا ابرتفاع دون ارتفاع املطر.
5.3.2

ارةّالقطرات ّ
ّ
حر

إن درجة حرارة قطرات املطر تقارب درجة حرارة الغلف الرطب ابلنسبة لدرجة احلرارة والضغط والرطوبة يف اهلواء احمليط .وميكن
وجود قطرات سائلة صغرية يف درجات حرارة أقل من  0درجة مئوية ،وخاصة يف مناطق التيار الصاعد يف عواصف احلمل احلراري
ويف الضباب البارد جدا .وميكن أيضا وجود أمزجة الثلج واملاء يف جماالت التيار اهلابط دون ارتفاع خط التحارر  0درجة مئوية.
ويف املتوسط ،تسقط أهم قطرات املاء السائل اليت تسهم يف التوهني الناجم عن املطر بني ارتفاع خط التحارر  0درجة مئوية
وسطح األرض.
4.2
1.4.2

اخلصائصّاإلحصائيةّلشدةّهطولّاملطرّيفّنقطةّحمددة
التوزيعّالرتاكميّلشدةّهطولّاملطر

ّ

ّ

تاري القياسات اليت أجريت بواسطة مقاييس املطر سريعة االستجابة إىل أن هطول األمطار عايل الادة مييل إىل الرتكيز أثناء
فرتات قصرية من الزمن ،بضع دقائق عموما .ومن مث فإن التوزيعات الرتاكمية التجريبية لادة املطر تتوقف على زمن التكامل.
وال ميكن استخدام الرتاكمات الاهرية واليومية ،ويف بعض احلاالت الساعية ،للمطر املتوفرة يف مناورات خمتلف خدمات األرصاد
اجلوية بصورة مباشرة للحصول على التوزيعات الرتاكمية لادة األمطار وصوالا إىل تنسب مئوية صغرية من الزمن.
وقد مت احلصول على بياانت هلطول األمطار دقيقة االستباتنة من حيث الزمن بواسطة مقاييس املطر سريعة االستجابة يف أورواب
ومن مقاييس املطر أبسلوب ما يسمى ’الدلو القلّب‘ يف كندا .وقد اقرتحت تصنيفات مناخية مقابلة هلطول املطر على أساس
هذه البياانت ] [Kalinin and Nadenenko, 1975; Fedi, 1979a; Segal, 1979 and 1980aوقد مت تصنيف مناطق أخرى
بواسطة توزيعات معدل هطول األمطار املستمدة عموم ا على أساس أزمنة تكامل أطول تنوع ا ما ،مخس أو عار دقائق عموم ا
.[Lin, 1978; Morita, 1978; CCIR, 1986-90a; Burgueno et al., 1987].
ويف عام  ،1999اعتمدت جلنة الدراسات  3صيغة جديدة من التوصية ( ITU-R P 837اإلصدار  )2حل فيها حمل خرائط مناطق املطر
القدمية (الواردة يف اإلصدار  )1النموذج األسي املزدوج الذي وضعه .[Poiares-Baptista and Salonen, 1998]،Salonen-Baptista
وتعتمد التوصية  ITU-R P.837على هذا النموذج وتتطلب كمدخل معلمات األرصاد اجلوية التالية:
 = MSمتوسط كمية هطول املطر الطباقي السنوي )(mm؛
–
 = MCمتوسط كمية هطول املطر ابحلمل احلراري السنوي )(mm؛
–
 = Pr6احتمال فرتات هطول املطر ملدة  6ساعات ).(%
–
القاعداتن NA-4

هنالك قاعداتن من قواعد البياانت املتاحة لدى وكالة الفضاء األوروبية ) :[Martellucci, 2004] (ESAاستخدمت
و ERA 15لتوليد خرائط ملعلمات الدخل لتوصيات القطاع  .ITU-Rواستخدمت قاعدة بياانت إعادة التحليل  (ERA) 15لدى
املركز األورويب للتنبؤات اجلوية املتوسطة املدى ) (ECMWFلتوليد خرائط ملعلمات الدخل للتوصية .ITU-R P.837
وتضم قاعدة البياانت  ERA-15البياانت املستمدة من أتناطة إعادة التحليل لدى املركز  ECMWFللفرتة املعنية
(يناير  -1979ديسمرب  .[ERA 15, 1999] )1993وحتتوي كل تنقطة ،يف شبكة منتظمة ( 1,51,5درجة) تغطي العامل كله ،على
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قيم تاري إىل الساعات  00:00و 06:00و 12:00و 18:00ابلتوقيت العاملي املنسق ) (UTCملعلمات اهلواطل التالية :اهلواطل
الرتاكمية الطباقية ،واهلواطل الرتاكمية ابحلمل احلراري ،وهواطل الثلوج الرتاكمية الكلية .وقد استخدمت هذه البياانت لتوليد اخلرائط
من أجل القيمة ( Msاملتوسط السنوي لكمية األمطار الطباقية) ،والقيمة ( Mcاملتوسط السنوي لكمية األمطار ابحلمل احلراري)
والقيمة ( Pr6احتمال فرتات هطول األمطار ملدة  6ساعات) املستخدمة حالي ا يف التوصية  .ITU-R P.837ومن هذه املعلمات،
ميكن حساب كمية متوسط األمطار الكلية ) (Mtواملتوسط السنوي لنسبة احلمل احلراري ،أي تنسبة كمية أمطار احلمل احلراري
إىل كمية األمطار الكلية .(
ويف اآلوتنة األخرية ،أاتح املركز  ECMWFمنتج ا جديدا (جمموعة البياانت  ،)ERA40وهو منتج إعادة حتليل جديد ولّده املركز
على مدى فرتة أطول (من منتصف  1957إىل  )2001وابستباتنة مكاتنية أفضل من اجملموعة ( ERA 15شبكة منتظمة
من  1,1251,125درجة) ] .[ERA 40, 2002وهناك فرق كبري بني جمموعيت البياانت  ERA 15و ERA 40وهو ،ابلنسبة
للمجموعة الثاتنية ،إمكاتنية استخراج كميات املطر ابحلمل احلراري والواسع النطاق املرتاكمة على مدى ست ساعات مباشرة
من كميات هطول األمطار وتساقط الثلوج املقابلة.
واملنهجية املستخدمة لتحسني طريقة التنبؤ الواردة يف التوصية  ITU-R P 837موصوفة يف املرجع ].[Castanet et al., 2007a and b
وعندما تتوفر بياانت شدة هطول األمطار املناسبة ملوقع معني فإتنه ينبغي أن تستخدم هذه البياانت لتحديد التوزيع الرتاكمي
ملعدل هطول األمطار .ويف غياب هذه املعلومات ،ينبغي استخدام املعلومات الواردة يف التوصية  ITU-R P.837لوضع
إحصاءات التنبؤ مبعدل هطول األمطار بزمن تكامل قدره دقيقة واحدة .ويقرتح أيضا استخدام البياانت الواردة يف هذه التوصية
يف حساابت مسافات التداخل والتنسيق.
وتتمتع اخلرائط الرقمية يف التوصية  ITU-R P.837ابستباتنة مكاتنية مبقدار  1,125درجة يف خطوط العرض و 1,125درجة
يف خطوط الطول .وينقسم منوذج معدل هطول األمطار إىل مكوتنتني مها (1 :هواطل واسعة النطاق (اتنتاار واسع أو طباقي)،
و (2هواطل على تنطاق احلمل احلراري (من تنوع األمطار املتفرقة).
وتطبق معلمات بياانت املركز

ECMWF

عاملي ا منوذج

.[Rice and Holmberg, 1973; Rice-Holmberg model

] Dutton and Dougherty, 1974وطريقة  [Salonen and Baptista, 1997] Salonen-Baptistaالستخراج إحصاءات اهلواطل
لزمن تكامل قصري من بياانت زمن التكامل الطويل.
وتتضمن جمموعة بياانت املاروع العاملي املناخي للهواطل ) ،(GPCPاملستخرجة من جتارب الطاقة ودورة املياه
العاملية ) ،(GEWEXكميات اهلواطل الاهرية على مساحات األرض اليابسة ابستباتنة مكاتنية مبقدار  2,52,5درجة .وتستند
بياانت املاروع  GPCPإىل قياسات األمطار من أكثر من  30 000حمطة مقياس مطر حول العامل .واالستباتنة الدتنيا من حيث
الزمن هي شهر واحد ،ومع ذلك فإن بياانت  GPCPال متيز بني األمطار والثلوج.
وقد استخدمت كميات متوسط اهلواطل السنوية للفرتة من  1986إىل  1995يف وضع التوصية  .ITU-R P.837ومبا أن بياانت
املاروع  GPCPتقوم على أساس قياس هطول األمطار ،فإهنا تعترب أكثر دقة من تنبؤات املركز األورويب ECMWF؛ ومع ذلك،
هناك العديد من املناطق يف العامل اليت تكون فيها بياانت املاروع  GPCPاملقيسة اندرة أو معدومة .ويف هذه احلالة ،يتم استيفاء
بياانت  GPCPمكاتني ا ابستخدام أسلوب أيخذ التضاريس يف احلسبان .ومت تعديل جماميع هواطل املاروع  GPCPابستخدام تنسبة
املتوسط السنوي لتساقط الثلج إىل املتوسط السنوي هلطول املطر املستخرجة يف املركز  ECMWFمن أجل استبعاد تساقط الثلج،
مث جرى تعديل احتماالت الفرتات املمطرة ملدة  6ساعات املستمدة من بياانت  ECMWFلكي تبني كميات اهلواطل
يف بياانت .GPCP
وينبغي أن تستخدم مقاييس مطر مستمرة التسجيل ومعايرة باكل مناسب تتمتع ابلقدر الكايف من احلساسية واالستباتنة
للحصول على معلومات أدق عن معدل هطول األمطار ملوقع معني أو منطقة معينة .وعندما تستخدم مقاييس ’الدلو القلّب‘،
يوصى بقياس الفاصل الزمين بني ’قلبات الدلو‘ املتعاقبة ابلنسبة ملعدالت هطول األمطار املنخفضة .وما مل يتم تصميم املقياس
وتنظام التسجيل خصيص ا لعملية دقيقة جدا يف أعلى معدالت هطول األمطار املتوقعة فقد يكون من األفضل إجراء التكامل
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على مدى عدة قلبات عندما حتدث بسرعة أكرب حبيث ال ميكن حلها على أساس فردي .وتقدم التوصية
األتنساق املناسبة لتقدمي إحصاءات هطول األمطار.
2.4.2

ITU-R P.311

التغرييةّالسنويةّلتوزيعّمعدالتّهطولّاملطرّالرتاكمية

األمطار ظاهرة طبيعية متغرية مبرور الزمن .والعديد من مناذج التنبؤ ابالتنتاار املستخدمة يف تصميم تنظم الرتددات الراديوية
تَستخدم التوزيع الرتاكمي الطويل األجل لادة هطول األمطار يف تنقطة معينة .ومن املمكن توقع حدوث احنرافات عن هذه
التنبؤات ابلنسبة ألي سنة بعينها أو ألي سلسلة من السنوات .ومن املهم فهم التغري من سنة ألخرى ،سواء يف تقدير حجم
االحنرافات عن متوسط السلوك الذي ميكن توقعه إىل حد معقول أم يف التحقق من عدد سنوات الرصد اللزمة لوضع تقدير
دقيق للمتوسط احلقيقي الطويل األجل لتوزيع معدل هطول األمطار.
ومن بني خمتلف اجلهود اليت بذلت لفهم طبيعة التغاير من سنة ألخرى يف توزيع معدل هطول األمطار يف تنقطة معينة ،مل يتوفر
سوى القليل من عينات البياانت الطويلة األجل مبا فيه الكفاية للتعمق يف دراسة املاكلة .وقد ّبني  Aresuوآخرون ] [1989أتنه
ابلنسبة لفرتة رصد طوهلا  10سنوات ،يكون التغاير من سنة ألخرى أكثر من  20يف املائة ،يف حني اقرتح  [1990] Craneتفاواتا
من سنة ألخرى بنسبة  35يف املائة.
ودرس  [1979] Segalسجلت األمطار لدقيقة واحدة مبا يامل ما جمموعه  68عام ا من أربعة مواقع متباعدة جدا يف تنظم
هطول مناخية خمتلفة .وبناءا على البياانت احملدودة املتاحة ،خلص إىل أن القيم السنوية ملعدل هطول األمطار ق ِّّدرت تقريبيا
باكل جيد بواسطة توزيع جذر تكعيبي عادي .وخلص  Burgueñoوآخرون ] [1987إىل أن توزيع التغاير يف معدل هطول
األمطار السنوي ألكثر من  49سنة يف برشلوتنة كان مماثلا.
وقد طرقت املاكلة أيضا ] [CCIR,1986-90bأبساليب إعادة االعتيان اإلحصائية لتحسني حساسية الفحص اإلحصائي
للتغاير السنوي لبياانت معدل هطول األمطار لعدة مواقع يف كندا .ويف ذلك التحليل ،مت اختبار توزيع جتاوزات معدل هطول
األمطار السنوي يف مستوايت احتمال اثبتة مقابل كامل جمموعة الداالت األسية العادية.
 x2 
exp   2  dx
 2 



1
 2π

y

) (1 . 2

حيث املتغري املستقل  R = xو  .P(R) = yومسح لألس أبن يتغري عرب اجملال  .1   < 0وتقابل قيمة  1 = التوزيع العادي،
بينما تقابل عملية اللوغاريتم العادي احلد .0 = 
وابلنسبة الحتماالت أقل من حوايل  0,1يف املائة ،تراوحت القيمة املثلى لألس  من أقل من  0,1يف املواقع الساحلية إىل أكثر
من  0,8يف املنطقة الارقية القارية حيث كل اهلواطل الطباقية وهواطل احلمل احلراري شائعة على حد سواء.
وتبني أن دليل التغاير  ،σ/μحيث  μو σمها االحنراف املتوسط واالحنراف املعياري لتوزيع أسي عادي مناسب ،يتفاوت إىل حد
ما بتفاوت املستوى املرجعي للحتماالت ،وال سيما يف املنطقة اليت تكون فيها اهلواطل تضاريسية يف معظم األحيان .ولوحظت
علقة تبعية عكسية أكرب بني معامل التغاير وتراكم األمطار السنوي الكلي.
3.4.2

حتويلّتوزيعاتّمعدالتّهطولّاألمطارّإىلّماّيكافئهاّمنّإحصاءاتّالدقيقةّالواحدة

تنظرا إىل طبيعة األمطار املتقلبة بسرعة عند تنقطة معينة ،فإن توزيع شدة هطول األمطار الرتاكمية املرصودة يتوقف على زمن
التكامل ملقياس املطر .ويتضمن امللحق  1يف التوصية  ITU-R P.837منهجية للتنبؤ مباشرة بدالة التوزيع الرتاكمي التكميلي
ملعدل األمطار ،املعروف أيض ا ابسم ) ،P(Rاتنطلق ا من معلومات األرصاد اجلوية على املدى الطويل (اتنظر البند  .)1.4.2ومع
ذلك ،أظهرت االختبارات أن الطرائق القادرة على حتويل إحصاءات معدل هطول األمطار من زمن تكامل طويل (مثال ذلك
 30 = Tدقيقة أو ساعة واحدة) إىل زمن تكامل قصري هي أدق من النماذج املدرجة يف امللحق [Emiliani et al., 2010] 1
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ولذلك ينبغي ،كلما توفرت القياسات احمللية وإن كان لزمن تكامل خان االستباتنة ،تفضيل طرائق التحويل لتقدير إحصاءات
هطول األمطار احمللية لزمن تكامل دقيقة واحدة.
وهنالك يف األدبيات عدة مناذج متاحة لتحويل إحصاءات هطول األمطار من زمن تكامل طويل إىل زمن تكامل قصري وميكن
تصنيفها كما يلي:
النماذج التجريبية ،وهي تستخدم ِّ
معاملت التحويل اليت تتحدد بتطبيق أساليب االرتداد على البياانت التجريبية.
–
النماذج املادية ،وهي تعتمد على العمليات اليت تنطوي على تاكل املطر وتطوره مبرور الزمن.
–
ومن بني مجيع مناذج التحويل املتاحة يف األدبيات ،ميكن تطبيق النماذج التالية على أساس عاملي ،وهي ال تتطلب كدخل سوى
دالة التوزيع الرتاكمي بزمن تكامل طويل:
ألف)

علقة القاتنون األسي (طريقة  ،PLاتنظر ])[Emiliani et al , 2009

حيول قيم معدالت األمطار
وتستند هذه الطريقة إىل التعبري التايل الذي ّ

)P(R

R1( P)  aT  RT ( P)bT 

)(2.2

حيث:
 :Tزمن التكامل (دقائق)
 :Pاالحتمال
) R1(Pو) :RT(Pقيمتا معدل املطر بزمن تكامل دقيقة واحدة و Tدقائق على التوايل ،يتم جتاوزمها بنفس االحتمال .P
) a(Tو)ِّ :b(T
معاملن مرهوانن بزمن التكامل.
ابء)

عامل التحويل املنمذج مع القاتنون األسي (طريقة  ،CF-PLاتنظر ])[Emiliani et al., 2009

ويعرب عنه كما يلي:
يتوقف التحويل على االحتمال ّ P

) CF P   R1 ( P) RT ( P), CF ( P)  a(T ) Pb(T

) (3 . 2

حيث تبقى ) R1(Pو) RT(Pو) a(Tو) b(Tكما هي حمددة للمعادلة ).(2.2
جيم)

طريقة

 LavergnatوGolé

شبه املادية ( ،LGاتنظر ].)[Lavergnat and Golé, 1998

تتلخص هذه الطريقة يف املعادلة:
) CF  1 T  R1  RT CF   P1( R1)  CF  PT ( RT

) (4 . 2

حيث  αهي معلمة حتويل جتريبية.
وتبقى القيم ) R1(Pو) RT(Pو) a(Tو) b(Tكما هي حمددة للمعادلة ).(2.2
دال)

حتويل إحصاءات هطول املطر ابخللية األسية )( (ERSCاتنظر ].)[Capsoni and Luini, 2009

وقد أدرج النموذج  ،ERSCاملوصوف يف ]( [Capsoni and Luini, 2009حيث جيد القارئ املزيد من التفاصيل) ،مؤخرا
يف امللحق  3يف التوصية  .ITU-R P.837-6وتستخدم الطريقة منوذج ( EXCELLاخللية األسية) ][Capsoni et al., 1987a
حملاكاة عملية الرتاكم يف مقياس املطر يف زمن تكامل معني  .Tوالبيئة اجلوية للموقع موضع االهتمام موصوفة بواسطة جمموعة
من خلاي املطر األسية االصطناعية ،واليت يتوقف احتمال حدوثها على  P(R)1وابلتايل فهي ختتلف من موقع آلخر .وبعد
أن تصنف اخللاي أبهنا طباقية أو محلية حرارية فإهنا تستخدم حملاكاة تفاعل جمال املطر مع مقياس املطر االفرتاضي العامل يف زمن
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تكامل معني  ،Tوابلتايل لتحويل  P(R)1إىل  .P(R)Tوهلذه الغاية ،فإن خلاي املطر االصطناعية اليت تنتقل باكل صارم يف سرعة
فعالة ،وهي خمتلفة عن اخللاي الطباقية ) (vstratواحلملية احلرارية ) ،(vconvأتخذ يف االعتبار التطور الفعلي ملكان وزمان اهلواطل:
) vconvt  v700 k1 (T

و vstrat  k2 (T )vconv

) (5 . 2

ويف العلقة األوىل v700 ،هي سرعة الرايح (تنسبة إىل خط تساوي الضغط اجلوي  )hPa 700املزودة على أساس عاملي من قبل
املركز األورويب لتنبؤات الطقس على املدى املتوسط ) (ECMWFيف شبكة جغرافية ابستباتنة  1,125 × 1,125درجة (قاعدة
البياانت  ،)ERA40حيث ) k1(T) (>1و) k2(T) (>1مها عامل خفض يتوقفان على زمن تكامل مقياس املطر :T
k1 (T )  0.185T 0.498.  0.768

و k 2 (T )  0.017T 0.746  0.69

) (6 . 2

وكخطوة هنائية ،ومن أجل تقدير  P(R)1من  ،P(R)Tأي اهلدف الفعلي للطريقة  ،ERSCيستخدم إجراء استمثال تكراري :بناءا
على ما يسمى ’اخلوارزميات اجلينية‘ ،يكون اهلدف هو استباتنة  P(R)1احمللية اليت توفر ،عندما تستخدم كدخل يف حماكاة مقياس
املطر املوصوفة أعله ،أفضل تقدير ممكن لقيمة  P(R)Tاملقيسة.
ومع أن املنهجية املبينة يف البند (دال) عاملية بطبيعتها ،فإن امل ِّ
عاملت املثلى (الصاحلة على صعيد العامل) للنماذج التجريبية املذكورة
يف البنود (ألف) و(ابء) و(جيم) أعله مستمدة من جمموعة كبرية من منحنيات ) PT(Rو) P1(Rاملقيسة يف العديد من املواقع على
صعيد العامل .وهي موجزة يف اجلدول  1-2ألزمنة تكامل خمتلفة .ويلحظ أن مناذج  LGتقرتح ِّ
معامل واحد جلميع القيم .T
تبني أن النموذج  ERSCيتسم أبدى درجة من إمجايل خطأ التنبؤ وميثل أكثر االجتاهات
واتنطلقا من أتناطة اختبارات مكثفةّ ،
استقرارا يف األداء من حيث زمن التكامل واملنطقة املناخية على السواء .وهلذه األسباب مت اعتماده يف امللحق  3يف التوصية
 ITU-R P.837لتحويل إحصاءات هطول املطر من زمن تكامل طويل ( 60  T  5دقيقة) إىل زمن تكامل قصري .ملزيد
من التفاصيل عن النموذج  ERSCاتنظر ] ،[Capsoni and Luini, 2009بينما تتيح جلنة الدراسات  3جماانا على اخلط واجهة
مستعمل بياتنية لتحويل إحصاءات هطول املطر على النحو الذي يوصي به القطاع .ITU-R
اجلدول
املعلماتّالتجريبيةّاملستخرجةّابالرتدادّإىلّالقيمّيفّقاعدةّبياانتّالقياس
1-2

PL

دقائق
 5إىل

1

b

b

0,906

1,055

0,985

0,026−

 10إىل

1

0,820

1,106

0,967

0,051−

 20إىل

1

0,683

1,215

0,913

0,100−

 30إىل

1

0,561

1,297

0,897

0,130−

1

0,497

1,440

0,937

0,181−

 60إىل
4.4.2

a

CF-PL
a

LG
a

0,633

مناذجّلتوزيعّمعدالتّهطولّاملطر

يتسم ارتفاع شدة هطول املطر ابلتغاير إىل درجة كبرية من سنة ألخرى كما يصعب تسجيله وقياسه جتريبي ا .بيد أن أعلى
معدالت هطول املطر ،يف جمال تصميم النظم ،هي اليت غالبا ما تكون موضع االهتمام ،ولذا من املستحسن وضع منوذج رايضي
مناسب ملا يسمى "ذيل" التوزيع.
وعندما تكون معدالت هطول املطر معتدلة والقياسات الدقيقة ممكنة ،من املمكن جدا تقدير توزيع معدل األمطار الرتاكمي
بواسطة قاتنون لوغاريتمي عادي .ويتوقف هذا القاتنون اللوغاريتمي العادي على املنطقة املناخية وهو صاحل عادة ملعدالت هطول
املطر بني حوايل  2ميلليمرت/ساعة و  50ميلليمرت/ساعة.
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وعلى الرغم من أن التوزيع اللوغاريتمي العادي يبدو أتنه يوفر أفضل ملءمة ابلنسبة للمعدالت املنخفضة هلطول املطر ،فإن
الدراسات اليت أجريت على القياسات املأخوذة يف كندا تاري إىل أتنه ابلنسبة ألزمنة تكامل قصرية ،من شأن علقة قاتنون أسي
أن تق ّدر على حنو مرض كامل التوزيع الرتاكمي ملا يتجاوز حنو  5ميلليمرت/ساعة ].[Segal, 1980b
كما اقرتحت دالّة ’غاما‘ كتقريب لتوزيع معدل هطول األمطار ] [Morita and Higuti, 1976مع أن هذه الدالة ال يبدو أهنا
قابلة للتطبيق عموم ا يف العديد من املناطق املناخية ] .[Fedi, 1979b; Segal, 1979وياري حتليل آخر إىل أن توزيع معدل هطول
األمطار يوصف باكل أفضل ابستخدام منوذج يق ّدر توزيعا لوغاريتميا عادايا عند معدالت منخفضة ،وتوزيع غاما يف معدل
أمطار مرتفع ] .[Moupfouma, 1987ويتناول امللحق  1مناخية األمطار وثلثة مناذج يبدو أهنا مناسبة لنمذجة عاملية لتوزيعات
معدالت هطول األمطار.
وبدالا من حماولة إجياد منوذج حتليلي متعدد املعلمات لوصف التغاير املعقد للمناخ عرب العامل ،مت جتميع اخلرائط الرقمية إلحصاءات
هطول األمطار ابستخدام معلومات مستمدة من املركز  ECMWFتستند إىل بياانت طويلة األجل متوائمة ضمن منوذج دوران
عاملي .وهذه اخلرائط مدرجة يف التوصية .ITU-R P.837
5.4.2

إحصاءاتّفرتاتّهطولّاألمطار

التوزيع اإلحصائي لفرتات هطول األمطار اليت تتجاوز عتبات حمددة هو أيض ا موضع اهتمام من أجل التنبؤ مبوثوقية اإلرسال
من حيث إتنه يوفر تنظرة اثقبة باأن إحصاءات فرتات اخلبو .وهناك اتفاق عام على أن هذا التوزيع لوغاريتمي عادي تقريبا.
وأشارت القياسات يف إيطاليا واليوانن إىل أن متوسط فرتات هطول األمطار متناسبة عكس ا تقريب ا مع قيم عتبة شدة هطول
األمطار ].[Fedi and Merlo, 1977; Fedi, 1979a
5.2

البنيةّاألفقيةّهلطولّاألمطار

ّ

إن البنية املكاتنية والزماتنية ملعدل هطول األمطار غري متجاتنسة .وتكاف سجلت قياس املطر عن فرتات قصرية من معدالت أمطار
أعلى مندرجة ضمن فرتات أطول من األمطار األقل غزارة .وتاري رصدات رادارات الطقس إىل مساحات صغرية من معدل أمطار
أعلى مندرجة ضمن مناطق أكرب من األمطار األقل غزارة .وهذه الرصدات شائعة يف كل هواطل األمطار يف مجيع املناطق املناخية.
وغالبا ما ياار إىل منط هطول األمطار على أتنه واسع االتنتاار أو طباقي وعلى أتنه محلي حراري .وتكمن االختلفات بني هذه
األمناط عادة يف املعدل األقصى هلطول األمطار املرتبط هبا ولكن ليس يف اختلفات التغاير املكاين.
وعملية املطر ليست ساكنة مكاتني ا وزماتني ا يف مقاييس الزمان واملكان ذات األمهية ابلنسبة لتاتت املطر أو ماكلت التوهني
] .[Riva, 2002ويتطلب عدم سكون عملية املطر اختاذ جاتنب احلذر يف استخدام مفاهيم من قبيل دالة العلقة املكاتنية لتقدير
التوهني على مسري ما أو احلدوث املارتك للتاتت يف حجم ما والتوهني على طول املسريات بني اهلوائيات وحجم التاتت.
ويتزايد مدى تغاير هطول املطر والتغاير املكاين املصاحب له بتزايد أوقات الرصد أو املناطق املرصودة .وتتباين دالة العلقة املكاتنية
أيض ا مع التغيريات يف مساحة أو زمن الرصد ،وقد تتباين املسافة لقيمة علقة معينة بقدر يصل إىل مرتبة أسية.
1.5.2

التطبيقّعلىّالتشتتّبسببّاملطر

حيدث التاتت عندما تقع خلية مطر كثيفة داخل اجملال املارتك حلزم اهلوائيات .ولذلك فإن القياسات عالية االستباتنة مهمة
يف حتديد عرض اخللية .وللتطبيق يف أساليب التنبؤ اإلحصائي لتاتت املطر كعامل يف التداخل ،مت حتديد املدى األفقي خللية
املطر بوصفه املساحة اليت حتتوي على قيمة ذروة من حيث االتنعكاسية واحملدودة ابلنقاط اليت تكون فيها االتنعكاسية تنصف
) (dB 3-قيمة الذروة هذه.
ويبدو أن لقطر اخللية توزيع احتمال أسي من الاكل:
PD  exp  D / D0 

حيث  D0هو متوسط قطر اخللية وهو دالة مرتبطة مبعدل هطول املطر الذروي .Rpeak

) (7 . 2
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وتاري تنتائج الرادار إىل أن متوسط القطر
أن هذه العلقة متتثل لقاتنون أسي:

D0

يتناقص قليلا بتزايد

Rpeak

b
p D0  a R peak

(عندما تكون  10 < Rpeakميلليمرت/ساعة) .ويبدو
) (8 . 2

عندما تكون  10 < Rpeakميلليمرت/ساعة .وقد أبلغ عن قيم للمعامل  ،aترتاوح من  2إىل  ،4وللمعامل  ،bترتاوح من  0,08إىل .0,25
تبني ] [Capsoni et al., 1987a, bأتنه ميكن استخراج توزيع معدل املطر الذروي
وابفرتاض شكل أسي للجاتنبية املكاتنية خللية املطرّ ،
من توزيع معدل هطول املطر يف تنقطة ما (منوذج  .)EXCELLوعلى غرار منوذج  ،EXCELLعرض ] [Feral et al., 2003منوذج خلية
املطر  ،HYCELLوهو مزيج من الداالت الغوسية واألسية ،حيث يكون للخلاي مقطع عرضي أفقي إهليلجي.
وميكن استخدام قيم متوسط قطر اخللية يف حتديد اجملال املارتك املسؤول عن تاتت التداخل جراء اهلواطل .ومع ذلك ،ولدى
تقييم االقرتان جراء تاتت املطر ،ال بد من النظر يف التوهني سواء خارج اجملال املارتك أم داخله.
ويتخذ االرتباط الذايت املكاين ملعدل األمطار املستخدم يف النموذج الياابين لتاتت املطر شكل ]:[Morita and Higuti, 1978





T (d )  exp   d

) (9 . 2

حيث .0,3 ≈ 
ومثة منوذج أسي لاكل اخللية ،قائم على قياسات الرادار يف ميلتنو ،إيطاليا ،أفضى إىل دالة ارتباط ذايت مكاين يف شكل
]:[Capsoni et al., 1985
T d   exp  d 

)(10.2

حيث .0,5 ≈ 
وقد افرتض وجود شكل خمتلف لدالة االرتباط الذايت املكاين ملعدل هطول املطر يف ]:[Lin, 1975; Kanellopoulos and Koukoulas, 1987
G
G  d2
2

T d  

)(11.2

حيث .1,5 ≈ G
2.5.2

التطبيقّعلىّالتوهنيّبسببّاملطر

مبا أن خلاي األمطار غالبا ما تتجمع يف مساحات صغرية متوسطة النطاق ،فإن الوصلت الربية اليت يتجاوز طوهلا  km 10جتتاز
أكثر من خلية داخل منطقة ممطرة .وابإلضافة إىل ذلك ،ومبا أتنه جيب أيض ا أن يؤخذ يف احلسبان التوهني الناجم عن افخنفاض
شدة األمطار احمليطة ابخللية ،فإن أي منوذج يستخدم حلساب توهني املسري جيب أن أيخذ يف االعتبار مناطق األمطار هذه
األكرب مساحة .ويزداد املدى اخلطي هلذه املناطق بتناقص شدة املطر وميكن أن يبلغ عدة عارات من الكيلومرتات.
ويستخدم مفهوم طول املسري الفعلي ،الذي ميثل اجلاتنبية غري املتجاتنسة لادة املطر على طول مسري معني للتنبؤ ابلتوهني الناجم
عن املطر ،حاليا يف طرائق التنبؤ ابلتوهني كتلك الواردة يف التوصيتني  ITU-R P.530و .ITU-R P.618وطول املسري الفعلي
هو طول مسري افرتاضي حمسوب من بياانت راديوية بتقسيم التوهني الكلي على التوهني املعني الذي يتم جتاوزه لنفس النسبة
املئوية من الزمن .وال يتسق مفهوم ’تساوي االحتماالت‘ مع معلومات األرصاد اجلوية وهو ليس مرضيا متاما من الناحية النظرية.
ومع ذلك ،فإن الدقة اليت يتم التوصل إليها بطريقة التنبؤ املذكورة أعله متسقة مع تنوعية وتنوع بياانت شدة املطر املتاحة.
وينتج حتسني تنوع املوقع أو املسري عن الطبيعة غري املتجاتنسة للهواطل .وحتدث أعلى قيم التوهني عادة عندما تقع خلية مكثفة
على طول مسري االتنتاار.
واحتمال حدوث تنفس اخللية أو خلية مكثفة اثتنية يف وقت واحد على طول مسري بديل مفصول عن األول مبسافات يف حدود
 km 10أو أكثر احتمال ضعيف ،مما يؤدي إىل حتسني التنوع عند استخدام حتول املسري أو تنوع املوقع .وإذا أدى التوهني الناجم
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عن مناطق املطر األكرب خارج اخللاي إىل خلل يف النظام عندئذ يتطلب األمر مسافات فصل أكرب بكثري للتوصل إىل حتسني
كبرييف التنوع( .اتنظر البند  3.3يف "كتيّب معلومات اتنتاار املوجات الراديوية من أجل عمليات التنبؤ يف اتصاالت املسريات
أرض-فضاء" ،االحتاد الدويل للتصاالت.)1996 ،
وللتطبيق على النظم الساتلية اليت ختدم العديد من احملطات يف آن واحد داخل منطقة التغطية ،يتطلب األمر معرفة التبعية اإلحصائية
للخبو عرب مسافات كبرية .وقد ركزت الدراسات اليت أجريت يف إيطاليا ] [Barbaliscia and Paraboni, 1982على حتديد احتمال
مارتك حلدوث املطر يف أزواج من مواقع متباعدة على مسافات ترتاوح من  10إىل  1 000كيلومرت من أجل شدة هطول املطر يف تنقاط
حمددة تتجاوز العتبات من  3إىل  10ميلليمرت/ساعة .وقد مت تعريف مؤشر التبعية املكاين بوصفه النسبة بني االحتمال املارتك حلدوث
املطر يف كل املوقعني (أ) و(ب) واالحتمال املارتك لتجاوز العتبة يف كل املوقعني يف حالة االستقلل اإلحصائي:
Pab
Pa  Pb

X 

)(12.2

ويتناقص هذا املؤشر ،X ،الذي يعرب عن التبعية اإلحصائية لظاهرة املطر يف موقعني ،بتزايد املسافة بني املوقعني على النحو التايل:
–

 50-0كيلومرتا :حيث تتناقص  Xمن قيمة ( 1/Paمسافة صفر) إىل تنصف هذه القيمة ضمن  30كيلومرتا؛
 600-50كيلومرت :حيث معدل تناقص  Xأقل شدة؛

–

> 600كيلومرت :حيث متيل  Xإىل الوحدة وميكن افرتاض االستقلل اإلحصائي.

–

وابلنسبة ملسافات تتجاوز  300كيلومرت ،فإن مؤشر التبعية احملسوب على أساس تراكمات األمطار اليومية ميثل القيم احملسوبة لرتاكمات
األمطار الساعيّة وربع الساعيّة.

وتكاف رصدات رادارات الطقس لطيف القدرة املكاين لتقلبات معدل األمطار عن تنفس املقاييس امللحوظة يف بياانت األمطار.
وال يبدو أن البنية املكاتنية األفقية األساسية ،كما يصفها الطيف املكاين ،دالة اتبعة ملنطقة مناخ ما أو لدرجة عرض
ما ].[Crane, 1987
ومثة منهجية حملاكاة جماالت معدالت هطول أمطار ثنائية األبعاد على مقياس واسع ( 1000 × 1000كيلومرت مربع ،ومقياس
حزمة اتصاالت ساتلية أو شبكة تنفاذ السلكية ذات تنطاق عريض يف خدمة اثبتة لألرض) يقرتحها ].[Feral et al., 2006
6.2

البنيةّالرأسيةّللهواطل

يتطلب األمر توفر معلومات عن البنية الرأسية ومدى اهلواطل للتنبؤ ابلتوهني على مسري مائل وحلساب التداخل بسبب تاتت املطر.
وقد استخدم منوذج متجاتنس رأسيا وأسطواين من خلية مطر متتد من سطح األرض حىت ارتفاع خط التحارر عند درجة  0درجة
مئوية يف مناذج التوهني الناجم عن املطر املؤقتة .ومع ذلك ،قد يكون هناك بنية رأسية كبرية يف املطر ،خصوص ا يف احلواف
األمامية واخللفية لزخات املطر املتحركة وأثناء منوها وتبددها .والزمن الكلي لسقوط قطرات املطر هو يف حدود  5إىل  15دقيقة،
وهو زمن ال أبس به ابلنسبة إىل عمر الزخات وحركتها ] .[CCIR, 1986-90cوتنتيجة لذلك ،من شأن منوذج خلية مطر بسيط
أن يبالغ يف تقدير التوهني يف املناخات اليت تتسم هبطول األمطار الغزيرة مثل املناطق املدارية .وقد تزداد هذه املبالغة حبكم خمتلف
تاكيلت األمطار املدارية ،مما يؤدي إىل بنية أفقية ورأسية خمتلفة و/أو توزيع خمتلف حلجم القطرات.
وتوفر رصدات الرادارات القياسات املباشرة الوحيدة للبنية الرأسية للهواطل .وعلى أساس هذه الرصدات ،مت متييز منطني
من أمناط اهلواطل:
هواطل طباقية ،تتميز بطبقة أفقية رقيقة من االتنعكاسية املعززة تسمى تنطاق ساطع؛
–
هواطل محل حراري ،تتميز أبعمدة شبه رأسية من االتنعكاسية املعززة.
–

كتيّب األرصاد اجلوية الراديوية
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وقد حيدث كل النمطني يف مواقع خمتلفة من تنفس العاصفة ،وتبني أهنا األشكال األساسية اليت حتدث يف تنظم اهلواطل الرئيسية
حول العامل ] ،[Houze, 1981ورمبا ابستثناء تنظم اهلواطل التضاريسية اليت ال يعرف عنها الكثري حالي ا.
1.6.2

التغايرّالرأسيّلالنعكاسية

ال تكاف جاتنبيات عامل اتنعكاسية الرادار  Zكدالة للرتفاع ابلنسبة لقيمة معينة من  Zيف السطح إال عن تغيري ضئيل أدانه
دون ارتفاع اتنتقايل معني .وهذا صحيح ابلنسبة لكل من اجلاتنبيات املتساوية االحتماالت واجلاتنبيات الوسطية استنادا إىل حتليل
لفرادى خلاي املطر .ويسود املطر يف املنطقة دون االرتفاع االتنتقايل وهي تسهم يف التوهني والتاتت على السواء.
وابلنسبة للمطر الطباقي هنالك طبقة رقيقة متميزة من االتنعكاسية املعززة موجودة حوايل االرتفاع االتنتقايل؛ وتبلغ مساكة هذه
الطبقة وسطي ا حوايل  300مرت ولكنها ميكن أن تصل أحياانا إىل  1كيلومرت ] .[Hines et al., 1983وتتكون هذه الطبقة باكل
رئيسي من الثلوج وذوابن الثلوج ،وهي معروفة ابسم "الطبقة الذائبة" أو "النطاق الساطع".
واملنطقة فوق االرتفاع االتنتقايل هي مزيج من اجلليد والثلج الذي ال يسفر عن قدر كبري من التوهني عند ترددات أقل من حوايل
 .GHz 60وميكن لبلّورات اجلليد يف السحب القزعية والسحب السمحاقية أن تنتج قيم اتنعكاسية عالية تصل إىل
 mm6/m3 100وحتدث يف تنسب مئوية من العام يف مدى  1و 10يف املائة ،تبعا للمنطقة املناخية.
وتظهر جاتنبيات  Zفوق االرتفاع االتنتقايل افخنفاضا عند ارتفاع يبدو أتنه يتوقف على املناخ .ويرتاوح املنحدر فوق االرتفاع االتنتقايل
مباشرة بني حوايل  3و dB 9يف الكيلومرت .ومن املتوقع أن تزداد شدة املنحدر عند ارتفاعات أعلى .وال حتدث أعداد كبرية
من جسيمات اجلليد فوق ارتفاع طبقة الرتوبوبوز.
ومن املتوقع أن يرتبط االرتفاع االتنتقايل ارتباطا وثيقا ابرتفاع خط التحارر عند  0درجة مئوية ،األمر الذي يتوقف على درجة العرض
واملناخ والفصل .وابلنسبة للهواطل الطباقية تبني أن التفاوت املومسي هلذا االرتفاع مرتبط بدرجة احلرارة على األرض ].[Fujita et al., 1979
وميكن اقرتان االرتفاع االتنتقايل ،كنموذج مؤقت للستخدام يف حساابت تاتت املطر ،ابرتفاع مستوى التحارر عند  0درجة
مئوية الذي يبحث يف البند  .3.6.2وفوق االرتفاع يقرتح األخذ مبنحدر اثبت قدره  dB 6,5يف الكيلومرت.
2.6.2

التغايرّالرأسيّللتوهنيّالنوعي

ميكن استخدام املعلومات باأن التغاير الرأسي للتنعكاسية لتحديد التغاير الرأسي للتوهني النوعي بعد أن يتم باكل صحيح
التعرف على ارتفاع املرحلة التجمعية جلسيمات اهلواطل.
وابلنسبة للهواطل الطباقي يؤدي هذا إىل منوذج من ثلث مناطق متميزة حيتوي كل منها على جسيمات هواطل يف مرحلة جتمعية
متجاتنسة .ومتتد املنطقة األوىل من األرض إىل ما دون االرتفاع االتنتقايل مباشرة ،وهي حتتوي على جسيمات سائلة فقط وهلا قيمة
توهني حمددة مستقلة عن االرتفاع .واملنطقة الثاتنية هي طبقة الذوابن حوايل  300مرت حول االرتفاع االتنتقايل وقد ال تكون
مسامهتها يف التوهني دائم ا مهملة بسبب القيمة الكبرية للتوهني النوعي الناجم عن الثلج الرطب .ومتتد املنطقة الثالثة فوق االرتفاع
االتنتقايل؛ وهي حتتوي على اجلليد والثلج فقط ،وهي مسامهة بسيطة يف التوهني ابلنسبة للرتددات دون .GHz 60
وابلنسبة للهواطل الطباقية يكون االرتفاع االتنتقايل قريب من قيمة ارتفاع خط التحارر عند
اجلوي ذلك ألن حركة اهلواء الرأسية ضعيفة هلذا النوع من اهلواطل.

0

درجة مئوية احمليط يف الغلف

وابلنسبة هلواطل احلمل احلراري يكون الوضع أكثر تعقيدا .إذ تؤدي حركة الرايح الرأسية القوية إىل مزيج واسع النطاق ملختلف
أتنواع اجلسيمات .مثال ذلك أتنه ميكن العثور على قطرات املطر فائقة التربيد يف طبقات أعلى بكثري من خط التحارر عند درجة
 C0يف بعض خلاي احلمل احلراري.

الفصل
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ارتفاعّخطّالتحاررّعندّّ0درجةّمئويةّ ّوارتفاعّسويةّاملطر

ّ

كما هو موضح يف القسم السابق ،غالبا ما يفرتض أن االرتفاع االتنتقايل ،بني اجلزء األسفل من الغلف اجلوي الذي حيتوي
على جسيمات سائلة فقط واجلزء األعلى منه الذي حيتوي على جسيمات متجمدة فقط ،متطابق مع خط التحارر احمليط عند
 0درجة مئوية.
وعموما يكون التغاير السنوي لسوية خط التحارر عند  0درجة مئوية مهملا؛ ويكون التغاير الاهري هاما يف املنطقة املعتدلة،
يف حني أتنه مهمل يف املناطق املدارية ] .[Ajayi and Barbaliscia, 1989ومن قبيل الداللة األوىل عن قيمة هذه السوية ،ميكن
استخدام متوسط القيم.
والبياانت عن متوسط قيمة خط التحارر عند  0درجة مئوية خلل خمتلف فصول السنة متوفرة بسهولة ].[Crutcher, 1971
وتقدم التوصية
يف طرائق التنبؤ.

ITU-R P.839

7.2

القيم السنوية املتوسطة خلط التحارر عند درجة الصفر كنموذج لسوية األمطار

hR

الستخدامها

خصائصّالضبابّوالسحب

يتألف الضباب والسحب املائية من قطريات معلقة من املاء السائل .وترتاوح عموم ا أقطار هذه القطريات املعلقة من ( m 10الضباب)
إىل ( m 100غيوم املطر) ،وترتاوح كثافة عددها من  100إىل  500يف السنتيمرت املكعب .وهذا يؤدي إىل مدى من كثافة املاء من
 0,01إىل  1غرام يف املرت املكعب .وقد جاء يف ] [Slobin, 1982تلخيص مناذج شىت للسحب والضباب .وقد تتسبب السحب املائية
والضباب يف قيم توهني ملموسة يف ترددات املوجات امليلليمرتية ،وقد يكون هذا التوهني هو العلة السائدة لنظم التيسرية املنخفضة.
وابإلضافة إىل التوهني ،قد تؤدي السحب اجلليدية إىل فقدان استقطاب ال أبس به يف غياب توهني كبري.
ويتوقف التوهني بسبب السحب على منطها ،وهتيمن على التوهني الناجم عن السحب يف املقام األول السحب الركامية والسحب
الطبقية املزتنية .وترد أمناط السحب ورصدات الغطاء السحايب يف ] ،[Warren et.al, 1986ومثة ملخص للمعلومات عن أمناط
السحب وحدوثها يف ] .[Brussaard and Watson, 1995وميكن االستعاتنة ابلتوصية  ITU-R P.840واخلرائط الرقمية املصاحبة
هلا لبخار املاء السائل يف السحب وذلك للتنبؤ ابلتوهني الناجم عن السحب والضباب.
8.2

العواصفّالرمليةّوالرتابية

العواصف الرملية والرتابية هي غيوم كثيفة من جسيمات الرمال والغبار املعلقة واليت ميكن ،يف ظروف قاسية ،أن تنخفض الرؤية
فيها إىل  10أمتار أو أقل ،حيث يرتفع الغبار إىل أكثر من ألف مرت فوق سطح األرض وميتد عرب مئات الكيلومرتات
على األرض.
وقد درس العديد من الباحثني جواتنب األرصاد اجلوية للعواصف الرملية والرتابية وذكروا أهنا حتدث يف السودان وليبيا وجنوب
مصر والعراق والصحراء العربية واهلند واالحتاد السوفيايت السابق والصني الوسطى والوالايت املتحدة األمريكية وأسرتاليا.
ومتثل جسيمات الرمل والرتاب املكوانت الرئيسية يف العواصف الرملية والغبارية أبحجام تبلغ عموما
على التوايل .وميكن جتريبي ا إقامة الصلة بني تركيز جسيمات الرمل والرتاب وبني إمكاتنية الرؤية البصرية.

cm 0,015

ومثة استعراض لنماذج طبيعية من الرمل والغبار ميكن االطلع عليها يف ].[Brussaard and Watson, 1995

و،cm 0,008
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االكنسار في الغالف الجوي
1.3

تأثير الغالف الجوي على اكنتشر الموجرت الراديوية

اذا اعتربنا أن الوسط الذي تنتشر فيه املوجات الكهرمغنطيسية يتألف من ذرات إلكرتوناهتا مدفوعة بطريقة متذبذبة بفعل اجملال
الكهرمغنطيسي ،عندئذ جند أن املعادلة الناجتة عن دليل االنكسار يف الوسط تتوقف على تردد اإلشعاع الكهرمغنطيسي وعدد
اإللكرتونات والرتدد الطبيعي لإللكرتونات وعوامل اإلمخاد اخلاةة ها .ويف هذه احلالة العامة ،يكون دليل االنكسار كمية معقدة.
وتتعلق املكونة احلقيقية لدليل االنكسار بسرعة املوجة الكهرمغنطيسية عرب الوسط يف شكل  ،n = c / vحيث  cهي سرعة
اإلشعاع الكهرمغنطيسي يف الفراغ و vهي السرعة يف الوسط.
ويف حالة انتشار املوجات الكهرمغنطيسية عرب اهلواء ،يتوقف دليل انكسار اهلواء على تكوين الغالف اجلوي (البند  ،)2.3الذي
خيتلف حبكم املكان (االرتفاع فوق سطح األرض واملوقع اجلغرايف) وحبكم الزمان .ويف هذا الفصل نتناول فقط التأثريات يف اجلو
الصايف ،وسوف ينظر يف تأثري السحب املائية وغريها من عوامل التشتت يف الفصلني  5و .7ويف هذه الظروف ،ميكن اعتبار
دليل االنكسار بوةفه دالة مستمرة .وعالوة على ذلك ،نقتصر يف هذا الفصل على مناقشة املكونة احلقيقية لدليل االنكسار
املعقد وهو املسؤول عن ظواهر مثل :احنناء الشعاع ،واالنعكا ،،واالنكسار ،وتعدد املسريات ،واجلريان ،ومطابقة/ال مطابقة
احلزمة ،وفقدان االستقطاب .وغالبا ما يشار إىل املكونة احلقيقية ببساطة باسم "دليل االنكسار" أو "دليل االنكسار يف الغالف
اجلوي" عند مناقشة االنتشار عرب اهلواء .وترتبط املكونة التخيلية من دليل االنكسار املعقد بتأثريات االمتصا أو التوهني ويشار
إليها أحيانا بوةفها "دليل امتصا " ويناقش هذا املوضوع مبزيد من التفصيل يف الفصل .6
ودليل االنكسار يف الغالف اجلوي أكرب من الوحدة ،ذلك ألن املوجات تنتشر بسرعة أقل من سرعة الووء يف الفراغ ،ويرمز له
باحلرف  .cوعالوة على ذلك يتأثر االنتشار تأثرا كبريا بالتغريات املكانية للدليل .وسوف توةف هذه اآلثار بشيء من التفصيل
يف الفصل  .4وباختصار ،من شأن التغريات الواسعة النطاق (الكبرية مقارنة بطول موجة البث) أن تغري من اجتاه انتشار
املوجات ،مما يؤثر على االنتشار متعدد املسريات وأحيانا يتسبب يف ثغرات راديوكهربائية وكذلك يف تعزيز االنتشار عرب األفق.
ويف الواقع ،يتوقف انتشار املوجات على تدرج الدليل أكثر مما يتوقف على قيمته املطلقة.
وبالنسبة ملستعمل وةلة راديوية ،ميكن أن يكون هلذه الظواهر تأثريات ضارة خمتلفة ،مثال ذلك :خطأ يف االجتاه ويف حتديد مدى
املصدر؛ وتوهني املوجات الراديوية وإزالة استقطاها؛ وتشوهات اإلشارة؛ والتداخل بني النظم املختلفة (خصوةا عندما تدعم
األحوال اجلوية االنتشار عرب األفق) .ومن ةعوبات دراسة ومنذجة كل هذه الظواهر املرتابطة هي أنه ال توجد عالقة أحادية بني
الشروط العامة لالنتشار وآثارها على وةلة معينة.
وقد أدت تطورات احلوسبة يف تنفيذ الطرائق العددية حلل معادالت انتشار املوجات الكهرمغنطيسية إىل النمذجة املادية لعدة
آليات نشر مرتابطة .ومن أمثلة هذه النماذج تطبيقات معادلة قطع مكافئ وكذلك النماذج اهلجينة اليت جتمع بني معادلة موجة
القطع املكافئ وهج البصريات الشعاعية .وترد تفاةيل هذه الطرائق يف الفصل  .4ومع ذلك ،ما زالت املعرفة اإلحصائية
خلصائص االنكسار يف الغالف اجلوي ،واليت ميكن احلصول عليها من القياسات بواسطة الطرائق املوةوفة يف البند  ،9.3ضرورية
لتصميم الوةالت الراديوية .وتتوقف دقة االستبانة (املكانية والزمانية على السواء) اليت يتعني ها معرفة االنكسارية يف الغالف
اجلوي على التطبيق املراد .مثال ذلك أن مقارنة قياسات راديوية آنية مع نتائج حسابات االنتشار تتطلب عموما استبانة عالية
جدا وهي أةعب منذجة .ومن ناحية أخرى ،فإن السلوك املتوسط يف الغالف اجلوي ،وهو يكفي ألغراض التخطيط التقريبي،
ال يتطلب استبانة ودقة عالية وهو يف الواقع معروف جيدا اآلن إىل حد ما.
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2.3

دليلّاالنكسارّواالنكساّرية

ّ

دليل االتنكسار يف اهلواء قريب جدا دائم ا من الوحدة .واملعلمة املستخدمة لوصف التغايرات املكاتنية والزماتنية هي عموم ا
املعرفة كما يلي:
االتنكسارية ّ ،N
N  (n  1)10 6

)(1.3

ويعرب عنها بوحدات  Nمعدومة األبعاد.
وميكن احلصول على قيمة دليل االتنكسار ،أو االتنكسارية ،من قيم الضغط والرطوبة ودرجة حرارة اهلواء بواسطة صيغة شبه جتريبية
تستند إىل األعمال النظرية اليت قام هبا ] .[Debye, 1929ومن بني مكوانت اهلواء ،يتسم األكسجني وحده (عنصر شبه ممغنط)
بعزم مغنطيسي دائم ،وهلذه احلقيقة أمهية عند دراسة امتصاص املوجات الراديوية (الفصل  )6ولكن التأثري ضعيف مبا فيه الكفاية
العتبار أن النفاذية النسبية للهواء تساوي (بدقة ،)6-10يف الواقع ،الوحدة .وهكذا فإن دليل االتنكسار له صلة ابلسماحية العازلة
النسبية  حبسب العلقة:
n 

) (2 . 3

واهلواء يف الواقع مزيج من عدة مكوانت ،ولكن النظرية واضحة ومباشرة عندما يعترب مبثابة مزيج من الغازات املثالية .ومبوجب هذا
االفرتاض ،واالستناد إىل أن مساحية كل غاز تساوي  1تقريب ا ،ميكن إثبات ما يلي:
االستقطاب الكهرابئي لكل مكوتنة  iمن مكوانت اهلواء مستقل عن وجود املكوانت األخرى ومتناسب مع i  1
–
حيث   iهي مساحية الغاز i؛
االستقطاب يف اهلواء هو جمموع استقطاابت مكوانته؛ ولذلك:
–

 1
i

–

 1 

)(3.3

ابلنسبة للغازات غري املستقطبة ،يعزى االستقطاب إىل تاكيل ثنائيات االقطاب الكهرابئية املستحثة لدى تطبيق جمال
كهرابئي ،وتكون العلقة:
KP
T

 1 

) (4 . 3

حيث الضغط  ،Pواحلرارة املطلقة  ،Tو Kاثبت مرهون ابلغاز؛
ابلنسبة لغاز مستقطب ،يعزى االستقطاب على حد سواء لتاكيل ثنائيات األقطاب املستحثة ولتوجه من ثنائيات
–
األقطاب الدائمة يف اجتاه اجملال الكهرابئي املطبق .وهذا التأثري الثاين حمدود بسبب التحريض احلراري ويتناقص ابرتفاع
درجة احلرارة .والنتيجة يف هذه احلالة هي:
P
B
A 
T
T

 1  K

) (5 . 3

حيث تتوقف الثوابت  Kو Aو Bعلى طبيعة الغاز.
وقد وصف تكوين اهلواء يف الفصل  . 2ومجيع املكوانت غري مستقطبة كهرابئيا عدا خبار املاء .وعلوة على ذلك ،فإن تنسب
مجيع املكوانت اثبتة عملي ا ،ابستثناء خبار املاء (بسبب التغريات يف حالته الفيزايئية) واثين أكسيد الكربون )( (CO2بسبب
التبادالت بني اهلواء والكائنات احلية) وكلمها موجود بنسب ضئيلة جدا .وتنتيجة لذلك ميكن التعبري عن االستقطاب كما يلي:
Pd
e
B
P
 Ke  A    Kc c
T
T
T
T

 1  Kd

) (6 . 3
) (CO2وPd

حيث  Tهي درجة احلرارة املطلقة ،و eهي الضغط اجلزئي لبخار املاء ،و Pcهي الضغط اجلزئي لثاين أكسيد الكربون
هي الضغط اجلزئي ملكوانت الغلف اجلوي األخرى (األكسجني والنيرتوجني أساس ا) .ويعرب عن أشكال الضغط بوحدة .hPa
وتاري األحرف الذيلية  dو eو cإىل اهلواء اجلاف وخبار املاء واثين أكسيد الكربون ،على التوايل.
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ويعرب عن دليل االتنكسار  nابلعلقة:
 1
2

n    1    1  1 

)(7.3

N   n  1106  106  ε  1 / 2

واالتنكسارية

ولذلك ،ميكن احلصول على  Nبتغيري تضاعفي جلميع ثوابت :K
Pd
P
e
B
 K2  A    K3 c
T
T
T
T

وعلى وجه

N  K1

)(8.3

التحديدK1  5x105 Kd , K2  5x105 Ke , K3  5x105 Kc :

وال بد من اإلشارة هنا إىل أتننا تنتناول فقط اجلزء احلقيقي من دليل االتنكسار يف الغلف اجلوي .واجلزء املتخيل هو يف الواقع
ضئيل جدا يف الرتددات الراديوية .غري أتنه مسؤول عن االمتصاص من جاتنب الغازات ،وسوف يدرس يف هذا السياق
يف الفصل .6
وإذا كاتنت تنظرية استقطاب الغاز تؤدي إىل املعادلة ) (8.3فإن القيم العددية للثوابت يف هذه العلقة ال توفرها النظرية وال بد
من القياسات يف املخترب .والقيم املقبولة حاليا هي القيم اليت قدمها  Smithو [1953] Weintraubمن مناقاة حرجة ملختلف
القياسات .واملعادلة اليت توصل إليها واليت تفرتض تنسبة  0,03يف املائة من أجل  CO2هي:
Pd
e
e
 72  3.75 x10 5 2
T
T
T

N  77 .6

)(9.3

حيث:
 :Pdضغط اهلواء اجلاف
 :eالضغط اجلزئي لبخار املاء

)(hPa

 :Tدرجة احلرارة ).(K
ولدى إدراج الضغط الكلي  ، P  Pd  eميكن كتابة املعادلة ) (3.9كما يلي:
P
e
e
 5.6  3.75 x105 2
T
T
T

N  77.6

)(10.3

وتعطي املعادلة ) ،(10.3اليت مت فيها ختفيض امل ِّ
عاملت حىت ثلثة أرقام ،دقة إمجالية بنسبة  0,5±يف املائة .واملسألة الرئيسية هلذه
العلقة هي اشتقاق االتنكسارية من قياسات األرصاد اجلوية .ويف الواقع ،إن القياسات املتاحة (اليت حبثت يف البند )2.7.3
ال تسمح ابلدقة الكاملة اليت توفرها املعادلة ) .(10.3ولذلك من املمكن تبسيطها إىل تعبري من حدين .ويف الواقع ،ابلنسبة ملدى
درجات احلرارة لألغراض العملية (ما بني – 40و 40 +درجة مئوية) والقيم النموذجية لضغط البخار (عند  40درجة مئوية،
ضغط تابع املاء  ،)hPa 73,8فإن احلد يف  e/Tأصغر بكثري ويتباين أقل بكثري مما يتباين احلد يف  .e/T2ولذلك ميكن تقييمه
ابلنسبة ملتوسط حرارة  K 273ودجمه مع احلد يف  .e/T2وتكون املعادلة الناجتة:
P
e 77.6 
e
 3.73x105 2 
 P  4810 
T
T 
T
T

N  77.6

)(11.3

وهذه هي الصيغة الواردة يف التوصية  .ITU-R P.453وكثريا ما ياار إىل احلدين فيها بوصفهما مسامهيت اهلواء اجلاف واهلواء
الرطب يف االتنكسارية.
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3.3

مناذجّمنّدليلّاالنكسارّيفّالغالفّاجلوي

يتناول هذا النقاش "جممل" بنية دليل االتنكسار ،ابملفارقة مع االضطراابت العاوائية القصرية األمد النامجة عن جمموعة متنوعة
من العمليات اجلوية العاوائية .ومثة مناقاة أكثر استفاضة لدليل االتنكسار يف الفصل .4
ويتغري دليل االتنكسار يف اجلو بتغري الزمان واملكان كما تتغري درجة احلرارة والرطوبة .وقد تتباين االتنكسارية يف اجلو أفقيا ورأسيا على
السواء .وتتوقف تدرجات االتنكسارية األفقية على العمليات اجلغرافية والطبوغرافية والعمليات اجلوية اليت قد تتفاوت هنارايا أو قد
تستمر عدة أايم أو رمبا تكون جمرد أحداث عابرة مثل مرور اجلبهات .وعلى النقيض من ذلك ،فإن تدرجات االتنكسارية الرأسية هي
الغالبة مع تغيريات ملموسة حتدث على مسافات قصرية ترتاوح من بضعة أمتار إىل عارات أو مئات األمتار .وحتدث التغريات
األفقية يف دليل االتنكسار عرب مسافات ترتاوح من عارات األمتار إىل عارات الكيلومرتات .واألوصاف البسيطة لألجواء "املرجعية"
مفيدة جدا ولذلك تنبدأ بتحديد عدد من هذه األجواء .ولدى القيام بذلك تنفرتض أن الغلف اجلوي عبارة عن طبقات أفقية ،أي
أتننا تنعترب أن التغايرات ال حتدث إال كدالة ارتفاع .ومتثل هذه األجواء النموذجية متوسط الغلف اجلوي احلقيقي على مدى فرتة
طويلة من الزمن ،ومن مث أمهلت التبعية الزمنية يف هذه النماذج.
1.3.3

النماذجّاخلطية

تتناقص االتنكسارية ،يف أبسط منوذج هلا ،خطيا بتزايد االرتفاع .فإذا كاتنت االتنكسارية األرضية  Nsعند ارتفاع ( hsفوق سطح
البحر) ،فإن االتنكسارية  Nعند ارتفاع  hتعطى ابلعلقة:
 N 
N ( h)  N s  
  h  hs 
 h 

)(12.3

حيث   N / hهي القيمة املطلقة لتدرج االتنكسارية.
ويف املمارسة العملية ،يكون النموذج اخلطي تقريبيا فقط يف الكيلومرت األول من الغلف اجلوي .وفوق ارتفاع  1كيلو مرت ،تتناقص
االتنكسارية مبزيد من البطء (الاكل  .)1.3وينطبق هذا النموذج على الوصلت لألرض وهو يستخدم ،كما هو مبني يف
الفصل  ،4يف العمليات احلسابية البسيطة مع معلمة تنصف قطر األرض الفعال .وكما سريد وصفه يف البند  ،6.3فإن تدرج
االتنكسارية خيتلف ابختلف املوقع والفصل من السنة .وابلنسبة للمناطق املعتدلة ،كثريا ما يستخدم املتوسط العاملي وقدره
 40وحدة  Nيف الكيلومرت مبثابة أول تقدير تقريبي.2.3.3

النماذجّاألسية

ّ

ابلنسبة التنتاار فوق ارتفاع  ،km 1وهو احلال يف التطبيقات اليت تنطوي على الوصلت أرض-ساتل وأرض-طائرة وكذلك بعض
عمليات االستاعار عن بعد ،فإن النموذج اخلطي عبارة عن تقريب بدائي جدا .ومثة تقريب أفضل يوفره النموذج األسي
] .[Bean and Thayer, 1959ويف هذا النموذج ،يعرب عن االتنكسارية  Nعند ارتفاع ( hفوق مستوى سطح البحر) ابلعلقة:


 

  h  hs
N (h)  N s exp   
  h0

)(13.3
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حيث االتنكسارية  Nsعلى مستوى األرض واالرتفاع  hsهو ارتفاع سطح األرض فوق مستوى البحر .ومرة أخرى تتغري
املعلمتان  Nsو hsبتغري املكان والفصل من السنة .واملعلمة  h0هي ارتفاع املقياس يف النموذج .ويف النموذج األسي ،يعرب عن
تدرج االتنكسارية ابلعلقة:
 h  hs 
N
dN
)N ( h
  s exp  

dh
h0
h0 
h0


الاكل
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1.3

ّNالنموذجيةّمقابلّتوزيعاتّاالرتفاعّ(مقتبسّمنّ)1966ّ،Bean and Dutton
600

500

ميامي ،أغسطس،
بورتلتند ،ماين ،فرباير،

400

G.M.T. 15:00

G.M.T 15:00
300

إيلي ،إتنكلرتا ،فرباير،

G.M.T 15:00

200

حدود البياانت التقريبية لفرادى
جاتنبيات املسابري الراديوية

N

متوسط
أدى

أقصى

100

جاتنبيات أرض

4/3

40
12

10

8

6

االرتفاع فوق متوسط مستوى سطح البحر

4

2

0

)(km

Radio-Meteo. 03-01

ويف الواقع ،تظهر الرصدات أتنه غالب ا ما يكون هناك ارتباط وثيق بني االتنكسارية  Nsعلى األرض وتدرج االتنكسارية ابلقرب
من األرض (اتنظر البند  .)4.3.3ويؤدي متديد هذا االرتباط إىل ارتفاعات أعلى إىل علقة بني  Nsو hoوعلقة أسية تعتمد
على معلمة واحدة فقط.
ويظهر الاكل  ،2.3املقتبس من  ،[1966] Bean & Duttonمتوسط جاتنبيات االتنكسارية حملطتني يف الوالايت املتحدة ومتثيلهما
بواسطة منوذج أسي (اخلطوط املتقطعة) .ويتبني أن النموذج األسي يساير البياانت باكل جيد حىت حوايل  .km 5ولكن فوق
هذا االرتفاع ،تتناقص اجلاتنيبة االتنكسارية للنموذج بتزايد االرتفاع مبعدل أسرع من تناقص اجلاتنبية التجريبية.
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2.3

مقارنةّجانبيةّغالفّجويّمرجعيّجبانبيةّّNمرصودة
(مقتبس من)Bean and Dutton,1966 :
400

الغلف اجلوي املرجعي
الغلف اجلوي املرجعي األسي

380
360
340
320
300
280
260
240

 ،384,1 = Nsليك تاارلز ،لويزايان،
يوليوG.M.T. 03:00 ،

220

 ،302,8 = Nsكاريبو ،ماين،
مارسG.M.T. 03:00 ،

200

N
180

160

أرض

140

4/3
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االرتفاع

4

3

2

1

0

)(km

Radio-Meteo. 03-02

إن الغلف اجلوي املرجعي املوصى به حلساابت االتنكسارية (التوصية  )ITU-R P.453هو منوذج أسي مرجعه مستوى سطح
البحر ،عندما تكون  ،0 = hsواملعلمتان  315 = Noوحدة  Nو.km 7,35 = ho
 h 
N (h)  315exp  

 7.35 

)(15.3

حيث ) N(hهي االتنكسارية عند االرتفاع  hفوق مستوى سطح البحر (ابلكيلومرتات).
3.3.3

مناذجّأخرى

إذا أريد التوصل إىل تطابق أفضل للبياانت عرب مدى أوسع من االرتفاعات ،فيتطلب األمر أحياانا استخدام مناذج أكثر تفصيلا.
ومثة هنج يقضي مبطابقة داالت خمتلفة مع أجزاء خمتلفة من مدى االرتفاعات ،ومثال على هذا النموذج هو الغلف اجلوي املرجعي
ثلثي األجزاء  CRPL 1958الذي وضعه  Beanو ، [1959] Thayerوالذي يعطي تعبريات خمتلفة للتنكسارية يف الكيلومرت األول،
وبني  1و km 9وفوق  9كيلومرت .وعلى الرغم من أن التوافق مع البياانت أفضل مما هو يف دالة أسية بسيطة ،فإن ما يؤخذ
على هذه النماذج هو إدخال اتنقطاعات يف جاتنبية تدرج االتنكسارية من شأهنا أن حتدث عيوابا يف بعض حساابت االتنكسار.
وهنالك احتمال آخر وهو استخدام املعادلة ) (10.3أو ) (11.3الستخلص جاتنبية مرجعية للتنكسارية من أي منوذج لغلف
جوي ،على أساس توفر اجلاتنبيات املرجعية للضغط ودرجة احلرارة وضغط خبار املاء .ويف هذا اإلجراء ،تعترب منذجة خبار املاء
من أكثر املهام حساسية دون منازع.

الفصل
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االحنرافاتّعنّالنماذج

مبا أن األجواء املرجعية متثل متوسط زمن الغلف اجلوي على مدى فرتات طويلة ،فمن املفيد النظر يف االحنرافات عن احلاالت
املرجعية .وقد يكون من املفيد عمليا متثيل عدة أمناط من بنية مرتاكبة فوق جاتنبية وسطية .وابلنسبة للعديد من التطبيقات ميكن
اعتبار الغلف اجلوي على أتنه مؤلف من طبقات أفقية ،حيث تظهر الطبقات تدرجات اتنكسارية أقل من  157وحدة N
يف الكيلومرت ،أو رمبا تصبح إجيابية التدرجات أكرب من – 40وحدة  Nيف الكيلومرت .ويف احلالة األوىل ،ميكن أن حتدث ثغرات
اجلراين الراديوي واالتنتاار املتعدد املسريات .ويف احلالة الثاتنية ،تناهد ظروف ا شبه اتنكسارية ،مما قد يؤدي إىل خبو عائق
يف احلاالت القصوى .وتناقش إحصاءات هذه البىن ،وهي ليست معروفة جيدا ،يف البند  .7.3وستعرض آاثرها على االتنتاار يف
الفصل .4
وميكن أن حتدث التدرجات األفقية االتنكسارية على كل من املقاييس الوسطى والكربى على السواء .فقد تتطور التدرجات
األفقية مثلا عندما تتفاعل كتلتان خمتلفتان من الكتل اهلوائية كما قد يكون احلال على طول الساحل أو يف الداخل عند وجود
تدفق معقد من الرايح فوق أرض وعرة أو تنتيجة عمليات هبوط واسعة النطاق على األرض أو املاء .وآاثر التدرجات األفقية
على االتنتاار معروضة أيض ا مبزيد من التفصيل يف الفصل .4

وينطوي الغلف اجلوي أيض ا ،عندما يرتاكب على متوسط مكاين ،على جواتنب شذوذ عاوائية على مستوايت ترتاوح
من امليلليمرتات إىل مئات األمتار .وتؤدي جواتنب الاذوذ هذه إىل آاثر اتنتاار عاوائية مثل التأللؤ .ويتناول الفصل  4الغلف
اجلوي العاوائي ،واالضطراابت يف الغلف اجلوي ،وأتثري ذلك على دليل االتنكسار وعلى اتنتاار املوجات الراديوية.
5.3

االنكساّريةّعندّمستوىّسطحّاألرض

ّ

تنار عدد كبري من البياانت اليت تعطي االتنكسارية عند مستوى سطح األرض .وإذا عرض متوسط االتنكسارية عند سطح األرض
بوصفه دالة موقع ،عندئذ تظهر اختلفات كبرية وهي ترجع أساسا إىل تغريات انمجة عن االختلفات يف االرتفاع .ولذلك
موحد هو عادة مستوى سطح البحر .ومن اليسري جدا التحول
من املمارسات الاائعة إحالة مجيع البياانت إىل ارتفاع مرجعي ّ
من اتنكسارية مستوى سطح األرض  NSإىل اتنكسارية مستوى سطح البحر  NOبواسطة منوذج أسي:
)NO = NS exp (hs/ho

)(16.3

حيث  hsهو ارتفاع احملطة فوق مستوى سطح البحر.
واملاكلة الوحيدة هي اختيار ارتفاع املقياس  hoالذي يتعني استخدامه يف اختزال البياانت هذا .ومن ابب االتساق ينبغي
أن أيخذ ارتفاع املقياس قيمة النموذج األسي املرجعي ( .)km 7,35ويف املمارسة العملية ،ال يبدو أن اختزال البياانت حيدث
دوما على أساس هذه القيمة .مثال ذلك أن العمل الذي سبق أن قام به  Beanو [1966] Duttonيستخدم ارتفاع املقياس
بقيمة  ،km 9,46وهي قيمة ملئمة للهواء اجلاف .ومع ذلك فإن الغرض من اختزال البياانت هو أساس ا خفض مدى تفاوت
االتنكسارية ومتكني استيفاء أدق يف خرائط العامل اليت تنوقات يف البند  .2.5.3ولذلك فإن القيمة الدقيقة الرتفاع املقياس
املستخدمة يف عملية االختزال ليست ذات أمهية قصوى.
1.5.3

املتوسطاتّالشهريةّلالنكساّريةّعلىّسطحّاألرض

كما سيأيت يف البند  ،9.3ميكن قياس االتنكسارية إما بواسطة التقنيات الراديوية ،أو باكل غري مباشر من بياانت األرصاد اجلوية ،وذلك
ابستخدام املعادلة ) .(11.3ويف كلتا احلالتني ،حيتسب متوسط البياانت من أجل التحليل ،عموم ا على امتداد فرتة شهر واحد .ولكن كثريا
ما يلحظ ،عند استخدام املعادلة ) ،(11.3أن البياانت اجلوية األصلية مل تعد متوفرة .وبدالا من ذلك ،ميكن اشتقاق قيمة االتنكسارية من
القيم الاهرية ملتوسطات الضغط ودرجة احلرارة وضغط خبار املاء .والقيمة االتنكسارية املاتقة هبذه الطريقة خمتلفة عن متوسط االتنكسارية.
وقد تقصى هذا االختلف  Beanو [1966] Duttonو Raoو .[1971] Srivastavaوقارن  Beanو Duttonالنتائج اليت مت احلصول
عليها ابلطريقتني لثلث حمطات خمتلفة من حيث األحوال املناخية يف كل منها؛ ومل يتجاوز الفرق مطلق ا  1,5وحدة  .Nوحدد Rao
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و Srivastavaتنظرايا الفرق بوصفه دالة اتبعة للخصائص اإلحصائية ملعلمات األرصاد اجلوية (املتوسطات واالحنرافات املعيارية وعوامل
االرتباط) وخلص إىل أن الفرق يف معظم احلاالت ضئيلا جدا.
2.5.3

تفاوتّاالنكساّريةّعلىّسطحّاألرضّمنّفصلّآلخرّومنّسنةّألخرى

ق ّدم  Beanو [1966] Duttonحتليلا للتنكسارية على سطح األرض (خمتزلة إىل مستوى سطح البحر) على صعيد العامل.
واستخدما لذلك بياانت من  306حمطات لألرصاد اجلوية .ومشلت البياانت لكل حمطة مخس سنوات يف الفرتة من 1949
إىل ( 1958وتفضيلا من  1954إىل  ،)1958ابستثناء ما خيص احملطات الروسية اليت توفرت هلا بياانت سنة واحدة فقط ).(1958
وقد تطلب األمر تقدير قيم االتنكسارية عرب مناطق احمليطات الااسعة اتنطلق ا من البياانت املتفرقة املتاحة تنظرا لعدم وجود
حمطات رصد يف تلك املناطق.
والنتائج معروضة يف شكل خمططات أكفة متوسطة
يف الاكلني  1و 2يف التوصية .ITU-R P.453

NO

لكل شهر من أشهر السنة .وترد تنتائج شهري فرباير وأغسطس

وتكاف اتنكسارية سطح األرض عن تغريات من فصل آلخر ومن سنة ألخرى .وتظهر التغريات املومسية يف الاكل  3.3الذي يبني
أكفة الفروق على صعيد العامل بني احلد األقصى واحلد األدى من املعدل الاهري للتنكسارية  NSعلى سطح األرض على مدار السنة.
ويظهر االختلف من سنة ألخرى يف الاكل  4.3الذي يبني أكفة املدى ( NSاحلد األقصى انقص احلد األدى) احملسوبة على مدى
مخس سنوات ألشهر فرباير .ويلحظ أن التغريات من سنة ألخرى قد ال تقل أمهية عن التغريات املومسية.
الاكل

3.3

املدىّالسنويّللمتوسطّالشهريّ(ّNsمقتبسّمن)Bean and Dutton, 1966ّ:
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الاكل

4.3

املدىّمنّسنةّألخرىّللمتوسطّّNsلشهرّفربايرّ(مقتبسّمن)Bean and Dutton, 1966ّ:
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6.3

تدرجاتّاالنكساّرية

يف جمال اتنتاار املوجات الراديوية ،يتسم تدرج االتنكسارية الراديوية يف اجلزء األسفل من الغلف اجلوي أبمهية أكثر من قيمة
الدليل تنفسه .ويف الدراسات العامة اليت يفرتض فيها تاكيل الغلف اجلوي من طبقات أفقية يكون التدرج الرأسي فقط ذا أمهية.
ومن ابب التقيد الصارم ،يكون تدرج االتنكسارية دالة مرتبطة ابالرتفاع .وما يستخرج من البياانت التجريبية هو عموما متوسط
معرفة يف شكل  .h = N/hوبصرف النظر عن التغريات املومسية واإلقليمية ،تتوقف
التدرج  على مساكة الطبقة ّ ،h
توزيعات هذه الكمية على االرتفاع ( hقليلا) وعلى مساكة الطبقة .h
وحىت لو لوحظ تغاير كبري يف عرض البياانت املناورة ،فإن أكثر املعلمات شيوعا هي  ،0,1متوسط التدرج عرب أول  100مرت،
أو  ،1متوسط التدرج عرب أول كيلومرت من الغلف اجلوي .واملتوسط األول هو األتنسب للدراسات املتعلقة ابالتنتاار يف خط
البصر ،وهو ياتق عموما من الرصدات ابستخدام أدوات منصوبة على برج .واملعلمة الثاتنية تاتق بسهولة من رصدات السرب
الراديوية الروتينية .وهي أكثر تكيف ا مع دراسات االتنتاار أرض -طائرة أو أرض -ساتل وكذلك االتنتاار عرب األفق .وتتوفر أيض ا
معلمات أخرى ،مثل قيم التدرج اليت يتم جتاوزها لنسب معينة من الزمن.
1.6.3

مناذجّلتوزيعّتدرجاتّاالنكساّرية

يبني الاكل  ،5.3املقتبس من  [1984] Boithiasكمثال لتوضيح املناقاة أدانه ،التوزيع الرتاكمي الطويل األجل لتدرج
االتنكسارية  0,1عرب أول  100مرت لثلث حمطات ذات خصائص مناخية خمتلفة.
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الاكل

5.3

أمثلةّلتوزيعاتّتدرجّاالنكساّريةّعربّأولّّ100مرتّ(مقتبسّمن)Boithias, 1984ّ:
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 1.1.6.3النموذجّالعادي
مهما كان االرتفاع والسماكة ،فإتنه ميكن تقريبا تقدير اجلزء األوسط من التوزيع بواسطة قاتنون عادي .ومثة حتليل مفصل لبياانت
يبني أن متوسط التوزيع
ايابتنية مUgai, 1959؛ Ikegami et al., 1966؛ Akiyama, 1977؛ ّ ]Sasaki and Akiyama, 1982
ال يتوقف على السماكة ( hإال يف الطبقة السطحية) بينما خيتلف االحنراف املعياري بوصفه  .h-1/2ويتعلق أتثري االرتفاع
الوحيد أبول  100مرت؛ ويكون متوسط التدرج هناك أقل مما هو يف ارتفاعات أعلى ،وهو حتيز ميكن أن يعزى إىل تكرار حدوث
طبقات االتنعكاس الليلي .ولسوء احلظ ،ال يصف النموذج العادي باكل صحيح كل ذيلي التوزيع ،الذيل املقابل للتدرجات
اإلجيابية اليت تؤدي إىل اخلبو العائق ،والذيل اآلخر للتدرجات السلبية للغاية مما يؤدي إىل اجلراين واالتنتاار املتعدد املسريات.
ولذلك ال ميكن أن يستخدم هذا النموذج إال لدراسات أحوال االتنتاار العادية.
 2.1.6.3النموذجّالعاديّاألسي
إذا أريد وصف توزيع التدرج الكامل فل بد من استخدام توزيع مركب .وقد اقرتح العديد من النماذج يف هذا الصدد .وابستخدام
بياانت من الياابن ومن بلدان أخرى يف جنوب شرق آسيا ،وضع أكياما وزملؤه مIkegami et al., 1968؛] Akiyama, 1977
منوذجا مركبا لتوزيع عادي (ابلنسبة ملعظم قيم التدرج) ودالة أسية (لتدرجات سالبة للغاية) ،وتتطابق كلتا الدالتني معا من أجل
 . = pولذلك فإن داليت كثافة االحتمال مها:
c
exp c   m 
    p
2
    m 2 
1
exp 
 p    
2
 2 2 



f ( )  




