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 1  1الفصل 

 1 الفصل

 مقدمة

 األرصاد الجوية الراديويةكتّيب   من الغرض 1.1

  هو مبثابة ارشد  دليل، املوجا  الراديوية انتشارتكميفلية عن آثار اللعفلواا  املفلفية   اخل األرصاد اجلوية الراديوية كتّيب  يوفر
لقطاع االتصاال  الراديوية  (SG3) 3 جلنة الدراسا  املنبثقة عن (نتشارابادئ اال) 3J فرقة اللعمل فلتوصيا  اليت  ضلعتهال

يسرتشد ن أل لئك الذين  األرصاد اجلوية الراديويةيوفر العفلواا  عااة عن   هو. (ITU-R) الد يل لالتصاال  االحتاد يف
لتوصيا   أ لئك الذين يرغبون ا هذه فهم يود ن التلعمق يفأ لئك الذين    االتصاال  الراديوية لقطاع P بتوصيا  السفلسفلة

 .تطويرها املسامهة يف يف
الدراسا  اللعفلمية اليت  إىل، إىل حد كبري األرصاد اجلوية الراديويةهنا   تسمىاجلوي، آثار الغالف  اليت تتنا لالتوصيا   تستند 

 كانت  ملاهذا املوضوع.  يفاللعااة  بامللعارفتوافق يف اآلراء بني الوفود فيما يتلعفلق   هي مثرةالزان.  ان طويفلةأجريت عفلى ادى فرتة 
التوصيا .  إليها تفلك تتبع نتائج الدراسا  اللعفلمية اليت تستند مكن اننتمن األمهية مبكان أن ف، تتطور باستمرار امللعارفهذه 
 لفائدة هاالتوصيا   حتسين تفلكاملوضوعا  اليت عاجلتها  يفالنظر  املتلعذر العا دةان  سيكونامللعفلواا ،  هذه غياب  يف
 القيود  امللعر ضة نماذجالدقة  ىالوقوف عفلعفلى القارئ ساعد ي أنامللعفلواا  اخلفلفية  كما أن ان شأن استلعراضني.  تلعمفلاملس
 .ختضع هلا اليت

 تربز لدى القارئلتطبيقا  اللعمفلية، فال اناص ان أن ا ان أجل مبوضوعية هو تقدمي الطرائقالتوصيا    مبا أن الغرض ان
ا  التوصي ان يستلعني هبذهاساعدة   رغبة يف. ذاهتابشكل كاال التوصيا   تستجب هلامل  الطرائقهذه  تساؤال  بصدد
 افلخصا عن  العفلواا  أساسية فضالا  الكتّيباملوصى هبا، يوفر هذا  الذي تقوم عفليه الطرائقسا  األ  إرشاده خبصوص

 النمذجة. لفلمضي ُقدااا يف عمفليةفلنتائج التجريبية  النتائج األ لية ل استحدثة

األرصاد اجلوية  هذا الكتّيب عن الراديوية لقطاع االتصاال  (املوجا  الراديوية انتشار) 3 الدراسا   ضلعت جلنة هلذا الغرض 
 ةاملسؤ ل الدراسا  جلنةأعضاء عفلى    هاالدراسا   خارج جلنةداخل  املستلعمفلني  يلعود هذا الكتّيب بالفائدة عفلى. الراديوية

 .املوجا  الراديوية انتشارآثار الرت بوسفري عفلى  بشأنالتوصيا    ضع عن

 النصوص السارية 2.1

 J3 تضطفلع هبا فرقة اللعمل النمذجة اإلحصائية اليت  طرائق األرصاد اجلوية الراديوية اليت تتنا ل توصيا قائمة بال فيما يفلي أدناه
هذا  هلا يوفر  اليت J3 تنهض به فرقة اللعمللتطور اللعمل الذي  اهلااةان التوصيا   إىل جانب عدد، نتشارامللعنية مببادئ اال

 (.2013يونيو  حىت)الوضع  خفلفيةالعفلواا   الكتّيب
 يةنكسار الراديوي: الصيغ الرياضية  بيانا  اال نكساردليل اال ITU-R P.453-10التوصية 
 حساب التوهني يف الفضاء احلر P R-ITU.525-2التوصية 
 اخلصائص الكهربائية لسطح األرض ITU-R P.527-3التوصية 
 افهوم "أسوأ شهر" ITU-R P.581-2التوصية 

 التوهني الناجم عن الغازا  اجلوية ITU-R P.676-9التوصية 
 نتشار صف خصائص التغريية الطبيلعية لظواهر اال ITU-R P.678-1التوصية 
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 التوهني الناتج عن الغطاء النبايت ITU-R P.833-7التوصية 

 املوجات الراديوية اتنتاارالرتوبوسفريي على  تنكسارآاثر اال P R-ITU.834-6التوصية 
 األجواء املعيارية املرجعية ITU-R P.835-5التوصية 
 خبار املاء: الكثافة عند سطح األرض واحملتوى اإلمجايل لعمود هوائي ITU-R P.836-4التوصية 

 تنتاارخصائص اهلواطل لنمذجة اال P R-ITU.837-6التوصية 
 منوذج التوهني اخلاص الناجم عن املطر املعد للستعمال يف طرائق التنبؤ ITU-R P.838-3التوصية 
 املطر من أجل طرائق التنبؤ ارتفاعمنوذج  ITU-R P.839-3التوصية 
 التوهني الناجم عن السحب والضباب ITU-R P.840-5التوصية 

 حتويل اإلحصاءات السنوية إىل إحصاءات الاهر األسوأ ITU-R P.841-4التوصية 

 املوجات الراديوية اتنتاارالتوزيعات االحتمالية املتعلقة بنمذجة  ITU-R P.1057-2التوصية 

 تنتاارقواعد البياانت الطوبوغرافية الرقمية لدراسات اال ITU-R P.1058-2التوصية 
 للتصاالت الراديوية 3 للجنة الدراسات تنتااردليل لتطبيق طرائق اال ITU-R P.1144-6التوصية 
 التقدير اإلشعاعي للتوهني اجلوي ITU-R P.1322التوصية 
 عرب مسريات متعددة وحتديد معلمات خصائصه تنتااراال ITU-R P.1407-4التوصية 
 املتوسط السنوي حلرارة سطح األرض ITU-R P.1510التوصية 
 فضاء -ابجتاه أرض تنتااراال منذجةطوبوغرافيا  ITU-R P.1511التوصية 
 ITU-R P.372-8زء من التوصية اجل ذلك ( علىالثامن)وخاصة الفصل  الكتّيب هذا يقتصر تطبيق – مالحظة

 الرتوبوسفري. يف اتنبعاث الضوضاء يتناول الذي (يةالراديو  الضوضاء)

 املتبادلةّجدولّاإلحاالت 3.1

وصول الكتّيب والتوصيات، يف ال هذا يستفاد من اجلدول التايل، الذي يبني اإلحاالت املتبادلة بني الفصول يف
 السارية. النصوص إىل
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 1.1اجلدول 

 العالقةّبنيّالفصولّوالتوصيات

 الفصل
 

 التوصية

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P.372       X   

P.453 X X X       

P.581         X 

P.676     X  X   

P.678         X 

P.834   X       

P.835 X    X     

P.836 X         

P.837 X     X    

P.838    X  X  X  

P.839 X     X    

P.840    X  X X X  

P.841         X 

P.1057         X 

P.1322       X   

P.1510 X         

P.1621   X  X X    

P.1623 X        X 
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 2 لصفلا

 الخصائص الفيزيائية للغالف الجوي

يتميز و ألرض. با احمليط الغالف اجلويطبقة السفلى من هي العلى طبقة الرتوبوسفري، و  الغالف اجلوي قيد النظر هنا يقتصر
وهذه هي الطبقة اليت لكل كيلومرت.  -K 6 إىل -5 احندار وسطي مبقداردعد  مب ،رففا اال بتزايداخنفاض منتظم يف درجة احلرارة ب

 كيلومرتات 8بني  ما من الرتوبوسفري األعلىاحلد  ارففا يرتاوح و . السحبل فشك هااجلوية، مبا في ظواهرال غالبية حتدث فيها
فوق الرتوبوسفري  الطبقة ما يفو اجلوية.  واألحوا  والفصو ط الدعرض اجلغرايف فبدعا  خلعند خط االستواء  كيلومرتا   18القطبني و يف

يشكل الرتوبوبوز و القطبني.  يف K°220وعند خط االستواء  K°190 ، املدعروفة باسم الرتوبوبوز، فرتاوح درجة احلرارة ما بنيمباشرة
 .السحبعلى ملدعظم األ احلد

 كونات عموما  املفصنف و . رففا اال بتزايد وندرة خفةفزداد الغازات كما ،  رففا مكونات الغالف اجلوي باختالف االوختتلف 
 .واألهباء ثانوية(ال كوناتاملتغرية )املالكثافة ذات كونات واملثابتة )املكونات الرئيسية( الكثافة ال ذاتثالث فئات: املكونات  إىل

 هذه املكونات وأهم. كيلومرتا    20إىل  15 ارففا حىت  متجانستوزيع شبه باملكونات الرئيسية للغالف اجلوي وفتسم 
من  املائةيف  93,20 الذي يشكل O)2( األكسجنيو من إمجايل احلجم؛ يف املائة  095,78 يشكل الذي N)2( النيرتوجني هي:

 03,0 الذي يشكل CO)2( جم؛ وثا ي أكسيد الكربوناحلئة من إمجايل ايف امل 93,0 الذي يشكل (Ar) ونغاألر و جم؛ احلإمجايل 
 جم.احلمن إمجايل  املائةيف 

 )4CH( وامليثان )Kr( الكريبتونو  )He( واهلليوم )Ne( نيونوال )02H( خبار املاء :يف الغالف اجلوي هي الثانويةكونات وامل
خبار املاء و . الطقس وأحوا على املوقع اجلغرايف والبيئة )القارية أو البحرية(  الثانويةفركيز هذه املكونات ويتوقف . )2H( واهليدروجني

 واملناخ احمللي. باختالف التضاريسفركيزه خيتلف هو املكون الرئيسي، و 

 .m100μو 2-10 حجمها عادة ما بني ويرتاوح. مدعد  سقوط منخفض جدا  وهلا للغاية  مدعّلقة دقيقة جسيمات واألهباء عبارة عن
 يف البيئات البحرية.ات امللح بّلور  أو الغبار اجملهري ذلك أمثلةمن صلبة، و  هباء سائلة أواألكون فقد و 

، وخصائص رففا اال إزاءخبار املاء  نسبة وفغايركثافة خبار املاء واألكسجني عند سطح األرض،   فغاير يف التالية وفبحث الفقرات
(، واخلصائص اإلحصائية القطرات حرارةو ، والسرعة النهائية، الرطوبة اجلوية ووجهتهاشكل و ، اتقطر ال)فوز  حجم  اهلواطل

، بوالسح، وخصائص الضباب هلطو  املطر ةاألفقي والبنية(، هطو  املطر)أو مدعد   نقطة حمددةاملطر يف كثافة هطو  ل
 وخصائص الدعواصف الرملية والرتابية.

 د سطح األرضعنكثافة بخار الماء واألكسجين   تغاير 1.2

فتألف من األكسجني وخبار املاء، واليت ميكن اليت ، ةاملرجدعي يةجواء املدعيار مدعلومات عن خمتلف األ ITU-R P.835توصية الفقدم 
 هذه الغازات. فغاير نسبغازات الغالف اجلوي. ويناقش هذا القسم الناجم عن استخدامها حلساب التوهني 

 (،3g/mبوحدة ) ρ، عند سطح األرض املاءمدعلومات للحصو  على القيم السنوية لكثافة خبار  P R-ITU.836توصية ال فقدمو 
 املائة يف 99و 95و 90و 80و 70و 60و 50و 30و 20و 10و 5و 3و 2و 1و 0,5و 0,3و 0,2و 0,1 ها بالنسبة لقيمجتاوز اليت يتم 

إجراء  هنالك، الطو الدعرض وخطوط  درجة يف كل من خطوط 1,125 فبلغ مقدارهذه اخلرائط ومبا أن استبانة . ةمتوسط سنة يف
وهنالك مطلوب على سطح األرض.  موقعأي  يفهوائي  يف عموداء امل كثافة خبارلاستيفاء مفصل للحصو  على القيم املناظرة 

، املائة يف 50و 20و 10و 5و 1و 0,5و 0,1مبقدار الحتماالت التجاوز  بالنسبة خبار املاءأمثلة ألكّفة املتوسط السنوي لكثافة 
 مستمدة من اخلرائط الرقمية.وهي 
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 .ITU-R P.453يف التوصية  واردة ضغط خبار املاء والرطوبة النسبيةو ، ρبني كثافة خبار املاء،  اتالعلقو 

حنراف اب عادايا  قاتنوانا  تتبع (ρ) لكثافة خبار املاءالتقلبات الزمنية أبن فرتاض اال، ميكن تقريب وألول للغاية. متقلبةكثافة خبار املاء و 
 وايل ربع القيمة املتوسطة.حبمعياري 

يعين  مما ،ئةايف امل 100ما تصل الرطوبة النسبية إىل  اندراا و . ةرارة اجلوياحلدرجة جراء اإلحصائي لكثافة خبار املاء  التقلبيتأثر و 
 .ةرارة اجلوياحللتابع يف درجة لتجاوز القيمة املقابلة ي الاحلد األقصى لكثافة خبار املاء  أن

 ينبغي أن تؤخذ GHz 15 ترددات فوق حوايل وعندواألمطار.  السحبكثافة خبار املاء إىل قيمة قريبة من التابع يف وترتفع  
ات التوهني ءاملطر عند تقدير إحصاالناجم عن توهني الامتصاص خبار املاء و  الناجم عنالعلقة بني التوهني  عتباراال يف
 خل.اتدال حساابت يف أو

عدل ملعلى األالقيم  وترتبط ،عند سطح األرضتوسط كثافة خبار املاء ملعلى قيم أب الذي يتسم املوسماملطر خلل  يهطل، وعموماا 
 .عند سطح األرض كثافة خبار املاءلعلى األاملومسية بصفة عامة ابلقيم األمطار 

 جتاوزت اليت كثافة خبار املاء  قيم يف اململكة املتحدة إىل أن موقعاا  62 يفاإلحصائي لبياانت الرطوبة املطلقة  التحليلوياري 
أكرب  يف املائة 10حنو القيم  وتكون هذهعلى التوايل،  3g/m 2,2و 15 ما يقرب من هي الوقت من يف املائة 9,99املائة و يف 1,0

 [.1976ال شرق اسكتلندا ممكتب األرصاد اجلوية يف اململكة املتحدة، مشأصغر يف  يف املائة 10اجلنوب و يف

 خبارّاملاءّارتفاعالتغايرّيفّجانبيةّ 2.2

 جاتنبياتعدة  ITU-R P.835توصية وتقدم ال. للغاية متقلبة"( رتفاعاال جاتنبية)" رتفاعابالكثافة خبار املاء إن علقة ارتباط  
 التنبؤ العامة. طرائقيف  هاالستخدام جويةمرجعية 

لتوهني بسبب خبار ساب االزائد وحل سريحلساب طول امل مسري معني امتدادخبار املاء على  من احملتوى الكلي ميكن استخدامو 
 معامل حبسبخبار املاء  من مع احملتوى الكلي اا متناسبتوهني بسبب خبار املاء اجلوي ال يكون املاء اجلوي، حيث يفرتض أن

 .نوعية الامتصاص الكتل

 ،V )2(kg/m ،السمت( )يف لعمود هوائي موع حمتوى خبار املاءجملمعلومات للحصول على القيم السنوية  P R-ITU.836توصية التقدم و 
السنة،  املائة من يف 99و 95و 90و 80و 70و 60و 50و 30و 20و 10و 5و 3و 2و 1و 0,5و 0,3و 0,2و 0,1 املتجاوزة ابلنسبة لقيم

استباتنة قدرها  ذه اخلرائط أيضاا وهل. على شبكة الويب االتصاالت الراديوية لقطاع 3 دراساتجلنة الموقع  واملتاحة من اخلرائط الرقمية يف
كثافة خبار املاء ل املقابلةإجراء استيفاء مفصل للحصول على القيم مثة الطول، و وخطوط يف كل من خطوط العرض  درجة 1,125
 20و 10و 5و 1و 0,5و 0,1مبقدار  لتجاوزاحتماالت ال إىل جاتنب أمثلة أكّفةيف أي مكان مطلوب على سطح األرض،  هوائي لعمود

 املائة. يف 50و

 اهلواطلخصائصّ 3.2

 اهلواطلأمناطّ 1.3.2

 :اهلواطلاألمناط التالية من  متييزميكن 

 الطباقيةّاهلواطل

عدالت تصل مب ضمنها حمدودة وزخاتعدالت أمطار منخفضة مب ةواسع أبهنا تامل مناطق ةطباقيال اهلواطل تميزت
النطاق ’ ارتفاعىل حيث تصل األمطار إ ةأفقي اهلواطل يف طبقاتمن  النمطهذا ويتمثل . (mm/h) /ساعةميلليمرت 25 إىل

 .كيلومرتات 9 ات تقرب منارتفاعات اجلليد إىل بّلور و  كيلومرتات 7ات يف حدودارتفاعوالثلوج إىل  ‘الساطع
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 احلراريّهواطلّاحلمل

 مسافةسفل متتد عرب األو حنو األعلى قوية  بتياراتتتميز  تنسبياا  مكثفة بغزارة حمليةمناطق أبهنا تامل احلراري احلمل  هواطلتميز ت
 هواطلدث حتقد و الرتوبوبوز.  طبقة متتد يف بعض األحيان إىل الطابعاملناطق احمللية عمودية وتكون الرتوبوسفري.  يفعميقة 
 دقائق.العارات  تصل إىلعدة كيلو مرتات وفرتات تامل أفقية  ملسافات مكثفة

ّةاملومسيّاهلواطل

وتبلغ النطاقات . ةطباقيال اهلواطل تليها فرتات من املكثفةاحلراري  تنطاقات احلملسلسلة من ب ةاملومسي اهلواطلتميز ت
 عدة ساعات. ستمرت ةغزير وتفضي إىل هواطل  عرب مئات الكيلومرتات طوالا عرضاا  كيلومرتاا  50 حنو

 العواصفّاملدارية

دوامة تنتهي  تنطاقاتعدة بتد مئات الكيلومرتات. وتتميز العواصف من اهلواطل متكبرية منظمة  مساحاتهي  املداريةالعواصف 
حراري  محل مناطق على أيضاا  قاتالنطا هذه حتتويو عني العاصفة.  ما يسمى أو ،ابملنطقة املركزية حتيط ةكثيف  هواطلمناطق  يف

 .مكثف
ّاتالتوزيعّحبسبّحجمّالقطّر 2.3.2

املتوسط  يف اتقطر التوزيع حجم أن  وتبني الرصدات. ما عاصفة ضمن هاواجتاه هااملطر وشكل قطرات حجم قد ختتلف توزيعات
 لوضع القطرات جمحل Laws and Parsons [1943] وقد استخدم توزيع املطر. هطول معدل بتغري غري أساساا يتو  مستقر تنسبياا 

النسبية لقطرات صغرية ذات أقطار  اتالكثافو  .ITU-R P.838املطر احملدد يف التوصية  الناجم عن توهنيالمنوذج 
لقطرات  Marshall-Palmer [1948] ، وميكن استخدام توزيعLaws and Parsonsتوزيع  ليست منمذجة يف ميلليمرت 0,5 دون

يكون استخدام توزيع  ال وقد إىل حد كبري متقلباا صغرية القطرات للميكن أن يكون الرتكيز النسيب و . احلدودذات أقطار يف هذه 
اقرتحه  الذياستخدام توزيع حجم قطرات املطر  املداريةميكن يف املناطق و جلميع املواقع.  منوذج واحد مناسباا 

Ajayi and Olsen [1985]. النوعيتوهني العلى حساابت  اتقطر الحجم  اتمناذج توزيع أثر 7 الفصل ويناقش. 
 شكلّاملائياتّاجلويةّووجهتها 3.3.2

السقوط.  أثناءقطرات وتتذبذب البسبب اجلاذبية وتدرجات الرايح األفقية، وقد هتتز عند اهلطول قطرات املطر  يتغري شكل
تدرجات  النامجة عناألفقية  ىسبب القو تتقد و . تقريباا  رأسي تناظرحمور  له مفلطح اينكرو شكل   هو للقطرة نموذجيالاكل وال

 Pruppacher and Pitter [1971]وقد منذج الرأسي.  التناظرحمور  عنبضع درجات يف إمالة متوسط التوجه ب الرأسيةالرايح 

 أجراهااليت  داتبواسطة الرصاكل هذه المت التحقق من تنبؤات و ، هاحجم حبكم اتقطر التوزيع شكل  [1971]
[1970] Pruppacher and Beard تلك احملسوبةإىل إظهار تنسب حمورية أصغر من  ةاجلوي الرصداتاملخترب. ومع ذلك، متيل  يف 

 قطرة تنفسه.النماذج حلجم ال يف

اجلليد  مزيجمنخفضة ) للثلج السائبة. والكثافة اتنيةكرو الاجلليد ابستخدام األشكال و جسيمات الثلج  جرت منذجةما  وكثرياا 
االستقطاب.  تتسبب يف قدر ضئيل منجزيئات الثلج كما أن (،  ضمن الاكل الكرواينمن اهلواء  أكرب اا جزء يضمواهلواء 

 قدر من يف ،اجلليد اليت حتدث يف أعايل الغلف اجلوي وأعمدة مثل ألواح ،عاليةال الكثافة السائبةذات جزيئات اجلليد وتتسبب 
 تنفس التوجه.اجلسيمات من  زء كبريما يكون جلعند ميكن قياسهاالستقطاب 

 على السقوطاجلليد  جسيماتإىل إجبار  قوى اجلرمتيل و أثناء السقوط.  متيل إىل التاقلبجامدة  والثلججسيمات اجلليد و 
جزء كبري من  تعمل كذلك على توجيهاجملاالت الكهرابئية  أن . كما لوحظاجلر هذهقوة  يعزز من شأتنه أنتوجه  يف

 اجلليد. جسيمات
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ّالسرعةّاالنتهائية 4.3.2

أجريت القياسات و . القطرةجم حب مرتبطةقطرات املطر بوصفها لالسرعات النهائية عن  Gunn and Kinzer [1949] أفاد
 مرتبطةوابلتايل فهي  قطرات على كثافة اهلواءالسرعات وتتوقف طبق يف الغلف اجلوي. تن اهنأبفرتض اظروف املخترب ولكن  يف
عدد ولذلك فإن املطر.  ارتفاع دون رتفاعاب كثرياا غري  تت، يف املتوسط، ال قيمة االتنعكاسية أن إىل رادارال رصدات. وتاري رتفاعالاب

السرعة النهائية  ومبا أن. رتفاعاال بتغريقطرات ال تتغري باكل ملحوظ ال ما من جمحلقطرات وحمتوى املاء السائل الوأحجام 
 أساساا  يتوقفدد احملتوهني ال ومبا أن؛ رتفاعاال علىابلتايل  يتوقف لسائل أو معدل األمطارتدفق املاء ا فإن ،رتفاعاال تتوقف على

 املطر. ارتفاعدون  رتفاعيتغري كثرياا ابال  النوعيتوهني فإن الحمتوى املاء السائل،  على
ّاتحرارةّالقطّر 5.3.2

ميكن و اهلواء احمليط.  يفلدرجة احلرارة والضغط والرطوبة  ابلنسبة الرطب الغلفحرارة قطرات املطر تقارب درجة حرارة  إن درجة
عواصف احلمل احلراري يف ، وخاصة يف مناطق التيار الصاعد مئوية درجة 0درجات حرارة أقل من  قطرات سائلة صغرية يف وجود

. درجة مئوية 0 خط التحارر تفاعار التيار اهلابط دون  جماالت الثلج واملاء يف وجود أمزجة أيضاا  ميكنو . البارد جداا  الضباب يفو 
 درجة مئوية 0 خط التحارر ارتفاعبني  املطر التوهني الناجم عنقطرات املاء السائل اليت تسهم يف تسقط أهم يف املتوسط، و 

 .األرض وسطح

ّحمددةاخلصائصّاإلحصائيةّلشدةّهطولّاملطرّيفّنقطةّ 4.2

ّهطولّاملطرّلشدةالتوزيعّالرتاكميّ 1.4.2

 أثناءز يمييل إىل الرتك الادةاألمطار عايل  إىل أن هطولستجابة االسريعة  بواسطة مقاييس املطرالقياسات اليت أجريت  تاري
 التكامل. زمنعلى  تتوقف املطرادة لالتوزيعات الرتاكمية التجريبية  ومن مث فإن. عموماا  ، بضع دقائقالزمنفرتات قصرية من 

خدمات األرصاد  مناورات خمتلفتوفرة يف امل للمطر ،ةيساعالويف بعض احلاالت  ة،يوميوال الاهريةرتاكمات ميكن استخدام ال وال
 .الزمن إىل تنسب مئوية صغرية من األمطار وصوالا  لادةمباشرة للحصول على التوزيعات الرتاكمية بصورة  اجلوية

ستجابة يف أورواب االسريعة  املطر بواسطة مقاييس ندقيقة االستباتنة من حيث الزمطول األمطار هلوقد مت احلصول على بياانت 
على أساس  املطرطول هليف كندا. وقد اقرتحت تصنيفات مناخية مقابلة  ‘القّلب الدلو’يسمى  أبسلوب مامقاييس املطر  ومن

وقد مت تصنيف مناطق أخرى  [Kalinin and Nadenenko, 1975; Fedi, 1979a; Segal, 1979 and 1980a]هذه البياانت 
عموماا ما، مخس أو عار دقائق  مل أطول تنوعاا أزمنة تكا على أساس األمطار املستمدة عموماا  هطولتوزيعات معدل  بواسطة

[Lin, 1978; Morita, 1978; CCIR, 1986-90a; Burgueno et al., 1987].. 
املطر  مناطقخرائط  حل فيها حمل( 2 )اإلصدار ITU-R P 837جديدة من التوصية  صيغة 3 ، اعتمدت جلنة الدراسات1999يف عام و 

 .Salonen-Baptista،[Poiares-Baptista and Salonen, 1998] الذي وضعهنموذج األسي املزدوج ال( 1 اإلصدار يف الواردةالقدمية )
 األرصاد اجلوية التالية:تطلب كمدخل معلمات تعلى هذا النموذج و   ITU-R P.837توصية العتمد وت

– SM = كمية هطول املطر الطباقي السنوي  متوسط )mm(؛ 

– CM =  متوسط كمية هطول املطر ابحلمل احلراري السنوي)mm(؛ 

– r6P =  ساعات  6احتمال فرتات هطول املطر ملدة)%(. 
 NA-4 : استخدمت القاعداتن(ESA) [Martellucci, 2004]لدى وكالة الفضاء األوروبية من قواعد البياانت املتاحة  هنالك قاعداتن

 لدى 15 (ERA) إعادة التحليل بياانت استخدمت قاعدةو . ITU-R القطاع لتوصياتالدخل ملعلمات  لتوليد خرائط ERA 15و
 .ITU-R P.837 ةلتوصيالدخل للتوليد خرائط ملعلمات  (ECMWF) توسطة املدىاململركز األورويب للتنبؤات اجلوية ا

 املعنية لفرتةل ECMWFلدى املركز  البياانت املستمدة من أتناطة إعادة التحليل ERA-15 قاعدة البياانت وتضم
على  ،درجة( تغطي العامل كله 1,51,5) منتظمةشبكة  يف ،توي كل تنقطةحتو . [ERA 15, 1999]( 1993 ديسمرب -1979 )يناير
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اهلواطل  التالية: اهلواطلملعلمات  (UTC) ابلتوقيت العاملي املنسق 18:00و 12:00و 06:00و 00:00 اتالساع تاري إىلقيم 
رائط اخل. وقد استخدمت هذه البياانت لتوليد ةالكلي، وهواطل الثلوج الرتاكمية حلمل احلراريواهلواطل الرتاكمية اب ة،طباقيال الرتاكمية

( توسط السنوي لكمية األمطار ابحلمل احلراريامل) cM لقيمةوا(، توسط السنوي لكمية األمطار الطباقيةامل) sMمن أجل القيمة 
املعلمات، من هذه و . P R-ITU.837يف التوصية  ( املستخدمة حالياا ساعات 6احتمال فرتات هطول األمطار ملدة ) r6P والقيمة

 أمطار احلمل احلراري كمية  تنسبة أي احلمل احلراري،نسبة ل السنوي املتوسطو  )tM( الكلية متوسط األمطار ميكن حساب كمية
 .)الكلية  كمية األمطار إىل

 وّلده املركزإعادة حتليل جديد  ، وهو منتج(ERA40 جمموعة البياانت) اا جديد اا منتج ECMWFاملركز  أاتح، ويف اآلوتنة األخرية
)شبكة منتظمة  ERA 15 اجملموعة أفضل من ةمكاتني وابستباتنة( 2001 إىل 1957 منتصف منعلى مدى فرتة أطول )

، ابلنسبة هوو ERA 40 و ERA 15 البياانت يت. وهناك فرق كبري بني جمموع[ERA 40, 2002]درجة(  1,1251,125 من
على مدى ست ساعات مباشرة  املرتاكمةالنطاق  واسعوالحلمل احلراري اب استخراج كميات املطرإمكاتنية  ية،للمجموعة الثاتن

 هطول األمطار وتساقط الثلوج املقابلة. كميات من

 .[Castanet et al., 2007a and b] املرجع يفموصوفة  ITU-R P 837املنهجية املستخدمة لتحسني طريقة التنبؤ الواردة يف التوصية و 

ينبغي أن تستخدم هذه البياانت لتحديد التوزيع الرتاكمي  فإتنه ملوقع معني ةاملناسب هطول األمطار شدةبياانت  تتوفر ماعندو 
 لوضع ITU-R P.837املعلومات الواردة يف التوصية  ينبغي استخداميف غياب هذه املعلومات، و ملعدل هطول األمطار. 

 هذه التوصية البياانت الواردة يف استخدام أيضاا  قرتحي. و واحدة دقيقة قدره عدل هطول األمطار بزمن تكاملمبلتنبؤ ا إحصاءات
 نسيق.خل والتالتدمسافات احساابت يف 

درجة  1,125و العرضدرجة يف خطوط  1,125 مبقدارمكاتنية  ابستباتنة ITU-R P.837اخلرائط الرقمية يف التوصية وتتمتع 
، طباقي( أوواسع  اتنتاارنطاق )ال ةواسع هواطل 1) :مها مكوتنتنيالطول. وينقسم منوذج معدل هطول األمطار إىل  خطوط يف
 (.األمطار املتفرقة تنطاق احلمل احلراري )من تنوع هواطل على 2)و

 Rice and Holmberg, 1973; Rice-Holmberg model].منوذج عاملياا  ECMWF املركز تطبق معلمات بياانتو 

Dutton and Dougherty, 1974]  وطريقة[Salonen and Baptista, 1997] Salonen-Baptista اهلواطل إحصاءات  الستخراج
 امل الطويل.التك زمنتكامل قصري من بياانت لزمن 

دورة املياه و جتارب الطاقة  مناملستخرجة ، (GPCP) املناخي للهواطل املاروع العاملي بياانتجمموعة تتضمن و 
درجة. وتستند  2,52,5 مبقدار ةمكاتنيابستباتنة  مساحات األرض اليابسةالاهرية على  اهلواطلكميات   ،(GEWEX) العاملية
واالستباتنة الدتنيا من حيث حول العامل.  حمطة مقياس مطر 000 30قياسات األمطار من أكثر من  إىل GPCP املاروع بياانت

 يز بني األمطار والثلوج.متال  GPCP بياانتفإن  ومع ذلك ،شهر واحد الزمن هي

ومبا أن بياانت . ITU-R P.837التوصية  وضعيف  1995إىل  1986للفرتة من  السنوية اهلواطلمتوسط  وقد استخدمت كميات
ومع ذلك،  ؛ECMWF املركز األورويب عترب أكثر دقة من تنبؤاتفإهنا تهطول األمطار،  قياس أساس تقوم على GPCP املاروع

 يتم استيفاءيف هذه احلالة، و اندرة أو معدومة.  املقيسة GPCP املاروع بياانت تكون فيها اليت العامل يفهناك العديد من املناطق 
ابستخدام تنسبة  GPCP هواطل املاروعتعديل جماميع  متو . يف احلسبان تضاريسأيخذ ال أسلوبابستخدام  مكاتنياا  GPCPبياانت 

تساقط الثلج،  استبعاد من أجل ECMWF املستخرجة يف املركز املطرطول هل لتساقط الثلج إىل املتوسط السنوي سنوياملتوسط ال
لكي تبني كميات اهلواطل  ECMWFساعات املستمدة من بياانت  6 ملدة تعديل احتماالت الفرتات املمطرة جرى مث
 .GPCP بياانت يف

 واالستباتنةساسية تتمتع ابلقدر الكايف من احل مناسب باكل معايرةمستمرة التسجيل و  مقاييس مطر ينبغي أن تستخدمو 
، ‘بالقلّ  دلوال’عندما تستخدم مقاييس و . معينة عن معدل هطول األمطار ملوقع معني أو منطقة أدقللحصول على معلومات 

قياس املما مل يتم تصميم و . املنخفضة عدالت هطول األمطارمل ابلنسبةاملتعاقبة  ‘قلبات الدلو’قياس الفاصل الزمين بني بيوصى 
 إجراء التكاملقد يكون من األفضل ف ت هطول األمطار املتوقعةلى معدالأع يف لعملية دقيقة جداا  تسجيل خصيصاا الوتنظام 



 األرصاد اجلوية الراديويةكتيّب  11

 ITU-R P.311توصية التقدم و ميكن حلها على أساس فردي.  أكرب حبيث العندما حتدث بسرعة  قلباتمدى عدة  على
 األمطار.هطول املناسبة لتقدمي إحصاءات  األتنساق

 الرتاكميةالتغرييةّالسنويةّلتوزيعّمعدالتّهطولّاملطرّ 2.4.2

 الرتددات الراديويةم ظ  املستخدمة يف تصميم تن   تنتاارابالالعديد من مناذج التنبؤ و . متغرية مبرور الزمناألمطار ظاهرة طبيعية 
عن هذه  احنرافات ومن املمكن توقع حدوث. معينة تنقطة يف طويل األجل لادة هطول األمطارالالتوزيع الرتاكمي  َتستخدم
سواء يف تقدير حجم  ألخرى،هم فهم التغري من سنة امل ومن سنوات.السلسلة من ألي أو  بعينهاسنة ي ابلنسبة أل التنبؤات

تقدير  لوضعاللزمة  الرصدالتحقق من عدد سنوات أم يف معقول  ميكن توقعه إىل حداالحنرافات عن متوسط السلوك الذي 
 األمطار.لتوزيع معدل هطول  طويل األجلالدقيق للمتوسط احلقيقي 

يتوفر ، مل معينة تنقطةيف األمطار  هطوليف توزيع معدل  ألخرىمن سنة  التغايرلفهم طبيعة  بذلت اليتخمتلف اجلهود ومن بني 
أتنه  [1989]آخرون و  Aresu وقد بنّي دراسة املاكلة. لتعمق يف مبا فيه الكفاية ل األجل طويلةالعينات البياانت  من قليلال سوى

 تفاواتا  Crane [1990]اقرتح ، يف حني يف املائة 20من  أكثر يكون التغاير من سنة ألخرىسنوات،  10 د طوهلارصابلنسبة لفرتة 
 .يف املائة 35ألخرى بنسبة من سنة 

 تن ظ ميف  جداا  من أربعة مواقع متباعدة عاماا  68ما جمموعه  مبا ياملدقيقة واحدة لسجلت األمطار  Segal [1979]درس و 
 ق دِّرت تقريبياا ص إىل أن القيم السنوية ملعدل هطول األمطار البياانت احملدودة املتاحة، خل   على وبناءا هطول مناخية خمتلفة. 

يف معدل هطول  التغاير توزيع إىل أن [1987] وآخرون Burgueño وخل ص عادي. يتكعيبتوزيع جذر  بواسطةباكل جيد 
 .مماثلا  كانيف برشلوتنة   سنة 49كثر من ألاألمطار السنوي 

اإلحصائية لتحسني حساسية الفحص اإلحصائي  أبساليب إعادة االعتيان [CCIR,1986-90b] أيضاا  املاكلة وقد ط رقت
التحليل، مت اختبار توزيع جتاوزات معدل هطول  ذلكيف و السنوي لبياانت معدل هطول األمطار لعدة مواقع يف كندا.  للتغاير

 العادية. األسية الداالتكامل جمموعة   مقابلمستوايت احتمال اثبتة  األمطار السنوي يف
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y d
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 )2.1( 

ح لألس أبن يتغري عرب اجملال y  =P(R)و  x  =Rحيث املتغري املستقل  التوزيع العادي،    =1وتقابل قيمة .   1 > 0. ومس 
 .  =0بينما تقابل عملية اللوغاريتم العادي احلد 

يف املواقع الساحلية إىل أكثر  0,1من أقل من   ألسلقيمة املثلى ال، تراوحت يف املائة 0,1 الحتماالت أقل من حوايلوابلنسبة 
 سواء. على حد  شائعة  احلراري احلملوهواطل  ةطباقيحيث كل اهلواطل الرقية القارية يف املنطقة الا 0,8من 

إىل حد  يتفاوتمناسب،  عادي أسياملتوسط واالحنراف املعياري لتوزيع مها االحنراف σ و μ حيث ،σ/μ التغاير دليلوتبني أن 
ت يف معظم األحيان. ولوحظ اهلواطل تضاريسية تكون فيهااليت لحتماالت، وال سيما يف املنطقة لاملستوى املرجعي  بتفاوت ما

 .الكلي األمطار السنويوتراكم  معامل التغايرأكرب بني  علقة تبعية عكسية

 توزيعاتّمعدالتّهطولّاألمطارّإىلّماّيكافئهاّمنّإحصاءاتّالدقيقةّالواحدةّحتويل 3.4.2

 زمنعلى  يتوقف املرصودة ةهطول األمطار الرتاكمي شدةبسرعة عند تنقطة معينة، فإن توزيع  املتقلبةطبيعة األمطار  تنظراا إىل
توزيع الرتاكمي التكميلي ال بدالة منهجية للتنبؤ مباشرة ITU-R P.837التوصية  يف 1 قياس املطر. ويتضمن امللحقملالتكامل 

(. ومع 1.4.2 البند األرصاد اجلوية على املدى الطويل )اتنظر من معلومات اتنطلقاا ، P(R) ابسم عدل األمطار، املعروف أيضاا مل
 مثال ذلكطويل ) زمن تكامل قادرة على حتويل إحصاءات معدل هطول األمطار منال الطرائقذلك، أظهرت االختبارات أن 

T = 30 1 امللحقنماذج املدرجة يف المن  أدقتكامل قصري هي إىل زمن ( واحدة ساعة دقيقة أو [Emiliani et al., 2010] 
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إحصاءات  ق التحويل لتقديرائ، تفضيل طر االستباتنة تكامل خان وإن كان لزمنالقياسات احمللية  توفرتينبغي، كلما  ولذلك
 .لزمن تكامل دقيقة واحدة األمطار احملليةهطول 

وميكن  قصري طويل إىل زمن تكامل تكامل من زمن لتحويل إحصاءات هطول األمطارمتاحة عدة مناذج  ياتيف األدبوهنالك 
 :كما يليتصنيفها  

 على البياانت التجريبية. االرتداد أساليب بتطبيق تتحدد اليت لت التحويلمعامِّ  تستخدم وهيالتجريبية،  النماذج –

 .مبرور الزمن هتاكل املطر وتطور  علىتعتمد على العمليات اليت تنطوي  وهياملادية، النماذج  –
 سوىتتطلب كدخل هي ال و  ،التالية على أساس عاملي النماذج، ميكن تطبيق ياتيف األدب املتاحةبني مجيع مناذج التحويل ومن 

 تكامل طويل: بزمن التوزيع الرتاكمي دالة

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

 P(R) األمطار تل قيم معدالحيوّ  التعبري التايل الذي إىلوتستند هذه الطريقة 
    Tb

T PRTaPR )()(1  (2.2) 

 حيث: 

 T)زمن التكامل )دقائق : 
 Pاالحتمال : 
 )P(1R و)P(TRقيمتا معدل املطر بزمن تكامل دقيقة واحدة و :T دقائق على التوايل، يتم جتاوزمها بنفس االحتمال P. 
 a(T) وb(T).معامِّلن مرهوانن بزمن التكامل : 

نمذج مع  القاتنون األسي )طريقة  (ءاب
 
 ([Emiliani et al., 2009]، اتنظر CF-PLعامل التحويل امل

 ويعرّب عنه كما يلي: Pيتوقف التحويل على االحتمال 

   )(
1 )()(),()(

Tb
T PTaPCFPRPRPCF  )2.3( 

 .(2.2)كما هي حمددة للمعادلة  T(b(و a)T(و TR)P(و 1R)P(حيث تبقى  
 (.[Lavergnat and Golé, 1998]، اتنظر LGشبه املادية ) Golé و Lavergnatطريقة  (يمج

 تتلخص هذه الطريقة يف املعادلة:

 )()(1 111 TTT RPCFRPCFRRTCF   )2.4( 

 هي معلمة حتويل جتريبية. αحيث  

 .(2.2)كما هي حمددة للمعادلة  T(b(و a)T(و TR)P(و 1R)P(وتبقى القيم  
 (.[Capsoni and Luini, 2009])اتنظر  (ERSC)األسية  ابخلليةحتويل إحصاءات هطول املطر  (الد

 زيد من التفاصيل(، مؤخراا امللقارئ ا حيث جيد) [Capsoni and Luini, 2009]يف  املوصوف، ERSCنموذج الدرج أ  وقد 
 [Capsoni et al., 1987a] )اخللية األسية( EXCELL منوذجطريقة وتستخدم ال. ITU-R P.837-6 التوصية يف 3 امللحق يف

 موصوفة بواسطة جمموعة موضع االهتمامالبيئة اجلوية للموقع . و Tتكامل معني  زمنمقياس املطر يف يف رتاكم الحملاكاة عملية 
بعد و خر. آلختتلف من موقع  فهي وابلتايل R(P(1على  حدوثهااحتمال  واليت يتوقفاالصطناعية،  ةاألسي املطر خلاي من
 زمن يف العامل االفرتاضياملطر مع مقياس املطر  جمالحملاكاة تفاعل  ة فإهنا تستخدمحراري يةأو محل ةطباقيهنا اخللاي أب تصنف أن
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سرعة  باكل صارم يف تنتقل اليت االصطناعية املطر، فإن خلاي ه الغايةهلذو . R(P(T إىل P)R(1، وابلتايل لتحويل T تكامل معني
 :اهلواطل زمانو ملكان  يتطور الفعلال عتباراال يف، أتخذ )convv( ةاحلراري يةواحلمل )stratv( ةطباقيال اخللاي خمتلفة عنوهي  ،فعالة

 )(1700 Tkvvconvt          وconvstrat vTkv )(2    )2.5( 

 على أساس عاملي من قبل املزودة( hPa 700 سرعة الرايح )تنسبة إىل خط تساوي الضغط اجلوي هي 700v، األوىل العلقة يفو 
)قاعدة  درجة 1,125  ×1,125 ابستباتنة شبكة جغرافية يف (ECMWF) ملتوسطااملدى  على الطقس لتنبؤات املركز األورويب

 :Tتكامل مقياس املطر  زمن علىعامل خفض يتوقفان  مها  T(2k(1<) (و 1k)T(1<) (حيث (، ERA40 البياانت
 768.0185.0)( .498.0

1  TTk    69.0017.0و)( 746.0

2  TTk  )2.6( 

 : بناءا تكراري استمثالإجراء  يستخدم، ERSCطريقة ، أي اهلدف الفعلي للR(P(Tمن  P)R(1من أجل تقدير و كخطوة هنائية، و 
حماكاة مقياس  يف، عندما تستخدم كدخل اليت توفراحمللية  R(P(1 استباتنةاهلدف هو يكون ، ‘اجلينية اخلوارزميات’ ما يسمى على

 .املقيسة T)R(P لقيمةأعله، أفضل تقدير ممكن  ةاملطر املوصوف
العامل( للنماذج التجريبية املذكورة  الصاحلة على صعيدلت املثلى )عامِّ امل فإن عاملية بطبيعتها، )دال( البندأن املنهجية املبينة يف  ومع

على املواقع  يف العديد من املقيسة R(1P(و TP)R(من جمموعة كبرية من منحنيات  ةستمدم البنود )ألف( و)ابء( و)جيم( أعله يف
 .T ل واحد جلميع القيمتقرتح معامِّ  LGأن مناذج  ويلحظتكامل خمتلفة.  ألزمنة 2-1يف اجلدول  وهي موجزةالعامل.  صعيد

 اتجتاهاال وميثل أكثرخطأ التنبؤ  درجة من إمجايل دىأب يتسم ERSC تبنّي أن النموذجاختبارات مكثفة،  واتنطلقاا من أتناطة
التوصية  يف 3 هلذه األسباب مت اعتماده يف امللحقو سواء. ال ية علىالتكامل واملنطقة املناخ زمن من حيثيف األداء  استقراراا 

ITU-R P.837  طويل املطر من زمن تكامل هطوللتحويل إحصاءات (5  T  60  إىل )زيد مل. قصري تكامل زمندقيقة
واجهة  اخلطعلى  جماانا  3 تتيح جلنة الدراسات، بينما [Capsoni and Luini, 2009] اتنظر ERSC عن النموذجالتفاصيل  من

 .ITU-R الذي يوصي به القطاععلى النحو  املطرلتحويل إحصاءات هطول  مستعمل بياتنية

 2-1اجلدول 
 القيمّيفّقاعدةّبياانتّالقياساملعلماتّالتجريبيةّاملستخرجةّابالرتدادّإىلّ

 

 PL CF-PL LG 

 a b a b a دقائق

 −0,026 0,985 1,055 0,906 1إىل  5

0,633 
 −0,051 0,967 1,106 0,820 1إىل  10

 −0,100 0,913 1,215 0,683 1إىل  20

 −0,130 0,897 1,297 0,561 1إىل  30

  −0,181 0,937 1,440 0,497 1إىل  60

 لتوزيعّمعدالتّهطولّاملطرّمناذج 4.4.2

أعلى بيد أن . جتريبياا  هوقياس هسجيلتصعب كما يخرى  ألدرجة كبرية من سنة  ابلتغاير إىل املطرهطول  شدة ارتفاعيتسم 
منوذج رايضي لذا من املستحسن وضع ، و هي اليت غالباا ما تكون موضع االهتمام ،الن ظ متصميم  جمال يف املطر،معدالت هطول 

 لتوزيع.ا"ذيل" ملا يسمى مناسب 

 األمطار الرتاكمي معدلتوزيع من املمكن جداا تقدير ، ممكنةدقيقة القياسات والمعتدلة  املطرمعدالت هطول  وعندما تكون
عادة ملعدالت هطول  صاحل وهوعادي على املنطقة املناخية اللوغاريتمي الالقاتنون  ويتوقف هذا قاتنون لوغاريتمي عادي. بواسطة

 ساعة./ميلليمرت  50ساعة و/ميلليمرت 2بني حوايل  املطر
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فإن ، املطرطول هلنخفضة امللمعدالت لابلنسبة  ملءمةأفضل  أتنه يوفرعادي يبدو اللوغاريتمي التوزيع العلى الرغم من أن و 
 أسيعلقة قاتنون من شأن تكامل قصرية،  ه ابلنسبة ألزمنةالدراسات اليت أجريت على القياسات املأخوذة يف كندا تاري إىل أتن

 .[Segal, 1980b]/ساعة ميلليمرت 5 ملا يتجاوز حنوالتوزيع الرتاكمي  كامل  مرض   تقّدر على حنو أن

 يبدو أهناال هذه الدالة أن  مع [Morita and Higuti, 1976]األمطار  هطولكتقريب لتوزيع معدل   ‘اماغ’ ت داّلةكما اقرتح
 هطولأن توزيع معدل  إىل . وياري حتليل آخر[Fedi, 1979b; Segal, 1979]يف العديد من املناطق املناخية  قابلة للتطبيق عموماا 

، وتوزيع غاما يف معدل عند معدالت منخفضة عادايا  اا لوغاريتمي اا توزيع يقّدرمنوذج  ابستخداماألمطار يوصف باكل أفضل 
لتوزيعات  ةمناسبة لنمذجة عامليأهنا بدو ير وثلثة مناذج امطاأل يةمناخ 1 ويتناول امللحق. [Moupfouma, 1987]مطار مرتفع أ

 األمطار. هطول تمعدال

العامل، مت جتميع اخلرائط الرقمية إلحصاءات  عربلمناخ ل عقدامل التغايرلوصف  اتوذج حتليلي متعدد املعلممن حماولة إجياد من بدالا و 
ضمن منوذج دوران  متوائمةستند إىل بياانت طويلة األجل ت ECMWF املركز من مستمدة هطول األمطار ابستخدام معلومات

 .ITU-R P.837يف التوصية  مدرجة هذه اخلرائطو عاملي. 
 إحصاءاتّفرتاتّهطولّاألمطار 5.4.2

اإلرسال وثوقية مب أجل التنبؤ من موضع اهتمام األمطار اليت تتجاوز عتبات حمددة هو أيضاا  لفرتات هطولالتوزيع اإلحصائي 
. لوغاريتمي عادي تقريباا هناك اتفاق عام على أن هذا التوزيع و . اخلبو فرتاتإحصاءات  اثقبة باأنتنه يوفر تنظرة إحيث  من

 هطول مع قيم عتبة شدة تقريباا  اا عكس ةتناسبمأن متوسط فرتات هطول األمطار  إىل وأشارت القياسات يف إيطاليا واليوانن
 .[Fedi and Merlo, 1977; Fedi, 1979a]األمطار 

ّالبنيةّاألفقيةّهلطولّاألمطار 5.2

 أمطار تفرتات قصرية من معدال عن سجلت قياس املطر وتكافملعدل هطول األمطار غري متجاتنسة.  ةوالزماتني ةاملكاتنيإن البنية 
معدل أمطار  صغرية من إىل مساحاتالطقس  اترادار  رصدات. وتاري األمطار األقل غزارةفرتات أطول من  مندرجة ضمن أعلى

مجيع املناطق املناخية.  األمطار يف شائعة يف كل هواطل الرصداتهذه و . األقل غزارةمن األمطار  أكربمناطق  مندرجة ضمنأعلى 
تكمن االختلفات بني هذه و حراري.  يمحلعلى أتنه أو طباقي و  تنتاارعلى أتنه واسع االاألمطار  ياار إىل منط هطولما  وغالباا 

 املكاين. التغاير اتاختلف يفولكن ليس  املرتبط هبا األمطار هلطولقصى األعدل املعادة يف  اطاألمن

 ماكلت التوهنياملطر أو  ابلنسبة لتاتتمهية األ ذاتالزمان واملكان  مقاييس يف وزماتنياا  مكاتنياا  ساكنة ليستعملية املطر و 
[Riva, 2002] . العلقة املكاتنية لتقدير  من قبيل دالةاحلذر يف استخدام مفاهيم  اختاذ جاتنب ملية املطرعيتطلب عدم سكون و

 .التاتتسريات بني اهلوائيات وحجم املوالتوهني على طول  ما يف حجم للتاتتاملارتك  احلدوثأو  ما التوهني على مسري
العلقة املكاتنية  وتتباين دالة. املرصودة أو املناطق الرصدأوقات  بتزايد املصاحب له املكاين تغاير هطول املطر والتغاير ويتزايد مدى

 .أسية مرتبة يصل إىل قدرب ةمعين علقةاملسافة لقيمة وقد تتباين ، الرصد مساحة أو زمنمع التغيريات يف  أيضاا 
 التطبيقّعلىّالتشتتّبسببّاملطر 1.5.2

مهمة  االستباتنةقياسات عالية ال ولذلك فإن .اتاهلوائيارتك حلزم امل اجملالداخل  كثيفةخلية مطر   عندما تقع التاتتحيدث 
لية خل، مت حتديد املدى األفقي خلااملطر كعامل يف التد لتاتتحصائي اإلأساليب التنبؤ  يف وللتطبيقحتديد عرض اخللية.  يف

تنعكاسية تنصف اال اليت تكون فيها نقاطابلدودة احملتنعكاسية و من حيث االحتتوي على قيمة ذروة  املساحة اليت بوصفهاملطر 
(dB 3-) هذه. قيمة الذروة 

 :الاكلقطر اخللية توزيع احتمال أسي من ليبدو أن و 
    0/exp DDDP  )2.7( 

 .peakR يالذرو  املطرعدل هطول وهو دالة مرتبطة مبقطر اخللية  متوسط هو 0Dحيث 
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ويبدو /ساعة(. ميلليمرت peakR < 10 تكون  )عندما peakR  قليلا بتزايد يتناقص 0D القطرتاري تنتائج الرادار إىل أن متوسط و 
 :أسيلقاتنون  متتثلهذه العلقة  أن

 b
peakRaD 0p )2.8( 

. 25,0 إىل 08,0ترتاوح من ، b عاملللم  و ، 4إىل  2ترتاوح من  ،a عاملم  للعن قيم أبلغ . وقد /ساعةميلليمرت peakR < 10  تكونعندما 
 يذرو ال املطرتوزيع معدل  استخراجميكن  هأتن [Capsoni et al., 1987a, b] خللية املطر، تبنّي  ةاملكاتني للجاتنبيةابفرتاض شكل أسي و 

منوذج خلية  [Feral et al., 2003]عرض ، EXCELLعلى غرار منوذج و  (.EXCELL)منوذج ما تنقطة  املطر يفتوزيع معدل هطول  من
 .إهليلجيخلاي مقطع عرضي أفقي لل يكوناألسية، حيث و  الغوسية من الداالتهو مزيج و ، HYCELLاملطر 

 ولدى. ومع ذلك، جراء اهلواطلخل االتد تاتت عن سؤولاملارتك امل اجملالخللية يف حتديد اطر ميكن استخدام قيم متوسط ق  و 
 .أم داخلهاملارتك  اجملالالتوهني سواء خارج بد من النظر يف  الاملطر،  جراء تاتتقرتان االتقييم 

 :[Morita and Higuti, 1978]املطر شكل  لتاتتاالرتباط الذايت املكاين ملعدل األمطار املستخدم يف النموذج الياابين  يتخذو 

  ddT  exp)( )2.9( 

 . ≈ 0,3حيث 

 شكل يفارتباط ذايت مكاين  أفضى إىل دالةقياسات الرادار يف ميلتنو، إيطاليا،  قائم علىمنوذج أسي لاكل اخللية،  ومثة
[Capsoni et al., 1985]: 

    ddT  exp )2.10( 

 . ≈ 0,5حيث 

 :[Lin, 1975; Kanellopoulos and Koukoulas, 1987] يف املطرعدل هطول ملاالرتباط الذايت املكاين  لدالةخمتلف  وجود شكلوقد افرتض 

  
22 dG

G
dT


 )2.11( 

 .G ≈ 1,5حيث 

 املطرسببّالتطبيقّعلىّالتوهنيّب 2.5.2

 جتتاز km 10 طوهلا تجاوزي الربية اليت فإن الوصلت، النطاق ةصغرية متوسط مساحاتتتجمع يف  غالباا ما خلاي األمطار مبا أن
افخنفاض  الناجم عنتوهني ال احلسبان ؤخذ يفيأن  جيب أيضاا  ومبا أتنهابإلضافة إىل ذلك، و أكثر من خلية داخل منطقة ممطرة. 