)(17.3

ويتم احلصول على االحتمال الرتاكمي } F(X) = Pr{≤Xبتكامل املعادلة ).(17.3

 1
    p
 2 exp c   m 

F ( )  
 1 1  erf     m       


p
2 
  2 
 

)(18.3

الفصل

33

3

ويتوقف هذا التوزيع املركب على ثلث معلمات( m ،متوسط القيمة املارتكة لكل التوزيعني) و(االحنراف املعياري للتوزيع
العادي) و ،cوكذلك على قيمة  .pوتوزيع الكثافة متقطع من أجل  ، = pولكن االحتمال الرتاكمي جيب أن يكون مستمرا
يف كل مكان .وهذا يؤدي إىل العلقة:
)ln (2 P
)2inverf (2 P  1

c  

)(19.3

حيث ) P = F(pو" "inverfهي معكوس دالة اخلطأ( .لتعريف " ،"erfاتنظر التوصية .)ITU-R P.1057
وتاري البياانت التجريبية اليت استخدمها الباحثون إىل أن  Pال ختتلف كثريا يف أي وقت عن القيمة  .0,07وملثل هذه القيمة
الضئيلة  ،Pتكاد تتساوى القيمة املتوسطة واالحنراف املعياري للتوزيع املركب مع قيميت املكوتنة العادية هلا m ،و .وعلوة
يعرب عن تدرج االتنكسار بنموذج من معلمتني .ويبني
على ذلك ،يكون التوزيع الطبيعي هو  .p = m ‒ 1,48 وهكذا ّ
الاكل  6.3جودة تطابق البياانت.
الاكل

6.3

أمثلةّلتوزيعاتّتدرجّاالنكسارّمتطابقةّبواسطةّالنموذجّاألسيّ(مقتبسّمن)Akiyama, 1977ّ:
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3.1.6.3

مناذجّأخرى

حيسن متثيل توزيع التدرج للقيم السالبة جدا .ولكن تنظرا لوضوح اخلروج عن التوزيع العادي
من شأن النموذج األسي -العادي أن ّ
يف كل ذيلي التوزيعات التجريبية فإتنه ال ميكن أن يتكيف باكل جيد مع حاالت التدرجات اإلجيابية.
أسيني من أجل متثيل احنرافات الذيل عن املعتاد.
وقد وضع  [1981] Zhangمنوذج ا يطابق كامل التوزيع وذلك إبدخال قاتنوتنني ّ
ويتمثل االحتمال الرتاكمي هلذا النموذج يف العلقة:
     1
1     2
2    

 P1  1   m  /    m b1

  1   m  
1

F ( )  
erfc

2
  2 

1  P2   2   m  /    m b2

( 20.3أ)

حيث " "erfcهي دالة اخلطأ التكميلية.
ومن املتوقع أن يكون االحتماالن  P1و P2صغريين مبا فيه الكفاية حبيث يكون االحنراف املتوسط  mواالحنراف املعياري
للتوزيع املركب يف الواقع العملي احنرافني للجزء العادي املركزي للتوزيع .ويتوقف النموذج على ست معلمات  b1و b2و P1وP2
و1و .2وجيب أن تستويف هذه املعايري الارطني التاليني:


’‘1

االحتمال الرتاكمي مستمر ابلنسبة لكل من   = 1و ، = 2أي:
  1   m  
1
P1  erfc

2
  2 

و
’‘2

( 20.3ب)

   2   m  
1
1  P2  erfc

2
  2 

جيعل توزيع النموذج مساوايا للتوزيع التجريبي يف مستويي االحتمال  0,1يف املائة و 99,9يف املائة ،أي:
) log(1000P1
) log(1000P2
b 
 0.1   m 2
  m
log
log 99.9
1   m
2  m

b1 

( 20.3ج)

وإذا مت اختيار  P1و P2من تنقاط التوزيع التجريبي حيث يبدأ ابحلدوث االحنراف من التوزيع العادي ،عندئذ يستكمل حتديد النموذج.
والنماذج املعروضة حىت اآلن مأخوذة من حماولة مطابقة مع توزيعات جتريبية .وقد اعتمد  [1981] Schiavoneهنجا أسلم مادايا.
واعترب أن األجزاء الثلثة من توزيع التدرج تعزى ألحوال جوية خمتلفة .ويعزى اجلزء العادي املركزي من التوزيع إىل تنظام مزج هواء
رأسي ،ويعزى ذيل التوزيع لطبقات اهلواء األفقية .ومبا أن اآلليات اليت تؤدي إىل تدرجات سالبة أو موجبة قوية خمتلفة ،يكون
ذيل التوزيع عموم ا غري متناظرين .وتتمثل أحوال املزج بواسطة توزيع عادي بقيمة متوسطة  mواحنراف معياري  .mواملاكلة
هي حتديد التوزيعات وتنسبة الزمن يف األحوال الطبقية .ومل ينظر  Schiavoneإال يف التدرجات االتنكسارية فوق املتوسط .ومبا أن
األحوال الطبقية تتطور من األحوال املختلطة فقد افرتض لتوزيع التدرج الطبقي توزيع ا عادايا له تنفس املتوسط  mواحنراف معياري
بقيمة  .sويكون التوزيع الكامل على النحو التايل:
)f() = (1 – P*)N(m, m) + P* N(m, s

)(21.3

وتاري  Nإىل توزيع عادي و* Pهي النسبة املرتبطة أبحوال طبقات اهلواء.
ويتوقف هذا النموذج (الذي ال ميثل حاالت فائقة االتنكسار) على أربع معلمات هي m :وmوsو* .Pولدى مقارتنة هذا
التوزيع املنمذج مع البياانت املتاحة من أمريكا الامالية ،خلص الباحث إىل أن * Pوmكاتنتا اثبتتني تنسبيا فيما يتعلق ابملوقع
والفصل من السنة ،يف حني تتوقف  mوsعلى كليهما.
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قدم
وقد استخدمت مؤخرا مناذج أخرى لوصف إحصاءات التدرج الرأسي املستقاة من بياانت حمددة املوقع .إذ َ
 Grabnerو [2011] Kviceraمثلا منوذج ا جيمع بني ثلثة توزيعات عادية بطريقة مماثلة ملا جاء يف املعادلة ).(21.3
املعلوماتّاإلحصائيةّبشأنّتدرجاتّاالنكساّرية

2.6.3

يتضح من املناقاة السابقة أن املعايري اللزمة لتحديد توزيع تدرج دليل االتنكسار تتوقف على النموذج املستخدم .ومن األمهية
مبكان ،ابلنسبة ألي منوذج ،معرفة االحنراف املتوسط واالحنراف املعياري للتدرج ،وكلمها يتوقف على الفصل من السنة وعلى
املوقع موضع االهتمام.
ومثة معلومات على صعيد العامل باأن املتوسطات الاهرية لتدرج االتنكسارية بني سطح األرض وارتفاع كيلومرت واحد ،بناءا
على بياانت سرب راديوي طوال مخس سنوات من  268حمطة ،قدمها  Beanوآخرون ] ،[1966ومنها اقتبست األشكال من 4
إىل  7يف التوصية  .ITU-R P.453واملواقع اجلغرافية للمحطات املستخدمة يف هذه الدراسة واردة يف الاكل .7.3
الاكل

7.3

مواقعّحمطاتّبياانتّ(ّΔNمقتبسّمن)Bean et al., 1966ّ:
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وال ميكن بسهولة احلصول على النتائج خبصوص االحنراف املعياري .وعموما ،فإن البياانت املناورة تعطي إما النسبة املئوية
من الزمن الذي يتم عنده جتاوز تدرج معني ،أو التدرج الذي يتم جتاوزه عند تنسبة مئوية معينة من الزمن .وتنتمي القيم املختارة
عموما إىل ذيلي توزيع التدرج؛ ومن مث فإن القياسات ليست دقيقة جدا وقيم تدرجات االتنكسار تتوقف على العمليات اجلوية
(االتنكسار دون املعياري واالتنكسار فوق املعياري) اليت تنطوي على تغريات يومية هامة ،يف حني ال تتم عمليات السرب الراديوي
الروتينية عموما إال مرتني يف اليوم يف أوقات معينة ختتلف من حمطة ألخرى .ولذلك ليس من املمكن توفري توزيع عاملي هلذه
املعلمة .ولكنها متوفرة أحياانا ،ولكن على أساس إقليمي؛ وترد يف الاكل  ،8.3على سبيل املثال ،تنتائج من الياابن
من  .[1977] Akiyamaومع ذلك ميكن أن تستخدم املعلومات املوجودة لتقدير أمهية أحوال االتنكسار فوق املعياري أو دون
املعياري (اتنظر البند .)7.3

كتيّب األرصاد اجلوية الراديوية
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8.3

خارطةّأكفةّتّظهرّمتوسطّقيمّّΔNواالحنرافّاملعياري
(مقتبسةّمن)Akiyama, 1977ّ:
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ويتم احتساب توزيع التدرج  ،على امتداد الكيلومرت األول ،من بياانت السرب الراديوي عموما .ومن املمكن ،حبسب
] ،[Ikegami et al., 1968استنتاج معلمات البياانت هذه للنموذج األسي العادي ألي مدى ارتفاع آخر .وابلنسبة لطبقة
مساكتها  ،(km) hيكون لدينا:
(N-units / km)

1/ h

)(h) = (1 km

)m(h) = m(1 km

( 22.3أ)

ابلنسبة لطبقة مرتفعة.
ويتعني يف الطبقة السطحية ،أول  100مرت من الرتوبوسفري ،تصحيح هذه العلقات ،ومن مث تؤدي البياانت الياابتنية (مع احلرف
الذيلي  gللداللة على أتننا بصدد الطبقة فوق سطح األرض مباشرة) إىل:
(N-units)

1 / h

g(h) = [0,755(1 km)+3,56] 

وابلطبع فإن صحة هذه العلقة األخرية ليست مضموتنة خارج الياابن.

mg(h) = m(1 km) – 28

( 22.3ب)
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وأخريا ،تنارت توزيعات تراكمية لدليل االتنكسار (كتلك املبينة يف الاكل  )5.3للعديد من احملطات .ويف
تعرض التوزيعات الرتاكمية  0,1املستخرجة من عمليات السرب الراديوي بصدد  22حمطة اتبعة ملناطق مناخية خمتلفة .وقد تتوفر
املعلومات استنادا إىل مزيد من احملطات أو القياسات األكثر دقة ابلنسبة ملناطق معينة ،مثل كندا ][Segal and Barrington, 1977
أو الياابن ] [Akiyama, 1977أو اململكة املتحدة ] [Hall and Comer, 1969أو اجلمهورية التايكية
].[Grabner and Kvicera, 2005, 2006, 2011
][Bean et al., 1966

3.6.3

العالقةّبنيّاالنكساّريةّعلىّسطحّاألرضّوتدرجّاالنكساّرية

لوحظ ،يف كثري من البلدان ،وجود علقة قوية بني املتوسطات الاهرية للتنكسارية على سطح األرض وتدرج االتنكسارية
يف الكيلومرت األول .[Lane, 1961; Bean and Dutton, 1966; Akiyama, 1977] 1 ،ويرد عرض إمجايل هلذا األثر
يف الاكل  [Bean et. al., 1966] 9.3يعرض أكفة معامل االرتباط بني كلتا املعلمتني .ويبدو أن هذا االرتباط أقوى يف املناطق
الافقية واملعتدلة وأضعف يف املناطق املدارية واالستوائية .وهكذا ،فإن العلقة ال تلحظ حيث يكون املناخ حارا ورطبا ،مما يؤدي
إىل قيم عالية من الضغط اجلزئي للماء .ومن مث رمبا تعزى العلقة إىل املدى اجلاف من االتنكسارية ،حيث ميكن ملسامهة رطوبة
كبرية أن حتجب األثر.
ويف املناطق اليت فيها علقة ترابط جيدة ،فإن علقة تراجع من قبيل:
1 = ‒ a exp (kNS)

)(23.3

تعطي متثيلا جيدا للبياانت .وتتوقف املعلمتان  aو kعلى املنطقة املناخية .وابلنسبة للوالايت املتحدة ،يعطي
] [1966القيمتني:
k = 0,005577

وابلنسبة للياابن ،يعطي

Bean and Dutton

a = 7,32

[1977] Akiyama
a = 3,42

k = 0,007576

وعلى الرغم من أن أزواج القيم هذه قد تبدو خمتلفة متام ا ،فإهنا ال تؤدي إىل تنتائج خمتلفة إىل حد كبري ،كما هو مبني
يف الاكل .10.3
الاكل
معاملّالعالقتنيّّΔNو( Nsمقتبسّمن)Bean et al., 1966ّ:
9.3
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10.3

مقارنةّبنيّمنحنييّالرتاجعّلدىّّBean and DuttonوAkiyama

ّ

50

Bean and Dutton

تدرج االتنعكاسية

Akiyama
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االتنعكاسية على األرض
Radio-Meteo. 03-10

ّ
4.6.3

تدرجّاالنكساّريةّاملكافئّعلىّطولّمسريّما

تتعلق كل املعلومات الواردة يف األقسام السابقة بتدرج االتنكسارية يف الغلف اجلوي يف موقع معني .وعند النظر يف موجة راديوية
تنتار يف اجلو ،يلحظ أن تدرج االتنكسارية على طول املسري ليس اثبتا .ولذلك فإن التأثري على املوجة هو أتثري متوسط تبعا
للحالة اجلوية على طول املسري.
يعرف أبتنه التدرج يف جو له تدرج
ويؤدي هذا الوضع إىل النظر يف معلمة جديدة ،وهي التدرج املكافئ على طول املسري ،الذي ّ
اثبت من شأتنه أن يعطي تنفس آاثر االتنكسار اليت يعطيها اجلو احلقيقي ] .[Misme, 1960ولكن هذه املعلمة ليست حمض مسة
من مسات الغلف اجلوي ،وإمنا تعتمد أيض ا على املسري الراديوي .ولذلك سوف ينظر يف الفصل  4يف الطرائق الكمية لتقدير
هذه املعلمة .ومع ذلك تنتطرق هنا إىل مناقاة تنوعية للبحث يف هذه الظاهرة.
ومثة تنوعان من الظواهر جيب أخذمها يف االعتبار عند النظر يف آاثر االتنكسار يف اجلو على طول مسري ما .الظاهرة األوىل
هي تغري تدرج االتنكسارية بتزايد االرتفاع .وقد رأينا أن النموذج اخلطي للتنكسارية بدائي جدا .ويف النموذج األسي ،يتناقص
التدرج (مبعامل  )modulusبتزايد االرتفاع (املعادلة ) .)(14.3وتنتيجة لذلك ،فإن القيمة املطلقة للتدرج املكافئ تكون أقل من
القيمة املطلقة لتدرج سطح األرض ،ويتوقف التناقص على املسري الدقيق للموجات .وقد مت حتليل هذا التأثري األول على يد
 [1960] Mismeو Boithiasو.[1962] Misme

الفصل

39

3

والظاهرة الثاتنية هي عدم التجاتنس األفقي للغلف اجلوي .ففي كثري من األحيان ،ال يكون التدرج الرأسي يف اجلو اثبت ا على
طول املسري .وتتوقف املسافة اليت ميكن فيها افرتاض جتاتنس أفقي (تنوع من طول االرتباط) ،يف الواقع ،على احلالة اجلوية السائدة،
وكذلك على جاتنبية تضاريس األرض على طول املسري .فقد يكون طول االرتباط ألحوال طبقية مثلا أقصر مما هو ألحوال
خمتلطة ،ويتناقص أكثر من ذلك عندما تصبح جاتنبية التضاريس جبلية.
7.3
1.7.3

بىنّاالنكساّريةّيفّاملقاييسّاملتوسطةّوالكربى
طبقاتّاجلراينّ–ّتعريفّورصداتّجتريبية

يف األوقات اليت يكون فيها الغلف اجلوي غري مستقر من حيث احلرارة الدينامية ويف حالة من املزج املضطرب ،ال خيتلف تدرج
االتنكسارية كثريا عن – 40وحدة /Nكيلومرت .ومع ذلك ،ويف حاالت أخرى ،ميكن أن يكون تدرج االتنكسارية خمتلفا متاما.
فعندما تزداد درجة احلرارة بتزايد االرتفاع مثلا ،ميكن أن تستقر طبقات الرتوبوسفري مما يؤدي إىل طبقات اتنكسارية ،أي وجود
طبقات خمتلفة جدا من حيث تدرجات دليل االتنكسار.
وتدعى الطبقة ،اليت يكون فيها تدرج االتنكسارية أقل من – 157وحدة /Nكيلومرت واملغمورة يف منطقة أوسع تتسم مبعدل احندار
دليل اتنكسار أصغر (معدل االحندار هو عكس التدرج) ،طبقة اجلراين .وسوف يرد يف الفصل  4مبزيد من التفصيل وصف
اتنتاار املوجات بوجود هذه الطبقات .وبوجود طبقة من هذا القبيل ،يصبح تنصف قطر احنناء مسار املوجة أصغر من تنصف قطر
اصر املوجات اليت تنتار شبه أفقي ا بني مستويني (ورمبا يكون املستوى األدى هو سطح األرض).
األرض ،وتنتيجة لذلك قد حت َ

وتلحظ طبقات اجلراين من سطح األرض حىت ارتفاعات عدة كيلومرتات .وميكن أن ترتاوح مساكتها من بضعة أمتار إىل عدة
مئات من األمتار .وإذا كاتنت الطبقة حمصورة بسطح األرض عندئذ تسمى جمرى سطحيا ،وإال فتعرف ابسم جمرى مرتفع .وتبعا
لعملية تاكيل اجملرى ،وكذلك تبعا الرتفاعه فوق سطح األرض ،ميكن أن متتد طبقات اجلراين أفقيا ملسافات تصل إىل عدة
مئات الكيلومرتات .ويبني الاكل  11.3مثاالا جملرى مرتفع انتج عن هبوط واسع النطاق من اهلواء اجلاف .وقد أجري القياس
بواسطة طائرة مزودة مبحاسيس أرصاد جوية .ومت قياس ظاهرة اجلراين على مسافة  400كيلومرت .والاكل  12.3هو مثال لطبقة
جراين يف اجلزء األدى من الغلف اجلوي .وهي انمجة عن ’أتفق‘ من اهلواء اجلاف على سطح البحر كجزء من دورة تنسيم البحر،
وهي مثال على جمرى سطحي .ومدى طبقة اجلراين هو جمرد بضعة كيلومرتات يف عرض البحر ولكنه أطول بكثري مبوازاة
الساحل .ويضم اجلدول  1.3بعض اخلصائص العامة ملختلف أتنواع اجلراين.
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11.3

مثالّلطبقةّانكسارّفوقّاملعياريّرقيقةّجداّ
(مقتبسّمنّ )Lane, 1965ّ:
مطار بلكسبوش – هامباري
1.6

االرتفاع

 26سبتمرب 1960
14:00

)(km

تغيري مبقدار  25وحدة  Nعرب  2مرت
1.5

1.4

 20وحدة N
Radio-Meteo. 03-11
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12.3

جانبيةّانكسارّمقيسةّمنّمنطادّأثناءّحدثّمتعددّاملسريات
(مقتبسّمن)Sylvain et al., 1983ّ:
)Z (m
300

150

0
300

N
315

330
Radio-Meteo. 03-12

اجلدول
تصنيفّاجلراين
1.3

منطّاجلراين
سطحي

تبخر

االسم ّ

سطحي أو مرتفع

أتفق – كجزء من أمناط
طقس موجزة أو دوران
هناري متوسط املقياس
هبوط (مقياس متوسط)

مرتفع

هبوط (مقياس كبري)

سطحي

تربيد إشعاعي (مقياس
متوسط  -كبري)
تنظم جبهوية

سطحي أو مرتفع

مرتفع

املقاييس:

مقياس متوسط:
مقياس كبري:
مقياس عاملي:

البياانتّاملتاحة
املدة
املقياسّ(املدىّواالرتفاع)
مقياس كبري ،ظاهرة طبقة ساعات إىل أايم (قد مصارف بياانت جلنة
الدراسات 3
يكون هنارايا مبوازاة
سطحية ~ m 40ارتفاع
الساحل)
الطبقة األقصى
قياسات مسابري راديوية
متوسط املقياس إىل كبري
هنارايا
ساحلية ،قياسات
املقياس (~ ،)km 100ظاهرة
من الطائرات ،أبراج
ساحلية .حىت ~m 100
بياانت مسابري راديوية
هنارايا
وبياانت طائرات
بياانت مسابري راديوية
حىت بضعة أايم
وبياانت طائرات
مسابري راديوية
هنارايا

km 300 – 10
km 3 000 – 300
< .km 3 000

 4-1ساعات

مسابري راديوية
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منذجةّاجلراين

ّ

على افرتاض تقريب البصرايت اهلندسية التنتاار املوجات الراديوية ،حتتسب مسارات الاعاع مبوجب قاتنون .Snell-Descartes
ويف هندسة مستوية لألرض وغلف جوي طبقي (يتوقف دليل االتنكسار على االرتفاع  hفقط) تكون معادلة الاعاع هي:
n(h) sin   const .

)(24.3

حيث  هي زاوية الاعاع مع احملور الرأسي .ويف اهلندسة الكروية ،يتعني االستعاضة عن هذه العلقة بصيغة :Bourguer
( 25.3أ)

n(r ) r sin   const .

حيث  rهي املسافة من مركز األرض.
ولدينا العلقة
( 25.3أ) كما يلي:

r=R+h

(حيث

R

هي تنصف قطر األرض) و .n = 1 + 10-6 Nفإذا كان  ،h << Rميكننا تقريب املعادلة







N (h) R  hsin   R 1  h / R  106 N (h) sin   const.

110

6

( 25.3ب)

وهذه العلقة مماثلة للمعادلة ) (24.3بعد التعويض:
)m(h)  n(h)  h / R  1  106 M (h

( 26.3أ)

حيث ) m(hهو دليل االتنكسار و) M(hهو معامل  modulusاالتنكسار .ويظهر من املعادلة  26.3أ أن اتنتاار املوجة ابلقرب
من األرض الكروية جباتنبية اتنكسارية قدرها ) N(hيكافئ اتنتاارها فوق األرض املستوية جباتنبية اتنكسارية قدرها ) .M(hوعلى
أساس قيمة  km 6 370لنصف قطر األرض ،لدينا:
 M(h) = N(h) + 157hحيث  hمقدرة ابلكيلومرتات

( 26.3ب)

ويف الظروف العادية للتنتاار يزداد معامل  modulusاالتنكسار بتزايد االرتفاع .وال يتناقص بتزايد االرتفاع إال إذا كاتنت
أقل من – 157وحدة  ،km /Nأي ضمن طبقات اجلراين.

dN/dh

ويبني الاكل  13.3العلقة بني جاتنبيات  Nو ،Mاملقدمة لنفس احلالة .وتظهر جاتنبية االتنكسارية بوضوح طبقة اجلراين ،اليت
تتميز ابرتفاع  ،h0ومساكة  ،hوشدة  .Nوتظهر اجلاتنبية  Mطبقة اجلراين ولكن كذلك اجملرى املرتبط هبا ،الذي حيده من
اجلاتنب العلوي سطح طبقة اجلراين ومن اجلاتنب السفلي االرتفاع الذي يكون فيه ملعامل  modulusاالتنكسار تنفس القيمة
(أو سطح األرض) .ولذلك فإن مساكة اجملرى  Dأكرب من مساكة طبقة اجلراين .واخلصائص األخرى للمجرى هي ارتفاعه ،hD
وارتفاع احلد األدى من اجملرى ،وشدة اجملرى .M
ويعترب اجملرى مرتفع ا عندما يكون حده األدى سطح األرض .ويكون ارتفاع اجملرى  hDعندئذ هو ارتفاع حده األدى .ويف حاالت
أخرى ،يعترب اجملرى سطحيا ،ويكون حده األدى سطح األرض؛ ولكن احلد األدى لطبقة اجلراين املرتبطة ميكن أن يكون فوق
سطح األرض (الاكل .)14.3
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التقابلّبنيّمتثيلّطبقيتّاجلراينّّNوM

(مقتبسّمن)Webster, 1982ّ:
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معلماتّاجملاريّاملرتفعةّوالسطحية
(مقتبسّمنّ )Dougherty and Dutton, 1981ّ:
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)a

)b

االرتفاع فوق السطح
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أ) الطبقة األرضية،
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ولتمكني القيام بدراسات حتليلية أو عددية للتنتاار يف وجود اجملاري ،تتم منذجة جاتنبيات االتنكسارية احلقيقية بواسطة داالت
حتليلية بسيطة .وحاملا يقع االختيار على منوذج ما ،من املمكن بواسطة التعاملت اجلربية أن تنسب معلمات متثيل  Nإىل
معلمات متثيل  Mوالعكس ابلعكس .ويتكون أبسط منوذج استخدم على تنطاق واسع جدا من جاتنبية اتنكسارية خطية من ثلثة
أجزاء ،كما هو مبني يف الاكل  .14.3وما يؤخذ على هذا النموذج هو إدخال اتنقطاعات غري واقعية يف تدرج االتنكسارية ،مما
ميكن أن يؤدي إىل تنتائج غري مرضية لدى استخدام بعض الربامج العددية لتتبع األشعة .وللحفاظ على تدرج اتنكسارية مستمر،
عمد  [1982] Websterإىل استخدام منوذج ظل القوس الذي تعطى فيه االتنكسارية ابلعلقة:
)(27.3

ويف هذا النموذج ،كما يف الاكل  N0 ،13.3هي االتنكسارية على سطح األرض و kهي معدل هبوط االتنكسارية يف اخللفية.
املعرفة أبهنا مدى
وتتميز طبقة اجلراين ،اليت متتد تنظرايا إىل ما ال هناية ،ابرتفاع ( ،h0ارتفاع مركز الطبقة) ،وشدة  Nومساكة ّ ،h
االرتفاع (مركزه  )h0الذي حيدث على امتداده  90يف املائة من تغاير االتنكسارية  .Nوقد تبني أن من املمكن مطابقة اجلاتنبيات
التجريبية بواسطة املعادلة ) ،(27.3وذلك برتاكب عدة طبقات من هذا النمط م.]Claverie and Klapisz, 1985
2.1.7.3

إحصاءاتّاجلراين

إن ما يثري االهتمام يف دراسات االتنتاار هو الوصف اإلحصائي لطبقات اجلراين .ويامل هذا الوصف مثالي ا احتمال حدوثها،
إىل جاتنب تغرياهتا املنتظمة (اليومية واملومسية) والوصف اإلحصائي خلصائصها (االرتفاع والسماكة والادة ،ورمبا تكون هذه
الكميات مرتابطة) والوصف اإلحصائي ملداها األفقي.
ويف الواقع ،إن معرفتنا إبحصاءات اجلراين حمدودة تنوعا ما .ويرجع ذلك إىل حمدودية بياانت املسابري الراديوية ،وهي املصدر
الوحيد للمعلومات على صعيد العامل .وختضع هذه البياانت لقيود فيما يتعلق ابلدقة اليت ميكن هبا تقدير تدرجات االتنكسارية
(البند  .)3.9.3فهي ال تعطي سوى متوسط التدرجات عرب مدى من االرتفاعات ،ومن مث تفوهتا طبقات اجلراين الرقيقة جدا

الفصل
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واملكثفة .وهي ال جتمع عادة سوى مرتني يوميا يف أوقات معينة ،ومن مث ميكن أن تؤدي إىل وصف إحصائي قد ال يعكس
االختلفات اليومية على حنو واف .وأخريا فإن حمطات القياس متباعدة جدا حبيث ال تعطي معلومات عن امتداد اجملاري.
ويف بعض احلاالت ،توفر التجارب األكثر حتديدا وصفا أفضل للمجاري ولكنها قابلة للتطبيق حمليا فقط.

ومن املمكن تكوين فكرة إمجالية عن حدوث اجملاري السطحية من األشكال  15.3إىل  [Bean et al., 1966] 18.3اليت تعطي،
بناءا على بياانت املسابري الراديوية املستخلصة من  99حمطة ،النسب املئوية من الوقت اليت يكون فيه التدرج  0,1أقل من
‒ 157وحدة  .km/Nوترد يف األشكال  8إىل  11يف التوصية  ITU-R P.453النسب املئوية من الوقت اليت يكون فيها
التدرج  0,1أقل من ‒ 100وحدة  .km/Nويف احلالة الثاتنية ،هنالك ابلضرورة طبقة جراين يف األمتار املائة األوىل من الغلف
اجلوي ،وهي يف احلالة األوىل حمتملة ولكنها ليست مؤكدة .واملعلومات اليت تستند إىل عدد أكرب من حمطات املسابري الراديوية
متاحة ملناطق خمتارة مثل كندا ] [Segal and Barrington, 1977أو اهلند ].[Majumdar et al., 1977
الاكل

15.3

النسبةّاملئويةّمنّالوقتّالذيّيكونّفيهّالتدرجّّ–ّkm/Nّ157‒ّفرباير
(مقتبسّمن)Bean et al., 1966ّ:
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16.3

النسبةّاملئويةّمنّالوقتّالذيّيكونّفيهّالتدرجّّ–ّkm/Nّ157‒ّمايو
(مقتبسّمن)Bean et al., 1966ّ:
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17.3

النسبةّاملئويةّمنّالوقتّالذيّيكونّفيهّالتدرجّّ–ّkm/Nّ157‒ّأغسطس
(مقتبسّمن)Bean et al., 1966ّ:
180
80

150

120

90

60

30

0

30

90

90

120

150

180
80

75

75

70

70

60

60

45

45

30

30

15

15

0

0

15

15

30

30

45

45

60

60

70
180

150

120

Radio-Meteo. 03-17

90

60

30

0

30

90

90

120

150

70
180

الفصل

17

3

الاكل

18.3

النسبةّاملئويةّمنّالوقتّالذيّيكونّفيهّالتدرجّّ–ّkm/Nّ157‒ّنوفمرب
(مقتبسّمن)Bean et al., 1966ّ:
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وميكن أيضا إستقاء املعلومات عن أحوال حدوث طبقات اجلراين من مناذج تدرج االتنكسارية املوصوفة يف البند
اليت تعرف ابلنسبة هلا معلمات هذه النماذج ،اتنظر مثلا ].[Grabner and Kvicera, 2011

6.3

للمناطق

ومن انحية أخرى ،فإن املعلومات الدقيقة عن التوزيع املارتك الرتفاع طبقات اجلراين ومساكتها وكثافتها اندرة جدا .وقد تنارت بعض
البياانت من الياابن ] [Ikegami et al., 1966املستمدة من أسبوعني من القياسات املستمرة من برج ارتفاعه  300مرت .وبعض تنتائج
هذه الدراسة معروضة يف الاكل  .19.3ويبني الاكل 19.3أ توزيع كثافة اجملرى M؛ والكثافات العالية أقل تواترا .ويعرض
الاكل 19.3ب توزيع ارتفاع اجملرى :حيدث االحتمال األقصى يف أول  50مرتا من الغلف اجلوي .وفوق هذا االرتفاع ،يتناقص
احلدوث ببطء حىت  120مرتا ،وهو اثبت تقريب ا من ذلك االرتفاع حىت  280مرتا .وفيما خيص العلقات بني خصائص اجملرى ،يبدو أتنه
ليس هنالك من ارتباط كبري بني متوسط االرتفاع وكثافة اجملرى ،ولكن هناك ارتباط جيد بني كثافة اجملرى ومساكته (الاكل 19.3ج).
وميكن استخدام هذه العلقات الستقراء النتائج املستقاة يف منطقة معينة وتطبيقها على مناطق أخرى هلا سلوك مناخي خمتلف.
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18

الاكل

19.3

إحصاءاتّمعلماتّطبقاتّاجلراين
(مقتبسّمنّ )Ikegami et al., 1966ّ:
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وقد مكنت خطوات التقدم يف تكنولوجيا احلاسوب من تيسري تنفيذ مناذج التنبؤ العددي ابلطقس املتوسط النطاق يف حواسيب
متواضعة احلجم .وتتمخض هذه النماذج عن بياانت الرطوبة ودرجة احلرارة والضغط عرب حجم معني وإطار زمين معني،
ومن مث ميكن استخدامها للداللة على التغايرات يف االتنكسارية الراديوية وللتعمق يف فهم اآلليات الفيزايئية اليت تفضي إىل حدوث
اجملاري واستمرارها .وقد حتتاج االستباتنة الرأسية هلذه النماذج إىل مزيد من الصقل ،ومع ذلك ميكن بذل بعض احملاوالت لتقصي
العلقات بني معلمات اجملاري ملناطق مناخية خمتلفة .وتعطي النماذج داللة جيدة على التغريات يف حدوث اجملاري ملنطقة معينة
وهي مفيدة جدا يف تصميم محلة جتريبية هتدف إىل اعتيان التغريات يف بنية اجملاري يف املنطقة .وهكذا ميكن احلصول على
إحصاءات جراين أكثر تفصيلا ملنطقة متوسط املقياس.
2.7.3

األحوالّاالنكساّريةّدونّاملعيارية ّ

التدرج املعياري للتنكسارية هو – 40وحدة /Nكيلومرت .وتدعى األحوال اليت يكون فيها التدرج أكرب من هذه القيمة (أي أقل
سلبا أو حىت موجبا) األحوال االتنكسارية دون املعيارية .ويف مسري شبه أفقي ،يؤدي االتنكسار دون املعياري إىل اقرتاب مسار
املوجة من األرض .ويف احلاالت القصوى ،إذا كان هناك عائق (تلة مثلا) على امتداد الوصلة ،فقد ينخفض مستوى اإلشارة
املرسلة بادة بسبب االتنعراج؛ ويدعى هذا احلدث خبو العائق ،وسوف ينظر فيه من وجهة تنظر االتنتاار يف الفصل .4
وللتنبؤ ابألثر احملتمل خلبو العائق على وصلة معينة ،حيتاج األمر إىل معلومات عن حدوث األحوال االتنكسارية دون املعيارية ،أي
عن الذيل اإلجيايب لتوزيع تدرج االتنكسارية.
1.2.7.3

إحصاءاتّاألحوالّاالنكساّريةّدونّاملعيارية

تبعا للخصائص اليت تتسم هبا وصلة معينة ،قد حيدث خبو العائق ابلنسبة لقيم خمتلفة من تدرج االتنكسارية .ومثة داللة
على صعيد العامل عن اآلاثر احملتملة بسبب االتنكسار دون املعياري ميكن استباتنتها من األشكال  20.3إىل  23.3اليت تعطي أكفة
حدوث تدرج اتنكسارية إجيايب يف أول  100مرت من الغلف اجلوي.
وميكن إجراء تقديرات أكثر دقة عندما يعرف كامل توزيع التدرج.
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20.3

النسبةّاملئويةّمنّتدرجّالزمنّّ–ّkm/Nّ0ّفرباير
(مقتبسّمنّ )Bean et al., 1966ّ:
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21.3

النسبةّاملئويةّمنّتدرجّالزمنّّ–ّkm/Nّ0ّمايو
(مقتبسّمنّ )Bean et al., 1966ّ:
180
80

150

120

90

60

30

0

30

60

90

120

150

180
80

75

75

70

70

60

60

45

45

30

30

15

15

0

0

15

15

30

30

45

45

60

60

70
180

150

Radio-Meteo. 03-21

120

90

60

30

0

30

60

90

120

150

70
180

كتيّب األرصاد اجلوية الراديوية

51

الاكل

22.3

النسبةّاملئويةّمنّتدرجّالزمنّّ–ّkm/Nّ0ّأغسطس
(مقتبسّمنّ )Bean et al., 1966ّ:
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23.3

النسبةّاملئويةّمنّتدرجّالزمنّّ–ّkm/Nّ0ّنوفمرب
(مقتبسّمنّ )Bean et al., 1966ّ:
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التدرجاتّاالنكساّريةّاألفقية

ّ

قد حتدث التدرجات االتنكسارية األفقية يف املناطق اليت يوجد فيها أكثر من كتلة هواء واحدة .وغالب ا ما حيدث ذلك حيث
هنالك تغريات كبرية يف أحوال سطح األرض مثل التخوم الربية/البحرية ،أو االتنتقال من تضاريس جبلية إىل تضاريس سهلية
حيث يتغري املناخ باكل كبري .ومن شأن التغري املفاجئ يف أحوال التضاريس أن يغري ديناميات الغلف اجلوي اليت تفضي
بدورها إىل أحوال دوران ومتوجات .وتؤدي حركات املرور اجلبهوية إىل تدرجات أفقية يف االتنكسارية مثلما حيدث تنتيجة اتنقلابت
هبوطية على تنطاق واسع ،مع أن التغريات يف التدرج ،يف احلالة األخرية ،تلحظ عرب مسافات كبرية .وقد يكون للتدرجات
األفقية آاثر هامة على اتنتاار املوجات ألهنا ميكن أن تؤثر عرب مسافات طويلة .وغالبا ما يعزى اخللف بني البياانت الراديوية
وحماكاة تتبع األشعة ،ابستخدام منوذج غلف جوي مستخرج من جاتنبية اتنكسارية واحدة مقيسة يف موقع واحد عرب املسري
الراديوي قيد الدراسة ،إىل أثر التدرجات األفقية ].[Claverie and Klapisz, 1985
وقد تنارت دراسات حالة شىت عن االتنتاار يف أجواء غري متجاتنسة أفقيا ،تناقش حجم التغاير األفقي يف االتنكسارية وكذلك
اآلاثر املرتتبة على اتنتاار املوجات الراديوية .ويف هذه احلاالت ،جرت منذجة اتنتاار املوجات الراديوية بواسطة تقنيات تتبع
األشعة وكذلك بواسطة طريقة املعادلة املكافئية.
ويف الاكل  24.3عدة أمثلة لألحوال اجلوية اليت تتسم بتدرجات اتنكسارية أفقية .ويبني الاكل  24.3أ القياسات فوق الرب
والبحر يف أسرتاليا .وبينما ميكن بوضوح ملحظة االتنتقال من الرب إىل البحر ،هنالك أيضا تدرجات أفقية هامة فوق البحر.
وميكن أيض ا ملحظة التدرجات األفقية فوق سطح البحر (على سبيل املثال ] )[Chavance et al., 1954أو فوق سطح األرض
].[Blanchetiere-Ciarletti et al., 1989
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الاكل

24.3

مثاالنّلتدرجاتّهامةّيفّاالنكساّريةّاألفقية
أ)ّمنّ)Bean and Dutton (1966؛ّب)ّمنّ)Vickers and Lopez (1975
أ)
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وتتسم آاثر تدرجات االتنكسارية األفقية أبمهية خاصة عندما توجد يف آن واحد بىن رأسية مثل طبقات اجلراين على طول مسري
االتنتاار املقصود أو يف منطقة االتنتاار .وميكن تكييف النماذج املستخدمة لوصف طبقات اجلراين مع هذه األحوال ابفرتاض
أن معلمات الطبقة تتغري بتغري الوضع األفقي .إذ من املمكن مثلا تغيري ارتفاع الطبقة ابتنتظام مع تغيري املسافة للحصول على طبقة
مائلة ،وتطويع الادة بواسطة دالة غوسية حملاكاة طبقة حمدودة االمتداد أفقي ا ،أو تغيري بعض معلمات الطبقة يف شكل جيبي مع املوقع
وذلك لتمثيل موجة جاذبية أو اضطراب مماثل .وسوف ينظر يف هذه األحوال يف الفصل التايل عند مناقاة آاثرها على االتنتاار.
ومن املمكن بسهولة ،ابستخدام تطبيقات طريقة املعادلة املكافئة وطرائق هجينة خمتلفة ،استيعاب إدراج بياانت دليل اتنكسار
واقعية .وقد ركزت األحباث احلديثة العهد أيض ا على تطوير ِّشفرات معادلة مكافئية ثلثية األبعاد تتعامل مع تغريات دليل
االتنكسار يف كل االجتاهني األفقي والرأسي.

الفصل
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تقنياتّقياساتّدليلّاالنكساّرية

ّ

من األمهية مبكان ،يف جمال اتنتاار املوجات الراديوية ،القدرة على قياس دليل اتنكسار اهلواء .وهناك طريقتان أثبتتهما التجربة
لقياس دليل االتنكسار ] .[Bean and Dutton, 1966; Hall, 1971; Segal, 1985ويتحقق ذلك إما مباشرة عن طريق مقياس
االتنكسار ابملوجات الصغرية ،أو مباشرة عن طريق قياس معلمات اجلو والضغط ودرجة احلرارة والرطوبة يف اهلواء ابستخدام
العلقة  .11.3ومثة طرائق أخرى تعتمد على تقنيات االستاعار عن بعد .وابلقرب من سطح البحر ،ميكن استخدام اجللبة
للستدالل على دليل االتنكسار .وابإلضافة إىل ذلك ،اقرتح استقراء معلمات جراين التبخر من قياسات قوة اإلشارة يف املسريات
من السواتل إىل السفن ،عندما يكون الساتل قريبا من األفق .وجيري أيضا البحث يف استخدام شبكة سواتل النظام العاملي
لتحديد املواقع ) (GPSالستقراء بنية دليل االتنكسار فوق حجم معني .وعلوة على ذلك ،مت بنجاح االستاعار عن بعد
جلاتنبيات درجة احلرارة والرطوبة يف الغلف اجلوي ،على الرغم من أن االستباتنة الرأسية احملرزة كاتنت خانة إىل حد ما .وجيري
تطوير العديد من تقنيات االستاعار عن بعد لقياس دليل االتنكسار .ومن الواضح أن هذه التقنيات جذابة ألهنا تستغين عن
ضرورة املهمة الصعبة لقياس دليل االتنكسار مباشرة أو لقياس كميات األرصاد اجلوية ذات الصلة .واملناقاة املفصلة لتقنيات
االستاعار عن بعد تقع خارج تنطاق هذا الفصل حيث ال تنتطرق سوى لطرائق القياس املباشرة.
وعند النظر إما يف قياسات االتنكسار أو قياسات األرصاد اجلوية ،أايا كاتنت الطريقة املستخدمة ،فإن قياس دليل االتنكسار بدقة
جيدة يف حدود  1وحدة  Nينطوي على دقة تنسبية قدرها  .6-10ومن حيث املبدأ ،يعطي مقياس االتنكسار تنتائج أدق مما يعطيه
استخدام بياانت األرصاد اجلوية ،ولكن مثة ظواهر تعقيد أخرى قد تتداخل ،كالتوسع مثلا .ومع ذلك ،فإن التطورات احلديثة
يف تكنولوجيا العناصر الصلبة تضمن أن قيم دليل االتنكسار اليت حتددها قياسات األرصاد اجلوية دقيقة مبا فيه الكفاية
لتطبيقات االتنتاار.
وقد يكون قياس دليل االتنكسار صعبا .وتتوقف الصعوبة ابلتأكيد على البيئة اليت جيري فيها القياس .وقياس تنقطة بياانت واحدة
ليس كافي ا ابلتأكيد .واملهم حق ا ابلنسبة للتنتاار هو تدرج االتنكسارية وتغريه بتغري املكان والزمان .وللستدالل على التدرج
الرأسي ،يتعني قياس جاتنبية االتنكسارية الرأسية ،وال يكفي أن يكون كل قياس دقيقا (أي يف حدود  1وحدة  Nمن عدم اليقني)
بل جيب أن تتم القياسات ابستباتنة مكاتنية كافية لتحديد بنية انعمة من قبيل طبقات اجلراين الرقيقة .وتناقش هذه املسائل
يف البند .3.9.3
وأخريا ،إذا احتاج األمر إىل توصيف بىن ثنائية أو ثلثية األبعاد ،خصوصا هبدف احلصول على معلومات عن التدرجات األفقية،
فإن الصعوبة الرئيسية تكمن يف اشرتاط تغطية الزمن جلميع جماالت االهتمام (عادة ساعة واحدة لتقابل ثنائي األبعاد بواسطة
طائرة عرب وصلة يف خط البصر) .وتفضي هذه املسألة إىل املاكلة التقليدية للفصل بني تغريات الزمان واملكان .ومن أساليب
التخفيف من هذه املاكلة هو تغيري اسرتاتيجية القياس ابستخدام طائرتني أو أكثر بدالا من طائرة واحدة( .ولئن كان من شأن
ذلك أن حيل إىل حد كبري مسألة التغريات املكاتنية والزماتنية ،فإتنه خيار ابهظ التكلفة ).وقد مت تصميم حاوايت مناسبة ألجهزة
استاعار األرصاد اجلوية احملمولة على الطائرات للحد من األخطاء املنهجية .وعلوة على ذلك ،تنصب أجهزة االستاعار حبيث
ال تتدخل حركة الطائرة مع الكمية اليت جيري قياسها .وعلى هذا النحو ،أجريت بنجاح قياسات حممولة جوا ملعلمات يف الغلف
اجلوي مثل درجة حرارة اهلواء والرطوبة والضغط ،وذلك يف أورواب والوالايت املتحدة األمريكية وأسرتاليا والياابن.
1.9.3

القياساتّاملباشرةّ–ّمقاييسّاالنكسارّابملوجاتّالصغرية

إن مبدأ القياس املباشر لدليل االتنكسار مبدأ بسيط جدا .فهو يقوم على أساس أن تردد رتنني جتويف املوجة الصغرية هو دالة تتبع
الاكل اهلندسي للتجويف وأبعاده كما تتبع دليل االتنكسار يف مضموتنه .ويف أي حال ،حيدث الرتنني عندما تستوىف علقة معينة
من التناسب بني بعد التجويف  Lوطول املوجة  .وحيتسب هذا األخري كما يلي:
 = / f = c / (nf)

حيث  هي سرعة اتنتاار املوجة و nهو دليل االتنكسار.

)(28.3
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والبعد  Lاثبت ،وحيدث الرتنني عند طول  اثبت ،ومن مث جيب تعويض أي تغيري يف دليل االتنكسار بتغيري يف تردد الرتنني .وتبعا
للمعادلة ) ،(28.3يكون لدينا:
 f / f = ‒  n / n

)(29.3

ويف معرض دراسة دليل االتنكسار يف الغلف اجلوي ،من املمكن عموم ا استخدام التقريب  ،1 ≈ nومن مث:
N = ‒ f / f

)(30.3

ولكن من الصعب حتقيق قياسات مطلقة .ويف الواقع ،ال تعرف مطلقا أبعاد جتويف ما بدقة كافية الستخلص تردد الرتنني تنظرايا
من خصائص التجويف .ولذلك فإن املعايرة ضرورية ،وذلك ابستخدام غاز يكون دليل اتنكساره معروف ا.

وقد وضع تنوعان من مقاييس االتنكسار يف اخلمسينيات ] [Birnbaum, 1950; Crain, 1950واستخدما كثريا فيما بعد
] .[Crain, 1955ويف ذلك الوقت ،كاتنت مقاييس االتنكسار تستخدم أانبيب الكليسرتون اليت مل تكن تردداهتا مستقرة بتغري
درجة احلرارة .ولتجنب هذا القيد ،زودت مقاييس االتنكسار بتجويفني متماثلني ،أحدمها حيتوي على غاز معروف اخلصائص،
يستخدم كمرجع ،واآلخر ميأل ابلغاز قيد الدراسة .وال تسمح املكوانت اإللكرتوتنية احلديثة إال ابستخدام جتويف واحد فقط له
قياس دقيق ومستقر لرتدد الرتنني.
ولئن كان مبدأ تاغيل مقياس االتنكسار بسيطا جدا ،فإن تنفيذه عمليا ليس هبذه البساطة .أوالا ،جيب إدخال اهلواء املراد قياسه
يف التجويف دون تقليل عامل تنوعيته كثريا .ويستخدم عموم ا جتويف أسطواين يعمل يف أسلوب  TE011وله فتحات يف طرفيه.
فإذا تغري دليل اتنكسار الوسط ،يتعني تغيري اهلواء داخل التجويف ابلسرعة الكافية ملتابعة التغريات يف الوسط .وإذا كان مقياس
االتنكسار حمموالا على منت طائرة ،فإن اهلواء داخله يتغري تنتيجة حلركة الطائرة .وإذا كان يف تنقطة اثبتة ،فل بد من توفري التهوئة.
ويف كلتا احلالتني ،جيب التحقق من أن تدفق اهلواء من اخلارج إىل الداخل ال حيدث تغيريات يف خصائص اهلواء (الضغط ودرجة
احلرارة) .وعلى وجه اخلصوص ،ينبغي أال يكون هناك أي تغيري يف املقطع العرضي لتدفق اهلواء وجيب أن يكون التدفق سلس ا.
وبطبيعة احلال يتوقف تردد الرتنني على أبعاد التجويف .ولسوف يتغري إذا تغريت األبعاد بسبب التمدد احلراري .وميكن التحقق
بسهولة من أن تغريا مبقدار  Lيف أبعاد التجويف سيظهر مبثابة تغيري مبقدار  nيف دليل االتنكسار على النحو التايل:
n / n = L / L 

)(31.3

ولذلك
n / n = T

)(32.3

حيث  هي معامل التمدد احلراري .واملعدن الذي يتسم ابلقدر األدى من التمدد احلراري هو ( Invarخليط من النيكل والفوالذ
حيث  .) ≈ 6,10-6وحىت هذا التمدد احلراري املنخفض يؤدي إىل تغيري مبقدار  6وحدات  Nمقابل تغري يف درجة احلرارة مبقدار
 10درجة مئوية وعلوة على ذلك ،غالب ا ما خيضع التمدد احلراري لظاهرة التباطؤ.

وابختصار ،فإن مقاييس االتنكسار وحدها هي القادرة على قياس التغريات السريعة جدا يف دليل االتنكسار ،والدقة احملتملة هلا
أقل من وحدة  Nواحدة .ومع ذلك ،فهي ابهظة التكلفة إىل حد ما ،واستخدامها حرج ،وال سيما إذا كان املطلوب االستقرار
على املدى الطويل أو القياسات املطلقة.
2.9.3

القياساتّغريّاملباشرةّ–ّقياسّكمياتّاألرصادّاجلوية

ميكن أيضا حتديد دليل االتنكسار يف الغلف اجلوي بناءا على قياسات املعلمات اجلوية (الضغط ودرجة احلرارة والرطوبة يف اهلواء)
ابستخدام املعادلة ) .(10.3ومقارتنة بطريقة مقياس االتنكسار ،فإن هلذا النهج ميزاتن :فهو أسهل تنفيذا ،والتفسري املادي للتغريات
امللحوظة يف دليل االتنكسار فوري.
وال بد من اختاذ جاتنب احلذر للحد من األخطاء عند إجراء قياسات الضغط ودرجة احلرارة والرطوبة ،ذلك ألن دليل االتنكسار
املستخرج منها قد ال يكون على درجة عالية من الدقة .ومن قياسات الرطوبة ودرجة احلرارة ميكن احلصول على ضغط خبار املاء
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يف الغلف اجلوي .ويف ضوء حتليل األخطاء الوارد أدانه ،من الواضح أن قياس ضغط خبار املاء هو أكثر القياسات أمهية
وحساسية.
ومتييز املعادلة
على النحو التايل:

)(11.3

يفضي إىل خطأ االتنكسارية الناجم عن أخطاء يف قيم كميات األرصاد اجلوية .وميكن التعبري عن ذلك
( 33.3أ)

N = a P + b T + c e

حيث تتوقف ِّ
املعاملت  aو bو cعلى أحوال الغلف اجلوي
a = 77,6/P

b = 77,6P/T2 + 7,46 105 e/T3

c = 3,75 105/T2

وبناءا على مثال ينطوي على شروط حرارة مألوفة ( )e = 10,2 hPa ،P = 1 000 hPa ،T = 288 Kحنصل على العلقة:
N = 0,27P + 1,25T + 4,52e

( 33.3ب)

ومن الواضح أن قياس ضغط خبار املاء ينبغي أن يكون دقيقا جدا ،مع أتنه من أصعب القياسات .وقد اقرتح العديد من الطرائق
لقياس الرطوبة ،والبند  2.2.9.3مكرس هلذه املسألة.
ومثة موطن ضعف آخر يف الطريقة غري املباشرة يتصل بثوابت الزمن يف احملاسيس ،اليت غالب ا ما تكون كبرية (يف حدود عدة ثوان)
وليست كلها متماثلة .وهذا يؤدي إىل صعوابت يف حتديد التغريات السريعة يف االتنكسارية ،أو تدرجها.
وال بد من اإلشارة إىل أن  Pو Tو eهي األخطاء القصوى يف الكميات املقيسة ،غري أن اخلطأ يف االتنكسارية الذي تعطيه
املعادلة ) (33.3هو أيض ا خطأ أقصى ،وهو مدعاة للتااؤم الاديد .فإذا وضعت افرتاضات باأن توزيع فرادى األخطاء ،كأن
تكون مستقلة مثلا وموزعة باكل موحد على فرتات  2Pو Tو eعلى التوايل ،فمن املمكن حساب التوزيع
االحتمايل  Nوتوصيف دقة حتديد  Nبكمية إحصائية من قبيل االحنراف املعياري ،أو مدى التباعد الربعي ).(interquartile
1.2.9.3

قياساتّدرجةّاحلرارةّوالضغط ّ

درجة احلرارة هي أسهل كمية للقياس على وجه الدقة والضبط .وتستخدم موازين احلرارة التقليدية يف احملطات األرضية ،واثبت
الزمن فيها يف حدود اثتنية .ومن األدوات األسرع الثرميستور وسلك البلتني .وتستخدم مقاومات البلتني عادة يف عدد
من املنصات ترتاوح من العوامات املزودة ابألدوات إىل األبراج إىل الطائرات .وعندما تعايَر بعناية فإهنا تقدم تنتائج دقيقة (تصل
إىل  0,02±درجة مئوية) مبعدل سريع .ويتوقف معدل االستجابة على كيفية احتواء احملساس ،ولكنه استخدم بنجاح على منت
طائرة لقياس درجة حرارة الغلف اجلوي مبعدالت تصل إىل .Hz 50
أما قياس الضغط فهو أكثر صعوبة .ومن أكثر األجهزة شيوعا هو ’كبسولة أتنريويد‘ ،ولكنها ليست دقيقة جدا بسبب
التاوهات املستمرة وهي اتبعة لدرجة احلرارة .وال ميكن استخدام ابرومرت الزئبق إال يف احملطات األرضية .وتستخدم بعض األجهزة
ما يسمى ِّ
يتحول التغري يف الضغط إىل إشارة كهرابئية.
مقاومات اجلهد ) ،(piezoresistorsحيث ّ
ومع ذلك ،وكما رأينا أعله ،ليست هناك حاجة إىل دقة عالية لقياس الضغط واألجهزة املوجودة وافية ابلغرض عموم ا.

2.2.9.3

قياساتّالرطوبة

يف الظروف اليت تصادف يف دراسات األرصاد اجلوية الراديوية ،ميكن اعتبار اهلواء الرطب مبثابة مزيج من الغازات املثالية .وميكن
قياس الرطوبة فيه ،وهي ترتبط مبا حيويه من خبار املاء ،ابستخدام العديد من املعلمات املرتابطة بعلقات تتوقف أيضا على الضغط
ودرجة احلرارة .والكمية املادية اليت تتوقف عليها مباشرة االتنكسارية هي الضغط اجلزئي  .eوهذا الضغط اجلزئي هو ابلضرورة أقل
من (أو يساوي) ضغط البخار املابَع  ،esوالذي يتوقف يف ظل افرتاض الغاز املثايل فقط على درجة احلرارة  .Tومثة كمية ماتقة
شائعة االستخدام هي الرطوبة النسبية ( Hابلنسبة املئوية) اليت تعرف أبهنا:
)H = 100e / es(T

)(34.3
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وهناك كميتان أخراين تصادفان ومها تنسبة املزج ( rبوحدة  )kg/kgوهي تنسبة كتلة خبار املاء إىل كتلة اهلواء اجلاف ،وتركيز خبار
املاء  وهو كتلة خبار املاء لكل وحدة حجم ).(g/m3
ومن املهم أن تنعرف كيف خيتلف ضغط البخار املابع ابختلف درجة احلرارة .وميكن استخدام عدة علقات جتريبية أو شبه
جتريبية وهي تكاد تكون متكافئة ألغراض االستخدام العملي .ويف الواقع ،يتعني استخدام صيغتني ،واحدة فوق  0درجة مئوية،
تعطي البخار املابع فوق املاء السائل ،واألخرى دون  0درجة مئوية ،تقابل البخار املابع فوق اجلليد .وهناك علقة بسيطة
(واردة يف التوصية  )ITU-R P.453دقيقة مبا فيه الكفاية بني – 40و 50+درجة مئوية.
)(35.3

و


 t 





EFwater  1  104 7.2  P  0.00320  5.9 107  t 2
2





EFice  1  104 2.2  P  0.00382  6.4 107

حيث:
احلرارةّ)(oC

:t

درجة

:P

الضغط

:H

الرطوبة النسبية )ّ (%

:es

ضغط البخار املابع ) (hPaعند درجة احلرارة  (°C) tواملعاملت  aو bو cو dهي:

)(hPa

للماء

للجليد ّ

a = 6,1121
b = 18,678
c = 257,14
d = 234,5

a = 6,1115
b = 23,036
c = 279,82
d = 333,7

(صاحلة من – 40إىل  50درجة مئوية)

(صاحلة من – 80إىل  0درجة مئوية) ّ

ويتم احلصول على ضغط البخار  eمن كثافة خبار املاء ابستخدام املعادلة:
hPa

)(36.3

حيث تق ّدر بوحدة )ّ.(g/m3وتقدم التوصية  ITU-R P.836القيم املمثلة.
وقد وضعت عدة طرائق لقياس الرطوبة ،ومعظمها يقوم على أساس التوازن املادي ][Spencer-Gregory and Rourke, 1957
وبعضها ،أحدث عهدا ،يستخدم اتنتاار موجات الضوء .وفيما يلي أدانه استعراض موجز هلذه الطرائق ،يارح مبدأ عملها
ويناقش مزاايها وعيوهبا .ويلحظ أتنه ميكن استخدام املعادلة ) (33.3الشتقاق دقة حتديد االتنكسارية فقط عندما يتم قياس
الضغط اجلزئي للبخار .وإذا كاتنت املعدات تقيس معلمة رطوبة أخرى ،فل بد من إقامة علقة اشتقاق االتنكسارية من الكميات
املقيسة فعليا.
ويف معظم احلاالت ،من الضروري إجراء معايرات منتظمة ملعدات القياس (مقياس درجة الرطوبة) .وميكن القيام بذلك بواسطة
متطري أقل من ضغط البخار فوق املذيب النقي يف تنفس
حماليل امللح .فمن املعروف مثلا أن ضغط البخار فوق حملول مذاب غري ّ
درجة احلرارة (مبدأ  .)Le Chatelierوهكذا من املمكن توفر عدة حماليل تؤدي إىل رطوبة تنسبية معروفة بني  10و 90يف املائة،
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مثلا .وتتوقف الرطوبة النسبية على درجة احلرارة فوق احمللول املابع جدا ولذا من الضروري أيضا رصد درجة احلرارة بعناية.
وإلجراء معايرة دقيقة من الضروري استخدام ما ال يقل عن ثلثة أو أربعة حماليل عرب مدى الرطوبة موضع االهتمام .وعلى سبيل
املثال ،عند معايرة حماسيس رطوبة للستخدام يف غلف جو حبري دافئ ،حيث من املتوقع أن تتجاوز الرطوبة النسبية  60يف
املائة ،يكفي استخدام ثلثة حماليل .وإذا كان مدى الرطوبة املطلوب قياسه أكرب فإن األمر حيتاج إىل مزيد من احملاليل (إذ تكفي
مخسة حماليل عادة عند معايرة مدى رطوبة من  10إىل  90يف املائة) .وقد مت تطوير أجهزة معايرة أحدث عهدا تزود اهلواء برطوبة
تنسبية معينة مبزج اهلواء اجلاف واهلواء املابع ابملاء .ويف هذه الطريقة جيب أيض ا معرفة درجة حرارة التاغيل.
1.2.2.9.3

مقياسّرطوبةّنقطةّالندى

يتمثل مبدأ مقياس رطوبة تنقطة الندى (الذي عرضه  Regnaultيف عام  )1845يف ختفيض درجة حرارة اهلواء وصوالا إىل النقطة
اليت حيصل فيها التابع .وإذا حدث هذا التابع عند درجة احلرارة  ،TDفإن ضغط البخار  eيعطى ابلعلقة:
)e = es(TD

)(37.3

ومن مث تعطي العلقة ضغط البخار مباشرة.
ويقوم مبدأ هذه األداة على استعمال صفيحة معدتنية مصقولة ،يف اتصال مع اهلواء ،يتم تربيدها ببطء .وينعكس شعاع ضوء
من الصفيحة ويركز على مكااف ضوئي .وعندما تتكاثف قطريات املاء يتاتت الضوء وتتضاءل اإلشارة امللحوظة .عندئذ
يعطي مقياس درجة احلرارة تنقطة الندى .ويف املعدات احلديثة ،تقاس درجة احلرارة بواسطة ثرميستورات أو مزدوجات حرارية ويتم
احلصول على التربيد بواسطة تقاطعات .Peltier
ويف املمارسة العملية ،يتم خفض درجة حرارة الصفيحة ورفعها مرارا ،من أجل البقاء حول تنقطة الندى .وتنتيجة لذلك ،يكون
اثبت الزمن كبريا تنوع ا ما ،يف حدود بضع ثوان.

وعلوة على ذلك ،فإن عملية التكاثف أكثر تعقيدا إىل حد ما مما هي يف النظرية املبسطة املذكورة أعله .ويف الواقع ،ترتسب
طبقة رقيقة جدا من املاء على الصفيحة فوق درجة حرارة تنقطة الندى .وتنقطة الندى هي النقطة اليت تتحول فيها مساكة هذه
الطبقة إىل قطريات ،وهي مرحلة مستقرة الدينامية احلرارية بسبب االفخنفاض الناتج يف الطاقة املرتنة .ومع ذلك ،فإن ضغط التابع
يف االتصال مع القطريات خمتلف (أعلى) عن مثيله يف االتصال مع صفيحة ،حيث هناك تدرج يف ضغط الغاز ،وتدرج مصاحب
يف درجة احلرارة وال بد من تصحيح القياسات هلذا الغرض.
2.2.2.9.3

مقاييسّالرطوبةّالكيميائيةّوالغشائية

هناك فئة من مقاييس درجة الرطوبة الكيميائية تضم ترسبا من امللح (كلوريد الليثيوم عموما) أو مادة اسرتطابية أخرى مثل غااء
كربون على الزجاج أو غااء بلستيكي .وعندما تكون هذه املكوتنة يف اتصال مع اهلواء الرطب حيدث تبادل جلزيئات املاء بني
اهلواء وامللح حبيث حيصل توازن بني اهلواء وحملول امللح (حتليل كهرابئي) .حيث يتسبب امتصاص امللح للماء ،الذي يزداد ابرتفاع
الرطوبة النسبية ،يف تغريات يف اخلصائص الفيزايئية للملح ،مقاومته الكهرابئية مثلا ،اليت ميكن قياسها بسهولة ،ويعطي الرطوبة
النسبية بعد املعايرة .ويلحظ أيضا أن املقاومة تتوقف على درجة احلرارة.
وهذا النوع من مقاييس الرطوبة حساس للتلوث .ولدى استخدام التيار املباشر حيدث استقطاب كهرابئي ،وهلذا يتم تاغيل هذا
املقياس عموم ا ابستخدام التيار املتناوب .ومثة مقياس رطوبة كيميائي آخر يعمل ابلسعة .ويف هذا النوع ،ينطوي احملساس
على سعة تتغري خصائصها الكهرابئية ابمتصاص خبار املاء ،واليت تتوقف بدورها على الرطوبة النسبية يف اجلو احمليط .والعازل
الكهرابئي التقليدي هلذا التطبيق هو مادة ألومينا .وتستخدم بعض األجهزة عوازل متعددة الطبقات.
ويتوقف اثبت الزمن على مساكة العازل الكهرابئي كما يتوقف على مساكة وتنوع الغطاء الواقي الذي يوضع فوق احملساس.
ومن مث قد يرتاوح من حوايل  3ثوان إىل  15اثتنية .وشريطة احلفاظ على تنظافة احملساس والغطاء الواقي ،فإن املقياس الغاائي
مثايل لقياس الرطوبة يف جمموعة متنوعة من البيئات وميكن بسهولة تنصيبه على األبراج أو العوامات أو املناطيد .وميكن إجراء
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معايرة دقيقة للجهاز ابستخدام حماليل ملحية خمتلفة كما سبق ذكره .وعندما يستخدم ابالقرتان مع مقاومات بلتني معايرة بدقة
لقياس درجة احلرارة ومع حموالت ضغط صلبة ،ميكن احلصول على قياس االتنكسارية أبفضل من  1 ±وحدة .N
3.2.2.9.3

مقياسّالرطوبة

مقياس الرطوبة ،أو ميزان احلرارة املزدوج اجلاف والرطب ،مقياس شائع جدا لقياس الرطوبة ،حيث يعطي ميزان احلرارة األول
ضغط اهلواء ويغطى ميزان احلرارة الثاين (امليزان الرطب) مبنديل مبلل .فإذا مل يكن اهلواء احمليط مابع ا ببخار املاء ،يتبخر بعض
املاء من املنديل ،وتنتيجة لذلك ياري ميزان احلرارة الرطب إىل درجة حرارة  ،TWوهي أقل من درجة حرارة اهلواء  .TAومن الفرق
بني درجيت احلرارة (وهو ما يسمى خفض درجة احلرارة) ،ميكن استخلص الضغط اجلزئي للبخار من العلقة شبه التجريبية:
)e = es(T) – AP(TA – TW

)(38.3

حيث  Pهي الضغط.
واملاكلة هي حتديد املعلمة  ،Aاثبت قياس الرطوبة ،اليت تتوقف يف الواقع على سرعة اهلواء ،ومن مث يتعني معايرة كل
من املعدات.
وحيتوي مقياس الرطوبة التقليدي على موازين حرارة عادية؛ وتستخدم األجهزة األحدث عهدا موازين ثرميستور.

ومقياس الرطوبة سهل االستخدام جدا؛ غري أن هناك بعض القيود العملية .فمن أجل القيام بعملية أوتوماتية طويلة مبا فيه
الكفاية ،ال بد من توفر خزان للماء .واجلهاز حساس جدا للتلوث من الغبار احمليط مبقياس احلرارة الرطب .ويصبح التاغيل
مستحيلا عندما تكون درجة حرارة امليزان الرطب أقل من  0درجة مئوية ،تنظرا لتجمد املواد .وأخريا ،فإن اثبت الزمن يف ميزاين
احلرارة خمتلف ،حيث يكون يف مقياس احلرارة الرطب أطول (بضع ثوان على األقل).
4.2.2.9.3

مقياسّدرجةّالرطوبة Lyman-

مقياس درجة الرطوبة  Lyman-أسرع من األجهزة اليت ورد ذكرها أعله (وقد يكون اثبت الزمن فيه يف حدود بضع أجزاء
من املائة من الثاتنية) .وهو يقوم على مبدأ إرسال خط  Lyman-من طيف اهليدروجني (يقع يف جمال األشعة فوق البنفسجية
مبقدار  121,6انتنومرت) وقياس التوهني الذي يتعرض له عرب مسافة  Lوذلك أساسا بسبب امتصاص خبار املاء .فإذا كاتنت  I0هي
شدة اإلرسال ،و Iهي الادة املقيسة على مسافة  ،Lعندئذ
)I = I0 exp (‒k L

)(39.3

اليت تدل على مقدار تركيز البخار.
واملأخذ الرئيسي على هذه األداة هو عدم االستقرار ،ذلك ألن الطيف املنبعث من الضوء حيتوي يف الواقع على عدة خطوط ويتغري
مبرور الزمن .ولذلك فإن مقياس  Lyman-يستخدم ،يف املمارسة العملية ،إىل جاتنب جهاز آخر ،أبطأ منه ،مثل مقياس رطوبة
تنقطة الندى مثلا ،الذي يستخدم لتصحيح االتنزايح الزمين .وقد مت بنجاح استخدام مقياس الرطوبة  Lyman-مع مرآة تنقطة
الندى من الطائرة لقياس بنية االتنكسارية الرأسية واألفقية بدءا من ارتفاعات منخفضة ووصوالا إىل طبقة السرتاتوسفري.
3.9.3

قياسّاجلانبياتّالرأسية

يعترب تدرج االتنكسارية الرأسي أكثر أمهية من القيمة املطلقة للتنكسارية .فإذا كاتنت املعلومات مطلوبة عن بىن الغلف اجلوي،
من قبيل طبقات اجلراين ،فإتنه يتعني قياس اجلاتنبية الرأسية .وميكن القيام بذلك أساسا بعدة أساليب .إذ ميكن استخدام مسبار
راديوي لسرب الرتوبوسفري واملناطق الدتنيا من السرتاتوسفري .ولقياس االتنكسارية يف األمتار املائة األوىل أو الثاتنية ،ميكن لألجهزة
املنصوبة على أبراج أن توفر تقديرات دقيقة عن االتنكسارية ابستباتنة مكاتنية عالية .وميكن إجراء القياسات على سطح املياه
بواسطة عوامات عمودية جمهزة ابألدوات .وهذه العوامات عبارة عن منصة ممتازة لقياس بنية االتنكسارية يف األمتار العارة األوىل،
وهو أمر مهم حيث تسود جماري التبخر فوق سطح املاء يف ظروف الصحو .ومن الوسائل األخرى لقياس البنية الرأسية
للتنكسارية استخدام املسابري املسقطة والصاروخية واملناطيد املربوطة.
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ويتألف املسبار الراديوي لألرصاد اجلوية عموما من جمموعة من احملاسيس (من بني تلك املوصوفة أعله) احملمولة يف منطاد صغري
يرتفع مسافة  20إىل  40كيلومرت ،وترسل البياانت إىل األرض بواسطة مرسل راديوي .ويتعني أن تكون األدوات رخيصة وقوية؛
وأن تكون دقتها ،خصوصا باأن الرطوبة ،عموما أقل مما هو مطلوب ألغراض األرصاد اجلوية الراديوية ما مل يكن املطلوب جمرد
وصف إحصائي (عادة  1أو  hPa 2من حيث الضغط ،و 0,2درجة مئوية من حيث درجة احلرارة ،و 2إىل  5يف املائة من حيث
الرطوبة) .ومع ذلك ،فقد استخدمت بنجاح قياسات املسابري الراديوية يف قياس طبقات اجلراين ابلقرب من السطح (أي ضمن
الكيلومرت األول) وكذلك يف ارتفاعات من عدة كيلومرتات.
ولتحديد جاتنبية ما ،ال بد من التغلب على صعوبتني متضاربتني .وإذا كاتنت سرعة صعود املسبار الراديوي عالية جدا ،فإن
احملاسيس ،حبكم ثوابت الزمن اخلاصة هبا ،ال تكون يف حالة توازن حملي ،وميكن أن تتعرض التدرجات املقيسة لقدر ال أبس
به من اخلطأ .ومن انحية أخرى ،إذا كاتنت سرعة الصعود منخفضة ،فإن فرادى القياسات تكون أكثر دقة ولكن الغلف اجلوي
قد يتغري أثناء الوقت املستغرق للحصول عليها .ويف املمارسة العملية تكون دقة قياسات املسابري الراديوية ابلقرب من سطح
األرض حمدودة بسبب ارتفاع سرعة الصعود األولية وغالب ا ما ال تكون البياانت من األمتار املائة األوىل موثوقة للغاية.

ومن أجل احلصول على بياانت أكثر موثوقية يف عارات األمتار القليلة األوىل وكذلك عرب الرتوبوسفري ،ميكن استخدام مسبار
إسقاط بدالا من مسبار راديوي .وال ختتلف رزمة أدوات مسبار اإلسقاط عن رزمة املسبار الراديوي ،مما يتيح دقة يف االتنكسارية
يف حدود  5±من وحدات  .Nومسبار اإلسقاط ،كما يوحي به االسم ،يسقط من طائرة .وتربط برزمة األدوات مظلة صغرية
حبيث يرتاوح معدل اهلبوط ما بني  5و 10أمتار يف الثاتنية .وتكون أزمنة استجابة احملساس ما يقرب من  2اثتنية ،ولذا فإن أفضل
استباتنة مكاتنية رأسية هي حوايل  10أمتار .ويتم رصد موقع الوحدة بواسطة مستقبل  GPSصغري يقدر االرتفاع يف حدود 20±
مرتا .وبديلا من ذلك ،ميكن أن يستدل على االرتفاع من قراءة الضغط بنفس الطريقة املتبعة يف مسبار راديوي .ويكون مدى
القياس عن بعد ملسبار اإلسقاط حوايل  300كيلومرت .ومسابري اإلسقاط مفيدة جدا أيضا يف رسم جاتنبيات الغلف اجلوي فوق
احمليط .وميكن يف التاغيل املتزامن استخدام ما ال يزيد عن أربعة مسابري.

ومن الواضح أن األبراج والعوامات اجملهزة ابألدوات مفيدة فقط ضمن جمال حمدود من االرتفاعات .ومع ذلك ،ويف هذا اجملال
احملدود ،فإهنا تتفوق على املسابري الراديوية أو املسقطة يف أمرين :فهي متيز أوالا بني االختلفات املكاتنية والزماتنية (وهذه األخرية
إذا كاتنت مماثلة لثوابت زمن احملساس) ،كما أهنا تسمح اثتني ا ابستمرار الرصد ،يف حني ال يتم احلصول على جاتنبيات املسابري
الراديوية عموما سوى بني مرة وأربع مرات يف اليوم يف أوقات منتظمة كجزء من خدمات األرصاد اجلوية االعتيادية .وابلنسبة ألي
جتربة على املدى الطويل ،حيث يتوخى الرصد املستمر ،قد حتيد حماسيس األرصاد اجلوية عن مسارها مما قد يتسبب يف أخطاء
منهجية .وهلذا السبب جيب تنظيف كل احملاسيس وإعادة معايرهتا دورايا .وهذه هي املاكلة خصوصا يف العوامات العمودية
اجملهزة ابألدوات .أما احملاسيس املنصوبة على مقربة من سطح البحر (أي أقل من حوايل  5أمتار فوق مستوى سطح البحر)
فتتعرض لرتاكم ترسبات امللح اليت ميكن أن تنال كثريا من دقة قياسات درجات احلرارة والرطوبة إىل جاتنب إطالة اثبت الزمن
يف كل جهاز .ولذلك فإن األدوات األقرب إىل سطح البحر ترتاجع من حيث الدقة والتزامن إزاء األدوات األخرى .وتتكاف
تباينات هامة يف القياسات بعد جمرد يومني أو ثلثة أايم من تنارها.
4.9.3

قياسّالبىنّالرأسيةّواألفقية

إن مهمة التوصل إىل بنية ثنائية األبعاد للتنكسارية يف الغلف اجلوي مهمة صعبة للغاية .إذ يتعني محل احملاسيس على منت طائرة
أو مروحية .والطائرات الصغرية البطيئة مثل الطائرات الاراعية مبحرك مناسبة لقياس جمموعة متنوعة من املعلمات يف الغلف
اجلوي ،مبا يف ذلك الكميات الثلث اهلامة والضرورية لتحديد دليل االتنكسار اجلوي وكذلك متوسط تدفقات الرايح
واضطراابهتا .ولدى إجراء القياسات احملمولة جوا لدرجة احلرارة والضغط والرطوبة ،جيب أن يؤخذ يف احلسبان موقع الطائرة
وارتفاعها على وجه الدقة وكذلك األخطاء املنهجية اليت تتسلل يف قياسات كميات األرصاد اجلوية .ومن شأن أدوات االستجابة
السريعة ،مثل املقاومات من البلتني ومقاييس درجة الرطوبة  Lyman–αإىل جاتنب تنظام تسجيل البياانت الرقمية ،عندما ترّكب
على منت طائرة بطيئة 25-20( ،مرت/اثتنية) أن تضمن االستباتنة املكاتنية للقياسات يف حدود قياسني يف املرت .وقد مت بنجاح إجراء
قياسات دليل االتنكسار يف ارتفاعات ما بني  10و 13 000مرت ابستخدام طائرات خمتلفة .وميكن إجراء القياسات من الطائرة
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للبنية األفقية والرأسية لدليل االتنكسار ابلطريان يف شكل مسنن عرب املنطقة موضع االهتمام .وقد أجريت هذه القياسات بنجاح
يف أسرتاليا ،مثلا ،يف حماولة لتقصي جماري اهلبوط على تنطاق واسع.

وعند إجراء القياسات احملمولة جوا لدرجة احلرارة والرطوبة ال بد من العناية يف أخذ األخطاء املنهجية يف احلسبان .ومن مصادر
اخلطأ يف قياس درجة احلرارة والضغط ما يلي:
حركة الطائرة عرب اهلواء ،مما حيدث االضطراب يف كميات اهلواء الساكنة.
’‘1
التدفئة الثابتة احلرارة للمحاسيس بسبب تدفق اهلواء حوهلا.
’‘2
الفرق يف درجة احلرارة يف احملساس وحاويته .وأكثر ما يلحظ هذا التأثري عندما تطري الطائرة يف شكل مسنن ،وأقله
’‘3
عندما تطري يف خط مستقيم مستقر.

وعندما تطري الطائرة يف شكل مسنن ،هناك عدد من التصحيحات اليت جيب تطبيقها على البياانت لنفي هذه األخطاء املنهجية.
وميكن االطلع على تفاصيل التصحيحات اللزمة يف ] [Lenschow, 1986و] .[Hartmann & Hacker, 1990وابختصار،
تامل هذه التصحيحات تطبيق ما يلي:
عامل االسرتداد  -بناءا على السرعة اجلوية للطائرة ومعادلة  Bernoulliاليت حتكم التغريات اثبتة احلرارة يف غاز مثايل.
’‘1
تصحيح السرعة اجلوية  -ميكن تصحيح درجات احلرارة النامجة عن السرعة اجلوية ابستخدام صيغة تقوم على السرعة
’‘2
اجلوية احلقيقية للطائرة ،والضغط الساكن والدينامي ،وتنقطة الندى ،وعامل االسرتداد.
تصحيح الضغط الساكن  -وهذا أمر أساسي حلساب تصحيح درجة احلرارة النامجة عن السرعة ،وهو يستخرج
’‘3
من معلومات ضغط االرتفاع لعمليات صعود وهبوط متعاقبة إىل جاتنب بياانت قياس االرتفاع ابلرادار.
تصحيح حاوية احملساس  -احلاجة إىل معرفة زمن استجابة احلاوية إزاء التغريات يف درجة احلرارة .وميكن االطلع
’‘4
على تفاصيل تصحيحات حاوية احملساس يف ].[McCarthy, 1973
كما يتعني أيضا معرفة موقع وسلوك الطائرة .ويتحقق ذلك ابجلمع يف استخدام مقاييس الضغط واالرتفاع ابلرادار والنظام العاملي
التفاضلي لتحديد املواقع ) (GPSوالتسارع .وتستخدم بعض الطائرات تنظام حتديد املواقع ابلقصور الذايت الذي جيمع استخدام
املدوتنة ارتفاع الطائرة والتوجه واملسري والتمايل والتأرجح والزمن .ويكون تسجيل
مقاييس الدوران والتسارع .وتتضمن املعلومات ّ
الرتددات حوايل .Hz 15 – 10
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تأثير االكنسار في االكنشار
1.4

مقدمة

يتسم تأثري أحوال االكنسسر اجلوي يف اكنتشر املوار الااييوية بأمهية كربى ،ال سيمر يف املسريا األقفيية أ به األقفيية
من بأن األحوال اجلوية السرئدة على كنطرق اسع اليت تتسم بتد ج اكنسسر أسي سرلب ،حيدث مثلا يف ظا ف اايرن
اييوي ،كمر هو موضح يف الفصل  ،3أن تغري اجتره اكنتشر طهيعة املوار الااييوية تغريا كهريا على طول مسري مر لذلك،
تهعرا للمواقع النسهية هلوائير االستيهرل اجملر ي الااييوية يف مسري معني ،تتفر خصرئص اإلبر ا املستيهلة من
هوائي آلخا
ميسن أن تعرين اإلبر ا املستيهلة من متوسط اخنفرض أ تعزيز قوي على امتداي كنطرق تايي اسع قد يسون ميدا تهعية
سوية اإلبر ة للرتيي هرمرا عندمر حيدث خهو اكنتيرئي عرب كنطرق صغري من مث يهد أكن ال بد من صف آثر أحوال االكنسسر
على املسري الااييوي هنرك يف األيبير كنُ ُهج خمتلفة تٌعاض بإجيرز قفيمر يلي أيكنره
1.1.4

تقريب األشعة

الغلف اجلوي سط اكنتشر غري متجركنس ميسن قفي اعتهر النفرذية املغنطيسية ثربتة بينمر تتوقف السمرحية العرزلة على املسرن
أحد هذه
الزمرن هلذا السهب عمومرا ليس هنرلك من حل كرمل ملعريال  Maxwellإال عند استعمرل بعض التيايهير
التيايهر هو تيايب الهصاير اهلندسية ،الذي ميسن استخدام يف جمرل الرتييا العرلية يف الوصل الااييوية يف الهصاير
هو صرحل إذا كرن كل من مسرحية الوسط اتسرع اجملرل خيتلف قليلا قفيط على امتداي مسرقفر يف تهة طول املواة
يفرتض قفيمر يلي أن ليس هنرلك من خسر ة يف سط االكنتشر  ،من مث قفإن يليل االكنسسر  nيسر ي تيايهرا  1,0003يتنرقص
بتزايد اال تفرع مبعدل – 40حدة  Nلسل كيلومرت يف األحوال االعتيريية يسون متج  Poyntingعموييرا على اههة املواة
من مث مترسيرا إزاء مسريا قد ة اإلبر ة هي األبعة برقفرتاض مبثربة متج املوقع املصرحب لسل كنيطة على امتداي بعرع
مر  sمنحىن حمو السينر على امتداي هذا الشعرع ،تهني أن معريلة األبعة ميسن أن تسون كمر يلي:
 
d  dr 
n.
 n
ds  ds 



)(1.4

هي بسل املتج يف معريلة الشعرع تسون املسوكنة الائيسية للتد ج  nيف االجتره الاأسي
إذا مل يؤخذ يف احلسهرن سوى االختلقفر يف يليل االكنسسر إزاء اال تفرع ،ميسن التعهري عن احننرء الشعرع عند كنيطة مر كمر يلي:
1
cos 
dn
= 


n
dh

حيث:

:
dn
dh

:h
:

كنصف قطا إحننرء الشعرع
:

التد ج الاأسي لدليل االكنسسر
اال تفرع قفوق سطح األ ض
زا ية الشعرع مع املستوي األقفيي عند النيطة قيد النظا

)(2.4
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ويؤخذ إحنناء الاعاع على أتنه موجب من أجل احنناء موجه حنو سطح األرض.
وابعتبار أن  nقريبة من  ،1ميكن كتابة املعادلة ) (2.4من أجل مسريات أفقية تقريبا على النحو التايل:
1
dn


dh

) (3 . 4

ولذلك ،من الواضح أتنه إذا كان التدرج اثبت ا فإن مسريات األشعة هي أقواس لدائرة .ويعين هذا التقريب ،بطبيعة احلال ،أن املسري
قصري مبا فيه الكفاية لكي يبقى الاعاع أفقيا تقريبا .ومعادلة الاعاع املذكورة أعله مكافئة لقاتنون اتنكسار .Snell-Descartes
ويف وسط كروي طبقي أيخذ قاتنون االتنكسار الاكل التايل:

اثبت = n.r.cos 

)(4.4

املعروف ابسم صيغة  ،Bouguerحيث  rهي املسافة من تنقطة على الاعاع قيد النظر إىل مركز األرض .ويتوقف الثابت
يف املعادلة ) (4.4على األحوال األولية للاعاع.
2.1.4

دليلّاالنكسارّاملعدلّونصفّالقطرّالفعليّلألرض

قيمة دليل االتنكسار قريبة جدا من الوحدة .وميكن كتابتها (اتنظر التوصية  )ITU-R P.453كما يلي:
n = 1 + N .10-6

) (5 . 4

حيث  Nهي االتنكسارية ،معربا عنها "بوحدات ( "Nاتنظر الفصل .)3

وعندما يكون ملسري شعاع يف الغلف اجلوي تنصف قطر احنناء يساوي تنصف قطر األرض  ،aجند من املعادلة ) (3.4أن:
dn
1
= 
dh
a

ومن مث

h
اثبت =
a

أو

h
اثبت =
a

n+

N + 106.