مطار هذه األمناطق  عتباريف اال أيخذجيب أن  سرياملأي منوذج يستخدم حلساب توهني  فإن ،ابخلليةاألمطار احمليطة  شدة
 الكيلومرتات. عدة عارات من يبلغوميكن أن  املطر شدةتناقص بذه املناطق هل دى اخلطيامليزداد و . مساحة كرباأل

الناجم  توهنيابلمعني للتنبؤ  مسريعلى طول  املطرادة ل املتجاتنسةغري  اجلاتنبيةالذي ميثل  ،الفعلي سرييستخدم مفهوم طول املو 
الفعلي  سريطول املو . ITU-R P.618و ITU-R P.530 تنييف التوصي الواردةتلك كتوهني  ابلالتنبؤ  طرائقيف  حالياا  ،املطر عن
لنفس النسبة  هجتاوز الذي يتم عني املتوهني ال علىتقسيم التوهني الكلي ب راديويةمن بياانت  حمسوبافرتاضي  مسريطول  هو

من الناحية النظرية.  متاماا  ليس مرضياا هو مع معلومات األرصاد اجلوية و  ‘تساوي االحتماالت’ال يتسق مفهوم و . الزمناملئوية من 
 املتاحة. وتنوع بياانت شدة املطرمع تنوعية  متسقةأعله  املذكورة طريقة التنبؤب اليت يتم التوصل إليهادقة الذلك، فإن  ومع

حتدث أعلى قيم التوهني عادة عندما تقع خلية مكثفة و . للهواطلتجاتنسة املطبيعة غري ال عن سريأو املاملوقع  حتسني تنوعوينتج 
 .تنتااراال مسريعلى طول 

 حدود يفسافات مبول األعن  مفصولبديل  مسريمكثفة اثتنية يف وقت واحد على طول  أو خلية ليةاخلتنفس واحتمال حدوث 
km 10 الناجم توهني ال أدىإذا و وقع. املتنوع أو  سرياملمما يؤدي إىل حتسني التنوع عند استخدام حتول  احتمال ضعيف، أو أكثر
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حتسني   للتوصل إىل مسافات فصل أكرب بكثري األمرطلب تي عندئذالنظام  خلل يف إىلكرب خارج اخللاي األمناطق املطر  عن
 اتسري ملا اتصاالت يف من أجل عمليات التنبؤ املوجات الراديوية اتنتاارمعلومات ب كتيّ " يف 3.3 البندتنوع. )اتنظر يف الكبري 

 .(1996فضاء"، االحتاد الدويل للتصاالت، -رضأ
 ةاإلحصائي التبعيةمعرفة  يتطلب األمرواحد داخل منطقة التغطية،  آناليت ختدم العديد من احملطات يف  النظم الساتليةلتطبيق على ول

حتديد احتمال  على [Barbaliscia and Paraboni, 1982]ركزت الدراسات اليت أجريت يف إيطاليا  وقد عرب مسافات كبرية. للخبو
تنقاط  املطر يفشدة هطول  من أجل كيلومرت 000 1إىل  10 مناملطر يف أزواج من مواقع متباعدة على مسافات ترتاوح  حلدوثمارتك 

 حلدوثارتك املحتمال االالنسبة بني بوصفه املكاين  التبعيةمت تعريف مؤشر وقد /ساعة. ميلليمرت 10إىل  3عتبات من التتجاوز  حمددة
 اإلحصائي: عتبة يف كل املوقعني يف حالة االستقللالارتك لتجاوز املحتمال االو  (ب)و (أ)املطر يف كل املوقعني 

 
ba

ab

PP

P
X


 )2.12( 

 التايل: على النحو نياملسافة بني املوقع بتزايديف موقعني،  املطر لظاهرة ةاإلحصائي التبعية، الذي يعرب عن Xيتناقص هذا املؤشر، و 
 ؛كيلومرتاا  30 ضمن( إىل تنصف هذه القيمة صفر)مسافة  /aP1من قيمة  Xتتناقص : حيث كيلومرتاا   0-05 –

 ؛أقل شدة Xمعدل تناقص  : حيثكيلومرت  600-50 –

 إىل الوحدة وميكن افرتاض االستقلل اإلحصائي. Xمتيل  : حيثكيلومرت  600< –
ثل القيم احملسوبة لرتاكمات مي سوب على أساس تراكمات األمطار اليوميةاحمل التبعيةمؤشر فإن ، كيلومرت 300ملسافات تتجاوز وابلنسبة 
 ة.يّ ة وربع الساعيّ ساعالاألمطار 

بياانت األمطار.  امللحوظة يفتنفس املقاييس  عنمعدل األمطار  لتقلباتاملكاين  القدرةالطقس لطيف  اترادار  وتكاف رصدات
 عرضلدرجة أو  ما ملنطقة مناخ دالة اتبعة ،صفها الطيف املكاينيكما   ة،األساسي ةاألفقي ةاملكاتني يبدو أن البنيةال و 

 .[Crane, 1987] ما

ومقياس ، كيلومرت مربع 1000×  1000واسع ) مقياسهطول أمطار ثنائية األبعاد على  تمعدال جماالتمنهجية حملاكاة ومثة 
 .[Feral et al., 2006] يقرتحها( لألرضاثبتة يف خدمة السلكية ذات تنطاق عريض  تنفاذأو شبكة  ساتليةاتصاالت  مةحز 

 للهواطلالبنيةّالرأسيةّ 6.2

 املطر. بسبب تاتتخل اتدالساب وحلتوهني على مسري مائل ابلللتنبؤ  اهلواطلومدى  ةالرأسي البنيةمعلومات عن  يتطلب األمر توفر

درجة  0خط التحارر عند درجة  ارتفاعوأسطواين من خلية مطر متتد من سطح األرض حىت  رأسياا خدم منوذج متجاتنس وقد است  
واف احل يف اا صوصخيف املطر،  ةكبري   ةرأسي بنيةؤقتة. ومع ذلك، قد يكون هناك املاملطر  الناجم عن توهنيالمناذج  يف مئوية

دقيقة،  15إىل  5 يف حدودهو  املطر سقوط قطراتل والزمن الكلي. وتبددها منوهاتحركة وأثناء امل األمامية واخللفية لزخات املطر
منوذج خلية مطر بسيط  من شأن. وتنتيجة لذلك، [CCIR, 1986-90c] اوحركته الزخاتعمر  ابلنسبة إىل زمن ال أبس بهوهو 

خمتلف  حبكمهذه املبالغة  وقد تزداد. املداريةطول األمطار الغزيرة مثل املناطق هب اليت تتسمتوهني يف املناخات تقدير ال يفأن يبالغ 
 .اتقطر ال جمحلو/أو توزيع خمتلف  ةخمتلف ةورأسي ةأفقي بنيةإىل  يؤدي، مما املداريةاألمطار  تتاكيل

منطني  متييز، مت الرصداتعلى أساس هذه و . للهواطل ةالرأسي للبنيةالقياسات املباشرة الوحيدة  اترادار ال رصداتتوفر و 
 :اهلواطل أمناط من

 تنطاق ساطع؛تسمى  املعززة تنعكاسيةاالطبقة أفقية رقيقة من بتميز ت، ةطباقي هواطل –
 .املعززة تنعكاسيةمن اال أبعمدة شبه رأسيةتميز تمحل حراري،  هواطل –



 األرصاد اجلوية الراديويةكتيّب  16

 اهلواطل الرئيسيةاألشكال األساسية اليت حتدث يف تنظم  أهنا وتبنيخمتلفة من تنفس العاصفة،  مواقعيف  النمطنيدث كل حيقد و 
 .حالياا  اليت ال يعرف عنها الكثري اهلواطل التضاريسيةستثناء تنظم اب ورمبا، [Houze, 1981]العامل  حول

 الرأسيّلالنعكاسيةّالتغاير 1.6.2

أدانه  ضئيل إال عن تغيري سطحاليف  Zلقيمة معينة من  ابلنسبة رتفاعكدالة لل  Z اتنعكاسية الرادار ال تكاف جاتنبيات عامل
 إىل حتليل الوسطية استناداا  اجلاتنبيات املتساوية االحتماالت واجلاتنبياتمعني. وهذا صحيح ابلنسبة لكل من  اتنتقايل ارتفاع دون

 .والتاتت على السواءتوهني اليف  وهي تسهم االتنتقايل رتفاعاال دوناملنطقة ويسود املطر يف خلاي املطر.  لفرادى

هذه  وتبلغ مساكةاالتنتقايل؛  رتفاعاال حوايلموجودة املعززة تنعكاسية االمتميزة من  رقيقةطبقة  هنالكطباقي وابلنسبة للمطر ال
. وتتكون هذه الطبقة باكل [Hines et al., 1983]كيلومرت  1إىل  ميكن أن تصل أحياانا  هامرت ولكن 300حوايل  وسطياا الطبقة 

 ".النطاق الساطع" أو "الذائبةطبقة الابسم " ةمعروفهي و  ،رئيسي من الثلوج وذوابن الثلوج

 ترددات أقل من حوايل عندتوهني ال يسفر عن قدر كبري منهي مزيج من اجلليد والثلج الذي ال  االتنتقايل رتفاعاالفوق  املنطقةو 
60 GHz .أن تنتج قيم اتنعكاسية عالية تصل إىل  يةسمحاقالوالسحب  القزعية سحبال ات اجلليد يفبّلور وميكن ل

100 3/m6mm  يةلمنطقة املناخل تبعاا  يف املائة، 10و 1 مدىالعام يف  مئوية من تنسب يفوحتدث. 

االتنتقايل  رتفاعاال يرتاوح املنحدر فوقو على املناخ.  يتوقف هأتن يبدو ارتفاع عند افخنفاضاا  تقايلتناال رتفاعاالفوق  Z جاتنبياتتظهر و 
ال حتدث أعداد كبرية و ات أعلى. ارتفاع عند املنحدر تزداد شدة. ومن املتوقع أن يف الكيلومرت dB 9و 3بني حوايل  مباشرة

 الرتوبوبوز. طبقة ارتفاعاجلليد فوق  جسيمات من

العرض  درجة علىاألمر الذي يتوقف ، مئويةدرجة  0خط التحارر عند  رتفاعاب وثيقاا  ارتباطاا  االتنتقايل رتفاعيرتبط االومن املتوقع أن 
 .[Fujita et al., 1979]األرض على رارة احلدرجة بمرتبط  رتفاعالتفاوت املومسي هلذا اال تبني أن ةطباقيوابلنسبة للهواطل ال. والفصلواملناخ 

درجة  0مستوى التحارر عند  رتفاعاب ،املطر حساابت تاتتيف  لستخداملكنموذج مؤقت االتنتقايل،   رتفاعوميكن اقرتان اال
 .يف الكيلومرت dB 6,5قدره نحدر اثبت األخذ مبيقرتح  رتفاعاالفوق و . 3.6.2 البنديف  الذي يبحث مئوية

 النوعيالتغايرّالرأسيّللتوهنيّ 2.6.2

تم باكل صحيح ي بعد أن النوعيللتوهني  الرأسي التغايرالرأسي للتنعكاسية لتحديد  باأن التغايراملعلومات  ميكن استخدام
 .اهلواطلجلسيمات املرحلة التجمعية  ارتفاععلى التعرف 

 جتمعيةيف مرحلة  هواطل جسيماتتوي كل منها على حيطباقي يؤدي هذا إىل منوذج من ثلث مناطق متميزة وابلنسبة للهواطل ال
وهلا قيمة  فقط ةسائل جسيمات علىتوي هي حتو ، مباشرة االتنتقايل رتفاعاال ما دونمتتد املنطقة األوىل من األرض إىل و متجاتنسة. 

تكون  وقد ال االتنتقايل رتفاعاالمرت حول  300ذوابن حوايل الاملنطقة الثاتنية هي طبقة و . رتفاعاالعن  ةتوهني حمددة مستقل
 رتفاعاالمتتد املنطقة الثالثة فوق و الثلج الرطب.  الناجم عن النوعيتوهني للكبرية القيمة المهملة بسبب  دائماا  التوهنيمسامهتها يف 

 .GHz 60 للرتددات دون ابلنسبة لتوهنيا بسيطة يف ةمسامه يوه فقط، جالثلو اجلليد  علىتوي وهي حت؛ االتنتقايل

الغلف  احمليط يفدرجة مئوية  0خط التحارر عند  ارتفاعقريب من قيمة  االتنتقايل رتفاعيكون اال ةلطباقيوابلنسبة للهواطل ا
 .اهلواطلحركة اهلواء الرأسية ضعيفة هلذا النوع من  ذلك ألناجلوي 

 ملختلفنطاق الواسع  إىل مزيجقوية الرأسية ال إذ تؤدي حركة الرايح .الوضع أكثر تعقيداا  يكوناحلمل احلراري  وابلنسبة هلواطل
 خط التحارر عند درجةعلى بكثري من أيف طبقات التربيد  ةقطرات املطر فائق ىميكن العثور عل ذلك أتنه مثال .أتنواع اجلسيمات

0C .يف بعض خلاي احلمل احلراري 
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ّاملطرّسويةّارتفاعّوّدرجةّمئوية0ّالتحاررّعندّّخطّارتفاع 3.6.2

توي حي الذيمن الغلف اجلوي  األسفلبني اجلزء  االتنتقايل، رتفاعاال أن فرتضما ي   غالباا  ،كما هو موضح يف القسم السابق
عند  احمليط خط التحاررمع  متطابق ،فقط متجمدة جسيماتتوي على حي األعلى منه الذيفقط واجلزء  ةسائل جسيمات على

 درجة مئوية. 0

يف املنطقة املعتدلة،  هاماا الاهري ويكون التغاير  مهملا؛ درجة مئوية 0عند  خط التحاررلسوية  سنويالتغاير ال يكون عموماا و 
، ميكن السوية هقيمة هذ ومن قبيل الداللة األوىل عن. [Ajayi and Barbaliscia, 1989]يف املناطق املدارية  مهملحني أتنه  يف

 القيم. استخدام متوسط

 .[Crutcher, 1971]السنة متوفرة بسهولة فصول خلل خمتلف  درجة مئوية 0عند  بياانت عن متوسط قيمة خط التحارروال

الستخدامها  Rh األمطار لسويةكنموذج   درجة الصفرعند  ط التحاررخلالقيم السنوية املتوسطة  P R-ITU.839توصية التقدم و 
 التنبؤ. طرائق يف

 بخصائصّالضبابّوالسح 7.2

)الضباب(  m 10من  املعلقةات ري قطالأقطار هذه وترتاوح عموماا اء السائل. معلقة من املات ري من قطاملائية  والسحبالضباب يتألف 
 كثافة املاء من من مدى وهذا يؤدي إىل. السنتيمرت املكعبيف  500إىل  100من  ا)غيوم املطر(، وترتاوح كثافة عدده m 100إىل 

 ئيةاملاالسحب  تتسبب وقد الضباب.و  شىت للسحبتلخيص مناذج  [Slobin, 1982] وقد جاء يف. غرام يف املرت املكعب 1إىل  0,01
. ةاملنخفض لنظم التيسرية هو العلة السائدة، وقد يكون هذا التوهني امليلليمرتيةاملوجات  ترددات يف ةقيم توهني ملموسيف والضباب 

 يف غياب توهني كبري. ال أبس بهاستقطاب  إىل فقدان يةاجلليدؤدي السحب تتوهني، قد الابإلضافة إىل و 

سحب الركامية و السحب الاملقام األول  لسحب يفالناجم عن ا توهنيال على، وهتيمن منطهاعلى  السحبتوهني بسبب ويتوقف ال
 أمناطملخص للمعلومات عن مثة ، و [Warren et.al, 1986]الغطاء السحايب يف رصدات السحب و  وترد أمناطزتنية. املطبقية ال

 املصاحبةواخلرائط الرقمية  ITU-R P.840توصية وميكن االستعاتنة ابل. [Brussaard and Watson, 1995] ها يفحدوثو السحب 
 والضباب. السحب الناجم عنتوهني ابلللتنبؤ  يف السحب وذلكبخار املاء السائل لا هل

 العواصفّالرمليةّوالرتابية 8.2

 خفض الرؤيةأن تن، يف ظروف قاسية، املعلقة واليت ميكنجسيمات الرمال والغبار  غيوم كثيفة منهي العواصف الرملية والرتابية 
مئات الكيلومرتات  عربتد مييرتفع الغبار إىل أكثر من ألف مرت فوق سطح األرض و  حيث ،أو أقل أمتار 10إىل  فيها
 األرض. على

دث يف السودان وليبيا وجنوب ا حتأهن واذكر الرملية والرتابية و  لعواصفلجواتنب األرصاد اجلوية  الباحثنيالعديد من  درسوقد 
 وأسرتاليا. األمريكيةدة ت املتحالوالايالوسطى و  الصنيو  د السوفيايت السابقاهلند واالحتامصر والعراق والصحراء العربية و 

، cm 0,008و cm 0,015 تبلغ عموماا حجام أب والغباريةالعواصف الرملية  يفاملكوانت الرئيسية  والرتابرمل لمتثل جسيمات او 
 البصرية. الرؤية وبني إمكاتنيةوالرتاب تركيز جسيمات الرمل  إقامة الصلة بني جتريبياا وميكن  على التوايل.

 .[Brussaard and Watson, 1995]يف  ميكن االطلع عليهاالرمل والغبار  من استعراض لنماذج طبيعيةومثة 
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 في الغالف الجوي كنسار اال

 الموجرت الراديوية اكنتشر تأثير الغالف الجوي على  1.3

 اجملال بفعلبطريقة متذبذبة  مدفوعة إلكرتوناهتاذرات  يتألف مناملوجات الكهرمغنطيسية  فيه تنتشر الذي الوسط اعتربنا أناذا 
وعدد  طيسيعلى تردد اإلشعاع الكهرمغن تتوقفالوسط  يف نكساراال دليلاملعادلة الناجتة عن  عندئذ جند أن، طيسيالكهرمغن

دة. كمية معق  نكساراال دليليكون يف هذه احلالة العامة، و . ااةة هاخل اإلمخاداإللكرتونات والرتدد الطبيعي لإللكرتونات وعوامل 
هي سرعة  c ، حيثn = c / v الوسط يف شكل عربسرعة املوجة الكهرمغنطيسية ب نكساراال لدليل ةاحلقيقي ةاملكونوتتعلق 

 .الوسطالسرعة يف  يه vويف الفراغ  طيسياإلشعاع الكهرمغن

 الذي(، 2.3 البندف اجلوي )اهلواء على تكوين الغال انكسار دليل يتوقفاهلواء،  عرب ةطيسياملوجات الكهرمغن انتشار يف حالةو 
اجلو  يفالتأثريات  نتناول فقطيف هذا الفصل و . وحبكم الزمانفوق سطح األرض واملوقع اجلغرايف(  رتفاع)اال حبكم املكانتلف خي

 اعتباركن . ويف هذه الظروف، مي7و 5 يف الفصلني السحب املائية وغريها من عوامل التشتتنظر يف تأثري وسوف ي الصايف،
 نكساراال لدليل ةاحلقيقي ةاملكون على مناقشة يف هذا الفصل نقتصر مستمرة. وعالوة على ذلك، دالة بوةفه نكساراال دليل

 مطابقة ال/ومطابقة، واجلريان، املسريات تعددو ، نكساراالو نعكا،، واال، الشعاععن ظواهر مثل: احنناء  املسؤول وهو املعقد
يف الغالف  نكساراال دليل" أو "نكساراال دليلببساطة باسم " ةاحلقيقي ةاملكون إىل ا يشارم غالبا  و . وفقدان االستقطاب، احلزمة

ويشار  التوهنيمتصا  أو اال بتأثريات املعقد نكسارمن دليل اال ةالتخيلي ةرتبط املكونتاهلواء. و  عرب نتشاراالاجلوي" عند مناقشة 
 .6 الفصل ضوع مبزيد من التفصيل يفهذا املو  ويناقشامتصا "  دليل" بوةفها إليها أحيانا  

ويرمز له وجات تنتشر بسرعة أقل من سرعة الووء يف الفراغ، امل ذلك ألنيف الغالف اجلوي أكرب من الوحدة،  نكساراال ودليل
التفصيل وةف هذه اآلثار بشيء من ت وسوف. للدليلبالتغريات املكانية  تأثرا  كبريا   نتشاراال. وعالوة على ذلك يتأثر c باحلرف

 انتشاراجتاه  أن تغري من( البث ةطول موجبمقارنة  ةكبري ال) الواسعة النطاق من شأن التغريات، وباختصار. 4 يف الفصل
عرب األفق.  نتشارتعزيز االكذلك يف و  ةراديوكهربائي ثغرات يف تسببي وأحيانا  املسريات تعدد م نتشاراالعلى  مما يؤثراملوجات، 

 على قيمته املطلقة.مما يتوقف أكثر  الدليلاملوجات على تدرج  تشاران يتوقفيف الواقع، و 

 ويف حتديد مدى: خطأ يف االجتاه ذلك هلذه الظواهر تأثريات ضارة خمتلفة، مثال أن يكون ، ميكنيةوةلة راديو  وبالنسبة ملستعمل
عندما تدعم  بني النظم املختلفة )خصوةا   التداخلو  ؛شارةاإلتشوهات املوجات الراديوية وإزالة استقطاها؛ و توهني و املصدر؛ 
بني  أحاديةدراسة ومنذجة كل هذه الظواهر املرتابطة هي أنه ال توجد عالقة  اتةعوبومن عرب األفق(.  نتشاراالاجلوية  األحوال

 .ةمعينوةلة وآثارها على  نتشارلالالشروط العامة 

لعدة  ةاملوجات الكهرمغنطيسية إىل النمذجة املادي انتشارعادالت العددية حلل م الطرائقيف تنفيذ  تطورات احلوسبةوقد أدت 
وكذلك النماذج اهلجينة اليت جتمع بني معادلة موجة  مكافئ قطع أمثلة هذه النماذج تطبيقات معادلةومن آليات نشر مرتابطة. 

املعرفة اإلحصائية  زالت ما، . ومع ذلك4 ق يف الفصلائ. وترد تفاةيل هذه الطر الشعاعية اتالبصري كافئ وهجالقطع امل
ة ي، ضرور 9.3 البنديف  املوةوفةق ائيف الغالف اجلوي، واليت ميكن احلصول عليها من القياسات بواسطة الطر  نكسارخلصائص اال

الغالف  ية يفنكسار يتعني ها معرفة االسواء( اليت على ال )املكانية والزمانية االستبانةدقة  وتتوقف. الوةالت الراديوية لتصميم
عالية  استبانة تتطلب عموما   نتشاراالمع نتائج حسابات  آنية يةمقارنة قياسات راديو ذلك أن  . مثالاملرادتطبيق ال  اجلوي على

، يالتقريبألغراض التخطيط  وهو يكفيالغالف اجلوي،  يف توسطاملسلوك المن ناحية أخرى، فإن و . منذجة   وهي أةعب جدا  
 ما. إىل حداآلن  جيدا  معروف  يف الواقع وهو عاليةودقة  استبانةتطلب ي ال
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ّيةنكساّرواالّنكساردليلّاال 2.3

 املكاتنية والزماتنية هي عموماا  التغايراتاملعلمة املستخدمة لوصف و من الوحدة.  دائماا  اهلواء قريب جداا  يف تنكساراال دليل
 :املعّرفة كما يلي، N يةتنكسار اال

 N n ( )1 106

 (1.3) 

 معدومة األبعاد. Nويعرب عنها بوحدات 

صيغة شبه جتريبية  بواسطةالضغط والرطوبة ودرجة حرارة اهلواء  قيم ية، منتنكسار ، أو االتنكساراال دليلقيمة على وميكن احلصول 
( شبه ممغنط)عنصر  وحده األكسجني يتسمبني مكوانت اهلواء،  ومن .[Debye, 1929] قام هبا ة اليتالنظري األعمال تستند إىل

 فيه الكفايةمبا  ضعيف التأثري( ولكن 6 )الفصل يةوجات الراديو املعند دراسة امتصاص  أمهيةذه احلقيقة وهل ،مغنطيسي دائم بعزم
 عازلةاللسماحية له صلة اب تنكساراال فإن دليلالوحدة. وهكذا  ،يف الواقع ،(6-10دقةب) ساويتأن النفاذية النسبية للهواء  عتبارال

 العلقة: حبسب النسبية 
 n )3.2( 

هذا  ومبوجب. املثاليةمن الغازات  ما يعترب مبثابة مزيجنظرية واضحة ومباشرة عندالمن عدة مكوانت، ولكن  مزيجاهلواء يف الواقع و 
 :ما يلي، ميكن إثبات تقريباا  1مساحية كل غاز تساوي  أن واالستناد إىلاالفرتاض، 

من مكوانت اهلواء مستقل عن وجود املكوانت األخرى ومتناسب مع  i مكوتنةاالستقطاب الكهرابئي لكل  – 1i 
 ؛ i هي مساحية الغاز iحيث 

 االستقطاب يف اهلواء هو جمموع استقطاابت مكوانته؛ ولذلك: –

    11 i (3.3) 

لدى تطبيق جمال   املستحثة تاكيل ثنائيات االقطاب الكهرابئيةابلنسبة للغازات غري املستقطبة، يعزى االستقطاب إىل  –
 :كهرابئي، وتكون العلقة

 
T

KP
 1 )3.4( 

 اثبت مرهون ابلغاز؛ K، وT ، واحلرارة املطلقةP حيث الضغط

توجه من ثنائيات ول املستحثةقطاب ى حد سواء لتاكيل ثنائيات األب علاالستقطا يعزى، مستقطبلغاز  ابلنسبة –
 رتفاعاببسبب التحريض احلراري ويتناقص  هذا التأثري الثاين حمدودو الكهرابئي املطبق.  اجملالدائمة يف اجتاه القطاب األ

 النتيجة يف هذه احلالة هي:و درجة احلرارة. 
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K1 )3.5( 

 على طبيعة الغاز.B وA و Kف الثوابت قحيث تتو 

تنسب  فإن خبار املاء. وعلوة على ذلك، عدا كهرابئياا   مستقطبةمجيع املكوانت غري و . 2  تكوين اهلواء يف الفصل وقد وصف
)بسبب  )2CO( اثين أكسيد الكربون( و الفيزايئية تهحال يف تغرياتال، ابستثناء خبار املاء )بسبب كوانت اثبتة عملياا املمجيع 
 :يلي كما  االستقطاب التعبري عن. وتنتيجة لذلك ميكن جداا  ضئيلةنسب ببني اهلواء والكائنات احلية( وكلمها موجود  تالتبادال
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 1 )3.6( 

 dPو CO)2( لثاين أكسيد الكربونالضغط اجلزئي  يه cPوالضغط اجلزئي لبخار املاء،  يه eوهي درجة احلرارة املطلقة،  Tحيث 
. hPa أشكال الضغط بوحدةعن  ويعرب(. الضغط اجلزئي ملكوانت الغلف اجلوي األخرى )األكسجني والنيرتوجني أساساا  يه
 إىل اهلواء اجلاف وخبار املاء واثين أكسيد الكربون، على التوايل. c و eو d األحرف الذيلية تاريو 
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 ابلعلقة: n تنكسارويعرب عن دليل اال
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Kوعلى وجه التحديد: x K K x K K x Kd e c1
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هو يف الواقع  املتخيلاجلزء و يف الغلف اجلوي.  تنكساراال دليلفقط اجلزء احلقيقي من  تنتناولأتننا  إىل ال بد من اإلشارة هناو 
يف هذا السياق  وسوف يدرس ،الغازات من جاتنب متصاصاالعن  مسؤول . غري أتنهيةرتددات الراديو ال يف جداا  ضئيل

 .6 الفصل يف

وال بد النظرية  ال توفرهاالقيم العددية للثوابت يف هذه العلقة  فإن (8.3)ؤدي إىل املعادلة تإذا كاتنت تنظرية استقطاب الغاز و 
 ملختلفمن مناقاة حرجة  Weintraub [1953]و Smithاليت قدمها  القيمهي  القيم املقبولة حالياا و . يف املختربالقياسات  من

 :يه 2CO يف املائة من أجل 03,0فرتض تنسبة ت توصل إليها واليت املعادلة اليتو القياسات. 

2
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 حيث:

  dP: ضغط اهلواء اجلاف 

 e الضغط اجلزئي لبخار املاء :(hPa) 

 T درجة احلرارة :(K). 

Pولدى إدراج الضغط الكلي  P ed  كما يلي:  (3.9)، ميكن كتابة املعادلة 
5

2
77.6 5.6 3.75 10

P e e
N x

T T T
   (10.3) 

الرئيسية هلذه واملسألة . يف املائة 0,5± إمجالية بنسبة، دقة أرقام ةثلث حىت لتعامِّ املختفيض  فيها  متيت، ال(10.3)عطي املعادلة تو 
( 2.7.3 البنديف  اليت حبثتالقياسات املتاحة )إن يف الواقع، و ية من قياسات األرصاد اجلوية. تنكسار العلقة هي اشتقاق اال

 ابلنسبة ملدىيف الواقع، و . من حدينتعبري إىل  هااملمكن تبسيط . ولذلك من(10.3) املعادلة توفرهااليت لدقة الكاملة ابتسمح  ال
، درجة مئوية 40 والقيم النموذجية لضغط البخار )عند (درجة مئوية 40 و+ 40– العملية )ما بني لألغراضدرجات احلرارة 

 . ولذلك ميكن تقييمه2T/eمما يتباين احلد يف أقل بكثري  ويتباينأصغر بكثري  T/eفإن احلد يف (، hPa 8,73 املاءضغط تابع 
 املعادلة الناجتة:وتكون . 2T/eاحلد يف مع  ودجمه K 273ملتوسط حرارة  ابلنسبة
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مسامهيت اهلواء اجلاف واهلواء  . وكثرياا ما ياار إىل احلدين فيها بوصفهماITU-R P.453وهذه هي الصيغة الواردة يف التوصية 
 ية.تنكسار الرطب يف اال



 األرصاد اجلوية الراديويةكتيّب  26

 يفّالغالفّاجلويّنكسارمناذجّمنّدليلّاال 3.3

النامجة عن جمموعة متنوعة  األمد قصريةال االضطراابت العاوائيةابملفارقة مع  ،تنكساراال بنية دليل" جممل" يتناول هذا النقاش
 .4 يف الفصل تنكساراال استفاضة لدليلمناقاة أكثر  ومثةالعاوائية.  ةاجلوي عملياتال من

ورأسياا على  اجلو أفقياا  يف يةتنكسار اال تتباينقد و درجة احلرارة والرطوبة.  تتغريتغري الزمان واملكان كما باجلو يف  تنكساراال ويتغري دليل
قد  أو تتفاوت هنارايا اجلوية اليت قد والعمليات فقية على العمليات اجلغرافية والطبوغرافية األية تنكسار تدرجات االوتتوقف . السواء

ية الرأسية هي تنكسار تدرجات اال فإن على النقيض من ذلك،و جمرد أحداث عابرة مثل مرور اجلبهات. رمبا تكون تستمر عدة أايم أو 
التغريات  وحتدث .مئات األمتار عارات أوأمتار إىل  بضعة منوح قصرية ترتا اتمع تغيريات ملموسة حتدث على مساف الغالبة

"املرجعية"  لألجواءبسيطة الوصاف واألالكيلومرتات.  عاراتاألمتار إىل  من عاراتترتاوح  اتمساف عرب تنكساراال دليلاألفقية يف 
أي  ة،أفقي عبارة عن طبقات لف اجلويتنفرتض أن الغالقيام بذلك  ولدى. األجواءتحديد عدد من هذه بتنبدأ لذلك و  مفيدة جداا 

مدى فرتة  متوسط الغلف اجلوي احلقيقي على يةنموذجال األجواء. ومتثل هذه ارتفاعكدالة   إال حتدث التغايرات ال أن أتننا تنعترب
 النماذج. يف هذه ةالزمني ومن مث أمهلت التبعية ،طويلة من الزمن

 النماذجّاخلطية 1.3.3

سطح  فوق) sh ارتفاععند  sN يةاألرض يةتنكسار اال تإذا كاتنف. رتفاعاال بتزايد خطياا  هلا، أبسط منوذج يف، يةتنكسار اال تتناقص
 :تعطى ابلعلقة h ارتفاع عند Nية تنكسار الفإن االبحر(، 

 ( ) s s

N
N h N h h

h
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حيث   N h/  يةتنكسار االهي القيمة املطلقة لتدرج. 

 تتناقصكيلو مرت،   1 ارتفاعوفوق فقط يف الكيلومرت األول من الغلف اجلوي.  اا النموذج اخلطي تقريبي يكونالعملية،  املمارسةيف و 
كما هو مبني يف   لألرض وهو يستخدم، الوصلتينطبق هذا النموذج على و (. 1.3 بطء )الاكلزيد من الية مبتنكسار اال

تدرج  فإن ،6.3البند يف  وصفه سريدكما و معلمة تنصف قطر األرض الفعال.  ة مع، يف العمليات احلسابية البسيط4 الفصل
وقدره العاملي  املتوسطما يستخدم  ابلنسبة للمناطق املعتدلة، كثرياا و . والفصل من السنةاملوقع  خيتلف ابختلفية تنكسار اال

 .يأول تقدير تقريب مبثابة يف الكيلومرت N وحدة -40
ّالنماذجّاألسية 2.3.3

وكذلك بعض  ةطائر -أرضو  ساتل-وصلت أرضالهو احلال يف التطبيقات اليت تنطوي على و ، km 1 ارتفاعفوق  تنتاارابلنسبة ال
النموذج األسي  يوفرهتقريب أفضل  ومثة. جداا  بدائي عبارة عن تقريبالنموذج اخلطي فإن ، عداالستاعار عن ب  عمليات 

[Bean and Thayer, 1959] . ية تنكسار اال يعرب عنيف هذا النموذج، وN ارتفاع عند h (فوق مستوى سطح البحر) ابلعلقة: 

0

( ) exp s
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h h
N h N

h

  
   

   
 (13.3) 
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 تتغري مرة أخرىو سطح األرض فوق مستوى البحر.  ارتفاعهو  sh رتفاعواال على مستوى األرض sNية تنكسار االحيث 
 يعرب عننموذج األسي، اليف و النموذج. املقياس يف  ارتفاعهي  0h املعلمةو . من السنةوالفصل املكان  بتغري  shو sN املعلمتان
 :ابلعلقةية تنكسار تدرج اال

0 0 0

d ( )
exp
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s sN h hN N h
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 1.3الاكل 
Nّّرتفاعالنموذجيةّمقابلّتوزيعاتّاال(ّمنّمقتبسBean and Duttonّ،1966) 
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ية ابلقرب تنكسار األرض وتدرج االعلى  sN يةتنكسار ما يكون هناك ارتباط وثيق بني اال غالباا  أتنه الرصداتظهر الواقع، ت   يفو 
 تعتمدوعلقة أسية  ohو sN ات أعلى إىل علقة بنيارتفاعهذا االرتباط إىل  متديد يؤديو (. 4.3.3 البنداألرض )اتنظر  من

 معلمة واحدة فقط. على

 هماية حملطتني يف الوالايت املتحدة ومتثيلتنكسار اال جاتنبياتمتوسط  ،Bean & Dutton [1966]، املقتبس من 2.3وي ظهر الاكل 
فوق ولكن . km 5حوايل  حىتالبياانت باكل جيد  يسايرأن النموذج األسي  ويتبنيمنوذج أسي )اخلطوط املتقطعة(.  بواسطة
 .ةالتجريبي اجلاتنبية من تناقصأسرع  مبعدل رتفاعاال بتزايدنموذج للية تنكسار اال تتناقص اجلاتنيبة، رتفاعهذا اال

 .G.M.T 15:00ميامي، أغسطس، 

 G.M.T 15:00بورتلتند، ماين، فرباير، 

حدود البياانت التقريبية لفرادى 
 جاتنبيات املسابري الراديوية

 4/3جاتنبيات أرض 

 (km)فوق متوسط مستوى سطح البحر  رتفاعاال

 أقصى

 متوسط

 أدى

 G.M.T 15:00إيلي، إتنكلرتا، فرباير، 
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 2.3الاكل 
 مرصودةNّمقارنةّجانبيةّغالفّجويّمرجعيّجبانبيةّ

  (Bean and Dutton,1966 )مقتبس من:
 

Radio-Meteo. 03-02
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مستوى سطح  مرجعه( هو منوذج أسي ITU-R P.453ية )التوصية تنكسار حلساابت اال املرجعي املوصى به ياجلو إن الغلف 
 .oh   =35,7 kmو Nوحدة  oN  =315 واملعلمتان، sh  =0تكون البحر، عندما 

( ) 315exp
7.35

h
N h

 
  

 
 (15.3) 

 .فوق مستوى سطح البحر )ابلكيلومرتات( h رتفاععند االية تنكسار االهي  N(h)حيث 

 مناذجّأخرى 3.3.3

. مناذج أكثر تفصيلا استخدام  أحياانا  األمر طلبتيف، اترتفاعاالمن  مدى أوسعلبياانت عرب لأفضل  إذا أريد التوصل إىل تطابق
 املرجعي الغلف اجلوي مثال على هذا النموذج هوو  ات،رتفاعاال مدىأجزاء خمتلفة من  معخمتلفة  داالت يقضي مبطابقةهنج ومثة 
الكيلومرت األول،  ية يفتنكسار ، والذي يعطي تعبريات خمتلفة للThayer [1959] و Bean الذي وضعه CRPL 1958جزاء األ يثلث

فإن ما يؤخذ دالة أسية بسيطة،  يف مما هوبياانت أفضل المع  التوافق أن على الرغم منو . كيلومرت 9 وفوق km 9و 1بني و 
 .تنكساريف بعض حساابت اال عيوابا  أن حتدث من شأهناية تنكسار تدرج اال جاتنبيةهذه النماذج هو إدخال اتنقطاعات يف  على

ية من أي منوذج لغلف تنكسار للمرجعية  جاتنبيةالستخلص  (11.3) أو (10.3) استخدام املعادلة هوو احتمال آخر وهنالك 
منذجة خبار املاء تعترب يف هذا اإلجراء، و رجعية للضغط ودرجة احلرارة وضغط خبار املاء. امل على أساس توفر اجلاتنبياتجوي، 

 .دون منازع أكثر املهام حساسية من

sN = 1,384ز، لويزايان، ، ليك تاارل
 .G.M.T 03:00يوليو، 

 
sN = 8,302  ،،كاريبو، ماين 

 .G.M.T 03:00مارس، 

 4/3أرض 

 (km) االرتفاع

  الغلف اجلوي املرجعي
 األسياجلوي املرجعي الغلف 
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 النماذجاالحنرافاتّعنّ 4.3

االت احلعن  االحنرافاتعلى مدى فرتات طويلة، فمن املفيد النظر يف  زمن الغلف اجلوي رجعية متثل متوسطمبا أن األجواء امل
ميكن للعديد من التطبيقات  وابلنسبة. ة وسطيةجاتنبي مرتاكبة فوقمن بنية  أمناطمتثيل عدة  اا عملي املفيد قد يكون منو املرجعية. 

 N وحدة 157 ية أقل مناتنكسار طبقات تدرجات ال حيث تظهر، ةأفقي على أتنه مؤلف من طبقات ياجلو  الغلف اعتبار
ثغرات يف احلالة األوىل، ميكن أن حتدث و . يف الكيلومرت Nوحدة  40– أكرب من ة التدرجاتإجيابي صبحترمبا  ، أوالكيلومرت يف

 عائق خبو ، مما قد يؤدي إىليةاتنكسار شبه  اا ظروف تناهديف احلالة الثاتنية، و . املسريات املتعدد تنتاارواال يالراديو  اجلراين
يف  تنتااراالعرض آاثرها على . وست  7.3 البند، يف ليست معروفة جيداا  وهي، البىناحلاالت القصوى. وتناقش إحصاءات هذه  يف

 .4 الفصل

قد تتطور التدرجات ف. والكربى على السواء الوسطىمن املقاييس ية على كل تنكسار ميكن أن حتدث التدرجات األفقية االو 
عند وجود  يف الداخلأو  الساحلاحلال على طول  كما قد يكونمن الكتل اهلوائية   كتلتان خمتلفتانعندما تتفاعل  مثلا األفقية 

لتدرجات األفقية آاثر او واسعة النطاق على األرض أو املاء.  عمليات هبوطأرض وعرة أو تنتيجة  فوقالرايح معقد من تدفق 
 .4 مبزيد من التفصيل يف الفصل أيضاا  معروضة تنتااراال على

عاوائية على مستوايت ترتاوح  جواتنب شذوذ على على متوسط مكاين، عندما يرتاكب ،الغلف اجلوي أيضاا وينطوي 
الغلف  4 الفصل ويتناولعاوائية مثل التأللؤ.  اتنتاارهذه إىل آاثر  جواتنب الاذوذ تؤديو إىل مئات األمتار.  اتيلليمرت امل من

 .املوجات الراديوية اتنتااروعلى  تنكساراال دليليف الغلف اجلوي، وأتثري ذلك على  ت، واالضطرااباجلوي العاوائي

ّيةّعندّمستوىّسطحّاألرضنكساّراال 5.3

األرض  عند سطح يةتنكسار رض متوسط االع   إذاو مستوى سطح األرض.  عندية تنكسار اال اليت تعطيتنار عدد كبري من البياانت 
لذلك . و رتفاعإىل تغريات انمجة عن االختلفات يف اال رجع أساساا تهي و تظهر اختلفات كبرية  عندئذ ،دالة موقع بوصفه

ل التحو ومن اليسري جداا عادة مستوى سطح البحر.  هو موّحد يمرجع ارتفاعاملمارسات الاائعة إحالة مجيع البياانت إىل  من
 منوذج أسي: بواسطة ON ية مستوى سطح البحراتنكسار إىل  SN األرض مستوى سطح يةاتنكسار  من

 )oh/shexp ( SN=  ON (16.3) 

 احملطة فوق مستوى سطح البحر. ارتفاعهو  shحيث 

 ينبغي االتساقومن ابب هذا.  البياانت اختزاليف  استخدامهالذي يتعني  oh املقياس ارتفاعاملاكلة الوحيدة هي اختيار و 
حيدث البياانت  اختزاليف املمارسة العملية، ال يبدو أن و . (km 7,35) املرجعيقيمة النموذج األسي  املقياس ارتفاعأيخذ  أن

املقياس  ارتفاعستخدم ي Dutton [1966]و Bean قام به  سبق أنالعمل الذي  ذلك أن هذه القيمة. مثال دوماا على أساس
 تفاوت خفض مدى أساساا  هو البياانت اختزال الغرض من فإن مع ذلكو لهواء اجلاف. ل ملئمةقيمة وهي ، km 9,46بقيمة 

 املقياس رتفاعفإن القيمة الدقيقة ال ولذلك. 2.5.3 البند العامل اليت تنوقات يف يف خرائط أدقاستيفاء  ومتكنيية تنكسار اال
 ليست ذات أمهية قصوى. عملية االختزاليف  املستخدمة

 يةّعلىّسطحّاألرضنكساّراملتوسطاتّالشهريةّلال 1.5.3

، أو باكل غري مباشر من بياانت األرصاد اجلوية، وذلك يةتقنيات الراديو الية إما بواسطة تنكسار ، ميكن قياس اال9.3 البنديف  سيأيتكما 
تسبيف كلتا احلالتني، و . (11.3) ابستخدام املعادلة ولكن كثرياا فرتة شهر واحد.  على امتداد لتحليل، عموماا ا من أجل متوسط البياانت حي 

ية من تنكسار من ذلك، ميكن اشتقاق قيمة اال بدالا و متوفرة.  مل تع د   بياانت اجلوية األصلية، أن ال(11.3) عند استخدام املعادلة ما يلحظ،
ية. تنكسار عن متوسط اال خمتلفةذه الطريقة هباملاتقة ية تنكسار قيمة االوالالضغط ودرجة احلرارة وضغط خبار املاء.  اتملتوسط ةاهريالقيم ال

النتائج اليت مت احلصول  Duttonو Beanوقارن . Srivastava [1971]و Raoو Dutton [1966]و Bean  تقصى هذا االختلفوقد 
 Rao وحدد .N وحدة 1,5 مطلقاا  تجاوز الفرقي ملو ؛ منها كل يفاملناخية  حيث األحوالطريقتني لثلث حمطات خمتلفة من ابلعليها 
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األرصاد اجلوية )املتوسطات واالحنرافات املعيارية وعوامل  ملعلماتلخصائص اإلحصائية دالة اتبعة لالفرق بوصفه  تنظرايا  Srivastavaو
 .جداا  ضئيلا ص إىل أن الفرق يف معظم احلاالت االرتباط( وخل  

 يةّعلىّسطحّاألرضّمنّفصلّآلخرّومنّسنةّألخرىنكساّرتفاوتّاال 2.5.3

. العامل صعيدإىل مستوى سطح البحر( على  خمتزلةاألرض ) على سطح يةتنكسار لل حتليلا  Dutton [1966]و Beanقّدم 
 1949 من يف الفرتة مخس سنوات لكل حمطة ومشلت البياانت ألرصاد اجلوية.لحمطات  306بياانت من  لذلك اواستخدم

 .(1958) بياانت سنة واحدة فقط توفرت هلا طات الروسية اليتاحمل ما خيص (، ابستثناء1958إىل  1954وتفضيلا من ) 1958 إىل
لعدم وجود  املتاحة تنظراا  املتفرقة من البياانت تنطلقاا ا الااسعة اتمناطق احمليط عربية تنكسار قيم اال وقد تطلب األمر تقدير

 يف تلك املناطق. رصدحمطات 

فرباير وأغسطس  شهريتنتائج  وتردالسنة.  أشهر كل شهر منل ON ةمتوسط أكفة خمططات معروضة يف شكلالنتائج و 
 .ITU-R P.453التوصية  يف 2و 1 الاكلني يف

يبني الذي  3.3 يف الاكل املومسية التغريات. وتظهر ألخرىمن سنة و  من فصل آلخر عن تغرياتاألرض  سطح يةاتنكسار تكاف و 
األرض على مدار السنة. على سطح  SN يةتنكسار للالعامل بني احلد األقصى واحلد األدى من املعدل الاهري  أكفة الفروق على صعيد

)احلد األقصى انقص احلد األدى( احملسوبة على مدى  SN الذي يبني أكفة املدى 4.3يف الاكل  سنة ألخرىويظهر االختلف من 
 .ةاملومسي عن التغرياتمهية أ ال تقلقد ألخرى سنة  التغريات منأن  ويلحظفرباير.  ألشهرمخس سنوات 

 3.3الاكل 
 (Bean and Dutton, 1966)مقتبسّمن:sNّّّاملدىّالسنويّللمتوسطّالشهري
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 4.3الاكل 

 (Bean and Dutton, 1966)مقتبسّمن:ّلشهرّفربايرsNّّللمتوسطّّمنّسنةّألخرىاملدىّ
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 يةنكساّرتدرجاتّاال 6.3

مهية أكثر من قيمة أبمن الغلف اجلوي  األسفليف اجلزء  يةية الراديو تنكسار تدرج اال يتسم ،املوجات الراديوية اتنتااريف جمال 
 .أمهية الرأسي فقط ذاالتدرج  يكون ةأفقيات طبقي من و اجل فيها تاكيل الغلف لدراسات العامة اليت يفرتضويف اتنفسه.  الدليل

متوسط  عموماا  هو من البياانت التجريبية يستخرجما و . رتفاعالاب دالة مرتبطةية تنكسار تدرج االيكون ، صارمال ومن ابب التقيد
 تتوقف. وبصرف النظر عن التغريات املومسية واإلقليمية، h/N=  h يف شكل معّرفة، h ة الطبقةكا على مس  التدرج

 .h طبقةال مساكة( وعلى )قليلا  h رتفاعاالهذه الكمية على  اتتوزيع

، رتم 100أول  التدرج عرب، متوسط 1,0 هي أكثر املعلمات شيوعاا  فإن كبري يف عرض البياانت املناورة،  تغايرلوحظ  لوحىت و 
خط  يف تنتاارابال األتنسب للدراسات املتعلقةول هو األ واملتوسط كيلومرت من الغلف اجلوي.  عرب أول التدرج، متوسط 1 أو

السرب  رصداتبسهولة من  تاتق املعلمة الثاتنيةو على برج.  منصوبةابستخدام أدوات  الرصداتمن  ياتق عموماا  ، وهوالبصر
 تتوفر أيضاا و عرب األفق.  تنتاارساتل وكذلك اال -أو أرض ةطائر  -أرض تنتااراالدراسات  مع أكثر تكيفاا هي الروتينية. و  يةالراديو 

 .لنسب معينة من الزمن هاجتاوز اليت يتم مثل قيم التدرج  ،معلمات أخرى
 يةنكساّرمناذجّلتوزيعّتدرجاتّاال 1.6.3

تدرج لطويل األجل الكمثال لتوضيح املناقاة أدانه، التوزيع الرتاكمي   ]Boithias ]1984 مناملقتبس  ،5.3 الاكل يبني
 ثلث حمطات ذات خصائص مناخية خمتلفة.ل مرت 100أول  عرب 1,0ية تنكسار اال
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 5.3الاكل 
 (Boithias, 1984مرتّ)مقتبسّمن:100ّّيةّعربّأولّنكساّرأمثلةّلتوزيعاتّتدرجّاال
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 النموذجّالعادي 1.1.6.3

حتليل مفصل لبياانت  ومثة قاتنون عادي.بواسطة اجلزء األوسط من التوزيع فإتنه ميكن تقريباا تقدير ، والسماكة رتفاعمهما كان اال
توزيع الأن متوسط  [ يبنّي Sasaki and Akiyama, 1982؛ Akiyama, 1977؛ Ikegami et al., 1966؛ Ugai, 1959م ايابتنية

 رتفاعيتعلق أتثري االو . h-1/2 بوصفهخيتلف االحنراف املعياري  بينماالطبقة السطحية(  يف )إال h ةكا سمال على يتوقف ال
 حدوثات أعلى، وهو حتيز ميكن أن يعزى إىل تكرار ارتفاع يف مما هو أقلهناك  التدرجمتوسط ويكون ؛ رتم 100ول أبالوحيد 

لتدرجات لاملقابل  الذيلالتوزيع،  كل ذيليالنموذج العادي باكل صحيح   ال يصفلسوء احلظ، و ليلي. التنعكاس االطبقات 
. املسريات املتعدد تنتاارواال اجلراينسلبية للغاية مما يؤدي إىل اللتدرجات ل والذيل اآلخر، اخلبو العائقتؤدي إىل  اليت جيابيةاإل

 عادية.ال تنتااراال أحواللدراسات  إال هذا النموذج ستخدمي ميكن أنولذلك ال 
 النموذجّالعاديّاألسي 2.1.6.3

ابستخدام و . يف هذا الصدد قد اقرتح العديد من النماذجو استخدام توزيع مركب.  فل بد من وصف توزيع التدرج الكاملإذا أريد 
[ Akiyama, 1977 ؛Ikegami et al., 1968أكياما وزملؤه موضع بلدان أخرى يف جنوب شرق آسيا، من بياانت من الياابن و 

من أجل  معاا  وتتطابق كلتا الدالتنيللغاية(،  سالبةتدرجات ل)ابلنسبة ملعظم قيم التدرج( ودالة أسية ) عاديلتوزيع  اا مركب اا منوذج
p =  .مهاكثافة االحتمال   داليتفإن  ولذلك: 
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 .(17.3)بتكامل املعادلة  F(X) = Pr{≤X}ويتم احلصول على االحتمال الرتاكمي 
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)االحنراف املعياري للتوزيع و (نيالقيمة املارتكة لكل التوزيع)متوسط  m معلمات، هذا التوزيع املركب على ثلث ويتوقف
مستمراا  كونيجيب أن  الرتاكمياالحتمال  ، ولكنp =  وتوزيع الكثافة متقطع من أجل. p وكذلك على قيمة ،c( والعادي

 هذا يؤدي إىل العلقة:و . يف كل مكان
 

)12(inverf2

)2(ln




P

P
c )3.19( 

 (.P R-ITU.1057"، اتنظر التوصية erf" . )لتعريفأ" هي معكوس دالة اخلطinverfو" p(F=  P(حيث 

قيمة هذه الملثل و . 0,07 عن القيمة يف أي وقتال ختتلف كثرياا  P أن إىل الباحثونوتاري البياانت التجريبية اليت استخدمها 
. وعلوة و m ،مع قيميت املكوتنة العادية هلاركب امللتوزيع لاالحنراف املعياري و  ةتوسطاملقيمة تكاد تتساوى ال، P الضئيلة

ويبني . تنيمعلممن نموذج ب تنكسارتدرج اال يعرّب عن. وهكذا  48,1 ‒ m = p هو التوزيع الطبيعييكون ذلك،  على
 البياانت. جودة تطابق 6.3 الاكل

 6.3الاكل 
 (Akiyama, 1977)مقتبسّمن:ّّمتطابقةّبواسطةّالنموذجّاألسيّنكسارأمثلةّلتوزيعاتّتدرجّاال
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 إيووييما كلرك
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 مناذجّأخرى 3.1.6.3

العادي اخلروج عن التوزيع لكن تنظراا لوضوح . و ن متثيل توزيع التدرج للقيم السالبة جداا حيسّ  العادي أن -نموذج األسيمن شأن ال
 جيابية.اإلتدرجات الحاالت مع تكيف باكل جيد يالتوزيعات التجريبية فإتنه ال ميكن أن  يف كل ذيلي

املعتاد.  عنمن أجل متثيل احنرافات الذيل  قاتنوتنني أّسينيدخال إب وذلكالتوزيع  اا يطابق كاملمنوذج Zhang [1981]وضع وقد 
 :يف العلقةالحتمال الرتاكمي هلذا النموذج ا ويتمثل
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 " هي دالة اخلطأ التكميلية. erfcحيث "

  يعيار املاالحنراف و  m توسطاملاالحنراف  يكون مبا فيه الكفاية حبيث ينصغري  2Pو 1P ناالحتماال يكون ومن املتوقع أن
 2Pو  1Pو 2bو 1b معلمات على ستنموذج ويتوقف الاملركزي للتوزيع.  العاديلجزء احنرافني ل العملي ركب يف الواقعاملتوزيع لل
 :نيالتالي نيهذه املعايري الارط أن تستويف جيبو . 2و1و
 :، أي2=  و 1=  االحتمال الرتاكمي مستمر ابلنسبة لكل من  ‘1’
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 و
عل توزيع  ‘2’  يف املائة، أي: 99,9يف املائة و 0,1االحتمال  ييف مستوي يبالنموذج مساوايا للتوزيع التجريجي 
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 نموذج.ال حتديد عندئذ ي ستكمل، التوزيع العادياالحنراف من  ابحلدوثحيث يبدأ  يمن تنقاط التوزيع التجريب 2Pو 1P اختيارمت إذا و 

. أسلم مادايا  اا هنج Schiavone [1981]  توزيعات جتريبية. وقد اعتمدمع  مطابقة حماولة منمأخوذة حىت اآلن  املعروضةنماذج وال
هواء  مزجلتوزيع إىل تنظام من ااملركزي  العاديزء اجلجوية خمتلفة. ويعزى  ألحوال تعزىواعترب أن األجزاء الثلثة من توزيع التدرج 

يكون خمتلفة،  موجبة قويةأو  سالبةاآلليات اليت تؤدي إىل تدرجات  ومبا أن األفقية. واءطبقات اهلتوزيع لال ويعزى ذيلرأسي، 
املاكلة و . m واحنراف معياري m ةمتوسط عادي بقيمةتوزيع  بواسطة املزج أحوال. وتتمثل ينمتناظر  غري عموماا التوزيع  ذيل
أن ومبا املتوسط.  فوقية تنكسار تدرجات االال إال يف Schiavone ومل ينظرالطبقية.  يف األحوال وتنسبة الزمنحتديد التوزيعات  هي

 احنراف معياريو  m توسطاملتنفس له  عادايا  اا لتوزيع التدرج الطبقي توزيع فقد افرتضاملختلطة  األحوالالطبقية تتطور من  األحوال
 توزيع الكامل على النحو التايل:ويكون ال. s بقيمة

 )s, m(N *P) + m, m(N)*P –) = (1 (f )3.21( 

 هي النسبة املرتبطة أبحوال طبقات اهلواء. P*إىل توزيع عادي و Nوتاري 

مقارتنة هذا ولدى . P*وsوmو mمعلمات هي:  ( على أربعتنكسارحاالت فائقة اال هذا النموذج )الذي ال ميثل ويتوقف
ملوقع ابفيما يتعلق  تنسبياا  تنياثبت اكاتنتmو P*إىل أن  الباحثص من أمريكا الامالية، خل   املتاحةمع البياانت املنمذج التوزيع 

 .كليهماعلى  sو mتتوقف  ، يف حنيوالفصل من السنة
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م قدَ  إذمن بياانت حمددة املوقع.  املستقاة الرأسيمناذج أخرى لوصف إحصاءات التدرج  وقد استخدمت مؤخراا 
Grabner وKvicera [2011]  (21.3)يف املعادلة  ملا جاءبطريقة مماثلة  عادية اتمع بني ثلثة توزيعجي اا منوذجمثلا. 

 يةنكساّراإلحصائيةّبشأنّتدرجاتّاالاملعلوماتّ 2.6.3

مهية ومن األعلى النموذج املستخدم.  تتوقف تنكساراال تدرج دليلأن املعايري اللزمة لتحديد توزيع  من املناقاة السابقةيتضح 
على و  السنةالفصل من على  يتوقفلتدرج، وكلمها لاملعياري واالحنراف  املتوسط االحنراف معرفةألي منوذج،  مبكان، ابلنسبة

 املوقع موضع االهتمام.

 بناءا  كيلومرت واحد، ارتفاعاألرض و  سطح ية بنيتنكسار الاهرية لتدرج اال املتوسطاتالعامل باأن  صعيدمعلومات على ومثة 
 4 األشكال من اقتبست ، ومنها[1966] وآخرون Beanة، قدمها حمط 268من مخس سنوات  ي طوالبياانت سرب راديو  على

 .7.3 يف الاكل واردة ملواقع اجلغرافية للمحطات املستخدمة يف هذه الدراسةوا. ITU-R P.453التوصية  يف 7 إىل

 7.3الاكل 

 (Bean et al., 1966ّ)مقتبسّمن:ΔNّمواقعّحمطاتّبياانتّ
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املئوية نسبة ال، فإن البياانت املناورة تعطي إما عموماا و نتائج خبصوص االحنراف املعياري. البسهولة احلصول على وال ميكن 
تنتمي القيم املختارة و . الزمنتنسبة مئوية معينة من  ه عندجتاوز الذي يتم  جتاوز تدرج معني، أو التدرج عنده الذي يتم الزمن من

 ةعمليات اجلويالعلى  وقفتت تنكساروقيم تدرجات اال فإن القياسات ليست دقيقة جداا  ومن مث ؛توزيع التدرج ذيلي إىل عموماا 
 الراديويالسرب  تتم عمليات ال ، يف حنيهامة يومية تغريات تنطوي على( اليت فوق املعياري تنكساردون املعياري واال تنكساراال)

توزيع عاملي هلذه  توفريليس من املمكن  ولذلكختتلف من حمطة ألخرى.  إال مرتني يف اليوم يف أوقات معينة الروتينية عموماا 
، على سبيل املثال، تنتائج من الياابن 8.3 يف الاكل وترد ؛، ولكن على أساس إقليميأحياانا  ةمتوفر  ولكنهااملعلمة. 

دون أو  فوق املعياري تنكسارأحوال االمع ذلك ميكن أن تستخدم املعلومات املوجودة لتقدير أمهية و . Akiyama [1977] من
 (.7.3 البند)اتنظر  املعياري
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 8.3الاكل 

 املعياريواالحنرافΔNّّظهرّمتوسطّقيمّخارطةّأكفةّتّ 

 (Akiyama, 1977من:ّّة)مقتبس

Radio-Meteo. 03-08

120 130 140 150 160

50

40

30

20

150140130

50

40

30

20

120 130 140 150 160

50

40

30

20

150140130

50

40

30

20

120 130 140 150 160

50

40

30

20

150140130

50

40

30

20

120

120 130 140 150 160

50

40

30

20

150140130

50

40

30

20

120

February May

August November

120120

 
 

، حبسب من املمكنو . عموماا  السرب الراديويمن بياانت  ،كيلومرت األولال امتدادعلى ،  احتساب توزيع التدرج ويتم
[Ikegami et al., 1968]، لطبقة  وابلنسبة .آخر ارتفاعألي مدى  العاديلنموذج األسي لمعلمات البياانت هذه  استنتاج

 لدينا:يكون ، h (km)تها كا مس
units / km)-(N       h/1(1 km)) = h((1 km)      m) = h(m (22.3 )أ 

 ابلنسبة لطبقة مرتفعة.