) (6 . 4

) (7 . 4

) (8 . 4

وتسمى الكمية
h
a

M = N + 106.

) (9 . 4

دليل االتنكسار ،ويعرب عنه بوحدات  .Mوعند استخدام معامل  modulusاالتنكسار  ،Mميكن اعتبار حدوث االتنتاار
على امتداد أرض مسطحة يف غلف جوي قيمة االتنكسارية فيه  .Mوتكون قيمة احنناء األشعة تنسبة إىل األرض (املسطحة) 'ρ
كما يلي:
106
dM

'
dh

)(10.4

وعلى العكس ،ميكن اعتبار ذلك مبثابة متثيل حلالة يكون فيها االتنتاار مستقيما فوق أرض تنصف قطرها الفعلي
مبوجب العلقة:
106 106 dM dN 106




re
ka
dh
dh
a

حيث  kهي عامل تنصف قطر األرض الفعلي.

re

)(11.4
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4

اآلاثرّاالنكساّريةّيفّاألحوالّالعادية
االنكسارّدونّاملعياريّواالنكسارّفوقّاملعياري

يف األحوال العادية تعطى  39‒ = dN/dhوحدة  km/Nمن أجل تنصف قطر االحنناء ملسريات األشعة حيث = 
كيلومرتا .ويف هذه األحوال يكون احنناء األشعة أقل من احنناء سطح األرض (الاكل  .)1.4وعندما تكون قيم  dN/dhأكرب
من – 39وحدة  km/Nيقال أن االتنكسار يف الغلف اجلوي دون املعياري .وتتوفر أحوال االتنكسار فوق املعياري من أجل
 dN/dhأصغر من – 39وحدة  .km/Nوتنصف قطر االحنناء يساوي تنصف قطر األرض من أجل  157– = dN/dhوحدة
 . km/Nوتتوفر أحوال جراين من أجل  dN/dhأصغر من – 157وحدة  .km/Nوتتقاطع مسريات األشعة مع سطح األرض
وحتدث اتنعكاسات على األرض (الاكل .)1.4
25 641

ومن ذلك يتبع أن معامل تنصف قطر األرض الفعال  keيعطى ابلعلقة:
157
157  dN /dh



106 /a
dN /dh  10 /a
6

ke 

)(12.4

ويف األحوال االعتيادية ( 39– = dN/dhوحدة  )Nيساوي املعامل  keحوايل .4/3
الاكل

1.4

آاثرّاالنكسارّيفّالغالفّاجلويّعلىّانتشارّاإلشاراتّالراديوية ّ
0
dN / dh
–39

 157-وحدة km/N

← 157وحدة km/N

األرض الفعلية بقطر ← a
Radio-Meteo. 04-01

2.2.4

زاويةّاالرتفاعّالظاهرية

يرتتب على االفخنفاض يف دليل االتنكسار بتزايد االرتفاع زايدة يف زاوية االرتفاع الظاهرية ملصدر بعيد .وسيكون هناك تقلبات
حول هذه الزاوية الظاهرية بسبب االختلفات احمللية يف بنية دليل االتنكسار .واحنناء األشعة بسبب االتنكسار مستقل جوهرايا
عن الرتدد .ويلحظ أن جزءا كبريا من احنناء الاعاع الراديوي حيدث يف اجلزء األكثر كثافة وتغريا يف الغلف اجلوي األقرب إىل
سطح األرض .ويف حالة االتنتاار أرض -فضاء ،تتناقص بسرعة األخطاء يف زاوية االرتفاع الظاهرية لساتل ما بسبب االتنكسار
عندما يتحرك الساتل من األفق إىل السمت.
واملعلومات املناورة باأن قياسات االحنراف الزاوي ليست مستفيضة .وحيتوي اجلدول  1.4على بعض تنتائج القياس.
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اجلدول
قيمّاالحنرافّالزاوي
1.4

زاويةّاالرتفاع

متوسطّجمموعّاالحنرافّالزاوي(ّّ،ابلدرجات)

(ابلدرجات)

اهلواءّالقاريّالقطيب

اهلواءّالقاريّاملعتدل

اهلواءّالبحريّاملعتدل

اهلواءّالبحريّاملداري

1
2
4
10
20

0,45
0,32
0,21
0,10

–
0,36
0,25
0,11
0,05

–
0,38
0,26
0,12
0,06

0,65
0,47
0,27
0,14

0,03

0,04



30

االختلفات من يوم إىل يوم بقيمة ( للعمودين  1و 4فقط)
1
10

متوسط جذر الرتبيع
متوسط جذر الرتبيع

0,1

0,007

وكلما تضاءل عرض حزمة اهلوائي ازدادت الدقة املطلوبة لتوجيه اهلوائي .ومناذج الغلف اجلوي غري كافية أحياانا لتحديد زاوية
توجيه اهلوائي؛ ويف هذه األحوال جيب استخدام القيم املقيسة لدليل االتنكسار كدالة للرتفاع.
3.2.4

طولّاملسريّالكهرابئيّالراديوي

مبا أن معامل االتنكسار يف الرتوبوسفري أعلى من الوحدة وخيتلف كدالة ابختلف االرتفاع ،فإن طول املسري الراديوي ملوجة تنتار
على خط البصر يتجاوز طول املسري اهلندسي .وميكن احلصول على الفرق يف الطول خبطأ أقل من  cm 2لزاوية ارتفاع  0أكرب
من  3درجات ،بواسطة علقة التكامل التالية:


L   (n  1)ds

)(13.4

0

فإذا أمهل االحنراف بني مسري املوجة الفعلي واخلط املستقيم ما بني طريف املسري ،وإذا افرتضنا علقة أسية يف الغلف اجلوي
(تناقص أسي بقيمة  n-1بتزايد االرتفاع) ،ميكن حساب تكامل املعادلة ) [Boithias, 1984] (13.4كما يلي:
(ns  1)2
 dn 
 dh  sin 0
s

L 

)(14.4

حيث  nsو (dn/dh)sمها دليل االتنكسار وتدرجه الرأسي قرب سطح األرض ،على التوايل .ولكن تنظرا لبعض مواطن تنقص الدقة
يف النموذج األسي يف الغلف اجلوي ،فقد تنطوي املعادلة ) (14.4على خطأ مبقدار بضع عارات السنتيمرتات يف مسري رأسي
أرض-ساتل .ومن املفيد معرفة التدرج الرأسي لدليل االتنكسار ،إما من القياسات يف املوقع أو من خرائط تدرج االتنكسارية
على سطح األرض.
ومع ذلك ال بد ،يف بعض التطبيقات ،من معرفة طول املسري الزائد مبتوسط دقة أفضل من  cm 10يف املسري الرأسي .ولكن اندرا
ما تتوفر القيم اآلتنية لتدرج االتنكسارية على سطح األرض ،بينما من املمكن قياس املتغريات اجلوية السطحية .وقد اقرتح
] [Berrada-Baby et al., 1988العمل بنموذج شبه جتريبي للتنبؤ بطول املسري الزائد الرأسي  Lvبناءا على القياسات السطحية
للضغط اجلوي  ،Pودرجة احلرارة  Tوالرطوبة النسبية  ،Uوذلك ابستخدام جاتنبيات السرب الراديوي يف اجلو املتوفرة بفضل محلة
الربانمج العاملي ألحباث الغلف اجلوي ) (GARPلكامل عام  1979على صعيد العامل ( 500حمطة أرصاد جوية 365 ،يوم ا،
عمليتا سرب كل  24ساعة) .ووفقا هلذا النموذج ،يكون التعبري العام لطول املسري الزائد  ،Lألي زاوية ارتفاع معينة  0هو:
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4

   0  Lv 



1/2

Lv



L 

)(15.4

sin 0 1  k cot 0
2

حيث  Lvهو طول املسري الزائد الرأسي و kو )Lv ،0( مها عبارات تصحيح يستخدم يف حساهبما افرتاض الغلف
اجلوي األسي.
ويتم احلصول على  Lvحبساب منفصل لكل من مسامهات املكوتنتني "اجلافة" و"الرطبة" يف الرتوبوسفري ومن مث تعطى ابألمتار
حبسب العلقة:
P
 f (T )U
g

)(m

Lv  0.02228

)(16.4

حيث  Pهي الضغط اجلوي بوحدة  ،hPaو Uهي الرطوبة النسبية ) (%و gهو التسارع الناجم عن اجلاذبية يف موقع القياس
بوحدة  .m/s2وتتوقف الدالة ) f(Tعلى املوقع اجلغرايف موضع االهتمام وقد تبني ،من مصرف البياانت املذكور أعله ،أهنا يف شكل:
f (T )  v10T

)(17.4

وتعطى قيم ( Tبدرجات  ،)Cو( vابألمتار %/من الرطوبة النسبية) و( بدرجات  )C-1وفق ا للموقع اجلغرايف يف اجلدول .2.4
اجلدول
القيمّمنّأجلّ)ّf(Tحبسبّاملوقعّاجلغرايف
2.4

املوقع

)v (m/%

)(C-1

املناطق الساحلية
(اجلزر ،أو املواقع اليت تبعد أقل من km 10
عن شاطئ البحر)
املناطق املدارية غري الساحلية

5,5 x 10-4

2,91 x 10-2

6,5 x 10-4

2,73 x 10-2

مجيع املناطق األخرى

7,3 x 10-4

2,35 x 10-2

وتعطى قيمة طول املسري الرأسي الزائد الناجم عن الرتوبوسفري اجلاف بواسطة احلد األمين األول من املعادلة ) .(16.4وجدير
ابمللحظة أن هذه املكوتنة من النموذج تنطوي فقط على اعتبارات تنظرية (توازن السوائل وقاتنون الغاز املثايل) .وتبلغ قيمتها
حوايل  .m 2,3واالحنراف املعياري  dبني هذه املكوتنة اجلافة وتلك اليت مت احلصول عليها من مصرف البياانت لعام واحد
على الصعيد العاملي جلاتنبيات السرب الراديوي اجلوي املذكور أعله ،هو أقل من .m 5
وقد يكون طول املسري الرأسي الزائد الناجم عن خبار املاء ،مبوجب احلد الثاين من املعادلة ) ،(16.4كبريا يصل إىل .cm 50
ومع ذلك ،ياري حتليل آلاثر خبار املاء ] [Berrada-Baby et al., 1988إىل أن االختلفات تسهم يف إدخال أخطاء يف حتديد
املسري الزائد ،وهي أكرب من تلك النامجة عن الرتوبوسفري اجلاف .ومبوجب الصيغة الواردة أعله ،يرتاوح هذا اخلطأ
من  2إىل  cm 6تبع ا للموقع اجلغرايف موضع االهتمام .ويتزايد االحنراف املعياري  wبني التقدير وبني ما هو مستقى من مصرف
البياانت املذكور أعله أسيا بتزايد درجة حرارة األرض على النحو التايل:
T

σ w  1.89 100.0164

)(18.4

وحلساب طول املسري الزائد يف أي زاوية ارتفاع  ،0جيب استخدام املعادلة ) .(15.4وأيخذ العامل التصحيحي  kيف احلسبان
االختلفات يف زاوية االرتفاع  على امتداد املسري بسبب االتنكسار.
وعلى افرتاض أن االتنكسارية اجلوية ختتلف أسي ا ابختلف االرتفاع  ،hكما هو مذكور يف الفصل  ،3فإن:
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) N (h)  N s  exp(h / H

)(19.4

حيث  Nsهو متوسط قيمة االتنكسارية على سطح األرض و Hهو مقياس االرتفاع .وابستخدام منوذج أسي جلاتنبية االتنكسارية،
يكون لدينا:
H  106  Lv / N s

وحلساب العامل  kالتصحيحي ،ياتق
حتتسب  kمن العلقة التالية:

H

من املعادلة
2

)(20.4

حيث تكون

)(20.4
L v

 ns rs 
k 1 – 

 n( H ) r ( H ) 

على النحو احملدد يف املعادلة ) .(16.4عندئذ

)(21.4

حيث  nsو) n(Hمها قيمتا دليل االتنكسار على سطح األرض وعلى ارتفاع  ،Hعلى التوايل ،و rsو) r(Hمها املسافتان املقابلتان
إىل مركز األرض .وقد حددت القيمة السطحية للتنكسارية  Nsيف الفصل  .3وتبني أن قيمة  kتبلغ ما يقرب من .10-2
وابلنسبة لزوااي ارتفاع صغرية ،ميكن استخدام عامل التصحيح ) (0, Lvيف املعادلة ) (15.4لتحسني قيمة  .Lومع ذلك ،فإن
مرتبتها ال تتعدى بضعة سنتيمرتات عند  10درجات ،وهي قيمة مهملة عموم ا تنسبة إىل مواطن عدم اليقني األخرى.

وهنالك عدة طرائق متاحة لتقدير متوسط أتخر االتنتاار عرب مسري مائل داخل الرتوبوسفري أو خارجه .وهناك طريقة متاحة أيض ا
لتقدير تباين التأخر على مسري أرض-فضاء ،على أساس التباين الاهري للتنكسارية السطحية والتقديرات شبه التجريبية
لتقلبات التأخر يف الطيف الرتددي ].[Nuspl et al., 1975

4.2.4

انتشارّاحلزمةّعربّمسرياتّمائلة

قد ينتج فقدان اإلشارة أيضا عن اتنتاار إضايف لاعاع اهلوائي انجم عن اختلف االتنكسار اجلوي مع زاوية االرتفاع .وهذا التأثري
مهمل ابلنسبة جلميع زوااي االرتفاع فوق حوايل  3درجات .ويبني الاكل  2.4أدانه ] [Crane, 1971اخلسائر عرب كامل الغلف
اجلوي بسبب آاثر االتنكسار اجلوي .وعند قيمة درجة ارتفاع واحدة ،تكون اخلسائر حوايل  dB 0,3± dB 0,8ويف األفق ،تصبح
اخلسارة أكرب من  dB 2مع هامش من عدم اليقني من تنفس رتبة متوسط اخلسارة .وقد مت احلصول على هذه النتائج بتتبع األشعة
عرب العديد من جاتنبيات دليل االتنكسار ليلا وهنارا يف ألباين ،والية تنيويورك ،خلل فرتة عدة سنوات .وميكن أن تعترب النتائج
منوذجية لآلاثر املرصودة يف مواقع (قارية) بعيدة عن الساحل .وابلنسبة للمواقع ابلقرب من املناطق الساحلية واجلزر والبحر أو يف
املناطق املدارية ،قد تزداد اخلسائر إىل حد ما تنتيجة زايدة االتنكسارية السطحية وخمتلف تدرجات دليل االتنكسار القريبة من
السطح ] .[Yokoi et al., 1970واخلسائر مستقلة عن الرتدد على مدى يرتاوح من  1إىل  GHz 100حيث يسهم خبار املاء
يف جاتنبية االتنكسار .ومل تقدر اآلاثر النامجة عن اهلواء اجلاف وحده ويف ترددات أعلى ولكن ينبغي أن تكون أقل شأانا.
5.2.4

اخلطأّيفّمعدلّاملدى

عندما جتتاز موجة راديوية الغلف اجلوي أو تنتار داخله على امتداد مسري أرض-فضاء فإهنا تتعرض إىل احنناء يف األشعة وزايدة
يف الطور وأتخر مجاعي ،مما يتسبب يف أخطاء ال تقتصر على قياس املدى وزاوية االرتفاع بل يتسبب أيضا يف أخطاء سرعة
( Dopplerأو السرعة الاعاعية) كما لوحظ من احملطات األرضية ،أي احنراف معدل املدى الظاهري ( )dLe/dtعن معدل املدى
الفعلي (:)dL/dt
dL dLe dL


dt
dt
dt
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الاكل
اخلسارةّالنامجةّعنّاالنتشارّاإلضايفّحلزمةّما
واالحنرافّاملعياريّحولّاملتوسط
2.4
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زاوية االرتفاع املبدئية (درجات)
املنحىن  :Aمتوسط اخلسارة
املنحىن  :Bاالحنراف املعياري
Radio-Meteo. 04-02

وابفرتاض أن الغلف اجلوي كروي طبقي ،ميكن اشتقاق التعبري عن معدل املدى الظاهر من قاتنون .Snell
 cos t  sin(t  t )   
dLe
 nt 
L0 
at0   V
dt
cos t
 cos t


حيث:

:t
:t
:nt
:at


L0


:V

االرتفاع احمللي لألشعة عند اهلدف
االرتفاع احمللي (عند اهلدف) للخط  Lبني ِّ
املرسل واملستقبِّل
دليل اتنكسار الغلف اجلوي عند اهلدف
املدى الاعاعي للهدف من مركز األرض
و

:

متجها وحدة يف اجتاهي
متجه سرعة اهلدف.

 Lوat
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وعلوة على ذلك،
dL  
 L0  V
dt

تتناقص

dL
dt

3.4

االنتشارّيفّأحوالّاالنكسارّدونّاملعياري

1.3.4



)(24.4

بسرعة بتحرك اهلدف من األفق إىل السمت.

عاملّنصفّقطرّاألرضّالفعليّمنّأجلّاملسريkeّ،

من شأن قيم صغرية للعامل  kأن تتسبب يف خبو العائق يف بعض املسريات .ومن أجل التنبؤ هبذا اخلبو ال بد من معرفة
إحصاءات القيم املنخفضة للعامل  .kولكن مبا أن السلوك اآلين للعامل  kخيتلف يف تنقاط خمتلفة على طول مسري معني ،ميكن
اعتبار عامل  kفعال للمسري ( keاتنظر املعادلة ) .)(12.4وباكل عام ،يتم حتديد  keمن قياسات االتنتاار وهو ميثل متوسط ا
مكاتنيا ال ميكن احلصول عليه خلف ذلك إال من العديد من عمليات السرب اجلوية املتآوتنة على طول مسري االتنتاار .ويكاف
توزيع القيم  keاحملددة على هذا النحو عن تباين أقل من التباين املستخرج من القياسات اجلوية يف تنقطة واحدة .وتتناقص درجة
التباين بتزايد املسافة.
وتبني القياسات اليت أجريت يف روسيا ،ابلقرب من موسكو ،يف تنطاق الرتدد  MHz 600إىل  ،GHz 2على امتداد مخس مسريات
خط البصر بطول  ،km 60-40قيمة  keتتجاوز  0,86من أجل  99,9يف املائة من الزمن .ومع ذلك ،تبني أن قيمة  keاملستقاة من
القياسات اجلوية يف طبقة مساكتها  m 100قد جتاوزت مقدار  0,7لنفس النسبة املئوية من الزمن ] .[Troitsky, 1957كما تعطي
هذه الورقة أيض ا اخللفية النظرية الستخدام العامل الفعال  ،ke ،kمع مراعاة اللخطية لتبعية االرتفاع  Nوتباينه على طول املسري.
وتاري قياسات لزوااي الوصول ،أجريت يف أملاتنيا على امتداد مسري من  km 70يف خط البصر ،أجريت عند تردد  ،MHz 515إىل
أن متوسط قيمة  keعلى هذا املسري ال يكاف عن جمال واسع من القيم كما قد يكون متوقعا من رصدات جوية أجريت
يف تنقطة واحدة على املسري .وتظهر قياسات االتنكسار اليت أجريت يف اململكة املتحدة على امتداد مسري من  km 55يف خط
البصر أن قيمة  keتتجاوز  0,9من أجل  99,9يف املائة من الزمن .وتظهر القياسات اليت أجريت يف الياابن عند تردد GHz 6,7
على مسري  km 112,7من االتنتاار يف عرض البحر ،مبوجة تنعكس على سطح البحر ،أن قيمة  kالفعالة تتجاوز  0,99من أجل
 99,9يف املائة من الزمن .وتظهر القياسات اليت أجريت يف إيطاليا على وصلة طويلة جدا ( )km 240فوق البحر ،عند ترددي
 MHz 900و ،MHz 2 164أتنه مل تقاس أي قيمة  keأقل من  1خلل فرتة  10أشهر من القياس.
املرحلت الراديوية ،حتتوي التوصية
ويف جمال التطبيق على وصلت ّ
لعامل  keكدالة لطول املسري من أجل مناخ معتدل.
2.3.4

ITU-R P.530

على منحىن جتريبي يظهر القيمة الدتنيا

التنبؤّابلقيمةّالدنياّللعاملّke

اقرتح ] [Mojoli, 1980إجراءا حلساب القيمة الدتنيا للعامل  .keوخطوات هذا اإلجراء هي كما يلي:
احلصول على توزيع التدرج الرأسي لدليل االتنكسار يف تنقطة ما  G0للموقع موضع االهتمام وتقييم احنرافه املتوسط 0
–
واحنرافه املعياري .0
وتقدر قيمة  0من التوزيع  G0فوق القيمة الوسيطة .ومع أن توزيع  G0ليس توزيعا عادايا عموما ،فإن  0تقدر
ابفرتاض توزيع عادي.
وتنظرا إىل أن تدرجات االتنكسارية املوجبة اليت تؤدي إىل خبو العائق حتدث يف الغلف اجلوي األدى ،ينبغي استخدام
التوزيع للطبقة األرضية بسماكة  100مرت.
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يفرتض أن يكون توزيع التدرج  G0يف تنقطة ما هو تنفسه على طول املسري أبكمله .ولكي يؤخذ يف االعتبار أن السلوك
اآلين للتدرج  G0عند تنقطتني ميكن أن يكون خمتلف ا فقد تنظر يف "التدرج الفعال" .Ge
بيان أن التدرج الفعال  Geميكن أن يكون متوسط التدرجات  G0على طول القفزة .وميكن أيضا بيان:
– أن توزيع  Geمييل إىل توزيع عادي بتزايد الطول  (km) dيف زايدات املسري؛
– أتنه ميكن إعطاء املتوسط  0واالحنراف املعياري  0للتدرج  G0ابلتعبريين التجريبني التاليني:
e  0
)(25.4

0
1  d / d0

e 

وقد أكدت القياسات املتآوتنة لتدرج دليل االتنكسار الراديوي عند تنقطتني على طول مسري يف مناخ مشال أورويب تنتائج النموذج
اإلحصائي والقيمة km 13,5  d0؛
حاملا تتحدد القيمتان  0و 0ميكن حتديد قيم  ،Geوابلتايل قيم  keابملعادلة ) ،(12.4اليت يتم جتاوزها ألي تنسبة
–
مئوية من الزمن .على سبيل املثال:
Ge  e  3.1 e

)(26.4

من أجل احتمال  99,9يف املائة
Ge  e  3.7 e

)(27.4

من أجل احتمال  99,99يف املائة؛
يقرتح اإلجراء الوارد أعله ملسريات أطواهلا  dأكرب من حوايل  .km 20وتصمم القفزات القصرية بطول أقل من km 20
–
بتحفظ ابستخدام إحصاءات التدرج الرأسي  G0يف تنقطة ما مباشرة .أي  0  eو.0  e
وقد مت تطبيق هذا اإلجراء يف ثلثة مواقع .ويف أحد املواقع Trappes ،يف فرتنسا ،يتوافق املنحىن احملسوب الذي ميثل القيمة الدتنيا
 keمقابل طول مسري من أجل  99,99يف املائة من الزمن توافق ا جيدا مع املنحىن ،القائم على قياسات راديوية حبتة ،املمثل
يف الاكل  2يف التوصية .ITU-R P.530
ومثة تطبيق آخر هلذا اإلجراء يف مثاتنية مواقع أخرى يعطي االستنتاجات التالية .وبصفة عامة ،إذا استخدمت بياانت أسوأ شهر على
أساس تقدير متحفظ من االحنراف املعياري لتدرج االتنكسارية (ابستخدام القيمة  99,9يف املائة مثلا) فإن الطريقة املذكورة أعله
من شأهنا أن تعطي مؤشرا جيدا لقيمة  keيف منطقة معينة .وينبغي أال تستخدم الطريقة عموما لنسبة أكرب من  99,9يف املائة من
الاهر .وكذلك ،ال تنطبق هذه الطريقة على املناطق اليت يكون فيها متوسط تدرج االتنكسارية أقل من حوايل –.km/N 100
وقد قدرت قيمة  ،d0يف املعادلة ) (25.4من قياسات وجيزة أجريت يف فنلندا .ورمبا ميكن احلصول على قيم
من بياانت من بلدان تقع يف خطوط عرض منخفضة.
كما استخدمت تقنيات أخرى لتقدير إحصاءات
جغرافية أخرى ].[Schiavone, 1981; Kalinin, 1979
ke

d0

خمتلفة جدا

أو معلمات أخرى ذات صلة يف أحوال االتنكسار دون املعياري ملناطق
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االنتشارّيفّطبقاتّاالنكسارّفوقّاملعيارية

4.4

ليس من امليسور عادة وصف البىن االتنكسارية لطبقات االتنكسار فوق املعيارية ألن اجلاتنبية الرأسية للتنكسارية  Nليس هلا شكل
منتظم .ويعطي الاكل  12.3مثاالا على ذلك .ومع ذلك فإتنه غالبا ما يكون من األفضل النظر يف اجلاتنبيات الرأسية التخطيطية
للتنكسارية  Nأو ملعامل االتنكسار  ،Mكما هو مبني يف الاكلني  14.3و.15.3
1.4.4

وصفّاجلودةّبواسطةّتتبعّاألشعة

استخدم العديد من الباحثني تقنيات تتبع األشعة حملاكاة أتثري طبقة اجلراين على االتنتاار الراديوي على مسري خط البصر .وقد
َ
ت ّبني عمليات احملاكاة هذه يف صورة بياتنية االتنعكاسات احملرقية واألشعة املنعكسة من األرض واملناطق ذات الثغرات الراديوية .ومثة
مثال لذلك يف الاكل .[Boithias, 1984] 3.4
الاكل

3.4

مثالّلرسمّمساراتّاألشعة ّ
400

االرتفاع
)(m

السطح احملرقي

300
200
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125

100
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50

75
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300

وحدة – M
جاتنبية  modulusاالتنكسارية

)(km

-500N/km
200m

340 0

0
260

M

تدرج االتنعكاسية يف اجملرى
مساكة اجملرى
ارتفاع هوائي االرسال

Radio-Meteo. 04-03

وتعطي تطبيقات تقنية رسم مسار األشعة الدليل على أن تعزيز سوية اإلشارة واخلبو االتنتقائي بسبب تعدد املسريات واخلبو
املنتظم ضمن عرض تنطاق واسع ،امللحوظة يف التجارب ،هي جواتنب متأصلة لنفس الظاهرة وتعتمد على االرتفاع النسيب
هلوائيات اإلرسال واالستقبال وعلى ارتفاع طبقة اجلراين تنسبة إىل هوائي اإلرسال ] .[Parl, 1983ويف هوائي االستقبال ،يتفاوت
عدد األشعة واتساعها  /A/وزمن التأخر النسيب  وزاوية الوصول ) (AOAابختلف ارتفاع طبقة اجلراين " "h0فيما يتعلق
ابرتفاعات املطاريف (اتنظر الاكل .[Webster, 1983] )4.4
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الاكل

4.4

تفاوتّاالتساعّاملستقبلّّ/A/وزمنّالتأخرّّبنيّاألشعةّوزاويةّالوصولّAOA
علىّأساسّطبقةّجراينّابرتفاعّh0

(األرقام  3 ،2 ،1تاري إىل األشعة الثلثة املختلفة بسبب طبقة اجلراين)
200
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3
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100
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 3.1
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1
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جاتنبية  modulusاالتنعكاسي

M
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اجلدول
القيمّاملعياريةّاملستخدمةّيفّالشكلّّ 4.4
3.4

اتنكسارية أصلية على األرض( N0 ،وحدات)N
تدرج االتنكسارية األساسي( ،وحدات )km/N
التفاوت يف االتنعكاسية( N ،وحدات )N
مساكة طبقة اجلراين(m) H ،
ارتفاع املرسل(m) h0T ،
ارتفاع املستقبل(m) h0R ،
طول املسري(km) L ،

300
4020100
100
100
50

وضمن جمال ارتفاع معني  h0يف الاكل  ،4.4تبدي املنطقة  aآاثر اتنزايح واحنرافات يف زاوية الوصول حتدث يف آن واحد وهنالك
يف املنطقة  bثلثة أشعة .ويف حالة تعدد املسريات يف الغلف اجلوي ،عندما يتساوى  h0وارتفاع املطرافني ،لوحظ ما يصل
إىل  11شعاعا ] .[Parl, 1983وقد يكون لبعض األشعة اتساع صغري ،ولكن التأثري ال يكون مهملا إذا أتنتج جمموع األشعة
األخرى اتساع ا صغريا .ويتناسب اتنتاار التأخر النسيب لألشعة مع " "d3للمسافات الصغرية ومع " "dملسافات أكرب.

ويكون للختلفات الزاويّة للمسري عندما يكون هناك مسري واحد (اتنظر الاكل  )4.4تنفس مرتبة حجم احنرافات زاوية الوصول أثناء
تعدد املسريات .ولذلك ال ميكن تقليص ماكلة تعدد املسريات مبجرد زايدة كسب اهلوائي ،وذلك بسبب آاثر فك االقرتان يف اهلوائي.
وكان هناك عدد قليل من الدراسات النظرية آلليات االتنتاار اليت تتسبب يف خبو شديد يف مسريات زاوية ميل منخفضة .ومثة
دراسة تستخدم احملاكاة بتتبع األشعة تاري إىل أن فك االقرتان قد يكون السبب الرئيسي ] .[Strickland, 1980وتاري عمليات
حماكاة أتثري الفرق الكبري يف ارتفاع اهلوائي بني املطرافني إىل أن تعدد املسريات يف الغلف اجلوي يصبح مستحيلا ولكن آاثر فك
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اقرتان اهلوائي ميكن أن تكون هامة .وعلوة على ذلك ،ويف أحوال افخنفاض استقبال اإلشارة ميكن أن يكون لاعاع منعكس
من األرض ،حىت لو كان ضعيف ا ،أتثري هام.
2.4.4

آاثرّاجلراين

يرتتب على طبقات اجلراين آاثر هامة ،سواء ابلنسبة ملسريات خط البصر أم املسريات اليت ليست يف خط البصر يف ظروف
االتنكسار العادية.
ويف وجود طبقة جراين ،يفقد مفهوم األفق معناه ،وميكن لنقاط بعيدة جدا أن تكون "يف خط البصر" .ولذلك فإن وجود طبقات
اجلراين هو واحد من األسباب الرئيسية للتداخل بني خدمتني .وهنالك دراسة عامة عن آليات التداخل يف التوصية .ITU-R P.452
ويظهر يف الاكل  3.4أتثري طبقات اجلراين يف توليد االتنعكاسات احملرقية ومناطق سوية اإلشارة املنخفضة.
ويتسبب اجلمع بني اثنني أو أكثر من األشعة ،اليت تتعرض لتأخرات اتنتاار خمتلفة ،يف خبو تردد اتنتقائي قد يؤدي إىل اختلفات
يف االتساع والطور داخل عرض تنطاق قناة اإلرسال .ورغبة يف توصيف هذا التأثري لفائدة مصممي النظم ،ال بد من معرفة أثر
وظيفة النقل املعقدة للقناة اجلوية على استجابتها النبضية يف أحوال االتنتاار املتعدد املسريات.
ويف كثري من النتائج التجريبية ،هناك أدلة على تغيريات سريعة تنسبيا يف أحوال االتنتاار أثناء تنااط متعدد املسريات ،أي تغريات
يف غضون أجزاء من الثاتنية.
وما إذا كاتنت طبقة جراين تتسبب يف تاتت موجة راديوية واردة عمودايا على الطبقة من األسفل أو يف اتنعكاسها أو اتنكسارها،
فهذا أمر يتوقف إىل حد كبري على تدرج دليل االتنكسار ،والتقلبات الصغرية النطاق يف دليل االتنكسار وزاوية الورود ،وتنسبة طول
املوجة الراديوية إىل مساكة الطبقة .وحتدث عملية اجلراين ابلنسبة لزوااي ورود متاسية بقيمة  أقل من القيمة احلرجة :c


  c  arc sin  2 M  106 



)(28.4

حيث  Mهي هبوط معامل  modulusاالتنكسار عرب طبقة جراين مساكتها  .[Dougherty and Dutton, 1980] والتنتاار
اجلراين بكفاءة ،جيب أن يكون الطول املوجي  أقل من قيمة حرجة:c ،
  c  1.9 104 D1.8

)(29.4

حيث  Dهي مساكة اجلراين الراديوي يف الرتوبوسفري مقدرة ابألمتار.
وحيدث االتنعكاس عندما تكون زاوية الورود التماسية أقل من الزاوية احلرجة .وميكن تقريب معامل االتنعكاس جملال الورود
كما يلي:
1

 c /  2  
4


حيث  /2 sin  = /يف حدود
الرأسي  /2 sin  = أكرب من .

1

CR 

)(30.4

أو أقل ] .[Hall, 1980وحيدث اتنعكاس مرآوي يتسم ابلكفاءة عندما يكون املقياس

ومن شأن طبقة رقيقة مضطربة أن تتسبب أيض ا يف اتنعكاس مرآوي عندما يكون املقياس الرأسي أكرب من املقياس اخلارجي
الرأسي للضطراب:
  Lov  

وعندما تكون  ، < Lovتفضي الطبقة الرقيقة إىل تاتت مضطرب يف احلجم.

)(31.4
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وابلنسبة التنعكاس طبقة أو اتنتاار جمرى مرتفع ،فإن الارط املطلوب هو وجود طبقات تروبوسفري هلا تدرجات قوية مبا فيه الكفاية.
ولوحظ أن هذه الطبقات حتدث حمدودة بصفائح رقيقة مضطربة .وتبع ا للرتدد ولزاوية الورود ،فإن الطبقة تؤدي إىل تاكل جراين ،أو
اتنعكاس من الطبقة أبكملها ،أو اتنعكاس من الصفائح املضطربة أو تاتت حجم جراء االضطراب ضمن الصفائح.
1.2.4.4

الن هجّالنظريةّلالنتشارّيفّأحوالّاجلراين

تصادف يف دراسات االتنتاار يف أحوال اجلراين ،ميكن استخدام طرائق خمتلفة تبع ا
رغبة يف حل بعض املاكلت النظرية اليت َ
لرتدد املوجة احلاملة وخصائص اجملرى .وابلنسبة للرتددات أقل من حوايل  MHz 300تعطي طريقة تنظرية األسلوب تنتائج مرضية
بينما تكون طريقة البصرايت اهلندسية أكثر ملءمة للرتددات يف تنطاق املوجات الديسيمرتية ) (UHFوما فوقها .ومع ذلك ،ومن
أجل التطبيقات العملية لنظرية األسلوب حيتاج األمر إىل هندسيات بسيطة.
1.1.2.4.4

ترددّالقطعّيفّجمرىّماّ

كما هو احلال يف توجيه موجي معدين ،تنتقل املوجة الكهرمغنطيسية عرب جمرى يف الرتوبوسفري أبساليب موجية خمتلفة .ويتوقف
عدد األساليب على تنسبة مساكة اجملرى إىل طول موجة اإلشارة املنتقلة .ولكن أوجه الابه بني التوجيه املوجي املعدين واجملرى
يف الرتوبوسفري تقتصر على حالة سطح أرض سلس جدا وانقل متام ا .وإذا افرتضنا أيض ا أن ارتفاع اجملرى اثبت على طول املسري
تدرج  Mاثبت على طول
الراديوي قيد الدراسة ،وأن معامل االتنكسار  Mيتناقص خطيا بتزايد االرتفاع يف طبقة اجلراين وأن ّ
املسري ،عندئذ ]:[Boithias, 1984
An
H


M

حيث:

:H
:An
( Mشدة اجملرى):
:

مساكة اجملرى الدتنيا ألسلوب املوجة
اثبت تبع ا ملرتبة األسلوب
جمموع تناقص  Mيف طبقة اجلراين
طول املوجة

)(32.4

n

وابلنسبة لطبقة جراين أرضية هلا ارتفاع اثبت وقيمة  Mمعينة ،ميكن حساب طول املوجة األقصى إلشارة موجهة يف جمرى
ابستعمال  400 = A1و 930 = A2و 1 460 = A3لألساليب الثلثة األوىل .وتكون قيمة كل من  A1و A2أقل ابلنسبة جملرى مرتفع.
ومع ذلك ،فإن تردد القطع احملسوب جملرى معني يف الرتوبوسفري ال يقابل حدا صارما .ومن األفضل أن يؤخذ يف االعتبار أن قدرا
متزايدا من الطاقة الكهرمغنطيسية يتسرب من اجملرى يف الرتوبوسفري عندما يتناقص الرتدد دون هذا احلد.
وابلنسبة جملاري سطحية يف الرتوبوسفري بسماكة حوايل مائة مرت ،يكون عدد األساليب بضع عارات من املوجات الديسيمرتية
ولكن بضع مئات من املوجات السنتيمرتية .ويف هذه األحوال من األفضل استخدام البصرايت اهلندسية.
2.1.2.4.4

أثرّميلّاملسري ّ

ال ميكن توجيه اإلشارة املرسلة من مصدر راديوي يف جمرى ما إذا كاتنت زاوية ارتفاعها كبرية جدا .وابلنسبة جملرى أفقي على
سطح أرض مستوية ) ،( = kله تدرج اتنكساري رأسي فقط ،ميكن اجياد حد زاوية االرتفاع .[Boithias, 1984] 0
وإذا كاتنت:
) 0  2b1 ( H  h0

)(33.4

فإن اإلشارة سوف هترب من اجملرى ولن حيدث املسري املتعدد وال الظواهر املصاحبة يف الغلف اجلوي .ويف هذه املعادلة تكون
 b1تدرج معامل االتنكسار و Hمساكة اجملرى و h0ارتفاع هوائي اإلرسال.
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ويف هذا املثال املبسط تكون  0أيضا زاوية الاعاع مع حد السطح األعلى لطبقة اجلراين .ويف تضاريس منحدرة ذات سطح
مستو إىل حد ما ميكن االفرتاض أبن طبقة اجلراين سوف تتبع احندار التضاريس .ويف هذه احلالة يتوقف االتنتاار الراديوي على
الفرق بني ميل املسري ومتوسط احندار التضاريس وليس على ميل املسري وحده.
ويرى ] [Parl, 1983أن ظواهر االتنكسار اجلوي ال تزال أكثر تعقيدا ألن زاوية احلد  0ختتلف خطيا أيضا مع طول املسري .d
وابختصار ،ميكن القول إن ميل املسري يسهم بدور هام يف حدوث تعدد املسريات ،ولكن من الضروري أن يؤخذ يف االعتبار
متوسط احندار التضاريس وموقع اهلوائي  h0يف اجملرى ،وابلطبع األحوال اجلوية احمللية.
2.2.4.4

خسائرّاالنتشارّيفّاجملاري

ّ

يف حالة االتنتاار يف الفضاء احلر تتناقص القدرة اليت متر عرب وحدة املساحة مبقدار مربع املسافة .ويف حالة االتنتاار يف اجملاري
يزول اتنتاار الطاقة يف االجتاه الرأسي وتتناقص القدرة مبقلوب املسافة .أي عرب مسافة ' dضمن اجملرى ،ترتبط خسارة اإلرسال
األساسية  Lbابخلسارة يف الفضاء احلر  Lbfحبسب العلقة:
Lb  Lbf 10log d'  A

)(34.4

وقد لوحظت خسائر إرسال منخفضة من هذا القبيل فوق املاء .وابلطبع فإن هذا التحسني الكبري مقارتنة ابالتنتاار يف الفضاء
احلر خيالفه عادة احلد  Aملختلف آليات التوهني ،مبا يف ذلك مثلا خسائر التسرب بسبب عدم اتنتظام اجملاري أو خسائر بسبب
االتنعكاس من سطح األرض ،وما إليه .ومع ذلك ،لوحظ أتنه يف ترددات بني حوايل  0,8و ،GHz 3يزيد جمال االستقبال بعد
االتنتاار فوق املاء كثريا عن القيمة يف الفضاء احلر عند  km 370ويساوي تقريبا القيمة يف الفضاء احلر عند  .km 1 000وهذه
األحداث غري عادية ولكنها ليست اندرة؛ وقد تستمر لعدة ساعات ويف بعض املواقع لعدة أايم.
وهذه األحوال شائعة خاصة فوق مساحات كبرية من املياه أو ابلقرب منها.
وقد بينت رصدات أجريت على مسري طوله  km 920فوق البحر األسود ،عند ترددات
تبعية تردد لادة جمال بقيمة قصوى  Lbfعند .[Troitsky, 1989] MHz 821

 150و 821و4 800

و،MHz 6 000

وهناك أيضا خسائر إضافية تعزى إىل خصائص اجلراين واألحوال اجلوية األخرى:
االمتصاص املرتبط ابلرتدد يف الغلف اجلوي الغازي (التوصية )ITU-R P.676؛
–
تسرب القدرة من اجملاري غري املتجاتنسة (أي اجملاري اليت تتغاير خصائصها أفقيا) .مثال ذلك أن قياسات االتنتاار
–
اليت أجريت يف املنطقة من شط العرب إىل خليج عمان بيّنت أن اجملاري غري املتجاتنسة موجودة ابتنتظام.

وابإلضافة إىل ذلك ،هناك اخلسائر املرتبطة ابقرتان قدرة املوجات الراديوية داخل اجملاري وخارجها .وهذه اجملاري حساسة للحدود
الرأسية للمجاري تنسبة إىل مواقع هوائيات مطاريف النظام الراديوي .وتتسم الطبقات املرتفعة بتغاير دوري (موجي) أفقيا يف خصائصها
اليت تؤثر على اقرتان اخلسائر داخل جمرى مرتفع وخارجه ].[Crane, 1981; Dougherty and Hart, 1979
3.2.4.4

االنعكاسّالسطحيّيفّأحوالّاجلراين

ختتلف القدرة اليت تنعكس مرآوايا من سطح األرض ابختلف أحوال اجلراين .وقد تبني تنظرايا ،يف املسريات الراديوية فوق
تضاريس مستوية ،أن االتنعكاسية وتنقطة االتنعكاس ختتلفان قليلا عندما يتغري وضع اجلو الصايف من األحوال العادية إىل أحوال
االتنكسار القوية .ومن شأن األقسام املسطحة الصغرية (بضعة كيلومرتات أو أقل) من جاتنبيات التضاريس غري املنتظمة أن تعكس
أيض ا القدرة الراديوية مرآوايا .ويبدو أن القدرة اليت تنعكس مرآوايا من تضاريس غري منتظمة ختتلف بادة ابختلف االتنكسارية،
وكلما اشتدت أحوال اجلراين ازدادت قدرة االتنعكاس .وتبعا ألحوال االتنكسار وفتحات اهلوائي واملسري واحندار التضاريس ،فإن
سوية القدرة املنعكسة من السطح ميكن أن تتجاوز سوية الفضاء احلر.
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3.4.4

االنتشارّاملتعددّاملسريات

ترتبط آليات االتنتاار اليت تسبب اخلبو الاديد وأتثريات الطور على املسريات األفقية واملائلة املنخفضة الزاوية حبدوث ظواهر
املسريات املتعددة واالتنتاار املصاحب هلا ،مما قد يتسبب يف تاكيل سطح اتنعكاس حمرقي وثغرة راديوية على جاتنب واحد
من ذلك السطح وتداخل بني عدة أشعة على اجلاتنب اآلخر (الاكل  .)3.4واآلليات موجودة أساسا خلل فرتات القيم
السالبة الكبرية لتدرج دليل االتنكسار ،ويف طبقات الرتوبوسفري.
ويوصف االتنتاار املتعدد املسريات عادة ابثنني أو أكثر من األشعة املنفصلة ،لكل منها اتساع وأتخر اتنتاار خمتلف،
اجملتمعة يف املستقبِّل .وابستخدام تنظام هوائي عايل االستباتنة ،لوحظ وجود أربعة مسريات أشعة أثناء أحوال خبو شديد
] .[Crawford and Jakes, 1952وياري حتليل البياانت اليت مجعت يف جتربة عرض تنطاق واسع أن بعض أحوال اخلبو االتنتقائي
الاديد ميكن أن تعزى إىل سبع مكوانت ] .[Kaylor, 1953وق ّدر أن اختلفات أتخر االتنتاار بني هذه املكوانت كبرية تصل
إىل  12انتنواثتنية.
وقد أظهرت القياسات اليت أجريت يف بلدان خمتلفة أن عدد املسريات ميكن أن يكون عالي ا جدا يف بعض األحيان .ومع ذلك،
تبني يف الياابن ،من قياسات تاوه االتساع يف عروض تنطاق  500و 750و MHz 4 000يف مسريات ترتاوح من  20إىل ،km 80
أن عدد األشعة املتعددة أثناء فرتة اخلبو كان اثنان أو ثلثة يف معظم احلاالت ] .[Sasaki and Akiyama, 1979ويف الياابن،
أظهرت القياسات أن معظم حاالت اخلبو العميق انمجة عن تداخل هدام بني شعاعني مهيمنني وأن الفرق بني طول مسري هذين
الاعاعني خيتلف إىل حد كبري ابختلف أحوال مسري االتنتاار .وأظهرت تنسبة االتساع النسيب لألشعة املتعددة تفاواتا سريع ا عرب
جمال واسع مما أدى إىل كثافة احتمال موزعة باكل متجاتنس تقريبا .وميكن أن تتوافق التأخرات أحياانا مع اختلفات عالية للغاية
يف طول املسري ،حىت يف مسريات قصرية.
وتاري النتائج أيض ا إىل أن االتساع النسيب لاعاع مرتبط مبسري اتنتاار معني يتناقص بتزايد التأخر .وقد تبني مثلا ،ابلنسبة
ألحوال خبو يزيد عن  dB 12مقيسة عند  GHz 11على وصلة طوهلا  ،km 50أتنه يف  90يف املائة من احلاالت ،حيث لوحظ
أتخر ال يقل عن  6انتنواثتنية ،كاتنت اتساعات األشعة الثاتنوية ال تقل عن  dB 27دون مستوى الفضاء احلر .ومع ذلك ،مل يثبت
وجود علقة واضحة بني االتساعات والتأخرات .واالتساعات الكبرية تقابل عادة أتخرات أبقل من حوايل  1انتنواثتنية .ومثة تنتائج
إضافية ومراجع مقابلة ميكن االطلع عليها يف ].[Stephansen, 1981
وقد لوحظ افخنفاض يف اتساعات األشعة وقدر كبري من اخلبو املنتظم يف اإلشارة الواردة يف عرض تنطاق واسع
فيما يتعلق مبستوى الفضاء احلر .وميكن أن تعزى هذه االفخنفاضات يف السوية إىل وجود ثغرة راديوية حتدث تنتيجة لتأثري احنناء
األشعة يف طبقة اجلراين .وعلوة على ذلك ميكن أن تتسبب االحنرافات الزاويّة الكبرية لإلشارة الواردة املقيسة يف بعض القفزات
يف فك اقرتان اهلوائي.
][Kaylor, 1953

1.3.4.4

األحوالّاجلويةّوالتضاريسيةّاملرتبطةّابالنتشارّاملتعددّاملسريات

مت ،على امتداد مسري طوله  km 155عرب القنال ،بني الساحلني الفرتنسي واإلجنليزي ،قياس سوايت اإلشارة عند تردد
اليت تتجاوز قيمة الفضاء احلر .ويف حالة واحدة استمرت اإلشارة عالية السوية ألكثر من  36ساعة .وخلل هذه الفرتة بدا
أن اهلواء الدافئ على غري العادة ،القادم من فرتنسا متحركا ابجتاه مشال غرب فوق البحر البارد ،قد ولّد جمرى أتفق .وكاتنت مدة
اإلشارة عالية السوية متسقة مع املدة املرصودة ألحوال الطقس هذه ] .[Vilar et al., 1988وعلى تنفس مسري التاتت
الرتوبوسفريي ،يف األحوال العادية ،لوحظ أن تعزيزات إشارة قوية حدثت أثناء أحوال إعصار ضغط عال :بوجود مركز الضغط
العايل اترة فوق احمليط األطلسي واترة فوق القارة ].[Spillard et al., 1989
GHz 11,6

وتبني النتائج التجريبية عند تردد واحد املستقاة من مسريات خمتلفة أن أحداث االتنتاار أثناء ليال تتسم أبحوال اتنكسارية سالبة
قوية غالبا ما تتبع تنفس العملية .أوالا ،تزداد سوية اإلشارة فوق قيمة الفضاء احلر وميكن أن تبقى عدة ساعات يف تلك احلالة
مع اختلفات بطيئة فقط .وبعد ذلك ،وأثناء فرتة أخرى من الليل ،حتدث تغريات قوية وسريعة يف املستوى فوق قيمة الفضاء احلر
ودوهنا .وعندما تنتهي هذه الفرتة الثاتنية ،غالبا ما ترتفع السوية مرة أخرى فوق قيمة الفضاء احلر .ومع ذلك ،تظهر التسجيلت
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املتآوتنة يف عدة ترددات أن السوية عند  GHz 3,8مثلا أقل اضطراابا منها عند تردد  .GHz 6,1وقد أظهرت قياسات جوية
ورصدات راديوية متآوتنة أثناء هذا النوع من أحداث االتنتاار ،يف حالة واحدة ،وجود بنية أرضية متعددة الطبقات مبتوسط درجة
حرارة  0درجة مئوية وضغط جوي مرتفع ) (hPa 1 035على مستوى األرض ].[Mon et al., 1980
ويف حالة أخرى ،لوحظ أن التعزيز القوي يف السوية ) ،(dB 10الذي تطور يف الصباح الباكر ،صاحبه افخنفاض درجة احلرارة
على األرض وحدوث ضباب كثيف يف موقع املستقبِّل .ولوحظت درجة احلرارة الصغرى ( 0درجة مئوية) يف الساعة UT 0700
عندما حدثت اختلفات قوية وسريعة يف مستوى اإلشارة.
4.4.4

تغايراتّزاويةّالوصول

ّ

مت قياس زاوية الوصول ابستخدام حزمة هوائي قابلة للتوجيه ] [Crawford and Jakes, 1952وقياس التداخل يف جمال الفضاء
] .[Webster and Scott, 1987وتبني أن هناك علقة ترابط جيدة بني زاوية الوصول والتدرج يف دليل االتنكسار املعدل.
ويف املستوي الرأسي ،لوحظت احنرافات زاويّة كبرية تصل إىل  0,7درجة فوق االجتاه العادي و  0,8درجة دوتنه .وكاتنت احنرافات
زاوية الوصول غائبة عادة وليست مطلقا أكرب من  0,1درجة يف املستوي األفقي .ولوحظت اختلفات كبرية يف زوااي الوصول
يف مسري الاعاع الرئيسي تصل إىل  0,9درجة.
5.4

متثيلّقناةّاالنتشارّيفّأحوالّاالنكسارّفوقّاملعياري

عندما تستمد أشعة متعددة من عمليات حماكاة التتبع ،فمن الواضح أهنا أشعة مادية (يف إطار النموذج قيد النظر) .واألمور
ليست هبذا الوضوح عندما تستخرج معلمات األشعة من البياانت التجريبية ،ألن طرائق اسرتجاع األشعة ليست قوية عموما
وذلك بسبب حمدودية عرض النطاق وكذلك بسبب الضوضاء اليت تؤثر على البياانت.
1.5.4

النموذجّاملتعددّاألشعة

النموذج املتعدد األشعة هو النموذج املادي األكثر استخداما لوصف الواقع املادي عن كثب ،وهو مدعوم بدراسات احملاكاة
ابستخدام أساليب تتبع األشعة (البند  .)2.4.4وتاري هذه الدراسات إىل أن وجود بعض البىن يف الغلف اجلوي ،مثل طبقات
االتنكسار فوق املعياري ،قد تفضي إىل مناطق تداخل تستقبل فيها موجات متطابقة تنتار على عدة مسريات .وقد يعزى بعض
هذه األشعة إىل االتنعكاسات من األرض أو من التطابقات يف اجلو والبعض اآلخر إىل االتنكسار يف اجلو .وميكن التعبري عن دالة
تنقل هذا النموذج ابلعلقة:
N

) H A ()   Ai e j(Ti i

)(35.4

i 1

حيث  2 f= و Aiو Tiو iهي االتساع والتأخر والطور ،على التوايل ،للاعاع الذي ترتيبه

.i

وتنسب االتساعات عادة إىل سوية مرجعية ،مثل سوية الفضاء احلر ،والتأخرات واألطوار إىل أحد األشعة الذي يؤخذ كمرجع.
عندئذ تكون دالة النقل كما يلي:
N 1

) H ()  a0   ai e j(Ti i

)(36.4

i 1

حيث  a0و aiمها اتساعا الاعاع تنسبة إىل السوية املرجعية ،و Tiو iمها التأخر وزحزحة الطور لألشعة األخرى تنسبة إىل الاعاع
املرجعي ذي االتساع .a0
ومن مسات هذا النموذج هو قابلية تغاير عدد األشعة  Nالذي يتوقف على الوضع املادي .ولذلك ينبغي أن ينظر إىل  Nمبثابة
معلمة منوذج.
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وغالبا ما تعطي قياسات النطاق العريض ) (MHz 400عددا كبريا من األشعة .وقد أعطت القياسات يف عرض النطاق
 MHz 450جمموعيت القيم  aiو iلنموذج رابعي األشعة ] [Crawford and Jakes, 1952ومنوذج سباعي األشعة
] [Kaylor, 1953مع افرتاض أن فروق الطور تساوي صفر ) (i = 0يف كلتا احلالتني .وتبني ،من القياسات يف عرض النطاق
 ،GHz 1,3أن أربعة أشعة كافية ولكن مع السماح ابختلف املعلمات أثناء كنس الرتدد .ومع ذلك ،فإن النموذج ال يعين
ابلضرورة استخدام عدد  Nمرتفع من األشعة .وغالبا ما تعطي عمليات حماكاة تتبع األشعة يف جو منوذجي ذي طبقة جراين
واحدة ثلثة أشعة فقط أصلها يف اجلو.
ويف تقريب البصرايت اهلندسية اليت يستند إليه منوذج تعدد األشعة ،ال ميكن توصيف اجملال يف منطقة الثغرة الراديوية .ومن املمكن
حتليله بطرائق أخرى ،من قبيل طريقة املعادلة املكافئية.
2.5.4

عتباراتّالنظريةّبشأنّإحصاءاتّالرتددّالوحيد
اال ّ

يف حالة تردد وحيد ،تكون اإلشارة املستقبَلة هي اجملموع االجتاهي ملختلف األشعة .ومن مث ميكن استخراج توزيعات اتساعها
وطورها تنظرايا إذا وضعت افرتاضات معقولة باأن فرادى اإلشارات .والطريقة الواجب اتباعها موصوفة جيدا
يف ].[Beckmann, 1964
وهناك اعتبار هام هو وجود إشارة مهيمنة مباشرة ،تعترب إشارة حتمية .فإذا مل يكن هنالك من مكوتنة مهيمنة ،ميكن احلصول
على توزيع ( Rayleighإذا كاتنت أطوار فرادى اإلشارات موزعة على حنو متجاتنس) أو ،خلف ذلك ،على توزيع أعم.
وعندما توجد إشارة اثبتة وجتتمع كل اإلشارات األخرى يف متجه  ،Rayleighحنصل على توزيع  .Rice-Nakagamiومثة املزيد
من التوزيعات العامة يف ].[Kalinin, 1992
وتستخدم كل احلساابت السابقة تنظرية احلد املركزي .وعندما ال تنطبق (ألن عدد مكوانت اإلشارة صغري جدا ،أو عدد
املكوانت عاوائي) ،فإن الوضع أكثر تعقيدا ومل ينظر فيه عموما.
وقد تبني مع ذلك أتنه عندما تنقتصر على أحوال اخلبو العميق ،فإن تغاير دالة التوزيع االحتمايل خيتلف يف شكل مربع اتساع
اإلشارة (كما حيدث يف توزيع  )Rayleighيف ظل افرتاضات عامة جدا .ويسمى جمال اخلبو هذا أحياانا خبو .Rayleigh
3.5.4

مناذجّلدالةّالنقلّاملتعددّاملسريات

من املمكن ،يف عرض النطاقات دون حوايل  ،MHz 60متثيل النقل املتعدد املسريات ) (MTFبواسطة مناذج رايضية أبسط بكثري
من منوذج األشعة املتعددة ولكن معلماهتا بداهة ليس هلا معىن مادايا .وميكن تصنيف هذه النماذج بوصفها مناذج أشعة متعددة
احلدود أو مناذج أشعة افرتاضية.
1.3.5.4

مناذجّاألشعةّاملتعددةّاحلدود

ّ

من املمكن متثيل النقل املتعدد املسريات بواسطة متعددات حدود حقيقية أو معقدة ،وذلك ابستخدام تقريب رايضي تقليدي
لدالة ما .وضمن عرض النطاق  20إىل  MHz 60لقناة إرسال ،غالبا ما تكون تاوهات النقل املتعدد املسريات صغرية مبا فيه
الكفاية لوصفها على حنو كاف بواسطة متعددات حدود من املرتبة  2أو أقل.
ومن الطرائق املتاحة ما يلي:
أ)

التعبري متعدد احلدود عن االتساع والتأخر اجلماعي كدالة للرتدد ،وشكله العام:
P()  C0  C1 C22  ...  CN N

مSmith and Cormack, 1982؛  .]Liniger, 1983ولكن هذه النماذج هلا عدد كبري من املعلمات.

)(37.4
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ب)

متعدد احلدود املعقد لدالة النقل وشكله العام:
N

H ()  R0   ( Rk  jX k )k

)(38.4

k 1

].[Sylvain and Lavergnat, 1985
وتبني أن النموذج املتعدد احلدود ب) ،الذي يستخدم حدود املرتبة األوىل ،متوافق جيدا مع البياانت التجريبية املستخرجة من
قفزة طوهلا  42,5كيلومرتا عند تردد  GHz 6يف تنطاق  MHz 26وبياانت قفزة بطول  37و 50كيلومرتا عند تردد GHz 11
املرحلت الراديوية الرقمية"
يف تنطاق  .MHz 55وقد مت احلصول على إحصاءات عن معلمات النموذج ووصفت يف "كتيب تنظم ّ
الصادر عن االحتاد الدويل للتصاالت.1996 ،
2.3.5.4

مناذجّاألشعةّاالفرتاضية

ميكن أيضا وصف النقل املتعدد املسريات ابستخدام مناذج خمتلفة هلا شكل رايضي مماثل للمعادلة ) (36.4مع عدد اثبت وحمدود
 Nمن األشعة .وتسمى هذه النماذج تقليدايا "مناذج األشعة" .ولكن تنظرا إىل عمليات التبسيط يف التعبري عن دالة النقل ،فإن
هذه "األشعة" ليس هلا عموما علقة مباشرة مبسريات االتنتاار احلقيقي .ولتجنب الغموض ،ميكن اإلشارة إليها ابسم "األشعة
االفرتاضية" .ويف أوصاف مناذج األشعة التالية ،يفرتض دائم ا احلديث عن هذه األشعة االفرتاضية.
ويظهر التحليل النظري على أساس النموذج املتعدد األشعة أن منوذج ا افرتاضي ا من شعاعني يوفر ،عموم ا ،تقريب ا مرضي ا يف عرض
تنطاقات أقل من حنو  [Rummler, 1980] MHz 100بل إتنه يسمح ببعض احلرية خلفض عدد املعلمات إىل ثلثة .وال بد
من ملحظة أن تقدير معلمات النموذج من البياانت التجريبية ليس بديهي ا دائم ا وحيتاج إىل بعض العناية ،ألتنه تقدير غري خطي.
ومع ذلك ،وجد  Sakagamiو Hosoyaم [1982أن بعض داالت النقل التجريبية مل متثل باكل جيد يف النموذج االفرتاضي
من شعاعني ،وتبع ا لذلك استخدما منوذج ا افرتاضي ا ثلثي األشعة.
ويعرب عن دالة النقل يف النموذج العام ذي الاعاعني (يسمى أيض ا "النموذج املبسط ثلثي األشعة") ابلعلقة:
ّ



حيث:

 j(M )  f



H ()  a 1  b e

)(39.4

 aو :bمعاملن مرتبطان ابتساع وشكل اخلبو االتنتقائي ،على التوايل
 :fأتخر الاعاع االفرتاضي الثاين
 :Mالرتدد الزاوي لعمق اخلبو األقصى.

والقيمة  bأقل من  ،1وعلمة ’انقص‘ يف األس تقابل أوضاع زحزحة الطور الدتنيا ،وعلمة ’زائد‘ تقابل أوضاع زحزحة الطور غري
الدتنيا .وال ميكن إزالة هذا الغموض ما مل تتوفر قياسات التأخر اجلماعي.
وقد بني ] [Metzger and Valentin, 1989أن هذا النموذج ميكن توفيقه باكل مرض مع داالت النقل املقيسة يف عرض
النطاق  MHz 44عند  GHz 9,5على مسري طوله  55كيلومرتا .ومثة دراسة تنظرية إلحصاءات معلمات النموذج يف
].[Grünberger, 1989
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6.4
1.6.4
1.1.6.4

متثيالتّمبسطةّلقناةّاالنتشار
مناّذجّاألشعة
النموذجّثنائيّاألشعةّوالنموذجّاثبتّالتأخر

ميكن خفض عدد املعلمات إىل ثلثة بتحديد قيمة أتخر اثبتة  .fوميثل هذا النموذج ،حيث ( 1/6B = fو Bعرض النطاق)،
على حنو كاف داالت النقل املقيسة؛ وقد مت تطبيقه على بياانت وصلة طوهلا  42كيلومرتا عند تردد  GHz 6وعرض تنطاق
( MHz 26,6حيث  6,3 = fانتنواثتنية ] ،)[Rummler, 1979وعلى بياانت من وصلتني بطول  37و 50كيلومرتا عند تردد
 GHz 11وعرض تنطاق  3,03 = f( MHz 55انتنواثتنية).
وقد مت يف مجهورية أملاتنيا االحتادية حتليل القياسات على مسري خط البصر عند تردد ( GHz 4عرض تنطاق  .)MHz 40وخلفا
للنتائج السابقة ،حيث كان ممكن ا التوافق مع النقل املتعدد املسريات بتأخري افرتاضي اثبت ،تبني هنا أن من الضروري استخدام
أتخر افرتاضي متغري .وميكن تفسري ذلك ابلتأخرات الطويلة يف األشعة املنعكسة عن األرض.
وقد مت يف الوالايت املتحدة متديد هذا النموذج على أساس القياسات يف وصلتني لتمثيل دالة النقل يف قناة تنوع فضاء
].[Rummler, 1983
2.1.6.4

النموذجّثنائيّاألشعةّاملعاير

ميكن أيضا خفض عدد املعلمات إىل ثلثة ،على أساس  .1 = aوعندئذ تكون املعلمات الثلث هي  bو fو .Mوهذا يعطي
النموذج ثنائي األشعة املعاير .وقد تبني أن هذا ميثل على حنو كاف داالت النقل املقيسة يف عرض النطاق  MHz 55وقد مت
احلصول على إحصاءات من أجل قفزتني بطول  37و50كيلومرتا عند تردد .GHz 11
3.1.6.4

النموذجّاملركزيّثنائيّاألشعة

ّ

استخدم عدد من الباحثني منوذج ا مركزايا ثنائي األشعة ،مستخرج ا من النموذج ثنائي األشعة املعاير ،على أساس = M
حيث  cهو الرتدد املركزي .عندئذ تثبت تنقطة توهني يف مركز النطاق قيد النظر .وهذا النموذج مفيد لبعض التطبيقات ،وخاصة
عندما يكون الرتدد املركزي هو تردد املوجة احلاملة .ومع ذلك ،ال ميكن هلذا النموذج أن ميثل البياانت التجريبية اليت ال تكون فيها
تنقطة التوهني عموما يف املركز ،ومن مث فهو ال يصلح لتمثيل دالة النقل على غرار الداالت املذكورة أعله.
c

2.6.4

متثيلّمعلماتّتشوهّاالتساع

طرائق املعلمات املوصوفة هنا هي طرائق "تنقطتني" تستخدم فيها اختلفات االتساع يف ترددين منفصلني لتوصيف تاوه االتساع.
ويف الطريقة األوىل ،يثبت الرتددان ،ويكون اختيارمها عند حافيت تنطاق الرتدد قيد النظر .ويف الطريقة الثاتنية ،يستخدم عرض
تنطاق واسع ويوافق الرتددان تنقطيت احلد األقصى واحلد األدى من عمق اخلبو ابلنسبة إىل سوية الفضاء احلر .ولذلك فإن التباعد
بني هذين الرتددين متغري ،تبعا لظروف االتنتاار.
1.2.6.4

الطريقةّالثنائيةّالنقاطّوثباتّتباعدّالرتددين

يرد وصف إحصائي للتاتت ابستخدام هذا النموذج يف ] .[Sakagami and Hosoya, 1982وهناك طريقة ،تعطي التوزيع
اإلحصائي لتاتت االتساع اخلطي بسبب اخلبو الناجم عن اتنعكاس موجات الراديو يف الطبقات غري املتجاتنسة يف الرتوبوسفري،
موضحة يف ] .[Kalinin, 1985وتستند هذه الطريقة إىل توزيع القفزات ،الذي يفرتض أتنه عادي ،بسماحية قدرها m
يف طبقات الرتوبوسفري.
وقد تبني أن الطريقة ثنائية النقاط مفيدة يف وصف التحسينات اليت تتحقق ابستقبال تنوع الفضاء لوصلت من خمتلف األطوال
مBabler, 1973؛ Sakagami and Hosoya, 1982؛ .]Vigants, 1983
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2.2.6.4

الطريقةّالثنائيةّالنقاطّوتغايرّتباعدّالرتددين

الرتددان املختاران يف هذا النموذج يقابلن  Amو ،Anومها عمق اخلبو األقصى واألدى على التوايل دون سوية الفضاء احلر ضمن
عرض النطاق املستقبَل ] .[Kaylor, 1953واملعلمة النموذج هي الفرق  ،Am - An = DAوهو تاوه االتساع األقصى
يف النطاق .وميكن أيضا استخدام القيمتني  Amو Anحلساب معلمات منوذج األشعة ( )aمع أتخر متغاير ].[Martin, 1982
7.4

تأللؤاتّاإلشارةّبسببّاالضطرابّيفّالغالفّاجلوي

ميكن أن تؤدي حاالت الاذوذ املضطربة يف دليل االتنكسار إىل تأللؤات يف االتساع وتقلبات يف زاوية الوصول لإلشارة
املستقبلة .وهذه اآلاثر موجودة يف كل مسريات خط البصر يف ترددات موجات صغرية وما فوقها ولكن ميكن أن حيجبها
اخلبو املتعدد املسريات والظواهر ذات الصلة يف املسريات األفقية ويف املسريات املائلة بزوااي ارتفاع أقل من .°3
1.7.4

تأللؤّاالتساع

جرى حساب فرق لوغاريتم االتساع لإلشارة املستقبلة بسبب التأللؤات يف ]:[Tatarskii, 1967
dr

حيث:

5/6

 Cn (r )r
2

7/6

 2 
 42.5  
  

2x

)(40.4

 :xاالحنراف املعياري للوغاريتم القدرة املستقبّلة
 :طول املوجة )(m
 :دالة بنية دليل االتنكسار )(m-2/3
 :rاملسافة على طول املسري ).(m

والثابت ،42,5 ،هو قيمة متوسطة؛ وميكن اشتقاق القيم املتفاوتة من  42,2إىل  42,9من ] .[Tatarskii, 1967وللطلع
على عملية االشتقاق ،اتنظر ] .[Brussaard and Watson, 1994وقد أجرى  [1976a] Craneقياسات ملدى تغاير تأللؤ
االتساع على طول مسريات السواتل .وتبني البياانت امللحوظة من قياسات  Haystackجمال تغاير عند  GHz 7,3خلل فصول
السنة كما هو مبني يف الاكل  ،5.4واليت تبني جذر متوسط تربيع التقلبات يف لوغاريتم القدرة املستقبلة  (dB) xمقابل زاوية
ارتفاع الساتل الظاهرية .وقد أفضت القياسات عند  GHz 0,4وكذلك عند  GHz 7,3إىل رصدات تأللؤ تروبوسفريي متوافقة
تنوعيا مع تنبؤات تنظرية التأللؤ الضعيف لزوااي االرتفاع فوق  2أو  3درجات؛ ويف زوااي ارتفاع أدى كان اخلبو املتعدد املسريات
يف الغلف اجلوي مهيمن ا.

ولذلك فإن معرفة تأللؤ االتساع على وجه الدقة يتوقف على معرفة دالة بنية دليل االتنكسار على طول أي مسري مائل معني .ومبا أن
هذا غري معروف عادة ابلتفصيل ،فل بد من وضع تقريبات للنموذج  Cn2من أجل موقع معني .وعند تردد  GHz 7وزوااي ارتفاع فوق
 3درجات ،قد تتقلب اإلشارة يف سوايت بني  0,1وحوايل  dB 1,0تبع ا لزاوية االرتفاع وعرض حزمة اهلوائي (اتنظر الاكل .)5.4
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5.4

االحنرافّاملعياريّلتأللؤّاالتساع
(قطرّاهلوائيّ37ّ:مرتاّ) ّ
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ويف أورواب ،مت إجراء قياسات بواسطة ساتل االختبار املداري ) (OTSيف تنطاق  .GHz 11والغرض من ذلك هو مجع إحصاءات
مفيدة عن تباين اإلشارة والتبعية املومسية ] .[Ortgies, 1985وكذلك مت مجع إحصاءات عن االتساعات اليت تتجاوز عتبات
حمددة سلفا والتغريات النهارية واملومسية لكل منها ] .[Vander Vorst et al., 1982ودرس ][Moulsley and Vilar, 1982
ابلتفصيل العلقة بني توزيعات كثافة اتساع جذر متوسط الرتبيع على املدى القصري والتوزيعات على املدى الطويل ،جتريبي ا وتنظرايا
على السواء.
وهناك أدلة كثرية من التجارب تفيد أبن كثافة القدرة الطيفية لعملية التأللؤ حمدودة حبكم النطاق .وتقع القيم النموذجية حلدود
قطع الرتدد يف جمال  1إىل  Hz 3عند تردد  .[Rücker, 1985] GHz 11وقد وجدت علقة تربط ارتفاع طبقة االضطراب  hاليت
تسبب التأللؤ مع متوسط حمتوى خبار املاء القريب من األرض ].[Rücker and Dintelmann, 1983
ويتوقف التأثري البارز اآلخر ،وهو احنطاط فتحة اهلوائي ،على أحجام مقياس عدم جتاتنس االتنكسار تنسبة إىل قطر اهلوائي.
وحيدث هذا التأثري ،الذي يعرب عنه يف بعض األحيان مبثابة كسب-خسارة اهلوائي ،بسبب اقرتان فتحة اهلوائي مع وسط
االتنتاار .وابلنسبة ملسري اتنتاار يَعرب الرتوبوسفري إىل ساتل بعيد ،ميكن حتديد أحجام منطقة  Fresnelعلى النحو التايل:
F  nz

حيث:

:n
:
:z

مرتبة منطقة
طول موجة التاغيل
طول املسري املخ ّفض

Fresnel
)r(L  r
L

)(41.4
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جمموع طول مسري الاعاع
املسافة على امتداد مسري الاعاع.

وحتدث تقلبات اضطراب دليل االتنكسار على امتداد جمال واسع من أحجام املقياس .ويف مقاييس صغرية مقارتنة حبجم منطقة
 ،Fresnelميكن وصف التاتت أبتنه متناح؛ ويف مقاييس أكرب من منطقة  Fresnelيكون التاتت غري متناح وميكن أن يفضي
إىل احنناء مكاين كبري يف واجهة املوجة الواردة .وحتدث أكرب تقلبات االتساع املكاتنية امللحوظة يف مستوي فتحة اهلوائي تنتيجة
تقلبات يف أحجام املقياس يف مرتبة حجم منطقة  .Fresnelوابلنسبة لفتحات هوائي أكرب من حجم منطقة  ،Fresnelفإن
التقلبات النامجة عن جبهة املوجة املتموجة يتم توسيطها مكاتني ا بواسطة اهلوائي .وهكذا ،كلما ازدادت زاوية االرتفاع يتناقص
حجم منطقة  Fresnelبسبب سرعة تناقص املسافة  rبني الطبقة املضطربة واهلوائي .ولذلك فإن النتيجة هي حدوث افخنفاض
يف عمق التقلب يرجع إىل توسيط الفتحة وافخنفاض طفيف يف كسب اهلوائيات الفعال (أي كسب-خسارة) .وأشار
 [1967] Tatarskiiإىل أن تقلبات جذر متوسط الرتبيع تنخفض بنسبة  20يف املائة عندما يكون قطر اهلوائي ذي الفتحة الدائرية
املرجحة ابتنتظام هو تنصف حجم منطقة  Fresnelاألوىل .  Da  1 z 




2

ويستند منوذج التأللؤ الرتوبوسفريي املوضح أدانه إىل القياسات اليت تامل زوااي االرتفاع يف حدود  4إىل  32درجة ،وأقطار هوائي
بني  3أمتار و 36مرتا ،ويرتاوح مدى الرتدد من  7إىل  ،GHz 14ويامل عدة مناطق مناخية خمتلفة مLo et al., 1984؛
Rückerand Ortgies, 1985؛ Karasawa et al., 1988؛  .]Banjo and Vilar, 1986وتنتيجة لذلك ،ميكن التنبؤ ابالحنراف
املعياري الذي يصف اتساع التأللؤ على النحو التايل:
)σ ref f n g ( x

σ pre 

 sin θ b

)(42.4

حيث  fهو تردد التاغيل ) ،(GHzو nتساوي  ،7/12و bتساوي  ،1,2و هي زاوية االرتفاع الظاهري ابلدرجات .ويوصف
التأثري اجلوي كما يلي:
σref  3.6 103  Nwet 104

 ،Nwetالتعبري الرطب يف االتنكسارية ،هو احلد الثاين يف املعادلة
(اتنظر الاكل .)6.4

)(11.3

وميكن احلصول عليه من التوصية

)(43.4
ITU-R P.453

وتعطى دالة توسيط اهلوائي ) g(xكما يلي ]:[Haddon and Vilar, 1986
 11
 1 
g ( x)  3.86( x 2  1)11/12 sin  arctan     7.08 x5/6
 x 
6

)(44.4

حيث:
Deff2 k
L

x  0,0584

)(45.4

Deff  D 
2f
c

)(46.4

k

)(47.4

2h
sin   (2h / Re )  sin 
2

L

)(48.4
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:c
:D
:
:L
:Re
:h

سرعة الضوء
قطر اهلوائي )(m
كفاءة اهلوائي
مسري االضطراب الفعلي )(m
تنصف قطر األرض الفعلي )(Re = 8,5 x 106 m
ارتفاع االضطراب ).(m
)(m/s

وخيتلف ارتفاع االضطراب ،h ،ابختلف الفصل ] [Rücker and Dintelmann, 1983واملناخ .ولكن ،مبا أتنه ال يعرف إال القليل
عن التبعية املناخية ،ميكن االفرتاض أبن قيمة  1 000 = hمرت.
وال يبدو أن خبو اإلشارة  ،Aاملعرب عنه بوحدة  ،dBيف التوزيع الرتاكمي الطويل األجل ،موزعا باكل عادي .وتعطى سوية
اخلبو ) A(pاليت يتم جتاوزها بنسبة  pيف املائة من الزمن يف العلقة:
A( p)  aσ pre

)(49.4

حيث ميكن تقريب العامل  aبواسطة:
)( for 0.01  p  50

a  0.061 (log 10 p)3  0.072 (log10 p)2  1.71 log10 p  3.0

)(50.4

ومن املفرتض توسيط معلمات درجة احلرارة السطحية والرطوبة النسبية املستخدمة يف النموذج على مدى فرتة شهر واحد أو أكثر.
وتنظرا لطول زمن التوسيط تنسبيا هلذه املعلمات اجلوية ،فإتنه ليس من املمكن استخدام هذا النموذج يف فرتة زمنية أقصر.
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التعبريّالرطبّلالنكساّريةّالسطحيةّ(جزءّيفّاملليون)ّ)(ppm

اليتّيتمّجتاوزهاّّ50يفّاملائةّمنّالسنة
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وقد وجد أتنه ميكن أيضا استخدام منوذج التأللؤ املوصوف أعله ،الذي وضع استنادا إىل بياانت مقيسة ابستثناء الفرتات
املمطرة ،للتطبيقات العملية يف األحوال املمطرة.
2.7.4

تأللؤاتّزاويةّالوصول

تاري البياانت اليت مت احلصول عليها من الرصدات الساتلية ابستخدام هوائي تتبع ذي فتحة واسعة يف مرصد ،Haystack
ويستفورد (ماساتاوستس) (عند تردد  ،)GHz 7,3إىل أن من غري احملتمل أن تكون التأللؤات الزاويّة كبرية ابلنسبة هلوائي يزيد
عرض حزمته عن  0,3درجة يف مجيع زوااي االرتفاع أو حلزم عرضها أكرب من  0,01درجة يف زوااي ارتفاع أعلى من  10درجات.
وتقلبات زاوية االرتفاع هي من تنفس مرتبة عدم اليقني املتوقع يف تصحيح االتنكسار ابستخدام قيم االتنكسارية السطحية
] .[Crane, 1976aوياري الاكل  7.4إىل مدى التطرف يف تقلبات جذر متوسط الرتبيع يف زاوية االرتفاع مقابل ارتفاع هوائي
مبقدار  36,6مرتا ( 120قدم ا) عند تردد  .GHz 7,3وقد متت استباتنة تبعية فصلية ،كما هو مبني ،طوال عام من عينات رصد
يف أوقات خمتلفة من اليوم والفصل واألحوال اجلوية .ومن املتوقع حدوث هذه املقادير من آاثر زوااي الوصول خلل طائفة متنوعة
من ظروف التاغيل املستقلة تنسبي ا عن الرتدد .وألغراض اإلحالة املرجعية أيض ا ،ترد القيم الوسطى جلذر متوسط تربيع التقلبات
حبسب الفصول يف الاكل  .[Crane, 1976b] 8.4وهذه البياانت ،اليت ترتاوح يف زوااي االرتفاع األولية من األفق إىل  43درجة،
متثل متوسط أحوال عدم اليقني يف قياسات زاوية االرتفاع (خلل فرتة رصد ملدة مخس دقائق) املتوقعة بسبب الرتوبوسفري .ورمبا
ال حتقق الرادارات أو تنظم االتصال الوحيدة اهلوائي درجة أفضل يف دقة القياس أو درجات أخفض من عدم اليقني من املوقع
الزاوي ،على التوايل ،من تلك اليت تتحقق يف املسريات اليت تعرب كامل الرتوبوسفري.
وقد جرت رصدات  Haystackخلل فرتة عام وكاتنت ممثلة للقيم املتوقعة يف مناخ معتدل .وال تتوقف تقلبات قيم زاوية الوصول
بسبب االضطراب يف الرتوبوسفري على الرتدد ،وميكن استخدام القيم الواردة يف الاكلني  7.4و 8.4يف كامل املدى من  1إىل
 .GHz 30ويف ترددات منخفضة تنسبي ا ،ميكن أن يكون تأللؤ زاوية الوصول الناجم عن األيوتنوسفري هام ا.
الاكل

7.4

االحنرافّاملعياريّلتأللؤّزاويةّالوصول
(قطرّاهلوائيّ=ّّ37مرتا) ّ
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متوسطّاالحنرافّاملعياريّيفّتأللؤّزاويةّاالرتفاع
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8.4

انتشارّالتشتتّالرتوبوسفريي

حيدث اتنتاار التاتت الرتوبوسفريي بسبب وجود عدد كبري إىل حد كاف من أحوال عدم التجاتنس على مقياس صغري يف املسري
الراديوي ،أو االحنراف عن متوسط االتنكسارية ،يف منطقة تقع على بعد مئات االمتار (ورمبا حىت بضعة كيلومرتات) فوق سطح
األرض (الاكل  .)9.4وعلى النقيض من ظاهرة التأللؤ ،ليس هنالك من إشارة مباشرة تتوضع عليها التقلبات .وأشد ما يكون عليه
التاتت يف االجتاه القريب حنو األمام .ويتوقف املقطع العرضي للتاتت على حجم االحنراف  Nيف متوسط االتنكسارية .وتكون
اإلشارات الواردة عادة مبقدار  50إىل  dB 100دون قيم الفضاء احلر وتتميز بتقلبات قصرية األجل مرتاكبة على تغريات طويلة األجل.
وتتبع التوزيعات اإلحصائية توزيع  Rayleighللتغريات القصرية األجل وتوزيع لوغارمتي عادي للتغريات الطويلة األجل.
الاكل

9.4

انتشارّالتشتتّالرتوبوسفريي
حجم مارتك للحزمتني من كل اهلوائيني
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وقد لوحظت أحوال شذوذ مكاتنية قوية من حيث شدة اجملال واحنطاط كسب اهلوائي يف اتنتاار التاتت الرتوبوسفريي.
1.8.4

منذجةّالتغرياتّالطويلةّاألجلّيفّشدةّاجملال

مبا أن التقلبات الصغرية املقياس غري معلومة فمن الضروري للتطبيقات إجياد علقة بني خصائص اتنتاار التاتت الرتوبوسفريي واملعلمة
"الكبرية املقياس" يف الرتوبوسفري .وقد تنظر يف هذا الصدد يف عدد من املعلمات املمكنة م.]Boithias and Battesti, 1983
1.1.8.4

العالقةّمعّدليلّاالنكسارّللهواءّابلقربّمنّاألرض

لقي البحث عن وجود علقة من هذا القبيل اهتمام ا واسع النطاق ،وذلك للسببني التاليني:
االتنكسارية عند سطح األرض ) (Nsسهلة التحديد؛
–
بدت هذه العلقة صحيحة ،يف العديد من احلاالت ،وال سيما يف املناخات املعتدلة أو يف املناطق اليت تكون فيها قيم
–
االتنكسارية  Nsمنخفضة.
ومع ذلك ،فإن هذه العلقة ليست عاملية أبي حال .أوالا ،ال وجود هلا يف أي وقت من السنة يف املناطق االستوائية أو املدارية.
اثتني ا ،وحىت يف املناطق املعتدلة ،قد ترتاوح تنسبة تغريات اخلسارة إىل تغريات دليل االتنكسار (معربا عنها بوحدة  dBلكل
وحدة  )Nمن حوايل  0,2إىل  0,6تبعا للمنطقة .وقد تصل هذه النسبة إىل  dB 1لكل وحدة  Nيف املناطق املدارية أثناء ذلك
اجلزء من السنة الذي تكون فيه العلقة على أشدها.
وجدير ابإلشارة أن هذا االستنتاج ليس مستغرابا ألن آلية االتنتاار حتدث جراء أحوال عدم جتاتنس تقع على بعد مئات االمتار
(بل بضعة كيلومرتات يف بعض احلاالت) فوق سطح األرض .وال ميكن أن تكون مرتبطة مبعلمة جوية حمددة ومقيسة على مستوى
األرض ما مل تكن ابلطبع هذه املعلمة األخرية ،يف املناخ قيد النظر ،مرتبطة متام ا خبصائص معينة يف الغلف اجلوي العلوي .وهلذا
السبب ،وفيما يتعلق بطريقة تنبؤ تستخدم دليل االتنكسار ابلقرب من األرض ،ال بد من بيان حدود صحة هذه الطريقة
باكل واضح.
2.1.8.4

العالقةّمعّتدرجّدليلّاالنكسارّالرأسي

يتسم التدرج الرأسي لدليل االتنكسار بتأثريين خمتلفني ولكن مضافني:
يؤثر التدرج الرأسي لدليل االتنكسار باكل مباشر على احنناء املسري .فإذا زاد معامله يف ذلك اجلزء من الغلف اجلوي
–
دون احلجم املارتك حلزم اهلوائي ،يتم ختفيض ارتفاع احلجم املارتك ،مما خيفض زاوية التاتت ومن مث يزيد من السوية
الواردة؛
مبا أن االتنتاار ينتج عن أحوال عدم التجاتنس يف دليل االتنكسار ،فكلما زاد التباين (أو التدرج) الرأسي يف احلجم
–
املارتك ،ارتفعت السوية الواردة .وهذا التأثري الثاين أكثر أمهية من األول.
ويف ضوء هاتني امللحظتني ،مت التوصل إىل صيغة شبه جتريبية
على مسري التاتت يف الرتوبوسفري:

][Boithias and Battesti, 1983

ملتوسط خسارة اإلرسال

A  102  30log f  30log d  1.5 Gc

حيث:

:A
:f
:d
:Gc

متوسط خسارة اإلرسال ) (dBبني هوائيات متناحية (خسارة اإلرسال الرئيسية)
الرتدد )(MHz
املسافة )(km
تدرج الدليل يف احلجم املارتك (وحدات  Nلكل كيلومرت).

)(51.4
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وابلنسبة هلذه العلقة ،اليت يبدو أهنا صاحلة جلميع املناخات ،قد يكون من املفيد إبداء امللحظتني التاليتني:
يتعلق العنصر العاوائي الوحيد بتدرج املؤشر .وألن هذا األخري يظهر ما يقرب من التوزيع اإلحصائي العادي ،فإن
–
اخلسائر (بوحدة  )dBتظهر توزيعا مماثلا ويتم توزيع اجملال يف شكل لوغاريتمي عادي؛
حتدث املسافة يف احلد ’ ،‘30 log dومع ذلك فقد يكون هلا أيض ا أتثري على احلد الذي حيتوي  ،Gcوذلك ألتنه إذا
–
تغريت املسافة يتغري ارتفاع احلجم املارتك ،مما يتسبب يف تغيري قيمة  ،Gcما مل يكن الغلف اجلوي متجاتنسا رأسيا
(كما يف املناخات الصحراوية خلل فصل الصيف) .وهكذا يتضح أن أتثري املسافة على خسارة اإلرسال يرتبط
ارتباطا وثيقا بتناقص معدل أحوال شذوذ دليل االتنكسار كلما ازداد االرتفاع .وقد خيتلف هذا املعدل كثريا
ابختلف املناخ.
2.8.4

دالةّنقلّالتشتتّيفّالرتوبوسفري

ليس من املمكن وضع طريقة تنبؤ باأن تنوعية اإلرسال الرقمي على مسريات تاتت تروبوسفريي فقط على أساس إحصاءات
متوسط خسارة اإلرسال يف األجل الطويل .وال بد من توفر معلومات إضافية عن دالة تنقل التاتت الرتوبوسفريي وإحصاءات
معلماهتا .وبعبارة أخرى ال بد من أن تؤخذ يف االعتبار طبيعة اخلبو االتنتقائية من حيث الرتدد.
وتنتيجة آللية اتنتاار التاتت الرتوبوسفريي ،ميكن التعبري عن دالة تنقل وسط اإلرسال يف شكل جمموع من العديد من مسريات
األشعة هلا اتساعات وأطوار عاوائية .وميكن بعد ذلك التعبري عن دالة النقل املعقدة على النحو التايل:
)) H ( f , t )  A( f , t ) exp(  j( f , t

)(52.4

حيث ) A(f, tهي مكوتنة االتساع و) (f, tمكوتنة الطور ،مع متغريات عاوائية من حيث الزمن  tوالرتدد .f
ومكوتنة االتساع عند تردد اثبت ) A(f0, tموزعة حبسب توزيع  .Rayleighوعلوة على ذلك ،فإن متوسط القيم الساعيّة
) A(f0, tتتبع توزيع ا لوغاريتمي ا عادايا .وتكون مكوتنة الطور موزعة ابتنتظام بني  -و.
1.2.8.4

عرضّنطاقّالرتابطّوتوسعّتعددّاملسريات

ميكن وصف الطبيعة االتنتقائية الرتدد لقناة االتنتاار بواسطة دالة ترابط الرتدد اليت عرفها ]:[Bello, 1969
1
 H * ( f , t0 ) H ( f  f , t0 ) 
2

q(f ) 

)(53.4

ويعرف عرض
حيث يعرب احلجم ) q(fعن درجة الرتابط بني اتساعات املوجات الواردة على ترددين متباعدين بقيمة ّ .f
النطاق  Bcالذي تنخفض عنده دالة الرتابط إىل  e-1أبتنه عرض تنطاق الرتابط.
ومثة تطبيق مثري للهتمام باكل خاص وهو شدة التاتت ) ،Q (وتسمى أيضا جاتنبية شدة تعدد املسريات أو طيف طاقة
التأخر للقناة ألتنه يعطي متوسط انتج القدرة بوصفه دالة أتخر الزمن  ،بسبب عوامل التاتت اليت تسبب أتخرات املسري
يف الفاصل ( .) +  ،ويسمى العرض  TMيف شدة التاتت ) ،Q (والذي ميكن تعريفه ابلقياس إزاء تعريف  Bcاملذكور
أعله ،االتنتاار املتعدد املسريات للقناة .وابلنسبة للعرض ) Q (ميكن أن حندد باكل مباشر كمية التداخل بني الرموز
يف البث الرقمي ودرجة االتنتقائية حبسب الرتدد.
ودالة ترابط الرتدد وطيف قدرة التأخر مها من أزواج حتويل :Fourier


) q(f ) exp( j 2f ) d (f





Q() 

)(54.4

وتنتيجة لعلقة حتويل  Fourierبني ) Q (و) q(fفإن مقلوب اتنتاار املسريات املتعددة هو مقياس لعرض تنطاق التماسك للقناة.
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وابفرتاض طيف قدرة أتخر مستطيل الاكل ] ،[Sunde, 1964فإن الفرق  TMلتأخر االتنتاار األقصى واألدى بني أعلى مسري
وأدى مسري يف احلجم املارتك من حزم اهلوائي يعطي اتنتاار املسريات املتعددة ،وميكن التعبري عنه كما يلي:
d
) (  
2c

حيث:

:d
:
:c
:

TM 

)(55.4

طول املسري
عرض حزمة اهلوائي عند تنقاط منتصف القدرة )(dB 3-
سرعة الضوء )(km/s
زاوية التاتت.
)(km

وهذا جمرد تقريب جيد إذا كان احلجم املارتك صغري مبا فيه الكفاية حبيث ال يكون هنالك سوى اتنتاار أتخر صغري؛ بعبارة
أخرى جيب أن تكون مكاسب اهلوائي كبرية مبا فيه الكفاية لكي تقع يف اجلزء املقارب ملنحىن خسارة كسب اهلوائي.
ويكون لدالة ترابط الرتدد بتحويل  Fourierلادة التاتت ) Q (عندئذ شكل العلقة:
) q(f )  sin c(f  TM

)(56.4

حيث:
sin c( x)  sin(x) / x

وابلنسبة للعلقة

)(57.4

يكون عرض تنطاق التماسك كما يلي:
1.4c
) d  (  

Bc  0.7 / TM 

)(58.4

ويف منوذج آخر يفرتض أن مسامهة عناصر التاتت داخل احلجم املارتك تتناقص من مركز هذا احلجم وفق ا للقاتنون الغوسي
ثلثي األبعاد .عندئذ تعطى دالة ترابط الرتدد وطيف قدرة التأخر ابلعلقتني:





and q(f )  exp (2f )2





Q()  exp ()2 / 42

)(59.4

ومنهما يتم استخراج اتنتاار التأخر وعرض تنطاق الرتابط من العلقتني:
d 
2c 3
and Bc 
d 
3c

TM  4 

)(60.4

ويستند النموذجان املوصوفان أعله إىل تبسيط االفرتاضات باأن توزيع أتخرات االتنتاار.
ومثة منوذج أكثر واقعية يعطي متثيلا كاملا لطيف قدرة التأخر تبعا خلصائص املسري ].[Bello, 1969
2.2.8.4

النهجّالتجريبيّوالنتائجّاإلحصائية

أجريت قياسات للطبيعة االتنتقائية حبسب الرتدد يف قناة اتنتاار التاتت الرتوبوسفريي يف كل من جمايل الزمن والرتدد ،أي من حيث
طيف قدرة التأخر أو دالة ترابط الرتدد .وقد وصفت القياسات يف جمال الرتدد يف ] ،[Collin and Marguinaud, 1979حيث مت
احلصول على تنتائج باأن االتساع وتاوهات أتخر الزمرة يف عرض النطاق  .MHz 20وقدم اقرتاح حبساب عرض تنطاق الرتابط  Bcيف
وصلة جتريبية ابستخدام االحنراف املعياري لتوزيع غوسي تقريبا لتأخر الزمرة .ويقرتب التوزيع الرتاكمي  Bcاملقيس من قاتنون اللوغاريتم
العادي .وهو يتميز بقيمة وسيطة  50( Bcيف املائة) واحنراف معياري  bيتوقف على خصائص الوصلة .واقرتح التعبريان
التجريبيان  Bcو [Collin, 1979] bومت التحقق منهما يف  15وصلة خمتلفة.
وتنتائج التقصيات التجريبية والنظرية للتنتاار الرتوبوسفريي يف روسيا معروضة يف ].[Vvedensky, 1965
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امللحق

1

مناذجّالتنبؤّاإلحصائيّالحنرافّالتأللؤّاملعياريّواالتساع ّ
1.A1

مقدمة

ّ

تسعى معظم الطرائق اإلحصائية عادة إىل ربط االحنراف املعياري  أو التباين  2لتغاير لوغاريتم االتساع
ابلقياسات اجلوية على األرض ،مثل درجة احلرارة والرطوبة النسبية واالتنكسارية الرطبة .وتقدم طريقتا [Karasawa et Karasawa
] al., 1988و( [ITU-R, 2001] ITU-Rغري حمددة يف املرجع) منوذجي تنبؤ متماثلني حلساب االحنراف املعياري لتغاير اإلشارة
بسبب التأللؤ .ويستخدم كل هذين النموذجني مبثابة دخل معلمة اجلزء الرطب من االتنكسارية  Nwetعلى األرض ،وهي دالة
للرطوبة النسبية ودرجة احلرارة ،حمسوبة ملتوسط شهر واحد على األقل .وتعطي النماذج األخرى املقدمة يف الفقرات التالية علقات
تبعية مع معلمات أخرى ،مثل حمتوى خبار املاء املتكامل أو حمتوى املاء السائل املتكامل .وقد مت استعراض النماذج اإلحصائية
املعروضة فيما يلي أدانه يف إطار اإلجراءات األوروبية  [COST 255, 2002] COST 255و"( COST 280احلد من ضعف
االتنتاار للنظم الراديوية ابملوجات امليلليمرتية" ،التقرير النهائي قيد اإلعداد).


2.A1

(بوحدة )dB

مناذجّالتنبؤّابالحنرافّاملعياريّللتأللؤ

 1.2.A1منوذجّKarasawa
و30

مت التحقق من صحة طريقة  [Karasawa et al., 1988] Karasawaابملقارتنة مع قياسات زوااي االرتفاع بني  4درجات
درجة ،وترددات يف اجملال من  7,3إىل  GHz 14,2وأقطار هوائيات من  3أمتار إىل  36,6مرتا .وتباين متوسط  Nwetمن
إىل  130جزءا يف املليون .ويعطى االحنراف املعياري املتنبأ به ابلعلقة:





  3.42 103  1.186 104 N wet  f 0.9G( De ) / sin 2.6 

20

)(1.A1

حيث  fهو تردد الوصلة ] ،[GHzو زاوية ارتفاع الوصلة ،ويتم تقييم  Nwetمن معرفة الرطوبة النسبية ودرجة احلرارة على مستوى
سطح األرض .وينبغي توسيط معلمات دخل البياانت اجلوية هذه على مدى فرتة يف حدود شهر .والعامل ) G(Deيف املعادلة
 1.A1هو دالة توسيط اهلوائي ].[Crane et al.,1979
 2.2.A1التوصيةّّ ITU-R P.618

طريقة التنبؤ
على النحو التايل:

ITU-R

معروضة يف البند  .6.4وهي مااهبة جدا لطريقة
6 g 2 ( x) / sin 2.4 

7

Karasawa

وتنمذج تغاير التأللؤ املتنبأ به

 p  (3.6 103  104 Nwet )  f

)(2.A1

ومع ذلك ،فإن التعبري عن  Nwetهنا خمتلف عن التعبري يف  ،Karasawaحيث ميكن احلصول عليه مباشرة من اخلريطة الواردة
يف الاكل  .6.4وقد اقرتح م ]Belloul et al., 1998حتسينا يف منوذج  ،ITU-Rيامل درجة حرارة ضوضاء السماء.
 3.2.A1مناذج ّ Ortgies

استمدت طرائق  [Ortgies, 1993] Ortgiesمن  30شهرا من قياسات  Olympusيف أملاتنيا عند الرتددات  12و 20و،GHz 30
ويفرتض أن تكون صاحلة لزوااي ارتفاع ترتاوح من  6,5درجات إىل  30درجة .واقرتح  Ortgiesعلقتني مباشرتني بني متوسط
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القيمة الاهرية  mباأن  ln  2 ومتوسط القيم السطحية
 )"Ortgies-Nتربط  mبقيمة  Nwetالسطحية وتعطى ابلعلقة:

 13.45  0.0462 N 

Nwet

ودرجة احلرارة .والطريقة األوىل (املاار إليها ابسم "طريقة



 

m  ln  2  ln g 2 f 1.21 sin  

2.4

wet

)(3.A1

والعلقة الثاتنية (املاار إليها ابسم "طريقة  )"Ortgies-Tتربط  mبدرجة احلرارة السطحية  Tم ]°Cوتعطى ابلعلقة:

 12.5  0.0865 T 



 

m  ln  2  ln g 2 f 1.21 sin  

2.4

)(4.A1

ويف كلتا املعادلتني ) (3.A1و( )4.A1يكون عامل تدرج الرتددات قريب جدا من عامل منوذج  .ITU-Rويبدو أن االحنراف
املعياري  ln  2 مستقل عن البياانت اجلوية وتبني أتنه يساوي  ،1,01استنادا إىل البياانت التجريبية.
 4.2.A1منوذجّOtung

النموذج ] [Otung, 1996ماابه جدا للنموذج الوارد يف التوصية  .ITU-R P.618والفرق هو أن منوذج  ITU-Rيستخدم تبعية جتريبية
إزاء زاوية االرتفاع يف حني أن منوذج  Otungيستخدم عاملا مستخرج ا من تعبريات تنظرية مبسطة .ويصبح تغاير التأللؤ املتنبأ به:


11
6

6 g 2 (x) / sin

7

f

 p  ref

)(5.A1

وقد مت التحقق من صحة هذا النموذج بقياسات أجريت طوال عام واحد يف اململكة املتحدة ،وذلك ابستخدام منار راديوي
 Olympusعند تردد  ،GHz 20بزاوية ارتفاع  28,7درجة وهوائي قطره  1,2مرت.
 5.2.A1منوذج ّ Van de Kamp

لوحظ عدة مرات وجود ترابط كبري بني حدوث التأللؤ ووجود السحب الركامية على طول مسري االتنتاار .وهذا يعين أن جزءا
من االضطراب الذي يسبب التأللؤ يرتبط هبذه احلالة اجلوية .ولكي تؤخذ يف االعتبار آاثر السحب غري املوصوفة على حنو كاف
ابملعلمة  ،Nwetعلى مستوى سطح األرض ،استخدم  [Van de Kamp et al., 1999] Van de Kampصيغة حمسنة من منوذج
السحب  ،Salonen-Uppalaحلساب متوسط حمتوى املاء يف السحب الثقيلة  Whcإلدخاله يف منوذج تنبؤ جتريبي جديد من أجل
 nعلى النحو التايل:
0.98 104  N wet  Q 

g 2  De  f 0.45
sin1.3 

p 

)(6.A1

 Qهو متوسط املعلمة على املدى الطويل الذي يتوقف على متوسط املدى الطويل (السنوي على األقل) للمحتوى  ،Whcومن مث
فهو اثبت لكل موقع ،وذلك حرص ا على استمرار متثيل التبعية املومسية الكلية لقيمة  pبواسطة .Nwet
 6.2.A1مناذج Marzano

من شأن طريقة التنبؤ املادي اإلحصائي املباشر ) (DSPSوطريقة التنبؤ املادي اإلحصائي املنمذج
معرفة) ] [Marzano et al., 1998أن تسمح
معرفة) و( STNV2غري ّ
معرفة) و( STHV2غري ّ
معرفة) و( STN2غري ّ
وطرائق ( STH2غري ّ
ابلتنبؤ مبتوسط القيمة الاهرية والساعية لتغاير التأللؤ استنادا إىل معرفة القياسات اجلوية على األرض .وتؤدي هذه الطرائق إىل مطابقة خرج
النماذج العددية اليت تصف التفاعل بني إشعاع املوجات الصغرية واالضطراب يف الغلف اجلوي على أساس تنظرية االضطراب ،Tatarskii
تدرج الرتددات وعامل متوسط فتحة
املع ّدلة إبدخال فرضية االضطراب املتقطع ] .[D’Auria et al., 1993وتَستخدم مجيع الطرائق عامل ّ
اهلوائي اللذين وضعهما القطاع .ITU-R
)[Peeters et al., 1997] (MPSPS

وعلى وجه التحديد ،تقوم طريقة التنبؤ  DPSPعلى علقة ترابط مباشر بني املتوسط الاهري للقيمة  ln  2 ودرجة احلرارة
السطحية  Tوترتبط طريقة التنبؤ  MPSPابملتوسط الاهري للقيمة  ln  2 تنسبة إىل اتنكسارية اهلواء بسبب خبار املاء،Nwet ،
على مستوى سطح األرض.
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وقد استخرج  Marzanoأيضا أربع طرائق تنبؤ غري خطي .وعلى وجه اخلصوص ،تَستخدم طريقة  ،STH2مبثابة تقديرات رجعية ،درجة
احلرارة والرطوبة األرضية يف شكل تربيعي ،وتَستخدم طريقة  STN2درجة حرارة سطح األرض واالتنكسارية الرطبة يف شكل تربيعي.

وتربط طريقة  STHV2تغاير التأللؤ بدرجة احلرارة السطحية  ،Tوالرطوبة النسبية  RHوخبار املاء املتكامل  .Vcوتربط
طريقة  STNV2تغاير التأللؤ بدرجة احلرارة السطحية  Tواالتنكسارية الرطبة  Nwetوخبار املاء املتكامل .Vc
ومل تستخرج طرائق التنبؤ املذكورة أعله من أجل متوسط الكميات الاهرية فحسب ،وإمنا من أجل املتوسط الساعي أيضا.
 7.2.A1منوذج UCL

طريقة  [Vasseur et al., 1998] UCLهي منوذج إحصائي -مادي يتكون من خطوتني أساسيتني .يف اخلطوة األوىل ،يتم
استخراج اخلصائص اإلحصائية للمعلمات اليت تصف اجلاتنبية الرأسية لدليل االتنكسار من حتليل بياانت املسابري الراديوية على
املدى الطويل .وهلذا الغرض ،يستخدم منوذج إحصائي ] [Warnock et al., 1985لتقدير معلمات االضطراب من عمليات
السرب الراديوي .ويف اخلطوة الثاتنية ،تستخرج اإلحصاءات الطويلة األجل لتأللؤ املسري املائل من حالة االضطراب الرتوبوسفريي
املستنتجة ،وذلك ابستخدام هنج إحصائي صارم وتنظرية االتنتاار عرب وسط مضطرب .وابإلضافة إىل بياانت املسابري الراديوية،
فإن املعلمات األخرى املطلوبة للتنبؤ ابلتأللؤ هي خصائص الوصلة :الرتدد ،وزاوية االرتفاع (أكرب من حوايل  5إىل  10درجات)،
وقطر اهلوائي.
3.A1

مناذجّالتنبؤّبتوزيعّاتساعّالتأللؤ

 1.3.A1منوذجاّّKarasawaوّ ITU-R

اقرتح  Karasawaوآخرون ] [Karasawa, 1988بعض التعبريات للتوزيع الرتاكمي الطويل األجل الحنراف االتساع ) ،(yكدالة
للنسبة املئوية من الزمن وللحنراف املعياري الطويل األجل املتنبأ به .ومت استخراج التعبري بدمج دالة توزيع االحنراف املعياري على
املدى القصري ،اليت يفرتض أن تكون على غرار أشعة غاما ،مع دالة التوزيع على املدى القصري لسوية اإلشارة ابلنسبة الحنراف
معياري معني ،يفرتض أتنه توزيع غوسي.
ويكون احنراف االتساع الناتج  ،yالذي يتم جتاوزه لنسبة مئوية من الزمن  ،Pهو:





y  0.0597log3 P  0.0835log 2 P 1.258log P  2.672 

)(7.A1

حيث ترتاوح  Pمن  0,01إىل  50يف املائة و هو االحنراف املعياري لإلشارة الطويل األجل (عادة سنة) .وتبني املعادلة
اتفاقا جيدا مع قياسات تعزيز اإلشارة ،ولكنها تقلل من شأن خبو اإلشارة ،وخاصة يف منطقة االحتمال املنخفض .ومن أجل
التغلب على هذا القيد ،استخرجت العلقة التالية بتوفيق قياسات خبو اإلشارة يف فرتة االحتمال من  0,01إىل  50يف املائة:
7.A1





y  0.061log3 P  0.072log 2 P  1.71log P  3.0 

)(8.A1

ومل يعتمد القطاع  ITU-Rسوى التوزيع خلبو اإلشارة يف التوصية .ITU-R P.618
 2.3.A1منوذجّVan de Kamp

اتنطلق ا من االفرتاض أبن السبب الرئيسي للتأللؤ يف وصلة ساتلية يرجع إىل االضطراب يف السحب ،أي االضطراب يف الطبقات
الرقيقة البعيدة عن املستقبِّل ،افرتض  [Van de Kamp, 1998, 2000] Van de Kampأن اتساع اجملال الكهرابئي املستقبل
القصري األجل له توزيع  Rice-Nakagamiولذلك فإن توزيع سوية اإلشارة  yبوحدة  dBغري متناظر كما يتضح من الرصدات.
والنموذج املقرتح هو:
y f ( P)    P     P 
ye  P     P     P 

)(9.A1
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حيث ) yf (Pهو توزيع خبو اإلشارة



] ،[dBو)ye(P

هو توزيع تعزيز اإلشارة ).(dB


( P)   0.172 log

 ( P)  0.0515 log 3 P  0.206 log 2 P  1.81 log P  2.81 



P  0.454 log P  0.274 2

2

)(10.A1

حيث  هو االحنراف املعياري على املدى الطويل ] .[dBوقد مت احلصول على هاتني العلقتني من خلل تكييف املنحىن.
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التشتت وحيد الجسيمات
1.5

اعتبارات عامة

عاجل عدد من الباحثني مشكلة التشتت وحيد اجلسيمات ،ومع ذلك من الصعب اتباع هنج منهجي لتكوين فكرة عامة
عن هذا املوضوع ،وقبل كل شيء لفهم القيود وشروط صالحية احللو املتختلفة وال تتوخى الفقرات التالية تقدمي نتائج جديدة
وإمنا أن تكون مبثابة مرشد يف متاهة أكثر الطرائق املعاصرة
وتتناو معظم الطرائق (باستثناء طرائق العناصر  Fredholmاملتكاملة واحملدودة) عناصر تشتت حيدها سط منتظم (هنا ناظم واحد
فقط يف كل نقطة من السط ) وتتألف من عاز دائم متناح وال بد من االعرتاف بأن هذه االفرتاضات ،وإن كانت معقولة ألحوا
اهلواطل ،فمن الواض أهنا غري مناسبة مطلقا عندما تطبق على بلّورات الثلج ولذا جيب فحص االفرتاضات بعناية عند التعامل
مع السحب على ارتفاعات عالية ولكن الصعوبات التقنية كبرية لدرجة أن قلة قليلة من الناس حاولت التصدي هلذه احلاالت
الشكل

1.5

مثال لمشكلة تشتت
E i, Hi

e0, m0

n
e (r) ¹ e0
m (r) ¹ m0

V

S
Radio-Meteo. 05-01

حيث  Vهو حجم عنصر التشتت و Sسطحه والعالمتان ’ +و–‘ ترمزان إىل خارج عنصر التشتت وداخله ،على التوايل
وتتميز اخلواص الكهربائية لوسيلة التشتت بالسماحية ) e(rوالنفاذية ) m(rاللتني ختتلفان عن خواص املادة احمليطة ،واليت ،من
باب التبسيط ،يفرتض أن تكون فراغا
وينغمر عنصر التشتت يف جما كهرمغنطيسي وارد  ،Eiبينما تستحدث  Hiمن مصادر مناسبة خارج وسيلة التشتت
نسميها  jextولذا فإن مشكلة التشتت هي حتديد اجملا الناتج يف كل مكان ،واليت ميكن التعبري عنه كما يلي:
) E (r )Ei (r )Es (r

) H (r )H i (r ) H s (r

)(1.5
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ويدعى  Hs ،Esاجملال املاتت .وحنن هنتم بصفة عامة يف قيمته بعيدا عن اجلسيم.
التمثيلّالتكامليّللمجال

1.1.5

اجملال الكهرمغنطيسي يفي ابشرتاط معادليت  Maxwellومها يف احلالة قيد النظر:
H

)   E(r

t

  H  j (r ) E
ext
t


)(2.5

وهااتن املعادلتان خطيتان ،ولذا ميكننا أن تنكتب دون لبس ابلنسبة جملاالت التوافقية ومصادرها (وفخنتار االصطلح
لتوصيف التبعية الزمنية وهذا يعين أن دليل االتنكسار يتخذ الاكل .)m = v - i k
 E   i (r ) H

 H  jext  i (r ) E

eit

)(3.5

وعلى افرتاض  k 2 2فإن حل املعادلة ) (3.5معقول يف اللهناية (حالة اإلشعاع للموجة املاتتة) ويراعي املعادلة التالية:







) E(r )  Ei (r )  G k 2 (r )  k02 E(r )   log (r )    E(r

)(4.5

ويستخدم الرمز  للتعبري عن التلفيف .وتسمى الثنائية  Gثنائية معامل  Greenيف الفضاء احلر .وميكن كتابتها يف شكل أي
من الصيغتني املتكافئتني:

 eik0r
1 
eik0r 
1
G (r )  2   (r )    
 I   I  2 .
4 r 
k0 
 k0
 4r

)(5.5

والتعبري الثاين هو األكثر استخداما (مثال ذلك  .)Levine and Schwinger, 1951وهناك بديل للمعادلة ) (4.5يستخدم بصفة
أكثر شيوع ا ،ولكنه ال يسمح ابلكثري من التطوير.

'  g  r  r '   r ' 1 E  r ' dr




0



E (r )  Ei (r )  .  k02

V

' i  g  r  r '     r '    0  H  r '  dr

)(6.5



V

حيث

eik0r
g (r ) 
4r

2.1.5
1.2.1.5

أي دالة  Greenالعددية.

تشتتّموجةّمستويةّيفّاجملالّالبعيدّ.النظريةّالبصرية
اتساعّالتشتت

من الضروري ،ابلنسبة حلالة حمددة ،حتديد إطار اإلحداثيات املرجعي .وعلى غرار اإلصطلحات األخرى (مثل  ،)tفإن هذا
اإلطار خيتلف من مؤلف آلخر ،مما جيعل من الصعب إجراء أي مقارتنة .وفيما يلي ،يكون اجملال الوارد هو املرجع .فإذا كان
املستوي مستقطب ا خطي ا ،يكون لدينا:
-i k .r - t 
Ei (r )  Ei ei e  i

حيث:

 :eiمتجه أحادي للستقطاب

) (7 . 5
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املوجة ) ( | k i | = k0

 :kiمتجه
 :Eiاالتساع.

الاكل

2.5

هندسةّعنصرّالتشتت
Z




Ki
o

y


ei

اجتاه االتنتاار )(z

x

Radio-Meteo. 05-02

ابإلشارة إىل الاكل  ،2.5تتماشى
 

مع  ،eiوتتماشى

Ox



Oz

مع

ki

(اجتاه اتنتاار املوجة) وتكمل

Oy

اإلطار املرجعي

  y zx .ويتحدد موقع عنصر التاتت ،الذي يعترب صلب ا ،بواحد من تنقاطه (يفضل أن يكون مركز كتلته) تؤخذ على أهنا


األصل  Oوحمور واحد  .ويتحدد اجتاه احملور  حبكم الزاويتني  0    و ،0    2وزاوية دوران حوايل  .فإذا كان
عنصر التاتت متناظرا مع احملور ،فإن الزاوية األخرية ال داعي هلا.
واحللول املبنية على املعادلة ) (6.5صاحلة لكل تنقطة من الفضاء خارج اجلسيم ،ولكن عندما تكون تنقطة الرصد بعيدة عن اجلسيم
فإهنا أتخذ شكلا أبسط .ويف الواقع عندما متيل  rحنو  عندئذ تكون

' r.r
r

. r  r'  r 

ومبا أن التكامل حيدث فوق حجم حمدود ،فإن هذا التقريب صحيح ابلنسبة لقيمة  rكبرية مبا فيه الكفاية (يف املمارسة العملية
من أجل  r »L2 / حيث  Lهو الطول النموذجي لعنصر التاتت و    2c / هو طول موجة اجملال الوارد) .وميكن بعد
ذلك التعبري عن اجملال املاتت كما يلي:

  e-ik0r iks .r ' 2
Es (r )   I  2 
e
' k  r '  k02 E  r ' dr


k0  V 4r








) (8 . 5

ملحظة kS  k0r / r :هي متجه املوجة يف اجملال املاتت .وهي تتوقف على أصل اإلحداثيات .ومع ذلك ،ويف تقريب اجملال
البعيد ،ميكن بسهولة بيان أن اختيار األصل له أتثري من الدرجة الثاتنية.
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ويف اجلزء األول من التكامل ،ال يؤثر معامل التفاضل إال على  .rومن مث تؤدي املعاملت االبتدائية للمعادلة ) (8.5إىل:
 eik0r ik .r ' 2
e s
' k  r '  k02 E  r ' dr

 4r V








kk
Es  r    I  s 2s

k0


)(9.5

وتنستنتج أن اجملال البعيد له بنية كروية وأن اجملال تنفسه عمودي على متجه موجته .وميكن كتابة املعادلة ) (9.5على النحو التايل:
eik0r it
e
ik0 r

Es (r )  Ei S  kS , ki 

)(10.5

) S(ks, kiهو متجه ،معقد باكل عام ،دون أي أبعاد تتألف من داالت اتساع  Sويسمى باكل فضفاض "اتساع التاتت".
وهو يتوقف على اجتاه الرصد ) ،(ksواجتاه الورود ) (kiوابلطبع على خصائص عنصر التاتت تنفسه .ومرة أخرى جدير أبن تنؤكد
على أن .S.ks = 0
ِّ
املدرج ضمن التعبري
وبطبيعة احلال ميكن العثور على تعبريات خمتلفة يف األدبيات املتعلقة ابتساع التاتت .ومرد ذلك املعامل َ
الكروي .وهنا اخرتان الرتميز الذي استخدمه ].[Van de Hulst, 1981
وزايدة يف دقة وصف اجملال ،ال بد من حتديد إطار الرصد (اتنظر الاكل  .)3.5وتسمى  عادة زاوية التاتت واملستوي
مستوي التاتت.
وميكن يف تنقطة الرصد ) P(rاستخدام اإلطار احمللي ).(er, e, e
وإذا مت التعبري عن اجملال املاتت  Esيف هذا اإلطار احمللي ،عندئذ. S (ks , ki )  S1e  S2e :
وشدة التاتت ،اليت ينبغي عدم خلطها مع شدة اجملال املاتت ،هي. I s S12 S22  S 2 :
وميكننا اآلن تقدمي النظرية البصرية واليت تسمى أيض ا تنظرية التاتت حنو األمام.
الاكل

3.5

هندسةّالتشتت
er

Z
P

eF
e

Ki

Ks


o

y


ei

Direction of
) (zاجتاه االتنتاار )(z
propagation
Radio-Meteo. 05-03

x
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النظريةّالبصرية

2.2.1.5

ميكن احلصول على متوسط قيمة تدفق القدرة من متوسط قيمة متجه  Poyntingبرمز  sيف شكل:
1
.  s  si    ss    s' 
أو
<s> = Re Ei  H i* Es  H s* Ei  H s* Es  H i* 
2

وتنظرا إىل أن متوسط قيمة تدفق القدرة اليت متر عرب كرة مركزها  Oوتنصف قطرها  Rكبري مقارتنة حبجم عنصر التاتت ،فإن
متوسط القيمة يعطى عندئذ ابلتكامل الذي يامل كرة املكون الاعاعي   s أو ' .W = Wi + Ws + W
وإذا كان عنصر التاتت ماص ا جزئي ا ،فإن جزءا من القدرة الكهرمغنطيسية الواردة سوف يتحول إىل شكل آخر من أشكال
الطاقة (حرارة)  .Waوتؤدي مصوتنية الطاقة إىل العلقة. -Wa = Wi + Ws + W ' :
وابفرتاض أن العازل اخلارجي منيع للخسارة (فضاء حر) ،يكون لدينا  ،Wi = 0ومن مث:
 W '  Ws  Wa

)(11.5

وتظهر هذه املعادلة األخرية أن '  Wمتثل جمموع أتثريين مسؤولني عن االفخنفاض يف القدرة الواردة على طول اجتاهها األويل:
االمتصاص والتاتت .ويف جمال البصرايت الفيزايئية ،أطلق على هذا املزيج من اآلاثر مصطلح اإلمخاد؛ وابلنسبة للموجات
الصغرية ،يستخدم أيضا مصطلح التوهني وأحياانا التوهني الظاهر .وابستخدام الرتميز الواضح ،يكون لدينا:





Ei2
i k R k .r
i k R k .r
Re iei  ks  S *e  0 i   iS  ki  ei e  0 i  .ks dS
 k00 R

حيث استخدمنا معادالت  Maxwellللستدالل على خمتلف املتجهات املغنطيسية.



2W '  

)(12.5

S

وميكن استخدام طريقة الطور الساكن يف تكامل املعادلة ) (12.5تنظرا ألن حلدود الطور فيها تغريات سريعة جدا .والنقاط الساكنة هي
بداهةا تلك اليت يكون فيها  ، k0 R  ki .rأي  . k s .k i  k 0 2ومن خلل حتويلت بسيطة (مثل ] )Born and Wolf, [1980وأخذ
اخلاصية اهلامة

 S .ks  0بعني االعتبار ،تكون Ree.S k i , k i 

 ،W ' 22 Eiحيث

2

k0 Z 0

Z0  0 / 0

هي معاوقة الفراغ.

ويعرف املقطع العرضي لإلمخاد   extأبتنه تنسبة القدرة املمتصة واملاتتة بواسطة اجلسيمات إىل القدرة الواردة يف كل وحدة سطح
(وغالبا ما يستخدم أيضا معامل الكفاءة  ،Qحيث  Qهي تنسبة  إىل سطح عنصر التاتت عندما يسقط يف مستو متعامد مع اجتاه
الورود):

Wa  Ws
 si 

ext  a  s 

حيث  aو sمها املقطع العرضي للمتصاص والتاتت ،على التوايل.

ومبا أن )  ،  si   Ei2 /( 2Z 0فإتننا حنصل بسهولة على:
2
ext  Re ei .S  ki , ki 


)(13.5

وهذه الصيغة معروفة بوصفها النظرية البصرية .وتعين النظرية البصرية أتنه يف حالة وجود موجة مستقطبة خطي ا ،فإن املقطع العرضي
لإلمخاد متناسب مع مكوتنة واحدة ذات اتساع معني من املوجة املاتتة؛ واالتساع هو اتساع املوجة املاتتة حنو
األمام S (ki , ki ) ،واملكوتنة هي املكوتنة املااركة خطي ا مع املتجه الكهرابئي الوارد .ei ،وهذه النظرية عامة جدا ومن مث فهي
مفيدة جدا .وهي تنطبق مهما كان عنصر التاتت ،وال سيما إذا كان عنصر التاتت مكوانا من العديد من اجلسيمات الصغرية.
وهلذا فإهنا سوف تصادف مرة أخرى يف تنظرية التاتت املتعدد.
ومثة تنقطة هامة وهي أن التقييم العددي للقيمة  Sيكاد جيرى دائم ا ابستخدام بعض التقريبات .ولذلك ،ليس هناك من سبب
مسبق للتحقق من النظرية البصرية يف ظل هذه التقريبات .ولذلك جيب توخي احلذر عند استخدامها .مثال ذلك ،يف حالة
تقريب  ،Rayleighيعطي التطبيق الساذج للنظرية البصرية  0 =  extلعازل منيع للخسارة ،وهو خطأ واضح.
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وتعطي النظرية البصرية تنتائج قد تبدو ألول وهلة متناقضة .فإذا كان العائق عامتا وله سطح  ظاهري يف االجتاه الوارد ،فإتنه ليس
من العسري بيان أتنه وفق ا ملبدأ  ،Huygenيكون  . ext  2وجيب أن تفهم هذه النتيجة الغريبة على أهنا جمموع آاثر
االتنعكاس و/أو االمتصاص من جاتنب العائق وآاثر اتنعراج احلواف.
3.2.1.5

مقاطعّعرضيةّ–ّتطبيقاتّرادارية

تناولنا يف القسم السابق ثلثة مقاطع عرضية وهي
يف التطبيقات الرادارية.
وميكن استخدام تدفق كثافة القدرة املاتتة

’ extو’a

 ss   Es / 2Z 0 
2

r 2  ss 

lim

 si 

r 

و .sوهناك مقاطع عرضية أخرى مفيدة جدا ،وخاصة
لتحديد املقطع العرضي التفاضلي للتاتت،

 d k s , k i 

)(14.5

علم ا أبن  dهلا أبعاد زاوية مساحة/صلبة .وهي تاري تنوعا ما إىل منط اجتاه شدة جمال التاتت .وتكامل املعادلة ) (14.5الذي
يامل  4هو املقطع العرضي للتاتت  . s   d d ويعطي احلساب املباشر للمعادلة ):(10.5
4

ext
pk s , ki 
4

S k s , ki  
2

1
k02

d k s , ki 

)(15.5

وتسمى الكمية )  p(k s , kiاليت ال أبعاد هلا دالة الطور ،وكثريا ما تستخدم يف سياق تنظرية النقل اإلشعاعي .وابإلضافة
إىل ذلك ،فإن  A   s / extهي البياض االتنعكاسي لعنصر التاتت.
ويف جمال الرادار ،يستخدم املقطع العرضي لرادار ثنائي ساكن،
bi k s , ki 4 d k s , ki 
واملقطع العرضي للتاتت الرجعي هو:
b 4d  ki , ki 
ويف املعادلتني ) (16.5و) ،(17.5يكون العامل  4جمرد عامل مناسب يسمح ابعتبار اهلدف مبثابة مصدر متناح.

)(16.5

)(17.5

ويتم احلصول على تقدير  aمن خلل تكامل >  < sعرب حدود عنصر التاتت:



 n.  s  dS
s

 si 

a 

حيث  nهو املتجه العادي حنو اخلارج لسطح عنصر التاتت .وابستخدام تنظرية التباعد ،تصبح املعادلة األخرية كما يلي:
k0 "  r  E (r ) dV



2

V

0 Ei2

حيث " هي اجلزء التخيلي من السماحية (تنفرتض هنا أن .)(r) = 0

a 

)(18.5
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2.5

طرائقّاحللول

1.2.5

الطرائقّالتحليلية

تنقدم يف هذا القسم احللول التحليلية (الاكل املغلق) لتاتت موجة يف مستو مستقطب خطيا .ويف بعض احلاالت النادرة
من عناصر التاتت الغريبة ،هناك حل دقيق .وسوف تناقش هذه احلاالت أوالا ،مث تنركز على الطرائق التقريبية.
1.1.2.5

احللّالدقيق

يتم إجراء احلل الدقيق يف إطار تنظام إحداثيات تكون فيه معادالت  (3.5) Maxwellمنفصلة ويقابل سطح عنصر التاتت قيمة
حمددة يف أحد اإلحداثيات .وميكن القول ] [Morse and Feshbach, 1953إن هذه الاروط تقييدية جدا تستوىف يف حاالت
قليلة جدا .وحلسن احلظ أن اهلواطل اجلوية (خصوصا قطرات املطر) ممثلة جيدا على حنو معقول بعناصر كروية أو شبه كروية
تنتمي إىل هذه احلاالت.
1.1.1.2.5

التشتتّالكرويّ–ّنظريةّMie

توصل  [1908] Mieإىل احلل الدقيق جملال كروي معزول متجاتنس متناح من حجم اعتباطي ابستخدام توافقيات كروية هي أساس
الداالّت الذاتية يف معامل  .Helmholtzوقد توسع  [1969] Kerkerيف تنطاق حل هذه احلالة حيث تكون ) (rطبقية كروية.

وميكن االطلع على تفاصيل هذا النهج يف العديد من الكتب املرجعية (مثل ]Stratton, [1941؛ ].)Born and Wolf, [1959
وابختصار ،تتناول كل هذه التقنيات حتديد معاملت التوسع بتطبيق الاروط احلدية (استمرارية مكوانت التماس) على سطح
عنصر التاتت .وهنا يعرض احلل فقط.
ويتسم العنصر الكروي بسماحية اثبتة  وتكون تنفاذيته هي  . = 0ومن ابب التبسيط ،يفرتض أن الوسط احمليط هنا له
اثبتان  0و .0وياار إىل دليل االتنكسار  m  / 0 داخل عنصر التاتت ابلعلقة  ،m = v-iحيث متثل  اجلزء املبدد
يف العازل .وخارج عنصر التاتت .m = 1
ولنأخذ املعلمة عدمية األبعاد  ، x  k0a  2a / 0حيث
الذي حددانه ،يكون اتساع التاتت )S(, كما يلي:

a

هي تنصف قطر الكرة .ويف اجملال البعيد ،ويف اإلطار املرجعي

S  ,    S1  x, m,  sin  e  S2  x, m,  cos  e

حيث

)(19.5



2n  1
an  n bn n 


n
n

1
n1

S1 


2n  1
bn  n  an  n 


n
n

1
n1

S 2 

و

) d (sin n
d

n 

)dPn (cos 
d cos 

n 

 Pnهو متعدد احلدود  Legendreمن املرتبة  .nوال يثري حساب  nو nأي ماكلة عددية .ومثة طريقة بسيطة وهي احلصول على
معاملت متعدد احلدود  Legendreابحلساب التكراري ابستخدام العلقة 2 j  1zP j  j  1Pj 1  jPj 1 :وهنا تكون z
متغري دالة متعدد احلدود .ولتبسيط حساب  anو bnمن األفضل استخدام الصيغتني:
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 An  y  n 
 ReWn  x ReWn 1  x 

m
x

an 
 An  y  n 
 Wn  x Wn 1  x 

x
 m

)(20.5

n

 mAn  y    Re Wn  x   Re Wn1  x 
x
bn  
n

 mAn  y    Wn  x   Wn1  x 
x


حيث

)Wn(x

هي دالة حمسوبة تكرارايا

و )  W0 x e i(  / 2 xوحيث
و

)An(y

sin vxcosvxi sinh  xcosh  x
sin 2 vxsinh 2  x

2n  1
ابستخدامWn 1  x   Wn  2  x  :
x
1

n n
An  y    An 1  y 
 y = mxحمسوبة تكرارايا من
y y

Wn  x 

هي دالة

. A0  y 

مع W1 x e ix

وجيب أن حتسب كل التكرارايت بدقة مزدوجة وذلك لتجنب النتائج غري املقبولة عندما تكون متغريات الداالت كبرية.
املقاطعّالعرضية:
من خلل التكامل املناسب ميكن بسهولة حساب خمتلف املقاطع العرضية:


مقطع عرضي للتاتت:





مقطع عرضي لإلمخاد:

 2n  1Rean  bn 



مقطع عرضي للتاتت الرجعي:

2.1.1.2.5

2

 bn

2

 2n  1an


2

 ext 

)(22.5

k02 n 1

2

k 02 n 1

2

s 

)(21.5



  1 2n  1an  bn 
n

n 1

2
k 02

b 

)(23.5

عناصرّالتشتتّالكروانية

تسمح هندسة عناصر التاتت الكرواتنية بطريقة مااهبة حلل معادلة  .Maxwellومع ذلك فإن التفصيل الرايضي هنا أكثر تعقيدا
مما هو يف حالة عنصر التاتت الكروي .وتناأ الصعوبة الرئيسية من أن الداالّت الذاتية تتوقف على دليل االتنكسار وهذا حيول
دون سهولة تنفيذ هذه التقنية .ومثة عرض مفصل لذلك يف م.]Asano and Sato, 1980
2.1.2.5
1.2.1.2.5

احللولّالتقريبية
تقريبّRayleigh-Gans

يتمثل تقريب املرتبة األوىل لتكامل املعادلة ) (9.5يف استبدال اجملال )' E(rابجملال الوارد )' .Ei(rوهذا ما يعرف ابسم تقريب
 Rayleigh-Gansأو  ،Rayleigh-Debyeأو حىت تقريب  .Bornومن الواضح أن هذا التقريب ال يصلح إال إذا كان عنصر
التاتت "ضعيفا" .ومن أجل حتديد الاروط املقيدة يتّبع عموما هنج التكرار ،حيث يستبدل اجملال الداخلي يف كل خطوة
ابجملال الذي مت التوصل إليه يف اخلطوة السابقة .وليس من امليسور الربهان على التقارب يف هذا اإلجراء .ومع ذلك ،إذا كاتنت L
هي البعد النموذجي لعنصر التاتت ،فقد ثبت أن األمر حيتاج إىل الوفاء بارطني هلذا التطبيق
ومها  r  1 k0 L«1:و .  r  1  m 2  1  1

الفصل

119

5

وابلنسبة لقطرات املاء واملوجات الصغرية فإن قيمة العلقة
التقارب للهواطل وترددات رادارات األرصاد اجلوية احلالية.
2.2.1.2.5

r 1  m2 1

هي حوايل  .25لذلك ال ميكن استخدام هذا

تشتت Rayleigh

إذا كان الطول النموذجي لعنصر التاتت أصغر من طول املوجة  ، k0 L  1فإن اجملال الوارد داخل عنصر التاتت وابلقرب
منه يكاد يتصرف كما يتصرف اجملال الكهرسكوين .ومن مث فإن فكرة هذا التقارب هي تنقل احلل الكهرسكوين إىل داخل عنصر
التاتت.
ومع ذلك فإن احلل الكهرسكوين يتوقف على شكل عنصر التاتت ،وغالبا ما تغفل هذه النقطة .وسنقدم مثالني يف هذا الصدد.

تاتت  Rayleighجلسيم كروي

يف هذه احلالة احلل الكهرسكوين معروف (مثال ذلك ] ،)Stratton, [1941ويصبح اجملال داخل اجلسم الكروي:
3
Ei r ' 
2  r

E r ' 

)(24.5

وتبع ا للمعادلتني ) (9.5و) (10.5يكون اتساع التاتت:
 ik03 i k k r 3  r  1
e s i
dV
 ei
4

r  2

V




kk
S  ks , ki    I  s 2s

k0


)(25.5

وابلنسبة جلسم كروي متجاتنس قطره  aجند بسهولة:
 ik03
3   r  1
 ei 3  sin  k1a   k1a cos  k1a  
r  2
 k1


kk
S  ks , ki    I  s 2s

k0


)(26.5

حيث . k1 k s  ki
ويسمح احلد  a  0بكتابة املعادلة:
 ik03 3   r  1
V
 ei
r  2
 4


kk
S  ks , ki    I  s 2 s

k0


kk 



حيث  Vهو حجم عنصر التاتت .وكما ذكر سابقا فإن   I  s 2 s eiهو املكون
k0 

الزاوية بني  eiو ،ksعندئذ:
k03 3   r  1
V
4
r  2

)(27.5

S  i sin 

ei

املتعامد مع  .ksوإذا كاتنت



هي

)(28.5

وهكذا فإن منط جمال التاتت هو تنتوء مستدير ،مطابق جملال ثنائي أقطاب يساير  .eiويكون املقطع العرضي للتاتت الرجعي:

2



k4
3 m2  1
b  0 V 2
4
m2  2

حيث استخدمنا دليل االتنعكاس داخل عنصر التاتت

. m  r

ويتم احلصول على املقطع العرضي للمتصاص من املعادلة ):(18.5

)(29.5
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2

3
m2  2

a k0'r' V

)(30.5

ويتم احلصول على املقطع العرضي للتاتت بتكامل املعادلة ) (28.5عرب كامل املساحة:
2

  1
3k 4
s  0 V 2 r
2
r  2

)(31.5

ومن أجل جسم كروي:
2

1285a 6  r  1
s 
34  r  2

)(32.5

واملعادالت ) (29.5و) (30.5و) (31.5و) (5.32هي الصيغ التقليلدية لتقريب  .Rayleighولنتذكر مرة أخرى أتنه ،ابستثناء
املعادلة ) ،(30.5ال ميكن تطبيقها إال على األجسام الكروية.
وباكل أعم ،مل يتم على الوجه األكمل حل مسألة صلحية تاتت  .Rayleighوابملقارتنة مع تنتائج ،Mie
أظهر  [1969] Kerkerأن اخلطأ أقل من  4يف املائة من أجل  . a  0.05وهذا يف الواقع مدى اتفه من الصلحية .ومع
ذلك ،ويف تردد  ،GHz 5فإتنه يعين  a = 3mmاليت تضم غالبية اهلواطل اجلوية ،ولكن هناك آاثر رتنني كبري عند تردد  GHz 6من
أجل  .0,06   2,9 mm = aوعند تردد  ،GHz 10تكون  1,5 mm = aوهي مقيدة جدا لقطرات املطر ،خصوص ا أثناء
العواصف .وباكل عام ،ميكن تطبيق تاتت  Rayleighعندما تكون . k0a r ½  0.1

تاتت  Rayleighجلسيم كرواين
مبا أن جتمعات اهلواطل هلا حمور تناظر عموما ،فقد اقتصران على حالة كرواتنية (والتعميم من أجل جمسمات إهليلجية مباشر
ولكنه ثقيل).
ويتم حتديد حمور التناظر  بواسطة الزاويتني  و( اتنظر البند  .)1.2.1.5وميكن حتويل اإلطار املرجعي ) (O, x, y, zإىل إطار
مرجعي )' (O, x', y', zحيث تتحدد معادلة اجلسم الكرواين  x '2 / a 2  y '2 / a 2  z '2 / c 2  1مبجرد تدوير بسيط بواسطة
املصفوفة:
coscos cos sin   sin 
R  sin  cos 0
sin cos sin sin  cos

)(33.5

ويف تنظام اإلحداثيات )' ،(O, x',y',zيصبح اجملال  Eiالوارد . E 'i  R Ei
وعندئذ يكون احلل الكهرسكوين داخل عنصر التاتت ]:[Stratton, 1941
1
0 0
1   r  1L1
1
0 .E 'i C.E 'i
1   r  1L1
1
1   r  1L2

E ' 0

0 0

)(34.5
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ويف اإلطار املرجعي األصلي ،لدينا

1

عندئذER .C.R.Ei :

ومبا أن من املمكن استخدام تقريب
يف املعادلة ) ،(9.5ويصبح اتساع التاتت:

Rayleigh

فقط لعناصر تاتت صغرية جدا ،فيمكننا أخذ القيمة

 1
 .R .C .R .Ei



i k03
kk
 r  1V  I  s 2s
4
k0


1

' i ks ki .r

S

e

)(35.5

حيث . V  (4 / 3)a 2c

ومن الواضح أن خصائص التاتت تتوقف على استقطاب املوجة الواردة .وعلى وجه اخلصوص ميكن ،بعد بعض املعاملت ،حساب،
املوجة املستقطبة على طول ): Ox, ei  (1,0,0





2
k 04 2
2
2

V  r  1  cos 2  p cos 2   q sin 2   p sin 2   q  p sin 2 cos 2 sin 4 
4



 bx 

)(36.5

واملوجة املستقطبة على طول ): Oy , ei  (0,1,0





2
k04 2

2
2
V  r  1  sin 2  p cos 2   q sin 2   p cos 2   q  p sin 2  cos 2  sin 4  
4



على أساس  p1/1  r  1L1 و  q1/1  r  1L2 حيث حتدد
تفلطح اجلسم الكروي على طول احملور  a < cوقيمة

مبوجب ]:[Stratton, 1941

e2  1  ( a / c ) 2

1  e2 
1 1 e 
L2  2   1  ln

2e 1  e 
e 

تفلطح اجلسم الكروي عند القطبني  a > cوقيمة

 L1وL2

by 

)(37.5

و

1
L1  1  L2 
2

u 2  ( a / c)2  1

1 u2  1

L

1  arctg u 
و
2
2 

u  u
 a  cتكون  L1  L2  1 / 3و( p=q= 3/)r+2وحنصل على النتائج السابقة.
1
L1  1  L2 
2

ويف حالة جسم كروي

ويلحظ أتنه حىت لو كان التاتت الرجعي يتوقف على شكل عنصر التاتت ،فإن املقطع العرضي للمتصاص (املعادلة ) ،)(30.5وهو
أكرب من املقطع العرضي للتاتت للرتددات موضع االهتمام هنا ،له تبعية من املرتبة الثاتنية على الاكل.
2.2.5

طرائقّالتقريبّالعددية

مبا أن الطرائق الدقيقة ال تنطبق إال على بعض احلاالت احملددة ،فقد وضعت عدة طرائق عددية للتعامل مع عناصر التاتت الواقعية مثل
اهلواطل الكبرية .وال جمال يف هذا الفصل ألن تنقدمها كلها .ولذلك فإتننا تنركز على أربعة من الطرائق اليت تستخدم يف أغلب األحيان.
1.2.2.5

طريقةّمطابقةّالنقاط

تنطبق هذه التقنية ،من حيث املبدأ ،على عنصر تاتت متجاتنس اعتباطي له هندسة حدية منتظمة .وهذه الطريقة هي يف الواقع
امتداد لنظرية  Mieوعلى أساس التوسع يف اجملاالت من حيث الداالت الذاتية يف متجه معادلة ]Helmoltz [Oguchi, 1960
 2 A  k 2 A  0من أجل  = kاثبت.
سطح إحداثي.
وخلفا حلالة جسم كروي ،من املستحيل مطابقة شروط حدية ابلضبط عندما ال يكون سطح عنصر التاتت َ
ولذلك فإن الفكرة األساسية هي قصر التوسع على عدد حمدود من احلدود والوفاء باروط حدية عند عدد كاف من النقاط
على سطح حدي من أجل حتديد معاملت التوسع اجملهولة.
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وال يقع يف تنطاق هذا الكتيب إعطاء وصف تفصيلي لذلك .ومن مث تنقتصر على تقدمي جمرد حملة عامة حبسب  Oguchiم.]1973
وعلى افرتاض أن أصل اإلحداثيات يقع داخل عنصر التاتت ،فإن داالت األساس يف متجه معادلة
يف إحداثيات كروية (،) ، ،r
e

cos
sin m

Helmoltz

هي،

 m
P m
sin
 
zn  kr  Pnm  cos  
m e  zn  kr  n
cos
B
momn    sin 
memn

1 
cos
 rzn  kr   Pnm  cos  cos m e
zn  kr  Pnm  cos  
m er 
sin
sin
kr r

n  n  1
kr



nemn

)(38.5
nomn

sin
 m 
 
rzn krPnm cos me
   krsin  r
cos

حيث  Pn mهي داالت  Legendreاملصاحبة ) (m  nو) zn (krهي دالة  Besselالكروية و kهو عدد املوجات.
ويتوقف اختيار داالت  Besselعلى السلوك املطلوب من احلل ابلقرب من تنقطة األصل أو يف اللهناية .وابلقرب من تنقطة
األصل ،تفضل دالة  Besselالكروية من النوع األول ،ويف اللهناية يقع اخليار على دالة  Besselالكروية من النوع الرابع
(دالة  .)Hankelوتسمى  mاألسلوب.
وبتمثيل اجملال الكلي داخل عنصر التاتت بواسطة  Eواجملال املاتت كاملعتاد بواسطة  ، Esيكون لدينا التوسع التايل،











2n  1
1  ib n 1
amn momn
mn emn
nn  1

E Ei  i n

2n  1
3  id n 3
cmn momn
mn emn
nn  1

Es Ei  i n

)(39.5

n 1 mn


n 1 mn

وتستخدم معادالت مماثلة للمجاالت املغنطيسية وتامل تنفس املعاملت اجملهولة .ويتم حتديد هذه املعاملت حبسب شروط
حدية على سطح عنصر التاتت األملس.
)(40.5
n  Ei  E s  E 0
n  H i  H s  H  0
حيث  nهو الناظم حنو اخلارج على سطح عنصر التاتت.
وتؤدي هذه الاروط احلدية إىل أربعة شروط عددية تنظرا ألن مكوانت متاس اجملاالت هلا درجتان من درجات احلرية .ومبضاعفة
هذه املعادالت ابلقيمة  cosأو  sin والتكامل عرب املدى ) (0, 2حنصل على أربعة تعبريات من قبيل،


 hnCn D

)(41.5

n m

حيث  hnمتثل امل ِّ
عاملت اجملهولة وتتناول  Cnو Dداالت  Besselالكروية ،وداالت  Legendreاملصاحبة وماتقاهتا .وإذا اختزل
اجملموع حىت الدليل  ،Nفإن عدد املعاملت اجملهولة هو  (N-m+1) 4وميكن حتديدها ابستخدام تنقاط ) (N-m+1وهي
 1' 2' ... N m1متباعدة بصورة منتظمة عرب املدى ) (0, من أجل احلصول على تنظام جربي من الدرجة األوىل.
وينبغي تكرار هذا اإلجراء لكل أسلوب من  0إىل  .Mوإذا كاتنت عناصر التاتت متناظرة احملور فيمكن تبسيط احلساب ابعتبار
سلسلة  Fourierيف مستوي زاوية السمت.
وتَستخدم الطريقة الواردة أعله عددا من تنقاط الضبط مساوايا لعدد ِّ
املعاملت اجملهولة وتعرف ابسم طريقة التجميع .وابلنسبة
لعناصر تاتت ماوهة بادة ميكن حتقيق حتسن كبري بتطبيق طريقة املربعات الصغرى على عدد أكرب من النقاط مما هو ضروري
حتم ا ] .[Morrison and Cross, 1974وابلنسبة لقطرات املطر الكبرية ،ينصح بادة ابستخدام هذا األسلوب.
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وفكرة توسيع املوجة املاتتة لعنصر تاتت غري كروي مبثابة داالت موجات كروية اجتاهية موضع تساؤل
] ،[Van der Berg and Fokkema, 1979ولذلك يبدو أن طريقة مطابقة النقاط تقتصر على قطرات مطر ماوهة ابعتدال.
وال تنطبق هذه التقنيات ،يف أي حال ،إال على عناصر تاتت متجاتنسة ابستثناء اهلواطل مثل الثلج الرطب.

وقد استخدمت اتساعات التاتت احملسوبة هبذه الطريقة الشتقاق املعلمتني (أي  kو )يف التوصية .ITU-R P.838
2.2.2.5

طريقةّاملصفوفةّّ T

تسمى هذه الطريقة أيض ا طريقة الاروط احلدية املوسعة ) (EBCMوهي تستخدم أيض ا توسع ا من حيث الداالت الكروية
االجتاهية ولكن امل ِّ
عاملت اجملهولة تتحدد ابستخدام التمثيل املتكامل للمجاالت (اتنظر البند  .)1.1.5والورقة اليت وضعها
 Barberو [1975] Yehتعطي وصف ا واضح ا وكاملا هلذه الطريقة .وتنطوي هذه الطريقة على مبدأين أساسيني:
يتم حتديد "التيارين املكافئني"  n  Eو  n  Hاللذين يتمخض عنهما جمال ابطل داخل عنصر التاتت.
–
وباكل ما ،تصبح الاروط احلدية التقليدية للسطح شروط احلجم (اجملال الباطل) ،الذي يفسر تعبري "الاروط
احلدية املوسعة".
تنظرا للستمرارية التحليلية للمجال داخل عنصر التاتت ،يكفي فرض اجملال الباطل يف أي جزء من عنصر التاتت،
–
الذي يتم اختياره عموما مبثابة كرة كامنة داخل اجلسيم.
ويكون اإلجراء عندئذ:
توسيع  Eiو Hiإىل توفيقيات كروية .ويكون ذلك رمزايا،
(1
Ei  an F n1 r, ,  

)(42.5

n

(2

بعيدا عن اجلسيم لتوسيع جماالت التاتت أيض ا يف التوفيقيات الكروية،
Es  bnF n3 r, , 

)(43.5

n

وابختزال التوسعني السابقني عند ترتيب معني  ،Nيتم تعريف مصفوفة التحول أو مصفوفة  Tبواسطة ] ،[b] = T[aوحاملا تصبح
معروفة يتم حل ماكلة التاتت.
ولتحديد ذلك منضي على النحو التايل:
توسيع الثنائية  Gيف التوفيقيات الكروية (حاملا يتم اختيار التحديد املناسب ابلقرب من تنقطة األصل) .وتسمح
(3
اخلصائص املتعامدة يف التوفيقيات الكروية بربط امل ِّ
عاملت  anخطي ا ببعض التكامليات السطحية للتيارين املكافئني،
يؤدي إجراء مماثل مطبق خارج عنصر التاتت إىل علقات خطية بني التيارين املكافئني ِّ
ومعاملت ،bn
(4
إذا أزيل التياران املكافئان بني النظامني اخلطيني السابقني ،حنصل بسهولة على املصفوفة  Tاليت تربط ِّ
معاملت an
(5
ِّ
مبعاملت .bn
يتوقف الرقم ( Nالرتتيب الذي يتم عنده اختزال التوسع) املطلوب للحصول على حل مرض على شكل عنصر التاتت وحجمه
ودليل اتنكساره.
وهذه الطريقة أسهل تنفيذا من طريقة مطابقة النقاط .وهي تنطبق على عدد أكرب من األشكال املاوهة وميكن توسيعها لتامل
عناصر التاتت املتعددة الطبقات .بيد أن تقارهبا ضعيفا ابلنسبة جلسيمات كبرية حيث يصعب حساب التكامليات السطحية
ذات الصلة.
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3.2.2.5

طريقةّّFredholmالتكامليةّ)(FIM

تنقطة البداية يف هذه الطريقة هي معادلة التكامل ) ،(4.5وابلنسبة جملال مستو وارد أوضحنا أن املعادلة ) (4.5تصبح ).(9.5
وال بد من حتديد اجملال الداخلي )' Ei (rبواسطة معادلة ّ Fredholmالتكاملية من النوع الثاين .وتناأ الصعوبة من متيّز
دالة  Greenابلقرب من تنقطة األصل واليت حتول دون استخدام تقنية احلل التقليدية .وللتغلب على هذه الصعوبة اقرتح Holt
وآخرون ] [1978استخدام حتويل  Fourierالذي يؤدي إىل معادلة تكاملية جديدة ،مل تعد تنواهتا متميزة.
وإبعادة كتابة املعادلة التكاملية على النحو التايل:
' E  r   Ei  r   G  r  r '   r 'E  r '  dr



)(44.5

V

ومبضاعفة ) (44.5ابملقدار  r eik1.rوتكاملها عرب كامل حجم عنصر التاتت حنصل (إبمهال االتساع  )Eiعلى،
  r  dr

  r  dr  ei e 

i k1 ki .r



 E r  e

ik1.r

V

'   r  G  r  r '   r '  E  r '  dr dr

ومبا أتننا ال حنتاج سوى لقيمة

E  r 

ik1.r

e

)(45.5

V


VV

لكي حنسب التاتت ) (44.5فيمكننا أن تنفرتض أن

)E(r

قابلة لتحويل  Fourierوأن،

E  r   C  k2  eik2 .r dk2



)(46.5

وبتعويض ) (46.5يف ) (45.5جند:

 K  k1, k2  .C  k2  dk2  eiU  k1, k2 

)(47.5

حيث
dr

U  k1, k2      r e 

i k1 k2 .r

)(48.5

و
' K  k1, k2   IU  k1, k2    eik1.r G  r  r '   r ' eik2 .r 'dr dr

)(49.5

حيث  Kهي تنواة غري متميزة ميكن فيها إزالة التميز من خلل التكامل التحليلي .ويتم حل ) (47.5من خلل تقييم التكاملت
ابلرتبيع العددي .وهو ما يكافئ اختزال ) (5.46إىل جمموع حمدود:
ik j .r

n

E (r )   C j e

)(50.5

j 1

لذلك ،يؤدي تطبيق املعادلة ) (47.5من أجل القيم  nللعلقة ) k1(k1 j , j  1, nإىل معادالت مصفوفة ميكن حلها بسهولة.
بني  Holtوآخرون ] [1978أتنه إذا كان املتجهان  k 2 jو  k1 jمتساويني فإن احلل حيرتم مبدأ التغاير الذي وضعه Schwinger
وقد ّ
والعملية مستقرة جدا عددايا.
ومما ال شك فيه أن طريقة  Fredholmالتكاملية هي أكثر الطرائق العددية اتنطباقا بصفة عامة .فهي تنطبق على أي تنوع من عناصر
التاتت اليت ميكن تطبيق التكامل التحليلي عليها .فقد متت معاجلة اجملسمات اإلهليلجية عموم ا ] [Holt et al., 1976واجلسيمات ذات
احلواف ] [Shepherd and Holt, 1983واجلسيمات غري املتجاتنسة ] .[Hardaker and Holt, 1994ومع ذلك ،فهي أصعب تنفيذا وأبطأ
من الطرائق األخرى للجسيمات املتجاتنسة ذات األشكال شبه الكروية .وميكن التحقق من التقارب فيها أثناء احلساابت دون معاودة
العملية منذ البداية .وعلوة على ذلك فإن التغيري يف دليل االتنكسار ال يتطلب سوى تكرار جزء من احلساب.
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5

طرائقّالعناصرّاحملدودة

4.2.2.5

امليزة الكربى هلذه الطرائق هي قدرهتا على التعامل مع خمتلف األشكال غري املنتظمة لعناصر التاتت .وفخنص ابلذكر:
طريقةّالعزمّالوحيد

1.4.2.2.5

موجز الطريقة مMorgan and Mei, 1979؛  :]Morgan 1980إن أساس هذه الطريقة هي صيغة اقرتان الكمون السميت
للمجال الكهرمغنطيسي ،وهي صاحلة يف أوساط متناظرة تدويرايا غري متجاتنسة ومتناحية معرضة للخسارة عموما .وميكن متثيل
اجملاالت الكهرمغنطيسية يف هذه املناطق ابستخدام صيغة اقرتان الكمون السميت يف هيئة كموتنني مستمرين يلبيان تنظام ا ذايت
التجاور من معادالت تفاضلية جزئية أو ،على حنو مكافئ ،معيارا تغايرايا .وابستخدام خوارزمية عنصر حمدود متغاير ابالقرتان
مع طريقة عزم وحيد ثلثية األقاليم ،ميكن احلصول على احللول لكل من اجملاالت الواردة املتعددة املصطدمة جبسم دوار غري
متجاتنس وقابل للنفاذ ذي شكل اعتباطي.
)(CAP

التطبيق :إىل جاتنب بعض التطبيقات األخرى ،استخدمت طريقة العزم الوحيد حلساب اتساعات تاتت قطرات املطر املتناظرة
احملور مFang and Lee, 1978؛  .]Morgan 1980وأشكال القطرات إما كروية مفلطحة أو مأخوذة من Pruppacher
و[1971] Pitter؛ ومثة بعض املقارانت مع تنتائج من طرائق خمتلفة يقدمها .[1980] Morgan
طريقةّالعناصرّاحلدية

2.4.2.2.5

موجز الطريقة ] :[Schlemmer et a1., 1993أساس هذه الطريقة هي دالة  Greenلألوساط املعرضة للخسارة وصياغة معادلة
التكامل السطحية للتاتت الكهرمغنطيسي .وجمال التكامل ،أي سطح العازل ،ينقسم إىل عناصر حمدودة من أجل أداء التكامل
عددايا .وميكن فصم عنصر التاتت هذا ابستخدام العناصر احلدية مثاتنية العقد .وأخريا ،يتم حتويل املعادلة التكاملية إىل معادالت
تنظام خطي ،ميكن حلها أبسلوب احلذف الغوسي.
التطبيق :إىل جاتنب العديد من التطبيقات األخرى ،مت تطبيق طريقة العناصر احلدية حلساب التاتت من جسم كروي ما ،ومت
التحقق من صحة النتائج مقابل حلول سلسلة .[Schlemmer et al., 1993] Mie

التنفيذّالعددي

3.5

التنفيذ العددي لغالبية اخلوارزميات املوصوفة هنا متاح يف ] .[Poiares Baptista, 1994وكمبدأ توجيهي ،يبني اجلدول  1.5وصف ا
موجزا للطرائق املختلفة إىل جاتنب بعض االعتبارات املفيدة.
اجلدول
طرائقّحسابّالتشتتّيفّجسيماتّوحيدة
1.5

طريقةّاحلساب
Rayleigh
Mie

توسيع  Mieألجسام
كروية متعددة الطبقات
توسع كرواين
جتميع مطابقة النقاط
مصفوفة T
تكامل Fredholm

املزاايّاحملددة
حتليل بسيط

القيود
جسيمات صغرية جدا

املتطلباتّاحلوسبية
ال تذكر

دقة
دقة

أجسام كروية متجاتنسة
أجسام كروية فقط

متواضعة
متواضعة

دقة

جسيمات متجاتنسة

أشكال غري منتظمة
جسيمات غري منتظمة متعددة الطبقات
عناصر تاتت غري متجاتنسة ماوهة
جدا ،خوارزمية مستقرة

تقارب حرج عناصر تاتت متجاتنسة
تقارب رديء يصعب التحقق منه
صعب التنفيذ وبطيء

تكرار حساابت ذاكرة
ختزين هامة
ذاكرة ختزين هامة
ذاكرة ختزين هامة
ذاكرة ختزين هامة

0 < ka < 0,3
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التوهين والتشتت بسبب الغازات في الغالف الجوي
يعزى االتمصصص اجلزيئي ،الذي تصعرض له املجواص الراديجوية املنصشرة عرب الغالف اجلجوي لألرض بصلرتددا السنصيمرتية
وامليلليمرتية ،يف املقصم األول إىل األكسجني ) (O2وخبصر املصء .أتمص النيرتواني ) – (N2وهجو الغصز األكثر وفرة ( 78يف املصئة تمن
حجم اهلجواء) – فليس له خطجوط تمجواص صغرية ،بسبب عدم واجود عزم ثنصئي األقطصب دائم بل يصسم بصتمصصص ضعيف دون
رنني بسبب أحجوال العزم ثنصئي األقطصب ،النصمجة عن الصصصدم .ويصبح هذا االتمصصص كبيا فجوق  GHz 100يف األحجوال اجلصفة
ادا .وتصصف الغصزا النزرة (تمثل  COو CO2و N2Oو )O3بصتمصصص رنيين ميكن أن يكجون كبيا يف األحجوال اجلصفة ادا،
خصصة بصلنسبة للرتددا فجوق حجوايل  .[Waters, 1976] GHz 70وتصطلب بعض الصطبيقص يف الغالف اجلجوي ،تمثل االتسصشعصر
عن بعد واملالحة ،تمعرفة املسصةمة تمن هذ املكجونص البسيطة.
ويبني الشكل  1.6تمثصال على تجوهني نجوعي ) (dB/kmبسبب الغصزا عند تمسصجوى تسطح البحر ،كدالة للرتدد تمن
إىل  .GHz 350ويسصخدم تمصجوتسط الغالف اجلجوي املراعي العصملي السنجوي املجوصجوف يف الصجوصية ITU-R P.835-5
( ،1013,25 hPa = Pو ،K 288,15 = Tو g/m37,5 = ρعلى السطح) .ويبني الشكل  1.6أيضص الصجوهني النجوعي بسبب املطر
اخلفيف واملصجوتسط والشديد وبسبب ضبصب كثيف مبص فيه الكفصية للحد تمن تمدى الرؤية إىل  300تمرت.
GHz 1

ويقدم هذا الفصل خلفية وتمعلجوتمص تكميلية عن تجوهني املجواص الراديجوية بسبب الغصزا
يف الصجوصية  .ITU-R P.676-9كمص ينظر أيضص يف تأثي الصشصت بسبب الغصزا .
الشكل

يف الغالف اجلجوي املجوصجوف

1.6

التوهين النوعي بسبب الغازات في الغالف الجوي
(األكسجين الجزيئي وبخار الماء) والمطر والضباب
100

الصجوهني الغصزي
املطر )(5 mm/h
املطر )(25 mm/h
املطر )(150 mm/h
الضبصب (رؤية )m 300

10

الصجوهني النجوعي
)(dB/km

1

0.1

100

Radio-Meteo. 06-01

الرتدد

10

)(GHz

1

0.01
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1.6

اخللفيةّاملاديةّلالمتصاصّالغازي

عندما يتفاعل اإلشعاع الكهرمغنطيسي مع جزيء قطيب غازي ،أي مع جزيء له عزم ثنائي األقطاب ،تنتقل القدرة من اإلشعاع
الوارد إىل اجلزيء ،ويتحرض اجلزيء إىل سوية قدرة أعلى .مث ميكن للجزيء يف حالته احملرضة أن ينتقل إىل سوية قدرة أقل إبرسال
قدرة يف شكل موجة كهرمغنطيسية .وسوايت القدرة للجزيئات الغازية حمددة جيدا ومنفصلة ،وابلتايل حتدث التفاعلت ذات
الصلة عند ترددات حمددة للغاية ،مما يؤدي إىل خطوط طيفية .وتؤدي العوامل البيئية ،مثل احلرارة وخصوصا الضغط ،إىل توسيع
عرض هذه اخلطوط لتاكيل تنطاقات تردد يتم فيها امتصاص القدرة ،ومن مث تتعرض اإلشارات للتوهني.
واجلزيء هو جمموعة من ذرتني أو أكثر مرتابطة مع ا وميكن أن يهتز حول مواقع توازتنه .واجلزيء ككل ميكنه أيض ا أن يدور حول
تنفسه .وعلوة على ذلك تتمتع اإللكرتوانت بقدرة كامنة وقدرة حركية .وهكذا ميكن التعبري عن القدرة الكلية جلزيء غازي
معزول يف حدود تقريب جيد من حيث املكوانت ذات الصلة أبساليب خمتلفة من التحريض واحلركة:
E  Ee  E v  Er  Et