احلرف البياانت الياابتنية )مع  ؤديت من مثو  ،مرت من الرتوبوسفري، تصحيح هذه العلقات 100يف الطبقة السطحية، أول  ويتعني
 إىل: (مباشرة طبقة فوق سطح األرضال بصددللداللة على أتننا  gالذيلي 

units)-(N     h /156],(1 km)+3755,) = [0h(g28      –(1 km) m) = h(mg  (22.3 )ب 

 خرية ليست مضموتنة خارج الياابن.وابلطبع فإن صحة هذه العلقة األ

 مايو فرباير

 تنوفمرب أغسطس
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  [Bean et al., 1966] يفو من احملطات.  للعديد( 5.3 يف الاكل املبينةتلك ك) تنكساراال لدليلارت توزيعات تراكمية ، تن  أخرياا و 
 تتوفرقد و . خمتلفة ناطق مناخيةملاتبعة  ةحمط 22 بصدد يالسرب الراديو  عمليات من املستخرجة 1,0عرض التوزيعات الرتاكمية ت

 [Segal and Barrington, 1977]معينة، مثل كندا  ابلنسبة ملناطقكثر دقة األقياسات ال إىل مزيد من احملطات أو املعلومات استناداا 
 يةمهورية التايكاجلأو  [Hall and Comer, 1969]اململكة املتحدة  وأ [Akiyama, 1977]الياابن  وأ

[Grabner and Kvicera, 2005, 2006, 2011]. 
 يةنكساّريةّعلىّسطحّاألرضّوتدرجّاالنكساّرالعالقةّبنيّاال 3.6.3

ية تنكسار األرض وتدرج اال على سطح يةتنكسار للالاهرية  املتوسطاتيف كثري من البلدان، وجود علقة قوية بني  ،لوحظ
 األثرمجايل هلذا إويرد عرض . 1 [Lane, 1961; Bean and Dutton, 1966; Akiyama, 1977] الكيلومرت األول، يف
ناطق امل يف أقوىيبدو أن هذا االرتباط و . تنياملعلم كلتاعامل االرتباط بني  م   أكفةيعرض  [Bean et. al., 1966] 9.3 الاكل يف

، مما يؤدي اا ورطب اا املناخ حار  يكون حيثتلحظ  ال العلقة فإنيف املناطق املدارية واالستوائية. وهكذا،  وأضعفالافقية واملعتدلة 
رطوبة  سامهة حيث ميكن ملية، تنكسار العلقة إىل املدى اجلاف من االومن مث رمبا تعزى إىل قيم عالية من الضغط اجلزئي للماء. 

 .األثر كبرية أن حتجب
 :يها علقة ترابط جيدة، فإن علقة تراجع من قبيلويف املناطق اليت ف

)SkNexp ( a= ‒  1 )3.23( 

 Bean and Duttonيعطي ابلنسبة للوالايت املتحدة، و على املنطقة املناخية. k و aتان املعلموتتوقف لبياانت. ل اا جيد متثيلا  عطيت
 :القيمتني [1966]

a = 7,32                 k = 0,005577 

 Akiyama [1977]وابلنسبة للياابن، يعطي 
a = 3,42                 k = 0,007576 

، فإهنا ال تؤدي إىل تنتائج خمتلفة إىل حد كبري، كما هو مبني القيم هذه قد تبدو خمتلفة متاماا  أزواجعلى الرغم من أن و 
 .10.3 الاكل يف

 9.3الاكل 
 ( 1966al.et Bean ,)مقتبسّمن:ّ sNوNΔّم عاملّالعالقتنيّ
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 10.3الاكل 
AkiyamaّوBean and Duttonّمقارنةّبنيّمنحنييّالرتاجعّلدىّ
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ّ
 يةّاملكافئّعلىّطولّمسريّمانكساّرتدر جّاال 4.6.3

موجة راديوية عند النظر يف و معني.  موقعية يف الغلف اجلوي يف تنكسار تدرج االباملعلومات الواردة يف األقسام السابقة  كل تتعلق
 وجة هو أتثري متوسط تبعاا املالتأثري على  ولذلك فإن. اا ليس اثبت املسريية على طول تنكسار تدرج االيلحظ أن ، اجلويف  تنتار

 .سريعلى طول امل اجلويةلحالة ل

 له تدرج يف جوف أبتنه التدرج ، الذي يعرّ املسريطول  املكافئ علىالتدرج وهي يؤدي هذا الوضع إىل النظر يف معلمة جديدة، و 
حمض مسة  تهذه املعلمة ليس ولكن. [Misme, 1960]اجلو احلقيقي اليت يعطيها  تنكسارمن شأتنه أن يعطي تنفس آاثر اال اثبت

الكمية لتقدير  الطرائق يف 4 يف الفصلولذلك سوف ي نظر . يالراديو  املسريعلى  عتمد أيضاا ت وإمناالغلف اجلوي،  مسات من
 يف هذه الظاهرة. للبحثمناقاة تنوعية  إىلهنا تنتطرق  هذه املعلمة. ومع ذلك

 األوىلالظاهرة . ما يف اجلو على طول مسري تنكسارعند النظر يف آاثر اال عتباريف اال أخذمهامن الظواهر جيب ومثة تنوعان 
يف النموذج األسي، يتناقص و . جداا  بدائيية تنكسار رأينا أن النموذج اخلطي لل وقد .رتفاعاال بتزايدية تنكسار تغري تدرج اال يه

 كون أقل منت املكافئلتدرج ل(. وتنتيجة لذلك، فإن القيمة املطلقة  (14.3))املعادلة رتفاعاال بتزايد( modulus عاملمبالتدرج )
على يد  على املسري الدقيق للموجات. وقد مت حتليل هذا التأثري األول ويتوقف التناقص ،األرض سطح لتدرج القيمة املطلقة

Misme [1960] وBoithias وMisme [1962]. 

 االتنعكاسية على األرض

سية
عكا

االتن
رج 

تد
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على  اا اثبت اجلو يفالتدرج الرأسي ال يكون في كثري من األحيان، فالتجاتنس األفقي للغلف اجلوي.  عدم الظاهرة الثاتنية هيو 
، ةاجلوية السائد احلالة، يف الواقع، على رتباط(االافرتاض جتاتنس أفقي )تنوع من طول  فيها املسافة اليت ميكن وتتوقف. سريطول امل

ألحوال  مما هوأقصر  مثلا طبقية  ألحوال االرتباططول فقد يكون . سريعلى طول املاألرض تضاريس  جاتنبيةوكذلك على 
 التضاريس جبلية.جاتنبية صبح تمن ذلك عندما  ثرويتناقص أك، خمتلطة

 يةّيفّاملقاييسّاملتوسطةّوالكربىنكساّربىنّاال 7.3

 تعريفّورصداتّجتريبيةّ–ّاجلراينطبقاتّ 1.7.3

املضطرب، ال خيتلف تدرج  املزجيف حالة من و  الدينامية ةاحلرار  من حيثغري مستقر  ياجلو  فيها الغلف يكون األوقات اليتيف 
. متاماا  اا خمتلفية تنكسار تدرج اال أن يكون يف حاالت أخرى، ميكنو . ومع ذلك، كيلومرت/N ةوحد 40–عن  ية كثرياا تنكسار اال

وجود أي ، يةاتنكسار  إىل طبقات يؤديالرتوبوسفري مما  اتطبقستقر ت، ميكن أن مثلا  رتفاعاال بتزايددرجة احلرارة  تزداد ماعندف
 .تنكساراال دليلات تدرج من حيث طبقات خمتلفة جداا 

 احندارعدل مب تتسمغمورة يف منطقة أوسع وامل كيلومرت/N ةوحد 157– أقل منية تنكسار تدرج اال اليت يكون فيها ،طبقةوتدعى ال
مبزيد من التفصيل وصف  4 يف الفصل وسوف يرد. اجلراينهو عكس التدرج(، طبقة  االحندارأصغر )معدل  اتنكسار دليل

وجة أصغر من تنصف قطر امل رامساحنناء  تنصف قطر، يصبح من هذا القبيل وجود طبقةوبوجود هذه الطبقات. باملوجات  اتنتاار
اَصر املاألرض، وتنتيجة لذلك   رض(.األ هو سطح ورمبا يكون املستوى األدىبني مستويني ) أفقياا  شبهار تناليت توجات قد حت 

ها من بضعة أمتار إىل عدة تكا ميكن أن ترتاوح مسو كيلومرتات.   عدة اتارتفاعحىت  األرض من سطح اجلراينطبقات  لحظتو 
 وتبعاا . مرتفع جمرى فتعرف ابسم، وإال ياا سطح جمرى عندئذ تسمىسطح األرض ب حمصورةطبقة كاتنت الإذا  و مئات من األمتار. 

ملسافات تصل إىل عدة  أفقياا  اجلراينطبقات  أن متتد ، ميكناألرض فوق سطح هرتفاعال وكذلك تبعاا  اجملرى،عملية تاكيل ل
قياس الأجري قد نطاق من اهلواء اجلاف. و الواسع  هبوطعن  انتج مرتفع جملرى مثاالا  11.3 مئات الكيلومرتات. ويبني الاكل

طبقة لهو مثال  12.3 والاكل. كيلومرت 400 على مسافة ظاهرة اجلراينمت قياس و أرصاد جوية.  مبحاسيسطائرة مزودة  بواسطة
 تنسيم البحر،كجزء من دورة   من اهلواء اجلاف على سطح البحر ‘أتفق’ وهي انمجة عنمن الغلف اجلوي.  األدىاجلزء  يف جراين

 مبوازاةأطول بكثري  هالبحر ولكن يف عرضبضعة كيلومرتات  هو جمرد اجلراينمدى طبقة و . يسطح جمرىمثال على  هيو 
 .اجلراينختلف أتنواع ملبعض اخلصائص العامة  1.3 اجلدولويضم لساحل. ا
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 11.3الاكل 
 فوقّاملعياريّرقيقةّجداّ ّانكسارةّمثالّلطبق

ّ(Lane, 1965)مقتبسّمن:ّ
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 12.3الاكل 
 نّمنطادّأثناءّحدثّمتعددّاملسرياتمقيسةّمّانكسارجانبيةّ

 (Sylvain et al., 1983)مقتبسّمن:ّ
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 1.3اجلدول 
 تصنيفّاجلراين

 البياانتّاملتاحة املدة (رتفاعواالّاملقياسّ)املدىّاالسم منطّاجلراين

مقياس كبري، ظاهرة طبقة  تبخر سطحي
 ارتفاع m ~40سطحية 

 الطبقة األقصى

ساعات إىل أايم )قد 
يكون هنارايا مبوازاة 

 الساحل(

مصارف بياانت جلنة 
 3 الدراسات

كجزء من أمناط   –أتفق  سطحي أو مرتفع
طقس موجزة أو دوران 

 هناري متوسط املقياس

متوسط املقياس إىل كبري 
(، ظاهرة km ~100املقياس )

 m ~100 ساحلية. حىت

قياسات مسابري راديوية  هنارايا 
ساحلية، قياسات 

 الطائرات، أبراج  من

بياانت مسابري راديوية  هنارايا   هبوط )مقياس متوسط( سطحي أو مرتفع
 وبياانت طائرات

بياانت مسابري راديوية  حىت بضعة أايم  هبوط )مقياس كبري( مرتفع
 وبياانت طائرات

إشعاعي )مقياس تربيد  سطحي
 كبري(  -متوسط 

 مسابري راديوية هنارايا  

 مسابري راديوية ساعات 1-4  تنظم جبهوية مرتفع

 km  300– 10 :مقياس متوسط  املقاييس:
 km 300 – 000 3 مقياس كبري:  
 .km > 000 3 مقياس عاملي:  
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ّمنذجةّاجلراين 1.1.7.3

. Snell-Descartesقاتنون  الاعاع مبوجبات ر امس حتتسب، يةاملوجات الراديو  تنتاارة الالبصرايت اهلندسي تقريب على افرتاض
 هي: الاعاعمعادلة  تكون فقط( h رتفاعاالعلى  تنكساراال دليل يتوقف) طبقي يجو وغلف ألرض ل مستوية يف هندسةو 

 .sin)( consthn  )3.24( 

 :Bourguerصيغة بالعلقة  يتعني االستعاضة عن هذهاهلندسة الكروية، ويف مع احملور الرأسي.  الاعاعزاوية هي  حيث 
 .sin)( constrrn  (25.3 )أ 

 هي املسافة من مركز األرض. rحيث 

، ميكننا تقريب املعادلة R<<  h. فإذا كان N 6-= 1 + 10 nهي تنصف قطر األرض( و R)حيث  h+  R=  rولدينا العلقة 
 كما يلي:  أ( 25.3)

      .sin)(10/1sin)(101 66 consthNRhRhRhN   (25.3 )ب 

 بعد التعويض: (24.3)وهذه العلقة مماثلة للمعادلة 
 )(101/)()( 6 hMRhhnhm  (26.3 )أ 

وجة ابلقرب امل اتنتاارأن أ  26.3 من املعادلةويظهر . تنكساراال modulus هو معاملM(h) و تنكساراال دليلهو  m(h)حيث 
وعلى . M(h)قدرها ية اتنكسار  جباتنبية املستويةفوق األرض  هااتنتاار  يكافئ N(h) قدرها يةاتنكسار  جباتنبيةكروية الاألرض  من

 :لنصف قطر األرض، لدينا km 370 6قيمة  أساس
 M(h) = N(h) + 157h  حيثh ب( 26.3) مقدرة ابلكيلومرتات 

 dN/dhكاتنت   إال إذا رتفاعاال يتناقص بتزايدوال . رتفاعاال بتزايد تنكساراال modulus يزداد معامل تنتاارلليف الظروف العادية و 
 .اجلراينطبقات  أي ضمن، N/ kmوحدة  157–أقل من 

اليت ، اجلراينية بوضوح طبقة تنكسار اال جاتنبيةظهر وت. احلالةلنفس  املقدمة، Mو N جاتنبيات العلقة بني 13.3 ويبني الاكل
 من الذي حيدههبا،  املرتبط كذلك اجملرىولكن   اجلراينطبقة  M اجلاتنبيةظهر وت. N ة، وشدh ةكا مسو ، 0h رتفاعابتتميز 

تنفس القيمة  تنكساراال modulusعامل مل يكون فيه الذي رتفاعاجلاتنب السفلي اال ومن اجلراينطبقة  سطحاجلاتنب العلوي 
، Dh هارتفاعللمجرى هي خرى األصائص واخل. اجلراينطبقة  مساكة أكرب من D اجملرى ةكا مسولذلك فإن األرض(.  سطح )أو

 .M شدة اجملرى، و اجملرى من األدىاحلد  ارتفاعو 

حاالت  يفو . األدى هحد ارتفاع عندئذ هو Dh اجملرى ارتفاعويكون سطح األرض.  األدى هحد ما يكونعند اا مرتفع ويعترب اجملرى
يكون فوق  أناملرتبطة ميكن  اجلراينطبقة ل األدىاحلد ولكن ؛ رضاأل األدى سطح هحديكون ، و اا سطحييعترب اجملرى أخرى، 

 (.14.3 سطح األرض )الاكل
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 13.3الاكل 
 MوNّالتقابلّبنيّمتثيلّطبقيتّاجلراينّ

 (Webster, 1982)مقتبسّمن:ّ

Radio-Meteo. 03-13
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 14.3الاكل 
 معلماتّاجملاريّاملرتفعةّوالسطحية

ّ(Dougherty and Dutton, 1981)مقتبسّمن:ّ

Radio-Meteo. 03-14
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 بواسطة داالتية احلقيقية تنكسار اال تتم منذجة جاتنبيات، اجملارييف وجود  تنتاارللدراسات حتليلية أو عددية ب ولتمكني القيام
إىل  N معلمات متثيل ة أن ت نسبربياجل بواسطة التعاملت، من املمكن ما منوذجعلى ختيار اال وحاملا يقعحتليلية بسيطة. 

ثلثة  من ية خطيةاتنكسار  جاتنبية من تنطاق واسع جداا  على استخدميتكون أبسط منوذج و والعكس ابلعكس.  M متثيل معلمات
 مماية، تنكسار اال تدرجالنموذج هو إدخال اتنقطاعات غري واقعية يف  وما يؤخذ على هذا. 14.3 كما هو مبني يف الاكل  ،أجزاء

ية مستمر، اتنكسار  تدرج للحفاظ علىو . األشعةتتبع لربامج العددية البعض  لدى استخدامؤدي إىل تنتائج غري مرضية يميكن أن 
 :ابلعلقة يةتنكسار اال فيهعطى تالذي  قوسل الظ منوذج إىل استخدام Webster [1982]عمد 

  )3.27( 

لفية. اخل يف يةتنكسار اال هبوطمعدل هي   kاألرض و على سطح يةتنكسار هي اال 0N، 13.3 الاكل كما يف ،يف هذا النموذجو 
 مدى اأبهن املعّرفة، h ةكا ومس N ةشدو طبقة(، ال مركز ارتفاع، )0h رتفاعابإىل ما ال هناية،  تد تنظرايا مت اليت اجلراين،وتتميز طبقة 

 اجلاتنبيات من املمكن مطابقة . وقد تبني أنN يةتنكسار اال تغايرمن  يف املائة 90 على امتداده ( الذي حيدث0h هركز م) رتفاعاال
 [.Claverie and Klapisz, 1985م النمطكب عدة طبقات من هذا ا ، وذلك برت (27.3)التجريبية بواسطة املعادلة 

 إحصاءاتّاجلراين 2.1.7.3

احتمال حدوثها،  اا هذا الوصف مثالي ويامل. اجلراينلطبقات  حصائياإل وصفال هو تنتااراال دراسات إن ما يثري االهتمام يف
 ورمبا تكون هذه، الادةو  ةكا سموال رتفاعوصف اإلحصائي خلصائصها )االال( و واملومسيةيومية ال) املنتظمة إىل جاتنب تغرياهتا

 وصف اإلحصائي ملداها األفقي.ال( و مرتابطةالكميات 

املصدر هي ، و الراديويةما. ويرجع ذلك إىل حمدودية بياانت املسابري  تنوعاا  اجلراين حمدودةحصاءات إب إن معرفتنايف الواقع، و 
ية تنكسار تقدير تدرجات االهبا ميكن  اليت لدقةابقيود فيما يتعلق لهذه البياانت وختضع . عاملال صعيدالوحيد للمعلومات على 

 رقيقة جداا ال اجلراينطبقات  اتفوهت ومن مث، اترتفاعاال عرب مدى منمتوسط التدرجات  سوىتعطي  فهي ال .(3.9.3 البند)

 أ( الطبقة األرضية،
 اجملرى األرضي

 ب( الطبقة املرتفعة،
 اجملرى األرضي

 ج( الطبقة املرتفعة،
 اجملرى املرتفع

طح
الس

وق 
ع ف

رتفا
اال
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مع و  .كثفةاملو   ؤدي إىل وصف إحصائي قد ال يعكستميكن أن  ، ومن مثيف أوقات معينة عادة سوى مرتني يومياا هي ال جت 
اري. اجمل عن امتدادمعلومات متباعدة جداا حبيث ال تعطي حمطات القياس فإن  أخرياا و . حنو واف   علىاالختلفات اليومية 

 فقط. ولكنها قابلة للتطبيق حملياا  للمجاريأفضل  وصفاا  كثر حتديداا األالتجارب توفر بعض احلاالت،  يفو 

اليت تعطي،  [Bean et al., 1966] 18.3إىل  15.3 شكالالسطحية من األ حدوث اجملاري إمجالية عن املمكن تكوين فكرةومن 
أقل من  1,0فيه التدرج  ، النسب املئوية من الوقت اليت يكونةحمط 99من  املستخلصة الراديويةبياانت املسابري  على بناءا 

فيها النسب املئوية من الوقت اليت يكون  P.453 R-ITUالتوصية  يف 11 إىل 8 األشكاليف وترد . N/kmوحدة  157‒
األوىل من الغلف  املائة يف األمتار جراينابلضرورة طبقة  هنالكيف احلالة الثاتنية، و . N/kmوحدة  100‒أقل من  1,0 التدرج
 الراديويةمن حمطات املسابري  عدد أكربإىل  اليت تستنداملعلومات و . ةمؤكد تليس هاولكن ةحمتمل احلالة األوىل يفوهي  ،اجلوي

 .[Majumdar et al., 1977]أو اهلند  [Segal and Barrington, 1977]متاحة ملناطق خمتارة مثل كندا 

 15.3الاكل 
 فربايرّ–ّ157‒ّN/kmّالنسبةّاملئويةّمنّالوقتّالذيّيكونّفيهّالتدرجّ

 (Bean et al., 1966)مقتبسّمن:ّ

Radio-Meteo. 03-15
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 16.3الاكل 
 مايوّ–ّ157‒ّN/kmّالنسبةّاملئويةّمنّالوقتّالذيّيكونّفيهّالتدرجّ

 (Bean et al., 1966)مقتبسّمن:ّ

Radio-Meteo. 03-16
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 17.3الاكل 
 أغسطسّ–ّ157‒ّN/kmّالنسبةّاملئويةّمنّالوقتّالذيّيكونّفيهّالتدرجّ

 (Bean et al., 1966)مقتبسّمن:ّ

Radio-Meteo. 03-17
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 18.3الاكل 
 نوفمربّ–ّ157‒ّN/kmّالنسبةّاملئويةّمنّالوقتّالذيّيكونّفيهّالتدرجّ

 (Bean et al., 1966)مقتبسّمن:ّ

Radio-Meteo. 03-18
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للمناطق  6.3 البنديف  املوصوفةية تنكسار اال تدرجمن مناذج  اجلراينطبقات  أحوال حدوثعلومات عن امل إستقاء وميكن أيضاا 
 .[Grabner and Kvicera, 2011]مثلا هذه النماذج، اتنظر  ابلنسبة هلا معلماتتعرف  اليت

. وقد تنارت بعض اندرة جداا  تهاوكثاف تهاكا مساجلراين و طبقات   رتفاعدقيقة عن التوزيع املارتك الالعلومات فإن املمن انحية أخرى، و 
بعض تنتائج و مرت.  300 هارتفاعأسبوعني من القياسات املستمرة من برج  من املستمدة [Ikegami et al., 1966]البياانت من الياابن 

ويعرض . أقل تواتراا  العاليةكثافات وال ؛Mاجملرى توزيع كثافة  أ19.3 . ويبني الاكل19.3 الاكل معروضة يفهذه الدراسة 
 يتناقص، رتفاعاال فوق هذاو من الغلف اجلوي.  مرتاا  50قصى يف أول األحتمال اال: حيدث اجملرى ارتفاعتوزيع ب 19.3 الاكل

، يبدو أتنه اجملرىفيما خيص العلقات بني خصائص و . اا مرت  280 حىت رتفاعذلك االمن  وهو اثبت تقريباا  رتاا،م 120دوث ببطء حىت احل
(. ج19.3)الاكل  تهومساك اجملرى افةجيد بني كث ارتباط، ولكن هناك اجملرىوكثافة  رتفاعاالارتباط كبري بني متوسط  ليس هنالك من

 خمتلف. سلوك مناخي هلا مناطق أخرىعلى وتطبيقها يف منطقة معينة  املستقاةوميكن استخدام هذه العلقات الستقراء النتائج 
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 19.3الاكل 

 إحصاءاتّمعلماتّطبقاتّاجلراين

ّ(Ikegami et al., 1966)مقتبسّمن:ّ

Radio-Meteo. 03-19
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 حواسيب يفمناذج التنبؤ العددي ابلطقس املتوسط النطاق  احلاسوب من تيسري تنفيذالتقدم يف تكنولوجيا  خطوات وقد مكنت
حجم معني وإطار زمين معني،  عربالرطوبة ودرجة احلرارة والضغط  عن بياانتهذه النماذج وتتمخض متواضعة احلجم. 

حدوث  تفضي إىلاآلليات الفيزايئية اليت  وللتعمق يف فهم يةية الراديو تنكسار يف اال التغايرات استخدامها للداللة علىميكن  مث ومن
 لتقصيبعض احملاوالت  ميكن بذل مع ذلكو ذه النماذج إىل مزيد من الصقل، هل ةالرأسي االستباتنة قد حتتاجو . واستمرارها اجملاري

ملنطقة معينة اجملاري حدوث  لتغريات يفا ة علىجيد داللةذج نماالتعطي و ملناطق مناخية خمتلفة.  اجملاريالعلقات بني معلمات 
 ىاحلصول عل ميكن وهكذااملنطقة.  يف بنية اجملاريالتغريات يف  اعتيانيف تصميم محلة جتريبية هتدف إىل  جداا  ةمفيد وهي

 .املقياسملنطقة متوسط  أكثر تفصيلا  جراينإحصاءات 
ّيةّدونّاملعياريةنكساّراألحوالّاال 2.7.3

أقل  أي) هذه القيمةاليت يكون فيها التدرج أكرب من  وتدعى األحوال. كيلومرت/N وحدة 40–ية هو تنكسار لل املعياريالتدرج 
 رامس إىل اقرتاب دون املعياري تنكسارالا يؤدي، أفقي شبه مسري ويف. ية دون املعياريةتنكسار األحوال اال( موجباا أو حىت  سلباا 

مستوى اإلشارة فقد ينخفض ، امتداد الوصلة( على مثلا  )تلة عائقيف احلاالت القصوى، إذا كان هناك و األرض.  منوجة امل
 .4 الفصل يف تنتااراالمن وجهة تنظر  فيه ، وسوف ينظرخبو العائقهذا احلدث  ويدعى بسبب االتنعراج؛املرسلة بادة 

أي ية دون املعيارية، تنكسار األحوال اال حدوثمعلومات عن  األمر إىلحيتاج ، ةمعين وصلةعلى  خلبو العائقألثر احملتمل ابتنبؤ ولل
 ية.تنكسار الذيل اإلجيايب لتوزيع تدرج اال عن

 يةّدونّاملعياريةنكساّراألحوالّاالّإحصاءات 1.2.7.3

ومثة داللة ية. تنكسار لقيم خمتلفة من تدرج اال خبو العائق ابلنسبة، قد حيدث ةمعين اليت تتسم هبا وصلةلخصائص ل تبعاا 
أكفة اليت تعطي  23.3إىل  20.3األشكال من  استباتنتهاميكن  دون املعياري تنكساراالاآلاثر احملتملة بسبب  عنالعامل صعيد  على

 مرت من الغلف اجلوي. 100ية إجيايب يف أول اتنكسار تدرج  حدوث

 توزيع التدرج. كامل  وميكن إجراء تقديرات أكثر دقة عندما يعرف

 (%)احتمال حدوث اجملرى 
 رتفاعب( احتمال حدوث اجملرى إزاء اال

رى 
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وث
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حتم
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)
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 أ( توزيع احتمال حدوث اجملرى إزاء قوة اجملرى

 (.M.U)قوة اجملرى 
 العلقة بني القوة وعرض اجملرى (ج

ط 
وس

مت
فاع

ارت
 

رى 
اجمل

(m
)

 

رى 
 اجمل

رض
ع

(m
)

 



 19 3الفصل 

 20.3الاكل 
 فربايرّ–ّ0ّN/kmّالنسبةّاملئويةّمنّتدرجّالزمنّ

ّ(Bean et al., 1966ّ)مقتبسّمن:

Radio-Meteo. 03-20
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 21.3الاكل 
 مايوّ–ّ0ّN/kmّالنسبةّاملئويةّمنّتدرجّالزمنّ

ّ(Bean et al., 1966ّ)مقتبسّمن:

Radio-Meteo. 03-21
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 22.3الاكل 
 أغسطسّ–ّ0ّN/kmّالنسبةّاملئويةّمنّتدرجّالزمنّ

ّ(Bean et al., 1966ّ)مقتبسّمن:
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 23.3الاكل 
 نوفمربّ–ّ0ّN/kmّالنسبةّاملئويةّمنّتدرجّالزمنّ

ّ(Bean et al., 1966ّ)مقتبسّمن:

Radio-Meteo. 03-23
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ّاألفقيةيةّنكساّرالتدرجاتّاال 8.3

حيث  ذلكحيدث  وغالباا ما. ةية األفقية يف املناطق اليت يوجد فيها أكثر من كتلة هواء واحدتنكسار قد حتدث التدرجات اال
 تضاريس سهليةالربية/البحرية، أو االتنتقال من تضاريس جبلية إىل  التخوممثل األرض سطح  أحوالتغريات كبرية يف  هنالك

 تفضي غري ديناميات الغلف اجلوي اليتيالتضاريس أن  أحوالالتغري املفاجئ يف ومن شأن  حيث يتغري املناخ باكل كبري.
حيدث تنتيجة اتنقلابت  مثلماية تنكسار تدرجات أفقية يف اال وتؤدي حركات املرور اجلبهوية إىل. ومتوجات إىل أحوال دورانبدورها 
لتدرجات وقد يكون لعرب مسافات كبرية.  تلحظاألخرية،  يف احلالة ،تغريات يف التدرجال مع أن، واسععلى تنطاق  هبوطية

 يةبياانت الراديو اللف بني اخلعزى يما  مسافات طويلة. وغالباا عرب  تؤثراملوجات ألهنا ميكن أن  اتنتاار على هامةاألفقية آاثر 
سري امل ربواحد ع موقعيف  مقيسة ةية واحداتنكسار  مستخرج من جاتنبيةابستخدام منوذج غلف جوي  ،حماكاة تتبع األشعةو 

 .[Claverie and Klapisz, 1985]فقية األالتدرجات  أثرقيد الدراسة، إىل  يالراديو 

 وكذلكية تنكسار حجم التغاير األفقي يف اال تناقش، يف أجواء غري متجاتنسة أفقياا  تنتااراال شىت عنارت دراسات حالة وقد تن  
تقنيات تتبع  بواسطة يةاملوجات الراديو  اتنتاار جرت منذجة ،يف هذه احلاالتو . يةاملوجات الراديو  اتنتااراثر املرتتبة على اآل

 .ئيةكافاملعادلة املطريقة  بواسطة وكذلكاألشعة 

القياسات فوق الرب أ  24.3 ية أفقية. ويبني الاكلاتنكسار تدرجات ب اليت تتسم ةاجلوي لألحوالعدة أمثلة  24.3 ويف الاكل
فوق البحر.  هامةتدرجات أفقية هنالك أيضاا إىل البحر،  الرباالتنتقال من  ةميكن بوضوح ملحظ ماوبينوالبحر يف أسرتاليا. 