)(1.6

حيث  Eeو Evو Erهي قدرات إلكرتوتنية واهتزازية ودوراتنية ،على التوايل ،و Etهي القدرة النقلية (موقع وسرعة مركز كتلة اجلزيء)
أو القدرة احلركية .واحلدود الثلثة األوىل يف املعادلة ) (1.6حمسوبة كمي ا وأتخذ قيم ا منفصلة فقط ،تتميز برقم أو أكثر من أرقام
الكمومية اليت حتدد حالة القدرة أو حالة الكمومية .وبدقيق العبارة ،يتم تكمية القدرة النقلية  Etأيضا ولكن سوية الفصل صغرية
حبيث ال ميكن رصدها ] .[Bohren and Clothiaux, 2006وعلوة على ذلك فإن التغيريات يف القدرة النقلية ليس هلا من أثر
يذكر على سوايت القدرة اجلزيئية ،وميكن إمهاهلا يف هذه املناقاة .ومبا أن اقرتان الدوران واالهتزاز غري منفك متاما يف تنظام
ميكاتنيكي (مثال ذلك ابلنسبة لنقطيت كتلة موصولتني بنابض) ،فإن حتلل القدرة الكلية جلزيء معزول إىل أشكاله املختلفة
حسب املعادلة ) (1.6تقريبي فقط ].[Bohren and Clothiaux, 2006
وتنجم سوايت القدرة اإللكرتوتنية عن تنقل اإللكرتوانت بني مدارات خمتلفة وتتوافق مع أعلى سوايت القدرة ،ومن مث فإن عمليات
االتنتقال بني سوايت القدرة اإللكرتوتنية حتدث عادة يف املناطق املرئية وفوق البنفسجية من الطيف الكهرمغنطيسي.
وتناأ سوايت القدرة االهتزازية من أساليب اهتزاز خمتلفة يف اجلزيء ،يف حني تنتج سوايت القدرة الدوراتنية من دوران اجلزيء
حول حماور خمتلفة وتتوافق مع أدى سوايت القدرة؛ وحتدث عمليات االتنتقال بني سوايت القدرة الدوراتنية عادة يف املوجات
الصغرية والنطاقات امليلليمرتية ودون امليلليمرتية من الطيف الكهرمغنطيسي ].[Elachi, 1987
وتتوقف سوايت القدرة الدوراتنية على أحوال العزم الثلثة الرئيسية يف عطالة اجلزيء ،وهناك أربعة أتنواع خمتلفة من اجلزيئات الدوارة
]:[Elachi, 1987
عزمان من العطالة متساواين والثالث يكاد ال يذكر .وهذا هو حال اجلزيئات ثنائية الذرات ومتعددة الذرات اخلطية
(1
مثل  O2و ،CO2على التوايل.
جزيئات فوقية كروية ،تتساوى فيها العزوم الثلثة؛ وهذا هو حال امليثان ).(CH4
(2
جزيئات فوقية متناظرة ،يتساوى فيها اثنان من العزوم؛ مثال ذلك األموتنيا ).(NH3
(3
جزيئات فوقية غري متناظرة ،مثل  H2Oو ،SO2ختتلف فيها كل العزوم الثلثة.
(4
والتفاعل بني اجلزيئات الغازية واجملال الكهرمغنطيسي الوارد واضح يف شكل امتصاص أو بث ،وحيدث خلل فرتة اجلزيء ثنائي
األقطاب أو رابعي األقطاب الكهرابئي أو املغنطيسي .وهكذا ،ولكي يتفاعل جزيء مع جمال كهرمغنطيسي ،ومن مث ميتص
أو يبث فوتوانا تردده  ،fجيب أن يكون لديه ،باكل عابر على األقل ،ثنائي أقطاب يتأرجح يف ذلك الرتدد .وابلنسبة للبث
يعرب عن ثنائي األقطاب هذا من حيث امليكاتنيكا الكمومية بواسطة عزم ثنائي األقطاب.
أو االمتصاصّ ،
وميكن أن ختتلف التفاعلت الناجتة يف حتوالت عزم ثنائي األقطاب اختلف ا كبريا يف الادة .وتفاعلت ثنائي األقطاب الكهرابئية
8
أقوى من تفاعلت ثنائي األقطاب املغنطيسية بعامل ~  ،510بينما تفاعلت ثنائي األقطاب الكهرابئية أقوى بنحو ~ 10
مرات من تفاعلت رابعي األقطاب الكهرابئية .وهكذا فإن تفاعلت ثنائي األقطاب الكهرابئية مسؤولة عن أقوى اخلطوط
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الطيفية ،املعروفة عموما ابسم التحوالت املسموح هبا .أما التحوالت األخرى فتسمى ،باكل فضفاض ،ممنوعة .وتتحدد طبيعة
التحول ابألعداد الكمومية للحالتني العلوية والسفلية ،وتتحدد العلقة بني احلالتني بقواعد االتنتقاء .وعندما حيدث التحول
E
 ، f حيث h
بني حالتني من حاالت القدرة ،يعطى الرتدد  fلكمومية اإلشعاع املمتص أو املنبعث وفق شرط تردد ،Bohr
h
هو اثبت  Planckو ΔEهي فارق القدرة بني حاليت القدرة يف عملية التحول.
وتتضمن أكثر التحوالت عموميةا تغريات متآوتنة يف القدرة اإللكرتوتنية واالهتزازية والدوراتنية .وختتلف أصغر التحوالت يف القدرة
امللحوظة عموم ا اختلف ا كبريا بني األتنواع الثلثة وتوفر وسيلة مرحية للتمييز فيما بينها .وعموم ا ،فإن أصغر التغريات يف القدرة
الدوراتنية هي يف حدود  ،(GHz 30 ~) 1-cm 1وهكذا فإن اخلطوط الطيفية الدوارة ،أي تلك اليت تناأ عن التغريات يف حالة
قدرة الدوران للجزيء ،تاكل جزءا من املوجة الصغرية للطيف دون امللليمتريي أو األشعة حتت احلمراء البعيدة .وتنطوي
التحوالت االهتزازية عموما على تغريات يف القدرة أكرب من  .(THz 20 ~) 1-cm 600وهذه التحوالت ال حتدث وحدها مطلقا،
وإمنا ابالقرتان مع العديد من التغيريات الدوراتنية املتآوتنة ،مما يؤدى إىل جمموعات من اخلطوط الطيفية اليت تاكل تنطاقات
االهتزاز-الدوران ،يف طيف األشعة حتت احلمراء عاد اة .وتنطوي التحوالت اإللكرتوتنية عموما على تغريات القدرة مبقدار بضعة
فولتات إلكرتون ،وحيدث االمتصاص أو البث الناتج عادة يف املناطق املرئية أو فوق البنفسجية من الطيف الكهرمغنطيسي.
ويف أطوال املوجات الصغرية وامليلليمرتية ودون امليلليمرتية ،تكون غالبية التحوالت دوراتنية حبتة (مع استثناءات قليلة) وتكون
منذجة التفاعل بني املوجات الراديوية واجلزيئات الغازية بسيطة سهلة عموما .ويف الغلف اجلوي ،تكون اجلزيئات املهيمنة اليت
تتفاعل مع اإلشعاع الكهرمغنطيسي يف املوجات امليلليمرتية ودون امليلليمرتية هي األكسجني وخبار املاء .وخبار املاء هو جزيء
فوقي غري متناظر له عزم ثنائي األقطاب كهرابئي دائم ،وله طيف معقد مع حتوالت بني سوايت القدرة الدوراتنية على أساس كل
من عزوم العطالة الثلثة املختلفة .وغالبية خطوطه الطيفية حتدث يف جماالت الطيف دون امليلليمرتية وحتت احلمراء ،مع أن
التحول األدى يف الرتدد ( ،6-5 ← 5-1الذي ينطوي على مستوايت الدوران بقدرات قريبة من  1- cm 500أو تردد ~ )THz 15
حيدث عند  .GHz 22,235ويبني الاكل  2.6املوقع والقوى النسبية للخطوط الطيفية لبخار املاء عند ترددات تصل
إىل .GHz 1 000
ومن انحية أوىل ،ينتج االمتصاص بسبب خبار املاء يف ترددات املوجات الصغرية عن التفاعل بني اجملال الكهرابئي وثنائي
األقطاب الكهرابئي الدوار للجزيء .ويف معظم اجلزيئات اليت هلا عدد زوجي من اإللكرتوانت ،يدور زوج اإللكرتون مع ا ليلغي
اآلاثر املغنطيسية ،مما يؤدي إىل عزوم ثنائية األقطاب كهرابئية فقط .ومن انحية أخرى ،فإن األكسجني جزيء غري عادي حيتوي
إلكرتوتنني غري متزاوجني ،مما يؤدى إىل عزم ثنائي األقطاب مغنطيسي دائم .وتفاعل مكوتنة اجملال املغنطيسي لإلشعاع
الكهرمغنطيسي الوارد مع هذا العزم ثنائي األقطاب املغنطيسي الدائم هو الذي ياكل آلية االمتصاص .وجزيء األكسجني
متساوي املغنطيسية يتسم بوضع  3Σ1إلكرتوين أرضي له دوامتا إلكرتون متوازيتان غري متزاوجتني .وينجم عن التغريات يف توجه
هاتني الدوامتني حتوالت انعمة جدا أو "عكسية" ،مما يسفر عن تنطاق من اخلطوط الطيفية الدوامة ابلقرب من GHz 60
مع خط واحد معزول عند تردد  .GHz 118,75ومع أن عزوم ثنائي األقطاب املغنطيسية أصغر بكثري من عزوم ثنائي األقطاب
الكهرابئية ،فإن بعض التحوالت قوية بسبب اجلزء الكبري من جزيئات األكسجني يف كل حالة من العزم الزاوي الدوار املنخفض
وبسبب وفرة  O2يف الغلف اجلوي .وتنتج التحوالت بني سوايت الدوران املختلفة املزيد من اخلطوط الطيفية عند
ترددات  GHz 367وما فوق ] .[Gibbins, 1986وتظهر يف الاكل  2.6املواقع ومواطن القوة النسبية للخطوط الطيفية .O2
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والتفاعل بني الغازات املمتصة واإلشعاع الكهرمغنطيسي عند الرتدد  ،fعلى مقربة من خط طيفي واحد ،موصوف بواسطة معامل
امتصاص احلجم :kf
)k f  S ( x) F ( f – f 0 , x) ( x

)(2.6

حيث  xترمز للموقع ،و) S(xهي شدة اخلط الطيفي ،و) ρ(xكثافة الغاز املمتص و) F(f – f0, xهو عامل شكل خط يصف
االضطراابت يف قدرات أحوال الدوران ،واليت تناأ من التصادم بني اجلزيئات (اآللية املهيمنة يف أحوال الضغط عند مستوى
سطح البحر) ومن القدرة احلرارية للجزيئات (العالية يف ارتفاعات الغلف اجلوي املتوسط) ومن أحوال عدم اليقني يف مواقع
اجلزيئات (عموم ا مهملة) .ومن مث فإن معامل امتصاص احلجم هو دالة كثافة الغاز املمتص ودرجة احلرارة والضغط اجلوي ،واليت
ميكن أن تتفاوت كلها على طول مسري اإلرسال .ويرد وصف معامل امتصاص احلجم ) kf(x1, x2بني تنقطتني  x1و x2على مسري
إرسال انتج عن خط امتصاص واحد يف ]:[Papatsoris and Watson, 1993
x2

K f ( x1 , x2 )   S ( x) F ( f – f 0 , x) ( x) dx

)(3.6

x1

وابلنسبة لنطاق من اخلطوط الطيفية ،بواسطة:
x2

( x) Fij ( f – f ij , x)  j ( x) dx

ij

S

K f ( x1 , x2 ) 

) (4 . 6

ij x1

حيث:

):Sij(x
):Fij(f – fij, x
:fij
):ρj(x

شدة اخلط ذي الرتتيب  iللغاز املمتص ذي الرتتيب  jيف املسري من املوقع  x1إىل املوقع
عامل شكل اخلط
تردد مركز اخلط
كثافة الغاز املمتص.

x2
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وعندما ترتاكب اخلطوط الطيفية ،يفرتض عادة أن املسامهات الفردية ملعامل االمتصاص الكلي تتضافر خطيا ،تنظرا ألن تباعد
اخلطوط الطيفية ملعظم غازات الغلف اجلوي متناثر تنسبي ا .ومع ذلك ،ويف حالة تنطاق األكسجني من  ،GHz 60الذي يتسم
ابلعديد من اخلطوط الطيفية املرتاكبة ،يدرج عنصر تداخل من أجل وصف االمتصاص الناتج على حنو أكثر دقة
].[Rosenkranz, 1988
وميكن حساب تنقاط القوة وترددات اخلطوط الطيفية من امليكاتنيكا الكمومية وهي تتوقف على درجة احلرارة والتاكيل اهلندسي
للجزيء ومكوانت حالة القدرة األدى للتحول .وتبحث قوة اخلط الطيفي اليت تنطوي على حتول من حالة أخفض  lإىل حالة
أعلى ( uامتصاص) يف ]:[Papatsoris and Watson, 1993

 c2 flu  gl I a
 c E 
exp  – 2 1  Rlu

– 1 – exp 
T
Q
(
T
)
 T 




(8 10 36 )3 flu
3hc

Slu 

) (5 . 6

حيث  cهي سرعة الضوء يف الفراغ و fluهو تردد الرتنني يف اخلط و Elهي قدرة احلالة األخفض من التحول و glهو الوزن
اإلحصائي الذي يصف احنطاط الدوران النووي يف السوية األدى و Iaهي وفرة النظائر الطبيعية و c2هو الثابت الثاين لإلشعاع
و Rluهو احتمال حتول  .Einsteinوترد دالة التقسيم الدوراين ) Q(Tاليت تصف مكوانت األحوال يف التعبري التقريبي التايل الصاحل
يف جمال درجات احلرارة اليت توجد عادة يف الغلف اجلوي:
 kG
 σ hB T

Q(T )  
3
  kT 
G



 σ ABC  h 

for linear
اخلطية
moleculesزيئات
للج
for nonlinear
molecules
اخلطية
للجزيئات غري

)(6.6

حيث  σهو ترتيب زمرة التناظر اليت ينتمي إليها اجلزيء و hهو اثبت  Planckو kهو اثبت  Boltzmannو Aو Bو Cهي
الثوابت الدوراتنية للجزيء ] .[Papatsoris and Watson, 1993ومن املعادلة ) (6.6يلحظ أتنه من أجل جزيء خطي مثل O2
تكون دالة التقسيم ) Q(Tمتناسبة مع درجة احلرارة  ،Tبينما ابلنسبة لبخار املاء (جزيء غري خطي) تكون ) Q(Tمتناسبة
مع  .T3/2وهلذه احلقيقة أتثري مباشر على تبعية درجة احلرارة لكل من خطوط القوة ( Siاتنظر املعادلة ) .)(10.6ويعطى العامل
املارتك  Gابلعلقة:
) 1

i

 (2 I

G

i
dj


  j hc 

– 1 – exp 
 kT 


) (7 . 6


j

حيث  Iiهو الدوران النووي للذرة ذات الرتتيب  iيف اجلزيء ،و ωjو djمها الرتدد واالحنطاط يف أسلوب االهتزاز العادي ذي
الرتتيب  .jويؤخذ الناتج فوق  iو jيف املعادلة ) (7.6لكل الذرات يف اجلزيء ومجيع أساليب االهتزاز العادية .ومثة املزيد من
املعلومات عن داالت التقسيم هذه ومناقاة أكثر استفاضة حول االمتصاص اجلزيئي يقدمها .[1950-1945] Herzberg
وبضم هذه التعابري ،يكون معامل االمتصاص ) klu(fابلنسبة خلط امتصاص واحد عندئذ:
ّ
83 Nf  2   El 
2
 E 
)  – exp  – u  gl lu F ( f , f lu
– exp 
3hcQ   kT 
 kT 

klu ( f ) 

) (8 . 6

حيث  Nهو عدد جزيئات االمتصاص يف كل وحدة حجم ،و μهو جمموع فرتة ثنائي األقطاب و luهو عنصر مصفوفة التحول.
و) F(f,fluهي دالة شكل اخلط ،اليت سريد وصفها الحق ا يف هذا القسم.

ولدى إعادة كتابة املعادلة ) (8.6من حيث معامل التوهني النوعي بوحدة  ،dB/kmواجملموع عرب كل التحوالت (اخلطوط
الطيفية) ،والتعبري عن الرتدد  fبوحدة  ،GHzتنتوصل إىل التعبري التايل ] [Liebe, Hufford and Cotton, 1993الوارد يف امللحق 1
من التوصية :ITU-R P.676-9

كتيّب األرصاد اجلوية الراديوية

121

S F  f , f 

dB/km

i

i i

  0.1820 f
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i

وفيها تعطى قوة اخلط  Siذات الرتتيب  iابلعلقة:
ابلنسبة for oxygen
لألكسجني

املاء
ابلنسبة لبخار
for water vapour

  300 3
  300 
-7
a1 p
 exp a2 1 
 10
T 
  T 
 

Si  

3.5
b e 300  exp b 1  300  10 1
1
 2

  T 
T 
 


)(10.6

حيث  pهو ضغط اهلواء اجلاف بوحدة  ،hPaو eهو الضغط اجلزئي لبخار املاء بوحدة  ،hPaو Tهي درجة احلرارة
بوحدة  Kelvinواملعاملت ) (a1, a2و ) (b1, b2مبوبة لكل خط طيفي يف التوصية  .ITU-R P.676-9وينبع الفرق
يف القوى ) (300/Tيف املعادلة ) (10.6من اختلف تبعية درجات احلرارة لدالة التقسيم ) Q(Tمن أجل ( H2Oجزيء فوقي غري
متناظر) و( O2جزيء متناظر) ،كما رأينا يف املعادلة ).[Pardo et al., 2001b] (6.6
ومثة آليات ثلث حتدد شكل وتوسيع اخلطوط الطيفية؛ والتفاعل التصادمي بني اجلزيئات مهيمن يف الطبقة السفلى من الغلف
اجلوي .وال تتسم خطوط التوسيع احلراري ،أو خطوط  ،Dopplerللموجات الصغرية ابألمهية سوى عند درجات ضغط
منخفضة ،يف ارتفاعات فوق حوايل  60كيلومرتا ،حيث مياثل تردد اجلزيئات التصادمي عرض خط  Dopplerأو يقل عنه.
وتوسع اخلط الطبيعي ،الناجم عن العمر احملدود لألحوال اجلزيئية بسبب التحوالت التلقائية ،هو ~  9-10إىل  Hz 4-10لتحوالت
ثنائي األقطاب الكهرابئية يف املوجات الصغرية (وحوايل  410مرات أصغر ابلنسبة لتحوالت ثنائي األقطاب املغنطيسية) ومن مث
فهو مهمل متاما.
وعندما تتصادم اجلزيئات تضطرب سوايت القدرة فيها ،مما يوسع التوزيع الطيفي لإلشعاع املمتص أو املنبعث .وميكن اعتبار األثر
تقليدايا مبثابة اضطراب تفاعل بني اجلزيء وجمال اإلشعاع الوارد .والوصف الرايضي للتوسع الناجم عن التصادم مماثل لوصف أثر
التصادم يف مذبذب تقليدي ،مما يغري من اتساعه أو طوره أو توجهه أو عزمه .ويف ظل االفرتاض التبسيطي أبن ليس هنالك
من تصادم يغري العزم وأن مجيع تغريات الطور حمتملة بنفس القدر ،فإن التوسع التصادمي ،املعروف أكثر ابسم التوسع الناجم
عن الضغط ،موصوف يف دالة شكل خط  Van Vleck-Weisskopfاملعقدة ،اليت ع ّدهلا  [1975] Rosenkranzلتامل آاثر
تراكب اخلطوط ]:[Liebe, Hufford and Cotton, 1993
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)(11.6

حيث يعطي اجلزء التخيلي من هذا التعبري طيف االمتصاص ويعطي اجلزء احلقيقي طيف التاتت (اتنظر البند  .)5.6ويف هذا
التعبري  ،هو معامل التداخل الذي يصف تداخل اخلط الناجم عن الضغط بني اخلطوط املرتاكبة ،كما يف تنطاق األكسجني عند
GHz 60؛ وحيدث االقرتان بني اخلطوط املرتاكبة عندما تستحث التصادمات بني جزيء ممتص وجزيئات الغاز التوسعية تغريا
يف عدد املكوانت بني األحوال اجلزيئية من حيث الدوران-االهتزاز ،ويؤدي إىل إعادة توزيع الكثافة الطيفية داخل النطاق.
وتعرف  أيضا يف األدبيات بوصفها معامل مزج اخلطوط ].[Cadeddu et al., 2007
ويعطى عرض اخلط التصادمي أو التوسع الناجم عن الضغط ،f ،ابلعلقة:
–y

GHz

T 
 
T 
 0

p
f  f p  f 0
p0

)(12.6
 p = p0وT = T0

حيث ترتاوح قيمة  yبني  0,5و 1,0و f0هي قيمة عرض اخلط يف األحوال اجلوية القياسية ،وتكون
] .[Papatsoris and Watson, 1993وقد ختتلف مقادير  yو f0أيض ا ابلنسبة لتصادمات تنطوي على أتنواع خمتلفة من
اجلزيئات ،ألن األمر قد يتناول قوى خمتلفة بني اجلزيئات.
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وابلنسبة للجزيئات موضوع االهتمام يف اتنتاار املوجات الراديوية عرب الغلف اجلوي ،يعطى عرض اخلط بوحدة  GHzحسب
العلقة:

ابلنسبةfor oxygen
لألكسجني

املاء
 vapourلبخار
ابلنسبة
for water
وعامل تصحيح التداخل ، ،هو:
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حيث يرد املعاملن  aiو biلدى  Liebeو Huffordو [1993] Cottonويف التوصية  .ITU-R P.676-9ويلحظ
يف املعادلة ) ،(14.6أن  δلألكسجني هي اآلن دالة جملموع ضغط اهلواء يف حني أهنا تتوقف على ضغط اهلواء اجلاف  pفقط يف
.[Liebe, 1989] MPM-89
وعند قيم ضغط منخفضة مبا فيه الكفاية ،حيث التوسع الناجم عن التصادم ضئيل ،يصبح التوسع احلراري أو توسع Doppler
هاما .وهذا األخري هو تنتيجة احلركة النسبية بني مصدر الفوتوانت واجلزيئات اليت متتصها ].[Bohren and Clothiaux, 2006
ومبا أن السرعات اجلزيئية هلا توزيع غوسي ،فإن خط  Dopplerهو أيضا غوسي الاكل:
  f  f 2 
0 
exp  
  f D  
f D


1

F  f , f0  

)(15.6

ويعطى عرض خط  Dopplerابلعلقة:
) (cm –1

T
M

f D  3.58 10 – 7 f

)(16.6

حيث  Mهو الوزن اجلزيئي للغاز ].[Papatsoris and Watson, 1993
ترددي
ويقارن الاكل  3.6عروض خطوط منوذجية لتوسيع  Dopplerالتصادمي كدالة للرتفاع ،وذلك خلطوط خبار املاء عند
ّ
 GHz 22و .GHz 998ومبا أن التوسيع التصادمي يتوقف يف املقام األول على عدد اجلزيئات ،أي على الضغط ،يتناقص عرض
خط التصادم بسرعة بتزايد االرتفاع ،يف حني أن عرض اخلط  ،Dopplerتبع ا لدرجة احلرارة وتردد اخلط ،يبقى اثبت ا إىل حد
ما عرب الغلف اجلوي .وعند ارتفاعات تزيد عن  60كيلومرت ،حيث يتماثل التوسيع الناجم عن التصادم وتوسيع ،Doppler
ينبغي أن يلتف تردد الرتنني يف شكل خط التصادم مع توزيع احتمال زحزحة  Dopplerعرب كل أطوار  Dopplerاحملتملة
] .[Liebe, Hufford and Cotton, 1993ويعرف هذا االلتفاف ابسم جاتنبية  .Voigtولكن من ابب التبسيط ،يكفي عادة
تقريب تنصف العرض ابستخدام التعبري التايل:
f  f p2  f D2

ابستخدام املعادلتني ) (12.6و).(16.6

)(17.6
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الاكل

3.6

أنصافّعروضّبسببّاالتساعّالناجمّعنّالضغطّواتساعّDoppler
خلطنيّطيفينيّلبخارّاملاءّعندّالرتددينّّGHzّ22وGHzّ998
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2.6

حسابّالتوهنيّالغازيّعربّالغالفّاجلويّلألرض

يستند حساب التوهني النوعي  (dB/km) ابستخدام اإلجراء الوارد يف امللحق  1يف التوصية
إىل منوذج  MPM-93خطا تلو اخلط من وضع ] .[Liebe, Hufford and Cotton, 1993وهو يتطلب جتميع املسامهات
من  44خط ا من خطوط امتصاص األكسجني ،و 34خط ا من خطوط امتصاص خبار املاء ،ابإلضافة إىل مسامهات متواصلة
من طيف  H2Oفوق  ،THz 1واليت صيغت مبثابة استجابة جناح خلط زائف متوسط عند تردد  .GHz 1 780وعلوة على
ذلك ،فإن هذا التجميع عليه أن أيخذ يف احلسبان طيف  Debyeغري الرتنيين بسبب األكسجني دون تردد  GHz 10وامتصاص
النيرتوجني الناجم عن الضغط عند ترددات فوق ( GHz 100على التوايل ،احلدان األول والثاين من املعادلة )(8
يف التوصية .)ITU-R P.676-9
ITU-R P.676-9

وتنتيجة ملقارانت النماذج والتقييم اليت أجريت يف إطار جلنة الدراسات  3للقطاع  ،ITU-Rيستخدم امللحق  1يف التوصية
 ITU-R P.676-9منوذج  MPM-93معدالا باكل طفيف على أساس العمل الذي قام به الحقا
 Rosenkranzم ،1998والتصويب يف  :]1999يتم تعديل مصطلح التبعية لدرجة حرارة التواصل  H2Oاملتسع خارجي ا 1لكي يتوافق
مع  .[Liebe, 1989] MPM-89وهذا التعديل مكافئ لتغيري معامل قياس الطيف ( MPM-93 b5ويسمى  b4يف اجلدول  2يف التوصية
 )ITU-R P.676-9للخط الزائف  H2Oعند تردد  GHz 1 780من  2,0إىل .0,5
ويف ضوء ما تقدم ،يعطى التوهني النوعي  ابلعلقة:
dB/km

   o   w  0.1820 fN "  f 

)(18.6

 1مصطلح "التواصل" هو جمرد تصحيح جتريبي يضاف إىل منوذج خط من أجل التوفيق مع جمموعة معينة من قياسات التوهني .ويف مدى املوجات
الصغرية وامليلليمرتية ،يناأ التواصل يف اخلطوط القوية املتمركزة يف الطيف الدوار لبخار املاء فوق  .THz 1وعلوة على ذلك ،فإن تواصل خبار املاء
هو املساهم الرئيسي يف االمتصاص الغازي املرصود يف انفذة ترددات  GHz 30وما فوق من أجل أجواء خطوط العرض الوسطى أو املدارية
].[Rosenkranz, 1998
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حيث  fهي الرتدد بوحدة  GHzو  N"  f هي اجلزء التخيلي من االتنعكاسية املركبة التابعة للرتدد:
)

''
D( f

S F  N
i i

N ''( f ) 

)(19.6

i

متثل  N D"  f تواصل اهلواء اجلاف املذكور أعله بسبب طيف  Debyeلعنصر  O2إىل جاتنب مسامهة النرتوجني (على التوايل،
احلدان األول والثاين من املعادلة ) (8يف التوصية  .)ITU-R P.676-9وتعطى قوة اخلط  Siابلعلقة:
لألكسجني
ابلنسبة for oxygen
 vapourلبخار
ابلنسبة
املاء  b1 10 1 e3.5 exp b2 1  
for water
حيث    300 / Tو Tهي درجة احلرارة بوحدة  Kelvinو pهي الضغط اجلزئي للهواء اجلاف بوحدة
اجلزئي لبخار املاء بوحدة .hPa
Si  a1 10 7 p3 exp a2 1  

)(20.6
hPa

و eهي الضغط

وابلتوازي مع املعادلة ) (11.6تعطى دالة شكل اخلط للجزء التخيلي من دليل االتنعكاس ابلعلقة:
 f    fi  f  f    f i  f  
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)(21.6

حيث  fiهو تردد خط االمتصاص ،و fهو عرض اخلط و عامل تصحيح يناأ من التداخل بني خطوط امتصاص األكسجني
املرتاكبة .ويسمى  Fiأيضا "  Fiيف األدبيات ،يف  [1989] Liebeمثلا.
وميكن االطلع على تعبريات هلذه املعلمات يف التوصية ( ITU-R P.676-9اتنظر أيضا املعادلتني ) (13.6و) ،)(14.6إىل جاتنب
الرتددات املركزية خلطوط االمتصاص واملعاملت الطيفية املقابلة (اجلدوالن  1و 2يف التوصية).
وحساب توهني املسري عرب الغلف اجلوي لألرض موصوف ابلكامل يف البند  2من امللحق  ،1استنادا إىل املعلومات احمللية
عن اجلاتنبيات الرأسية للضغط ودرجة احلرارة والرطوبة املطلقة ،عندما تتوفر .ويف غياب هذه البياانت احمللية ،ينبغي استخدام األجواء
القياسية املرجعية الواردة يف التوصية  .ITU-R P.835-5ويتحدد التوهني على املسري ابستخدام تكامل عددي يف قاتنون  Snellملراعاة
التدرج الرأسي لدليل االتنكسار يف اهلواء الرطب .ويقسم الغلف اجلوي إىل طبقات وجتمع املسامهات من كل طبقة .وحرصا على دقة
تقدير إمجايل طول املسري عرب الغلف اجلوي يف أي من زوااي االرتفاع (ولكنها حامسة لزوااي أقل من حوايل  5درجات) ،يقسم الوسط
إىل طبقات رقيقة مبا فيه الكفاية يف أدى االرتفاعات للحد من أي أخطاء لكل من زوااي األشعة الداخلة واخلارجة (وتسمى على التوايل
 αnو βnيف الاكل  4يف التوصية  .)ITU-R P.676-9وتنتيجة لذلك ،ينبغي أن تزداد مساكة طبقات اهلواء زايدة أسية من
 10سنتيمرتات عند مستوى سطح األرض حىت  1كيلومرت عند ارتفاع  100كيلومرت .وهكذا ينقسم الغلف اجلوي إىل  918طبقة.
وعلوة على ذلك يراعى يف هذه احلساابت أتثري كروية األرض ابستخدام أتنصاف األقطار ( rnاتنظر الاكل 4
يف التوصية  .)ITU-R P.676-9ومن شأن حتدب األرض أن جيعل املسري املائل يف زوااي ارتفاع منخفضة أصغر مما لو كان يف الغلف
اجلوي ألرض مسطحة ،ولذلك فإن جمرد قاتنون قاطع التمام (مثل مقام املعادلة ) (28يف التوصية  )ITU-R P.676-9يبالغ يف تقدير
طول املسري املائل (ومن مث االمتصاص الغازي) لزوااي االرتفاع دون  5درجات.
3.6

اخلوارزميات ّالواردة ّيف ّامللحقّّ 2يف
الرتددّّ GHzّ350-1

ّالتوصيةّITU-R P.676-9

ّبشأن ّالتوهني ّالنوعي ّيف ّمدىّ

ميكن أن يستغرق حساب التوهني الغازي خط ا تلو اخلط أبكمله وقت ا طويلا وجهدا كبريا من جاتنب املعالِّج ،وخاصة ابلنسبة
للمسريات املائلة .وقد وضعت اخلوارزميات املبسطة يف امللحق  2يف التوصية  ITU-R P.676-9لتوفري تقريبات حوسبية سريعة
للتطبيقات اليت تتطلب حساابت متعددة و/أو متكررة .وهي تستند إىل تكييف املنحنيات حلساابت اخلط تلو اخلط املبينة
يف البند  1من امللحق  1يف التوصية  ITU-R P.676-9يف مدى الرتددات .GHz 350-1
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واخلطأ النسيب بني حساابت امللحق  2وحساابت امللحق  1الصارمة أقل عموما من  10 ±يف املائة عند ترددات بعيدة من مراكز
خطوط االمتصاص الرئيسية ،ويكون اخلطأ املطلق عادة أقل من  dB/km 0,1ويصل كحد أقصى إىل  dB/km 0,7قرب
الرتدد .GHz 60
وحتدث االختلفات الرئيسية بني الطريقتني قريبة جدا من مراكز اخلطوط ،ذلك أن التوهني النوعي يف مركز خطوط االمتصاص
وابلقرب منها ال ينخفض بتزايد االرتفاع أبسرع مما حيدث يف ترددات أخرى ،وهذا السلوك مل ينمذج على حنو فعال بواسطة
اخلوارزميات املبسطة الواردة يف امللحق .2
وينبغي أن تستخدم طريقة اخلط تلو اخلط املاروحة يف امللحق  1من أجل:
ارتفاعات فوق  10كيلومرتات؛

احلاالت اليت تتطلب الدقة العالية؛

حساابت التوهني النوعي على مقربة من خطوط االمتصاص .وكلما ازداد االرتفاع وافخنفض الضغط ،تبدأ فرادى

خطوط االمتصاص يف التحلل يف تنطاق األكسجني برتدد  ،GHz 60كما هو مبني يف الاكل  2يف التوصية
.ITU-R P.676-9
4.6

اخلوارزمياتّالواردةّيفّامللحقّّ2بشأنّالتوهنيّيفّاملسريّاملائلّيفّمدىّالرتددّGHzّ350-1

ميكن تقدير التوهني السميت بسبب الغازات ابستخدام التوهني النوعي مضروابا ابرتفاع مكافئ .ويرد يف امللحق
يف التوصية  ITU-R P.676-9تعبريات للرتفاعات املكافئة ،بناءا على خوارزميات امللحق  1حلساابت إمجايل التوهني السميت
واخلوارزميات األبسط يف امللحق  2للتوهني النوعي.
2

وعلى مقربة من خطوط الرتنني ،وخاصة يف تنطاق الرتدد  ،GHz 60ميكن أن يظهر التوهني السميت ذرى حادة جدا يف التوهني
ليست واضحة يف أطياف التوهني النوعي يف مستوى سطح البحر .ومن الصعب جدا وصف هذه الذرى ابستخدام خوارزميات
بسيطة؛ ويف حماولة للحد من آاثرها وأي حتيز قد ينجم عنها ،مت حساب أطياف التوهني السميت ابستخدام طريقة اخلط تلو اخلط
يف امللحق  1ابالستعاتنة ابلتكامل العددي فوق عرض تنطاق من  MHz 500عند كل تردد.
وقد حسبت سوايت التوهني على فواصل من  GHz 1لكل من التوهني السميت والتوهني النوعي؛ ومت حساب االرتفاع املكافئ
بقسمة األول على الثاين .واحتسبت سوايت التوهني السميت والنوعي الرتفاعات مستوى سطح البحر الرتفاعات  2و 4و 6و8
و 10كيلومرتات فوق مستوى سطح البحر ،مع أخذ الضغط ودرجة احلرارة وكثافة خبار املاء من متوسط الغلف اجلوي املرجعية
العاملي السنوي الوارد وصفه يف التوصية  ITU-R P.835-5املناسب لتلك االرتفاعات .وأخريا استخدمت القيم العددية الناجتة
للرتفاعات املكافئة وذلك لتوليد التكيفات التجريبية اليت تتوقف على الرتدد واالرتفاع ،وهذا األخري ابستخدام متغري الضغط rp
(اتنظر املعادلتني ) (25و) (26يف التوصية .)ITU-R P.676 -9
واالرتفاع املكافئ للهواء اجلاف  hoهو يف الواقع دالة معقدة جدا يف جوار النطاق  ،GHz 60وقد متت دراسة عدد من الداالت
املختلفة .ومن ابب التبسيط تبني أن دالة غوسية واحدة حمدودة االتساع للرتددات دون  GHz 70توفر أفضل النتائج اإلمجالية
(اتنظر املعادلة ) (25يف التوصية .)ITU-R P.676-9
واستخدمت خوارزميات االرتفاع الفعال مع خوارزميات التوهني النوعي لتقدير أحوال التوهني السميت بسبب اهلواء اجلاف وخبار
املاء ،من مستوى سطح البحر ومن ارتفاعات  2و 4و 6و 8و 10كيلومرتات.
واخلطأ يف التوهني السميت لبخار املاء أقل من
العاملي املرجعي.

5

يف املائة مقارتنة بطريقة اخلط تلو اخلط املتكاملة عرب الغلف اجلوي املعياري

ويكون اخلطأ يف التوهني السميت ،ابلنسبة للهواء اجلاف وعند ترددات بعيدة عن تنطاق األكسجني  ،GHz 60أقل من
 10يف املائة .ويف بعض الرتددات ضمن النطاق  ،GHz 68-56ميكن أن يتجاوز اخلطأ  10يف املائة ،ذلك ألن إجراء املطابقة
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ال ميكنه إعادة إتنااء البنية املبينة يف الاكل  7يف التوصية  ITU-R P.676-9لذا من املستحسن استخدام حساب اخلط تلو
اخلط يف امللحق  1ضمن هذا النطاق ،وخاصة ابلنسبة الرتفاعات تزيد عن  6كيلومرتات.
وتبني اجلداول من  1.6إىل  4.6أدانه أمثلة ميكن استخدامها للتحقق من التنفيذ الصحيح للربجمية من أجل امللحق  2يف التوصية
 .ITU-R P.676-9وتدرج القيم املتوسطة ملساعدة املستعملني يف تقصي املااكل املصادفة يف تنفيذها.
اجلدول
أمثلةّالتحققّيفّمنوذجّالتوهنيّيفّاهلواءّاجلافّ(احلدّاألولّيفّاملعادلةّ)(28
واملعادلةّ)ّ(29يفّامللحقّّ2يفّالتوصيةّّ )ITU-R P.676-9
1.6

قيمّالدخل

النتيجة

القيمّالوسيطة

خطّالعرض

خطّالطول

hs
)(km

زاويةّاالرتفاع

f
)(GHz

P
)(hPa

T
)(K

O
)(dB/km

hO
)(km

AO
)(dB

46,217
46,217
46,217
46,217
46,217
46,217

6,12
6,12
6,12
6,12
6,12
6,12

0
0
0
0
0
0

33
33
33
33
33
33

12
20
60
61
90
130

1013,25
1013,25
1013,25
1013,25
1013,25
1013,25

279,09
279,09
279,09
279,09
279,09
279,09

0,0091
0,0123
16,2501
15,7506
0,0332
0,044

5,20
5,18
10,7
10,7
4,94
5,79

0,09
0,12
319,27
309,46
0,3
0,47

)(°E

)(°N

(درجات)

اجلدول
أمثلةّحتققّلنموذجّالتوهنيّبسببّخبارّاملاءّ(احلدّالثاينّيفّاملعادلةّ)ّ(28يفّامللحقّ2
يفّالتوصيةّ.)ITU-R P.676-9العمودّّ8هوّكثافةّخبارّاملاءّالسطحيةّاليتّيتمّجتاوّزهاّيفّّ50يفّاملائة
منّسنةّوسطيةّمستخرجةّمن اخلرائطّالواردة ّيفّالتوصيةّّ ITU-R P.836-4
2.6

قيمّالدخل
خطّالعرض

خطّالطول

)(°N

)(°E

46,217
46,217
46,217
46,217
46,217

6,12
6,12
6,12
6,12
6,12

hs
)(km

القيمّالوسيطة

زاويةّ
االرتفاع 
(درجات)
33
33
33
33
33

0
0
0
0
0

f
)(GHz

12
20
60
90
130

P
)(hPa

1013,25
1013,25
1013,25
1013,25
1013,25

اجلدول

T
)(K

279,09
279,09
279,09
279,09
279,09


)(g/m3

النتيجة

w
)(dB/km

0,0071
0,0674
0,1154
0,2557
0,5636

4,98
4,98
4,98
4,98
4,98

hw
)(km

1,68
1,96
1,66
1,66
1,66

Aw
)(dB

0,02
0,24
0,35
0,78
1,72

3.6

أمثلةّالتحققّلنموذجّالتوهنيّبسببّخبارّاملاءّابستخدامّحمتوىّخبارّاملاءّاملتكامل
(املعادلةّ)ّ(37يفّامللحقّّ2يفّالتوصيةّ)ITU-R P.676-9
خطّ
العرض

خطّالطول

hs
(km
)

(درجات)

f
)(GHz

)P (hPa

% of
time

46,217

6,12

0

33

20

1013,25

10

279,09

46,217

6,12

0

33

20

1013,25

1

279,09

)(°N

)(°E



T
)(K

Vt

w

tref
)(°C

)w(f

)w(20,6

Aw
)(dB

17,5311

4,3828

2,4898

0,05996

0,07847

0,4255

21,9792

5,4948

5,6555

0,07525

0,09839

0,5339
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اجلدول
أمثلةّالتحققّلنموذجّالتوهنيّالنوعيّبسببّخبارّاملاء ّ
(املعادلةّ(ّ23أ)ّمنّامللحقّّ2يفّالتوصيةّّ )ITU-R P.676-9
4.6

GHz 12

GHz 60

GHz 20

GHz 90

GHz 130

3,25891E-02
4,00657E-04
6,91420E-07
3,56459E-05
1,81928E-04
8,78281E-05
2,84515E-03
5,25772E-04
2,44425E-02
1,0865052
1,9174206
1,9381596
1,9733937
1013,25
1,0002468
5,9435147
1,0324671
4,9815429

2,56330E-01
4,40855E-04
7,28631E-07
3,75393E-05
1,90103E-04
9,11421E-05
2,93055E-03
5,37327E-04
2,46652E-02
1,0022676
1,8661576
1,8990577
1,9560494
1013,25
1,0002468
5,9435147
1,0324671
4,9815429

2,59424E-03
7,73012E-04
9,68835E-07
4,97180E-05
2,40600E-04
1,10903E-04
3,42125E-03
6,01241E-04
2,58257E-02
1,2147531
1,6488472
1,7262734
1,8738185
1013,25
1,0002468
5,9435147
1,0324671
4,9815429

8,09416E-04
1,34923E-03
1,23651E-06
6,32106E-05
2,92954E-04
1,30269E-04
3,87493E-03
6,56969E-04
2,67508E-02
1,3686224
1,5209850
1,6181470
1,8167520
1013,25
1,0002468
5,9435147
1,0324671
4,9815429

3,20458E-04
4,12257E-03
1,80781E-06
9,17715E-05
3,94199E-04
1,65102E-04
4,63492E-03
7,44183E-04
2,80635E-02
1,5048476
1,3863156
1,4973288
1,7462789
1013,25
1,0002468
5,9435147
1,0324671
4,9815429

1

1,0061063

1,0061063

1,0061063

1,0061063

1,0061063

2

0,9468427

0,9468427

0,9468427

0,9468427

0,9468427

w

0,0070570

0,0674272

0,1153802

0,2556834

0,5635838

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
)g(f,22
)g(f,557
)g(f,752
)g(f,1780
P
rp
T
rt


ملحظة :أعيدت كتابة املعادلة ( 23أ) يف امللحق  2كما يلي:





 w  A1 g ( f ,22 )  A2  A3  A4  A5  A6  A7 g ( f ,557 )  Ag g ( f ,752 )  A9 g ( f ,1780 ) f 2 rt2.5 10 –4

5.6

آاثرّالتشتتّبسببّالغازاتّيفّالغالفّاجلوي

من شأن األكسجني وخبار املاء أيض ا اإلسهام آباثر تاتت إضافة إىل اآلاثر النامجة عن الظواهر االتنكسارية العادية املستقلة
عن الرتدد (املوصوفة يف التوصية  .)ITU-R P.453-10ويتوقف هذا التاتت "الااذ" على الرتدد ويناأ عرب اجلزء احلقيقي
من معامل االتنكسار يف الغلف اجلوي ،ويرتبط خبطوط االمتصاص الرئيسية كما هو موضح يف البند 2.6
ويف التوصية  .ITU-R P.676-9فمن جهة أوىل ،تق ّدر الطريقة املوصوفة يف التوصية  ITU-R P.453-10جممل التأخر عرب الغلف
اجلوي ،الذي يبلغ بضع انتنوثوان وهو مستقل عن الرتدد ولكنه يتوقف على متغريات الغلف اجلوي (ضغط اهلواء اجلاف ودرجة
احلرارة وضغط خبار املاء) .ومن جهة اثتنية ،تسهم املكوتنة احلقيقية لدليل اتنكسار اهلواء ،اليت تتوقف على الرتدد واملوصوفة أدانه،
بتأخرات إضافية يف حدود بضع بيكوثوان فقط على مقربة من خطوط االمتصاص .وأخريا ،قد يكون من املفيد أن تنتذكر
أن التاتت الااذ حيدث يف اجلوار املباشر لرتدد الرتنني (يف منطقة امتصاص عال) حيث ينخفض دليل اتنكسار الوسط احمليط
بتزايد الرتدد.
ويؤدي أتثري التاتت يف الغلف اجلوي إىل تاتت طور ميكن التعبري عنه كما يلي:
deg/km

  1.2008 fN '  f 

)(22.6
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حيث  fهو الرتدد بوحدة  GHzو) N’(fهو اجلزء احلقيقي املتوقف على الرتدد من دليل االتنكسار بسبب الغازات يف الغلف
اجلوي .وميكن أيض ا التعبري عن ذلك من حيث أتخر الزمرة احملددة من املوجات الراديوية:
ps/km

τ  3.3356 N '  f 

)(23.6

واجلزء احلقيقي من دليل االتنكسار بسبب الغازات يف الغلف اجلوي موصوف مبعادلة مماثلة للمعادلة ):(9.6
N units

)

'
D( f

S F  N
'

i i

N'( f ) 

)(24.6

i

حيث  Siهي قوة اخلط املوصوفة يف املعادلة ) .(10.6ويعطى عامل شكل اخلط  Fiللتاتت ابجلزء احلقيقي من دالة الاكل
املعقدة  Fاليت تصفها املعادلة ):(11.6
'

 fi – f  f  
f   fi – f  f 

–
fi   f – fi 2  f 2  f – fi 2  f 2 



Fi'  Re F  

)(25.6

وقد يكون من املفيد أن تنلحظ أن املعادلة ) (25.6تكافئ باكل صارم التعبري التايل:
 f
 fi


 f 
 f  fi – f  –    f
2

 fi 
–
–
2
2
2
2
fi
 f – fi   f
 f – fi   f

 fi – f    
Fi' 

)(26.6

الوارد يف  .[Liebe, 1989] MPM-89ومتثل  N D'  f يف املعادلة ) (24.6املسامهة من طيف  Debyeغري الرتنيين لعنصر  O2دون
:GHz 10




1

'
5
2
N D  f   6.14 10 p 
 1
2
 f 

1   d 




)(27.6

حيث  dهي عرض طيف :[Liebe, Hufford and Cotton, 1993] Debye

d  5.6 10–4 ( p  e)0.8

)(28.6

وآاثر التاتت يف الغلف اجلوي اليت يصفها هذا النموذج موضحة يف الاكلني  4.6و ،5.6حيث يبدو معدل التأخر التاتيت
املتنبأ به بوحدة  ps/kmعند مستوى سطح البحر يف جمايل الرتدد  GHz 350-0و ،GHz 1 000-300احملتسب على التوايل
يف فواصل من  .MHz 500ويستخدم يف كل هذين الاكلني متوسط الغلف اجلوي املرجعي العاملي السنوي الوارد وصفه
يف التوصية .ITU-R P.835-5
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4.6

معدلّالتأخرّالتشتيتّبوحدةّّps/kmيفّمستوىّسطحّالبحرّبسببّالغازاتّيفّالغالفّاجلوي
منّّ0إىلّّGHzّ350ابستخدامّمتوسطّالغالفّاجلويّاملرجعيّالعامليّالسنويّمنّوضعّالقطاعّITU-R
(ّP = 1013,25 hPaو T = 288,15 Kوّ ρ = 7,5 g/m3عندّالسطح)
10

أتخر الزمرة التاتيت يف مستوى سطح البحر

8

6

4

2

0

)(ps/km

–2

350

300

250

150

200

الرتدد

Radio-Meteo. 06-04

100

50

0

–4

)(GHz

الاكل
معدلّالتأخرّالتشتيتّبوحدةّّps/kmيفّمستوىّسطحّالبحرّبسببّالغازاتّيفّالغالفّاجلوي
منّّ300إىلّّGHzّ1 000ابستخدامّمتوسطّالغالفّاجلويّاملرجعيّالعامليّالسنويّمنّوضعّالقطاعّITU-R
(ّP = 1013,25 hPaو T = 288,15 Kوّ ρ = 7,5 g/m3عندّالسطح) ّ
5.6

التأخر التاتيت يف مستوى سطح البحر (متوسط الغلف اجلوي املرجعي العاملي السنوي للقطاع )ITU-R

300

100

0

–100

1 000

900

Radio-Meteo. 06-05

800

700

الرتدد

)(GHz

600

500

400

300

–300

)(ps/km

–200

أتخر الزمرة التاتيت يف مستوى سطح البحر

200
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ويقدر جمموع التأخر التاتيت ) (psملسريات أرض-فضاء يف السمت بتكامل معدل التأخر التاتيت ) (ps/kmعرب الغلف اجلوي
حىت  100كيلومرت .وأسلوب التكامل مماثل لألسلوب املوصوف يف املعادالت من ) (16إىل ) (20يف التوصية ITU-R P.676-9
باأن التوهني؛ ومع ذلك تستخدم هنا طبقات كروية متحدة املركز من اهلواء ذات مساكة اثبتة ( 1كيلومرت) بدالا من صفيفة
من الطبقات بسماكات متزايدة أسي ا (موصوفة يف املعادلة  21يف التوصية) .ويبني الاكلن  6.6و 7.6تنتائج هذه احلساابت
جملايل الرتدد ذاهتما ( GHz 350-0و GHz 1 000-300على التوايل) على فواصل مبقدار  .MHz 500ومرة أخرى يتم حتديد
الضغط ودرجة احلرارة والرطوبة املطلقة ابلنسبة لكل طبقة ابستخدام متوسط الغلف اجلوي املرجعي العاملي السنوي املوصوف
يف التوصية .ITU-R P.835-5
وابلنسبة لغالبية تطبيقات االتصاالت العملية اليت تستخدم إرساالت ضيقة النطاق تنسبيا ،لن يكون آلاثر هذا التاتت الااذ
املتوقف على الرتدد أثر يذكر .ومع ذلك ،وبفضل تنظم االتصاالت الرقمية اجلديدة مبعدالت بياانت مرتفعة ،ومن مث عرض تنطاق
واسع ،فإن اجلمع بني االمتصاص والتاتت بسبب الغازات يف الغلف اجلوي ميكن أن يكون له أثر على خصائص اإلشارات
الواردة ،وال سيما من حيث تاويه اإلشارات الرقمية املرسلة .وقد حسب  [1990] Gibbinsالتاوهات اليت أدخلت على إرسال
تنبضات قصرية جدا هلا شكل تنبضة غوسية لكل من املسريات األرضية واملسريات أرض-فضاء.
الاكل

6.6

أتخرّالتشتتّبوحدةّّpsعربّالغالفّاجل ّويّيفّالسمتّبسببّغازاتّالغالفّاجلويّمنّّ0إىلّGHzّ350
ابستخدامّمتوسطّالغالف ّاجل ّويّاملرجعيّالعامليّالسنويّالذيّوضعهّالقطاعّITU-R

ّ

التأخر التاتيت يف السمت (متوسط الغلف اجلوي املرجعي العاملي السنوي للقطاع )ITU-R
40
30

10
0
–10
–20

–40
–50
350

300

Radio-Meteo. 06-06

250

200

الرتدد

150

)(GHz

100

50

0

–60

)(ps

–30

أتخر الزمرة التاتيت يف الوحدة

20

ّ
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7.6

أتخرّالتشتتّبوحدةّّpsعربّالغالفّاجل ّويّيفّالسمتّبسببّغازاتّالغالفّاجلويّ ّ
منّّ300إىلّّGHzّ1 000ابستخدامّمتوسطّالغالف اجل ّويّاملرجعيّالعامليّالسنويّ ّ
الذيّوضعهّالقطاعّّ ITU-R
التأخر التاتيت يف السمت (متوسط الغلف اجلوي املرجعي العاملي السنوي للقطاع )ITU-R

1000
800

400
200
0
–200

)(ps

–400

أتخر الزمرة التاتيت يف الوحدة

600

–600
–800

1000

900

800

700

الرتدد

600

500

400

300

–1 000

)(GHz

Radio-Meteo. 06-07

وألغراض التوضيح ،يبني الاكل  8.6التاويه احملسوب لنبضة غوسية من حيث النسبة املئوية للتوسيع أو االتنضغاط (إذا كاتنت سالبة)
لعرضي تنبضة ( 2و 0,2انتنواثتنية) على مسري  10كيلومرتات عند مستوى سطح البحر .ومرة أخرى يستخدم متوسط الغلف اجلوي
املرجعي العاملي السنوي الذي وضعه القطاع ( ITU-Rعلى أساس  P = 1013,25 hPaو T = 288,15 Kو ρ = 7,5 g/m3على
السطح) .وتستند هذه احلساابت إىل التجسيد السابق لنموذج  .[Liebe, 1989] MPM-89 ،Liebeوتتوسع تنبضة من  2انتنواثتنية
( dB 3بعرض تنطاق  )GHz 0,8بنحو  7يف املائة قرب  .GHz 55وتنضغط تنفس النبضة من  2انتنواثتنية بنحو  16يف املائة قرب
 ،GHz 62وتتوسع مرة أخرى يف وقت الحق بنحو  8يف املائة قرب  .GHz 64وابلنسبة لنبضة أقصر بكثري من  0,2انتنواثتنية وdB 3
بعرض تنطاق  GHz 8تكون سوايت التاويه أعلى تبع ا لذلك ،مع قدر كبري من التوسع واالتنضغاط حيدث حوايل خط خبار املاء عند
GHz 22؛ وابلقرب من تنطاق األكسجني  GHz 60تتعرض النبضة  0,2انتنواثتنية التساع يتجاوز  100يف املائة وقد تتاظى فعليا إىل
مكوانت عديدة مماثلة للرتنني يف التأثري .وحتدث النبضات املاوهة عندما يتغري كل من التوهني وأتخر االتنتاار تغريا كبريا عرب عرض
النطاق اللزم إلرسال اإلشارات النبضية .وتنتيجة لذلك ،حتدث زايدة يف معدالت خطأ البتات والتداخل بني الرموز يف تنظم
االتصاالت الرقمية لإلرساالت الرقمية يف النطاق الواسع جدا عند ترددات قريبة من خطوط االمتصاص الغازي.
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6

الاكل

8.6

توسعّالنبضةّ(أوّانضغاطهاّ،إنّكانّسالباّ)ّاحملسوبّلنبضةّغوسيةّمنّّ0,2وّ2اننواثنيةّبسببّآاثرّالتشتتّيفّالغالفّ
اجلويّ،عربّمسريّأفقيّمنّّّ10كيلوم ّرتاتّعندّمستوىّسطحّالبحرّ(علىّأساسّّP = 1013,25 hPa
و T = 288,15 Kوّّ.)ρ = 7,5 g/m3وتظهرّالتنبؤاتّمنّالنموذجّّ ّ[Liebe, 1989]ّMPM-89
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مقارنةّالتنبؤاتّمنّخمتلفّمناذجّاالمتصاصّالغازيّمعّالقياسات

تستند مناذج االمتصاص الغازي املادية ،مثل منوذج اتنتاار املوجة امليلليمرتية ) (MPMمن وضع  ،Liebeإىل تقريبات تنظرية وبياانت
خمتربية شىت .وتقاس هذه األخرية يف بيئة مضبوطة عرب مدى حمدود من درجات احلرارة .مثال ذلك قياسات املخترب اليت أبلغ عنها
] [Liebe, Rosenkranz and Hufford, 1992عن توسع امتصاص األكسجني ابلضغط يف اهلواء اجلاف ) (O2 + N2أجريت
يف ترددات بني  49,3و GHz 66,3عند ثلث درجات حرارة ( 6و 30و 54درجة مئوية) لقيم ضغط خمتارة عددها  11ترتاوح بني 13
و .hPa 1010ومن الواضح أن امتصاص األكسجني غري موصوف متام ا عرب مدى من درجات حرارة اهلواء الرتوبوسفريية
و/أو السرتاتوسفريية (تقريبا بني – 89و 57درجة مئوية) .وهكذا فإن أحوال عدم اليقني يف تبعية درجة احلرارة يف معلمة اقرتان اخلط،δ ،
(املعادلة ) )(14.6يف تنطاق األكسجني  GHz 70-50تؤثر يف درجات حرارة اللمعان املنمذجة ،وخاصة ابلنسبة لألحوال اجلوية اجلافة.
وتقارن جتارب التحقق من التنبؤات املستقاة من النماذج مع الرصدات يف عامل الواقع .ويف بيئة منوذجية ،توفر مقاييس اإلشعاع
َ
أو الطيف األرضية قياسات درجة حرارة اللمعان ،ويتم قياس متغريات دخل النموذج قيد االختبار ابملسابري الراديوية.
ومبا أن املسابري الراديوية ال تقيس باكل روتيين سائل السحب ،فإن أحوال السماء الصافية (أي اخلالية من السحب املرئية) جيب
أن تسود أثناء عملية التحقق ،وذلك لتجنب االتنبعااثت من السحب اليت ال ميكن تكميتها .واملقارانت مع مقاييس اإلشعاع
احملمولة يف الفضاء ممكنة أيض ا ولكنها تتطلب احتياطات إضافية (مثل تصحيحات الفص اجلاتنيب للهوائي) وتفرض معايري اتنتقاء
صارمة للبياانت يف عني املكان (البياانت املااركة يف املوقع واملعاصرة من العوامات واملسابري الراديوية ،مع مراعاة وقت الصعود
هلذه األخرية) .ويوفر القسم  11.2من مناور  [2006] Mätzlerمقارانت خمتلفة للتنبؤات من مناذج االمتصاص الغازي
مع القياسات املستقاة من املقاييس الراديوية الساتلية ابملوجات الصغرية.
1.6.6

القياساتّالراديويةّعلىّاألرض

قام  Westwaterوآخرون ] [1990بقياس االتنبعااثت يف مساء صافية عند ترددات  20,6و 31,65و GHz 90بواسطة مقاييس
إشعاع تنارت يف دتنفر ،كولورادو ،وجزيرة سان تنيكوالس ،كاليفورتنيا ،وقارتنوا هذه القياسات مع حساابت درجات احلرارة اللمعان
استنادا إىل بياانت من تنوعني خمتلفني من املسابري الراديوية .وجدير ابمللحظة أن مقاييس اإلشعاع كان هلا عرض حزم متساوية يف
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مجيع القنوات الثلث ،ومن مث ميكن رصد االتنبعااثت من حجم مارتك يف آن واحد .كما قارتنوا التنبؤات املستقاة من مناذج
امتصاص خبار املاء  [Liebe and Layton, 1987] MPM-87و .[1976] Watersومت حساب امتصاص األكسجني ابستخدام
صيغة سابقة من منوذج  .[Rosenkranz, 1988] Rosenkranzوتبني هذه املقارانت أن منوذج  Watersيتفوق يف األداء على
النموذج  MPM-87عند  20,6و( GHz 31,65حيث لديه أدى قدر من التحيز وقيمة خطأ جذر متوسط الرتبيع) وأن العكس
صحيح عند تردد  .GHz 90وعند هذا الرتدد األخري يناأ معظم االمتصاص من التواصل و/أو حدود عدم الرتنني اليت متت
منذجتها باكل خمتلف متام ا من جاتنب  [1976] Watersو Liebeو.[1987] Layton

وقام  Westwaterوآخرون ] [2003بقياس االتنبعااثت يف الغلف اجلوي عند  GHz 23,8و GHz 31,4حيث أقيمت مقاييس
اإلشعاع يف جزيرة انورو ويف املنطقة املدارية احمليطة هبا غرب احمليط اهلادئ خلل شهري يوتنيو ويوليو  .1999وكما ذكر
يف التوصية  ،ITU-R P.836-5فإن القناة األوىل حساسة جدا لبخار املاء ،يف حني تقع الثاتنية يف منطقة انفذة للمتصاص الغازي
(ومن مث يهيمن عليها تواصل امتصاص خبار املاء) ولذلك فهي أكثر حساسية لسائل السحب .وقارتنوا بياانت املقاييس
اإلشعاعية هذه مع تنبؤات درجات حرارة اللمعان املستقاة من النموذج  ،[Liebe and Layton, 1987] MPM-87وMPM-93
و .Rosenkranz 98واستخدمت جاتنبيات املسابري الراديوية كدخل يف هذه النماذج .ومت تطبيق التصحيحات على املسابري
الراديوية لقياس الرطوبة للحد من التحيز اجلاف املعروف .والنتائج املستخلصة من هذه املقارتنة ،استنادا إىل اجلمع بني بياانت
انورو وبياانت السفن القريبة (ابستخدام عينة من  175رصدة) ،موجزة يف اجلدول  .5.6وكان إمجايل حمتوى عمود خبار املاء حنو
 4,7سنتيمرتات .وكان متوسط درجة حرارة اللمعان حوايل  K 65عند الرتدد  GHz 23,8و K 32عند .GHz 31,4
اجلدول
املقارنةّبنيّدرجاتّحرارةّاللمعانّ(مبقياسّّ)Kيفّمساءّصافيةّاملقيسةّواحملتسبةّعندّالرتددينّّ23,8وّGHzّ31,4
لثالثةّمناذجّامتصاصّغازيّابستخدامّبياانتّاملسابريّالراديويةّاملصححةّيفّجزيرةّانورو ّ
يفّغربّاحمليطّاهلادئّاملداريّ]ّ.[Westwater et al., 2003حجمّالعينةّّ175رصدة
5.6

الرتدد

املعلمة

)(GHz

)(K

MPM-93

MPM-87

Rosenkranz 98

23,8

متوسط اخلطأ (التحيز)

0,80

3,90

0,69

23,8

االحنراف املعياري للخطأ

3,46

3,59

3,44

23,8

فاصل الثقة  % 99للتحيز

0,67±

0,70±

0,67±

31,4

متوسط اخلطأ (التحيز)

0,16-

3,37

0,86

31,4

االحنراف املعياري للخطأ

1,66

1,84

1,69

31,4

فاصل الثقة  % 99للتحيز

0,32±

0,36±

0,33±

ويوضح اجلدول  5.6وجود توافق وثيق بني النموذجني  MPM-87و Rosenkranz 98عند  ،GHz 23,8مع فرق مبجرد حوايل
 K 0,1يفصل بني النموذجني .وعلى افرتاض أن خوارزمية تصحيح املسابري الراديوية تعمل على ما يرام يف املتوسط ،فإن التنبؤات
املستقاة من النموذج  Rosenkranz 98أقرب قليلا إىل بياانت درجة حرارة اللمعان املقيسة ] .[Westwater et al , 2003ولكن
تنظرا للتاتت الكبري يف النتائج (االحنراف املعياري يرتاوح من  3,5إىل  )K 3,6ال ميكن إحصائيا متييز النموذجني MPM-87
و Rosenkranz 98ضمن فاصل الثقة  99يف املائة املبني يف اجلدول .5.6
وهناك فرق  K-1يف التحيز بني النموذجني  MPM-87و Rosenkranz 98عند  GHz 31,4وتاتت أقل عند  .GHz 23,8وعلى
افرتاض أن خوارزمية تصحيح املسابري الراديوية تعمل على ما يرام يف املتوسط ،عندئذ يتوافق النموذج  MPM-87على حنو أفضل مع
قياسات درجة حرارة اللمعان ضمن حدود الثقة  99يف املائة ] .[Westwater et al., 2003ومع ذلك ،فإن عدم اليقني يف دقة
املسابري الراديوية ،سواء األصلية أو املصححة ،ال تسمح ابجلزم عما هو أفضل النموذجني :كان التوافق بني قياسات اإلشعاع
ودرجات حرارة اللمعان املنمذجة خمتلف ا باكل ملحوظ تبع ا جملموعات املسابري الراديوية ومل يكن دالة رتيبة متعلقة بعمر املسابري
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الراديوية ] .[Westwater et al., 2003ويوضح اجلدول
اآلخرين بنحو .K 3

5.6

أن التنبؤات القائمة على النموذج

MPM-93

ختتلف عن النموذجني

وجدير ابمللحظة أتنه يف منطقة ابردة جدا وجافة (أي احمليط املتجمد الامايل ،مشال أالسكا) ،يتنبأ النموذج
عند  GHz 31,4على أفضل حنو ابلتوهني بسبب اهلواء اجلاف (املعروف أيضا ابسم العتامة اجلافة) ذلك ألن استخدامه يسفر
عن أصغر قيم ملسري املاء السائل املستقاة ابلقياس الراديوي يف ظروف مساء صافية ابملقارتنة مع النموذجني اآلخرين
].[Westwater et al., 2001
Rosenkranz 98

وقام  Mattioliوآخرون ] [2005مبقارتنة القياسات الراديوية عند الرتددين  23,8و GHz 31,4اليت مت مجعها يف موقع  ARMلدى
وزارة الطاقة األمريكية يف مشال وسط أوكلهوما مع تنبؤات على أساس النماذج  MPM-87و MPM-93و.Rosenkranz 98
واخترب أيضا منوذج وضعه  Liljegrenوآخرون ] [2005وجرى حتديث لنموذج  .Rosenkranzوكاتنت التنبؤات من هذا النموذج
األخري قريبة جدا من التنبؤات املستقاة من النموذج  .Rosenkranz 98واستخدمت مسابري راديوية ذات تصميم حمسن (خالية
من التحيز اجلاف) لتوفري دخل جاتنبيات الغلف اجلوي هلذه النماذج .وتراوحت درجات حرارة اللمعان يف مساء صافية )(Tbs
من  12إىل  K 42عند الرتدد ( GHz 23,8أخفض بكثري من اجلو املداري الرطب الذي لوحظ يف انورو؛ اتنظر اجلدول )5.6
ومن  11إىل  K 22عند الرتدد  .GHz 31,4ومن الواضح أن أكرب التقلبات يف  Tbsبني هذين املناخني تعزى إىل خبار املاء وهي
ابرزة ابلنسبة للقناة  .GHz 23,8واستخدمت ثلثة مقاييس راديوية (تدعى  C1و S01و )E14متت معايرهتا ابستخدام
خوارزميتني متميزتني ( ARMو .)ETLويوضح اجلدول  6.6متوسط اخلطأ (التحيز) ،املعرف أبتنه م Tbاملقيس –  Tbاملتنبأ به]
للمقياس الراديوي ابملوجات الصغرية  C1املعايرة ابستخدام طريقة  .(C1/ARM) ARMويتمخض هذا املزيج عن حتيز يقع عادة
يف وسط مدى أخطاء التحيز ،وهو مبني يف الصفني الثاين والرابع يف اجلدول  .6.6وتنظرا حلجم العينة املتواضع ،يبدو
أن النموذجني األحدث عهدا ( )Liljegren 2005 ،Rosenkranz 1998متوافقني على حنو أفضل بكثري مع القياسات مما هو
حال النموذجني "األقدم" ( MPM-87و.)MPM-93
ويقدم  Mattioliوآخرون ] [2005أيض ا رسوم تاتت بياتنية لقيم  Tbsاملقيسة إزاء املتنبأ هبا من أجل املقياس الراديوي
إىل جاتنب حتليل االحندار واالعرتاض للرتاجعات .وابلنسبة للقناة  GHz 23,8يكون للنموذجني  Rosenkranz 1998و2003
احندار قريب من الوحدة ،يف حني أن احندار النموذج  Liljegren 2005أكرب بنسبة  2,5يف املائة .واالعرتاض ماابه جدا ابلنسبة
هلذه النماذج اجلديدة الثلثة (– 0,51إىل – )K 0,58وهو األكرب (– )K 1,007للنموذج  .MPM-87وابلنسبة للقناة احلساسة
للسائل ،فإن النموذج  Liljegren 2005له احندار قريب جدا من الوحدة وأصغر قدر من االعرتاض ) ،(K 0,006-يف حني
أن مناذج  Rosenkranzهلا احندار بنحو  1,04واعرتاض بنحو – .K 0,6أما النموذج  MPM-93فله احندار قدره 1,1519
واعرتاض قدره – K 1,511عند  :GHz 31,4وهو يبالغ قليلا يف التنبؤ ابمتصاص خبار املاء عند هذا الرتدد .واحنراف احندار
الرتاجع عن الوحدة هو أساسا اختبار لنميطة خبار املاء يف هذه النماذج ،ذلك ألن غالبية التقلبات الزمنية يف درجة حرارة
اللمعان يف السماء الصافية تناأ من خبار املاء ].[Mätzler, 2006
C1/ARM
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اجلدول
املقارنةّبنيّدرجاتّحرارةّاللمعانّ(بدرجةّّ)Kاملقيسةّواحملتسبةّيفّمساءّصافيةّعندّتردديّّ23,8وّ GHzّ31,4
ألربعةّمناذجّامتصاصّغاّزيةّابستخدامّبياانتّاملسابريّالراديويةّيفّموقعّّARMيفّأوكالهوماّيفّمارس-أبريلّّ 2003
]ّ.[Mattioli, 2005حجمّالعينةّهوّّ67للمقياسّالراديويّّ.C1ومدىّالتحيزّلستةّجتميعاتّمنّاملقاييسّالراديوية ّ
(ّC1وّS01وّ)E14وخوارزمياتّاملعايرةّ(ّARMوّ)ETLمعروضّأيضاّ][Mätzler, 2006
6.6

الرتدد

)(GHz
23,8
23,8

املعلمة
)(K

متوسط اخلطأ (التحيز)
C1/ARM

مدى التحيز
متوسط اخلطأ (التحيز)

31,4

C1/ARM

31,4

مدى التحيز

Rosenkranz
98
0,44

Liljegren
2005
0,07-

MPM-87

MPM-93

0,60

0,65-

م]0,91 ،0,12-

م]0,33- ،1,13-

0,09

0,11-

0,64

0,77-

م،0,005-
]0,27

م]0,06 ،0,11-

م]0,81 ،0,54

م]0,59- ،0,86-

م ]0,75 ،0,03-م]0,25 ،0,55-

واستخلص  [2008] Bouchardالبياانت النهارية يف مساء صافية بواسطة مقياس راديوي متعدد الرتدد لرسم اجلاتنبيات أقيم
يف أواتوا ،كندا .ولراسم اجلاتنبيات مخس قنوات يف تنطاق خبار املاء ) (Ghz 30-22,235وسبع قنوات على طول حافة جممع
األكسجني بني الرتددين  51,25و .GHz 58,8ويف أحوال السماء الصافية هذه ،ينبغي أن يكون إمجايل توهني املسري ،Atot
احملسوب من درجة حرارة ملعان السماء ابستخدام العلقة املعروفة جيدا يف التوصية  ،ITU-R P.1322مساوايا ابلضبط
للمتصاص بسبب الغازات .Atot = Ag :وقد مت حتليل ما جمموعه  1 721عينة يف أحوال مساء صافية بني أبريل 2005
وأبريل  .2006وكان هنالك عرضيا بعض السدمي و/أو تنفثات الطائرات العابرة ،وكلمها شفاف إزاء املوجات الصغرية .وتراوح
الضغط السطحي من  1 003إىل  ،hPa 1 027,1وحمتوى خبار املاء العمودي من  0,21إىل  3,67سنتيمرتات ،ودرجة احلرارة
ابلقرب من السطح من – 19,9إىل  28,8درجة مئوية.
ويستخدم كل من النموذج ( MPM-93دون مراعاة كروية األرض واالتنكسار) وأحدث صيغة من منوذج  Rosenkranzاملسمى
( Rosenkranz 2007املقتبس مباشرة من املؤلف) مع إدخال جاتنبيات مستخلصة من درجة احلرارة والرطوبة من السطح حىت
 10كيلومرتات فوق سطح األرض .وكل النموذجني يستخدم تبعية قاتنون قاطع متام بسيط إزاء زاوية االرتفاع .ويقيس راسم
اجلاتنبية ضغط اهلواء قرب السطح فقط .ومن مث "يعاد بناء" جاتنبيات الضغط ،ابتداءا من سطح األرض وحىت ارتفاع
 10كيلومرتات ،من الضغط على السطح ومن جاتنبيات درجة احلرارة والرطوبة املطلقة املستقرأة حبل املعادلة اهلدروسكوتنية
لطبقات رقيقة ( 1مرت) من اهلواء الرطب .ومجيع هذه اجلاتنبيات "تعلوها" أحدث جاتنبيات املسابري الراديوية اليت ترسم الضغط
ودرجة احلرارة والرطوبة النسبية من حمطة اجلو األعلى ( (WMO 71722) Maniwakiالواقعة على بعد حنو  105كيلومرتات)
من  10كيلومرتات وحىت مستوى ثقب املنطاد (حنو  30كيلومرتا عموما) .وحتتسب درجة حرارة الوسط الفعالة  Tmrيف املعادلة 1
من التوصية  ITU-R P.1322ابستخدام منوذج  Rosenkranz 2007مع تنفس تركيبة اجلاتنبيات (راسم اجلاتنبية  +املسابري الراديوية)
مبثابة بياانت مدخلة .ويستخدم هذا النهج  [2008] Bouchardملقارتنة مناذج االمتصاص الغازية ألن مرافق إطلق املسابري
الراديوية يف مواقع مارتكة مرتني يومي ا ال وجود هلا .وعلوة على ذلك ،فإن أقرب حمطة مسابري راديوية ) (Maniwakiال تصدر
رصدات سطحية (معروفة ابسم .)METAR
والرتددان موضع اهتمام هذه املقارتنة مها  GHz 30و .GHz 51,25وعند  ،GHz 30يكون يف منوذج  Rosenkranz 2007أدى
حتيز وأدى قيمة خلطأ جذر متوسط الرتبيع مقارتنة ابلرصدات يف زوااي االرتفاع األربع قيد النظر )(°90-°15؛ وعند تردد
 ،GHz 51,25يوفر منوذج  MPM-93أقرب تطابق مع الرصدات (أي أدى حتيز وأدى قيمة خلطأ جذر متوسط الرتبيع) .وتبني
األشكال  9.6إىل  12.6أمثلة هلذه الرسوم البياتنية لدالة التوزيع الرتاكمي ) (CDFاملاروط عند الرتددين  GHz 30وGHz 51,25
لكل من االرتفاعني مبقدار  90درجة و 27,45درجة.
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الشكل
دالة التوزيع التراكمي ) (CDFالمشروط للتوهين الغازي ) (Agالمقيس والمنمذج عند  90 ،GHz 30درجة ،في أحوال
السماء الصافية والمرصود فوق أوتاوا أثناء النهار .وتستخدم الجانبيات المستخلصة التي "تعلوها" جانبيات بيانات
المسابير الراديوية من  (71722) Maniwakiكمدخالت للنماذج في األشكال  9.6إلى 12.6
9.6

دالة التوزيع الرتاكمي عند  °90 ،GHz 30يف مساء صافية فوق أوتاوا (أبريل  – 2005أبريل )2006
)CDF of gaseous attenuation at 30 GHz, 90°during clear sky over Ottawa (April 2005-April 2006
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)(%
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 > Ag( Pحمور العينات)

حتيز dB 0,0015541 = Rosenkranz
خطأ جذر متوسط الرتبيع dB 0,012392 = Rosenkranz
حتيز dB 0,0089645= MPM-93
خطأ جذر متوسط الرتبيع dB 0,015737 =MPM-93
حجم العينة = 1721
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الشكل
دالة التوزيع التراكمي ) (CDFالمشروط للتوهين الغازي ) (Agالمقيس والمنمذج عند  27,45 ،GHz 30درجة،
في أحوال السماء الصافية والمرصود فوق أوتاوا أثناء النهار (أبريل  – 2005أبريل )2006
10.6

دالة التوزيع الرتاكمي املشروط عند  °27.45 ،GHz 30يف مساء صافية فوق أوتاوا (أبريل  – 2005أبريل )2006
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 > Ag( Pحمور العينات)

حتيز dB 0,0098113 = Rosenkranz
خطأ جذر متوسط الرتبيع dB 0,017654 = Rosenkranz
حتيز dB 0,025777 = MPM-93
خطأ جذر متوسط الرتبيع dB 0,033807 = MPM-93
حجم العينة = 1721
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الاكل
دالةّالتوزيعّالرتاكميّ)ّ(CDFاملشروطةّللتوهنيّالغازيّ)ّ(Agاملقيسّواملنمذجّعندّّ90ّ،GHzّ51,25درجةّ ،
يفّأحوالّالسماءّالصافيةّواملرصودّفوقّأواتواّأثناءّالنهارّ(أبريلّّ–ّ2005أبريلّّ ّ)2006
11.6

دالة التوزيع الرتاكمي املاروط عند  °90 ،GHz 30يف مساء صافية فوق أواتوا (أبريل  – 2005أبريل )2006
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 > Ag( Pحمور العينات)

حتيز dB 0,032833 = Rosenkranz
خطأ جذر متوسط الرتبيع dB 0,041939 = Rosenkranz
حتيز dB0,0060714 = MPM-93
خطأ جذر متوسط الرتبيع dB 0,023253 = MPM-93
حجم العينة = 1721
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الاكل
دالةّالتوزيعّالرتاكميّ)ّ(CDFاملشروطةّللتوهنيّالغازيّ)ّ(Agاملقيسّواملنمذجّعندّّ27,45ّ،GHzّ51,25درجةّ ،
يفّأحوالّالسماءّالصافيةّواملرصودّفوقّأواتواّأثناءّالنهارّ(أبريلّّ–ّ2005أبريلّّ ّ)2006
12.6

دالة التوزيع الرتاكمي عند  °27.45 ،GHz 51.25يف مساء صافية فوق أواتوا (أبريل  – 2005أبريل )2006
 Agاملقيس

2

10

Rosenkranz
MPM-93

1

10

 > Ag( Pحمور العينات)

حتيز dB 0,070879 = Rosenkranz
خطأ جذر متوسط الرتبيع dB 0,0958= Rosenkranz
حتيز dB 0,013896 = MPM-93
خطأ جذر متوسط الرتبيع dB 0,072788 = MPM-93
حجم العينة = 1721

10

)(%

–1

–2

5.5

Radio-Meteo. 06-12

5

التوهني الغازي

4.5
(dB) Ag

4

10

10

الفصل

111

6

قد يكون من املثري للهتمام أن تنلحظ أن  Hewisonوآخرون ] [2006خلصوا إىل استنتاجات مماثلة باأن منوذجي االمتصاص
الغازي هذين (على وجه الدقة )Rosenkranz 2003 ،عند الرتددين  30و GHz 51,25ابستخدام هنج أكثر صرامة ملقارتنة درجات
حرارة اللمعان املنمذجة من املسابري الراديوية اليت أطلقت يف مساء صافية مع درجات حرارة ملعان مقيسة من مقياس راديوي لرسم
اجلاتنبيات ماارك يف تنفس املوقع أثناء جتربة ’درجة احلرارة والرطوبة والسحب‘ ) (TUCاليت أجريت يف ابيرين ،سويسرا ،خلل فصل
الاتاء  .2004-2003وأثناء هذه التجربة ،مل تنتج املسابري الراديوية سوى جاتنبيات رطوبة صاحلة حىت  10إىل  12كيلومرتا؛ وفوق
هذا املستوى ،أضاف  Hewisonوآخرون ] [2006إىل اجلاتنبيات املوقعية جاتنبية شتاء مرجعية ملنتصف خطوط العرض .وابلنسبة
لقنوات اجلاتنبيات اليت يهيمن عليها تواصل خبار املاء ( 26,235و ،)GHz 30وجد  Hewisonوآخرون ][2006
أن النماذج  MPM-87و MPM-89و 98( Rosenkranzو 2003على السواء) و [2005] Liljegrenتظهر توافق ا ممتازا
مع القياسات؛ غري أن النموذج  MPM-93يبالغ بادة االمتصاص .ووجد هؤالء الباحثون أيضا أن النموذج  MPM-93يبالغ
ابستمرار ابالمتصاص الغازي يف األحوال األكثر دفئ ا ورطوبةا للقنوات يف اجملال  GHz 23,835-22,235وأن النموذج MPM-87
لديه أدى قدر من التحيز وقيمة خطأ جذر متوسط الرتبيع عند الرتدد  GHz 52,28مقارتنة ابلنماذج اخلمسة األخرى .وجدير
ابمللحظة أن قنايت  51و GHz 52جتمعان بني أتثري تواصل خبار املاء ومعلمات اقرتان خط األكسجني ،وكلمها يتغاير من منوذج
آلخر؛ وتظهر هااتن القنااتن أكرب االختلفات بني النماذج واختلفات كبرية بني الرصدات والنماذج .وأخريا ،تعرضت قنوات رسم
اجلاتنبيات األعلى ) (GHz 58,8-54,94لتحيز  Tbحبوايل  K 1مت حتديده يف وقت الحق وتصحيحه من قبل الاركة املصنعة .وقد مت
تصحيح هذا التحيز جتريبيا يف جمموعة بياانت التجربة  TUCللتحليل الحقا املعروضة يف أوراق البحوث.
2.6.6

مقاييسّطيفّحتويلّّFourierاألرضية

توفر مقاييس طيف حتويل  (FTS)ّFourierاألرضية املناورة يف مواقع على قمم جبال عالية جمموعات بياانت قيّمة للتحقق
من صحة مناذج االمتصاص الغازي يف األجواء اجلافة وصقلها من حوايل  0,1إىل  .[Mätzler, 2006] THz 2ويقدم Pardo
وآخرون ] [a 2001أطياف بث النطاق العريض يف الغلف اجلوي ابستخدام مقاييس  FTSيف ماوان كيا ،هيلو ،هاواي
( 4100مرت فوق مستوى سطح البحر) بني  350و .GHz 1 100وتبني هذه القياسات أن حد التواصل اجلاف يف النموذج
 MPM-93جيب أن يكون مضروابا بقيمة  1,29لكي يتطابق مع قياسات العتامة اجلافة يف تنطاق الرتدد هذا ،يف حني
أن امتصاص شبه التواصل  H2Oاملدخل يف كل النموذجني  MPM-89و MPM-93ليس دقيقا يف اجملال دون امليلليمرتي (اتنظر
الاكل  ،5لدى  Pardoوآخرون م .)]a 2001وعلوة على ذلك ،فإن االمتصاص بسبب األوزون غري منمذج يف  ،MPMولكن
أتثريه واضح يف املناخات اجلافة جدا يف اجملال دون امليلليمرتي ] .[Pardo et al., 2001bكما أن مثة غازات تنزرة أخرى غري
منمذجة أيض ا يف النموذج  .MPMومن جهة أخرى جدير ابمللحظة أن االمتصاص بسبب الغازات النزرة منمذج يف منوذج
اإلرسال يف الغلف اجلوي ابملوجات الصغرية )[Pardo et al., 2001b] (ATM؛ وقد كرس جهد خاص أثناء وضع ATM
للتحقق من امتصاص التواصل وقياسه يف اجملال دون امليلليمرتي.
3.6.6

اخلالصة

لألسف ال تسمح املقارانت املعروضة يف هذا القسم ابستباتنة منوذج امتصاص غازي شامل "أفضل" جلميع ترددات املوجات
الصغرية واملوجات امليلليمرتية ومجيع األحوال املناخية .وهذه األعمال املذكورة تسلط الضوء أيض ا على بعض الصعوابت اليت
صودفت عند احلاجة إىل مقارانت مفيدة بني النماذج النظرية والقياسات :إذ يتعني استباتنة التحيز يف درجة حرارة اللمعان املقيسة
وتصحيحه ،وما زال التوصل إىل بياانت دقيقة للرطوبة يف املوقع اتنطلق ا من املسابري الراديوية عرب مدى واسع من درجات حرارة
اجلو ماكلة ال يستهان هبا.
7.6

توهنيّاألشعةّحتتّاحلمراءّواألشعةّاملرئية

ما فتئ يزداد االهتمام ابستخدام الطيف الكهرمغنطيسي فوق ( THz 1أي الرتددات فوق  GHz 1 000أو  ~ 33 cm-1أو أطوال
موجات أصغر من  )m 300للتصاالت يف الفضاء احلر .وهناك تطبيقات هامة يف جمال االتصاالت وأحباث الفضاء
واالستاعار عن بعد لنطاقات متتد من األشعة حتت احلمراء إىل املناطق املرئية من الطيف الكهرمغنطيسي على الرغم من
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االمتصاص القوي االتنتقائي-الرتدد ومن التاتت يف الغلف اجلوي .ولذلك فإن التقييم الكمي هلذه التطبيقات واالتنتقاء املناسب
للرتددات يتطلب معلومات اتنتاار مفصلة خبصوص هذه النطاقات .والبياانت التجريبية والنظرية متفرقة أحياانا وكثريا ما تتوقف
سوايت التوهني املقيسة على خصائص املعدات املستخدمة (من قبيل استباتنة الرتدد) .وتنتيجة لذلك ال ميكن هنا سوى إعطاء
دليل تقريبي هلذا اجملال من الطيف الكهرمغنطيسي ،وهناك حاجة إىل مزيد من البحوث لتيسري توفر التنبؤات املوثوقة .ومع ذلك
فإتنه من املمكن اإلشارة إىل تلك األجزاء من الطيف اليت من احملتمل أن تكون أكثر فائدة وتقدمي اإلرشاد باأن الكيفية اليت
ميكن أن تتأثر هبا هذه النطاقات جراء الظواهر يف الغلف اجلوي.
ومتتص غازات الغلف اجلوي األشعة حتت احلمراء واألشعة املرئية باكل اتنتقائي وتنثرها عن طريق اهلباء اجلوي واملائيات اجلوية،
مثل املطر والسحب والضباب .ويستخدم مصطلح "اهلباء اجلوي" للجسيمات الصغرية (عدا الضباب أو قطرات السحب) اليت
ترتاوح أحجامها من بضع عناقيد من اجلزيئات إىل  m 100وأكثر ] [Pruppacher and Klett, 1997وتكون سرعتها النهائية
منخفضة .والغبار واجلسيمات يف رذاذ البحر أمثلة عن اهلباء اجلوي ،تنوقات يف الفصل  .2وتركيز اهلباء متغاير بدرجة كبرية سواء
من حيث الزمان أم املكان ،ويتوقف بادة على القرب من املصادر وعلى معدل االتنبعااثت وعلى قوة معدالت تنقل احلمل
احلراري واالضطراب االتنتااري وعلى كفاءة خمتلف آليات اإلزالة .ويقدر أن  80يف املائة من جمموع كتلة جسيمات اهلباء اجلوي
موجودة يف أدى كيلومرت من الرتوبوسفري ] .[Pruppacher and Klett, 1997كما أن تركيز اهلباء اجلوي ينخفض أيض ا بتزايد
املسافة األفقية من شاطئ البحر ابجتاه عرض احمليط ،ألن األرض اليابسة هي مصدر جسيمات أكثر كفاءة من احمليط.
ويف تنصف الكرة الامايل (الذي يعزى إليه حوايل  60يف املائة من جمموع كتلة اهلباء اجلوي يف الغلف اجلوي) ،تدخل غالبية
كتلة اهلباء هذه الغلف اجلوي عند خطوط عرض ترتاوح بني  30درجة مشاالا و 60درجة مشاالا ،ألن هذا احلزام حيتوي
على حوايل  88يف املائة من مجيع مصادر اجلسيمات البارية املناأ ].[Pruppacher and Klett, 1997
وتتوقف املسامهات النسبية من االمتصاص والتاتت يف التوهني الكلي على الطول املوجي وحجم اجلسيمات .وعلوة على ذلك
هناك عموم ا بعض التقلبات السريعة أو "التأللؤ" يف اإلشارة الواردة (ما بني  Hz 0,01و ،)Hz 200وخاصة ابلنسبة للمسريات
القريبة من سطح األرض .كما يتسبب التأللؤ يف تاويه جبهة املوجة مما يؤدي إىل حيدان تركيز احلزمة .ويرجع ذلك
إىل االختلفات العاوائية يف دليل االتنكسار املرتبطة ابالضطراب يف الغلف اجلوي ،وهي تناقش مبزيد من التفصيل يف الفصل 4
من هذا الكتيب ويف التوصية  ITU-R P.1817باأن تصميم الوصلت البصرية يف الفضاء احلر .ويزداد مقدار التأللؤ بتزايد
الرتدد؛ كما يتزايد تباين اإلشارة( 2 ،بوحدة  ،)dB2حبوايل .[Tatarski, 1961] f 7/6
وعند أطوال موجات بعيدة عن مراكز خطوط االمتصاص اجلزيئي (أي يف مناطق النوافذ) ،تعزى القيود الرئيسية على موثوقية
النظام وإاتحته عموما إىل السدمي أو الضباب أو السحب أو اهلواطل؛ ويبحث يف كل هذه اآلاثر يف أماكن أخرى من هذا
الكتيب .ومع ذلك ،ميكن أن حتدث زايدة كبرية يف امتصاص خبار املاء ،أثناء الفرتات الرطبة جدا مثلا ،يف حني قد يقلل التأللؤ
من عرض النطاق الرتددي القابل للستخدام يف تنظام األشعة حتت احلمراء أو األشعة املرئية.
والعامل املهيمن هو االمتصاص اجلزيئي االتنتقائي الرتدد ،وخاصة يف جمال طول املوجة فوق  m 1واالمتصاص دالة قوية للطول
املوجي ،وتظهر القياسات اليت أجريت ابستباتنة طيفية عالية جدا بنية انعمة جدا يف طيف االمتصاص ،وهي تناأ عن العديد
من التحوالت يف تنطاقات االهتزاز-الدوران يف جزيئات الغلف اجلوي املستقطبة كهرابئيا .ولذلك من الصعب توفري بياانت كمية
عن االمتصاص دون حتديد استباتنة األداة أو عرض النطاق .وعلوة على ذلك ،يتطلب األمر املزيد من القياسات الطيفية لتوفري
التفاصيل اللزمة .ويكفي هنا اإلشارة إىل مواقع خطوط االمتصاص الرئيسية و"تنوافذ" الغلف اجلوي للمتصاص اجلزيئي
املنخفض تنسبي ا .وميكن احلصول على املزيد من املعلومات من الربامج احلاسوبية اليت يوفرها املخترب اجليوفيزايئي لدى سلح اجلو
األمريكي فيما يتعلق ابلنفاذية( HITRAN :تنفاذية عالية االستباتنة) وهي قائمة أبكثر من  1 700 000خط من  37تنوع جزيئي
عرب منطقة طيفية من موجة ميلليمرتية إىل موجة أشعة فوق بنفسجية ابستباتنة طيفية مبقدار ( cm-1 0,001أي ما يعادل
 [Rothman et al., 200] )MHz 30أو ( LOWTRAN 7تنفاذية منخفضة االستباتنة) ،وتغطي مدى من الرتددات
من  0إىل  cm-1 50,000ابستباتنة طيفية مبقدار ( cm-1 20أي .[Kneizys et al., 1989] )GHz 600
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ويبني الاكل  13.6امللمح الرئيسية للمتصاص اجلزيئي عند مستوى سطح البحر احملسوب ابستخدام  LOWTRAN 7ملتوسط
الغلف اجلوي املرجعي العاملي السنوي الوارد وصفه يف التوصية  ،ITU-R P. 835-5ابستباتنة طيفية مبقدار  ،cm-1 20من 100
إىل  cm-1 1( cm-1 20,000يقابل  .)GHz 30وتعزى تنطاقات االمتصاص املهيمنة أساسا إىل خبار املاء واثين أكسيد الكربون.
ويلحظ أتنه يف حالة االستباتنة الطيفية مبقدار  cm-1 20تتمهد خطوط امتصاص املوجات األطول لتاكل تنطاق التواصل
املنخفض الرتدد املوضح يف الاكل .13.6
الاكل

13.6

التوهنيّالنوعيّاملتنبأّبهّبسببّالغازاتّوالضبابّواملطرّعندّمستوىّسطحّالبحرّمنّّ100إىلّّcm-1 20,000
(ّ0,5إىلّّ)mّ100ابستخدامّّLOWTRAN 7معّمتوسطّالغالفّاجل ّويّاملرجعيّالعامليّالسنويّللقطاعّّITU-R
(ّP = 1013,25 hPaوّT= 288,15 Kوّ ρ = 7,5 g/m3عندّالسطح)[ّ.مقياسّالرتددّيفّاألسفلّيقابلّمعكوسّأطوالّ
املوجاتّ،املعروفّأيضاّّابسمّأرقامّموجاتّالفراغّ:مثالّذلكّّcm-1 100تقابلّّ ])THzّ3
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وألغراض املقارتنة ،يبني الاكل  13.6أيضا التوهني النوعي الناجم عن ضباب كثيف يكفي للحد من مدى الرؤية إىل  200مرت،
والتوهني بسبب املطر ملعدالت هطول أمطار مبقدار  10و 50و 100ميلليمرت/ساعة ،حمسوبة ابستخدام توزيع حجم القطرة
 .Marshall-Palmerوال بد من القول أن توهني األشعة حتت احلمراء بسبب الضباب حساس للغاية لتوزيع حجم القطرة ،والذي
ميكن أن يكون متغريا جدا من حيث الزمان واملكان؛ ومن مث فإن التنبؤات املستقاة من مناذج من قبيل  LOWTRANأو
 HITRANختتلف يف احلجم تبعا لتوزيع جسيمات الضباب املفرتضة.
وميكن رؤية تنوافذ إرسال يف الغلف اجلوي شفافة تنسبيا يف الاكل  :13.6أ)  0,4إىل  m 0,7يف املنطقة املرئية؛ ب) قرب 1,7
و 2,2و 3,5وm 5؛ ج) من  8إىل  ،m 13على سبيل املثال .وهذه النطاقات ،وال سيما النطاق من  8إىل  ،m 13ذات
أمهية خاصة للتصاالت ولتطبيقات الرادار.
ويبني الاكل  14.6النفاذية الطيفية (أي أس معامل االمتصاص الكلي السالب) مقيسا على مسري أفقي طوله  1,8كيلومرت عند ارتفاع
 30مرتا فوق مستوى سطح البحر ،وهو مستنسخ يف ] .[Chen, 1975وكان حمتوى عمود خبار املاء األفقي  17ميلليمرتا .وقد أجريت

كتيّب األرصاد اجلوية الراديوية

111

هذه القياسات يف عام  1950على طول الساحل الارقي السكتلندا ،وتنارها يف األصل  Gebbieوآخرون ] .[1951وتنوافذ اإلرسال –
حيث تتجاوز النفاذية  60يف املائة – مرئية بوضوح .وتبدو تنطاقات االمتصاص اجلزيئي ألربعة أتنواع (األكسجني اجلزيئي ،وخبار املاء،
واثين أكسيد الكربون ،واألوزون) يف اجلزء السفلي من الاكل  .14.6وتلحظ تنطاقات االمتصاص القوية بسبب  CO2حبوايل µm 4,3
و µm 15وبسبب خبار املاء عند  µm 2,7و .µm 6,3وميتد هذا النطاق األخري إىل  µm 7,5هلذا املسري ابلذات تنظرا حملتواه من خبار
املاء يف عمود اهلواء ] .[Gebbie et al , 1951وعلوة على ذلك هنالك عند  µm 4,5تنطاق يقابل أسلوب االهتزاز األساسي ألكسيد
النيرتوز ) .(N2Oوتتطابق االمتصاصات املقيسة عند  7,7و µm 7,9أيض ا مع أسلوب آخر للهتزاز األساسي ألكسيد النيرتوز ،ولكن
ال ميكن أن يعزى إليه باكل ال لبس فيه ،ذلك ألن عدة أتنواع جزيئية أخرى متتص قدرة األشعة حتت احلمراء يف هذه املنطقة الطيفية
].[Gebbie et al., 1951
الاكل

14.6

نفاذيةّالغالفّاجلويّاملقيسةّملسريّأفقيّطولهّّ1,8كيلومرتّيقعّعلىّارتفاعّّ30مرتاّّفوقّمستوىّسطحّالبحرّعلىّطولّ
الساحلّالشرقيّالسكتلنداّ،حيثّيبلغّحمتوىّخبارّاملاءّاألفقيّيفّعمودّاهلواءّّ17ميلليم ّرتاّّ]ّ.[Chen, 1975يالحظّ
وجودّاألوزونّيفّالرتوبوسفريّ.مقتبسّإبذنّمنّمؤسسةّّ RAND
ّ
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التوهين الناجم عن الجسيمات في الغالف الجوي
ميكن أن تسفر املائيات اجلوية ،يف شكل مطر أو برد أو ثلج رطب ،عن توهني شديد يف املواات الراديوية .واملطر ،يف معظم
املواقع ،هو الشكل السائد للمائيات اجلوية .ومع أن املطر ميتص ويشتت القدرة يف مجيع الرتددات ،فإن أمهية التوهني الناام
عن املطر تقتصر على الرتددات فوق عدة وحدات من .GHz
ومع أن املطر هو أهم أنواع املائيات اجلوية اليت تؤثر على انتشار املواات ،فإن السحب والضباب والثلج والب رد وطبقة الذوبان
(يف املسارات أر -فضاء أساسا) هي مصادر أخرى للتوهني .وقد يكون التوهني بسبب السحب كبارا بالنسبة للوصالت
أر  -فضاء العاملة يف ترددات فوق  GHz 10وزوايا ارتفاع منخفضة .وقد ميثل التوهني الناام عن السحب أهم مصدر خلل
لنظم التيسرية املنخفضة حيث يكون املطر خفيفا ادا أو معدوما؛ ويف هذه احلالة ،قد حيدد التوهني الناام عن السحب هامش
الوصلة [Tervonen and Salonen, 2000؛  .]Dissanayake et al., 1997, 2001وطبقة الذوبان هي املنطقة ،دون خط
التحارر عند دراة الصفر دراة مئوية بقليل ،اليت تتحول فيها اسيمات اجلليد والثلج إىل قطرات ماء .ويزداد التوهني بسبب
ذوبان اسيمات اجلليد بتزايد الرتدد ] [Dissanayake et al., 2002وميكن أن يصل إىل مستويات هامة .وال ميكن إمهال أثر هذا
التوهني اإلاضايف يف مسار مائل النتشار املواات الراديوية .ويستخدم العديد من مناذج التنبؤ بالتوهني الناام عن املطر "ارتفاع
املطرالفعال" بدال من ارتفاع طبقة الذوبان املضافة إىل ارتفاع املطر للحصول على جمموع التوهني الناام عن املطر .ويبدو
أن التوهني الناام عن اسيمات الرمال والغبار ذات أمهية ثانوية يف معظم مناطق العامل ،واآلثار اهلامة على االنتشار نادرة.
ومع ذلك ،تشار الدراسات إىل أن التوهني قد يكون هاما عند ترددات فوق حوايل  GHz 10يف بعض الظروف املتطرفة.
ونظرا ألن عملية املطر متغايرة حبكم الزمان واملكان ،فال بد من النظر بعناية يف البنية الرأسية واألفقية ألحداث املطر ،ويف اجلداول
الزمنية اليت تتغار فيها كثافة املطر وطبيعته ،ويف التغاير يف خمتلف خصائص املطر بني املواقع اجلغرافية.
1.7

التنبؤ بالتوهين النوعي من بيانات شدة المطر

التوهني بسبب املطر عامل هام يف نظم االتصاالت األراضية أو االتصاالت أر -فضاء يف ترددات فوق  GHz 10ويتزايد بدراة
كبارة حىت تردد  100أو ( GHz 200انظر الشكل  .)1.7وفوق حوايل  ،GHz 200وتبعا ملعدل املطر ،يتناقص التوهني النوعي
قليال بتزايد الرتدد ،حىت  ،GHz 1 000حيث يكاد يصل إىل حدوده البصرية .وقد خضعت طبيعة هذا التوهني لدراسة مكثفة
نظريا وجتريبيا .ومبا أن أطوال املواات الراديوية يف الفضاء احلر ( 30ميلليمرتا إىل  1,5ميلليمرت) اخلااضعة للتوهني مماثلة ألقطار
قطرات املطر املسؤولة عادة عن إنتاج هذا التوهني (حوايل  1ميلليمرت إىل  6ميلليمرتات) ،فإنه من الضروري عادة استخدام نظرية
تشتت  Mieحلساب التوهني النوعي الناام عن املطر.
ويعرف التوهني النوعي بوصفه معدل التوهني لكل وحدة مسافة وميكن التعبار عنه على النحو التايل:
ّ
dB/km

ext  D   N  D  dD

Dmax

0

  0.434

)(1.7

حيث  N(D)dDهو عدد قطرات املطر اليت يرتاوح قطرها بني  Dو D+dDلكل وحدة حجم ) ،(m-3و extهو املقطع العراضي
للتشتت ،معربا عنه بوحدة ( cm2انظر الفصل .)5
ومثة هنج آخر لتحديد التوهني الناام عن اجلسيمات املائية اجلوية يتمثل يف معاملة الوسط باعتباره عازال معقدا اصطناعيا
] .[Van de Hulst, 1957وقد عمل  Kharadlyو [1988] Choiعلى توسيع هذا النهج ليشمل التوهني الناام عن الثلوج
املغلفة باملياه داخل طبقة الذوبان.
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ويوضح الاكل  1.7سلوك معامل التوهني النوعي ،املستمد على أساس حساابت  ،Mieبوصفه دالة الرتدد ملختلف قيم معدل
املطر يف ظل االفرتاضات املاار إليها يف ] .[Rogers and Olsen, 1976وشدة املطر ،اليت يعرب عنها عادة بوحدة
ميلليمرت/ساعة ،هي دالة لتوزيع حجم القطرة وسرعة سقوطها وميكن التعبري عنها كما يلي:



R  6  106  N ( D)  D3  v( D) dD

mm/h

) (2 . 7

حيث يفرتض عادة أن تكون ) v(Dالسرعة النهائية (مرت/اثتنية) لقطرات مطر قطرها ( Dميلليمرت) يف اهلواء الساكن.
الاكل

1.7

التوهنيّالنوعيّّRبسببّاملطر
ّ
100
150 mm/h
100 mm/h

50

50 mm/h

20

25 mm/h

10

1.25 mm/h

2
1

0.25 mm/h

0.5

التوهني النوعي(dB/km) R ،

احلدود املثالية

5 mm/h

5

0.2
0.1
0.05

0.02

1 000

Radio-Meteo. 07-01

500

200

20

100

50

الرتدد

)(GHz

10

5

2

1

0.01

توزيع حجم قطرات املطر ][Laws and Parsons, 1943
السرعة النهائية لقطرات املطر ][Gunn and Kinzer, 1949
دليل اتنعراج املاء عند  20درجة مئوية ][Ray, 1972

قطرات كروية

وال أمهية الختلف درجات احلرارة عن القيم املفرتضة إال يف ترددات دون
إىل  20يف املائة من املنحنيات يف الاكل .1.7

GHz 20

ومن شأهنا أن تسفر عن تغريات تصل

ومثة قيد على النتائج املبينة يف الاكل  1.7وهو االفرتاض أبن قطرات املطر كروية .ومن املعروف أن قطرات املطر اهلابطة عرب جو
لزج غري كروية ] ،[Pruppacher and Pitter, 1971ولذلك تتعرض املوجات املستقطبة أفقيا من توهني أكرب مما تتعرض له
املوجات املستقطبة رأسيا .ويف بعض املناخات قد يصل الفرق يف التوهني اىل  35يف املائة مFedi et al., 1977؛
 .]Fimbel and Juy, 1977وميكن احلصول على التوهني النوعي للستقطاابت الرأسية واألفقية ،والرتددات حىت  ،GHz 100من
احلساابت اليت تراعي الاكل غري الكروي لقطرات املطر ].[Oguchi, 1977
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وابلنسبة للتطبيقات العملية ،ميكن تقريب العلقة بني التوهني  (dB/km) Rومعدل املطر  (mm/h) Rبواسطة القاتنون األسي:
γR = k R

) (3 . 7

وقد مت حساب قيمة كل من  kو لتوزيع حجم القطرة حبسب  Laws and Parsonsودرجة حرارة القطرة  20درجة مئوية
ابفرتاض قطرات كرواتنية مفلطحة متماشية مع حمور دوران رأسي وذات أبعاد منسوبة إىل قطرات كروية متساوية احلجم
].[Maggiori, 1981
وتنطبق النتائج الواردة يف الاكل  1.7عموما ملوجة مستو واردة ،أو موجة كروية متناحية ،أو موجة كروية ذات حزمة حمدودة .وقد
أتكدت إمكاتنية تطبيقها ابلنسبة للمطر يف اجملال القريب للهوائيات ] .[Haworth, 1980وتفرتض احلساابت موجة متماسكة
وال تنطبق إال على تنظم االتصاالت املتماسكة .ومبا أن كمية صغرية فقط من القدرة بسبب التاتت غري املتماسك ستدخل يف هوائي
مستقبل ذي حزمة ضيقة فإتنه ميكن أيض ا استخدام احلساابت مبثابة تقريب لنظم اإلرسال غري املتماسكة.

وتامل تنظرية ] [Van de Hulst, 1957أيض ا ،مع أتنه يعتقد عموم ا أهنا تقتصر على آاثر تاتت واحد ،آاثر عمليات التاتت
املتعدد إىل األمام (أي العمليات اليت يكون فيها لكل مسريات التاتت املتعددة مكوانت يف االجتاه األمامي) .وتنظرا حملدودية
عدد قطرات املطر حىت يف أشد األمطار ،فإن هذه هي عمليات التاتت املتعددة الوحيدة اليت تسهم بنصيب كبري يف اجملال
املتوسط (أو املتماسك) املرسل عرب املطر ] .[Rogers and Olsen, 1983ويف أطوال املوجات املرئية واألشعة حتت احلمراء ،يكاد
يكون التوهني النوعي بسبب املطر مستقلا عن الرتدد ،ذلك ألن القطرات أكرب بكثري من طول املوجة.
ويقوم توزيع  [1943] Laws and Parsonsحلجم قطرات املطر على أساس أول قياس جتريبي موثوق لتوزيع أحجام قطرات املطر.
ومع أتنه يستند إىل قياسات ملعدالت أمطار حىت  50ميلليمرت/ساعة ،فإتنه ميكن استقراؤه إىل أبعد من هذا احلد .واقرتحت
الرصدات التجريبية اللحقة عددا كبريا من النماذج لتوزيع حجم قطرات املطر ،وتظهر هذه النماذج يف األدبيات .ويعرب عن هذه
النماذج عادة يف شكل خوارزمي وميكن تصنيفها إىل الفئات األربع التالية:
توزيعات أسية سالبة؛
1
توزيعات لوغاريتمية عادية ولوغاريتمية عادية مزاحة؛
2
توزيعات دالة غاما؛
3
توزيعات .Weibull
4

وتوزيعات حجم القطرات املمثلة بدالة أسية سالبة هي أكثر التوزيعات شيوعا مMarshall and Palmer, 1948؛ Joss et al., 1968؛
Manabe et al., 1984؛ Ihara et al., 1984؛ Awaka et al.; 1987؛ Yang et al., 2001؛ .]Uijlenhoet; 2001

وخيتلف توزيع  Jossوآخرين عن غريه يف أتنه يعرتف صراحة ابالختلفات األساسية يف توزيعات حجم القطرات لثلثة أتنواع من املطر:
العواصف الرعدية أو أمطار احلمل احلراري ،واألمطار املنتارة على تنطاق واسع ،والرذاذ .ويف معدالت أمطار مرتفعة تنسبيا ،وهي هامة
يف تصميم تنظم االتصاالت برتددات فوق  ،GHz 10يعطي توزيع  Laws and Parsonsتوهين ا تنوعي ا أعلى من توزيع العواصف الرعدية
لدى  Jossوآخرين .وهذا الفرق هام بصفة خاصة يف الرتددات فوق  .GHz 100ومن ابب املقارتنة ،يعطي توزيع رذاذ  Jossوآخرين
توهينات تنوعية أعلى يف معدالت أمطار منخفضة يف تنظام الرتدد هذا ].[Olsen et al., 1978
وقد تبني أن قياسات التوهني املتعدد الرتددات ما بني  12و GHz 240تدعم الاكل األسي السالب لتوزيع حجم القطرات
يف الياابن مManabe et al., 1984؛ Ihara et al., 1984؛  .]Awaka et al., 1987ويضم توزيع حجم القطرات األسي السالب
هذا عددا أكرب من القطرات الصغرية مما يضمه توزيع حجم قطرات  ،Laws and Parsonsويسفر عن قيم أكرب من معاملت
التوهني النوعي فوق حوايل  .GHz 80وتبني أيضا أن منحدر التوزيع حييد عن قيم  Marshall-Palmerالتقليدية ملعدالت
األمطار املنخفضة واملعتدلة .وقد لوحظ حيدان مماثل يف منحدر التوزيع يف أورواب ].[COST 205, 1985a
وقد تضمنت أوصاف وظيفية أخرى التوزيع اللوغاريتمي العادي مAjayi and Olsen, 1985؛
1987؛ Maitra and Gibbins, 1999؛  .]Veyrunes, 2000ويف املناطق اإلستوائية ،تاري بعض قياسات توزيعات حجم
Massambani and Rodrigues,
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القطرات إىل أن الاكل األسي السالب قد ال يكون مناسبا؛ ومع ذلك ،فإن معاملت التوهني النوعي للرتددات األقل من
 GHz 30احملسوبة من منوذج اللوغاريتم العادي استنادا إىل البياانت النيجريية ال ختتلف كثريا عن تلك املستمدة من النموذج
األسي السالب مAjayi, 1985؛ .]Ajayi and Olsen, 1985
وقد مت اختبار توزيع غاما من قبل العديد من الباحثني مAjayi and Olsen, 1985؛  ،]Maitra and Gibbins, 1999واقرتح
 Listوآخرون ] [1987توزيع غاما ثلثي األسلوب على أساس الرصد النظري والتجريبي على حد سواء.
وقد مت تطبيق توزيع  ،Weibullالذي وصفه  Assoulineو [1989] Mualemو Brussaardو Watsonم ،]1995على جمموعة
متنوعة من املناخات؛ وحبث  Åsenو Gibbinsم ]2002يف توزيع  Weibullللمناخات املعتدلة واملدارية.
وهناك قدر كبري من عدم اليقني باأن كثافة عدد قطرات املطر ذات األقطار الصغرية جدا .ومن الصعب تنسبيا الكاف عن
قطرات املطر هذه ،ورمبا تتفاوت كثافة عددها تفاواتا كبريا بسبب كتلتها املنخفضة جدا وسرعات سقوطها املنخفضة .وهلذا
التفاوت أمهية خاصة يف الرتددات األعلى حيث تزداد أمهية القطرات األصغر يف حساب التوهني النوعي.
وتفضي الدراسات التجريبية والنظرية للسرعات النهائية لقطرات املطر إىل تنتائج متسقة إىل حد ما مGunn and Kinzer, 1949؛
Best, 1950؛ .]Beard, 1976
ويف السنوات األخرية ،تنار عدد من األعمال يف األدبيات باأن حساب التوهني النوعي ،سواء أبساليب حتليلية أم بوسائل
جتريبية مLi et al., 2000؛ Der-Phone and Hsing-Li, 2002؛ Zhao et al., 2000؛ .]Åsen and Gibbins, 2002
وقام ] [Gibbins and Walden, 2003حبساب معلميت االرتداد  kو جملموعة متنوعة من توليفات توزيعات حجم قطرات املطر
والسرعة النهائية لقطرات املطر واقرتحا تعبريين هلاتني املعلمتني من شأهنما تقليل اخلطأ يف التنبؤ ابلتوهني الناجم عن املطر .ومتت منذجة
قطرة املطر يف شكل كرواين مفلطح كما مت حساب التوهينات النوعية للرتددات من  1إىل  GHz 1 000ملدى من درجات احلرارة بني 0
و 30درجة مئوية ابستخدام شرط احلدود املوسعة أو أسلوب مصفوفة  .[Mishchenko et al., 2000] Tوأجريت احلساابت وفقا لعدة
مناذج لتوزيعات حجم القطرات ومناذج السرعات اإلتنتهائية .ومتت مطابقة النتائج مع معادلة القاتنون األسي  k Rملعدالت األمطار
بني  1و 150ميلليمرت/ساعة ،واستخرجت معاملت القاتنون األسي ابستخدام إجراء توفيق املربعات الصغرى غري اخلطية بناءا على
خوارزمية االختلف احملدود .Levenberg-Marquardt
ومت تطبيق هذه املعاملت على طريقة التنبؤ بتوهني املطر يف التوصية  ITU-R P.530للمسريات األرضية ومت تعديلها ابستخدام
عدة عوامل خمتلفة لتخفيض طول املسري وجدت يف األدبيات .وجرى تقييم أداء كل منوذج ابستخدام قاعدة بياانت ITU-R
للتوهني الناجم عن املطر يف الوصلت األرضية ومتغري االختبار يف التوصية  .ITU-R P.311ومت احلصول على أفضل أداء كلي
ابستخدام توزيع حجم قطرات املطر لدى  [1983] Ulbrichمع عوامل تكييف طول املسري على أساس .[1977] Lin
وأخريا ،مت حساب جمموعات قيم  kو ،لكل من االستقطابني األفقي والرأسي ،ابستخدام توزيع حجم قطرات املطر
لدى  ،(Laws and Parsons) Ulbrichومطابقتها ابستخدام جماميع الداالت الغوسية للرتدد الستخراج الطريقة املتبعة حالي ا
يف التوصية .ITU-R P.838
2.7

التوهنيّعلىّامتدادّوصالتّاالنتشارّاحملدودةّاملدى

ابإلضافة إىل عدم اليقني يف حتديد التوهني النوعي ،هناك قدر أكرب من عدم اليقني يف حتديد التوهني ملسري اتنتاار أرضي
أو ملسري أرض-فضاء.
وميكن حساب جمموع التوهني الناجم عن املطر على مسري معني بدمج التوهني النوعي عرب املسري .ولكن ،لألسف ،هذه
املعلومات املفصلة ليست متاحة باكل عام .وقد اقرتحت عدة طرائق للتنبؤ إبحصاءات التوهني الناجم عن املطر من قياسات
معدل األمطار على طول املسري أو ابلقرب منه .ومع أن العديد من احلملت قاست توزيعات معدل األمطار يف مواقع معينة،
ابلقرب من موقع اهلوائي عادة ،فإن هذه القياسات حمدودة التطبيق لوصف املطر على طول املسري .وحىت يف احلاالت

الفصل

151

7

اليت استخدم فيها عدد كبري من مقاييس املطر ،املناورة يف شكل ما عرب منطقة واسعة ،أظهرت جاتنبيات املطر املقيسة علمات
ملحوظة من عدم التجاتنس املكاين والزماين .وابلنسبة لألمطار املدارية ،تتفق دوائر األرصاد اجلوية على أن ظاهرة املطر ابحلمل
احلراري هي مزيج من املطر احلراري واملطر الطباقي ][Houze, 1977؛ وتؤكد الصور الرادارية أتنه يف املناطق اليت تتعرض ألمطار
غزيرة ابحلمل احلراري ،هناك دائما طبقة مصاحبة من املطر الطباقي ].[Crane, 1980
وتستخدم مجيع طرائق التنبؤ ابلتوهني الناجم عن املطر العلقة بني التوهني النوعي ومعدل املطر .ولذلك من الضروري جدا
االعتماد على مناذج دقيقة للتنبؤ مبعدل األمطار ،من أجل احلصول يف هناية األمر على مناذج دقيقة للتنبؤ ابلتوهني الناجم عن
املطر .وأتيت الصعوبة من أن معدل األمطار متغري للغاية ويعتمد بادة على املناخ (حتدث أشد األمطار غزارة يف املناطق املدارية
واالستوائية) .وتامل املعلومات التقليدية املتاحة من مكاتب األرصاد اجلوية الكميات الرتاكمية لألمطار ،ولذلك كاتنت هناك
بعض احملاوالت لوضع مناذج عاملية للحصول على دالة التوزيع الرتاكمي ملعدل األمطار من معلومات األرصاد اجلوية املتاحة
مRice-Holmberg, 1973؛ Dutton et al., 1974؛ Tattelmann and Scharr, 1983؛ Moupfouma and Martin, 1995؛
Boithias, 1990؛ .]Flavin, 1996
واقرتح  Poiaresو [1998] Salonenطريقة عاملية ابستخدام بياانت األرصاد اجلوية املستقاة من عدة منظمات ،مثل املركز
األورويب للتنبؤات اجلوية املتوسطة املدى ) (ECMWFوماروع املناخ العاملي للهواطل ) .(GPCPوتستند هذه الطريقة إىل احلصول
على بياانت املطر ،املتوسطة على مدى سنة واحدة ،من حتويل قياسات  6ساعات مطر والكمية السنوية من املطر الطباقي.
ومنوذج  Salonen-Baptistaأسي يف طبيعته وهو أساس التوصية .ITU-R P.837
1.2.7

آاثرّعدمّالتجانسّاملكاينّيفّاملطر

شدة األمطار متغايرة إىل حد كبري من حيث املكان والزمان .والفرق الرئيسي بني خمتلف طرائق التنبؤ هو كيف أتخذ يف احلسبان
هذا التغاير على طول مسري االتنتاار.
وتولد ما تسمى "طريقة العاصفة املصطنعة" مDrufuca, 1974؛  ]Matricciani, 1996إحصاءات التوهني بتحويل جاتنبيات معدل
املطر/الزمن املسجل عند تنقطة ما ،جباتنبيات معدل املطر/املسافة ،وذلك ابستخدام سرعة اتنتقال منط األمطار .والوسيلة املفيدة لتقدير
سرعة االتنتقال هي سرعة الرايح املستمدة عند مستوى  700ميغابتة من املسابري الراديوية التقليدية مDrufuca, 1974؛ Bertok et al.,
1977؛  .]Segal, 1982ومع أن هذه الطريقة تتطلب قاعدة بياانت مفصلة للغاية ،فإهنا توفر درجة عالية من الواقعية املادية.
وتستمد بعض الطرائق اجلاتنبية اإلحصائية للمطر على طول املسري ابفرتاض خلية واحدة من شكل مناسب
مMisme and Fimbel, 1975؛ Misme and Waldteufel, 1980؛  ]Bryant, 1999أو التوزيع اإلحصائي ألحجام خلاي من
شكل معني مRue, 1981؛  .]Capsoni et al., 1987ويعطي "طول املسري الفعلي" مضروابا مبعدل املطر يف تنقطة ما التوهني
الكلي يف متوسط طول املسري الذي تعرتضه خلية املطر ،ابعتبار أن خلية املطر ميكنها أن أتخذ أي موقع تنسبة إىل الوصلة
ابحتمال متساو.
ويستخدم  [1981] Fediمفهوم طول املسري الفعلي ،يف منوذج مبسط ،على افرتاض خلية واحدة ذات مقطع عرضي مستطيل
يف مستوي املسري .وهذا النموذج يتطلب قيمة واحدة فقط من التوزيع الرتاكمي لادة املطر ،وهي القيمة اليت يتم جتاوزها
يف  0,01يف املائة من الزمن ،مع إمكاتنية االستقراء لنسب مئوية أخرى من الزمن.
وقد مت وضع العديد من طرائق النمذجة والتنبؤ اليت توافقت جيدا مع الرصدات التجريبية .ويقارن العديد من طرائق التنبؤات
هذه مع البياانت املقيسة حملي ا واملتحيزة حنو الظروف احمللية .وهي تتمخض عموم ا عن تنتائج كافية عند تطبيقها عاملي ا واختبارها
إزاء معايري اختبار  .ITU-Rوطرائق التنبؤ هذه شبه جتريبية ،أي أهنا جتمع بني التحليل النظري وبياانت األرصاد اجلوية
املقيسة املستقاة من عدة مواقع .وتعتمد هذه النماذج مفهوم طول املسري الفعلي أو معدل املطر الفعلي ملراعاة شدة األمطار
غري املتجاتنسة على طول املسري الفعلي .ومثة هنج يصف بنية املطر األفقية مبعامل "خفض" ميكن استخراجه من دالة
االرتباط الذايت املكاين للمطر ] ،[Morita and Higuti, 1976من قياسات ابستخدام مقاييس مطر سريعة االستجابة
متباعدة على طول خط مHarden et al., 1978a؛  ،]Crane, 1980أو من قاتنون شبه جتريبي مكيف إزاء بياانت مقيسة
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مAssis and Einloft, 1977؛ Battesti and Boithias, 1978؛ García-López et al., 1988؛
2003؛ Zhao et al., 2007؛  .]Silva Mello et al., 2007ويتم احلصول على معدل املطر املكافئ املتوسط املسري بضرب معدل
املطر عند تنقطة ما مبعامل اخلفض هذا.
Gibbins and Walden,

ومت الحقا تعديل معامل اخلفض ،الذي كان يف البداية يتوقف فقط على طول املسري ،حبيث يتوقف على شدة املطر
] .[Yamada et al., 1987ومت جتريبي ا اشتقاق عدد من عوامل خفض املسري ،كان الغرض منها أصلا فقط متثيل عدم جتاتنس
املطر ،من عملية واسعة لتكييف املنحنيات مع بياانت جتريبية توفر تعبريات تامل الرتدد والتوهني النوعي أو املتغريات ذات الصلة
ابإلضافة إىل معلمات معدل املطر على طول املسري األصلي.
ومع أن تنسبة شدة املطر أو طول املسري الفعالة إىل الفعلية ياار إليها كمعامل خفض ،ال بد من اإلشارة إىل أهنا قد تكون أكرب
من الوحدة ابلنسبة ملعدالت أمطار منخفضة مبا فيه الكفاية أو احتماالت حدوث كبرية .ويف ضوء ذلك ،من األتنسب الداللة
على هذا املصطلح أبتنه "عامل تعديل طول املسري".
ومن الناحية املثالية ،ينبغي أن تكون طريقة التنبؤ ابلتوهني الناجم عن املطر يف مسري مائل امتدادا لطريقة التنبؤ األرضية ابلتوهني
الناجم عن املطر ،على أن يكون أحد املطاريف عند ارتفاع فوق ارتفاع املطر .وينبغي ،من الناحية املثالية ،أن يكون عامل تعديل
طول املسري للمكوتنة األفقية ملسري مائل هو تنفس العامل املستخدم يف النموذج األرضي .واتنطلق ا من هذا االفرتاض ،من
الضروري حتديد عامل "التكيف الرأسي" ،ملراعاة أحوال عدم التجاتنس يف التوزيع الرأسي للمطر.
وتستخدم طريقة التنبؤ ابلتوهني الناجم عن املطر ،املعتمدة حاليا يف التوصية  ITU-R P.530للوصلت األرضية ،مفهوم طول
املسري الفعال لتأخذ يف احلسبان التغاير يف شدة األمطار على طول املسري ،وتتطلب قيمة واحدة فقط من التوزيع الرتاكمي لادة
املطر ،القيمة املتجاوزة بنسبة  0,01يف املائة من الزمن .وقد مت استقراء التوهني الناجم عن املطر الحتماالت جتاوز خمتلفة من
التوهني املتجاوز لنسبة  0,01يف املائة من الزمن .ومبا أن شكل توزيع احتمال التوهني يتوقف على املنطقة املناخية ،فإن صيغة
االستقراء تتوقف على خط العرض .ومع ذلك ،فإن هذا اإلجراء يؤدي إىل اتنقطاعات غري مادية يف توزيعات التوهني على احلدود
بني مناطق خط العرض.
ويستخدم إجراء التنبؤ ابلتوهني الناجم عن املطر يف مسري مائل ،املعتمد حاليا يف التوصية  ،ITU-R P.618مفهوم عوامل تعديل
املسري الرأسي واألفقي ملراعاة التغاير يف شدة املطر على طول مسري مائل .وعلى غرار طريقة التنبؤ للوصلت األرضية ،فإن طريقة
التنبؤ ملسريات مائلة تتطلب قيمة واحدة فقط من التوزيع الرتاكمي لادة املطر ،القيمة املتجاوزة لنسبة  0,01يف املائة من الزمن.
ويتم استقراء التوهني الناجم عن املطر الحتماالت جتاوز خمتلفة عن التوهني املتجاوز لنسبة  0,01يف املائة من الزمن .ومبا أن شكل
توزيع احتمال التوهني يتوقف على املنطقة املناخية ،فإن صيغة االستقراء تتوقف على خط العرض .ومع ذلك ،فإن هذا اإلجراء
يؤدي إىل اتنقطاعات غري مادية يف توزيعات التوهني على احلدود بني مناطق خط العرض.
2.2.7

الوصالتّأرض-فضاء

على غرار املسريات األرضية ،من املستحسن استخراج إحصاءات توهني املسري من بياانت األرصاد اجلوية على املدى الطويل.
بيد أن املاكلة أكثر تعقيدا ،ذلك ألن توهني املسري يتوقف على البنية الرأسية وكذلك على البنية األفقية للهواطل.

وقد مت اقرتاح مناذج خمتلفة حلساب البنية الرأسية ] ،[Brussaard, 1981وعدد من هذه األساليب هي عبارة عن متديدات لتلك
اليت وضعت ملسريات أرضية مFedi, 1980؛ Lin et al., 1980؛ Rue, 1981؛ Moupfouma, 1984؛ Stutzman and
Dishman,1984؛  .]Garcia-Lopez et al., 1988ومت اشتقاق مناذج أخرى على أساس دراسات مستفيضة لبنية املطر
مCrane, 1980؛ Fedi and Paraboni, 1986؛ Leitao and Watson, 1986؛ Rue, 1988؛  .]Li et al., 1987ويف اآلوتنة األخرية،
مت اقرتاح عدة مناذج تستند إىل قياسات التوهني الناجم عن املطر يف مسري مائل مMatricciani, 1991؛ Flavin, 1996؛
Gibbins and Walden, 2003؛ Zhao et al., 2004, 2007؛ .]Silva Mello and Pontes, 2008
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وعامل تعديل طول املسري هو النهج املعتمد يف أغلب األحيان .وعامل التعديل للمسريات املائلة أكثر تعقيدا إىل حد ما من عامل
التعديل للمسريات األرضية ألن طول املسري عرب املطر ال يتحدد فقط حبكم هندسة الوصلة .وبدالا من ذلك ،يعترب املسري عرب املطر
أبتنه ميتد من احملطة األرضية حىت ارتفاع املطر .وميكن استخراج املعلومات عن ارتفاع املطر من التوصية  ITU-R P.839من أجل
خطوط العرض والطول املناسبة ،إذا مل تكن هذه املعلومات معروفة للموقع موضع االهتمام .لذلك هناك عاملن لتعديل طول املسري
يستخدمان يف طريقة التنبؤ ابلتوهني يف مسري مائل :عامل للمكوتنة األفقية يراعي عدم جتاتنس املطر قرب مستوى سطح األرض (كما
هو احلال ابلنسبة للمسريات األرضية) ،وعامل للمكوتنة الرأسية يراعي التغاير يف معدل األمطار بتغري االرتفاع.
وقد وضعت الطريقة املعتمدة يف التوصية  [Dissanayake et al., 1997] ITU-R P.618بتطبيق عاملني لتعديل املسري :عامل للمكوتنة
األفقية وعامل للمكوتنة الرأسية .ويستخرج كل عاملي التعديل هذين جتريبيا ويتوقفان على الرتدد ،ومعدل املطر عند احتمال التجاوز
بنسبة  0,01يف املائة ،وارتفاع املطر ،وطول املسري .وعلى غرار طريقة التنبؤ ابلنسبة للوصلت األرضية ،تتطلب طريقة التنبؤ للمسريات
املائلة قيمة واحدة فقط من التوزيع الرتاكمي لادة املطر ،وهي القيمة املتجاوزة لنسبة  0,01يف املائة من الزمن .ويتم استقراء التوهني
الناجم عن املطر ليامل احتماالت جتاوز خمتلفة عن التوهني املتجاوز لنسبة  0,01يف املائة من الزمن .ومبا أن شكل توزيع احتمال
التوهني يتوقف على املنطقة املناخية ،فإن صيغة االستقراء تتوقف على خط العرض .ومع ذلك ،فإن هذا اإلجراء يؤدي إىل اتنقطاعات
غري مادية يف توزيعات التوهني على احلدود بني مناطق خط العرض.
وقد أشارت اختبارات مكثفة أجريت على أساس الطرائق والبياانت املتاحة إىل أن الدقة اليت ميكن احلصول عليها ابستخدام
الطريقة املعتمدة يف التوصية  ITU-R P.618هي حوايل  25إىل  30يف املائة على أساس عاملي .وهناك حاجة إىل بياانت إحصائية
على املدى الطويل ،وخاصة من املناطق املدارية ،لتحسني دقة التنبؤ.
3.7

التنبؤّابلتوهنيّاستناداّإىلّبياانتّاالنتشارّالراديوي

ّ

مع أن التنبؤ ابلتوهني الناجم عن املطر يستند عادة إىل منوذج ما تستخدم فيه البياانت املناخية اخلاصة مبكان معني أو منطقة
معينة ،فمن الضروري أو من املستحسن أحياانا اعتماد هنج غري هنج األرصاد اجلوية .وتوسيع تنطاق إحصاءات التوهني الناجم عن
املطر حبسب الرتدد هو أسلوب مفيد إذا توفرت بياانت التوهني املقيسة ابلنسبة ملوقع معني .ويتنبأ هذا األسلوب إبحصاءات
التوهني يف تردد أو أكثر من الرتددات بناءا على إحصاءات التوهني املقيسة عند تردد خمتلف.

وقد اقرتحت طرائق أكثر تطورا لتدريج إحصاءات التوهني يف األدبيات .وابلنسبة ملسريات أرض-فضاء ،ميكن إدراج أتثري زاوية
االرتفاع؛ ولكن يبدو أن هذا التأثري ال يذكر ] .[Rue, 1985وتستخدم طرائق مقرتحة أخرى البياانت املقيسة يف ترددات متعددة.
وطرائق التدريج قابلة للتطبيق عموما ابملعىن اإلحصائي ،أي أهنا تنطبق على متوسط احتماالت التجاوز على مدى فرتة طويلة
من الزمن.
وقد أجريت دراسات مستفيضة عن تدريج جمال الرتدد يف الطرائق اإلحصائية على املدى الطويل مCOST 205, 1985b؛
Upton et al., 1987؛  ]Boithias, 1989وتبني أن هذه األساليب دقيقة يف حدود  10يف املائة يف مدى االحتمال من 0,001
إىل  0,1يف املائة.
وهذا ياري إىل أن تطبيق طرائق تدريج جمال الرتدد استنادا إىل بياانت التوهني املقيسة قد يكون أفضل من التنبؤ ابلتوهني استنادا
إىل بياانت معدل األمطار املقيسة ،وذلك إذا توفرت بياانت إحصائية موثوقة للموقع املطلوب.
وقد لوحظ أن عامل التدريج يتأثر ابلتغاير من سنة ألخرى أكثر مما يتأثر ابلتغاير من موقع آلخر ،ومن مث ميكن أن تستخدم
تنفس الصيغة ملناطق خمتلفة أيض ا.
ويلحظ أن صيغ تدريج جمال الرتدد احلالية ال أتخذ االستقطاب يف احلسبان.
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1.3.7

التدريجّوحيدّالرتددّ:نسبةّالتوهنيّالثابتةّ

ميكن تطبيق الصيغة التجريبية التالية على أساس تنسبة توهني اثبتة لتدريج جمال الرتدد ابلنسبة الستقطاب معني
]:[Boithias and Battesti, 1981
) A1 g ( f1

) A2 g ( f 2

) (4 . 7

حيث:
f 1.72
g ( f )
1310 7 f 3.44

) (5 . 7

و A1و A2مها قيمتا التوهني (بوحدة  )dBيف ترددي  f1و ( f2بوحدة  )GHzعلى التوايل ،ويتم جتاوزمها ابحتمال متساو.
وتنطوي هذه الصيغة على تنسبة اثبتة من التوهني يف الرتددين ،يف حني أن النسبة الفعلية تتغاير بتغري معدل املطر .ومع ذلك،
تعطي هذه الصيغة تنتائج معقولة على مدى تردد حبوايل  7إىل  GHz 50ولقيم توهني موضع اهتمام عمليا.
2.3.7

التدريجّوحيدّالرتددّ:نسبةّالتوهنيّاملتغرية

إذا كاتنت بياانت التوهني املقيسة املوثوقة يف تردد وحيد متاحة ،فيمكن استخدام الصيغة التجريبية التالية ،استنادا إىل تنسبة توهني
مبثابة دالة للرتدد والتوهني ،لتدريج جمال الرتدد على تنفس املسري يف مدى  7إىل :[Boithias, 1989] GHz 55
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3.3.7

التدريجّاملتعددّالرتددات

ميكن استخدام إحصاءات التوهني يف ترددين للتنبؤ إبحصاءات يف تردد آخر مHogg, 1973؛ Matricciani, 1980؛
Capsoni et al., 1980؛  .]Kheirallah and Olsen, 1981وتستخدم يف طرائق أخرى البياانت التجريبية يف ثلثة ترددات خمتلفة
الستخلص معلمات منوذج إحصائي جلاتنبية شدة املطر مHarris and Hyde, 1977؛  ]Muller, 1977أو لتوزيع حجم قطرات املطر
املتوسط املسري مIhara and Furuhama, 1981؛  ]Furuhama and Ihara, 1981للتنبؤ بتوهني يف تردد آخر .ومن الصعب حتديد البنية
املكاتنية لادة املطر من جمرد قياسات الرتددات الراديوية تنظرا لتغاير البنية الصغرية للمطر مFedi et al., 1977؛ Harden et al., 1978b؛
.]Debrunner, 1980
4.3.7

التدريجّاآلينّ:الرتددّالوحيد

تستخدم يف بعض التطبيقات ،مثل النظم اليت تستخدم التحكم يف قدرة الوصلة الصاعدة لوصلت التغذية الساتلية اإلذاعية،
معرفة التوهني يف تردد ما لتخفيف اخلبو يف تردد آخر .ولكي تنجح هذه األساليب يف ختفيف التوهني ،يتطلب األمر معرفة تغاير
تنسبة التوهني اآلين يف الرتددين .وتاري القياسات اليت أجريت يف أورواب ] [COST 205, 1985bإىل أن تنسبة التوهني اآلين
لرتددين يف النطاق  GHz 14-11موزعة حبسب لوغاريتم عادي.
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تدريجّطولّاملسريّيفّإحصاءاتّالتوهنيّالناجمّعنّاملطرّلوصالتّيفّخطّالبصر

ّ

إن تدريج إحصاءات التوهني املقيسة ألطوال مسريات خمتلفة أسلوب مفيد أيضا داخل منطقة حمدودة ،وقد مت اقرتاح العمل
أبساليب تدريج متقارب لطول املسري ] .[Rogers, 1976مثال ذلك ،إذا هيمن على إحصاءات التوهني إما حدوث خلاي
صغرية تنسبيا من األمطار الغزيرة أو هواطل على تنطاق واسع ،فيمكن وصف تبعيتها لطول املسري بواسطة صيغة بسيطة.
ويف احلالة األوىل ،يكون االحتمال } P2{Aأبن التوهني  Aمت جتاوزه على مسري طوله  D2يتناسب مع احتمال } P1{Aعلى
مسري طوله  D1على النحو التايل:
}D2  P1{ A
D1

P2{ A} 

) (9 . 7

وعلى افرتاض حدوث هواطل على تنطاق واسع ،فإن التوهني  Aالذي يتم جتاوزه حبسب احتمال معني  Pيتناسب مع طول املسري:
D A 
P2{ A2 }  P1  1 2 
 D2 

)(10.7

حيث تاري } P{Aإىل العلقة الدالية بني االحتمال  Pوالتوهني .A
4.7

تغايرّإحصاءاتّالتوهنيّالناجمّعنّاملطر

تلحظ أعلى قيم التوهني تنتيجة أحداث اندرة .ويتطلب الوصف اإلحصائي امللئم هلذه األحداث النادرة قياسات على مدى
عدد من السنوات لتمكني الثقة يف إحصاءات هذه األحداث النادرة .وتبني القياسات الطويلة األجل ( 9-5سنوات) للتوهني
الناجم عن املطر يف أورواب ] [COST 205, 1985cأن التغاير من سنة ألخرى (احملدد بوصفه النسبة املئوية للتغاير يف قيمة التوهني
على املدى الطويل) ميكن أن يكون كبريا :يف تنسبة  0,01يف املائة من الزمن ،كان التغاير من سنة ألخرى أكرب من  25يف املائة.
ويف هذه التجربة ،وابستخدام سنوات متعاقبة ومتوسط منزلق ،حيتاج األمر لقياسات أربع سنوات للحد من إمكاتنية التغاير
إىل قيمة أعلى من حوايل  8يف املائة.
5.7

القياساتّالراديويةّوالرادارية ّ

ميكن قياس التوهني بسهولة يف املسريات األرضية .وميكن قياس التوهني يف كثري من املسريات أرض-فضاء ابستخدام الوصلت
اهلابطة الساتلية .ولكن هذه القياسات متاحة لعدد حمدود من املواقع والرتددات وزوااي االرتفاع .وتستخدم مناهج أخرى ،مثل
القياسات الراديوية والرادارية ،اخلصائص الفيزايئية للمائيات اجلوية الستنتاج التوهني.
وبفضل األساليب الراديوية ،ميكن استنتاج التوهني من قياسات درجة حرارة ضوضاء السماء أو ميكن استخدام الامس
كمصدر .وتنظرا ألن العلقة بني التوهني ودرجة حرارة ضوضاء السماء غري خطية ،فإن القيمة القصوى للتوهني اليت ميكن
االستدالل عليها بدرجة معقولة من الدقة حمدودة .ولكن ،يف غياب مصدر إشارة وصلة هابطة متاحة ،يوفر هذا األسلوب
الراديوي طريقة بسيطة لتقدير إحصاءات التوهني يف أي موقع ويف أي زاوية ارتفاع ] .[Brussaard, 1985وميكن أن تنجم أخطاء
االستدالل عن تطبيق البياانت املستقاة من ترددات كاتنت فيها مسامهة التاتت يف التوهني الكلي كبرية ] .[Zavody, 1974وقد
أظهرت القياسات اليت أجريت يف اململكة املتحدة يف ترددات يف مدى  30إىل  GHz 37أن من غري املرجح أن يتجاوز اخلطأ
يف التقليل من مدى التوهني  15يف املائة من قيمة  dBيف االستقطاب الرأسي ،ولكن قد يصل إىل  35يف املائة يف االستقطاب
األفقي إذا أمهل التاتت .ولكن من املمكن على األرجح ،يف تردد  ،GHz 20جتاهل اخلطأ هلذه األحوال املناخية ذاهتا لألغراض
العملية ].[Chada and Lane, 1977
ويوفر القياس الراديوي الامسي قياسات مباشرة ودقيقة مبا فيه الكفاية للتوهني عرب مدى دينامي من حوايل  .dB 15ومع ذلك،
فإن البياانت املستقاة من قياس راديوي مشسي هلا قابلية تطبيق حمدودة ،وذلك بسبب حركة الامس وحتيز اإلحصاءات جراء
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اآلاثر النهارية .ومبا أن أحداث هطول األمطار الغزيرة ال تتوزع عموما باكل منتظم طوال يوم ما ،فإن توزيعات التوهني املستقاة
من القياس الراديوي الامسي هلا صلحية حمدودة وال يوصى هبا عموم ا لتوفري إحصاءات توهني املسري.

وميكن استخدام رصدات رادارات الطقس املعايرة جيدا لتقدير التوهني على مسري مائل وذلك ألن الرادار قادر على رصد
األمطار عرب مساحات ومرتفعات واسعة ] .[Crane, 1977وابإلضافة إىل تقدير إحصاءات التوهني الناجم عن املطر يف مسري
وحيد أرض-فضاء ،فإن رصدات رادارات الطقس تستطيع أيض ا تقدير إحصاءات التوهني املارتكة يف مسريين منفصلني أو أكثر
(تنوع املواقع) مRogers and Olsen, 1976؛ .]Goddard and Cherry, 1984a
وقد استخدمت عدة أتنواع من الرادارات هلذا الغرض ،مبا يف ذلك رادارات وحيدة الرتدد ورادارات ثنائية الرتدد ورادارات ثنائية
االستقطاب .ومثة قصور متأصل يف الرادار وحيد الرتدد وهو عجزه عن متييز املطر من اجلليد ،ذلك ألن للمطر واجلليد علقات
خمتلفة بني اتنعكاسية الرادار والتوهني النوعي .وقد تسهم طبقة الذوابن مسامهة كبرية ال ميكن تقديرها ابلوسائل تنفسها اليت
تستخدم من أجل املطر .وترتبط اتنعكاسية الرادار مبعدل املطر ابفرتاض توزيع معني حلجم القطرات .ويف املناطق احملددة حملي ا من
املطر الاديد ،تؤثر تغيريات توزيع حجم القطرات على العلقة بني اتنعكاسية الرادار ومعدل املطر .ومثة طريقة للتغلب جزئيا على
هذا القصور وهي استخدام الرادار وحيد الرتدد يف وقت واحد مع أدوات رصد أخرى ،مثل املقاييس الراديوية ومقاييس توزيع
حجم القطرات وسرعتها وأجهزة قياس املطر واملنارات الساتلية .وتسمح معايرة الرادار مع واحد أو أكثر من هذه األجهزة بتقدير
إحصاءات التوهني بقدر أكرب من الدقة مStrickland, 1974؛ Hodge and Austin, 1977؛ Furuhama et al., 1980؛
Goldhirsh, 1980؛ McEwan et al., 1980؛  .]Rogers et al., 1981ومثة طريقة أخرى لتجنب األخطاء بسبب العلقة
املفرتضة بني اتنعكاسية الرادار والتوهني النوعي وهي استخدام ترددين ،أحدمها عايل التوهني واآلخر مهمل التوهني
مJoss et al., 1974؛  .]Yamada et al., 1978وقد تبني أن هذه الطريقة تعطي مباشرة قياس ا جيدا للتوهني الناجم عن املطر
على امتداد حزمة الرادار يف تردد عايل التوهني يصل إىل طبقة الذوابن ].[CCIR, 1978-82
وميكن استخدام الرادار ثنائي االستقطاب للتمييز بني املطر وغريه من املائيات اجلوية ] [McCormick and Hendry, 1975ولتجاهل
املناطق عالية االتنعكاسية ولكنها مهملة التوهني بسبب جسيمات اجلليد ] .[Radio Science, 1984وابإلضافة إىل ذلك ،ميكن حتديد
خصائص توزيع حجم القطرات ابستخدام أساليب االستقطاب الثنائي ] .[Hall et al., 1980وقد تبني أن هذا مؤشر تنبؤ جيد
للتوهني على مسري أرض-فضاء ،حىت لو مل يناأ املسري يف موقع رادار ].[Goddard and Cherry, 1984b
6.7

أتخرّاالنتشارّبسببّاهلواطل ّ

ابإلضافة إىل التسبب يف التوهني ،ميكن أن تؤدي اهلواطل إىل زايدة يف أتخر االتنتاار .وقد مت استخراج حساابت أتخر الطور وأتخر
الزمرة النوعي عرب املطر من تنظرية  Mieللتاتت ] .[Nuspl et al., 1975وميكن اجلمع بني هذه التنبؤات وإحصاءات معدل األمطار
وتقديرات طول املسري الفعلي للتنبؤ إبحصاءات أتخر املسري .وهناك أسلوب أكثر مروتنة وأقل اعتمادا على توزيع حجم القطرات وهو
توليف تنسب التأخر/التوهني مع إحصاءات التوهني ومعدل املطر .ومع ذلك ،وتنظرا لألخطاء احملتملة بسبب سلوك "رتنني" منحنيات
أتخر الطور والزمرة عند ترددات عالية ،يوصى بعدم استخدام هذه األساليب إال للرتددات دون .GHz 15
7.7
1.7.7

التوهنيّبسببّاملائياتّاجلويةّغريّاملطر
اهلباءّوالضبابّوالسحبّوالبَ َردّوالثلج

ليس من امليسور حتويل قيم الغطاء السحايب املكاتنية (اتنظر الفصل  )2إىل تنسب مئوية زمنية من التوهني ،ولكن بعض أمناط
السحب فقط (الطبقية والركامية والطبقية املزتنية والركامية املزتنية) تعترب عوامل هامة تسهم يف إحصاءات التوهني الناجم
عن السحب ].[Dissanayake et al., 1997, 2001
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1.1.7.7

املوجاتّالصغرية

أجريت دراسات عن التوهني اإلضايف الناجم عن السحب على مسريات أرض-فضاء يف الوالايت املتحدة واململكة املتحدة
يف ترددات تصل إىل  [Lai-iun Lo et al., 1975] GHz 150و] .[CCIR, 1974-78ويوضح اجلدول  1.7مدى القيم اليت يرجح
أن تصادف يف الرتددات بني  95و .GHz 150وابلنسبة للسحب املنتارة على تنطاق واسع ،من املتوقع أن يتفاوت التوهني تقريبا
مبثابة قاطع متام  ،حيث  هي زاوية االرتفاع .وتبني التوصية  ITU-R P.840قيم معامل التوهني النوعي بوصفه دالة الرتدد
لدرجات حرارة ترتاوح ما بني – 8و 20درجة مئوية.
اجلدول
التوهنيّيفّالغالفّاجلويّيفّاالجتاهّالرأسيّللرتددينّّGHzّ95و،GHzّ150
بلدةّسالوّ،اململكةّاملتحدةّ:أكتوبرّّ–ّ1975مايوّّ 1976
1.7

الرتدد
التوهني ) (dBيف اهلواء الصايف :حمتوى خبار
املاء يف مستوى السطح
4-11 g/m3

GHzّ95

1-0,7

ّ

GHzّ150

ّ

3-1

توهني إضايف ) (dBبسبب السحب:
الطبقية الركامية
الركامية الصغرية يف طقس صحو

1-0,5

1-0,5

0,5

0,5

الركامية الكبرية

1,5

2

الركامية املزتنية (سحب مطرية)
الطبقية املزتنية (سحب مطرية)

7-2

8-3

4-2

7-5

ومت اشتقاق منوذج شبه جتريبي لتقدير اإلحصاءات الرتاكمية السنوية للتوهني الناجم عن السحب من بياانت الرطوبة على سطح
األرض ودرجة احلرارة من القياسات الراديوية يف الرتددين  20و.[Dintelmann and Ortgies, 1989] GHz 30
وتنظرا للختلف يف خصائص العازل ،فإن التوهني بسبب السحب اجلليدية أقل حبوايل مرتبتني من السحب املائية بنفس حمتوى
املاء حىت  .[Crane, 1977] GHz 35ويف ترددات أعلى قد تؤدي مسامهة السحب اجلليدية إىل توهني ال أبس به.
وأتثري الثلج اجلاف ضئيل على التوهني يف الرتددات دون حوايل  .GHz 30ويف الرتدد  GHz 30ومعدل مطر مكافئ مبقدار
 10ميلليمرت/ساعة ،يكون التوهني النوعي املتوقع ~ .[Battan, 1973] dB/km 3وابلنسبة لرتددات أعلى ،أظهرت عدة قياسات أمهية
التوهني الناجم عن الثلج اجلاف ] .[Misme, 1966وقد يكون التوهني بسبب َالب َرد كبريا يف ترددات منخفضة يف حدود .GHz 2
ويبدو أن أمهية َالب َرد تقتصر على احتماالت التجاوز األقل من  0,001يف املائة من الزمن يف معظم املناطق املناخية.
ومع أن الثلج الرطب ميكن أن يؤدي إىل توهني أكرب من معدل املطر املكافئ ،فإن قياسات االتنتاار يف الياابن
] ،[Takada and Nakamura, 1966واالحتاد السوفيايت السابق ] [Nadenenko and Sviatogor, 1974وسويسرا
] [Debrunner, 1980تاري إىل أن الثلج الرطب ليس له أتثري كبري على إحصاءات التوهني .وقد يكون الحنطاط خصائص
اهلوائي بسبب تراكم الثلج واجلليد أمهية أكرب من الثلج على طول املسري.
2.1.7.7

األشعةّاملرئيةّوحتتّاحلمراء

األهباء موجودة دائم ا يف الغلف اجلوي إىل حد ما .ولألسف ،فإن تكوينها وتوزيع حجمها وتركيزها متغريا للغاية ،والتنبؤ
ابلتوهني الناجم عن األهباء أمر صعب للغاية .ومع أن تركيز األهباء يرتبط ارتباطا وثيقا ابلرؤية البصرية ،فليس هناك من
توزيع فريد حلجم اجلسيمات ابلنسبة لرؤية معينة .وتنتيجة لذلك ،ال ميكن تقدير ا لتوهني إال من بياانت الرؤية بواسطة
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إجراءات جتريبية تقريبية للغاية جيب أن تستخدم حبذر .وهناك عامل يزيد من تعقيد املسألة وهو تبعية حجم األهباء للرطوبة
النسبية .وتنتيجة لذلك ،ال ميكن يف الوقت احلاضر سوى توفري تقدير عام للتباين يف التوهني إزاء طول املوجة على أساس
عدد قليل من التوزيعات التمثيلية حلجم اجلسيمات .وتتضمن الربجمية  [Kneizys et al., 1983] LOWTRAN 6مناذج
لتوهني اإلشارات البصرية بسبب األهباء.
ويعطي الاكل  2.7مؤشرا عن التوهني النوعي بسبب األهباء إزاء طول املوجة .ويفرتض وجود ثلثة مناذج خمتلفة لتوزيع حجم
األهباء :الريفية ،واحلضرية (اليت تامل جزيئات السخام) ،والبحرية (رذاذ البحر عموما) .وتبني أن تركيز األهباء يقابل رؤية بصرية
(عند حوايل  )m 0,6قدرها  25كيلومرتا للمجموعة العليا من املنحنيات و 5كيلومرتات للمجموعة السفلى من املنحنيات.
وابلنسبة لنموذج معني ،يتناقص التوهني بتزايد طول املوجة ،ويكاف النموذج البحري عن أكرب قدر من التوهني .وتفرتض
البياانت هلذا النموذج سرعة رايح معتدلة ،ومسري يقع ضمن أول  100مرت فوق مستوى سطح البحر ،ورطوبة تنسبية حبوايل 80
يف املائة .أما يف حال رطوبة تنسبية قدرها  95يف املائة فقد يكون التوهني النوعي ثلثة أضعاف القيم املبينة يف الاكل.
ومثة صيغة تقريبية ،ولكنها مفيدة ،للتوهني الناجم عن األهباء يف املدى املرئي (حوايل  )m 0,6بوصفه دالة الرؤية وهي:
 (dB/km) = 17/V

)(11.7

حيث  Vهي الرؤية مقدرة ابلكيلومرتات.
الاكل

2.7

التوهنيّالنوعيّالناجمّعنّاألهباءّبوصفهّدالةّللرؤيةVّ،
10
5
V = 5 km

2

V = 25 km

0.5

التوهني النوعي

1

)(dB/km

0.2
0.1
0.05

0.02
100

50

20

10

5

2

طول

املوجة )(m

1

0.5

0.2

0.1

0.01

النموذج الريفي
النموذج احلضري
النموذج البحري

Radio-Meteo. 07-02

ويتوقف التوهني الناجم عن الضباب على توزيع حجم القطرات ،وعملية التنبؤ ابلتوهني ماكلة معقدة تنظرا لتباين توزيع حجم
القطرات (وصعوبة قياسه) .فإذا كان احلد األقصى لنصف قطر القطرة أقل من  ،m 10فإن أطوال املوجات يف حوايل m 10
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تتعرض لقدر أقل من التوهني مما تتعرض له أطوال املوجات يف الطيف املرئي .وإذا كان لغالبية القطرات تنصف قطر أكرب من
 ،m 10فالعكس هو الصحيح .ومن مث ال يوفر استخدام الرؤية البصرية لتوصيف الضباب سوى أساس تقريبي للتنبؤ ابلتوهني.
فبالنسبة لرؤية معينة مثلا ،حيتوى الضباب الساحلي عموما على قدر أكرب من املاء السائل مما حيتويه الضباب القاري .ومع ذلك،
فإن الرؤية معلمة عملية كثريا ما تستخدم .ويبني الاكل  3.7االجتاه العام للتوهني الناجم عن الضباب بوصفه دالة لطول املوجة
وإمكاتنية الرؤية .وتعتمد هذه النتائج إىل حد كبري على العمليات احلسابية ،لكنها متسقة إىل حد معقول مع القياسات القليلة
املتاحة .وتبني تنتائج  ،[1968] Chu and Hoggمثلا ،االجتاه العام للتوهني الناجم عن الضباب الذي يتناقص بتزايد طول املوجة
اعتبارا من  .m 0,6ومع ذلك ،هنالك بعض الرصدات اليت ال تتفق مع هذا االجتاه ،وذلك تنتيجة لتوزيعات حجم القطرات غري
العادية.
ويبني الاكل  3.7أن الضباب ،حىت املعتدل منه حيث تصل الرؤية إىل
يف األشعة الضوئية واألشعة حتت احلمراء.
الاكل
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والتوهني النوعي الناجم عن السحب أكثر أمهية من التوهني الناجم عن الضباب .ويعطي اجلدول  2.7القيم احملسوبة للتوهني
النوعي ملختلف أمناط السحب بوصفها دالة لطول املوجة . ،وتؤدي السحب الركامية يف طقس صحو إىل توهني تنوعي أكرب
من  ،dB/m 0,05وتؤدي السحب الطبقية املزتنية (املمطرة) إىل توهني تنوعي حبوايل .dB/m 0,5
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اجلدول
التوهنيّ)ّ(dB/mيفّاألشعةّاملرئيةّواألشعةّحتتّاحلمراءّيفّالسحب
2.7

) (m

منطّالسحب

0,5

1

3

5

10

ركامي يف طقس صحو

0,09

0,095

0,1

0,1

0,05

طبقي ركامي

0,18

0,18

0,2

0,21

0,12

طبقي مزين (ممطر)

0,5

0,6

0,6

0,65

0,5

وآاثر التاتت املتعدد هامة يف اتنتاار الضوء عرب الضباب والسحب .ومبا أن الضوء املتأثر ابلتاتت املتعدد ينكاف بعد التجميع
مع املسري املباشر ،فإن التاتت املتعدد بسبب جسيمات املكوتنة الصغرية يتسبب يف احنطاط التماسك ،وتاتت الزمن والرتدد،
وزوال االستقطاب ،ابإلضافة إىل التوهني الذي تنوقش سابقا.
ويف حالة اتنتاار أفقي ابلقرب من سطح األرض ،تكون آاثر الضباب أهم من آاثر السحب .وليس هناك يف الوقت الراهن مناذج
متاحة عموم ا؛ ومع ذلك ،قد يكون من املفيد استخدام منوذج للتصاالت البصرية الزرقاء-اخلضراء عرب الضباب
] .[Mooradian et al., 1979ويف االتنتاار البصري أرض-فضاء تكون آاثر السحب أكرب .وقد أجري حتليل تنظري ابستخدام
احملاكاة احلاسوبية ] [Aruga and Igarashi, 1981لبيان آاثر السحب على االستقطاب والادة.
وهناك عدد قليل جدا من تنتائج التوهني الناجم عن الثلج .وياري  Chuو [1968] Hoggإىل أن التوهني مييل بصفة عامة
إىل زايدة طفيفة بتزايد طول املوجة يف املدى من  0,6إىل  .m 10وقد يصل التوهني يف أحوال الثلج اخلفيف إىل حوايل
 dB/km 8عند  m 0,6وإىل  dB/km 10عند  .m 10ويف أحوال الثلج الكثيف ،قد تكون هذه القيم ضعف ما هي عليه.
8.7

التوهنيّالناجمّعنّالعواصفّالرمليةّ ّوالرتابية ّ

من شأن العواصف الرملية والرتابية أن توهن املوجات الكهرمغنطيسية على غرار آليات املائيات اجلوية .وميكن تقييم خصائص
التوهني الناجم عن اجلسيمات الرملية والرتابية ابستخدام تنظرية تاتت  Rayleighيف أطوال املوجات السنتيمرتية وتنظرية Mie
يف موجات أقصر من ذلك .والبياانت عن اخلصائص اجلوية للعواصف الرملية والرتابية غري كافية حالي ا لتمكني إجراء حساابت
دقيقة إلحصاءات التوهني ،ولكن من املتوقع أن تكون اآلاثر ضئيلة جدا ابلنسبة ملعظم املواقع.