األرض  سطح ( أو فوق[Chavance et al., 1954]ملحظة التدرجات األفقية فوق سطح البحر )على سبيل املثال  وميكن أيضاا 
[Blanchetiere-Ciarletti et al., 1989]. 
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 24.3الاكل 
 يةّاألفقيةنكساّرلتدرجاتّهامةّيفّاالمثاالنّ

 Vickers and Lopez (1975)ّمنّب(؛ّBean and Dutton (1966)أ(ّمنّ
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مسري  طولعلى  اجلراينمثل طبقات  بىن رأسيةواحد  آنيف توجد مهية خاصة عندما أبية األفقية تنكسار آاثر تدرجات االوتتسم 
 ابفرتاض األحوالمع هذه  اجلراينالنماذج املستخدمة لوصف طبقات  تكييف ميكنو . تنتاارمنطقة اال يف املقصود أو تنتااراال
املسافة للحصول على طبقة  تغيري طبقة ابتنتظام معال ارتفاعتغيري  مثلا  من املمكن إذفقي. األوضع ال تتغري بتغريطبقة المعلمات  أن

املوقع  مع يشكل جيب يفطبقة البعض معلمات  تغيري ، أواا متداد أفقياال ةحملاكاة طبقة حمدود بواسطة دالة غوسية تطويع الادةمائلة، و 
 .تنتااراال عند مناقاة آاثرها علىيف الفصل التايل  األحوالهذه يف نظر ي   وسوفلتمثيل موجة جاذبية أو اضطراب مماثل.  وذلك

 اتنكسار دليلإدراج بياانت  استيعاب ،ق هجينة خمتلفةائوطر  ئةكافاملعادلة املستخدام تطبيقات طريقة ، اببسهولة ومن املمكن
فرات على تطوير أيضاا  العهد واقعية. وقد ركزت األحباث احلديثة  دليل تغرياتة األبعاد تتعامل مع يثلثئية معادلة مكاف شِّ

 رأسي.واليف كل االجتاهني األفقي  تنكساراال

 أ ( 

 ب(
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ّيةنكساّرنياتّقياساتّدليلّاالتق 9.3

 طريقتان أثبتتهما التجربةهناك و اهلواء.  اتنكسار دليلعلى قياس القدرة  املوجات الراديوية، اتنتاارجمال يف  من األمهية مبكان،
مقياس . ويتحقق ذلك إما مباشرة عن طريق [Bean and Dutton, 1966; Hall, 1971; Segal, 1985] تنكساراال دليللقياس 

اهلواء ابستخدام  يفطريق قياس معلمات اجلو والضغط ودرجة احلرارة والرطوبة  ، أو مباشرة عنابملوجات الصغرية تنكساراال
 استخدام اجللبةمن سطح البحر، ميكن  وابلقربعد. أخرى تعتمد على تقنيات االستاعار عن ب   طرائق ومثة. 11.3 العلقة

املسريات  يفشارة اإلالتبخر من قياسات قوة  جراين معلمات اقرتح استقراءابإلضافة إىل ذلك، و . تنكساراال دليلللستدالل على 
سواتل النظام العاملي استخدام شبكة  وجيري أيضاا البحث يف من األفق. اا قريب يكون الساتل، عندما السفنإىل  من السواتل

عد عني. وعلوة على ذلك، مت بنجاح االستاعار عن ب  فوق حجم م تنكساراال الستقراء بنية دليل (GPS)لتحديد املواقع 
ما. وجيري  إىل حدخانة  احملرزة كاتنت ةالرأسي االستباتنةدرجة احلرارة والرطوبة يف الغلف اجلوي، على الرغم من أن  جلاتنبيات

 تستغين عنابة ألهنا . ومن الواضح أن هذه التقنيات جذتنكساراال دليلعد لقياس تطوير العديد من تقنيات االستاعار عن ب  
فصلة لتقنيات املناقاة واملكميات األرصاد اجلوية ذات الصلة.   لقياس مباشرة أو تنكساراال دليلصعبة لقياس الهمة املضرورة 

 املباشرة. ق القياسائطر لسوى  حيث ال تنتطرقخارج تنطاق هذا الفصل  تقععد االستاعار عن ب  

دقة ب تنكساراال دليلقياس فإن ،  كاتنت الطريقة املستخدمةأو قياسات األرصاد اجلوية، أايا  تنكساراال قياسات يف عند النظر إماو 
 ا يعطيهدق ممأتنتائج  تنكساراال يعطي مقياسمن حيث املبدأ، و . 6-10 قدرهاينطوي على دقة تنسبية  N وحدة 1 يف حدودجيدة 

التطورات احلديثة  فإن. ومع ذلك، مثلا  توسعكالظواهر تعقيد أخرى قد تتداخل،   مثة ولكن ،استخدام بياانت األرصاد اجلوية
فيه الكفاية  مبا ةقياسات األرصاد اجلوية دقيق اليت حتددها تنكساراال دليلأن قيم  تضمن الصلبة العناصرتكنولوجيا  يف

 .تنتااراال لتطبيقات

وقياس تنقطة بياانت واحدة  .القياس هافي جيريتأكيد على البيئة اليت صعوبة ابلال وتتوقف .صعباا  تنكساراال دليليكون قياس وقد 
للستدالل على التدرج و املكان والزمان.  وتغريه بتغريية تنكسار هو تدرج اال تنتاارابلنسبة لل هم حقاا وامل. يدابلتأك اا ليس كافي

عدم اليقني( من  N وحدة 1 حدود)أي يف  اا أن يكون كل قياس دقيق وال يكفي ة،ية الرأسيتنكسار اال يتعني قياس جاتنبية، الرأسي
 املسائلرقيقة. وتناقش هذه اجلراين ال طبقات من قبيل بنية انعمةمكاتنية كافية لتحديد  ابستباتنةجيب أن تتم القياسات  بل
 .3.9.3 البند يف

هبدف احلصول على معلومات عن التدرجات األفقية،  خصوصاا ة األبعاد، يأو ثلث ثنائية احتاج األمر إىل توصيف بىن، إذا أخرياا و 
األبعاد بواسطة  ثنائي لتقابلجماالت االهتمام )عادة ساعة واحدة  جلميع الزمن تغطية اشرتاطالصعوبة الرئيسية تكمن يف فإن 
 ومن أساليبمان واملكان. الز  بني تغريات للفصل التقليديةاكلة املهذه املسألة إىل وتفضي خط البصر(.  وصلة يفعرب  ةطائر 

 من شأن ولئن كانمن طائرة واحدة. ) أو أكثر بدالا  طائرتنيستخدام ابلتخفيف من هذه املاكلة هو تغيري اسرتاتيجية القياس ا
مناسبة ألجهزة  حاوايت.( وقد مت تصميم ابهظ التكلفةخيار  فإتنهاملكاتنية والزماتنية،  مسألة التغرياتأن حيل إىل حد كبري  ذلك

 ستاعار حبيثاالأجهزة  ت نصباألخطاء املنهجية. وعلوة على ذلك،  للحد منعلى الطائرات احملمولة ستاعار األرصاد اجلوية ا
علمات يف الغلف مل قياسات حممولة جواا  بنجاح ، أجريتوعلى هذا النحومع الكمية اليت جيري قياسها.  ةحركة الطائر  ال تتدخل

 سرتاليا والياابن.أ والوالايت املتحدة األمريكية و يف أورواب ، وذلكوالرطوبة والضغطاجلوي مثل درجة حرارة اهلواء 
 ابملوجاتّالصغريةّنكسارمقاييسّاالّ–القياساتّاملباشرةّ 1.9.3

 عهو دالة تتب املوجة الصغريةجتويف  رتننيأن تردد  أساسيقوم على  فهو. بسيط جداا  مبدأ تنكساراال لدليلمبدأ القياس املباشر إن 
علقة معينة  تستوىفيف أي حال، حيدث الرتنني عندما و . مضموتنه يف تنكساراال كما تتبع دليل هتجويف وأبعادللالاكل اهلندسي 

 :وحيتسب هذا األخري كما يلي.  طول املوجةو  Lتجويف ال من التناسب بني بعد
 = / f = c / (nf) (28.3) 

 .تنكسارهو دليل اال nاملوجة و اتنتاارهي سرعة  حيث 
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 وتبعاا تغيري يف تردد الرتنني. ب تنكساراال دليلتغيري يف  أي جيب تعويض ومن مثاثبت،  عند طول  الرتنني حيدثو اثبت،  Lوالبعد 
 :يكون لدينا، (28.3)للمعادلة 

 f / f = ‒  n / n (29.3) 

 ، ومن مث:n  ≈ 1يف الغلف اجلوي، من املمكن عموماا استخدام التقريب  تنكسارويف معرض دراسة دليل اال
N = ‒ f / f (30.3) 

 تنظرايا  الرتننيبدقة كافية الستخلص تردد  ما أبعاد جتويف ال تعرف مطلقاا يف الواقع، و قياسات مطلقة.  حتقيقمن الصعب ولكن 
 .اا معروف هاتنكسار  يكون دليل، وذلك ابستخدام غاز ةضروري املعايرةلذلك فإن تجويف. و المن خصائص 

 ما بعدفي كثرياا   امواستخد [Birnbaum, 1950; Crain, 1950]ات ييف اخلمسين تنكساراالمقاييس ن من اتنوع ضعوقد و  
[Crain, 1955] . تغري بمستقرة  اتردداهت اليت مل تكن الكليسرتون أانبيب تستخدم تنكسارمقاييس اال كاتنتيف ذلك الوقت،  و

، اخلصائص معروفتوي على غاز حي أحدمها، متماثلني بتجويفني تنكساراال زودت مقاييسلتجنب هذا القيد، و درجة احلرارة. 
 لهابستخدام جتويف واحد فقط إال تسمح املكوانت اإللكرتوتنية احلديثة وال الدراسة.  قيدلغاز اب ميألستخدم كمرجع، واآلخر ي

 .رتدد الرتننيلقياس دقيق ومستقر 

 املراد قياسهإدخال اهلواء  جيب، . أوالا هبذه البساطة ليس اا عمليه تنفيذفإن ، جداا  اا بسيط تنكساراال مقياس مبدأ تاغيل ولئن كان
. طرفيه فتحات يف وله 011TE أسلوبعمل يف يجتويف أسطواين  عموماا ويستخدم . تجويف دون تقليل عامل تنوعيته كثرياا اليف 

 كان مقياسإذا  و . الوسطتجويف ابلسرعة الكافية ملتابعة التغريات يف الاهلواء داخل يتعني تغيري  ،الوسط اتنكسار دليل تغريإذا ف
. ةئالتهو  بد من توفري لفإذا كان يف تنقطة اثبتة، و يتغري تنتيجة حلركة الطائرة.  هاهلواء داخلفإن على منت طائرة، حمموالا  تنكساراال

خصائص اهلواء )الضغط ودرجة  يفدث تغيريات حي  إىل الداخل ال التحقق من أن تدفق اهلواء من اخلارج  جيبيف كلتا احلالتني، و 
 .سلساا تدفق اليكون هناك أي تغيري يف املقطع العرضي لتدفق اهلواء وجيب أن يكون  الأ على وجه اخلصوص، ينبغيو احلرارة(. 

التحقق  وميكنبسبب التمدد احلراري.  تغريت األبعادإذا  ولسوف يتغري تجويف.العلى أبعاد  الرتننيتردد  يتوقف بطبيعة احلالو 
 :التايل على النحو تنكساراال يف دليل nمبقدار تغيري مبثابة ظهر يتجويف سالأبعاد  يف L تغرياا مبقدار أن من بسهولة

n / n = L / L  (31.3) 

 ولذلك

n / n = T (32.3) 
والفوالذ النيكل  خليط من) Invarالتمدد احلراري هو من دى يتسم ابلقدر األاملعدن الذي و معامل التمدد احلراري. هي   حيث

 مبقدار احلرارة يف درجةتغري مقابل  N وحدات 6 مبقدار حىت هذا التمدد احلراري املنخفض يؤدي إىل تغيريو (.  ≈ 10,6-6حيث 
 التباطؤ. لظاهرة التمدد احلراري غالباا ما خيضع وعلوة على ذلك، درجة مئوية 10

 هلا ، والدقة احملتملةتنكساراال يف دليل قياس التغريات السريعة جداا  هي القادرة علىوحدها  تنكساراال فإن مقاييس ابختصار،و 
االستقرار  املطلوبكان إذا  وال سيما ، حرجما، واستخدامها  إىل حد ابهظة التكلفة. ومع ذلك، فهي ةواحد N أقل من وحدة

 أو القياسات املطلقة. الطويل املدى على

 قياسّكمياتّاألرصادّاجلويةّ–القياساتّغريّاملباشرةّ 2.9.3

اهلواء(  يفعلمات اجلوية )الضغط ودرجة احلرارة والرطوبة املعلى قياسات  بناءا يف الغلف اجلوي  تنكساراال دليلحتديد  ميكن أيضاا 
لتغريات ل، والتفسري املادي اا تنفيذأسهل  : فهوذا النهج ميزاتنفإن هل، تنكسارالا مقياس طريقةبمقارتنة و . (10.3)ستخدام املعادلة اب

 فوري. تنكساراال دليلامللحوظة يف 

 تنكساراال ذلك ألن دليل ،الضغط ودرجة احلرارة والرطوبة اتقياس إجراء احلذر للحد من األخطاء عند جاتنب اختاذ وال بد من
على ضغط خبار املاء  ميكن احلصول من قياسات الرطوبة ودرجة احلرارةو . درجة عالية من الدقة علىقد ال يكون  منهااملستخرج 
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أمهية  اتضغط خبار املاء هو أكثر القياس قياس الواضح أن أدانه، من حتليل األخطاء الوارد ويف ضوءيف الغلف اجلوي. 
 وحساسية.

 التعبري عن ذلكميكن و قيم كميات األرصاد اجلوية.  يفعن أخطاء  الناجمية تنكسار طأ االخ يفضي إىل (11.3)املعادلة  ومتييز
 التايل: النحو على

N = a P + b T + c e (33.3 )أ 
 على أحوال الغلف اجلوي c وb و aحيث تتوقف املعامِّلت 

P6/,= 77 a 3T/e 546 10,+ 7 2T/P6,= 77b     2T/575 10,= 3c   

 ( حنصل على العلقة:T = 288 K ،P = 1 000 hPa ،e = 10,2 hPaعلى مثال ينطوي على شروط حرارة  مألوفة ) وبناءا 
N = 0,27P + 1,25T + 4,52e (33.3 )ب 

 الطرائقالعديد من  وقد اقرت ح .من أصعب القياساتأتنه  مع، جداا  اا كون دقيقيأن  ينبغيومن الواضح أن قياس ضغط خبار املاء 
 هلذه املسألة. مكرس 2.2.9.3 والبند ،لقياس الرطوبة

عدة ثوان(  يف حدودما تكون كبرية ) ، اليت غالباا الزمن يف احملاسيسثوابت ب يتصلالطريقة غري املباشرة  يفآخر  ضعفومثة موطن 
 جها.ية، أو تدر تنكسار االيف  عوابت يف حتديد التغريات السريعةهذا يؤدي إىل صو . متماثلة هاكل  توليس

 الذي تعطيهية تنكسار اخلطأ يف االغري أن ، املقيسةالكميات  يفهي األخطاء القصوى  eو Tو P اإلشارة إىل أن وال بد من
كأن ،  األخطاء فرادى إذا وضعت افرتاضات باأن توزيعف. وهو مدعاة للتااؤم الاديد ،أقصى خطأ هو أيضاا  (33.3)املعادلة 

على التوايل، فمن املمكن حساب التوزيع  eو Tو 2P باكل موحد على فرتات وموزعة مثلا  مستقلة تكون
 .(interquartile) مدى التباعد الربعيأو  ،االحنراف املعياري من قبيلبكمية إحصائية  N دقة حتديد وتوصيف N االحتمايل

ّقياساتّدرجةّاحلرارةّوالضغط 1.2.9.3
 اثبتو  ،يف احملطات األرضية التقليدية احلرارة موازين . وتستخدموالضبطدقة ال على وجه لقياسلأسهل كمية  يدرجة احلرارة ه

عدد  تستخدم مقاومات البلتني عادة يفو ستور وسلك البلتني. يالثرم سرعاألاألدوات  ومناثتنية. يف حدود  الزمن فيها
)تصل  قدم تنتائج دقيقةت فإهنا بعناية رعايَ وعندما تلطائرات. إىل ااألبراج إىل  املزودة ابألدواتالعوامات  مناملنصات ترتاوح  من
منت  بنجاح على استخدم هلكنو ، احتواء احملساسمعدل االستجابة على كيفية ويتوقف ( مبعدل سريع. درجة مئوية 0,02± إىل

 .Hz 50طائرة لقياس درجة حرارة الغلف اجلوي مبعدالت تصل إىل 

بسبب  جداا  ةدقيق تليس ا، ولكنه‘أتنريويدكبسولة ’هو  شيوعاا  األجهزة أكثر ومن هو أكثر صعوبة.فقياس الضغط أما 
 تستخدم بعض األجهزةو احملطات األرضية.  إال يفابرومرت الزئبق وال ميكن استخدام درجة احلرارة. ل وهي اتبعةالتاوهات املستمرة 

 الضغط إىل إشارة كهرابئية. التغري يف يتحّول، حيث (piezoresistors) ما يسمى مقاوِّمات اجلهد

 .وافية ابلغرض عموماا لضغط واألجهزة املوجودة قياس ادقة عالية ل إىل كما رأينا أعله، ليست هناك حاجةو  ومع ذلك،
 قياساتّالرطوبة 2.2.9.3

وميكن . املثاليةازات مزيج من الغ مبثابةاهلواء الرطب  اعتبار، ميكن األرصاد اجلوية الراديويةيف دراسات  تصادفيف الظروف اليت 
على الضغط  أيضاا  تتوقفبعلقات املرتابطة ابستخدام العديد من املعلمات خبار املاء،  حيويه من مبارتبط ت فيه، وهيالرطوبة قياس 

أقل  هذا الضغط اجلزئي هو ابلضرورةو . e الضغط اجلزئي يه يةتنكسار اال ةمباشر  تتوقف عليهااليت  املاديةالكمية و ودرجة احلرارة. 
 ماتقة كميةومثة  . T فقط على درجة احلرارة املثايلافرتاض الغاز  والذي يتوقف يف ظل، se عمن )أو يساوي( ضغط البخار املابَ 

 :اعرف أبهنت اليت)ابلنسبة املئوية(  H هي الرطوبة النسبية شائعة االستخدام
 )T(se / e= 100 H )3.34( 
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هي تنسبة كتلة خبار املاء إىل كتلة اهلواء اجلاف، وتركيز خبار و ( kg/kgبوحدة ) r املزجتنسبة  تصادفان ومها اينأخر ن اكميتوهناك  
 .)/3mg(خبار املاء لكل وحدة حجم هو كتلة و  املاء 

عدة علقات جتريبية أو شبه  وميكن استخدام درجة احلرارة. ابختلفمن املهم أن تنعرف كيف خيتلف ضغط البخار املابع و 
، درجة مئوية 0صيغتني، واحدة فوق يتعني استخدام يف الواقع، و الستخدام العملي. ا تكون متكافئة ألغراض تكاد وهيجتريبية 

البخار املابع فوق اجلليد. وهناك علقة بسيطة  تقابل، مئوية درجة 0دون  ىخر ار املابع فوق املاء السائل، واألالبخ تعطي
 درجة مئوية. 50و+ 40– لكفاية بني( دقيقة مبا فيه اITU-R P.453التوصية  يف ة)وارد

  )3.35( 

 و

   274 109.500320.02.7101 tPEFwater   

  274 104.600382.02.2101 tPEFice   

 حيث:

 t:  ّدرجة احلرارةC)o(  

 P:  الضغط (hPa) 

 H: الرطوبة النسبية (%)ّ
 se: البخار املابع  ضغط)hPa(  عند درجة احلرارةt )C°(  واملعاملتa وb وc وd :هي 

 
ّللجليد       للماء 
 a = 6,1121      a = 6,1115 
 b = 18,678      b = 23,036 
 c = 257,14      c = 279,82 
 d = 234,5      d = 333,7 

ّ(درجة مئوية 0 إىل 80–صاحلة من )   (درجة مئوية 50إىل  40–صاحلة من ) 

 ابستخدام املعادلة: من كثافة خبار املاء  eويتم احلصول على ضغط البخار 

  hPa )3.36( 

 القيم املمثلة. P.836 R-ITUالتوصية  وتقدم.g/mّ)3(بوحدة   تقّدر حيث
 [Spencer-Gregory and Rourke, 1957]التوازن املادي  أساس على يقوم اق لقياس الرطوبة، ومعظمهائوقد وضعت عدة طر 

مبدأ عملها  يارحق، ائاستعراض موجز هلذه الطر وفيما يلي أدانه . الضوءموجات  اتنتاار يستخدم أحدث عهداا، ها،بعضو 
ية فقط عندما يتم قياس تنكسار الشتقاق دقة حتديد اال (33.3) ميكن استخدام املعادلة هلحظ أتنوي. اوعيوهب هامزااي ويناقش

كميات الية من تنكسار اال اشتقاقعلقة فل بد من إقامة ، ىر خأقيس معلمة رطوبة تاملعدات كاتنت إذا  و الضغط اجلزئي للبخار. 
 .املقيسة فعلياا 

 بواسطةملعدات القياس )مقياس درجة الرطوبة(. وميكن القيام بذلك  منتظمة اتمعاير يف معظم احلاالت، من الضروري إجراء و 
أقل من ضغط البخار فوق املذيب النقي يف تنفس  متطرّي ضغط البخار فوق حملول مذاب غري  أن مثلا  . فمن املعروفحماليل امللح

يف املائة،  90و 10 تؤدي إىل رطوبة تنسبية معروفة بني توفر عدة حماليلمن املمكن  وهكذا(. Le Chatelier درجة احلرارة )مبدأ
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درجة احلرارة بعناية. رصد  أيضاا  ولذا من الضروري جداا  املابع احمللولالرطوبة النسبية على درجة احلرارة فوق تتوقف . و مثلا 
على سبيل و . موضع االهتمامالرطوبة  عرب مدى حماليلال يقل عن ثلثة أو أربعة  ما معايرة دقيقة من الضروري استخدامجراء إلو 

يف  60الرطوبة النسبية  تتجاوز، حيث من املتوقع أن دافئ حبري جو غلف رطوبة للستخدام يف حماسيسمعايرة  املثال، عند
تكفي إذ ) احملاليلمزيد من  فإن األمر حيتاج إىل أكرب املطلوب قياسه إذا كان مدى الرطوبةو . حماليلاستخدام ثلثة يكفي ، املائة

رطوبة بتزود اهلواء  أحدث عهداا (. وقد مت تطوير أجهزة معايرة يف املائة 90إىل  10رطوبة من  مدىعادة عند معايرة  حماليلمخسة 
 درجة حرارة التاغيل. معرفة جيب أيضاا ويف هذه الطريقة . ابملاء املابعاهلواء و اجلاف اهلواء  مبزج معينةتنسبية 

 مقياسّرطوبةّنقطةّالندى 1.2.2.9.3

ىل النقطة إ ( يف ختفيض درجة حرارة اهلواء وصوالا 1845يف عام  Regnaultرطوبة تنقطة الندى )الذي عرضه  مقياس يتمثل مبدأ
 :يعطى ابلعلقة eضغط البخار  فإن، DT درجة احلرارة عند التابع حدث هذا إذاو التابع.  حيصل فيهااليت 

 )DT(se=  e )3.37( 

 ضغط البخار مباشرة.العلقة عطي تمث  ومن

ببطء. وينعكس شعاع ضوء  هاصفيحة معدتنية مصقولة، يف اتصال مع اهلواء، يتم تربيد على استعمال هذه األداةمبدأ ويقوم 
عندئذ . امللحوظةشارة اإل وتتضاءلالضوء  يتاتت ات املاءري تكاثف قطتعندما و . مكااف ضوئيركز على يو  الصفيحة من

أو مزدوجات حرارية ويتم  اتستور يرمث بواسطةدرجة احلرارة  تقاسيف املعدات احلديثة، و احلرارة تنقطة الندى.  درجة مقياسيعطي 
 .Peltierاحلصول على التربيد بواسطة تقاطعات 

 يكون ، من أجل البقاء حول تنقطة الندى. وتنتيجة لذلك،مراراا الصفيحة ورفعها درجة حرارة  خفضلعملية، يتم يف املمارسة او 
 بضع ثوان. يف حدودما،  تنوعاا  اا كبري   الزمناثبت 

 ترتسبيف الواقع، و بسطة املذكورة أعله. املنظرية اليف  هيإىل حد ما مما  أكثر تعقيداا  التكاثفوعلوة على ذلك، فإن عملية 
ه هذ فيها مساكةتنقطة الندى هي النقطة اليت تتحول و فوق درجة حرارة تنقطة الندى.  الصفيحةمن املاء على  طبقة رقيقة جداا 

فخنفاض الناتج يف الطاقة املرتنة. ومع ذلك، فإن ضغط التابع االاحلرارية بسبب  ةمرحلة مستقرة الديناميهي ات، و ري قط إىل الطبقة
 مصاحب، حيث هناك تدرج يف ضغط الغاز، وتدرج صفيحةتصال مع االيف  عن مثيله)أعلى(  ات خمتلفري قطالتصال مع اال يف

 ال بد من تصحيح القياسات هلذا الغرض.و درجة احلرارة يف 
 مقاييسّالرطوبةّالكيميائيةّوالغشائية 2.2.2.9.3

  غااءمثل  أخرى ة( أو مادة اسرتطابيالليثيوم عموماا من امللح )كلوريد  ترسباا درجة الرطوبة الكيميائية تضم  مقاييسهناك فئة من 
زيئات املاء بني جلتبادل  حيدث يف اتصال مع اهلواء الرطب املكوتنة ههذ تكونعندما و . بلستيكي غااءكربون على الزجاج أو 

 رتفاعالذي يزداد اب، للماء امتصاص امللح حيث يتسبب(. كهرابئيحتليل  ) لحامل وحملولتوازن بني اهلواء  حيصلاهلواء وامللح حبيث 
، اليت ميكن قياسها بسهولة، ويعطي الرطوبة مثلا الكهرابئية  تهمقاوململح، لتغريات يف اخلصائص الفيزايئية  يفالرطوبة النسبية، 

 على درجة احلرارة. تتوقفأن املقاومة  لحظ أيضاا ويالنسبية بعد املعايرة. 