وتاري احلساابت النظرية للنطاق  [Ansari and Evans, 1982] GHz 37-3إىل أن معدل التوهني ،بوحدة ،dB/km
يف العواصف الرملية والرتابية يتناسب عكس ا مع مدى الرؤية .وتتوقف القيم بادة على احملتوى من الرطوبة ،وخاصة يف املدى حىت
 20يف املائة .وابلنسبة للقيم احملتملة لتوزيع حجم اجلسيمات ،يبلغ التوهني حوايل  0,03و dB/km 0,15يف ترددي 14
و ،GHz 37على التوايل للجسيمات اجلافة والرؤية يف حدود  100مرت .وابلنسبة للجسيمات الرطبة (حمتوى الرطوبة  20يف املائة)
تكون القيمتان املقابلتان مها حوايل  0,65و.dB/km 1,5
وتاري القياسات املختربية يف الرتدد  GHz 10لظروف حماكاة الرمل والرتاب إىل أتنه ،ابلنسبة لرتكيزات أقل من  ،10-5 g/cm3يكون التوهني
املقابل أقل من  dB/km 0,1جلسيمات الرمل و dB/km 0,4جلسيمات الرتاب ].[Ahmed and Auchterlonie, 1976
وابلنسبة لتوزيعات جزيئات متماثلة ،يكون معامل التوهني متناسبا خطيا مع تنصف قطر اجلسيم .ورمبا تتطلب آاثر االتنتاار اهلامة
يف املوجات السنتيمرتية إما تركيزات عالية من اجلسيمات (ما يقابل مدى رؤية ال يزيد عن  10إىل  20مرتا) أو حمتوايت رطوبة
عالية أو كلتيهما ].[Bashir et al , 1980
وقد وضع
يف ].[Brussaard and Watson, 1995
McEwan

وآخرون

][1985

منوذجا كاملا للتنبؤ ابلتوهني .وترد مراجعة هلذا املوضوع أيضا
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البثية الراديوية في الغالف الجوي وعلى األرض
1.8

مقدمة

تبث كل املواد قدرة يف شكل موجات كهرمغنطيسية .وتتوقف خصائص الشدة والرتدد لإلشعاع املنبعث على درجة احلرارة املادية
للمصدر وعلى خواصه الفيزيائية.
ويسمى جمال علم الفيزياء املتعل بقياس القدرة الكهرمغنطيسية غري املتماككة املنبعةة م يمي األوكاط املادية القياس الراديوي.
والقياس الراديوي أيضا طريقة م طرائ االكتشعار ع بعد املنفعلة ،ذلك ألن السيناريو املرصود ذايت التحريض حبكم بةه
الطبيعي .وهلاذا البث مالمح إشارة غري متماككة يف نطاق عريض شبيهة بالضوضاء الناجتة ع نظام القياس نفسه .وم مث يتعني
أن يكون مستقبل مقياس اإلشعاع عبارة ع جهاز نطاق عريض ذي حساكية عالية جدا ،وذلك لقياس اإلشعاع الشبيه
بالضوضاء.
ويستخدم االكتشعار ع بعد املنفعل لتوفري املعلومات يف إطار خدمات رصد األرض وعلم الفلك الراديوي وخدمات
االتصاالت .ويف احلالتني األخريتني يعترب البث الراديوي الطبيعي ،عدا أنه عامل مقيد يف هيئة الضوضاء اليت تدخل هوائي
االكتقبال ،مبةابة مقياس للخواص االمتصاصية للوكط ،ويستخدم الكتخراج توهني املسري يف الوصالت الراديوية أرض-كاتل.
وحاملا ترتبط مالمح البث يف الغالف اجلوي بامتصاص مكوناته ،ميك حتديد معلمات االنتشار املقابلة .ولاذلك تستخدم
مقاييس اإلشعاع ذات املوجات الصغرية لرصد متغريات الغالف اجلوي ع بعد على أكاس تشغيلي مستمر ،وهي تتمت بدقة
تضاهي دقة رصدات األجهزة احملمولة على منت املناطيد.
وهنج القياس اإلشعاعي النتشار املوجات الراديوية ذو شقني :فم جهة أوىل ،يستخرج توهني املسري وطول املسري الزائد مباشرة
م درجة حرارة اللمعان املقيسة عند الرتدد التشغيلي ملقياس اإلشعاع؛ وم جهة أخرى ،تستخدم قيمة التوهني املستخرجة
الكتبانة مكونات الغالف اجلوي ،وهباذا األكلوب ميك تقدير التوهني عند ترددات أخرى .ويسمح هاذا اإلجراء ،الاذي يطب
عادة يف غياب املطر ،بتحديد السوية املرجعية ملعايرة توهني املنار وبتقدير حمتويات املاء يف الغالف اجلوي ،البخار والسائل على
السواء؛ وهباذا األكلوب ميك حساب توهني املسري اجلوي عند ترددات أخرى .وهناك حاجة إىل تبسيط االفرتاضات على النحو
املناكب لتحقي هاذه األهداف ،مما حيد بشكل كبري م صالحية التوهينات املنخفضة املتعلقة باألحوال غري املمطرة
].[Barbaliscia, 1994
ولتقييم درجات الشدة احملتملة للبث الراديوي الاذي يستقبله نظام معني ،م الضروري النظر يف التوزي املكاين والزماين ملصادر
البث واخلواص االجتاهية هلوائي االكتقبال.
وكما كب ذكره ،تتوقف شدة البث الراديوي على الرتدد .وم حوايل  MHz 30إىل حوايل  GHz 1هتيم الضوضاء املمجرية على

البث ،ولك هاذه الضوضاء تتجاوزها عموما الضوضاء االصطناعية يف املناط املأهولة بالسكان .ويف نطاق  GHz 10-1ميك
أن يكون العامل املهيم إما الضوضاء اجملرية ،االنبعاثات م الشمس واملطر ،أو االنبعاثات م كطح األرض .وتقدم التوصية
 ITU-R P.372معلومات مفصلة ع انبعاث الضوضاء م خمتلف املصادر .وفوق  GHz 10تضم االنبعاثات املهيمنة االنبعاثات م
كطح األرض واملكونات االمتصاصية يف الغالف اجلوي ،م غازات ومائيات ،وهاذه األخرية تصبح شديدة جدا .ويف نطاقات
امتصاص األكسجني وخبار املاء ،تقرتب درجة حرارة الضوضاء جدا م درجة احلرارة املادية للوكط املمتص (أقل م حوايل K 290
عادة بالنسبة للغالف اجلوي لألرض) .ومثة معلومات ع اخلطوط الطيفية للمكونات الغازية وامللوثات
يف ].[Pointer and Pickett, 1984
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وتعرض مبادئ النقل اإلشعاعي األساسية إبجياز يف البند  ،2.8حيث توضع اخلوارزميات األساسية حلساب درجة حرارة اللمعان
الناجتة يف اهلوائي الراصد .ويتناول البندان  3.8و 4.8امللمح اإلشعاعية للغلف اجلوي ولألرض ،على التوايل .ويتناول البند 5.8
تقدير القياس اإلشعاعي لتوهني املسري وطول املسري الزائد .ويرد يف البند  6.8وصف اإلجراء العكسي املستخدم الستخراج
احملتوى الكلي للمياه يف الغلف اجلوي املقيس إشعاعي ا من درجات حرارة اللمعان.
2.8
1.2.8

النقلّاإلشعاعي
مبادئّأساسية

يتوقف االتنبعاث الكهرمغنطيسي من مادة ما على درجة احلرارة املادية وعلى خصائص أخرى.
ويف وسط غاز ما ،يقابل أي خط بث حتول تنوعي من سوية قدرة إىل أخرى .وتتوقف شدة هذا البث على عدد التصادمات بني
اجلسيمات ،واليت تتوقف بدورها على كثافة الغاز وعلى القدرة احلركية ،وتنجم هذه األخرية عن احلرارة الدينامية أو احلرارة املادية
املطلقة .ومبا أن سوايت القدرة ’مكممة‘ ،فإن الطيف اإلشعاعي يف الغازات يتاكل أساسا خبطوط تردد متميزة.
وعند التحول من الغازات إىل السوائل واملواد الصلبة تزداد الكثافة ،وابلتايل يزداد تواتر التصادمات ،حبيث يصبح الطيف
اإلشعاعي مستمرا فعلا وتكاد تنبعث كل الرتددات إشعاعي ا.
وختضع احتماالت حتريض واحنطاط سوايت القدرة اجلزيئية والذرية ،وهي املسؤولة عن االمتصاص والبث على التوايل ،لكل
من آاثر التصادم وشدة اإلشعاع .ومبا أن تنفس اآلليات حتكم البث واالمتصاص فإن األطياف املقابلة متماثلة ألي مادة.
واإلشعاع الوارد على سطح مادة ما ينعكس عادة جزئيا وميتص جزئيا .وتدعى املادة املثالية اليت متتص كل اإلشعاع الوارد يف كل
الرتددات ،وال تعكس منه شيئ ا’ ،اجلسم األسود‘ ،وبناءا عليه فإن هذا األخري يتسم ابلكمال من حيث االمتصاص والبث
على السواء.
وميكن التعبري عن شدة اإلشعاع من حيث اللمعان الطيفي ،الذي ميثل القدرة املاعة النوعية لكل وحدة مساحة ،والزاوية الصلبة،
وعرض النطاق الرتددي.
ويربط قاتنون  Planckلإلشعاع ،وهو يقوم أساسا على تكميم سوايت القدرة ،اللمعان الطيفي املنبعث ابتنتظام من جسم أسود
يف كل االجتاهات مع حرارته املادية ومع الرتدد:
Wm–2 sr–1 Hz–1



2hf 3

1

hf/kT



2

Bf 

)(1.8

c e

حيث:
: Bf

اللمعان الطيفي للجسم األسود

:h

اثبت = Planck

:f

الرتدد

:k

اثبت = Boltzmann

:T

احلرارة املطلقة

:c

سرعة الضوء =

)(Wm-2 sr-1 Hz-1

6,63 x 10-34 Joule s

)(Hz
1,38 x 10-23 Joule K-1

)(K
3 x 108 ms-1

وميكن ،يف حد طول املوجة الطويلة ) ،(hf/kT<<1تقريب األس يف املعادلة ) (1.8مما يفضي إىل:
2 f 2kT
c2

Bf 

) (2 . 8
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وهو تقريب  Rayleigh-Jeansالذي يصلح يف جمال املوجات الصغرية حىت حنو  GHz 300ألجسام يف درجات احلرارة احمليطة
( :K 300األرض واألمطار الغزيرة) .وابلنسبة لدرجات حرارة أقل من ذلك بكثري ،يف األجواء الصافية مثلا ،يصبح االحنراف
اجلزئي يف املعادلة ) (2.8إزاء املعادلة ) (1.8كبريا فوق .GHz 50

ويف حالة املواد احلقيقية ،وياار اليها عادة ابسم األجسام الرمادية ،ينعكس جزء من القدرة الواردة وقد يكون البث متوقفا
على االجتاه .ولذلك فإن املواد احلقيقية ال تتسم ابلكمال ،ال من حيث االمتصاص وال من حيث االتنبعاث.
ويف احلالة احلقيقية ،يف تقريب  ،Rayleigh-Jeansيكون اللمعان الطيفي يف اجتاه معني:
2 f 2kTb
c2

Bf 

) (3 . 8

حيث القدرة املنبعثة متناسبة خطي ا مع  ،Tbوتسمى حرارة ملعان املواد أو احلرارة اإلشعاعية املكافئة للجسم األسود ،وهي احلرارة
املادية جلسم أسود يبث بنفس القدرة .ولذلك فإن هذه احلرارة هي العنصر األساسي امللحوظ يف القياس اإلشعاعي .ومبا أن
القدرة املنبعثة من جسم أسود هي احلد األقصى املمكن يف حرارة مادية ما  ،Tفإن حرارة ملعان أي مادة حقيقية أخفض دائم ا من
حرارهتا املادية .ومن مث فإن ’البثية‘ يف جسم حقيقي ،اليت تتوقف على االجتاه  ،واملعرفة أبهنا النسبة بني حرارة اللمعان Tb
ّ
واحلرارة الدينامية  ،Tتكون دائم ا أقل من  1وال تساوي  1إال يف احلالة املثالية للجسم األسود.
وجدير ابمللحظة أتنه يفرتض ،يف املعادلة ) ،(3.8أن تكون املادة متجاتنسة ومنتظمة احلرارة.

2.2.8

معادلةّالنقلّاإلشعاعي

تنتج القدرة املاعة من وسط ما وحرارة اللمعان اليت تقابلها من التفاعل بني اإلشعاع واملادة ،وهي تتكون أساسا من اجلمع
بني عملييت اإلمخاد والبث اللتني حتداثن يف الوسط.
وأتثري اإلمخاد الذي حيد من شدة اإلشعاع الذي يعرب الوسط هو جمموع االمتصاص (التحول إىل حرارة) والتاتت الذي مبوجبه
ياع جزء من القدرة الواردة بدوره يف كل االجتاهات .واإلشعاع هو تنتيجة البث احلراري والتاتت.
وجيب أن يكون البث احلراري مساوايا للمتصاص عندما حيدث التوازن احلراري (قاتنون  .)Kirchhoffوال يتحقق هذا الارط
إال ابلنسبة لوسط امتصاص متساوي احلرارة (جسم أسود) .ويف معظم احلاالت العملية ال ينطبق هذا الارط .ومع ذلك ،ميكن
افرتاض حالة أقل صرامة من التوازن احلراري"احمللي" ،إذا كان ألي عنصر حجمي يف الوسط ،يف درجة حرارة حملية معينة ،تنفس
خصائص االمتصاص والبث اليت كان سيتمتع هبا لو كان يف حالة توازن حراري يف تلك الدرجة من احلرارة .وهذا ما حيدث،
يف الواقع ،عندما هتيمن عملية التصادم على عملية اإلشعاع ،كما حيدث للمواد اليت تتسم بكثافة عالية مبا فيه الكفاية .ولكي
ينطبق هذا الارط ،ال حيتاج األمر ال لوسط متساوي احلرارة وال لادة إشعاع متناح.
ومن املمكن ربط خرج مستقبِّل ما لقياس اإلشعاع حبرارة اللمعان  ،Tbعلى امتداد اجتاه احلزمة الرئيسية يف اهلوائي ،بوصفه انجت ا
عن مسامهة طبقة من الوسط يف سوية  [Ulaby et al., 1982] ،rابلعلقة:
K

' r ' e r ',r dr

r

 0 ke  r ' 1  a T  r '  aT

SC

حيث:
) :Tb(rحرارة اللمعان عند هوائي االستقبال
)' :T(rاحلرارة املادية عند سوية
: T0

)(K

'(K) r

حرارة اللمعان عند احلدود

)(K

 :TSCمتوسط حرارة اإلشعاع املاتت (ابفرتاض تاتت متناح)
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معامل اإلمخاد
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معرفة أبهنا:
السماكة الضوئيةّ ،
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( r, r ' ) 

(مقدرة بوحدة .)neper

وهذه املعادلة ،املعروفة ابسم معادلة النقل اإلشعاعي ،حتكم تفاعل اإلشعاع عرب وسط ما وتفيد أن حرارة ملعان سيناريو ما ترتبط
ابحلرارة املادية للوسط وخصائصه وتكوينه وكثافته .والتعبري املباشر حلرارة اللمعان من حيث احلرارة املادية يتابع حىت جمال املوجات
الصغرية يف تقريب .Rayleigh-Jeans
وتنطبق معادلة النقل اإلشعاعي يف احلالة األكثر عموما ،وتصف العمليات اإلشعاعية يف أي سيناريو .ويف حالة القياس
اإلشعاعي يف الغلف اجلوي ،ينطوي احلل العام للمعادلة ) (4.8على االمتصاص والتاتت يف كل االجتاهات ويؤدي إىل صيغ
معقدة للغاية.
ويتسبب وجود املاء السائل يف الغلف اجلوي ،يف شكل سحب ومطر عادة ،يف عمليات تاتت .ويتوقف أتثري التاتت
يف النقل اإلشعاعي على عاملني :مقدار تاتت البياض تنسبة إىل معامل االمتصاص (أو تاتت البياض الوحيد) ودالة طور
التاتت .وحيدد العامل األول جمموع شدة التاتت ،يف حني ميثل العامل الثاين التوزيع االجتاهي جملال التاتت .وال بد من إجراء
حساابت معقدة ووضع عدة افرتاضات للنظر على حدة يف خمتلف األوضاع العملية .وينطوي جتاهل ظواهر التاتت على تبسيط
هام ال ميكن افرتاضه مطلقا إال يف حالة الغياب التام للسائل .وحاالت وجود قطرات كبرية ماكوك فيها من حيث املبدأ وتفضي
عادة إىل التقليل من شأن جمموع التوهني يف املسري.
وتعقيد املعادلة ) (4.8ينخفض باكل كبري عندما ميكن جتاهل التاتت ،أي يف ظروف مساء صافية ،يف غياب السائل .ويف وجود
السحب و/أو املطر ،قد يكون التاتت بسبب قطرات املاء مهملا ،وهذا يتوقف على الكثافة وتوزيع حجم قطرات املاء تنسبة
إىل طول املوجة .وميكن جتاهل آاثر التاتت يف أي جو دون تردد  .GHz 10وكتقريب أول ،يصلح افرتاض عدم التاتت أيضا
يف أحوال السحب غري اهلواطل ومعدالت األمطار اخلفيفة ،حىت تردد .GHz 50
وفضلا عن ذلك ،ميكن افرتاض أحوال التوازن احلراري الدينامي احمللية ابلنسبة للطبقات األدى واألكثف من اجلو ،وهي مسؤولة
عن معظم االمتصاص وحيث هتيمن عملية التصادم يف حتديد حرارة الوسط .ويستوىف هذا الارط حىت حوايل  20كيلومرتا.
وابلنسبة جلو غري ماتِّّت يف توازن حراري دينامي حملي يتم تبسيط وصف النقل اإلشعاعي وترتبط حرارة اللمعان  Tbخبواص
االمتصاص والبث يف الوسط كما يلي:
 0,r
ka  r  T  r  e  dr K

حيث:
:Tb

حرارة اللمعان عند هوائي مقياس اإلشعاع

:T0

حرارة اخللفية الكوتنية

)(K

) :T(rاحلرارة املادية يف اجلو يف السوية
) :ka(rمعامل االمتصاص
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= ) :(0,rاالمتصاص من مستوى األرض إىل مستوى ( rالعمق الضوئي) (بوحدة )neper

=  : 0, العتامة أو جمموع االمتصاص يف اجلو (بوحدة .)neper

وتفيد املعادلة ) (5.8أبن ملعان السماء عبارة عن جمموع ملعان اخللفية الكوتنية واالتنبعااثت من الطبقات اجلوية اللهنائية املفردة على طول
املسري قيد النظر ،وكلمها خم ّفض ابالمتصاص يف الطبقة اجلوية دوتنه .وتبع ا لذلك فإن الطبقات األدى تسهم بنصيب أكرب يف حرارة
اللمعان  ،Tbيف ظروف مماثلة من درجة احلرارة  .Tوبصفة عامة ،تتوقف حرارة اللمعان  Tbعلى اجلاتنبية الرأسية ملعاملت درجة احلرارة
واالمتصاص ،وتقابل هذه األخرية ،بدورها ،التوزيع الرأسي للمكوانت ذات الصلة وخصائصها.
وميكن استخدام املعادلة املبسطة ) (5.8باكل مستقل عن رصدات القياس اإلشعاعي ،وفق ا للنهج املباشر ،عندما حتسب درجة
حرارة اللمعان يف اجلو من التوزيعات الرأسية املعلومة للمعلمات املادية ومعاملت االمتصاص .ويعتمد هذا اإلجراء عموما
يف النماذج النظرية اليت تستخدم بياانت املسابري الراديوية مLiebe, 1989؛ .]Liebe et al., 1993
درجةّحرارةّاللمعان

3.2.8

يقاس البث يف جمال املوجات الصغرية بواسطة مقياس اإلشعاع وهو جهاز منفعل يتألف من هوائي ومستقبل وأداة تبني مقدار القدرة
املستقبلة .والقدرة املستقبلة متناسبة مع درجة حرارة اللمعان املرصودة ابهلوائي يف اجتاه الفص الرئيسي من األوساط احمليطة .وميكن استخراج
درجة حرارة اللمعان ،بدورها ،يف تقريب  Rayleigh-Jeansلقاتنون  ،Planckوهو صاحل حىت ترددات املوجات الصغرية.
وميكن استباتنة تاكيلني منوذجيني ‘1’ :هوائي موجه حنو األعلى ،وهو حالة قياس اإلشعاع يف اجلو ،يستخدم يف االتصاالت
الراديوية الساتلية؛ و’ ‘2هوائي موجه حنو األسفل ،غري الوصلة اهلابطة يف االتصاالت الساتلية ،يتعلق أيض ا ابستاعار سطح
األرض عن بعد.
درجة حرارة اللمعان  Tbupاملقيسة على السطح بواسطة هوائي موجه حنو األعلى ،يف غلف جوي غري ماتت وغري
’ ‘1
عاكس ،وتعطى ببساطة ابملعادلة ).(5.8
التعبري عن درجة حرارة اللمعان  Tbdwnكما ترى من هوائي موجه حنو األسفل حممول على منت ساتل له زاوية
’ ‘2
ورود  ،ينبغي أن أيخذ يف احلسبان املسامهات على مسريين (اتنظر الاكل :)1.8
– املسري  :Aمسري اإلشعاع يف اجلو  ،Tbupالذي ينعكس عن السطح حنو هوائي الساتل؛
– املسري  :Bاملرئي من اهلوائي املوجه حنو األسفل بزاوية ورود .
) (0,r2

حيث:

:Tatm2

:Tsurf
:e
:
:

درجة حرارة ملعان اجلو على طول املسري  ،Bاليت تعطيها املعادلة
مسامهة اخللفية الكوتنية.
درجة حرارة ملعان سطح األرض.
درجة ح اررة اللمعان على طول املسري  ،Aاليت تعطيها املعادلة ) ،(5.8اليت يعكسها سطح األرض.
 :  eTsurfجمموع درجات ح اررة اللمعان الناجتة من سطح األرض ،املوهنة يف اجلو على طول املسري .B
درجة احلرارة املادية ) (Kلسطح األرض.
بثية السطح ).(0  e  1
إتنعكاسية السطح )( ،(0    1مربع معامل االتنعكاس؛ .)e +  = 1
زاوية الورود.
)(5.8

: eTsurf
: Tbup

) (0,r2
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ويفرتض ،من ابب التبسيط ،أن يكون السطح أملسا لكي يكون تقريب االتنعكاس املرآوي صاحلا.
الاكل

1.8

املسامهاتّيفّدرجةّحرارةّاللمعانّTbdwn

اليتّيتلقاهاّاهلوائيّاحملمولّعلىّساتل

Tsky
Sensor Tbdwn
احملساس Tbdwn

BPath
Bاملسري

Path
A
املسري A
r

Tatm 1 , 1

Tatm 2 , 2
r
´

´




r1

r2

Tsurf, , 

Surface of the Earth

سطح األرض

Radio-Meteo. 08-01

ويف ظل بعض االفرتاضات ميكن حتقيق الكثري من التبسيط.
وابلنسبة هلوائي موجه حنو األسفل يف النافذة فوق  GHz 3وأدى من حوايل
األرض واالتنبعااثت من مكوانت الغلف اجلوي ،يف تقريب أول.

GHz 10

ميكن جتاهل كل من الضوضاء خارج

عندئذ تبسط املعادلة ) (6.8إىل:
Tbdwn  eTsurf  T0

) (7 . 8

ويف حالة قياس إشعاعي متجه حنو األعلى ،إذا مت استبدال درجة احلرارة املادية ) T(rمبتوسط درجة احلرارة املاعة  ،Tmrميكن
افرتاض ما يصل إىل  GHz 40على أتنه يساوي درجة احلرارة احمليطة ،ومن مث تبسط املعادلة ) (5.8إىل:





Tbup  Tmr 1  10 A/10  T0e A/4.34

)(8.8

حيث  :Aهو التوهني يف اجتاه واحد عرب الغلف اجلوي ) (dBو T0هي درجة حرارة اخللفية الكوتنية.
وميكن استخراج قيم درجة حرارة اللمعان يف اجلو يف أي زاوية ارتفاع  مبجرد ضرب قيمة الدرجة يف اجتاه السمت بقاطع متام
السمت  ،إذا أمكن افرتاض غلف جوي من طبقات أفقية.
وابلنسبة لزوااي ارتفاع أعلى من  70درجة ،يكون اخلطأ املقابل أقل من  1يف املائة ].[Waters, 1976
ويف معرض تقدير درجة حرارة هوائي ما ،جيب النظر يف خمطط اهلوائي وخاصة اإلشعاع من سطح األرض إىل فصوص
اهلوائي اجلاتنبية.

الفصل
3.8
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البثيةّيفّالغالفّاجلوي

الغلف اجلوي هو تنظام حراري دينامي حييط ابألرض حىت ارتفاع حوايل  100كيلومرت .ولكن يف معظم تطبيقات اتنتاار املوجات
الصغرية يقتصر االهتمام على الطبقة السفلى فقط ،أي ما يصل اىل  20كيلومرت ،وهي حتتوي على اجلزء األكرب من كتلة
الغلف اجلوي.
ومن وجهة تنظر احلرارة الدينامية ،ميكن تصور الغلف اجلوي مبثابة حمرك حراري توفر الامس فيه دخل الطاقة ويكون تربيد
األشعة حتت احلمراء حنو الفضاء مبثابة العادم .ومن شأن تبادالت احلرارة الكامنة ،اليت ال تنطوي على تغريات يف درجة احلرارة،
أن تؤدي إىل حتوالت طورية ،من تبخر وتكاثف ،توفر املزيد من التربيد واالحرتار يف اهلواء ،على التوايل .ومثة مصادر وعوادم
أخرى حتدث ،من حيث املادة ،عن طريق تبخر املياه يف الرتبة وهطول املائيات.
وفيما يتعلق ابلنقل اإلشعاعي ميكن اعتبار الغلف اجلوي مبثابة وسط يتألف من مكوانت غازية وسائلة وصلبة .ومن بني
املكوانت السائلة والصلبة ،تكون اجلسيمات املائية (من مطر وثلج وسحب) هي العامل املهيمن يف جمال املوجات الصغرية ،بينما
تكون اجلسيمات األخرى ،مثل الغبار والدخان والرمال ،ذات أمهية اثتنوية بصفة عامة.
واملكوانت الغازية الرئيسية يف الغلف اجلوي هي النيرتوجني واألكسجني واألرغون واثين أكسيد الكربون (ما جمموعه
 99,999يف املائة من حجم اهلواء اجلاف) وخبار املاء ،وهو أحد املكوانت املتغرية .ومن بني هذه الغازات يتسبب األكسجني
وخبار املاء فقط يف امتصاص شديد يف جمال املوجات الصغرية ،أما الغازات اليت ليس هلا عزم كهرابئي أو مغنطيسي ثنائي
األقطاب فل متتص املوجات الصغرية ] .[Gibbins, 1988ويف املنطقة دون امليلليمرتية واألشعة حتت احلمراء ،تكون الغازات
املهيمنة ،اليت تسبب االمتصاص ،هي خبار املاء واثين أكسيد الكربون.
ومبا أن الغلف اجلوي يتسم ابلتوازن احلراري الدينامي احمللي يف عمق
من خواص االمتصاص والتاتت (اتنظر الفصلني  2و.)6

20

كيلومرت األدى من األرض ،فإن قدرته البثية أتيت

ويبني الاكل  2.8درجة حرارة اللمعان يف اجلو ابلنسبة ملستقبل على األرض ،ابستثناء مسامهة الضوضاء الكوتنية مبقدار
أو غريها من املصادر خارج األرض ،ابلنسبة للرتددات بني  1و .[Smith, 1982] GHz 340ويتم حساب املنحنيات للغازات
اجلوية واألكسجني وخبار املاء ،من أجل سبع زوااي ارتفاع خمتلفة من ( °90 = السمت) إىل ( °0 = األفق) .وقد مت اختيار
الاكل  2.8لتمثيل متوسط غلف جوي (أي برتكيز خبار املاء قدره  .)g/m3 7,5وجاتنبية درجة احلرارة مقتبسة من الغلف
اجلوي القياسي يف الوالايت املتحدة لعام ( [NOAA et al., 1976] 1976درجة حرارة السطح  15درجة مئوية) .ويقدم
الاكل  3.8صيغة موسعة للاكل  2.8من أجل الرتددات دون .GHz 60
K 2,7

وابلنسبة جلميع احلساابت فإن النموذج املفرتض هو غلف جوي مرجعي كما يف التوصية  .ITU-R P.369والضغط الكلي
هو الضغط اجلوي القياسي ) (1 013 hPaعند مستوى سطح البحر مع إضافة ضغط خبار املاء إليه .وهذا يعطي قيمة
 hPa 1 023لكل  g/m3 7,5من خبار املاء.
ويفرتض حدوث افخنفاض أسي يف كمية خبار املاء بتزايد االرتفاع ،على أساس ارتفاع تدرج  2كيلومرت حىت سوية الرتوبوبوز،
وتستخدم فوق هذه السوية جاتنبية خبار املاء اليت وضعها  .[1976] Harriesوخيضع افخنفاض الضغط يف الغلف اجلوي اجلاف
أيض ا لقاتنون أسي ،يف حني أن االفخنفاض يف درجة احلرارة ( 6,5درجة مئوية/كيلومرت) افخنفاض خطي حىت ارتفاع حوايل
 12كيلومرتا .وبناءا على هذه االفرتاضات من املمكن تقييم درجة حرارة الضوضاء يف السمت اتنطلقا من بياانت الرطوبة ودرجة
احلرارة والضغط على السطح .وهذه البياانت متوافقة إىل حد معقول مع الكمية احملدودة من البياانت التجريبية املتوفرة
].[Clark et al., 1984; Gibbins et al., 1975
ويف بعض احلاالت جند أن االفرتاضات الواردة أعله ليست صحيحة ،وخصوصا يف املناطق اليت تكون فيها الرطوبة النسبية عالية
جدا ،مثل املناطق االستوائية .وعلى وجه اخلصوص ،فإن تقييم درجة حرارة اللمعان يف السمت غري دقيق يف حالة حدوث
اتنقلابت يف درجة احلرارة والرطوبة يف الغلف اجلوي.
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وقد أجريت دراسة تنقل إشعاعي تامل آاثر السحب يف الوالايت املتحدة ] .[Slobin, 1982ومت احتساب درجات حرارة
اللمعان يف السمت من بياانت األرصاد اجلوية ملدة سنة منوذجية اختريت من قاعدة بياانت تامل  15سنة لكل من املواقع
وعددها  15موقعا .وترد يف الاكلني  4a.8و 4b.8النتائج من موقعني يف الوالايت املتحدة ،ومها يوما ،أريزوان (هطول األمطار
مبعدل  cm 5,5سنوايا) ومدينة تنيويورك (هطول األمطار مبعدل  cm 98,5سنوايا) وذلك ابلنسبة خلمسة ترددات خمتلفة .ويبدو
من املنحنيات أن درجة حرارة الضوضاء يف السمت لرتدد  GHz 90ميكن أن تكون أقل مما هي لرتدد  .GHz 44وهذا هو احلال
ابلنسبة لدرجات حرارة ملعان يف السمت منخفضة للغاية ،وهو ما يعين أن حمتوى خبار املاء منخفض جدا (أقل من
حوايل .)g/m33
الاكل

2.8

درجةّحرارةّاللمعانّ(مساءّصافية)ّمنّأجلّتركيزّخبارّاملاءّمبقدارّg/m3 7.5

(درجةّاحلرارةّ ّوالضغطّعندّالسطحّيعادلّّ15درجةّمئويةّو)mbّ1 023؛
ّهيّزاويةّاالرتفاعّ][Smith, 1982
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الاكل

3.8

درجةّحرارةّاللمعانّ(جوّصاف)ّمنّأجلّتركيزّخبارّاملاءّمبقدارّg/m3 7.5

(تدريجّمقياسّإحداثيّالسيناتّيفّالشكلّ)2.8؛
ّهيّزاويةّاالرتفاعّ]ّ [Smith, 1982
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اجلزءّمنّالزمنّالذيّتكونّفيهّحرارةّ(ملعان)ّالضوضاءّالسما ّويةّيفّالسمتّمساوية
لقيمةّإحداثيّالسيناتّأوّأقلّمنهاّلسنةّمنوذجيةّ]ّ [Slobin, 1982
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ب) تنيويورك ،الوالايت املتحدة (1959؛ جمموع هطول املطر)mm 985 :
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أ) يوما ،أريزوان ،الوالايت املتحدة (1961؛ جمموع هطول املطر)mm 55 :

اجلزء مسن السنة

0.6
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4.8

البثيةّعلىّسطحّاألرض

يبني الاكل  5.8اخلواص األساسية لسطح أرض أملس .ويبدو يف الاكل البثية (التدرج األيسر) ومعامل اتنعكاس القدرة (التدرج األمين)
ملياه البحر والرتبة الرطبة والرتبة اجلافة حلالة سطوح مستوية يف تردد  ،GHz 10الستقطاب رأسي وأفقي م.]Ulaby et al., 1981
وبثية مياه البحر منخفضة تنسبيا )>  (0.4يف حالة الورود العادي ،تنظرا الرتفاع عدد األجزاء احلقيقية واملتخيلة تنسبيا يف اثبت
العزل الكهرابئي .وعندما تزداد زاوية الورود  ،تزداد البثية يف االستقطاب الرأسي ،بينما تتناقص يف االستقطاب األفقي؛ ويلحظ
أقصى الفرق بني االستقطابني عند االقرتاب من زاوية .Brewster
وكل اجلزأين احلقيقي واملتخيل من اثبت العزل الكهرابئي يف الرتبة أقل من تنظرييهما يف مياه البحر ،مع ما يرتتب عليه من زايدة البثية يف
السمت واحلد من الفرق بني االستقطابني عندما تكون  . > 0وبطبيعة احلال ،فإن هذه التأثريات أوضح عندما تكون الرتبة جافة.
وقد مت احلصول على املنحنيات املبينة يف الاكل  5.8ابفرتاض استواء سطح أرض .أما على صعيد الواقع ،فإن اخلاوتنة ووجود
عناصر صغرية منفصلة (ماتتات) ،مثل أوراق وسيقان النبات أو بلّورات الثلج ،متيل إىل تعديل سلوك السطح مما يؤدي ،بصفة
عامة ،إىل زايدة البثية يف السمت وإىل افخنفاض الفرق بني االستقطابني.
الاكل

5.8

االنعكاسياتّوالبثياتّاحملسوبةّكدالةّلزاويةّالورودّعندّGHzّ10
احلسابّعلىّأساسّمنوذجّسطحّمستوّ)(Ulaby et al., 1981
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ويبني الاكل  6.8القيم التجريبية للبثية يف السمت ،مقيسة عرب بعض السطوح الطبيعية يف املدى .[Ulaby et al , 1982] GHz 35-1
وبصفة عامة ،ترتبط البثيات املنخفضة ابلسطوح امللساء وبوجود املاء ،أما البثيات األعلى فرتتبط ابلرطوبة املنخفضة واخلاوتنة العالية
ووجود ماتتات منفصلة (كما هو احلال يف وجود الثلج والغطاء النبايت).
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6.8

مدىّالقيمّاليتّميكنّأنّتغطيهاّبثيةّاملوجاتّالصغريةّيفّالنظري
ملختلفّأصنافّاألهدافّ]ّ[Ulaby et al., 1982
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وابلنسبة ملياه البحر ،فإن كل اجلزأين احلقيقي واملتخيل لثابت العزل الكهرابئي يف مياه البحر عاليا تنسبيا يف املدى  ،GHz 40-1وذلك
بسبب قابلية االستقطاب وخسائر العازل وتوصيلية امللوحة .وتبعا لذلك ،وابلنسبة لسطوح مستوية ،فإن البثية ،وابلتايل درجة حرارة
اللمعان ،منخفضة .ومع ذلك ،ويف الرتددات العالية ،قد يولد وجود الرايح والزبد زايدات ملموسة يف البثية ].[Nordberg et al., 1971
ويتحكم يف بثية الرتبة العارية أساسا معلمتان :مها اخلاوتنة وحمتوى الرطوبة .وابلنسبة للعلقة   <  40°ولرتددات أعلى
من  GHz 10فإن بثية الرتبة اجلافة اخلانة مرتفعة تنسبيا ( 0,95-0,9عموما) .وتنخفض البثية عندما تكون الرتبة ملساء و/أو رطبة
أو عندما يكون الرتدد منخفضا .وميكن الوصول إىل قيم بثية منخفضة ) (0,6-0,5لرتبة ملساء رطبة يف ترددات منخفضة
).[Ulaby et al., 1986] (GHz 5-1
وفيما يتعلق ابلغطاء النبايت ،ويف ترددات أعلى من حوايل  ،GHz 10فإن االشعاع املنبعث من الغطاء النبايت يهيمن على مسامهة الرتبة
الواقعة حتته ،حىت يف حالة النبااتت القصرية .ويف حالة الغاابت أو احملاصيل الزراعية ذات األوراق والسيقان الكبرية تنسبي ا (مثل الذرة وعباد
الامس) تكون مسامهة النبااتت مهمة أيضا تنزوالا حىت  .GHz 1,4وبثية املوجات الصغرية للسطوح املزروعة أعلى عموما من 0,85
وتنطوي على فروق صغرية بني االستقطابني الرأسي واألفقي ].[Ferrazzoli et al., 1992
وآاثر الثلج على البث مهمة عموما عند ترددات عالية (فوق حوايل  GHz 10عموما) .ويتحكم يف البثية جمموع كمية الثلج
(املعرب عنها ابلسنتيمرتات املكافئة من املاء) والرطوبة .ومن شأن وجود طبقات عميقة من الثلج اجلاف أن خيفض البثية إىل
قيمة  0,8عند  GHz 10و 0,6عند  .GHz 37ومن انحية أخرى ،يتم احلصول على قيم بثية عالية يف حالة الثلج الرطب [Ulaby
].et al., 1982
وابلنسبة لساتل يف مدار اثبت ابلنسبة إىل األرض ،ميكن احلصول على درجة حرارة اهلوائي حبساب درجة حرارة اللمعان يف كل
اجتاه بواسطة املعادلة ) (6.8يف أحوال معروفة من حيث اجلو وسطح األرض ،مث حساب تكامل القيم الناجتة ملخطط اهلوائي
(الفص الرئيسي) .وقد مت ذلك لساتل ذي حزمة غوسية تغطي األرض ابفرتاض قيم متوسطة لألرض والظروف اجلوية لرتددات
ترتاوح من  1إىل  .[Njoku and Smith, 1985] GHz 50وترد النتائج يف الاكل .7.8
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الاكل

7.8

درجةّحرارةّاللمعانّاملرجحةّلألرضّكدالةّخلطّالطول
املرئيّمنّمدارّاثبتّابلنسبةّإىلّاألرضّيفّتردداتّبنيّّ1وّ GHzّ51
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5.8
1.5.8

تقديرّالقياسّالراديويّللتوهنيّوطولّاملسري
حملةّعامة

يتميز سلوك املسري الراديوي عرب الغلف اجلوي بكميتني رئيسيتني :ومها توهني املسري وأتخر املسري ،وكلمها ميكن التعبري عنه
من حيث االتنكسارية املعقدة (اتنظر التوصية :)ITU-R P.453
) N = N0 + N'( f ) + j N''( f

ويتوقف التوهني على اجلزء املتخيل )  ،N''( fيف حني يرتبط التأخر ابحلدين احلقيقيني.

)(9.8
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واحلدود الثلثة يف االتنكسارية املعقدة هي داالت احلالة املادية للهواء ،أي درجة احلرارة والضغط اجلوي وكثافة خبار املاء .وحاملا
تعرف هذه املعلمات ،ميكن احلصول على االتنكسارية ،وابلتايل التوهني وأتخر املسري بفضل هذه املعلمات املادية.
وتربط معادلة النقل اإلشعاعي درجة حرارة اللمعان املقيسة إشعاعي ا  Tbابجلاتنبيات الرأسية لدرجة حرارة اجلو واالمتصاص،
ويتوقف هذا األخري بدوره على توزيع مكوانت االمتصاص .ومن مث ميكن استخدام املعادلة ) ،(5.8وهي التعبري املبسط ملعادلة
النقل اإلشعاعي ،الستخراج تقديرات كل من توهني املسري والطول الزائد بواسطة خوارزميات القلب.
ومع ذلك ،ينبغي أال يغرب عن البال أن املعادلتني
عن حل بسيط مباشر.
2.5.8

تقديرّالتوهنيّابلقياسّالراديوي

) (4.8و)(5.8

مها معادلتان تكامليتان ،ومن مث ال يتمخض إجراء القلب

ّ

إن التطبيق املعهود للقياسات اإلشعاعية لدرجة حرارة اللمعان هو استخراج توهني املسري عند تردد مقياس االشعاع .ولدى إدخال
درجة احلرارة املاعة الفعالة أو الوسطية  Tmrاملعرفة بوصفها:
 0,r 

K

ميكن تبسيط املعادلة ) (5.8إىل:

 ka  r  T  r  e dr
k Tmr 
 0,r 
 ka  r  e dr
K

حيث  tهي بثية

Tb = T0 (1-t) + Tmr t

)(10.8

)(11.8

الوسط (.)t = e-

وهذه املعادلة ،عندما حتل فيما خيص  ،tتعطي من أجل التوهني بوحدة  dBالتعبري:
 T T 
A  10log 10  mr 0  dB
 Tb  T0 

)(12.8

وهي املعادلة الاائعة االستخدام لتحويل درجات حرارة اللمعان  Tbاملقيسة إشعاعيا يف توهني املسري  .Aومع ذلك ،ينبغي
أن يقتصر استخدام املعادلة ) (12.8على القيم املنخفضة لتوهني املسري .ويف الواقع ،كلما ازداد هذا التوهني فإن مقياس اإلشعاع
يقيس قيم درجة حرارة اللمعان  Tbأقرب فأقرب إىل درجة حرارة الغلف اجلوي املاعة الفعالة  ،Tmrمما يؤدي إىل افخنفاض شديد
يف دقة التوهني احملسوب.
وتتوقف قيمة  ،Tmrاليت تضم معلومات عن التبعية الرأسية للخواص الفيزايئية للغلف اجلوي ،على الرتدد وعلى املعلمات املادية
واملناخية احمللية .واستخدام هذا الثابت الوحيد ليحل حمل جاتنبية جوية متفاوتة ال ينال كثريا من دقة خوارزمية القلب حىت
 GHz 50ولدرجات حرارة ملعان مساوية أقل من حنو ( K 100أي يف غياب املطر) .ويف الواقع ،من شأن خطأ يف درجة احلرارة
 Tmrمبقدار  K 10أن يؤدي إىل حوايل  5يف املائة خطأ يف التوهني  ،Aيف تردد  ،GHz 30وهو خطأ مهمل يف خطوة أوىل
من التقريب.
وتقدر ( Tmrحوايل  K 270عموم ا) اتنطلق ا من درجة حرارة سطح األرض أو من سرب الغلف اجلوي احمليط عرب متوسطات
شهرية مناخية .وميكن افرتاض وجود علقة خطية لتقدير أول لقيمة  Tmrمن درجة احلرارة السطحية  Tsبضرب هذه األخرية
بقيمة  0,95للنطاق  GHz 20و 0,94للنطاق .GHz 30
واالشتقاق املباشر لتوهني املسري يف تنفس الرتدد التاغيلي ملقياس اإلشعاع بواسطة املعادلة ) (12.8هو أبسط عملية قلب ملعادلة
النقل اإلشعاعي ) ،(5.8يف حالة امتصاص منخفض يف الغلف اجلوي ويف غياب التاتت .وتستبدل جاتنبية درجة احلرارة بقيمة
واحدة اثبتة ويتم حساب تكامل خصائص االمتصاص على طول املسري من حيث إمجايل االمتصاص الناتج.
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وقد شاع استخدام هذا اإلجراء يف املاضي ،بوصفه تطبيق القياس اإلشعاعي الرئيسي يف االتنتاار الراديوي للحصول على
إحصاءات التوهني يف غياب منار ساتلي .ومبا أن الرتددات كاتنت منخفضة تنسبي ا ) ،(GHz 14/11فقد استويف شرط التوهني
املنخفض عموما ،حىت خلل الفرتات املطرية.
3.5.8

تقديرّأتخرّمسريّاالنتشار

يكون طول املسري الكهرابئي إلشارة راديوية تنتار عرب الغلف اجلوي أطول من املسري املادي مبسافة تسمى "طول املسري الكهرابئي
يعرب عن طول املسري الزائد بوصفه زمن "أتخر
الزائد"  ،Rوهو متناسب مع تكامل جاتنبية االتنكسارية  Nعلى طول املسري .وكثريا ما ّ
املسري املقابل" .وقيمة  Rعلى وجه الدقة أمر ابلغ األمهية لعدة تطبيقات ،مثل علم الفلك الراديوي قياس التداخل خبط أساس طويل
جدا ) ،(VLBIوتتبّع الصواريخ وملحة املركبات الفضائية وتنظم حتديد املواقع ) (GPSالقائمة على السواتل ].[Solheim, 1993
وكل األيوتنوسفري والرتوبوسفري مسؤول عن أتخر املسري .وسيقتصر النظر هنا على آاثر الرتوبوسفري .وتبحث مسألة أتخر املسري
بسبب األيوتنوسفري يف التوصية .ITU-R P.531
ومبا أن املسامهة يف أتخر املسري بسبب املائيات اجلوية أخفض مبرتبتني فيما يتعلق ابلغازات ،فيمكن إمهاهلا وميكن متثيل
االتنكسارية غري التاتتية جتريبيا كمجموع املكوتنة بسبب اهلواء اجلاف ابإلضافة إىل املكوتنة بسبب خبار املاء ،على النحو الوارد
يف التوصية .ITU-R P.453
وميكن التعبري عن إمجايل طول املسري الزائد الناتج يف املقابل بوصفه جمموع املكوتنتني اجلافة والرطبة:
cm
حيث  Pهو الضغط الكلي ) ،(hPaوTs

1 790 V
Ts

Rtot = Rdry + Rwet = 0,00228 P +

)(13.8

درجة احلرارة السطحية ) (Kو (kg/m2) Vهو احملتوى الكلي لبخار املاء على طول املسري.

وترتاوح قيمة  Rtotمن  220إىل  270سنتيمرتا ،عند مستوى سطح البحر يف اجتاه السمت .وتعزى أكرب مسامهة دون منازع
إىل اجلو اجلاف ،وهي أيضا منمذجة بدقة ومتناسبة طردا مع الضغط اجلوي .ولذا فإن  ،Rdryوهي حوايل  240سنتيمرتا ،ليست
املصدر الرئيسي لعدم الدقة شريطة أن يقاس الضغط اجلوي بدقة.
وترتاوح قيمة املكوتنة الرطبة ،Rwet ،بسبب طبيعة استقطاب جزيئات املاء ،من  5إىل  60سنتيمرتا .ومبا أن هذه املكوتنة متغايرة
إىل حد كبري يف أتخر الرتوبوسفري فهي املصدر الرئيسي للخطأ ابلنسبة لدقة تنظم اجليوديسيا وحتديد املواقع ومن مث جيب قياسها
باكل دقيق للغاية.
وتقوم األساليب املارتكة على قياسات املسابري الراديوية جلاتنبيات درجة احلرارة وخبار املاء ،ولكنها ليست ممثلة لتغاير الزمن ومتيل
إىل الفال عند تطبيق قيمة  Vاملقيسة على مسريات منخفضة االرتفاع ،حيث ال ميكن تطبيق افرتاض الطبقات األفقية.
ومن شأن القياسات اإلشعاعية أن تساعد كثريا يف توفري تقديرات للمحتوى من البخار وابلتايل قيمة  Rwetعلى طول املسري
الفعلي موضع االهتمام .ومع أن البث اإلشعاعي للبخار متناسب مع درجة احلرارة احمللية ،وبينما تتمتع االتنكسارية بسبب خبار
املاء بعلقة عكسية مع درجة احلرارة ،فقد أثبت القياس اإلشعاعي لبخار املاء أتنه دقيق ا جدا .ومردّ ذلك على ما يبدو هو تركيز
خبار املاء يف أدى مستوايت الغلف اجلوي عند درجات حرارة متسقة إىل حد ما.
وتبلغ الدقة احملرزة يف التقدير اإلشعاعي للكميات الزائدة يف طول املسري بضعة ميلليمرتات يف السمت وحوايل  2سنتيمرت لزوااي
ارتفاع منخفضة جدا.
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االستشعارّعنّبّعدّاملنفعلّلتكوينّالغالفّاجلوي ّ
حملةّعامة

يتطلب األمر ،يف عدد من احلاالت ،معرفة توهني املسري عند ترددات خمتلفة عن تلك اليت يتم فيها تاغيل مقاييس اإلشعاع،
وذلك غالب ا يف تنطاقات تكون فيها اآلاثر املرتتبة على مكوانت بسيطة يف اجلو ذات صلة بتطبيقات االتنتاار ،عموم ا لتعريف
سوية "السماء الصافية" وإلزالة التقلبات الدورية بسبب النظام تنفسه.
ويف هذه احلاالت مثة حاجة إىل شكل من أشكال تدريج الرتدد .مث هناك حاجة إىل سلسلة من القياسات عند ترددات خمتلفة
لقلب املعادلة ) (5.8على حنو أكثر تفصيلا الستخراج كثافة مكوانت الغلف اجلوي كدالة للرتفاع .ومن هذه املعرفة ميكن
استخراج التوهني عند ترددات أخرى.
وتبعية درجة حرارة اللمعان ملعلمات الغلف اجلوي ليست خطية .وميكن وصف التوزيع الرأسي للستجابة من حيث درجة حرارة
اللمعان بواسطة داالت الرتجيح اليت تعرب عن املسامهة النسبية يف ازدايد اللمعان يف أي سوية بسبب فرادى املكوانت .ومع
أن جاتنبيات داالت الرتجيح حتسب ابلنسبة لدرجة احلرارة وخبار املاء واملاء السائل يف عدة ترددات ،فإن استخراج التوزيعات الرأسية
الكاملة للماء يف الغلف اجلوي بواسطة القياسات اإلشعاعية ليست عملية بسيطة وليست مطلوبة متام ا لتطبيقات االتنتاار
الراديوي.
وميكن اقرتاح تبسيط مرض عندما تنعترب أن احملتوايت املتكاملة من البخار والسائل على طول املسري متناسبة مع التوهني املستخرج
ابلقياس اإلشعاعي .واخليار السليم لرتددات القياس اإلشعاعي اليت تستويف هذا الارط على أفضل وجه يسمح بعدئذ ابستخراج
إمجايل حمتوايت املاء يف الغلف اجلوي ،وابلتايل بتقدير التوهني الناتج يف أي تردد كذلك ،بواسطة مناذج االمتصاص وتقديرات
طول املسري الزائد.
2.6.8

حمتوىّاملاءّيفّالغالفّاجلوي

ميكن باكل عام ،يف حالة الغلف اجلوي غري املمطر وغري املاتت ،التعبري عن معامل االمتصاص
مسامهات امتصاص األكسجني وخبار املاء واملاء السائل:
dB/km

ka  ko 2  kv  kL

ka

الكلي بوصفه جمموع
)(14.8

ويف ظروف رطوبة معتدلة ،تكون معاملت االمتصاص متناسبة تقريب ا مع كثافة كل من األكسجني وخبار املاء واملاء السائل،
على التوايل.
عندئذ ميكن التعبري عن التوهني الكلي كما يلي:
dB

A  Ao  Av  AL  Ao  av V  aL L

)(15.8

حيث  Vو ،Lمعرب عنهما بوحدة  kg/m2أو ميلليمرت ،مها حمتوى البخار واملاء املتكامل أو الكلي ،على التوايل ،على طول
املسري ،و avو) aL (dB/mmمها معامل امتصاص الكتلة املقابلني.
 VوL

وميكن استخدام املعادلة ) (15.8حلساب التوهني اجلوي يف غياب املطر عند تردد معني بعد أن يتوفر االرتفاعان
املتكاملن .ويتم احلصول على قيم  Aoو avو aLعلى أساس رصدات املسابري الراديوية بتطبيق مناذج تنظرية حلساب االمتصاص
بسبب األكسجني والبخار واملاء مLiebe, 1989؛ .]Liebe et al., 1993
 VوL

وفيما عدا القياس املباشر إلمجايل حمتوى املاء من سرب طبقة اهلواء العلوي ،من املمكن ابلقياس اإلشعاعي استخراج
ابستخدام املعادلة ) (15.8يف ترددين مناسبني ،مما يسمح بتقدير التوهني يف الوقت الفعلي يف الرتدد املطلوب ،مباشرة على طول
املسري املرصود ].[Solimini, 1988
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وجدير ابمللحظة أن احملتوايت املتكاملة هي واصفات تقريبية للتوزيعات الرأسية للماء .ويف الواقع من املمكن جلاتنبيات خمتلفة
أن تتوافق مع تنفس القيم  Vو .Lومع ذلك ،ميكنها أن تقوم بتقديرات مرضية خلصائص الغلف اجلوي ،بقدر م يتعلق األمر
ابمتصاص املسري الكلي.
3.6.8

استخراجّحمتوىّاملاءّيفّالغالفّاجلويّابلقياسّاإلشعاعي

ّ

من املمكن ،ابلنسبة ملقياس إشعاع ثنائي القنوات يعمل يف ترددين  f1و ، f2كتابة املعادلة ) (15.8كما يلي:

حيث

 A1و A2

dB

A1  Ao1  av1V  aL1L

(16.8أ)

dB

A2  Ao 2  av 2V  aL 2 L

(16.8ب)

مها التوهينان املستخرجان من درجات حرارة اللمعان اإلشعاعي بواسطة املعادلة ).(12.8

ويسمح قلب املعادلتني (16.8أ) و(16.8ب) بتقدير الكميتني  Vو Lمن القياسات اإلشعاعية لتوهني املسري يف ترددين يتم
اختيارمها حبيث يكون اإلشعاع املنبعث حساسا باكل خاص لبخار املاء يف أحد من الرتددين وللماء السائل يف السحب
يف الرتدد اآلخر.
ويتوقف استخراج حمتوى خبار املاء الكلي  Vعلى جاتنبية ارتفاع كثافة خبار املاء .وعندما تكون هذه اجلاتنبية أسية تقريب ا ،ميكن اختيار
تردد على أحد جناحي ذروة االمتصاص بقيمة  GHz 22,235حبيث يعوض توسيع التأثري الناجم عن الضغط عن أتثري اجلاتنبية .ويف
هذه احلالة يكون استخراج  Vمستقلا عن ارتفاع مقياس اجلاتنبية .وهلذا السبب غالب ا ما يتم اختيار تردد من  GHz 20,6أو
 GHz 23,8مبثابة الرتدد األدى ،مع حساسية عالية لبخار املاء .وغالبا ما يتم اختيار الرتدد األعلى بقيمة  ،GHz 31,5وهي أكثر
حساسية للماء السائل ،ألن هذا الرتدد يقع يف تنطاق حممي (خمصص لعلم الفلك الراديوي) ] .[Westwater et al., 1990وبصفة
عامة ،كلما ازداد الفرق من حيث امتصاص املكوتنتني يف الرتددين ،ازدادت دقة االستخراج.
وميكن قلب املعادلتني (16.8أ) و(16.8ب) ابشتقاق تعبري منفرد لكل من Vو ،Lعلى النحو التايل:
V  c0v  c1v A1  c2v A2
L  c0L  c1L A1  c2L A2

(17.8أ)
(17.8ب)

حيث  cijهي معامل قلب يلخص اخلواص الفيزايئية للموجات الصغرية يف الغلف اجلوي من خلل معاملت امتصاص الكتلة
 aijيف املعادلتني (16.8أ) و(16.8ب) .وتتم معايرة معامل القلب  cijمن بياانت السرب الراديوي على أساس إحصائي ابستخدام
مناذج تنظرية.
ويوضح الاكل  8.8يف خمطط بياين إجراء االستخراج اإلشعاعي حملتوى املاء يف الغلف اجلوي ومعلمات املسري املقابلة.
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الاكل

8.8

إجراءّاالستخراجّاإلشعاعيّلتوهنيّاملسري
الغلف اجلوي

النقل اإلشعاعي

مقياس اإلشعاع

درجة حرارة اللمعان

التوهني (تردد مقياس اإلشعاع)

القلب

حمتوى املاء
أتخر املسري

التدريج

التوهني
(تردد املنار)

معايرة
املنار
Radio-Meteo. 08-07

4.6.8

معامالّاالستخراجّوالتدريج

معامل االستخراج والتدريج  cijو aijمها املعلمتان األساسيتان الشتقاق حمتوى املاء يف الغلف اجلوي من القياسات اإلشعاعية
ولتقييم التوهني يف ترددات أخرى ،على التوايل.
وكلمها يتوقف على الرتدد ودرجة احلرارة ،وإىل حد ما على  Vو ،Lمن خلل تبعية متصالبة تربط بني  avو Lوبني  aLو.V

كتيّب األرصاد اجلوية الراديوية

186

وحيتاج األمر ،يف اإلجراء الكامل ،إىل كل من املعاملني  cijو ،aijاألول يف ترددات القياس اإلشعاعي ،والثاين يف تردد التدريج.
ومبا أن هذين املعاملني مرتابطان ،ال يستخدم سوى  aijيف معظم احلاالت ،كذلك بسبب االتساق املادي .وميكن حساب
معامل امتصاص الكتلة  ،aijوابلتايل معامل االستخراج  ،cijبواسطة كل من الطريقة املادية واخلوارزميات الرجعية على السواء.
وتستند الطريقة املادية فقط إىل بياانت السرب الراديوي ،ومنها حيتسب التوهني الكلي يف املعادلة
ويتم احلصول على احملتوى الكلي لبخار املاء  Vمن جاتنبية كثافة خبار املاء املقيسة مباشرة ابلسرب الراديوي.

)(15.8

بواسطة مناذج تنظرية.

ويناأ املزيد من الصعوابت عندما يتعني تقدير إمجايل السائل  ،Lوذلك ألن املسبار الراديوي ال يستاعر املاء السائل مباشرة.
ومن هنا ضرورة حتديد وجود السائل وكثافته عن طريق كميات أخرى ،وهي كثافة البخار احمللي ) v(zعموما .وقد وضعت مناذج
متطورة هلذا الغرض ،ومع ذلك ما زال وجود السائل وكميته اإلمجالية مصدر قدر كبري من أحوال عدم الدقة.
ولكن جاتنب عدم اليقني هذا موجود كذلك يف حتليل االحندار اخلطي اإلحصائي ،الذي يطبق عادة السرتجاع معاملت ،cij
مباشرة من القياسات اإلشعاعية ،بواسطة املعادلتني (17.8أ) و(17.8ب) .وتتم وفقا هلذا النهج ،يف الواقع ،مقارتنة التوهينات
املقيسة إشعاعي ا لقيميت  Vو Lاللتني مت احلصول عليهما من عمليات السرب الراديوي ،عرب قاعدة بياانت مفيدة إحصائي ا.
وجدير ابمللحظة أن قيم  Aoلألكسجني هي ببساطة جمموع التوهني يف السمت ،ولذلك ينبغي تصحيحها ملراعاة االرتفاع
الفعلي .وميكن تصحيح األكسجني بواسطة قاتنون قاطع التمام.

ويظهر معامل امتصاص كتلة البخار  avقدرا حمدودا جدا من تغاير الزمان واملكان ،مما يسمح ابستخدام قيمة واحدة فقط ملناطق
واسعة .وهذا التغاير أكثر حدة يف حالة  ،aLمما يدل على تقلبات بني املواقع وبني الصيف والاتاء مما يؤدي إىل فوارق يف حدود
بضعة أعاار  ،dBمن حيث جمموع توهني املاء السائل .وميكن أن يعزى هذا السلوك إىل كل من تبعية درجة احلرارة وقيود املعايري
املفرتضة لتحديد وجود السائل وكميته.
وحساسية التوهني املتدرج إزاء األخطاء يف املعاملت  aijليست عالية جدا .والتباين مبقدار  dB/mm 0,01يف قيمة  ،avيؤدي
إىل أقل من  dB 0,1من اخلطأ يف التوهني  Aيف السماء الصافية وإىل  dB 0,4يف األحوال الرطبة ) .(V = 40 mmوابلنسبة
ملعامل السائل  ،aLفإن خطأا مبقدار  dB/mm 0,1يسبب اختلفات مبقدار  dB 0,1يف جو رطب ).(L = 1 mm
وتسهم عدة عوامل يف اخلطأ يف حتديد القياس اإلشعاعي للتوهني يف الغلف اجلوي .ويتطلب استخراج  Vو ،Lعلى وجه اخلصوص،
كلا من القياس املادي لإلشعاع وتقدير لعدد من املعلمات ،يسهم كل منها يف عدم اليقني الكلي ].[Westwater, 1978
أوالا ،فيما يتعلق ابملعادلة ) ،(12.8ال ميكن حتديد احلرارة املاعة ،Tmr ،ابلضبط ما مل يعرف التوزيع الرأسي الكامل للحرارة .ومع
ذلك ،جند ابستخدام البياانت املناخية أن االحنراف املعياري  Tmrيقتصر على بضع وحدات  Kelvinدون .GHz 40
ويعطى توهني األكسجني  Aoكثابت يف املعادلة ) (15.8ويف إجراء االسرتجاع اللحق ،بينما يتغري ابلنسبة ملوقع معني وفصل
معني بنحو  5يف املائة تنتيجة للتغريات يف درجة احلرارة والضغط.
وعلوة على ذلك ،ترتبط قيم جمموع خبار املاء
املعايرة املطلقة لألداة.

V

ابلقياسات اإلشعاعية لدرجة حرارة اللمعان وابلتايل جبميع العوامل اليت حتدد

واألخطاء موجودة أيضا يف معاملت التوهني بسبب خبار املاء ،واليت تناأ من أحوال عدم اليقني يف الثوابت اجلزيئية وبسبب
االختلفات يف جاتنبيات االمتصاص الرأسية ،واليت ال ميكن التنبؤ هبا مناخي ا.

ويتسم سائل السحب أبمهية حرجة بسبب تبعية معامل امتصاص املاء الاديدة لدرجة احلرارة (اتنظر الفصل  .)7وإذا مل تتوفر
معلومات مستقلة عن درجة حرارة قاعدة السحابة وارتفاع القاعدة أو مساكتها ،ميكن القول إن عدم اليقني يف متوسط درجة
حرارة السحب قد يكون بسهولة حوايل  5درجة مئوية.
وخلصة القول ،عندما تكون كمية املياه مرتفعة ،أكثر من
ومن املرجح أن تؤثر على استخراج قيمة البخار كذلك.

5

ميلليمرتات مثلا من إمجايل االرتفاع ،ترتفع درجة اخلطأ كثريا
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االستقطاب المتقاطع والتباين المناحي
ميكن ،باستخدام االستقطابات املتاادد ،،البث عرب قنايت دالودات دستقلتني باستخدام نفس الرتدد احلادل عرب وصلة وحيد.،
ولئن كانت قنوات االستقطاب املتاادد داوولة امادا دن الناحية النظرية ،فإن درجة دا دن التداخل بينها أدر ال دفر دنه نظرا لادم
كمال خصائص استقطاب اهلوائيات وآثار فقدان االستقطاب على دسري االنتاار .واملصادر الرئيسية هلذا االستقطاب املتقاطع
يف أطوال املوجات السنتيمرتية وامليلليمرتية مها ادتصاص املائيات اجلوية وتاتتها.
وحيدث االستقطاب املتقاطع بسبب نقص التناظر الكروي يف املائيات اجلوية وبسبب ديلها لتوجه دفضل.
وقد قادت عد ،إدارات بتجارب هتدف إىل مجع البيانات ووضع طرائق للتنبؤ بووال االستقطاب؛ ويساى باض هذه الطرائق
إىل تقييم كادل دصفوفة النقل يف الوسط بينما تركو األخرى على قياسات دباشر ،لووال االستقطاب .وهذا النهج األول،
وهو األكرر اكتماال ،يسمح بتمحيص أعمق يف اآلليات املادية اليت تسبب زوال االستقطاب وتؤدي دباشر ،إىل دفهوم وسط
النقل "املتباين املناحي" ودتوسط اجتاه املائية اجلوية و"زاوية امليل" وزوج دن املاايري األساسية (تدعى "شبه دادية") ،وهي حتكم
ظاهر ،زوال االستقطاب بردتها .والنهج الراين ،وهو أكرر أمهية ،يسمح دباشر ،بتقصي الاالقة بني زوال االستقطاب والتوهني،
وهو اهلدف النهائي لتصميم نظم االتصاالت.
وقد ثبت أن كال النهجني ينطوي على دنفاة دتبادلة يف حتديد باض دالمات النماذج األولية ويف إدكانية التحقق املتبادل.
ويرسي هذا الفصل أساس املوضوع كله ويارض ،أوال ،اخللفية الرياضية للمالمات شبه املادية مث يستارض تباعا عالقتها بالكميات
دوضع االهتمام يف ممارسة اهلندسة :زوال االستقطاب امييو االستقطاب املتقاطع (XPD) ،والتوهني دتحد االستقطاب ).(CPA
1.9

الخلفية الرياضية

ميكن منذجة املائيات اجلوية على حنو جيد يف هيئة جسيمات ذات تناظر دوراين يتحدد اجتاهها بواسطة زوايا حمور الدوران نسبة
حموري سني وعني ) (x-yيف دستو عرضاين وحمور
إىل نظام درجاي .وعلى افرتاض أن املرجع هو نظام ديكاريت يتكون دن
ْ
صاد ) (zعلى طول اجتاه االنتاار ،فإن إسقاط حمور الدوران على املستوي  x-yحيدد ،إىل جانب احملور  ،zدستوى غالبا دا ياار
إليه باسم "املستوي الرئيسي األول (أو دستوي التناظر) للجسيم" .ودن مث ميكن تاريف "املستوي الرئيسي الراين" بأنه املستوي
الذي حيتوي على اجتاه االنتاار واملتاادد دع املستوي األول .وياار إىل رسم املستويني الرئيسيني يف املستوي الارضاين باسم
"االجتاهني األساسيني".
ولن حيدث أي استقطاب دتقاطع إذا كان دتجه اجملال الكهردغنطيسي الوارد على كل جسيم دوجها على طول واحد
دن االجتاهني الرئيسيني .ويف احلالة املااكسة ،ونظرا لالتساع التفاضلي والطور يف دكونيت جمال التاتت األدادي على طول
االجتاهني الرئيسيني ،حيدث االستقطاب املتقاطع.
1.1.9

حالة االستقطاب في الموجة

إن التابري الاام ملتجه الاد ،الكهربائية يف دوجة كهردغنطيسية عرضانية ) (TEMدنتار ،على طول احملور  zهو:
= ])E(t) =Re(Eej(t – kz)) = Re[(uxEx + uyEy)ej(t – kz
) ux Ex cos(t  kz   x ) + uy E y cos(t  kz   y

)(1.9
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حيث:
 Eهو متجه معقد ومكوتنتاه Ex  Ex e jx ،و  ، E y  E y e j yمها طوران (اتساعان معقدان)؛ و uxو uyمها متجها وحدة
يف اجتاه اإلحداثني  xوy؛ و هو الرتدد الزاوي ،و tالزمن و kرقم املوجة.
وعموما يصف رأس املتجه الكهرابئي ) (1.9قطعا انقصا ميكن توصيفه بواسطة معلمات مكافئة خمتلفة :ومبا أن القدرات املطلقة
ليست موضع اهتمام بصدد املاكلت املتعلقة ابالستقطاب ،فإن املعلمات اليت تصف حجم القطع الناقص هتمل حيث يكون
موضع االهتمام بدالا من ذلك فقط تلك املعلمات اليت تصف ملمح القطع الناقص ،مثل النسبة احملورية وميل احملاور .وتستند
التمثيلت الواردة يف األدبيات العلمية إىل معلمتني حقيقيتني أو معلمة معقدة واحدة .ومن أبرزها ما يلي:
A

تنسبة االستقطاب اخلطي:
Ey
Ex

B

1  jPl
1  jPl

تنسبة االستقطاب الدائري:



) (2 . 9

= Pl

Erhcp

= Pc

Elhcp

) (3 . 9

حيث:
)(E x – j E y

1
2

= (Ex + jEy) и Elhcp

1
2

= Erhcp

) (4 . 9

مها اتساع كل من املكوتنتني املستقطبتني دائرايا ابلتيامن والتياسر على التوايل.
C

زاوية االستقطاب املعقد:

' Φ    j

احملددة إبحدى املعادلتني:

P
c

j 2Φ

) (5 . 9

أو

e

tanΦ  Pl

) (6 . 9

وتسمح هذه املعلمة ابلتعبري عن متجه استقطاب عام يف الشكلّالنمطي:
أو

E = ux cos F + uy sin F

حيث

1
Pc 
2

e(F ) =  

و

1
ln Pc
2

( يف وحدة  Radianو’ يف وحدة Neper؛ يلحظ أن
يف حالة استقطاب دائري متياسر)
D

 cos Φ 

 sin Φ 

E = 

m(F) =   
'

 '  

أو

F  tan 1 Pl 

يف حالة استقطاب دائري متيامن بينما

) (7 . 9
) (8 . 9

 '  

"النسبة احملورية" و"زاوية االستقطاب" :األوىل هي النسبة بني احملور الرئيسي واحملور الثاتنوي يف القطع الناقص:
 cot anh   '

1  e2
1  e2



1  Pc
1  Pc

=r

)(9.9

والثاتنية ،أي ما يساوي  ،هي الزاوية بني احملور الرئيسي واحملور  ،xاتنظر الاكل .1.9
ويلحظ أن املعادلة ) (9.9ال لبس فيها ،ذلك ألن القيمتني الناجتتني ختتلفان مبقدار  ومن مث حتددان اجتاها واحدا .ويلحظ
أيض ا أتنه إذا مت وصف القطع الناقص ابالجتاه امليامن ،تكون النسبة احملورية سالبة ،والعكس ابلعكس .وابلنسبة الستقطاب
خطي ،تقرتب النسبة احملورية من اللهناية.
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الاكل

A.1.2.9

القطعّالناقصّلالستقطاب
y

ظل القوس (النسبة احملورية)

زاوية االستقطاب
(اجلزء احلقيقي)

)E ( t

)Ey ( t

x
)Ex ( t

اجتاه متيامن
(النسبة احملورية < )0
اجتاه متياسر
(النسبة احملورية > )0
Radio-Meteo. 09-01

E

املخفضة":
اجملال الكهرابئي "للمكوانت َّ

j

E = ux cos + uy sin e

)(10.9

وعلى أساس هذه التسوية يتم تقييد إمجايل القدرة لكي أتخذ قيمة اثبتة ،وتفرتض مكوتنة  xكمرجع طور .واملعلمة األوىل ، ،اليت
π

يرتاوح مداها من  0إىل  ،تعطي تقسيم القدرة بني املكوتنتني  xوy؛ أما املعلمة الثاتنية   =  y  xفهي الطور النسيب
2
بني هاتني املكوتنتني ،وميكنها أن أتخذ أي قيمة يف زاوية االتنعطاف .وامليزة الرئيسية هلذا التمثيل هي أتنه لن يصبح مفردا ،مهما
كان االستقطاب قيد النظر.
والتنقلت الرايضية اجلربية لتحويل هذه املعلمات إىل تلك اليت تصف التمثيلت األخرى واضحة يف كل االجتاهني وقد حذفت
رغبة يف االجياز.
2.1.9

االستقطاابتّاملتعامدة

مثة استقطاابن عامان مها ( E dويسمى تقليدايا االستقطاب املباشر) و ( E xويسمى االستقطاب املتقاطع) متعامدان عندما
يكون إمجايل القدرة املنقولة  E d + E xيساوي جمموع القدرات املنقولة إفرادايا بكل استقطاب؛ وهذا ما حيدث عندما يكون
الناتج العددي يساوي الصفر:
*

Ed Ex =0

(شرط التعامد) .وابإلشارة إىل التمثيل ) (10.9وتسمية  ، dو   dمعلميت توصيف ( E dاالستقطاب املباشر)
لتوصيف ( E xاالستقطاب املتقاطع) ،يصبح شرط التعامد:

 d
2

x 

و

 x  d  

)(11.9
و  ، xو  x

)(12.9
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أو ما يكافئ ذلك:
Pl ,d Pl*,x  Pc,d Pc*, x  1

)(13.9

ويتمتع ال َقطعان الناقصان للستقطابني املتعامدين بنفس النسبة احملورية وتبادل اجتاه احملورين وتعاكس اجتاه الدوران.

وميكن أن يتحلل أي متجه عام  Aعلى طول هذين االستقطابني إلعطاء املكوتنتني  A dو

Ax

حبيث يكون:

A=Ad Ed +Ax Ex

)(14.9

وتعطى هااتن املكوتنتان ابلناجتني العدديني:
A d = AE *d

قناةّالنقلّثنائيةّاالستقطاب

3.1.9

و

A x = AE *x

)(15.9

ّ

تعتمد الطريقة العامة لوصف قناة راديوية ثنائية االستقطاب على استخدام مصفوفة تَنسب دخل مكوانت الادة الكهرابئية
إىل خرج مكوانت الادة:
 E xr   E xt 

 

 E yr  ,  E yt 

 

Txy 

T yy 

املرسل واملستقبال
متجه الادة الكهرابئية َ

)(16.9

 Txx
 T yx

يرسل متجه
 مصفوفة النقل اليت يعطي عنصرها العام  Tijمكوتنة الادة الكهرابئية الواردة على طول احملور  iعندما َ

وحدة لوحده على طول احملور .j

)(17.9

Txy   E xt 


T yy   E yt 

 E xr   Txx

 
 E yr    T yx

 

معادلة قناة النقل األساسية

)(18.9

(يلحظ أن حمدد هذه املصفوفة ال يتغري إزاء أي تدوير للنظام املرجعي)
 xy T xy/ T yy

 T yx / Txx

تنسبة االستقطاب املتقاطع املعقدة (الواردة على  xعندما ترسل على )y

  yxتنسبة االستقطاب املتقاطع املعقدة (الواردة على  yعندما ترسل على )x

" XPD y  20 log 10  xyاستقطاب متقاطع" أو "متييز استقطاب متقاطع" (مرسل من )y

)(19.9

)(20.9

" XPDx  20 log 10  yxاستقطاب متقاطع" أو "متييز استقطاب متقاطع" (مرسل من )x
Txy

" XPI x  20 log 10عزل االستقطاب املتقاطع" (إشارات مستقبلة على  xعندما ترسل من  xو) y

T yx

" XPI y  20 log 10عزل االستقطاب املتقاطع" (إشارات مستقبلة على  yعندما ترسل من  yو) x

Txx
T yy

Axy  Txx / T yy
Crl 

Cll 

 Crr

 Clr

تنسبة االستقطاب املتقاطع املعقدة

مصفوفة النقل يف االستقطاب الدائري ،حيث

)(21.9

)(22.9
)(23.9
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1
Txx  Tyy  j Tyx  Txy
2
1
Cll   Txx  Tyy  j Tyx  Txy
2

Crr 

1
Txx  Tyy  j Tyx  Txy
2
1
Clr   Txx  Tyy  j Tyx  Txy
2

rl = Crl / Cll
lr = Clr / Crr

)(24.9

Crl 

تنسبة االستقطاب املتقاطع يف استقطاب دائري
(تستقبل ميينا عند اإلرسال)
تنسبة االستقطاب املتقاطع يف استقطاب دائري
(تستقبل يسارا عند اإلرسال)

)(25.9

)(26.9

 T  T  (T  T ) 2  4T T 
xx
yy
xx
xy yx 
E I,II   yy
=


 2Tyx



متجهات ذاتية


=



2

  Crl  Clr  Crr  Cll   4Crl Clr

j Crr  Cll   j Crl  Clr 


)(27.9

(متجهات متر عرب الوسط دون فقدان استقطاهبا؛ مكوانت استقطاب خطي حىت لو كان التعبري
عنها بواسطة معلمات ".)"C
= GI,II  exp( I,II )  1 (Tyy  Txx )  (Tyy  Txx )2  4TxyTyx 
2 


قيم ذاتية

= 1 2 Crr  Cll  (Crr  Cll ) 2  4Crl Clr 




)(28.9

(تنسبة معقدة بني مكوانت اخلرج والدخل للمتجهات الذاتية عندما متر عرب الوسط).
القيم الذاتية اثبتة إزاء أي دوران يف النظام املرجعي؛ وجداؤها ،اثبت أيضا ،يعطي حمدد مصفوفة النقل.

ميكن متثيل القيم الذاتية يف الاكل النمطي ):(7.9

 cos I 
 cos II 
 , E II  

 sin I 
 sin II 

EI

)(29.9

األمر الذي يربز زوج املعلمات   Iو   IIوحيدد باكل كامل توجهات احملاور والنسب احملورية للقواطع الناقصة للستقطاب
املميزة (اتنظر املعادلتني ) (6.9و))(7.9؛ وتسمى هذه الزوااي زوااي امليل املميزة للوسط.
واملعلمتان   Iو   IIيف املعادلة ) (28.9تعربان عن القيم الذاتية يف شكل أسي وتعطيان التوهني (بوحدة  )Neperوطور
االتنزايح اإلضايف (بوحدة  )Radianالذي حيدث بسبب االستقطاابت الذاتية عند عبور الوسط.
ويف املااكل املتعلقة ابالستقطاب ،ال أمهية للمقادير املطلقة من دخل وخرج املتجهات ،ومن مث ميكن تسوية حدود مصفوفة
النقل باكل اعتباطي .وهذا يقلل من عدد املعلمات موضع االهتمام الفعلي من أربعة إىل ثلثة (معقدة) .وتبع ا لذلك ،ميكن
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اعتبار النسبة بني القيم الذاتية ،دون فقدان العمومية ،بدالا من القيمتني الذاتيتني على حدة .وابإلشارة إىل القيم األسية
عرب عن تنسبة القيم الذاتية ابلفرق:
يّ
  II  I

I ,II

)(30.9

(ويعرف االستقطاب الذايت األول ابعتباره األقل توهين ا حبيث يصبح اجلزء احلقيقي للتباين املناحي
الذي يدعى "التباين املناحي"ّ .
إجيابيا ابلتعريف).
واخللصة هي أن املعلمات املعقدة الثلث  Iو  IIو حتدد متاما سلوك القناة األكثر عمومية بقدر ما يتعلق األمر خبصائص
االستقطاب؛ ومن هذه املعلمات تكون  'I , 'IIو اثبتة إزاء أي حماور دوران مرجعية يف حني ختتلف  Iو  IIيف االجتاه
املعاكس إزاء دوران احملاور املرجعية ،وبذلك حتدد التوجه املطلق للقواطع الناقصة للستقطاب الذايت.
يعرف أبتنه:
ومثة معلمة أخرى ،ليست مستقلة عن هذه ،تدعى "دليل التجاتنس الطوالين" و ّ
Txy  Tyx
Txx  Tyy

)(31.9

=L

وميكن أيضا النظر فيه رغبة يف االكتمال؛ وقيمته تساوي صفر يف حالة الوسط املتجاتنس طوالتنيا .وهو اثبت أيضا إزاء أي دوران
حملاور مرجعية.
4.1.9

مناذجّالوسطّاملبسطة

ّ

قلما يتطلب األمر تطبيق الوصف العام املنظور أعله يف كامل تعقيده .إذ ميكن يف املمارسة العملية استخدام منوذجني
مبسطني ،دون خسارة كبرية يف الدقة .ومها ،ابلرتتيب التنازيل من حيث التعقيد" ،منوذج الوسط املتجاتنس" الذي ميكن توصيفه
بواسطة معلمتني معقدتني (أربعة حقيقية) ،و"منوذج املستوايت الرئيسية" الذي ميكن توصيفه بواسطة ثلث معلمات حقيقية
] .[COST 205, 2002] ،[Dintelmann, 1994وابستخدام وسطني متتاليني من هذا النمط األخري ميكن التفكري بنموذج آخر
"منوذج جمموعيت البياانت" مما يسمح بفصل آاثر املطر عن آاثر اجلليد .وميكن وصف هذا النموذج بواسطة أربع معلمات حقيقية
شريطة وضع بعض الفرضيات التبسيطية باأن جمموعيت بياانت املطر والثلج (اتنظر الحقا) ].[Martellucci et al., 1993
1.4.1.9

منوذجّالوسطّاملتجانسّطوالنياّ

إتنطلقا من هذا االفرتاض ،وهو صاحل يف طائفة شىت من الظروف العملية ،فإن الاروط:
( Txy  Tyxأو ما يكافؤها

Crr  Cll

أو )L = 0

)(32.9

EI  EII  0

)(33.9

pl , I pl , II  1

)(34.9

تنطبق؛ وتسمح هذه الاروط بكتابة االستقطابني الذاتيني يف شكل منطي كما يلي:
 cos F 
  sin F 
 , E I 

 sin F 
 cos F 

E II 

)(35.9

ويرتتب على ذلك أن املتجهات الذاتية تفضي إىل قطعني انقصني بنفس النسبة احملورية وتوجهات احملاور املتبادلة .ومن مث يكفي زاوية
استقطاب معقد وحيدة لتوصيف كل االستقطابني الذاتيني؛ ومن أصل الزاويتني املمكنتني ،تعترب الزاوية اليت ياكلها االستقطاب الذايت
الثاين (األكثر توهينا) إزاء احملور  xعلى أهنا متثل الوسط؛ وياار إىل هذه الزاوية ،يف األدبيات ،ابسم "زاوية امليل املعقدة" .واالستقطاابن
الذاتيان متعامدان هندسي ا وليس من حيث القدرة (أي أن اقرتاهنما ال ينفك متام ا) إذ ال يتم وصف القواطع الناقصة النسبية ابالجتاه
املعاكس للدوران (يلحظ فعلا أن املعادلة ) (34.9ليست شرط التعامد ).)(13.9
وابستخدام تباين املناحي وزاوية امليل املعقدة ميكن كتابة مصفوفة النقل م ]Capsoni et al., 1981كما يلي:
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9

 sinh( / 2)sin 2F



cosh( / 2)  sinh( / 2) cos 2F 

   II  cosh( / 2)  sinh( / 2) cos 2F
)
T = exp( I
 sinh( / 2)sin 2F



2

)(36.9

وفيها ،عندما تقرتب  من الصفر ،أي يصبح الوسط متناحي ا ،تقرتب املصفوفة من الوحدة ويعطي معامل الاكل األسي حد
االتنتاار العادي .ويلحظ أن هذا املعامل ،وهو اثبت إزاء تغاير توجه احملاور املرجعية ،يساوي حمدد كامل مصفوفة النقل
)(17.9؛ وعلوة على ذلك فإن حمدد املصفوفة بني قوسني هو الوحدة.
وابستخدام مكوانت جمال االستقطاب الدائري لدينا ،يف املقابل:
 sinh( / 2)e j 2F 


)cosh( / 2


 e jF 
 je jF 
)   II  cosh( / 2
 ,E Icirc  
 ,T= exp( I
(37.9)E IIcirc  
)
 e  jF 
  je jF 
  sinh( / 2)e j 2F
2






وتكون تنسبة االستقطاب املتقاطع يف احلالتني هي:
 tanh( 2) sin 2F
1  tanh 2cos 2F

 xy , yx 

و

rl ,lr   tanh( 2)e2 jF

)(38.9

ويكون التعبري الواضح لتقييم تباين املناحي وزاوية امليل ،بدءا من تنسب االستقطاب املتقاطع ،كما يلي:





1
1
rl   rl lr   , m(F)  ln  lr /  rl
4
2

(علمة اجلذر الرتبيعي لقيمة  غري سالبة،
2.4.1.9

وقيمة ) e(F

 = 2 arctanh  rl lr ; e(F) 

)(39.9

خمتزلة إىل املدى .)   / 2 to  / 2

منوذجّاملستوايتّالرئيسية

يتميز هذا النموذج بنفس الاروط اليت يتميز هبا النموذج األسبق إضافة إىل الارط التايل:
1
1

 real
 xy  yx

(أو ما يكافؤه  rl  lrأو

) F = real

)(40.9

ويف هذه احلالة يتبني أن االستقطابني الذاتيني خطيان ومتعامدان كل إزاء اآلخر .وهذه احلالة ،وهي األوىل املتصورة اترخييا
يف األدبيات ،بديهية بصفة خاصة ألهنا تصف حالة حماور مائيات جوية متساوية االتساق أو مجيع املستوايت الرئيسية للمائيات
اجلوية املتوازية فيما بينها .ويف هذه احلالة حيدد التوجه املارتك لزوااي امليل ما يسمى "املستوايت الرئيسية للوسط كله" ،املاار إليها
بتعبري "االجتاهات الرئيسية" اليت تنتار على امتدادها موجتان مستقطبتان خطي ا دون زوال استقطاهبما .ويف الواقع إن توازي مجيع
اجتاهات تناظر املائيات املفردة هو تقييد شديد للغاية إذ إن النموذج ينطبق أيضا ،من حيث املبدأ ،يف حالة توزيع متناظر
لتوجهات احملاور (ويف هذه احلالة تعطى املستوايت الرئيسية بواسطة متوسط االجتاه) أو يف حالة املائيات الصغرية ،عندما ينطبق
تاتت .Rayleigh
وعند وجود االجتاهات الرئيسية ،وابختيار تنظام مرجعي مواز هلذه االجتاهات ،تصبح مصفوفة النقل قطرية وتصبح األجزاء احلقيقية
واملتخيلة من تباين املناحي e() ،و ) ، m(التوهني التفاضلي وزحزحة الطور على طول االجتاهات الرئيسية .ومع
أن الوحدات الطبيعية هلذه الكميات هي  Npو ،Radفإن هذه املعلمات تعطى عادة ،ألسباب عملية ،بوحدة  dBوابلدرجات.
وابلنسبة لعلقتها مع الواقع املادي للوسط ،فإن معلمات "تباين املناحي" و"زاوية امليل" و"دليل التجاتنس الطوالين" تسمى
"املعلمات شبه املادية".
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3.4.1.9

منوذجّجمموعتنيّمنّاملائياتّاجلوية

يف حالة أوساط ضعيفة االستقطاب (تباينات املناحي أقل من  dB 2-1و 20-10درجة مثلا ،وهي حالة يكاد من املمكن التحقق
منها دائم ا من الناحية العملية) مثة منوذج مبسط يعكس سلوك أسرتني متفاعلتني من املائيات (املطر واجلليد عموم ا) ميكن تقييمه
] .[Martellucci et al., 1993وهلذا الغرض ميكننا أن تنضع ابلتسلسل وسطني بضرب املصفوفات لكل منهما ،والعمل تباعا
على إجبار الوسط اإلمجايل على مراعاة شرط الوسط املتجاتنس بوضع متوسطهما ،بدالا من احلدين للقطر الرئيسي يف
املعادلة ).(37.9
ومن هذا التعبري يكون لدينا ،ابلنسبة لتباينات مناح صغرية ،يف شكل معاير:
1 j 2F1  


e
1
 2 e j 2F 2 


2
2
 

  2 e  j 2F 2

1
1
  2

1 j 2F1  2 j 2F 2 

1

e

e


2
2


1  j 2F1  2  j 2F 2


e

e
1
2
 2




1
Crl  


Cll   1 e  j 2F1
 2

Crr
C
 lr

)(41.9

حيث املعلمات  1, 2 , F1و  F 2هي النسب غري املعروفة وتنسب االستقطاب الدائري املفرتض أهنا معروفة (إما املقيسة
أو احملسوبة).
واتنطلقا من هذه التعبريات ميكن تقييم معلمات األسرتني باكل منفصل شريطة وضع بعض االفرتاضات املادية اإلضافية عن هاتني
األسرتني .وهذه هي حال وسط مكون من املطر واجلليد حيث ميكن وضع االفرتاضات التالية F1 = real :ألن القطرات الكبرية
(األكثر تباينا يف املناحي) متيل إىل أن تكون متساوية االتساق ،و F 2 = realألن تاتت  Rayleighينطبق أيضا ابلنسبة إلبر اجلليد.
وعلوة على ذلك ،وبكتابة تباين مناحي املطر يف شكل استقطاب ، 1  d1e j1 :تبني أن احلجة  1اثبتة إىل حد معقول وميكن
التنبؤ هبا ابفرتاض توزيع حجم معني لقطرات املطر؛ وكذلك ،على غرار أسرة اجلليد ،فإن تباين املناحي يكاد يكون كمية ختيلية حبتة
مثل الثلج اجلاف ،لتقريب أول ،ال تؤدي إىل التوهني؛ عندئذ ميكننا أن تنكتب  2  jd2على أساس أن  d2حقيقية .مث يتم حتديد
الكميات األربع  d1,d2 ,1و  2بقلب املعادلة ( .)41.9وتعطى قيمتها كما يلي:
* rl  lr
cos1

d1 

lr *e j1  rl e j1
cos1

d2 
)(42.9

1

(rl e j1  lr *e j1 )   F  1 (   * )

rl
lr
2
2 1 2





F2 

وقد اعتمد العديد من الباحثني مAmaya, 2000؛  ]Van de Kamp, 2004فرضية تسلسل طبقتني متجاتنستني من املائيات،
واحدة مكوتنة من املطر واألخرى من بلّورات اجلليد ،وذلك عند اقرتاح طرائق لفصل مسامهات املطر واجلليد يف زوال االستقطاب
خلل أحداث خمتلطة.
2.9

الفيزايءّالدقيقةّللوسطّمزيلّاالستقطاب
مCOST 255, 2002؛ de Kamp, 1994

يف هذا القسم ،الذي يستند إىل حد كبري إىل مواد وضعت يف
 ،]Martellucci &Paraboni, 1998تنبحث يف منوذج الوسط املتجاتنس طوالتنيا املوصوف يف املعادلة ()36.9؛ لنفرتض أن





I  II   x   y l

Van؛
)(43.9
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9

حيث:
 = lطول التاتت املتجاتنس للجسيمات ،ويتم تعريف اثبيت االتنتاار النوعي
 f , a, , φ

xx

 f , a, , φ

yy

S
S

ويعطى تباين املناحي وزاوية امليل املعقدة كما يلي:
 S1 exp 2 j

2

2π
k2
2π
k2

γ x  jk 

)(44.9
γ y  jk 

 S

 S1 exp 2 j 

 S
 S

 S1 exp- 2 j 

2  S1 exp 2 j 

2

 x, y

على النحو التايل:

2

j 
ln 
4 


 S

2π
k2

Δ

Φ

)(45.9

)(9.46

ويف كل هذه التعبريات تامل عملية اجلمع كل اجلسيمات يف مرت مكعب واحد واردة ضمن التاتت وحيث:
الرتدد

=f

 = aتنصف قطر املكافئ احلجمي للجسيم
 = , الزاويتان اللتان تصفان التوجه املكاين حملور الدوران لكل جسيم فيما يتعلق ابجتاه االتنتاار ) 0     ( ،z
ويف املستوي العرضاين
2π
λ

=k
)S1(

Sxx,yy



) 
2
2

(

عدد املوجات

و) = S2(اتساعات التاتت األمامي متحد االستقطاب ملصفوفة تاتت جسيم واحد ،عندما يكون اجملال الكهرابئي
ويعرف املستوي الطوالين " "1ابجتاه االتنتاار وحمور الدوران،
الوارد مستقطب خطي ا على طول مستوايت التناظر ( ّ
وحيتوي املستوي الطوالين " "2اتنتاار االجتاه وهو متعامد مع املستوى ".[Poiares Baptista, 1994] )"1
=

ّحدودّمصفوفةّتشتتّجسيمّواحدّبتوجهّعمومي:

S1 +S2
S -S 
+cos  2φ  2 1 
2
2

S1 +S2
S2 -S1 
= S xx
-cos  2φ 
=
2
2 
S -S

S xy = S yx = 2 1 sin  2φ  
2

= S xx

إتساعات التاتت األمامي متحد االستقطاب ملصفوفة تاتت جسيم
واحد ،عندما يكون املستوي الطوالين " "2هو ميل الزاوية  تنسبة إىل
املستوي .xz

1.2.9

وجودّاملستوايتّالرئيسية

يتميز الوسط بوجود املستوايت الرئيسية (  Φحقيقية) عندما يتحقق واحد على األقل من الارطني التاليني:
ميكن حساب مصفوفة التاتت للجسيمات ابستخدام تقريب  Rayleighللجسيمات الكرواتنية (ويف هذه احلالة يكون لكل
(1
4jΦ
 eحيث  Φحقيقية ،أو
الفوارق  S2  S1  iيف املعادلة ) )46.9تنفس احلجة   iويتبني أن حجة اللوغاريتم هي
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(2

يكون التوزيع اإلحصائي لتوجه حماور الدوران دالة متناظرة (ويف هذه احلالة ميكن كتابة كل   iيف شكل 0  Δ i
(  = 0متوسط) ويفضي كل حد  e 2jإىل حد حقيقي واحد )  cos(2 iوذلك بسبب آتون وجود جسيم له قيمة
"  "+ iوآخر له قيمة "  "- iبوزن متساو .ومن مث  0 = Φحقيقية).
i

وقد مت التحقق من ذلك ابلنسبة لكل النماذج املادية للوسط التالية.
2.2.9

منوذجّحماورّقطراتّاملطرّمتساويةّاالتساق

يف هذه احلالة هناك قيمة فريدة لكل من   oو  . oويعطى تباين املناحي وزاوية امليل للوسط كما يلي:
l  n  a   S2  f ,a,0   S1  f ,a,0  da
m  F   0 ، e  F   0

2π
k2



)(47.9
)(48.9

حيث ) n(aهو توزيع حجم قطرات املطر.
وهذه احلالة مناسبة لتمثيل املطر الاديد الذي يتميز بقطرات بيضاوية مفلطحة كبرية ،وخاصة يف حالة الوصلت الراديوية
لألرض حيث االضطراب حمدود أو قص الريح له أتثري ال يذكر على تباعد حماور القطرات.
ويف الاكلني  A.2.9و B.2.9م ]COST 255, 2002مثة مثال لزوال استقطاب انجم عن املطر ،جرى تقييمه ابستخدام هذا
النموذج .ويف احلساابت مت تقييم هذه املعلمة ابلنسبة لادة مطر معينة ،يفرتض أتنه منتظم على كامل طول املسري املمطر؛ ووضع
تنفس االفرتاض لتقييم التوهني متحد االستقطاب ) ،(CPAوأخريا مت متثيل التمييز ابالستقطاب املتقاطع ) (XPDمباشرة بوصفه
دالة التوهني متحد االستقطاب؛ ووضعت االفرتاضات اإلضافية التالية:
الرتددات ) 18,7 :(Italsatو 39,6وGHz 49,5

حرارة املاء = صفر درجة مئوية

دليل اتنعكاسية املاء حمسوب بطريقة ][Ray, 1972

شكل القطرات = كرواتنية مفلطحة

ارتفاع الوصلة =  41درجة

اتساق حماور القطرات 59 = 0 :درجة (تكملة االرتفاع) 5 = 0 ،و 10و 30و 45درجة (وميكن اعتبار الزاويتني

األخريتني مبثابة زاوييت االستقطاب اخلطي كما تراه احملطة األرضية يف جو صاف)
توزيع حجم قطرات املطر = Marshall-Palmer

حتتسب مصفوفة تاتت القطرات ابستخدام أسلوب مطابقة النقاط ][Oguchi, 1983

طول املسري املمطر =  1كيلومرت.
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الاكل

الاكل

B.2.9

التمييزّابالستقطابّاملتقاطعّاملستحثّابملطرّ
يفّاستقطابّخطيّكدالةّللتوهنيّمنّأجلّالرتددّ
ّGHzّ49,5

التمييزّابالستقطابّاملتقاطعّاملستحثّابملطرّ
يفّاستقطابّدائريّكدالةّللتوهنيّمنّأجلّ
الرتدداتّّ18,7وّ39,6وّ GHzّ49,5

والدرجاتّّ5وّ10وّ30و45
لزواايّاالستقطابّنسبةّإىلّاألفق ّ

25
5 degree
10 degree
30 degree
45 degree

20
15

35
30

25
20
15

)(dB

30

25

20

15

10

للتوهني )(dB
متقاطع
)(dBاستقطاب
Attenuation.
XPD
polarization

5

0

18.7 GHz
39.6 GHz
49.5 GHz

10

30

20

25

15

10

5

0

(dB

10

التمييز ابالستقطاب املتقاطع ،استقطاب متقاطع

30

)Cross polar discrimination X polarization (dB

35

40

التمييز ابالستقطاب املتقاطع ،استقطاب دائري

40

45

)Cross polar discrimination, circ. polarization (dB

45

A.2.9

Attenuation
polarization
)(dB
(dB) circular
دائري للتوهني
استقطاب
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3.2.9

قطراتّاملطرّغوسيةّالتوزيعّمنّحيثّالتوجه

يِّفرتض هذا النموذج أن زاوية امليل الطوالتنية  وزاوية امليل العرضاتنية  حملاور املائيات اجلوية مها متغريان عاوائيان يتميزان
بتوزيعني غوسيني غري مرتابطني ابلتبادل .ويف هذه احلالة يكون جمموع تباين املناحي وزاوية امليل يف الوسط كما يلي:
l  n  a   S2  f,a,0   S1  f,a,0  da
m  F   0 e  F   0

2π
k2

r

)(49.9
)(50.9

وهذين التعبريين مماثلني ملا ورد يف ) (47.9و ) (48.9يف الفرع األسبق ولكن الزاويتني  0و 0هنا مها متوسط زاوييت إسقاط
احملورين على املستويني الطوالين والعرضاين على التوايل و rهو معامل اختزال تباين املناحي ،كما يلي:



 





1
1  exp - 22 exp - 2σ 2
2

r

)(51.9

حيث  و sمها االحنرافان املعياراين لكل من  و .وقد مت إجراء تقدير ملعامل التخفيض يف وصلة أرض من جاتنب
] :[Aresu et al., 1993مت التوصل إىل قيمة قريبة من 0,6؛ أما يف مسريات السواتل فمن املتوقع أن تكون القيمة أخفض من ذلك.
وهذا النموذج مناسب لتمثيل مطر خفيف تنسبيا ،وخاصة يف مسريات السواتل اليت تعرب طبقات اضطراب شديد .وجدير
ابمللحظة أن التباين املناحي مييل إىل االفخنفاض بتزايد زاوية االرتفاع وذلك لسببني :أوالا ،مييل طول املسري املمطر إىل االفخنفاض
وابلتايل إىل خفض كل من التوهني وزحزحات الطور؛ واثتنيا ،تتناقص الزاوية ( 0ابلقرب من مكمل زاوية االرتفاع) كذلك وابلتايل
ختفض عدم تناظر القطرات كما ترى على طول حمور االتنتاار.
ويف اآلوتنة األخرية ،مت استخدام مقياس فيديوي ذي بعدين لتوزيع القطرات الستخلص معلومات عن توزيعات حجم القطرة،
وشكل فرادى القطرات وتوجهها وأترجحها ] .[Thurai et al., 2007مث استخدمت هذه املعلومات حلساب التمييز ابالستقطاب
املتقاطع ) (XPDعلى طول وصلة أرض-فضاء .ومن املرتقب أن تعكس النتائج باكل أفضل القياسات احلقيقية مقارتنة
ابحلساابت اليت تستخدم النماذج ملعرفة توزيعات حجم القطرات وشكلها وزوااي توجيهها.
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4.2.9

إبرّاجلليدّيفّالسحب

مع أن جسيمات اجلليد يف السحب ميكن أن توجد يف أشكال شىت (كرات ،كرايت ،بلّورات سداسية ،لوحات ،إبر وغريها)
يفرتض عادة أن غالبيتها مكوتنة من اإلبر كما يستخدم منوذج منها يفرتض عادة أن يقتصر عليها ].[COST 255, 2002
وتنظرا لوجود القوى اهلوائية الدينامية واجلاذبية والقوى الكهرسكوتنية ،غالب ا ما يفرتض أن اإلبر اجلليدية تتوضع يف املستوي األفقي؛
وميكن عندئذ النظر يف حالتني متطرفتني :احلالة اليت تكون فيها حماور اإلبر متساوية االتساق واحلالة املعاكسة اليت تكون فيها
مجيع التوجهات يف املستوي األفقي موجودة مع تنفس الوزن يف وقت واحد (توزيع متجاتنس).
وتبدو زاوية امليل املميزة حقيقية لسببني :ألن التاتت األمامي للمجال الكهرمغنطيسي ميتثل لتقريب  ،Rayleighوألن توزيع
توجهات احملاور متماثل.
ويف حالة إبر اجلليد متساوية االتساق تعطى زاوية امليل ابلعلقة:
e  F   arctan   cot    sin    

حيث:
:γ
:β

m  F   0

)(52.9

الزاوية املاكلة مبحاور إبر اجلليد (األفقية) إزاء املستوي الرأسي الذي حيتوي حمور االتنتاار،
زاوية االرتفاع

ويف احلالة املعاكسة لتوزيع منتظم لتوجهات احملاور ،يكون املستوي الرئيسي األول يف الوسط رأسيا دائما.
أما ابلنسبة لتباين املناحي ،فتعطى قيمته كما يلي:
   max  l  B 2  C 2

)(53.9

حيث  Δmaxهو أقصى تباين مناحي يقابل احلالة النظرية إلبر اجلليد متساوية االتساق يف املستوي العرضاين ،وتعطى قيمته كما يلي:
 c1 

ε  1π I  c

2

λ

Δ max  j

)(54.9

ومعىن املعلمات يف هذه التعبريات هو كما يلي:
=    r  j r  n 2

السماحية املعقدة للجليد

=

طول املوجة

=I

جمموع حمتوى اجلليد على طول مسري مائل

][mm

1
1    1a1,2
a 2  1  2a1

][mm

c1,2 


 m  m2  1 
1
m 

ln 
2
 m  m2  1 

2
2

m

1
2  m 1 



a/b >1 =m

 = a,bاحملور الرئيسي واحملور الثاتنوي للجسيم

m





a1 
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9
B  sin  sin2  90    

C =  cos2  90     0.5  cos2    cos2  90   1 

جمموع متوسط املعلمة

> <=

ويظهر يف الاكل  A.3.9مParaboni, 1997؛  ]COST 255, 2002مثال لزوال االستقطاب الناجم عن السحب
يف استقطاب دائري؛ وقد مت تقييم هذه الكمية ابستخدام النموذج احلايل وابفرتاض أن توجه إبر اجلليد (األفقي) توجه عرضاين تنسبة إىل
مسري االتنتاار .ولكن خلف ا للحالة السابقة ،فإن التوهني هنا يكاد ال يذكر ومن مث فهو غري صاحل ألن يكون معلمة مستقلة لتقييم
زوال االستقطاب؛ ومن مث افرتض أن احملتوى الكلي للجليد يف عمود اهلواء املصادف على طول املسري مبثابة متغري مارتط؛ ويبدو أن
هذا اخليار مريح للغاية ابلنظر إىل أن احملتوى من اجلليد هو كمية ميكن استخراجها من مصارف بياانت األرصاد اجلوية املعتادة .وهنالك
يف الاكل  B.3.9جمموعة من  XPDcloudsابفرتاض توجهات خمتلفة إلبر اجلليد  يف املستوي األفقي .ويف هذه احلالة يفرتض أن زاوية
امليل  e  F املرتتبة على تغاير  هي معلمة مستقلة.
XPDclouds

الاكل

الاكل

B.3.9

A.3.9

التمييزّابالستقطابّاملتقاطعّالناجمّعنّالسحبّ التمييزّابالستقطابّاملتقاطعّالناجمّعنّالسحب
ّXPDcloudيفّاستقطابنيّخطيّودائريّّكدالةّلزاويةّ ّXPDcloudيفّاستقطابّدائريّكدالةّحملتوىّاجلليدّيفّ
عمودّاهلواءّللرتدداتّّ18,7وّ39,6وGHzّ49,5
رتددّGHzّ49,5
امليلّالظاهريةّلل ّ

20

30

25

20

15

)(dB

0.5

0.45

0.4

0.35

0.3

)Ice total content (mm

جمموع حمتوى اجلليد
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0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

(dB

80

60

40

20

0

–20

–40

cantingيةApparent
)(degrees
(درجات)
 angleالظاهر
اوية امليل
ز

–60

–80

15

18.7 GHz
39.6 GHz
49.5 GHz

)X PD (dB

25

35

)XPD of circular polarization (dB

30

التمييز ابالستقطاب املتقاطع ،استقطاب متقاطع

Total ice content = 0.5 mm
Linear polarization
Circular polarization

35

40

التمييز ابالستقطاب املتقاطع ،استقطاب دائري

40

45

)(mm

تاري الرصدات ابستخدام إشارات الرادار املرتابطة مع قياسات املنارات يف النطاق  Kaيف الياابن إىل أن البلّورات اللوحية ،مثل
لوحات القطاع والتاعبات ذات األشكال املسطحة والعريضة عامةا قد تسهم بدور هام يف زوال االستقطاب على طول مسريات
أرض-فضاء ].[Maekawa et al., 1993
5.2.9

زوالّاالستقطابّالناجمّعنّاجلليدّأثناءّسقوطّاملطر

هذه احلالة هي األكثر إشكالية ألن تزامن حدوث املطر واجلليد (الاائع تنسبيا) يرتك جماالا لطائفة واسعة جدا من التاكيلت،
سواء من حيث احلجم أم الطور .ويف معرض التصدي هلذه املاكلة مثة هنج يربط ،ابملعىن اإلحصائي ،جمموع حمتوى اجلليد [mm] I
يف عمود اهلواء بادة املطر حبيث تكون معلمة فريدة ،التوهني ابالستقطاب املتقاطع  ،CPAمبثابة معلمة دافعة للتمييز ابالستقطاب
املتقاطع ) (XPDالناجم عن املطر واجلليد على حد سواء ] .[Paraboni et al., 1997والعلقة املقرتحة هي:
Ii  ai  R  bi

)(55.9
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حيث:
تاري إىل مئينات إحصاءات حمتوى اجلليد املاروطة بادة املطر  Rواملعلمتني

 %20 =iو %50و%80

ai  0.0067, 0.0032, 0.0016
bi  0.07, 0.04, 0.02

تنطبقان على القيم املدرجة أعله

” “iوR < 30 mm/h

بينما:

ai  0
bi  0.7, 0.4, 0.2

تنطبقان على القيم املدرجة أعله

” “iوR > 40 mm/h

ومثة طرائق ،جرى حتديدها كمعلمة أساسية يف حساب  XPDبسبب اجلليد ،اقرتح األخذ هبا الستخراج قيمة
من سلسلة زمنية من تفاضل زحزحة الطور الناجم عن اجلليد مت احلصول عليها من قياسات  XPDبعد فصل مسامهات املطر
واجلليد يف زوال االستقطاب ] .[Amaya and Vanhoenacker-Janvier, 2000ومن شأن استخدام القيمة  [mm] Iاملستخرجة
على هذا النحو ،حلساب  XPDعند ترددات أخرى على تنفس املسري ،متكني تقدير توزيعات أكثر دقة مما ميكن ابلطرائق املعتمدة
كليا على التنبؤات.
[mm] I

3.9

تقييمّمعلماتّالنموذج

يتطلب تقييم االحنطاط الكلي لقناة راديوية تستخدم االستقطاب الثنائي ،من حيث املبدأ ،معرفة اإلحصاءات املارتكة للتوهني
ابالستقطاب املتقاطع ) (CPAوالتمييز بزوال االستقطاب املتقاطع ) .(XPDويف املمارسة العملية اندرا ما تتوفر هذه البياانت
يف األدبيات ومن مث تستخدم املعلومات األكثر حمدودية الواردة يف متوسط  XPDاملكيفة للتوهني  .CPAورغبة يف تبسيط
املاكلة ميكن النظر يف العلقة بني أزواج من قيم هذه املتغريات "املتساوية االحتمال"؛ وحلسن احلظ أن قيمة  XPDاملتساوية
االحتمال ال ختتلف كثريا عن املتوسط املاروط ] .[Van de Kamp, 2001وهذا جيعل من املمكن مقارتنة القيم اليت ميكن احلصول
عليها حبساب متوسط قيم  XPDالنظرية املذكورة أعله مع القيم املقيسة "املتساوية االحتمال" املوجودة عادة يف األدبيات .وهلذا
الغرض ،وتنظرا ألن معظم التغريات على املدى القصري حول املتوسط  XPDتعزى إىل التقلبات السريعة لزاوية امليل حول احملور
الرأسي ،يبدو من املربر أن تنفرتض يف الصيغ املذكورة أعله أن:
 F   F0  

)(56.9

    0  90o  

)(57.9

حيث  هي زاوية استقطاب الوصلة فيما يتعلق ابحملور األفقي و هي ارتفاع الوصلة.
وميكن ،من املعادلتني
من التقريبات التالية:

) (38.9و)(20.9

استخراج قيمة التمييز

XPD

الناجم عن املطرXPDrain ،؛ وهلذا الغرض جيرى املزيد



( tanh   تقريب حجة صغري)
2

2

 K(   K  CPAو  تعتمدان على املعلمات املادية ،مثل الرتدد واالرتفاع واتساع زوااي امليل )...
 

ln 1  cos  2    CPA  cos  2 
 2


(تقريب حجة شبه وحدة)

)(58.9
)(59.9
)(60.9

وهكذا:
~
XPDrain  20 log K  CPA  sen2  K  CPA  cos2

)(61.9
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9

حيث  Kو  Kال تتوقفان على التوهني ابالستقطاب املتقاطع
القياسي للتمييز  XPDاملواجه دائم ا يف التوصية :ITU-R P.618

)(CPA

والزاوية  .ومن هذه املعادلة ميكن استخراج التعبري

XPDrain  V log10 CPA  U  f   C  C  C  Z  CPA

)(62.9

حيث:
(قيمة دقيقة تبع ا للرتدد – اتنظر أدانه)

:V
:U

أتخذ يف احلسبان التبعية الرئيسية للرتدد

: C

أتخذ يف احلسبان زاوية االستقطاب

: C

أتخذ يف احلسبان زاوية ارتفاع الوصلة

: C

أتخذ يف احلسبان تباعد حماور التوجه

=Z

 0يف االستقطاب الدائري بينما أتخذ يف احلسبان زوااي االستقطاب واالرتفاع يف االستقطاب اخلطي.




واستنادا إىل البياانت التجريبية املتوفرة يف األدبيات ،متت استباتنة هذه املعلمات من قبل خمتلف الباحثني ويف قطاع االتصاالت
الراديوية ITU-R؛ وأحدثها عهدا وارد يف اجلدول .1.9
اجلدول
معلماتّللمعادلةّّ62.9منّأجلّّّ XPDrainكدالةّلتوهنيّاالستقطابّاملتقاطعّبسببّاملطر
1.9

املصدر ّ

V

(10log[1-0484
]))1+cos(4
)(4), (5

20log
)(cos2

20

26 log f

(10log[1-0484
]))1+cos(4
)(4), (5

20log
)(cos2

16.9

20 log f
for f < 30
-7+25 log f
for 30  f  50

)20log(sin2
)(5

41log
)(cos

30.8f--0.216  f < 9
GHz
12.8f 0.19
9  f < 20 GHz
22.6
20  f < 40 GHz
13.0 f 0.15
40  f < 55 GHz

ITU-R
)(1

Cost 255
f  40
)(2
Van de
Kamp
)(3

U

C

C

60 log f-28.3
for 6  f <9 GHz
26 log f+4.1
for 9  f <36
GHz
35.9 log f – 11.3
36  f  55 GHz

)(1

مITU-R, 2009؛ ]Nowland et al., 1977

)(2

] ،[Cost 255, 2002الطريقة الوحيدة املقيّمة حىت

)(3

)(4

C

Z

)0.00532(p
)(6

0

)0.0052(p
)(6

8

0

0.075
cos2
)cos(2
)(5

GHz 49,5

] ،[Van de Kamp, 2001املعلمات مستمثلة عرب كامل جمموعة البياانت  XPD-CPAاملتاحة يف األدبيات املفتوحة حىت عام
مDissanayake et al., 1980؛ Chu, 1982؛ Stutzman et Runyon, 1984؛ ]Nowland et al., 1977

2000

خلف ا للحد "الطبيعي" ) 20log(sin2هذا التعبري ال يتنبأ أبي استقطاب يعطي باكل صارم اتنعدام زوال االستقطاب ،وهو أتثري مألوف
ملتوسط زاوية ميل  Foتقبل جزءا متخيلا ،أي عدم وجود مستوايت رئيسية.

)(5

من أجل استقطاب دائري تستخدم = 

)(6

التعبري الوحيد التابع للحتمال الذي أيخذ يف احلسبان طابع اهلواطل الفيزايئي الصغري:

°45
(0.01%)=10° ،(0.1%)=5° ،(1%)=0°
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ومن أجل النظر يف زوال االستقطاب اإلضايف بسبب وجود جسيمات اجلليد ،تقرتح طريقة القطاع  ITU-Rتقييم  XPDiceعلى
النحو التايل:
XPD ice  XPD rain  0.5  0.3  0.1logP 

)(63.9

حيث  Pهي االحتمال (مقدرا بنسبة مئوية) مث توليف االستقطابني كما يلي:
XPD tot  XPD rain  XPD ice

)(64.9
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المالمح اإلحصائية للنمذجة
1.10

تغاير العمليات في الغالف الجوي

يتناول هذا الفصل التغاير يف أي كمية راديوية جوية متغايرة مع الزمن ،وهو ذو أمهية خاصة ملصممي نظم االتصاالت حيث
يتعني الوفاء مبعاير األداء (اإلحصائية) يف "أي شهر" أو يراد تقييم املخاطر اليت تتهدد تيسرية النظم فيما يتعلق بتغاير ظواهر
االنتاار (خاصة التوهني الناجم عن املطر) ما بني السنوات (أي من سنة ألخرى).
والكميات الراديوية اجلوية هي نتيجة عمليات عاوائية تنطوي على تبعية للزمن معقدة ،حيث تتفاوت مقاييس الزمن من امليلليثانية
إىل سنوات عديدة .والتبعية املومسية الواضحة للعديد من هذه الكميات تعين أن العملية العاوائية ثابتة دوريا ،وهذا يعين أنه خالل
فرتة رصد قصرة نسبيا (شهر واحد أو سنة واحدة ،مثال) قد ينحرف أداء وصلة راديوية مرصودة احنرافا كبرا عن متوسط األداء على
يعب عن العديد من معاير األداء اليت وضعها القطاع  ITU-Rمن حيث فرتة "أسوأ شهر"
مدى سنوات عديدة .وهلذا السبب ّ
املرجعية (التوصية  .)ITU-R P.581ويتناول العديد من طرائق التنبؤ باالنتاار أساسا ،باكل مباشر أو غر مباشر ،إحصاءات فرتة
"أسوأ شهر".
وهناك باإلضافة إىل ذلك ،بالنسبة للمصممني واملستخدمني على حد سواء ،حاجة إىل طرائق تسمح بتقييم أداء الوصالت الراديوية على
مدى فرتات أقصر من الرصد .وينبغي أن تكون هذه الطرائق ذات طابع عام ،ذلك ألن األسئلة املطروحة قد ختتلف من تطبيق آلخر.
ويقدم البند  2.1.10طريقة عامة لتقييم التغاير الطبيعي ملعلمة راديوية جوية نسبة إىل متوسطها الطويل األجل لفرتات الرصد اليت
هي مضاعفات شهر واحد (من قبيل" :أسوأ شهر" ،ثاين "أسوأ شهر" ،سنويا).
ويقدم البند  1.1.10تعاريف للعديد من املعلمات املستخدمة يف الفصل .10
1.1.10

تعاريف

إحصاءات
إن أبسط توصيف إحصائي لكمية راديوية جوية عاوائية ،رمزها  ،sهو توزيعها االحتمايل ):p(s
) = p(sاالحتمال

)(s > s

حيث :تار  sإىل قيمة عتبية
وتدعى  pأحيانا التوزيع الطويل األجل أو التوزيع لسنة متوسطة.
وعلى هذا النحو يكون توزيع احتمال "متوسط أسوأ شهر سنويا" :pw
) = pw(sاالحتمال (  | s > sيف فرتة أسوأ شهر)
وال يؤخذ يف االعتبار هنا سوى جمموعة فرعية من أحداث االنتاار اليت حتدث يف فرتة أسوأ شهر على النحو املعرف
يف التوصية .ITU-R P.581
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الفرتةّالزمنيةّللتجاوزّ)(t.f.e

مثة توزيع أكثر عمومية من التوزيع االحتمايل هو الفرتة الزمنية للتجاوز ) (t.f.e.اليت تتجاوز فيها الكمية العاوائية  sبعض القيم
العتبية  sضمن فرتات رصد حمددة بوضوح .وقد تكون هذه الفرتة حمدودة ،شهر مايو  1972مثلا ،أو غري حمدودة ،كل شهور
مايو مثلا .ويف احلالة األخرية ،ميكن تفسري الفرتة الزمنية للتجاوز بوصفها توزيع االحتماالت.
الفرتةّالزمنيةّالشهريةّاالفراديةّللتجاوزّ Xّ،

يؤدي اعتماد فرتات الرصد ،بوصفها فرتات من كل األشهر التقوميية من كل عام ،إىل جمموعة غري حمدودة من قيم الفرتة
الزمنية للتجاوز:
الفرتة الزمنية للتجاوز يف شهر  mمن سنة  ،jمن أجل القيمة العتبية املختارة

)= Xjm(s

s

(.)... ،1989 ،1988 ،... = j ،12 ،... ،2 ،1 = m

ومن الناحية العملية ،قد تتغاير قيم  Xjmكثريا من شهر آلخر ومن سنة ألخرى .ويف الواقع ،ميكن اعتبار
يف الاهر  mمن عام  ،jعن الكمية العاوائية ) X(sاليت هلا خصائص إحصائية حمددة جيدا.

)Xjm(s

أبهنا تعبري،

الفرتةّالزمنيةّللتجاوزّيفّأسوأّشهرّسنوايّّ Wّ،

حتدد الفرتة الزمنية للتجاوز يف أسوأ شهر سنوايا لكمية راديوية جوية عاوائية  ،sيف سنة  ،jابلنسبة لقيمة عتبية معينة ،s
على النحو التايل:
) = Wj(sالقدر األقصى من ) Xjm(sمن األشهر االثين عار ( )12 ،... ،2 ،1 = mيف السنة .j
وميكن اعتبار  Wjبوصفها التعبري ،يف السنة  ،jعن الكمية العاوائية .W
مالحظة  -حيدد التعريف الوارد أعله م ]Crane and Debrunner 1978م ]Brussaard and Watson, 1979أيضا فرتة أسوأ
شهر يف كل سنة j؛ وقد تكون هذه الفرتة خمتلفة ابلنسبة لقيم عتبية  sخمتلفة.
متوسطّالفرتةّالزمنيةّللتجاوزّيفّأسوأّشهرّسنوايّّ pwّ،

يعرف هذا ببساطة أبتنه جمموع متوسط قيم الفرتة الزمنية للتجاوز يف أسوأ شهر سنوايا:
>)pw(s) = <W(s

وألغراض عملية ،ميكن مساواة

pw

ابحتمال أن تكون  s > sضمن فرتة غري حمددة جلميع أسوأ الاهور سنوايا.

متوسطّالفرتةّالزمنيةّللتجاوزّسنوايّpّ،

يؤدي حتديد الفرتات الزمنية على أهنا سنوات إفرادية إىل اجملموع غري احملدود لتعبريات الفرتة الزمنية للتجاوز سنوايا ) .Y(sويؤدي
جمموع متوسط هذه الكمية العاوائية إىل متوسط الفرتة الزمنية للتجاوز سنوايا >) .<Y(sويف املمارسة العملية ،يساوي هذا التوزيع
التوزيع االحتمايل األساسي ) p(sاملاار إليه يف البند :2.1.10
>)p(s) = <Y(s
2.1.10

املفاهيمّوالنماذج

النهجّالعام
يف إطار النهج العام ،ال جيري التنبؤ أبحوال االتنقطاع ومستوايت األداء وما إىل ذلك يف وصلة راديوية أثناء فرتات زمنية متطرفة
بناءا على كمية البياانت النادرة واملتعلقة عادة أبحداث اندرة ،وإمنا جيري استقراء هذه األحوال من مجلة بياانت االتنتاار املتعلقة
بفرتات أقل تطرف ا وذلك ابستخدام مناذج إحصائية عامة .مثال ذلك ،عندما تتوفر البياانت خلمس سنوات تتحدد خصائص أسوأ
شهر بتحليل كل البياانت الاهرية  12 × 5بدالا من استخدام بياانت أسوأ مخسة أشهر سنوايا فقط.
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وتنقطة البداية للنهج العام هي دالة التوزيع الرتاكمي التكميلية ) ،F ،(CCDFاليت تتألف من جمموعة تعبريات الفرتة الزمنية
للتجاوز شهرايا :X
) = F(Xاالحتمال

) (X > X

وميكن ،اتنطلق ا من دالة التوزيع الرتاكمي التكميلية هذه (اتنظر امللحق  ،)1.A.10استخراج التوزيعات اإلحصائية للفرتة الزمنية
للتجاوز ابلنسبة لفرتات مرجعية أخرى (هي مضاعفات صحيحة ملدة شهر) (من قبيل توزيع الفرتة الزمنية للتجاوز سنوايا  Yأو
توزيع الفرتة الزمنية للتجاوز ألسوأ شهر سنوايا  )Wابستخدام طرائق إحصائية جتميعية.
دالةّالتوزيعّالرتاكميّالتكميلية
ابلنسبة لفئة كبرية من الكميات الراديوية اجلوية ،تبني أن دالة التوزيع الرتاكمي التكميلية ) ،F(X) ،(CCDFهي دالة أسية شرطية:
)F(X) = C0 exp (-X/C1

)(1.10

}{0 < C0 < 1, X > 0

حيث تتبع املعلمتان  C0و C1عادة السوية العتبية قيد النظر .واقرتح هذا التوزيع أوالا ] ،[Crane and Debrunner, 1978وأكده
ابستفاضة ] [Dellagiacoma and Tarducci, 1987] [COST 205, 1985b] [COST 205, 1985a] [Mawira, 1980لسوايت
عتبية متعلقة ابحتماالت طويلة األجل ألقل من  1يف املائة .وابلنسبة لسوايت عتبية متعلقة بقيم احتماالت طويلة األجل ألكثر من 1
يف املائة ،فإن املطابقة مع البياانت غالبا ما تنتج قيم  C0أكرب من .[Fukuchi et al., 1985] [Poiares Baptista et al., 1989] 1
وهلذه احلاالت ميكن توسيع النموذج الوارد أعله ] [Mawira, 1989كما يلي:
)F(X) = exp(-(X - C1 ln(1/C0))/C1

)(2.10

}{X > C1 ln(1/C0), C0 > 1

حيث  Xمنمذجة مبثابة جمموع اثبت ،C1ln (1/C0) ،وهي مكوتنة أسية موزعة عاوائيا متوسطها .C1

ويصف امللحق  2.A.10إجراءا لتقدير املعلمتني  C0و C1من جمموعة الفرتات الزمنية للتجاوز شهرايا املرصودة.

ومبا أن متوسط الفرتات الزمنية للتجاوز شهرايا > <Xهو تقريبا  pللسنة الوسطية فيمكن استبدال املعلمة  C1يف النموذج أعله ابلقيمة
 p/C0حبيث توفر العلقة ) ،C0(pابالقرتان مع طرائق التنبؤ من أجل  ،pتوصيف اكاملا لدالة التوزيع الرتاكمي التكميلية .F
والتخلص من املعلمة العتبية أكثر من جمرد عملية تيسري رايضية حمض ،ألتنه لوحظ أن العلقة ) C0(pتتحدد أساس ا ابلعمليات اجلوية
األساسية بينما ملعلمات الوصلة الراديوية احملددة أمهية اثتنوية فقط مMawira, 1980؛ Yon et al., 1984؛ COST 205 1985a؛
COST 205 1985b؛  .]Fukuchi et al., 1985ولذلك ،وحاملا يتم إتنااء هذه العلقة لعملية معينة ،ميكن استخدامها يف تقديرات
التغاير لوصلت راديوية ذات معلمات خمتلفة (من قبيل الرتدد وطول املسري وزاوية االرتفاع ،وغريها).
ومن داالت التوزيع الرتاكمي التكميلية األخرى املقرتحة التوزيع اللوغاريتمي العادي املاروط ] [Crane, 1991وتوزيع غاما املزاح
] [Fukuchi and Watson, 1989وللطلع على مناقاة مستفيضة هلذا املوضوع ،اتنظر ].[Mawira, 1999
جمموعةّالفرتاتّالزمنيةّللتجاوزّشهرايّ

ّ

عندما تكون  C0أصغر من  1يكون متوسط عدد أشهر السنة اليت فيها قيم  Xأكرب من  0كما يلي:
M0 = 12 C0

)(3.10

حيث  12  M0شهرا؛ وابلنسبة لنموذج موسع ،حيث  1 < C0و.12 = M0

ولذلك ميكن ،من الناحية النظرية ،اعتبار أن اجملموعة  Xتتكون من زمرتني متميزتني ،تتكون األوىل منهما من
يف كل عام حيث  ،0 = Xوتتكون الثاتنية ،اليت قد تنتج  ،0 < Xمن  Mأشهر تناطة سنوايا حيث .12  M  M0

12-M

شهرا
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وضمن الزمرة الفرعية الناطة يعطى التوزيع  Xابلعلقة:
)FM(X) = C0M exp (-X/C1

)(4.10

حيث
C0M = C0 12/M
}{0 < C0 < 1; 0 < C0M < 1

وباكل عام ،ال ميكن حتديد القيمة  Mعلى وجه الدقة من التوزيع الكلي ) ،F(Xولكن للتطبيقات العملية ،غالب ا ما يكفي اختاذ
قيم  Mما بني  12و 12C0م.]Mawira, 1985
2.10
1.2.10

إحصاءاتّأسوأّاألشهر
تعريفّITU-R

يف معرض تصميم الوصلت الراديوية (مثل السواتل إىل األرض ،واملوجات الصغرية لألرض) ال بد من النظر يف اآلاثر الراديوية اجلوية
الضارة .وهذه اآلاثر عاوائية يف طبيعتها عموم ا وتنطوي على اختلفات مومسية ووقوع أحداث اندرة ولكنها شديدة.

وليس مبقدور مواصفة اجلودة املطلوبة من اخلدمة اليت تقوم فقط على أساس التوزيع االحتمايل البسيط (التوزيع املرتبط بفرتة
مرجعية طويلة بل حدود) أن تعكس سلوك الزمن املعقد .ومن أساليب التعامل مع هذه املاكلة هو استخدام إحصاءات
ماروطة حمددة لفرتات مرجعية خاصة ذات أتناطة اتنتاار ذروية .ومثة هنج بديل وهو ،إىل جاتنب متطلبات النظام ،حتديد قدر
مقبول من اجملازفة أبن تتجاوز مواطن الضعف بسبب اآلاثر الراديوية اجلوية االشرتاط املطلوب.

عرف االحتاد الدويل للتصاالت ،جرايا على ممارسة قطاع تقييس االتصاالت ) (ITU-Tيف صياغته التقليدية
ويف املاضيّ ،
ملتطلبات الضوضاء ،الفرتة املرجعية أبهنا "أي شهر" و"أي سنة" .وهذا ينطوي على خطر يساوي الصفر ويتعارض مع أي من
النهجني الواردين أعله ،بل حىت مع أي حتليل إحصائي معقول.
وكان حل هذا اللغز ،الذي اقرتحه أوالا ] [Brussaard and Watson, 1979واعتمده القطاع (التوصية  ،)ITU-R P.581هو
املعرف "أي شهر" .أما مصطلح "أي سنة"
حتديد "املتوسط السنوي ألسوأ شهر" ابعتباره املكافئ اإلحصائي للمصطلح غري ّ
فيقابل عادة "سنة متوسطة".
2.2.10

طريقةّاحلسابّابستخدامّQ

تتنبأ معظم النماذج ،باكل عام ،ابلتوزيع الطويل األجل  pابستخدام البياانت الراديوية اجلوية .مث يتم حساب توزيع أسوأ شهر
يعرف أبتنه تنسبة متوسط الفرتة الزمنية للتجاوز يف أسوأ شهر يف السنة إىل متوسط الفرتة الزمنية
 pwبتحويل العامل  Qالذي ّ
للتجاوز سنوايا ،وكلمها يؤخذ يف تنفس السوية العتبية:
Q = p w /p

)(5.10

وأظهرت دراسة العلقة بني  Qو pجملموعة كبرية متنوعة من آاثر االتنتاار أن شكل القاتنون األسي:
Q = Q1 x p-

(6.10)

}{1 < Q < 12

ينطبق على مدى االحتمال ) .[Segal, 1980] ،(0,001% < p < 3%وابلنسبة لقيم االحتمال األعلى ) ،(p > 3%يبدو أن اثبتا

بقيمة  Q = Q13-ينطبق حىت حوايل  ،p = 30%بينما يكون القاتنون األسي ابلنسبة الحتمال  p > 30%صاحل ا لقيمة Q = 1
يف سوية  %100م.]Poiares Baptista et al., 1989
وابلنسبة لبعض االستعماالت ،من األفضل التعبري عن  Qبوصفها دالة للحتمال :pw
'

Q  Q1/  pw

)(7.10
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حيث
)Q1/  Q1 1/(1-

و

( /  /)1-

والصيغ املتعلقة ابلعامل  Qكدالة الحتمال  pوابملعلمتني  Q1و واردة يف التوصية  .ITU-R P.841ويدرج اجلدول األول يف هذه
التوصية قيم  Q1و يف أماكن خمتلفة لعدد من آاثر االتنتاار .ويبني هذا اجلدول بوضوح خمتلف املناطق املناخية والتبعية يف عملية
االتنتاار .مثال ذلك ،ابلنسبة لامال غرب أورواب ،أن قيم  Qيف سوية  0,01 = pيف املائة آلاثر املطر األرضية وآاثر املطر مائل
املسري وآاثر اجلراين هي  5,5و 6,5و 7,9على التوايل.
وألغراض التخطيط العاملي يف تطبيقات اإلذاعة الساتلية قد يكون من األفضل استخدام علقة متوسط واحدة:
Q1  2,85

أو بديلا من ذلك:
Q1/  3,3

 = 0,13

 /  0 ,1 5

وميكن اعتبار هذه القيم العاملية لتمثيل منطقة مناخية مع بعض االختلفات املومسية الطفيفة إىل حد معقول.
وعند النظر يف قيم  Qاملقيسة ،من املهم أن تنلحظ أن األمر يتطلب سنوات عديدة من البياانت للحصول على تنبؤات موثوقة.
واحنراف اخلطأ يف  Qمن بياانت أربع سنوات يرتاوح من  10إىل  20يف املائة ،يف حني يبلغ احنراف اخلطأ من بياانت رصد سنة
واحدة حوايل  30يف املائة ] .[Mawira, 1985وياري حتليل قام به ] [Casiraghi and Paraboni, 1989لبياانت توهني مسري
مائل ملدة  176سنة من حوايل  40حمطة يف أورواب الغربية ] [COST 205, 1985bإىل أفضل قيمة توافق مبقدار Q1 = 3,7
و ،=0,13وخطأ جذر متوسط تربيع حبوايل  22يف املائة .ويعزى خطأ جذر متوسط الرتبيع هذا إىل فرتة رصد حمدودة من حوايل
أربع سنوات لكل موقع وإىل االختلفات املناخية بني احملطات.
3.2.10

طريقةّاحلسابّابستخدامّC0

ميكن اشتقاق العلقة الدقيقة بني  Qو C0ابستخدام النموذج األسي املاروط .ومثة تقريب جيد هلذه العلقة:
)Q = 12/(1 + 3 C0

)(8.10

}{0 < C0 < 1

من أجل M = 12؛ بينما ميكن احلصول على الغلف األعلى (من أجل  )M = 12 C0بزايدة القيمة  Qاملذكورة أعله مبقدار
) ،(1 + 0,002/C0مع حد أعلى مبقدار  12لقيمة  Qاجلديدة .ومن هذه املعادلة ميكن تقدير  C0من القيم  Qاملقيسة،
مع أن من األفضل حتديد  C0من كامل جمموعة  Xمن خلل حتليل رجعي ،كما هو موضح يف امللحق .2.A10
كما استخدم النموذج األسي املاروط لتحليل موثوقية تقدير  Qمباشرة من عدد حمدود من سنوات الرصد ].[Segal, 1980
وتظهر النتائج أخطاءا حبوايل  30يف املائة ملدة سنة من الرصد ،تنخفض إىل تنسبة  10إىل  20يف املائة ملدة أربع سنوات من
الرصد .ويف ] [Dellagiacoma and Tarducci, 1987أتكد تغاير  Qاملستخرجة من فرتات رصد حمدودة كما هو متنبأ به من
هذا النموذج وذلك يف االختبارات اليت أجريت ابستخدام قاعدة بياانت كبرية لادة هطول األمطار ( 55موقعا 10 ،سنوات من
الرصد لكل منها).
وميكن اعتبار العلقة ) C0(pأبهنا "واصف تغاير" مناخي أساسي .وبديلا من ذلك ميكن اختاذ العلقة ) ،Q(pحيث يكاد يكون
هناك علقة تطابق أحادية بني  Qو( C0العلقة ) Q(pمتيسرة اآلن أكثر من العلقة ).)C0(p
4.2.10

جوانبّالتغاير

قد يكون من املستحسن ،يف كثري من األحيان ،النظر يف أحوال أكثر تطرف ا من تلك اليت ميثلها املتوسط السنوي للفرتة الزمنية
للتجاوز ألسوأ شهر .W ،ومن السيناريوهات احملتملة النظر يف متوسط أسوأ شهر يف عدد  Nمن السنوات ،على أساس .N > 1
وبديلا من ذلك ميكن النظر يف التغاير W؛ وهذه الطريقة مفضلة ألهنا ال حتتاج إىل تعريف خمتلف ألسوأ شهر.

كتيّب األرصاد اجلوية الراديوية

212

وميكن استخدام النموذج األسي املاروط ،الوارد يف البند  ،2.1.10لتحديد التوزيع االحتمايل  W/pwكدالة للقيمة  C0أو للقيمة
 .[Mawira, 1989, 1999] Qوترد النتائج يف الاكل  1يف التوصية  ITU-R P.678حيث قيم الفرتة الزمنية للتجاوز ألسوأ شهر
سنوايا  ،Wمكيفة إىل  ،pwمبيّنة ملختلف املئينات وكدالة لقيمة  .Qوكمثال على استخدام هذا الاكل :ابلنسبة لسوية عتبية x
وعلى أساس  ،Q = 6يكون لقيم الفرتة الزمنية للتجاوز ألسوأ شهر سنوايا  Wفرتة زمنية للتجاوز أكرب مبقدار  1.7من .pw
ولذلك ،وحاملا تعرف  Qلسوية عتبة معينة ،ميكن التنبؤ ابلفرتة الزمنية للتجاوز ألسوأ شهر سنوايا األكثر تطرفا ابستخدام
الاكل  1يف التوصية .ITU-R P.678
3.10
1.3.10
1.1.3.10

اإلحصاءاتّالسنوية ّ
منوذجّCrane

ّجوانبّالتغاير

الفرتة الزمنية للتجاوز سنوايا ( Yاتنظر البند  )1.1.10هي متغري عاوائي يظهر التغاير من سنة ألخرى الذي ميكن تكميته بواسطة
معامل التغاير فيه:
y y / p

)(9.10

حيث  yهو االحنراف املعياري  .Yويتنبأ النموذج األسي املاروط ابلعلقة التالية ]:[Mawira, 1980
1
1

6C0 M

y

)(10.10

}{0 < C0 < 1

حيث تقابل احلدود العليا والدتنيا للقيمة يف هذه املعادلة  M = 12و  .M = 12 C0وقد أتكدت صحة هذه املعادلة ابستخدام
بياانت مستفيضة عن توهني املسري املائل ] .[COST 205, 1985bويعطي التحليل املؤدي إىل املعادلة ) (10.10أيضا صيغة توزيع
عرب هذه الصيغة ،وهي ماتقة تنظرايا من النموذج األسي املاروط ،عن التوزيع االحتمايل للقيمة  Yكمجموع عدد من
االحتمال  .Yو ت ّ
وتبني
توزيعات غاما .كما مت اختبار توزيع غاما تنفسه على حنو مرض كنموذج لتوزيع  Yمن جاتنب ]ّ .[Fukuchi and Watson, 1989
احلساابت العددية أن توزيع  Y/pماابه جدا لتوزيع  .[Howell et al., 1983] W/pwوتنتيجة لذلك ،ميكن أيض ا استخدام الاكل 1
يف التوصية  ITU-R P.678لتوصيف تغاير الفرتة الزمنية للتجاوز سنوايا  ،Yوذلك ابستخدام التعديل التايل:
Y/p = W/pw

)(11.10

من أجل Q > 6

و
)Y/p = 1 + (1 - 0.12 (6 - Q)) (W/pw - 1

)(12.10

من أجل Q < 6
2.1.3.10

الدقةّواختبارّالنموذج

يف معرض البحث يف تغاير التوزيعات االحتمالية الراديوية اجلوية ،مثة جاتنب آخر يتعني النظر فيه وهو الدقة يف تقدير متوسط
التوزيع (أو أي معلمة أخرى) املستخرج من جمموعة حمدودة من الرصدات (املستقلة) .ويف دراسة ] [Mawira, 1999جرى تقصي
دقة تقدير  Qمن عدد حمدود من سنوات الرصد ابستخدام النموذج األسي املاروط.
وتتوفر اختبارات قوية لتحليل تغاير عينات مستقلة يف عملية عاوائية ساكنة هلا توزيع احتمايل معروف .وإذا كان التوزيع
االحتمايل معروف ا أو يفرتض أتنه عادي ،فإتنه ميكن بسهولة تطبيق االختبارات اإلحصائية ابستخدام جداول قياسية .ويف حاالت
أخرى ،قد حيتاج األمر إىل حتويل البياانت املرصودة للحصول على دالة توزيع عادية.

الفصل

213

10

ويف غياب منوذج مناسب ،ميكن استخدام متوسط دالة التوزيع الرتاكمي ) (CDFالطويل األجل احملسوب من سلسلة
من القياسات الطويلة األجل كمرجع الختبار مدى صحة سلسلة حمدودة جديدة من القياسات .ولكن يف معظم احلاالت
العملية املتعلقة بقياسات االتنتاار ال تتوفر هذه السلسلة الطويلة .وميكن التغلب على هذه املاكلة ابستخدام منوذج تنبؤ لتقدير
املتوسط الطويل األجل للدالة  CDFلكل مسري وموقع .ومن شأن استخدام منوذج لتقدير دالة التوزيع الرتاكمي املرجعية أن يزيد
حتما من مدى عدم اليقني يف التقديرات بسبب أخطاء النمذجة.
وتاري رصدات التغاير السنوي لداالت التوزيع الرتاكمي للتوهني الناجم عن املطر ،يف قيم احتمالية معينة يف  11موقعا تغطي سبع
مناطق ذات مناخ ممطر يف أورواب والوالايت املتحدة األمريكية ،إىل أن املتغري
(القيمة املتنبأ هبا/القيمة املقيسة)

x = ln

موزع باكل طبيعي .وعندما طبق على توهني متجاوز بنسبة  0,01يف املائة من السنة ،مت احلصول على قيمة  0,29للحنراف
املعياري ] .[Crane, 1990وقدرت هذه القيمة أبهنا تتألف من عنصرين مها :قيمة مبقدار  0,17للتغايرات من موقع آلخر وقيمة
مبقدار  0,23للتغايرات من سنة ألخرى.
وحاملا يتحدد التوزيع املرجعي للعينات ،ميكن اختبار كل سلسلة إزاء فرضية اللوغاريتم العادي .مث هناك اختبار للحنرافات الكبرية
أو القيم املتطرفة يعتمد على فال الفرضية أبن االحنراف امللحوظ بني التوزيع املرجعي وتوزيع العينات املرتبة يتسق مع
االحنراف املنمذج.
وعلى النقيض من ذلك ،ميكن استخدام املتغري اللوغاريتمي  xالختبار أداء مناذج التنبؤ إزاء داالت التوزيع الرتاكمي املرصودة
للتوهني .وهذا هو األساس لتعريف متغري االختبار يف التوصية  .ITU-R P.311وقد مت اختيار طريقة التنبؤ ابلتوهني الناجم
عن املطر يف التوصية  ITU-R P.618ألهنا تعطي االحنراف أبقل املربعات (اللوغاريتمية) بني طريقة التنبؤ والبياانت املقيسة
يف مصرف بياانت جلنة الدراسات  3يف القطاع .ITU-R
2.3.10

إحصاءات التغايرّمنّسنةّألخرىّيفّمعدلّهطولّاملطرّوالتوهنيّالناجمّعنه

يتناول امللحق  2يف التوصية  ITU-R P.678إحصاءات التنبؤ ابلتغاير من سنة ألخرى يف معدل هطول املطر والتوهني الناجم عنه
] .[Boulanger et al., 2013] [Jeannin et al., 2013وَحي ِّسب هذا النهج تغاير احتمال أن يتجاوز التوهني الناجم عن املطر
(أو معدل هطول املطر) قيمة معينة.
ويفرتض هذا النموذج أن إحصاءات التقلبات من سنة ألخرى يف التوهني الناجم عن املطر (أو معدل هطول املطر) تتبع توزيعا
عاداي مقارابا حول احتمال حدوث التجاوز على املدى الطويل ،p ،مع تباين سنوي يتكون من تباين التقدير والتباين املناخي
من سنة ألخرى.
ويستند تقدير التباين إىل دالة الرتابط يف عملية  Bernoulliاألساسية وهي دالة احتمال التجاوز.
والتباين املناخي من سنة ألخرى هو التباين السنوي الحتمال التوهني الناجم عن املطر أو معدل هطول املطر حوايل احتمال
التوهني الناجم عن املطر أو هطول املطر على املدى الطويل .ويف هذه احلالة ،يعترب االحتمال السنوي متغريا عاوائي ا مع تباين يف
املتوسط على املدى الطويل ومن سنة ألخرى.
ويفرتض أن التقلبات املناخية من سنة ألخرى تعزى إىل التغاير يف املعدل السنوي هلطول املطر أو التوهني الناجم عنه،
ويوحي هذا االفرتاض أبن دالة التوزيع الرتاكمي التكميلية ) (CCDFاملاروطة ) P( A  A* A  0للتوهني الناجم عن املطر
أو ) P( R  R* R  0عن معدل هطول املطر اثبتة من سنة ألخرى ][Kedem et al., 1990] [Rosenfeld et al.,.1990
] .[Nzeukou and Sauvageot, 2002] [Xie and Arkin, 1996] [Sauvageot, 1994] [Elthir and Bras, 1993وعلى وجه
اخلصوص ،وابلنسبة ملعدل هطول املطر ،يرتتب على ذلك أن كمية املطر السنوي ] M [mmتعطى ابلعلقة:
poy

T

MT  Poy  R  T

)(17.10
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حيث ] [mm.h ] R  E[ R  R* R  0هو متوسط معدل هطول املطر املاروط (أي عند هطول املطر)
التكامل (أي سنة واحدة) .وأخريا ،يعطى التغاير املناخي من سنة ألخرى ابلعلقة:
-1

2

 var(M T ) 

 p
]  E[ M T




C2

معروف أبتنه النسبة املناخية ، ،وهو يتبع املوقع .وحيتوي امللحق
حيث احلد
على خرائط رقمية لقيم .
4.10

و][h

 Tهي فرتة

)(18.10

2

يف التوصية

ITU-R P.678

مفهوماّاملخاطرةّواملوثوقية

حيدد االحتاد الدويل للتصاالت يف الوقت احلاضر أهداف األداء/التيسرية للابكات الراديوية ابستخدام متوسط التوزيعات
الرتاكمية (مثل متوسط السنة ومتوسط أسوأ شهر) .ولئن كاتنت هذه الطريقة مفيدة جدا يف املاضي ملخططي الابكات الراديوية،
فإن التغريات يف بيئة سوق االتصاالت تستدعي احلاجة إىل طائفة أوسع من مفاهيم جودة اخلدمة .ومن الناحية املثالية ،جيب أن
يكون مصمم النظام قادرا على املفاضلة بني تكلفة الابكة اجلديدة املتوخاة ،من جهة ،ورضا مستخدمي هذه الابكة ،من جهة
أخرى .وأهداف األداء/التيسرية الراهنة لدى االحتاد الدويل للتصاالت ال تساعد املصمم يف إجراء هذا التحليل .وبصفة عامة،
ميكن القول إتنه عندما يكون هناك تفاعل اقتصادي دينامي بني املستعملني ومقدمي اخلدمات ،فإن األمر حيتاج إىل اتباع هنج
أكثر تطورا إزاء أهداف األداء/التيسرية .ويف معرض البحث عن هذه الن هج اجلديدة ،من املنطق إيلء االهتمام للمفاهيم األكثر
شيوعا يف هندسة املوثوقية ،مثل املخاطر وفرتة العودة ومتوسط الزمن قبل العطل .ومع ذلك ،جيب دائما مراعاة اخلصائص احملددة
لبيئات االتنتاار الراديوي (مثل السكوتنية الدورية للتنتاار املتعلق ابلطقس) .وعلوة على ذلك ،وتنظرا ألن جتارب االتنتاار
اجلديدة ابهظة ،من املستحسن التمكن من استخلص املعلومات عن املفاهيم اجلديدة من البياانت املتاحة وذلك بطريقة موثوقة.
1.4.10
1.1.4.10

حتليلّاملخاطر
النهجّاألول

تكون املعلمة ذات الصلة يف هذا النهج ،ابلنسبة لنظام ما يليب أهداف ا على املدى الطويل ،هي "خطر" أن يعمل بصورة غري
مرضية ابلنسبة جملموعة فرعية من املستعملني أثناء فرتة معينة (أقصر) من الزمن.
وميكن التعبري عن مدى "اخلطر" أبتنه جزء من املستعملني تتوفر هلم درجة أدى من اخلدمة مما ميكن أن يتوقع إمسيا .وهناك طريقة
أخرى للتعبري عن مدى "اخلطر" أبتنه احتمال أن تتوفر لفرد ما ضمن فرتة زمنية أقصر درجة أدى من اخلدمة مما يوفره النظام
يف املتوسط .وهذا ينطوي على حتليل للتغاير حيث يتعني استكمال البياانت عن عدم التيسرية املتوقعة ببياانت عن تغاير عدم
التيسرية .وميكن بسهولة استخدام مناذج الفرتات الاهرية لتحديد مئينات اخلطر ،لفرتة مرجعية شهرية ،أو فرتات العودة لسوايت
عتبية اثبتة.
ويقدم الاكل  1يف التوصية  ITU-R P.678املعلومات اللزمة لتقييم املخاطر املرتبطة بقيم الفرتة الزمنية للتجاوز ) (t.f.e.ألسوأ
شهر .ويسمح تطبيق املعادلتني ) (11.10و) (12.10أعله هبذا التقييم لقيم الفرتة الزمنية للتجاوز السنوية.
وابلنسبة لفرتات مرجعية أخرى ،هناك حاجة لتحليلت جديدة ،مما يتطلب توليد داالت التوزيع الرتاكمي التكميلية حلدوث
أحوال اخلبو أو التداخل لتلك الفرتة املرجعية.
ويعطي امللحق  3.A.10مثالني لتوضيح اإلجراء حلساب هامش االتنقطاع واخلبو املصاحب لفرتات خطر ما أو لفرتات ثقة ما.
وميكن استخدام اإلجراء تنفسه لتقييم اخلطر/الثقة املرتبطة هبامش خبو إضايف أو مبواصفة اتنقطاع (أعلى) خمفف.
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2.1.4.10

تقديرّاخلطرّاملرتبطّهبامشّاالنتشار

ابفرتاض توهني انجم عن املطر ،A ،يبلغ احتمال جتاوزه ، ،يقدم امللحق  3يف التوصية  ITU-R P.678طريقة لتقدير االحتمال
السنوي لتجاوز قيمة .
وميكن أن يكون هنج التقدير هذا مفيدا للغاية ملصممي النظم وماغلي السواتل ،وخاصة عندما تفرض غرامات مالية يف حالة
عدم الوفاء هبدف التيسرية السنوي.
ويظهر يف الاكل  1.10مثاالن الحتمال اخلطر ابلنسبة لوصلتني راديويتني يف تردد  GHz 20بني حمطتني على األرض إحدامها
يف أواتوا (كندا) واألخرى يف كيتو (إكوادور) .وقد مت التنبؤ بداالت التوزيع الرتاكمي التكميلية يف التوصية  ITU-R P.618ويفرتض أن
يكون اخلطأ  0يف دالة التوزيع الرتاكمي التكميلية املتنبأ به ( يف اخلطوة  5يف امللحق  2يف التوصية .)ITU-R P.678
الاكل

1.10

اخلطرّ ّ يفّالتيسريةّالسنويةّلوصلتنيّراديويتنيّيفّترددّّGHzّ20أواتواّ(كندا)ّ)ّ(aوكيتوّ(إكوادور)ّ)(b
أ ) إمجايل املخاطر على التيسرية السنوية  -أواتوا

20

CCDF
Risk 30%
Risk 10%
15

Risk 1%

اهلامش املتاح

Risk 0.1%
Risk 0.01%

التاكيل:

خط العرض45,4 :
خط الطول75,7- :
زاوية االرتفاع30 :

الرتدد:

–1

10

هدف التيسرية
Radio-Meteo. 10-01

)(%

10

5

GHz 20

–2

0
10

)(dB

10

ّ
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ب) إمجايل املخاطر على التيسرية السنوية  -كيتو

20

CCDF
Risque 30%
Risque 10%
15

Risque 1%

Risque 0,01%

التاكيل:

خط العرض0,2- :
خط الطول78,5- :
زاوية االرتفاع60 :
الرتددGHz 20 :
–1

10

هدف التيسرية

10

)(%

Radio-Meteo. 10-01

ابلنسبة لتاكيل أواتوا،
بدءا من هامش متيسر قدره ،dB 6,7
–
• تيسرية بنسبة  %99,9مضموتنة مع خطر ( %50 = تنبؤ أويل)،
• تيسرية بنسبة %99,83مضموتنة مع خطر ،% = 
• تيسرية بنسبة %99,80مضموتنة مع خطر .%0,01 = 
وابلعكس ،لضمان تيسرية سنوية مستهدفة بنسبة ،%99,9
–
• مع خطر  %50 = يلزم هامش قدره ( dB 6,7تصميم أويل)،
• مع خطر  ،%1 = يلزم هامش قدره ،dB 8,9
• مع خطر  ،%0,01 = يلزم هامش قدره .dB 10,1
ابلنسبة لتاكيل كيتو،
بدءا من هامش متيسر قدره ،dB 8,3
–
• تيسرية بنسبة  %99,9مضموتنة مع خطر ( %50 = تنبؤ أويل)،
• تيسرية بنسبة  %99,75مضموتنة مع خطر ،%1 = 
• تيسرية بنسبة  %99,66مضموتنة مع خطر .%0,01 = 
–

وابلعكس ،لضمان تيسرية سنوية مستهدفة بنسبة ،%99,9
• مع خطر  ،%50 = يلزم هامش قدره ( dB 8,3تصميم أويل)،
• مع خطر  ،%1 = يلزم هامش قدره ،dB 11,9
• مع خطر  ،%0,01 = يلزم هامش قدره .dB 13,1

5

–2

10

0

)(dB

10

اهلامش املتاح

Risque 0,1%
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2.4.10

فرتةّالعودة

تعرف فرتة العودة أبهنا متوسط الفرتة الزمنية بني حدوث اتنقطاعني أو خللني متتاليني يف النظام .وهي ،رايضيا ،معكوس احتمال
ّ
االتنقطاع مضروابا بوحدة زمن االعتيان.
وتعين فرتة عودة قدرها
قد مت جتاوزها.

N

سنوات أن هناك متوسط "خطر" (احتمال حدوث) سنوي قدره  1/Nأبن القيمة قيد النظر

وتعطى قيمة اخلطر ،أبن قيمةا هلا فرتة عودة مبقدار
على األقل يف فرتة معينة  Mمن السنوات ،ابلعلقة:

N

سنوات (متوسط احتمال احلدوث السنوي  )1/Nمت جتاوزها مرة واحدة

PN ,M = 1 - (1 - 1/ N ) M

)(22.10

وهذا هو أساسا حتديد دالة التوزيع ألسوأ سنة ،على غرار تقييم "أسوأ شهر" ].[Brussaard and Watson, 1979

ومفهوم فرتة العودة ال يعطي معلومات إضافية إىل جاتنب التوزيع االحتمايل .ومع ذلك ،ميكن ابستخدام هذا املفهوم تقريب
أهداف األداء/االتنقطاع من جتربة املستعملني.
3.4.10

متوسطّالزمنّقبلّالعطل

هنا يقاس األداء مبقدار الفرتة الزمنية بني حدوث عطلني متلحقني يف خدمة معينة .ومن الواضح أن من الضروري إيلء الكثري
من االهتمام إىل ما ياكل العطل .وميكن تعريف العديد من أساليب العطل (من عطل طفيف إىل كارثة) ،وفيها تؤخذ
يف االعتبار أيضا أحداث االتنقطاع .ولتطبيق هذا املفهوم جيب أن تتوفر املعرفة املفصلة عن بنية الزمن وظواهر االتنتاار .ولذا
جيب تعزيز إحصاءات فرتة اخلبو ابستخدام منوذج عملية إحصائية (مثل منوذج  Markovلفرتات اخلبو أو الفرتات من خبو
آلخر) .ومن املفاهيم ذات الصلة :معدل اخلطر ،وشدة االتنقطاع.
4.4.10

اعتباراتّأخرى
ّ

يعرب عن أهداف األداء عادة ابلنسب املئوية للتغطية والتيسرية اليت جيب الوفاء هبا
يف جمال تنظم البث الراديوي واإلذاعي املتنقلةّ ،
عند حافة خلية أو منطقة تغطية .وهناك غموض يف هذا التعريف فيما يتعلق حبافة اخللية ومقدار عنصر املساحة الذي يتعني
استخدامه .وبظهور اخللاي الصغرية ميكن التساؤل عن استمرار فائدة هذا املفهوم .وابلنسبة ملساحات صغرية من هذا القبيل ،فإن
من الصعب تقييم املخاطر املرتبطة بعدم توفر التغطية املناسبة من وجهة تنظر النمذجة اإلحصائية .وهناك جاتنب آخر مل يطرق
بعد وهو يتصل ابآلاثر الزمنية املوضوعية (اليت يتعني متييزها عن اآلاثر شبه الزمنية بسبب حركة املستعملني) .وقد تغري آاثر اجلراين
خصائص االتنتاار حول مساحة كبرية ،مما يؤدي إىل التداخل وفقدان القدرة .ولئن كاتنت النسبة املئوية جلراين شديد أقل من 1
يف املائة ،فإهنا قد تؤدي إىل احنطاط يف جودة االتصاالت لكثري من املستعملني.
5.4.10
(1

(2

العالقةّابخلدمات
ابلنسبة للخدمات الراديوية الثابتة (األرضية والساتلية) يف الابكات الرقمية املتكاملة ) ،(ISDNيبدو أن الوصف
اإلحصائي آلاثر االتنتاار ،من حيث متوسط التوزيعات مثل توزيعات "املتوسط السنوي" و"املتوسط السنوي ألسوأ
شهر" ،كافي ا يف الوقت احلاضر.
ابلنسبة للخدمات األكثر ختصصا (مثل خدمات الرتحيل التلفزيوين واإلذاعة ،واملؤمترات الفيديوية ،وخدمات املطاريف ذات
الفتحة الصغرية جدا ) ،)(VSATفإن احلاجة هي توفري جودة اخلدمة املطلوبة ،ضمن فرتة زمنية معينة ،بدرجة عالية من
احتمال النجاح .إذ ميكن مثلا حتديد عدم التيسر أبن يكون أقل من قيمة معينة متفق عليها تعاقدايا .ويف هذه احلالة جيب
على املتعاقد (مقدم اخلدمة) أن يقيّم خطر عدم تقدمي اخلدمة املطلوبة مقابل التكلفة .وهذا ينطوي على حتليل التغاير حيث
يتعني استكمال البياانت عن عدم التيسر املتوقع ببياانت عن تغاير عدم التيسر.
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(3

6.4.10

قد حيتاج األمر أيضا إىل إحصاءات وبياانت عن متوسط التغاير إزاء فرتة زمنية مرجعية أخرى غري الاهر أو السنة .وتكون
اإلحصاءات املفصلة جدا ،مثل إحصاءات فرتات اخلبو والفرتات ما بني خبو وآخر ،مفيدة لتقدير زمن استعادة اخلدمة بعد
فقدان التزامن وزمن االتنتظار املتوقع ابلنسبة ملاارك يف مؤمتر فيديوي قطع اتصاله حلظةا بسبب خبو شديد .وحيتاج األمر
إىل هذا التقدير ،مثلا ،إذا كان يتعني إعطاء املستعمل خيار إعادة جدولة تقدمي اخلدمة يف وقت الحق .ويف هذه احلالة
األخرية هناك حاجة لتحليل اخلطر املصاحب وذلك لتحديد التعريفات املناسبة هلذه اخلدمة.
خطرّحدوثّاالنقطاعات

إن احتمال حدوث اتنقطاع ملدة معينة هو معلمة ميكن استخدامها لتقييم خطر االتنقطاع املرتبط مبواصفة جودة معينة.
ويف السياق املوصوف أعله ،فإن من املثري للهتمام باكل خاص حدوث اتنقطاع ملدة طويلة.
ويتسم حدوث قيم متطرفة يف كثري من احلاالت بتوزيع أسي .ويف جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا ) ،(EUTأجري حتليل للقيم
املتطرفة لفرتات خبو لوحظت يف استقبال منار  Olympusيف تردد  GHz 20يف احملطة األرضية الساتلية يف اجلامعة املذكورة.
واستخدمت هلذا التحليل جمموعة بياانت ألحداث اخلبو لسوايت عتبية خمتلفة وإبدراج وقت البدء ووقت االتنتهاء لكل حدث.
ومتخض هذا التحليل ] [Brussaard, 1995عن منوذج أسي ماروط حلدوث اخلبو لفرتات طويلة .ومبوجب هذا النموذج ،تتوزع
فرتات اخلبو ألكثر من  60اثتنية ،النامجة عن املطر ابحلمل احلراري ( dB 5وما فوق لوصلة  GHz 20يف جامعة آيندهوفن
للتكنولوجيا) ،توزعا أسيا .وهذا يفضي إىل منوذج بسيط للغاية لتقييم املخاطر لاروط اخلبو العميق .فإذا كان جمموع التجاوز
يف سوية العتبة موضع االهتمام هو  X0وكان يعزى جزء قدره  F0من هذا التجاوز ألحوال خبو ألكثر من  60اثتنية ،عندئذ
حيتسب العدد اإلمجايل ألحداث اخلبو من املعادلة:
N0 = F0 X0 / C1

حيث  C1هي متوسط الفرتة للتوزيع األسي املاروط
P(X0  x) = exp( – (x – 60)/C1) for all x > 60

وقد مت التوصل إىل قيميت = F0

 0,90وC1

=  425اثتنية ألحوال اخلبو <  dB 5يف تردد .GHz 20

وإذا كاتنت دالة التوزيع الرتاكمي ) (CDFللتوهني معروفة ،فإن النموذج  CEيسمح بتقييم بسيط جدا ملعلمات اخلطر ،من قبيل:
عدد أحداث اخلبو حيث يتم جتاوز سوية عتبة حمددة من أجل فرتة زمنية حمددة؛
–
خطر التعرض لتعطل النظام لفرتة حمددة.
–
5.10

استنتاجات

يوفر استخدام دالة التوزيع الرتاكمي التكميلية ) F (CCDFللفرتة الزمنية للتجاوز الاهري مروتنة كبرية للتنبؤ والتحليل يف جمال تغاير الفرتة
الزمنية للتجاوز يف خمتلف الظروف املتطرفة .وميكن منذجة  Fباكل ملئم مبثابة أس ماروط ،حبيث ميكن اعتبار العلقة ) C0(pأبهنا
البياانت "املناخية" األساسية املطلوبة للتنبؤ ابلتغاير النسيب ملختلف اإلحصاءات املتطرفة حول اإلحصاءات املتوسطة.
ويف الوقت احلاضر ،يبدو أن مفهوم "اخلطر" هو أتنسب املفاهيم لتوسيع معايري األداء/التيسرية احلالية لدى االحتاد الدويل للتصاالت.
وال يتطلب مفهوم "اخلطر" هذا أي تغيريات يف بنية أهداف األداء ،وإمنا يزود مصمم الابكة أبداة أخرى لتصميم الابكة الراديوية.
وكمثال على ذلك ،مت توضيح فائدة تقدير التغاير من سنة ألخرى إلحصاءات التوهني الناجم عن املطر من خلل املبادئ التوجيهية
لتصميم تنظم االتصاالت الساتلية عالية الرتدد يف املستقبَل .وعلوة على ذلك ،وطاملا أن فرتة الرصد املختارة ليست أقصر من شهر،
فل حاجة للحصول على كميات كبرية جدا من بياانت االتنتاار اجلديدة ،ذلك ألن النماذج السليمة لتغاير التوزيعات الاهرية متاحة
ابلفعل .وابلنسبة لفرتة زمنية أقصر حيتاج األمر إىل إعادة حتليل البياانت املوجودة.
ويوفر النموذج األسي املاروط أيضا معلومات أساسية لتقييم معلمات اخلطر يف مواصفات االتنقطاع.
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1.A.10

إحصاءاتّالرتبةّوالرتتيب
ياري مصطلح "إحصاءات الرتبة والرتتيب" إىل الطريقة اليت يتم هبا تقدير توزيع االحتمال الرتاكمي ملتغري عاوائي اتنطلقا من
البياانت املرصودة .وترد خوارزمية هذه الطريقة يف اخلطوتني  1و 2يف امللحق  .2.A.10ويف هذه الطريقة حيدد لكل عيّنة بياانت
قيمة احتمال .وال حاجة الستخدام "أحواز األصناف" لتحديد دالة التوزيع الرتاكمية.
وحسب
قيمة االحتمال (الرتاكمي):

][Gumbel, 1958

فإن أكرب قيمة ترتيبها  ،Xm ،mلعدد

N

مستقل من رصدات متغري عاوائي

X

ينبغي أن تعطى

>)pm = <F(Xm

حيث يدل الرمز > <...على جمموع املتوسط ويدل )( Fعلى توزيع االحتمال للقيمة  .Xويبدو هذا للوهلة األوىل مبثابة تكرار
ال داعي له ألن التوزيع )( Fغري معروف؛ والقصد من القياسات هو ابلضبط حتديد التوزيع )( .Fومع ذلك ،يظهر التحليل
النظري لدى م ]Gumbel, 1958أن:
)<F(Xm)> = m/(N + 1

ولذلك فإن االحتمال  pmمستقل عن التوزيع )(.F
ويبني ] [Gumbel, 1958أيض ا أن )" ،F(Xmاملتغري املختزل" ،له توزيع ’بيتا‘.
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2.A.10

حتديدّّC0و C1منّالبياانتّاملقيسة
اخلطوة :1

ترتيب العدد  Nمن الفرتات الزمنية للتجاوز شهرايا املرصودة حبيث:
X1 > X2 > .................... > XN

اخلطوة :2

ختصص لكل  Xiقيمة االحتمال :pi
)pi  i /( N  1

)(23.10

}{i = 1, 2, ...., N

اخلطوة :3

حتدد  Lمن:

اخلطوة :4

حتدد  C0و C1ابلرتاجع بناءا على البياانت  ،Xi, ln(pi)), i = 1, ..., L, enابفرتاض الاكل اخلطي:

iN

iN

i 1

iL

 X i  0,05  X i

n( p)1n(C0 ) X / C1

)(24.10

)(25.10
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3.A.10

تقديرّاملخاطر
أمثلةّحلسابّاالنقطاعّوهامشّاخلبوّاملرتبطني
ابخلطرّأوّالثقة
أ)

حسابّاالنقطاع
النسبة  Qاملرتبطة ابلفرتة الزمنية للتجاوز ( )t.f.e.سنوايا مبقدار  %0,01للمسريات ساتل-أرض يف مشال غرب أورواب
واردة يف التوصية  ITU-R P.841أبهنا .6,5 = Q
تظهر التوصية  ،ITU-R P.678من أجل  ،6,5 = Qأن فرتة زمنية للتجاوز ) (t.f.e.ألسوأ شهر مبقدار ِّ 1,8ضعف
املتوسط تتعرض ملتوسط احتمال جتاوزها مبقدار ( %10فرتة العودة عار سنوات).
ولذلك ،وعند سوية خطر بنسبة  ،%10يكون اتنقطاع أسوأ شهر  %0,117 = 0,01 x 6,5 x 1,8لعتبة ما
(هامش وصلة) أي يتم جتاوزها ،يف املتوسط ،لنسبة  %0,01من الزمن.

ب)

حسابّهامشّاخلبو

–

–

–

لنفرتض توفر االشرتاط التايل :مستوى ثقة  95يف املائة ،وفرتة زمنية للتجاوز
ال جيوز جتاوزها يف وصلة ساتلية يف الياابن .علينا اآلن استخدام إجراء تكراري:
وضع تقدير مبدئي ملعلمة معايرة 2 ،مثلا.
(1
ابلنسبة ملتوسط فرتة زمنية للتجاوز ) (t.f.e.ألسوأ شهر مبقدار  %0,05 = 0,1/2يف الياابن (4 = Q؛ )0,13 = 
(2
يكون العامل  Qهو ( 7,7التوصية .)ITU-R P.841
ابلنسبة للعامل  ،7,7 = Qتكون املعلمة املعايرة املرتبطة بسوية الثقة ( %95فرتة العودة  20سنة) هي 2,6
(3
(التوصية .)ITU-R P.678
تكرر اخلطواتن  2و 3لتأكيد أن النتيجة تتقارب إىل قيمة .2,6
(4
متوسط الفرتة الزمنية للتجاوز ) (t.f.e.سنوايا (اتنقطاع) الذي يتعني النظر فيه هو .%0,005 = 1/2,6/7,7
(5
يستنتج اهلامش املطلوب اآلن من التنبؤ العام ابخلبو (التوصية .)ITU-R P.618
(6
)(t.f.e.

ألسوأ شهر (اتنقطاع) بنسبة

0,1

يف املائة
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