هذا  ، وهلذا يتم تاغيلكهرابئياستقطاب  حيدث  باشرامل التيار ولدى استخداملوث. الرطوبة حساس للت مقاييس هذا النوع منو 
 ينطوي احملساسيف هذا النوع، و ابلسعة.  يعمل خرآ رطوبة كيميائيومثة مقياس . املتناوبالتيار  ابستخدام عموماا  املقياس

والعازل احمليط.  يف اجلوبدورها على الرطوبة النسبية  تتوقفمتصاص خبار املاء، واليت اب الكهرابئية سعة تتغري خصائصها على
 الطبقات. ةبعض األجهزة عوازل متعددوتستخدم ألومينا.  مادة هلذا التطبيق هو الكهرابئي التقليدي

. الذي يوضع فوق احملساسوتنوع الغطاء الواقي  ةكا على مسكما يتوقف  الكهرابئي عازلال ةكا على مس الزمناثبت ويتوقف 
 الغاائيقياس امل فإن ،احملساس والغطاء الواقي وشريطة احلفاظ على تنظافةاثتنية.  15 ثوان إىل 3رتاوح من حوايل يقد  مث ومن

 إجراء. وميكن املناطيدبراج أو العوامات أو األعلى  تنصيبهلقياس الرطوبة يف جمموعة متنوعة من البيئات وميكن بسهولة  مثايل
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بدقة  معايرةستخدم ابالقرتان مع مقاومات بلتني يعندما و . سبق ذكرهخمتلفة كما  يةملح حماليلستخدام ابمعايرة دقيقة للجهاز 
 .Nوحدة  1± فضل من أبية تنكسار قياس اال ميكن احلصول على ،صلبةحموالت ضغط  ومعلقياس درجة احلرارة 

 مقياسّالرطوبة 3.2.2.9.3

 األولاحلرارة ميزان  ، حيث يعطيلقياس الرطوبة جداا  شائعمقياس ، بجلاف والرطا ميزان احلرارة املزدوج أو ،مقياس الرطوبة
يتبخر بعض بخار املاء، ب مابعاا اهلواء احمليط يكن إذا مل فالرطب( مبنديل مبلل.  امليزانرارة الثاين )احلميزان  ويغطى ضغط اهلواء

من الفرق و . AT ، وهي أقل من درجة حرارة اهلواءWTدرجة حرارة  إىل احلرارة الرطب ميزان، وتنتيجة لذلك ياري املنديل املاء من
 :التجريبية علقة شبهالاستخلص الضغط اجلزئي للبخار من  ميكندرجة احلرارة(،  خفضاحلرارة )وهو ما يسمى  يتدرج بني

 ) WT – AT(AP –) T(se=  e )3.38( 

 هي الضغط. Pحيث 

ومن مث يتعني معايرة كل يف الواقع على سرعة اهلواء،  اليت تتوقف، قياس الرطوبة، اثبت Aاملاكلة هي حتديد املعلمة و 
 املعدات. من

 .األحدث عهداا موازين ثرميستورجهزة األ عادية؛ وتستخدمحرارة موازين  التقليدي علىمقياس الرطوبة حيتوي و 

مبا فيه  طويلة أوتوماتيةعملية القيام بمن أجل فغري أن هناك بعض القيود العملية.  ؛جداا  االستخدام ومقياس الرطوبة سهل
 ويصبح التاغيلقياس احلرارة الرطب. مب احمليط الغبارللتلوث من  اجلهاز حساس جداا و . للماءخزان  ال بد من توفر، الكفاية

 ميزايناثبت الزمن يف ، فإن . وأخرياا تنظراا لتجمد املواد، درجة مئوية 0 من الرطب أقلامليزان حرارة  درجة كونتعندما  مستحيلا 
 ثوان على األقل(. بضعمقياس احلرارة الرطب أطول ) حيث يكون يف، احلرارة خمتلف

  Lyman-مقياسّدرجةّالرطوبة 4.2.2.9.3

أجزاء بضع  الزمن فيه يف حدود كون اثبتيقد و أعله ) اليت ورد ذكرها أسرع من األجهزة Lyman- مقياس درجة الرطوبة
األشعة فوق البنفسجية  جمالقع يف يمن طيف اهليدروجني ) Lyman- خط إرسالمبدأ  على وهو يقومالثاتنية(.  املائة من من

 يه 0I كاتنت  إذافامتصاص خبار املاء.  بسبب ذلك أساساا و  Lمسافة  عرب الذي يتعرض لهانتنومرت( وقياس التوهني  6,121 مبقدار
 عندئذ، Lعلى مسافة  هي الادة املقيسة I، ورسالشدة اإل

 )L k‒exp ( 0I=  I  )3.39( 

 بخار.ال تركيز اليت تدل على مقدار

ويتغري عدة خطوط  على ضوء حيتوي يف الواقعالن الطيف املنبعث من ألهو عدم االستقرار، ذلك  على هذه األداةالرئيسي  واملأخذ
رطوبة  مقياس ، مثلمنه أبطأ آخر،جهاز جاتنب  إىليف املمارسة العملية، ي ستخدم،  Lyman-مقياس  ولذلك فإن. مبرور الزمن

مع مرآة تنقطة  Lyman- قياس الرطوبةمالزمين. وقد مت بنجاح استخدام  االتنزايح، الذي يستخدم لتصحيح مثلا تنقطة الندى 
 السرتاتوسفري. طبقة إىل صوالا و ات منخفضة و ارتفاع بدءاا من ةواألفقي ةية الرأسيتنكسار اال بنيةلقياس  ةالطائر من الندى 

 قياسّاجلانبياتّالرأسية 3.9.3

 ،الغلف اجلوي بىنعن  ةعلومات مطلوبامل تإذا كاتنفية. تنكسار للأكثر أمهية من القيمة املطلقة  الرأسيية تنكسار تدرج االيعترب 
مسبار  ميكن استخدام إذ. أساليبعدة ب اا أساس القيام بذلك. وميكن ةالرأسي اجلاتنبية قياسفإتنه يتعني ، اجلراينطبقات  قبيل من

 ألجهزةل ميكن، الثاتنية األوىل أو املائة األمتار ية يفتنكسار اال لقياسو من السرتاتوسفري.  الدتنياالرتوبوسفري واملناطق  لسرب راديوي
املياه سطح  ميكن إجراء القياسات علىو مكاتنية عالية.  ابستباتنةية تنكسار اال عن تقديرات دقيقة أن توفر على أبراج املنصوبة
األوىل،  األمتار العارة ية يفتنكسار اال بنيةمنصة ممتازة لقياس عبارة عن العوامات وهذه . ابألدوات جمهزة عمودية ماتعوا بواسطة

 ةالرأسي البنيةخرى لقياس األوسائل ال ومن. الصحوظروف  يف فوق سطح املاءتبخر ال جماريتسود  حيثأمر مهم  وهو
 بوطة.املر  واملناطيد والصاروخيةاملسابري املسقطة ية استخدام تنكسار لل
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صغري  احملمولة يف منطادأعله(  املوصوفة)من بني تلك  احملاسيسجمموعة من عموماا من ألرصاد اجلوية ل ويتألف املسبار الراديوي
؛ قويةرخيصة و دوات األ ويتعني أن تكون .مرسل راديويالبياانت إىل األرض بواسطة ترسل ، و كيلومرت 40إىل  20 يرتفع مسافة

 جمرداملطلوب  مل يكن ما األرصاد اجلوية الراديويةأقل مما هو مطلوب ألغراض  الرطوبة، عموماا  باأن دقتها، خصوصاا  تكون وأن
 املائة من حيث يف 5 إىل 2و ،درجة احلرارة من حيث درجة مئوية 0,2و الضغط، من حيث hPa 2أو  1)عادة  وصف إحصائي

 ضمنابلقرب من السطح )أي  اجلراينيف قياس طبقات  الراديويةالرطوبة(. ومع ذلك، فقد استخدمت بنجاح قياسات املسابري 
 عدة كيلومرتات.من ات ارتفاعالكيلومرت األول( وكذلك يف 

فإن ، جداا  عالية الراديوياملسبار إذا كاتنت سرعة صعود و . تنيمتضارب تنيصعوب التغلب على من ال بد، جاتنبية مالتحديد و 
املقيسة لقدر ال أبس التدرجات  أن تتعرضيف حالة توازن حملي، وميكن  ال تكون، الزمن اخلاصة هباثوابت  حبكم، احملاسيس

 الغلف اجلوي أكثر دقة ولكن تكونالقياسات فإن فرادى صعود منخفضة، السرعة إذا كاتنت من انحية أخرى، و اخلطأ.  من به
 سطح ابلقرب من الراديويةدقة قياسات املسابري  العملية تكون يف املمارسةو للحصول عليها.  املستغرقالوقت  ناءأثقد يتغري 

 للغاية. ةاألوىل موثوق األمتار املائةال تكون البياانت من  ما سرعة الصعود األولية وغالباا  ارتفاعاألرض حمدودة بسبب 

ميكن استخدام مسبار الرتوبوسفري،  عرب وكذلكالقليلة األوىل  عارات األمتار ة يفيموثوقأكثر من أجل احلصول على بياانت و 
ية تنكسار اال يف ، مما يتيح دقةوال ختتلف رزمة أدوات مسبار اإلسقاط عن رزمة املسبار الراديوي. مسبار راديويمن  بدالا  إسقاط

مظلة صغرية  وتربط برزمة األدواتسقط من طائرة. ي   ،االسم به ، كما يوحيومسبار اإلسقاط. Nات وحدمن  5±حدود  يف
فإن أفضل  ولذااثتنية،  2ما يقرب من  احملساساستجابة  وتكون أزمنة. اتنيةثأمتار يف ال 10و 5ما بني  اهلبوطمعدل  حبيث يرتاوح

 20±يف حدود  رتفاعاالر دقيصغري  GPS بواسطة مستقبلوحدة الموقع  رصديتم و . أمتار 10حوايل  يه رأسية ةمكاتني استباتنة
 ويكون مدى. مسبار راديوينفس الطريقة املتبعة يف بمن قراءة الضغط  رتفاععلى االمن ذلك، ميكن أن يستدل  لا يبدو . مرتاا 

الغلف اجلوي فوق  رسم جاتنبيات يف أيضاا  مفيدة جداا  ومسابري اإلسقاط. كيلومرت 300حوايل  عد ملسبار اإلسقاطعن ب  القياس 
 أربعة مسابري. ما ال يزيد عناستخدام  التاغيل املتزامنكن يف ميو احمليط. 

 اجملاليف هذا و ت. ومع ذلك، ارتفاعمن اال حمدود فقط ضمن جمالمفيدة  ابألدوات األبراج والعوامات اجملهزةومن الواضح أن 
 ةاألخري  هختلفات املكاتنية والزماتنية )وهذاال أوالا بني يزفهي مت الراديوية أو املسقطة يف أمرين:على املسابري فإهنا تتفوق  ،احملدود

املسابري  جاتنبياتيتم احلصول على  ال ، يف حنيابستمرار الرصد اثتنياا  سمحت كما أهنا ،(زمن احملساسلثوابت مماثلة إذا كاتنت 
ي أل وابلنسبة. العتياديةامرات يف اليوم يف أوقات منتظمة كجزء من خدمات األرصاد اجلوية  وأربع مرةبني  سوى عموماا  الراديوية

أخطاء  يف قد يتسببمما  عن مسارها األرصاد اجلوية حماسيس حتيدالرصد املستمر، قد  ي توخىحيث  ،املدى الطويل على جتربة
 العموديةالعوامات  يف هذه هي املاكلة خصوصاا و . دورايا  هتاوإعادة معاير  احملاسيسكل   جيب تنظيفهلذا السبب و منهجية. 

 فوق مستوى سطح البحر( أمتار 5على مقربة من سطح البحر )أي أقل من حوايل  احملاسيس املنصوبة أما. ابألدوات اجملهزة
الزمن إطالة اثبت  إىل جاتنبدقة قياسات درجات احلرارة والرطوبة  تنال كثرياا منامللح اليت ميكن أن  ترسباترتاكم ل فتتعرض

 وتتكافاألخرى.  إزاء األدوات والتزامندقة ال ترتاجع من حيث سطح البحر قرب إىلاألاألدوات  ولذلك فإنكل جهاز.  يف
 أو ثلثة أايم من تنارها. يومني جمرد يف القياسات بعد هامة تباينات

 قياسّالبىنّالرأسيةّواألفقية 4.9.3

طائرة  منت على يتعني محل احملاسيسإذ . صعبة للغايةالغلف اجلوي مهمة  يف يةتنكسار للاألبعاد  ةثنائي إن مهمة التوصل إىل بنية
الغلف  أو مروحية. والطائرات الصغرية البطيئة مثل الطائرات الاراعية مبحرك مناسبة لقياس جمموعة متنوعة من املعلمات يف

تدفقات الرايح  اجلوي وكذلك متوسط تنكساراال دليلضرورية لتحديد الامة و اهل ثلثال كمياتالمبا يف ذلك  ،اجلوي
ة الطائر موقع  احلسبان ؤخذ يفيدرجة احلرارة والضغط والرطوبة، جيب أن ل إجراء القياسات احملمولة جواا  ولدى. هتااباضطر وا
أدوات االستجابة  ومن شأن يف قياسات كميات األرصاد اجلوية. تتسللوكذلك األخطاء املنهجية اليت  على وجه الدقة هاارتفاعو 

 ترّكبتنب تنظام تسجيل البياانت الرقمية، عندما اإىل ج Lyman–αدرجة الرطوبة  ومقاييس البلتني من مثل املقاومات ،السريعة
رت. وقد مت بنجاح إجراء امل يف يف حدود قياسنيللقياسات  ةاملكاتني أن تضمن االستباتنة( تنيةاث/رتم 25-20على منت طائرة بطيئة، )

الطائرة  من قياساتال وميكن إجراء مرت ابستخدام طائرات خمتلفة. 000 13و 10بني ما ات ارتفاع يف تنكساراال دليلقياسات 
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 . وقد أجريت هذه القياسات بنجاحموضع االهتماماملنطقة  عرب ابلطريان يف شكل مسنن تنكساراال لدليل ةوالرأسي ةاألفقي للبنية
 بوط على تنطاق واسع.اهل لتقصي جمارييف حماولة  ، مثلا،يف أسرتاليا

مصادر ومن . يف احلسباناألخطاء املنهجية  ال بد من العناية يف أخذ درجة احلرارة والرطوبةل القياسات احملمولة جواا عند إجراء و 
 اخلطأ يف قياس درجة احلرارة والضغط ما يلي:

 .الساكنةكميات اهلواء   مما حيدث االضطراب يفاهلواء،  عربالطائرة  حركة ‘1’

 .حوهلابسبب تدفق اهلواء  سيسللمحااحلرارة  ةثابتالالتدفئة  ‘2’

 يف شكل مسنن، وأقلههذا التأثري عندما تطري الطائرة وأكثر ما يلحظ . يف احملساس وحاويتهاحلرارة  ةالفرق يف درج ‘3’
 .تطري يف خط مستقيم مستقرعندما 

من التصحيحات اليت جيب تطبيقها على البياانت لنفي هذه األخطاء املنهجية.  عدد، هناك تطري الطائرة يف شكل مسننعندما و 
، وابختصار. [Hartmann & Hacker, 1990]و [Lenschow, 1986]تفاصيل التصحيحات اللزمة يف  وميكن االطلع على

 :ما يلي تامل هذه التصحيحات تطبيق

 .مثايل غاز يفاحلرارة  ةاليت حتكم التغريات اثبت Bernoulli ة ومعادلةعلى السرعة اجلوية للطائر  بناءا  - دادعامل االسرت  ‘1’

ابستخدام صيغة تقوم على السرعة  اجلويةسرعة النامجة عن الميكن تصحيح درجات احلرارة  -صحيح السرعة اجلوية ت ‘2’
 .االسرتدادتنقطة الندى، وعامل و ، والدينامي الساكن الضغطو اجلوية احلقيقية للطائرة، 

 وهو يستخرج ،سرعةال النامجة عن وهذا أمر أساسي حلساب تصحيح درجة احلرارة - الساكنضغط التصحيح  ‘3’
 رادار.ابل رتفاعتنب بياانت قياس االاإىل ج هبوط متعاقبةصعود و  لعمليات رتفاعاالمعلومات ضغط  من

وميكن االطلع احلرارة.  ةات يف درجالتغري  إزاء احلاويةمعرفة زمن استجابة إىل احلاجة  - حاوية احملساستصحيح  ‘4’
 .[McCarthy, 1973]يف  حاوية احملساستفاصيل تصحيحات  على

والنظام العاملي  ابلرادار رتفاعاالو الضغط  مقاييس استخدام ابجلمع يف. ويتحقق ذلك ةالطائر  وسلوك معرفة موقع أيضاا  كما يتعني
 جيمع استخدامبعض الطائرات تنظام حتديد املواقع ابلقصور الذايت الذي وتستخدم التسارع. و  (GPS) تحديد املواقعالتفاضلي ل

تسجيل ويكون . الزمنو  والتأرجح والتمايل سرياملو  ة والتوجهالطائر  ارتفاع املدّوتنةوالتسارع. وتتضمن املعلومات  مقاييس الدوران
 .Hz 10 – 15الرتددات حوايل 
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 4 الفصل
 كنشار اال في كنسار اال تأثير

 مقدمة 1.4

قفيية  األقفيية أ  به  األا  ري ساملسيمر يف  ، البأمهية كربى يةوار  الااييو امل اكنتشر  اجلوي يف كنسسر اال أحوالتأثري يتسم 
اايرن يف ظا ف  مثلا حيدث  سرلب،  أسي اكنسسر تد ج ب  اسع اليت تتسمكنطرق على  ئدةالسر اجلوية األحوال بأن  من

،  لذلك  مر مسريعلى طول  اا كهري   اا تغري  يةوار  الااييو امل طهيعة  اكنتشر اجتره  أن تغري، 3 موضح يف الفصل هو ، كمر اييوي
لة من خصرئص اإلبر ا  املستيه   معني، تتفر   مسري يف  اجملر ي الااييويةستيهرل االهلوائير  النسهية   تهعرا للمواقع

 خا آل هوائي

  قد يسون ميدا  تهعية   اسع تاييكنطرق  على امتدايقوي  تعزيزأ   اخنفرض متوسط منلة عرين اإلبر ا  املستيه  تميسن أن   
 كنسسر اال أحوالآثر   د من  صف  ال بيهد  أكن  من مث  صغريعرب كنطرق  اكنتيرئي خهو حيدث عندمر را هرمرتيي للاإلبر ة  سوية
  تٌعاض بإجيرز قفيمر يلي أيكنرهخمتلفة  كنُ ُهج ير هنرك يف األيب    يالااييو  املسري على

 تقريب األشعة 1.1.4

عرزلة على املسرن الالسمرحية بينمر تتوقف النفرذية املغنطيسية ثربتة  اعتهر  قفي ميسن  غري متجركنس اكنتشر  سط  ياجلو الغلف 
 هذه  أحد  ر تيايهيالبعض تعمرل إال عند اس Maxwell حل كرمل ملعريال  ليس هنرلك من عمومرا هلذا السهب    الزمرن  
الهصاير   يف   الااييويةالوصل   يفالرتييا  العرلية  جمرل يف ميسن استخدام  الذي، ةهو تيايب الهصاير  اهلندسي التيايهر 

  ةاملوا طول  تهة يفمسرقفر   امتداي قفيط على تلف قليلا خياجملرل لوسط  اتسرع اإذا كرن كل من مسرحية  صرحلهو   

 يتنرقص  1,0003 يسر ي تيايهرا  n كنسسر اال يليلقفإن   من مث، كنتشر يف  سط اال  ةخسر ليس هنرلك من أن قفيمر يليفرتض  ي
 على اههة املواة را عمويي Poynting متج   يسون  االعتيريية األحواليف  لسل كيلومرت N  حدة 40 – مبعدل  تفرعاال بتزايد
 بعرع امتدايسل كنيطة على ل املصرحب مبثربة متج  املوقع  برقفرتاض األبعة   هي بر ة اإل قد ةا  مسري إزاء  مث مترسيرا   من
 :يلي كمرتسون   ، تهني أن معريلة األبعة ميسن أنالشعرعهذا  على امتداي ر السين منحىن حمو  s  مر

 .
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 يف االجتره الاأسي  nلتد ج ة لالائيسي ةاملسوكن  تسون  الشعرعمعريلة يف  املتج بسل  يه  

 :يلي كمر مر شعرع عند كنيطةالميسن التعهري عن احننرء  ، تفرعاال إزاء كنسسر اال يليلاالختلقفر  يف  مل يؤخذ يف احلسهرن سوىإذا   

 
1 cos
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 حيث:

 : كنصف قطا إحننرء الشعرع 
 

dn

dh
 كنسسر التد ج الاأسي لدليل اال :

 h: قفوق سطح األ ض  تفرعاال 

 : زا ية الشعرع مع املستوي األقفيي عند النيطة قيد النظا  
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 جه حنو سطح األرض.احنناء مو  على أتنه موجب من أجل الاعاعحنناء إيؤخذ و 

 على النحو التايل: تقريباا ات أفقية مسري من أجل  (2.4)عادلة امل ميكن كتابة، 1 قريبة من nأن  عتبارواب
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dn

dh
 


 )4.3( 

سري بطبيعة احلال، أن امل ،التقريبيعين هذا و دائرة. لات األشعة هي أقواس مسري  اا فإنمن الواضح أتنه إذا كان التدرج اثبت، لكلذو 
 .Snell-Descartes اتنكسارلقاتنون  مكافئةاملذكورة أعله  الاعاعمعادلة و . تقريباا  اا أفقي الاعاع بقىلكي يمبا فيه الكفاية  قصري

 :الاكل التايل تنكسارأيخذ قاتنون االطبقي  كروييف وسط  و 
.اثبت  .cos =n r   (4.4) 

ثابت ال ويتوقف إىل مركز األرض. الاعاع قيد النظرهي املسافة من تنقطة على  r، حيث Bouguerاملعروف ابسم صيغة 
 .للاعاعاألولية  األحوالعلى  (4.4)املعادلة  يف

 املعدلّونصفّالقطرّالفعليّلألرضّنكساردليلّاال 2.1.4

 :كما يلي  (ITU-R P.453)اتنظر التوصية كتابتها ميكن  و من الوحدة.  جداا  ةقريب تنكساراال قيمة دليل

 
-6 = 1 + .10n N )4.5( 

 (.3 " )اتنظر الفصلN وحداتب" معرباا عنهاية، تنكسار اال يه Nحيث 

 :أن  (3.4)املعادلة جند من، aاألرض  يساوي تنصف قطريف الغلف اجلوي تنصف قطر احنناء  شعاع سرييكون ملعندما و 
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 ومن مث
=  + اثبت 

h
n

a
  )4.7( 

 أو

10 + 6اثبت  .  =
h

N
a

  )4.8( 

 وتسمى الكمية

 6 =  + 10 .
h

M N
a

 )4.9( 

 تنتاارحدوث اال اعتبار، ميكن M تنكساراال modulus عند استخدام معاملو . M ويعرب عنه بوحدات، تنكساراال دليل
 'ρ (املسطحةاألرض ) احنناء األشعة تنسبة إىل وتكون قيمة. M فيه يةتنكسار اال قيمة يجو غلف أرض مسطحة يف  امتداد على
 :يلي كما
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 er الفعليفوق أرض تنصف قطرها  اا مستقيم تنتااراالمتثيل حلالة يكون فيها  ذلك مبثابة اعتبارعلى العكس، ميكن و 
 :العلقة مبوجب

 
6 6 610 10 10

e
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r ka dh dh a
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 هي عامل تنصف قطر األرض الفعلي. kحيث 
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 يةّيفّاألحوالّالعاديةنكساّراآلاثرّاال 2.4

 فوقّاملعياريّنكساردونّاملعياريّواالّنكساراال 1.2.4

   = 25 641 حيث ات األشعةسري ملتنصف قطر االحنناء  من أجل N/kmوحدة  ‒dN/dh = 39األحوال العادية تعطى يف 
أكرب  dN/dh قيموعندما تكون (. 1.4 احنناء سطح األرض )الاكل احنناء األشعة أقل من األحوال يكونيف هذه و  كيلومرتاا.

فوق املعياري من أجل  تنكساراالوتتوفر أحوال . يف الغلف اجلوي دون املعياري تنكساراال أنقال ي N/km وحدة 39– من
dN/dh وحدة 39– أصغر من N/km . من أجل  حنناء يساوي تنصف قطر األرضاالتنصف قطر وdN/dh = –157 وحدة 

N/ km.  وتتوفر أحوال جراين من أجلdN/dh وحدة 157– أصغر من N/km . األرض  سطحمع ات األشعة مسري تتقاطع و
 (.1.4 )الاكلعلى األرض اتنعكاسات وحتدث 

 :ابلعلقةيعطى  ekقطر األرض الفعال  ومن ذلك يتبع أن معامل تنصف
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 .3/4حوايل  ek( يساوي املعامل N وحدة dh/dN  =–39ويف األحوال االعتيادية )

 1.4الاكل 
ّاإلشاراتّالراديويةّانتشاريفّالغالفّاجلويّعلىّّنكسارآاثرّاال

Radio-Meteo. 04-01

–39

dN / dh

0

 

 الظاهريةّرتفاعزاويةّاال 2.2.4

سيكون هناك تقلبات و صدر بعيد. مل الظاهرية رتفاعزايدة يف زاوية اال رتفاعاال بتزايد تنكساراال دليلفخنفاض يف يرتتب على اال
 مستقل جوهرايا  تنكساراالاحنناء األشعة بسبب و . تنكساراال دليلبسبب االختلفات احمللية يف بنية  الظاهرية حول هذه الزاوية

الغلف اجلوي األقرب إىل  وتغرياا يفحيدث يف اجلزء األكثر كثافة  يراديو الاعاع المن احنناء  كبرياا   أن جزءاا  ويلحظالرتدد.  عن
 تنكساراالبسبب  الظاهرية لساتل ما رتفاعخطاء يف زاوية االاأل فضاء، تتناقص بسرعة -أرض تنتاارااليف حالة و سطح األرض. 

 .السمتمن األفق إىل  الساتلعندما يتحرك 

 بعض تنتائج القياس. على 1.4 اجلدول وحيتوي. مستفيضةقياسات االحنراف الزاوي ليست  باأناملعلومات املناورة و 

 N/kmوحدة  -157

 ← a الفعلية بقطراألرض 

 N/kmوحدة  ←157
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 1.4اجلدول 
 قيمّاالحنرافّالزاوي

 رتفاعزاويةّاال
 

 )ابلدرجات(

 )ابلدرجات(ّمتوسطّجمموعّاالحنرافّالزاوي،ّ

 اهلواءّالبحريّاملداري اهلواءّالبحريّاملعتدل اهلواءّالقاريّاملعتدل اهلواءّالقاريّالقطيب

1 0,45 – – 0,65 
2 0,32 0,36 0,38 0,47 
4 0,21 0,25 0,26 0,27 

10 0,10 0,11 0,12 0,14 
20  0,05 0,06  
30  0,03 0,04  

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

 0,1متوسط جذر الرتبيع  1
 0,007متوسط جذر الرتبيع  10

لتحديد زاوية  كافية أحياانا مناذج الغلف اجلوي غري  و الدقة املطلوبة لتوجيه اهلوائي.  ازدادتعرض حزمة اهلوائي وكلما تضاءل 
 .رتفاعكدالة لل  تنكساراال لدليلسة يجيب استخدام القيم املق األحوالهذه  ويف ؛توجيه اهلوائي

 طولّاملسريّالكهرابئيّالراديوي 3.2.4

 تنتاروجة ي ملالراديو  سرياملطول  فإن، رتفاعالا ابختلف الرتوبوسفري أعلى من الوحدة وخيتلف كدالة يف تنكسارمعامل االمبا أن 
أكرب  0 ارتفاعلزاوية  cm 2طأ أقل من خبالفرق يف الطول على ميكن احلصول و ندسي. اهل سرياملطول  يتجاوزالبصر  خطعلى 

 التالية: بواسطة علقة التكاملدرجات،  3من 

 

0

( 1)L n ds



   )4.13( 

 ة يف الغلف اجلويأسي علقةوإذا افرتضنا  ،سريبني طريف امل ماستقيم املط اخلوجة الفعلي و امل مسرياالحنراف بني  أ مهلإذا ف
 :كما يلي  [Boithias, 1984] (13.4)املعادلة حساب تكامل  ميكن (،رتفاعاال بتزايد n-1تناقص أسي بقيمة )
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مواطن تنقص الدقة لبعض  على التوايل. ولكن تنظراا  ،قرب سطح األرض الرأسي وتدرجه تنكساراال ا دليلمه )s)dh/dnو snحيث 
يف مسري رأسي  السنتيمرتاتبضع عارات  مبقدارخطأ  على (14.4)املعادلة  فقد تنطوي ،يف الغلف اجلوي النموذج األسي يف

ية تنكسار من خرائط تدرج اال أو إما من القياسات يف املوقع، تنكساراال الرأسي لدليلالتدرج  معرفة. ومن املفيد ساتل-أرض
 األرض.سطح  على

 اندراا ولكن الرأسي.  املسري يف cm 10 من أفضل دقةالزائد مبتوسط  سريطول امل من معرفةيف بعض التطبيقات، ال بد، ومع ذلك 
 وقد اقرتح تغريات اجلوية السطحية.املقياس  بينما من املمكن، األرض على سطح يةتنكسار اال تدرجل اآلتنية قيمالما تتوفر 

1988] ,al. et Baby-[Berrada الزائد الرأسي سريبطول املللتنبؤ  يجتريبنموذج شبه ب العمل vL  على القياسات السطحية  بناءا
املتوفرة بفضل محلة  اجلو ي يفالسرب الراديو  جاتنبيات ، وذلك ابستخدامU والرطوبة النسبية T درجة احلرارةو ، P لضغط اجلويل

، يوماا  365أرصاد جوية،  ةحمط 500)العامل  على صعيد 1979لكامل عام  (GARP) العاملي ألحباث الغلف اجلويالربانمج 
 هو: 0 معينة ارتفاع، ألي زاوية L الزائد سريطول امللالتعبري العام يكون هلذا النموذج،  وفقاا و ساعة(.  24 كلسرب  عمليتا 



 67 4 الفصل

 

 

 
 01/2

2
0 0sin 1 cot

v
v

L
L L

k


    

  

 )4.15( 

 الغلف افرتاض مايف حساهب يستخدم تصحيح عبارات مها (0، vL )و kالرأسي و الزائد سرياملهو طول  vL حيث
 األسي. يو اجل

تعطى ابألمتار  ومن مث الرتوبوسفري يف" ة"اجلافة" و"الرطب تنيمسامهات املكوتن لكل من منفصل سابحب vLيتم احلصول على و 
 :العلقة سبحب

 0.02228 ( ) (m)v

P
L f T U

g
   )4.16( 

قياس الاجلاذبية يف موقع الناجم عن تسارع الهو  gو )%(هي الرطوبة النسبية  Uو، hPa بوحدةاجلوي  ضغطالهي  Pحيث 
 :شكل يف ، أهنااملذكور أعله مصرف البياانت، من تبنيقد و الهتمام موضع ا على املوقع اجلغرايف T(f( وتتوقف الدالة. 2m/s بوحدة

 ( ) 10 Tf T v  )4.17( 

 .2.4 اجلغرايف يف اجلدول للموقع ( وفقاا C-1بدرجات ) من الرطوبة النسبية( و %)ابألمتار/ vو(، Cبدرجات ) T قيم تعطىو 

 2.4اجلدول 
 حبسبّاملوقعّاجلغرايفّf(T)منّأجلّّقيمال

  v (m/%) )1-C( املوقع

 املناطق الساحلية

 km 10)اجلزر، أو املواقع اليت تبعد أقل من 
 عن شاطئ البحر(

4-5,5 x 10 2-2,91 x 10 

 x 10 2-2,73 x 10 6,5-4 املناطق املدارية غري الساحلية

 x 10 2-2,35 x 10 7,3-4 مجيع املناطق األخرى

 

وجدير . (16.4) ل من املعادلةاألو  األمين بواسطة احلدعن الرتوبوسفري اجلاف  الناجمالرأسي الزائد  سريطول املقيمة  وتعطى
 وتبلغ قيمتهاوقاتنون الغاز املثايل(.  السوائل)توازن ات تنظرية اعتبار على فقط  تنطوي النموذجمن  ه املكوتنةأن هذ ابمللحظة

 مصرف البياانت لعام واحداليت مت احلصول عليها من ك تلو ة اجلاف ةاملكوتن هبني هذ d . واالحنراف املعياريm 2,3 حوايل
 .m 5من  أقلاجلوي املذكور أعله، هو  يراديو ال جلاتنبيات السرب يالعامل الصعيد على

. cm 50 يصل إىل اا كبري ،  (16.4) من املعادلة مبوجب احلد الثاينالزائد الناجم عن خبار املاء،  الرأسي املسريطول  وقد يكون
يف إدخال أخطاء يف حتديد تسهم أن االختلفات  إىل [Berrada-Baby et al., 1988]اثر خبار املاء آل ياري حتليلذلك،  ومع

 أعله، يرتاوح هذا اخلطأ ة الواردةالصيغ ومبوجبهي أكرب من تلك النامجة عن الرتوبوسفري اجلاف. و ، سري الزائدامل
مصرف  من مستقى هو وبني مابني التقدير  w االحنراف املعياري ويتزايد مام.الهتا موضع للموقع اجلغرايف تبعاا  cm 6 إىل 2 من

 درجة حرارة األرض على النحو التايل:أسياا بتزايد أعله  املذكور البياانت

 0.0164σ 1.89 10 T
w   )4.18( 

 يف احلسبان k تصحيحيال وأيخذ العامل .(15.4)، جيب استخدام املعادلة 0 ارتفاعالزائد يف أي زاوية  سريحلساب طول املو 
 .تنكساربسبب اال امتداد املسريعلى   رتفاعزاوية اال يفاالختلفات 

 :، فإن3 ، كما هو مذكور يف الفصلh رتفاعابختلف اال أسياا ختتلف  ةاجلوي يةتنكسار على افرتاض أن االو 
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 ( ) exp( / )sN h N h H   )4.19( 

ية، تنكسار اال اتنبيةابستخدام منوذج أسي جلو . رتفاعاال مقياس هو Hو األرض سطح على يةتنكسار اال قيمةهو متوسط  sNحيث 
 :نالدي يكون

 610 /v sH L N  )4.20( 

عندئذ . (16.4) على النحو احملدد يف املعادلة vLحيث تكون  (20.4) من املعادلة H اتقي، التصحيحي k العامل حلسابو 
 :ةالتالي العلقةمن  k حتتسب
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 تاناملقابل مها املسافتان H(r(و srو، على التوايل، H ارتفاععلى سطح األرض وعلى  تنكساراال دليل تاقيممها  n)H(و snحيث 
 .10-2 ما يقرب من تبلغ kقيمة  وتبني أن. 3 يف الفصل sN يةتنكسار لل يةسطحالقيمة وقد حددت المركز األرض. إىل 

فإن . ومع ذلك، Lلتحسني قيمة  (15.4)يف املعادلة  vL, 0(( حالتصحي عامل ميكن استخدامصغرية،  ارتفاعلزوااي وابلنسبة 
 األخرى. تنسبة إىل مواطن عدم اليقني عموماا  وهي قيمة مهملة، اتدرج 10 عندبضعة سنتيمرتات  ال تتعدى مرتبتها

 . وهناك طريقة متاحة أيضاا هأو خارج الرتوبوسفري مائل داخل مسري عرب تنتااراال رأتخمتاحة لتقدير متوسط  وهنالك عدة طرائق
ية السطحية والتقديرات شبه التجريبية تنكسار فضاء، على أساس التباين الاهري لل-أرض مسرير على التأخلتقدير تباين 

 .[Nuspl et al., 1975]لطيف الرتددي يف ا تأخرالتقلبات ل

 احلزمةّعربّمسرياتّمائلةّانتشار 4.2.4

هذا التأثري و . رتفاعاجلوي مع زاوية اال تنكساراعاع اهلوائي انجم عن اختلف االلإضايف  اتنتاارن ع شارة أيضاا اإلقد ينتج فقدان 
غلف ال كامل  خلسائر عربا [Crane, 1971]أدانه  2.4 درجات. ويبني الاكل 3فوق حوايل  رتفاعجلميع زوااي اال مهمل ابلنسبة

يف األفق، تصبح و  dB 0,8 dB 0,3±اخلسائر حوايل تكون ، واحدة ارتفاعدرجة  وعند قيمةاجلوي.  تنكساروي بسبب آاثر االاجل
األشعة تتبع بمت احلصول على هذه النتائج  وقد .اخلسارةمتوسط  رتبةعدم اليقني من تنفس  هامش من مع dB 2أكرب من اخلسارة 

 النتائج ميكن أن تعتربو . سنوات خلل فرتة عدة ،تنيويورك والية ألباين، يف وهناراا  ليلا  تنكساراال دليل جاتنبياتالعديد من  عرب
البحر أو يف و  لمواقع ابلقرب من املناطق الساحلية واجلزروابلنسبة ل. بعيدة عن الساحل )قارية( مواقع املرصودة يفآلاثر لمنوذجية 
القريبة من  تنكساراال دليل تدرجات ية السطحية وخمتلفتنكسار زايدة اال تنتيجةاخلسائر إىل حد ما  تزداد، قد املداريةاملناطق 
حيث يسهم خبار املاء  GHz 100إىل  1من  مدى يرتاوحالرتدد على  نسائر مستقلة عواخل. [Yokoi et al., 1970]السطح 

 .أقل شأانا أن تكون  ينبغيترددات أعلى ولكن  ويفاء اجلاف وحده قدر اآلاثر النامجة عن اهلو تمل و . تنكساراال جاتنبية يف

 اخلطأّيفّمعدلّاملدى 5.2.4

األشعة وزايدة  يف إىل احنناء فإهنا تتعرض فضاء-أرض مسري امتدادعلى  أو تنتار داخله ياجلو  ية الغلفموجة راديو  جتتازعندما 
أخطاء سرعة  بل يتسبب أيضاا يف رتفاعاالزاوية و  املدى على قياسال تقتصر تسبب يف أخطاء ي ، ممامجاعيوأتخر  يف الطور

Doppler  املدى الظاهري)أو السرعة الاعاعية( كما لوحظ من احملطات األرضية، أي احنراف معدل (dLe/dt )املدىن معدل ع 
 (:dL/dt) الفعلي

 
dL dLe dL

dt dt dt
   )4.22( 
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 2.4الاكل 
 ماّضايفّحلزمةاإلّنتشاراخلسارةّالنامجةّعنّاال

 واالحنرافّاملعياريّحولّاملتوسط

Radio-Meteo. 04-02
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 .Snellمن قاتنون  املدى الظاهرالتعبري عن معدل طبقي، ميكن اشتقاق  كرويي  و وابفرتاض أن الغلف اجل

 
00

cos sin( )

cos cos

t t t
t t

t t

dLe
n L a V

dt

     
   

  
 )4.23( 

 حيث:

 t: احمللي لألشعة عند اهلدف رتفاعاال 

 t: احمللي )عند اهلدف( للخط  رتفاعاالL ل واملستقبِّل  بني املرسِّ
 tn:  الغلف اجلوي عند اهلدف اتنكساردليل 
 ta:  مركز األرضاملدى الاعاعي للهدف من 

 L0

 متجها وحدة يف اجتاهي  : وL وta 

 V


 متجه سرعة اهلدف.  :

ارة 
خلس

ا
(d

B
)

 

 زاوية االرتفاع املبدئية )درجات(

 : متوسط اخلسارةAاملنحىن 

 : االحنراف املعياريBاملنحىن 
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 وعلوة على ذلك،

 0

dL
L V

dt

 

  )4.24( 

dLتتناقص 

dt
 .بسرعة بتحرك اهلدف من األفق إىل السمت 

 دونّاملعياريّنكساريفّأحوالّاالّنتشاراال 3.4

 ekّسري،قطرّاألرضّالفعليّمنّأجلّاملّعاملّنصف 1.3.4

اخلبو ال بد من معرفة ذا هبمن أجل التنبؤ و ات. سري بعض امل يف العائقخبو يف سبب تتأن  k قيم صغرية للعاملمن شأن 
معني، ميكن  مسريخيتلف يف تنقاط خمتلفة على طول  k للعامل اآلينالسلوك  ولكن مبا أن. k القيم املنخفضة للعاملإحصاءات 

 اا ميثل متوسطهو و  تنتااراالمن قياسات  ekباكل عام، يتم حتديد و . ((12.4))اتنظر املعادلة  ek  للمسريفعال  k عامل اعتبار
 ويكاف .تنتاارعلى طول مسري اال املتآوتنةسرب اجلوية ال عمليات من العديد من إالخلف ذلك  ميكن احلصول عليه اا المكاتني

 وتتناقص درجةتنقطة واحدة. يف قياسات اجلوية المن  املستخرج التباينتباين أقل من احملددة على هذا النحو عن  ek توزيع القيم
 املسافة. بتزايدالتباين 

مسريات مخس  امتداد، على GHz 2إىل  MHz 600القياسات اليت أجريت يف روسيا، ابلقرب من موسكو، يف تنطاق الرتدد وتبني 
من  املستقاة ek قيمة تبني أن. ومع ذلك، الزمنمن  يف املائة 99,9من أجل  0,86 تتجاوز ek، قيمة km 06-04 خط البصر بطول

عطي ت. كما [Troitsky, 1957] النسبة املئوية من الزمننفس ل 0,7 مقدار تجتاوز قد  m 100 مساكتها قياسات اجلوية يف طبقةال
 املسري. على طول وتباينه N رتفاعاال لتبعيةاللخطية  مراعاة، مع k، ek الفعال عاملالستخدام الاخللفية النظرية  أيضاا  لورقةهذه ا

، إىل MHz 515 عند تردد أجريت ،خط البصريف  km 70من  مسري على امتداد أملاتنيا، أجريت يف وصولال واايز لقياسات وتاري 
 أجريتجوية  رصداتمن  متوقعاا يكون قد واسع من القيم كما  ال يكاف عن جمال سرياملهذا  على ek متوسط قيمة أن
خط  يف km 55من  على امتداد مسرييف اململكة املتحدة  أجريت اليت تنكسارقياسات اال وتظهر .سريامل علىتنقطة واحدة  يف

 GHz 7,6 عند تردديف الياابن  القياسات اليت أجريت وتظهر .الزمنمن  يف املائة 99,9من أجل  0,9 تتجاوز ek البصر أن قيمة
من أجل  0,99 فعالة تتجاوزال kوجة تنعكس على سطح البحر، أن قيمة مب عرض البحر،يف  تنتااراال من km 112,7 مسريعلى 
 عند ترددير، ( فوق البحkm 240) جداا  ةوصلة طويل القياسات اليت أجريت يف إيطاليا على وتظهر .الزمنمن  يف املائة 99,9
900 MHz 2 164و MHzقيمة أي ه مل تقاس، أتن ek  القياس. شهر منأ 10خلل فرتة  1أقل من 

الدتنيا قيمة الظهر ي يجتريبعلى منحىن  P.530 R-ITUالتوصية  ، حتتويلت الراديويةاملرحّ  وصلتعلى  ويف جمال التطبيق
 مناخ معتدل. أجل املسري منكدالة لطول  ek لعامل
 ekّالتنبؤّابلقيمةّالدنياّللعامل 2.3.4

 ما يلي:كخطوات هذا اإلجراء هي  و . ek الدتنيا للعاملقيمة الحلساب  إجراءا  [Mojoli, 1980]اقرتح 
 0 توسطامل احنرافه وتقييم موضع االهتمامللموقع  0G يف تنقطة ما تنكسارااللدليل التدرج الرأسي  احلصول على توزيع –

 .0 املعياري هواحنراف
قدر ت 0 فإن، عادايا عموماا  اا ليس توزيع 0G أن توزيع ومع. الوسيطةقيمة الفوق  0G توزيعالمن  0 وتقدر قيمة 

 .عاديابفرتاض توزيع 
استخدام  ، ينبغياألدىحتدث يف الغلف اجلوي  العائقخبو إىل  اليت تؤدي املوجبةية تنكسار أن تدرجات االوتنظراا إىل  

 مرت. 100بسماكة طبقة األرضية للالتوزيع 
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سلوك الأن  عتباريف اال ولكي يؤخذ. املسري أبكملهعلى طول  تنفسه يف تنقطة ما هو 0G التدرجتوزيع  أن يكون يفرتض –
 .eG فعال"ال"التدرج فقد تن ظر يف  اا كون خمتلفيعند تنقطتني ميكن أن  0G اآلين للتدرج

 :بيان ميكن أيضاا و . القفزةعلى طول  0G التدرجاتميكن أن يكون متوسط  eG فعالالالتدرج بيان أن  –
 املسري؛زايدات يف  d (km) طولال عادي بتزايدإىل توزيع مييل  eG توزيعأن  –
 :نيالتالي التجريبني ينلتعبري اب 0G للتدرج 0 واالحنراف املعياري 0 توسطاملميكن إعطاء أتنه  –

 

0

0

01 /

e

e
d d

  


 



 )4.25( 

 

تنتائج النموذج  يف مناخ مشال أورويب مسريعند تنقطتني على طول  يالراديو  تنكساراال دليللتدرج  املتآوتنةقياسات الأكدت وقد 
 ؛0d  13,5 km قيمةالاإلحصائي و 

ة ألي تنسب هاجتاوز اليت يتم ، (12.4)ملعادلة اب ek قيم، وابلتايل eG قيم  ميكن حتديد 0و 0 تتحدد القيمتانحاملا  –
 . على سبيل املثال:الزمنمن  مئوية

 3.1e e eG     )4.26( 

 يف املائة 99,9من أجل احتمال 
 3.7e e eG     )4.27( 

 يف املائة؛ 99,99من أجل احتمال 
 km 20 القصرية بطول أقل منالقفزات وتصمم . km 20أكرب من حوايل  d اأطواهل اتسري أعله مل الوارد يقرتح اإلجراء –

 .e  0و e  0 أيمباشرة. يف تنقطة ما  0Gالرأسي  تدرجال تحفظ ابستخدام إحصاءاتب
الدتنيا لقيمة اثل الذي مي نحىن احملسوبيتوافق امليف فرتنسا،  Trappes، ويف أحد املواقعثلثة مواقع. يف وقد مت تطبيق هذا اإلجراء 

ek  مثلاملحبتة،  يةلى قياسات راديو ع القائمنحىن، املمع  اا جيد توافقاا  الزمنمن  يف املائة 99,99 من أجل مسريمقابل طول 
 .ITU-R P.530يف التوصية  2 الاكل يف

على ، إذا استخدمت بياانت أسوأ شهر ةعام وبصفةات التالية. ستنتاجمثاتنية مواقع أخرى يعطي اال يفذا اإلجراء هلتطبيق آخر ومثة 
طريقة املذكورة أعله فإن ال( يف املائة مثلا  99,9ية )ابستخدام القيمة تنكسار االحنراف املعياري لتدرج اال تقدير متحفظ من أساس

 من املائة يف 99,9لنسبة أكرب من  طريقة عموماا التستخدم ال ينبغي أو منطقة معينة.  يف ek لقيمة جيداا  عطي مؤشراا تأن  اشأهن من
 .N 100/km– حوايل من أقلية تنكسار اال تدرج متوسطكون فيها ي، ال تنطبق هذه الطريقة على املناطق اليت وكذلكالاهر. 

 خمتلفة جداا  0d رمبا ميكن احلصول على قيمو من قياسات وجيزة أجريت يف فنلندا.  (25.4)، يف املعادلة 0d وقد قدرت قيمة
 يف خطوط عرض منخفضة.تقع بياانت من بلدان  من

ملناطق  دون املعياري تنكساراال يف أحوالأخرى ذات صلة  معلماتأو  ek تقنيات أخرى لتقدير إحصاءات استخدمتكما 
 .[Schiavone, 1981; Kalinin, 1979]جغرافية أخرى 
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 فوقّاملعياريةّنكساريفّطبقاتّاالّنتشاراال 4.4

هلا شكل  ليس N يةتنكسار لل ةالرأسي اجلاتنبيةألن  فوق املعيارية تنكساراالطبقات ل يةتنكسار اال وصف البىنعادة ليس من امليسور 
 ةالرأسية التخطيطي اجلاتنبياتما يكون من األفضل النظر يف  على ذلك. ومع ذلك فإتنه غالباا  مثاالا  12.3 منتظم. ويعطي الاكل

 .15.3و 14.3الاكلني  ، كما هو مبني يفM تنكسارعامل االملأو  N يةتنكسار لل

 اجلودةّبواسطةّتتبعّاألشعةوصفّ 1.4.4

قد و الراديوي على مسري خط البصر.  تنتاارعلى اال اجلراينشعة حملاكاة أتثري طبقة األالعديد من الباحثني تقنيات تتبع  استخَدم
ومثة . يةالراديو  الثغراتاألرض واملناطق ذات  املنعكسة من شعةواأل االتنعكاسات احملرقية يف صورة بياتنيةاحملاكاة هذه  ت بنّي عمليات

 .[Boithias, 1984] 3.4 الاكلمثال لذلك يف 

 3.4الاكل 
ّاألشعةّلرسمّمساراتمثالّ

Radio-Meteo. 04-03
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واخلبو  املسرياتبسبب تعدد  تنتقائياال واخلبو شارةاإل سويةعلى أن تعزيز  دليلالاألشعة  رسم مسارتعطي تطبيقات تقنية و 

النسيب  رتفاععلى اال تعتمدو الظاهرة  متأصلة لنفس يف التجارب، هي جواتنب امللحوظة، واسعطاق عرض تنضمن  املنتظم
يتفاوت يف هوائي االستقبال، و . [Parl, 1983]رسال تنسبة إىل هوائي اإل اجلراينطبقة  ارتفاععلى و اإلرسال واالستقبال  هلوائيات

" فيما يتعلق 0h" اجلراينطبقة  ارتفاع ابختلف (AOA) وزاوية الوصول  النسيبوزمن التأخر / A/ واتساعهاعدد األشعة 
 .[Webster, 1983]( 4.4)اتنظر الاكل  املطاريف اترتفاعاب

اع 
الرتف

ا
(m
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 M –وحدة 

 Mية تنكسار اال modulusجاتنبية 
 (km)طول املسري 

 ثغرة راديوية

-500N/km تدرج االتنعكاسية يف اجملرى 

200m مساكة اجملرى 

50 m هوائي االرسال ارتفاع 

 السطح احملرقي
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 4.4الاكل 
 AOAبنيّاألشعةّوزاويةّالوصولّّ/ّوزمنّالتأخرAّتفاوتّاالتساعّاملستقبلّ/

 0hّرتفاععلىّأساسّطبقةّجراينّاب

 بسبب طبقة اجلراين(تاري إىل األشعة الثلثة املختلفة  3، 2، 1)األرقام 

Radio-Meteo. 04-04

100

0

200

300 320 –0.2 0 0.2 –1 0 1 –10 0 10–20

 2.1

 3.1

1 2 3 3 1 2

 

 3.4اجلدول 
4.4ّالقيمّاملعياريةّاملستخدمةّيفّالشكلّ

 300 (N)وحدات N0ية أصلية على األرض، اتنكسار 

 -40 (N/kmوحدات ية األساسي، )تنكسار االتدرج 

 -20  (Nوحدات ) N التفاوت يف االتنعكاسية،

 H  (m) 100 مساكة طبقة اجلراين،

 T0h (m)  100املرسل،  ارتفاع

 R0h (m)  100املستقبل،  ارتفاع

 L (km) 50طول املسري، 

 

هنالك واحد و  آنزاوية الوصول حتدث يف يف احنرافات اتنزايح و آاثر  a املنطقة تبدي ،4.4 يف الاكل 0h معني ارتفاع جمالضمن و 
صل ي ما ، لوحظاملطرافني ارتفاعو  0h يتساوى الغلف اجلوي، عندما املسريات يف حالة تعدد يفو ثلثة أشعة.  b املنطقةيف 
شعة األجمموع  أتنتجإذا  ال يكون مهملا تأثري الصغري، ولكن  اتساعبعض األشعة وقد يكون ل. [Parl, 1983] شعاعاا  11 إىل
 أكرب. " ملسافاتd" معصغرية و ال" للمسافات 3dالتأخر النسيب لألشعة مع " اتنتااريتناسب و . اا صغري  اتساعاا خرى األ

أثناء احنرافات زاوية الوصول مرتبة حجم ( تنفس 4.4 ة للمسري عندما يكون هناك مسري واحد )اتنظر الاكللختلفات الزاويّ لويكون 
 اهلوائي. آاثر فك االقرتان يف بسببوذلك اهلوائي،  كسبزايدة   مبجرد تعدد املسرياتال ميكن تقليص ماكلة  ولذلك. تعدد املسريات

ومثة مسريات زاوية ميل منخفضة. يف  شديد يف خبوتسبب ت اليت تنتااراالكان هناك عدد قليل من الدراسات النظرية آلليات و 
 وتاري عمليات .[Strickland, 1980]قد يكون السبب الرئيسي  فك االقرتانإىل أن  شعة تاريع األتتبباحملاكاة  تستخدمدراسة 

آاثر فك  ولكن يف الغلف اجلوي يصبح مستحيلا  املسريات تعدد املطرافني إىل أناهلوائي بني  ارتفاعيف  كبريالفرق الحماكاة أتثري 
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يكون لاعاع منعكس  ميكن أن شارةاإل استقبالافخنفاض  ويف أحوالوائي ميكن أن تكون هامة. وعلوة على ذلك، اهل اقرتان
 أتثري هام. اا،ضعيف حىت لو كان ،األرض من

 آاثرّاجلراين 2.4.4

خط البصر يف ظروف  ليست يفات اليت سري امل أمات خط البصر سري مل ابلنسبة، سواء هامةآاثر  اجلراينطبقات يرتتب على 
 .العادية تنكساراال

وجود طبقات  ولذلك فإن"يف خط البصر". تكون أن  ط بعيدة جداا انقل، وميكن اهمفهوم األفق معنيفقد ، جراينيف وجود طبقة و 
 .ITU-R P.452 التوصية خل يفادراسة عامة عن آليات التد وهنالك. تنيلتداخل بني خدملواحد من األسباب الرئيسية  هو اجلراين

 .ةنخفضاملشارة اإل سويةومناطق  تنعكاسات احملرقيةاال يف توليد اجلراينأتثري طبقات  3.4 يف الاكل ويظهر

ؤدي إىل اختلفات يقد  اتنتقائيتردد  يف خبوخمتلفة،  اتنتاارات ر تعرض لتأختاليت اجلمع بني اثنني أو أكثر من األشعة، ويتسبب 
 بد من معرفة أثر الم، ظ  مصممي الن   لفائدةتأثري الهذا ورغبة يف توصيف داخل عرض تنطاق قناة اإلرسال.  يف االتساع والطور

 .املسريات املتعدد تنتااراال يف أحوالالنبضية  تهااستجابعلى ة النقل املعقدة للقناة اجلوي وظيفة

غريات ، أي تاملسريات متعددتنااط  أثناء تنتااراال أحواليف  تغيريات سريعة تنسبياا  علىهناك أدلة يف كثري من النتائج التجريبية، و 
 اتنية.يف غضون أجزاء من الث

، هااتنكسار  أو أو يف اتنعكاسها األسفلطبقة من العلى  واردة عمودايا  يةموجة راديو  تتسبب يف تاتت جراينإذا كاتنت طبقة وما 
، وتنسبة طول الورودوزاوية  تنكساراال دليليف  النطاق ، والتقلبات الصغريةتنكساراال دليل تدرج إىل حد كبري على فهذا أمر يتوقف

 :c أقل من القيمة احلرجة  متاسية بقيمة ورودلزوااي  عملية اجلراين ابلنسبةدث وحتطبقة. إىل مساكة الية وجة الراديو امل

 
6arc sin 2 10c M  

      
 

 )4.28( 

 

 تنتااروال.  [Dougherty and Dutton, 1980] تهاكا مس جراينعرب طبقة  تنكساراال modulus معامل هبوط يه Mحيث 
 :c أقل من قيمة حرجة،  بكفاءة، جيب أن يكون الطول املوجي اجلراين

 4 1.81.9 10c D     )4.29( 

 .مقدرة ابألمتارالرتوبوسفري  ي مساكة اجلراين الراديوي يفه Dحيث 

جملال الورود  معامل االتنعكاس وميكن تقريب أقل من الزاوية احلرجة.  الورود التماسيةزاوية تكون تنعكاس عندما االحيدث و 
 :يلي كما

  
21

/
4

R cC
 

    
  

 )4.30( 

كفاءة عندما يكون املقياس ابل مرآوي يتسم حيدث اتنعكاسو . [Hall, 1980]أو أقل  1 يف حدود /2 sin  = / حيث
 . أكرب من /2 sin  =  الرأسي

اخلارجي  املقياسأكرب من  الرأسيعندما يكون املقياس  وياتنعكاس مرآيف  أيضاا  أن تتسببطبقة رقيقة مضطربة  ومن شأن
 لضطراب:ل الرأسي

 ovL    )4.31( 

 جم.احل يف مضطرب إىل تاتترقيقة الطبقة تفضي ال، ovL <  وعندما تكون
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تدرجات قوية مبا فيه الكفاية. هلا هو وجود طبقات تروبوسفري  املطلوب الارطفإن مرتفع، جمرى  اتنتاارطبقة أو وابلنسبة التنعكاس 
أو ، تاكل جراين تؤدي إىلطبقة ال، فإن الورودلزاوية و  للرتدد تبعاا و . ةرقيقة مضطرب حمدودة بصفائحلوحظ أن هذه الطبقات حتدث و 

 الصفائح. ضمناب االضطر  جراءحجم  تاتتأو  ةاتنعكاس من الصفائح املضطربأو من الطبقة أبكملها،  اتنعكاس
 يفّأحوالّاجلراينّنتشارالن  ه جّالنظريةّلال 1.2.4.4

 خمتلفة تبعاا  طرائق ميكن استخدام، يف أحوال اجلراين تنتاارااليف دراسات  تصاَدفاليت  املاكلت النظريةحل بعض رغبة يف 
تنتائج مرضية  األسلوب عطي طريقة تنظريةت MHz 300للرتددات أقل من حوايل وابلنسبة . اجملرىوخصائص  املوجة احلاملةلرتدد 

من و . ومع ذلك، ما فوقهاو  (UHF)املوجات الديسيمرتية  طريقة البصرايت اهلندسية أكثر ملءمة للرتددات يف تنطاق بينما تكون
 بسيطة. األسلوب حيتاج األمر إىل هندسياتأجل التطبيقات العملية لنظرية 

 يفّجمرىّماّّترددّالقطع 1.1.2.4.4

 ويتوقفة خمتلفة. يموج أبساليبالرتوبوسفري  عرب جمرى يف الكهرمغنطيسية املوجةموجي معدين، تنتقل  توجيهكما هو احلال يف 
واجملرى املعدين  ياملوج التوجيهبني  ولكن أوجه الابه. املنتقلةإلشارة ا ةطول موجاجملرى إىل  ةكا على تنسبة مس األساليبعدد 

سري املاثبت على طول  اجملرى ارتفاعأن  . وإذا افرتضنا أيضاا متاماا  وانقل حالة سطح أرض سلس جداا على قتصر تالرتوبوسفري  يف
اثبت على طول  M جوأن تدرّ  اجلراينيف طبقة  رتفاعاال بتزايد خطياا  يتناقص M تنكسارأن معامل االو  قيد الدراسة، يالراديو 
 :[Boithias, 1984] عندئذ، املسري

 nAH

M


 
 )4.32( 

 حيث:

 H:  مساكة اجملرى الدتنيا ألسلوب املوجةn 

 nA: اثبت تبعاا ملرتبة األسلوب 

 M :)جمموع تناقص )شدة اجملرىM  يف طبقة اجلراين 

 : طول املوجة 
 موجهة يف جمرىاألقصى إلشارة  ةطول املوجميكن حساب معينة،  M اثبت وقيمة ارتفاع هلاأرضية  جراينلطبقة  وابلنسبة

 مرتفع. ابلنسبة جملرىأقل  2Aو 1Aوتكون قيمة كل من  الثلثة األوىل. لألساليب 3A = 460 1و 2A = 930و 1A = 400 ابستعمال

قدراا  أن عتباراال أن يؤخذ يف من األفضلو . اا صارم اا حد يقابلرتوبوسفري ال ال يف معني جملرى احملسوبقطع ال ومع ذلك، فإن تردد
 .هذا احلد دونالرتدد  يتناقصالرتوبوسفري عندما  من اجملرى يف يتسرب من الطاقة الكهرمغنطيسية متزايداا 

 الديسيمرتية وجاتمن املعارات  بضع األساليبعدد يكون حوايل مائة مرت،  ةكا سمبالرتوبوسفري  ية يفجملاري سطحوابلنسبة 
 من األفضل استخدام البصرايت اهلندسية. األحواليف هذه و . السنتيمرتية وجاتامل من مئات بضعولكن 

ّأثرّميلّاملسري 2.1.2.4.4
أفقي على  وابلنسبة جملرى. كبرية جداا   هاارتفاعزاوية  كاتنت  إذا ما جمرىيف  ياإلشارة املرسلة من مصدر راديو  توجيهال ميكن 

. ,0 1984] [Boithias رتفاعاالحد زاوية اجياد فقط، ميكن  رأسيي اتنكسار  له تدرج، )k  =( مستويةسطح أرض 
 :كاتنت إذاو 

 0 1 02 ( )b H h    )4.33( 

 تكون يف هذه املعادلةو يف الغلف اجلوي.  املصاحبةالظواهر ال و  املتعدداملسري  اجملرى ولن حيدثمن هترب شارة سوف فإن اإل
1b  و تنكسارمعامل االتدرجH 0و اجملرى ةكا مسh هوائي اإلرسال. ارتفاع 
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 سطح   ذاتتضاريس منحدرة ويف . اجلراينلطبقة  األعلىمع حد السطح  الاعاعزاوية  أيضاا  0 تكون املبسطيف هذا املثال و 
الراديوي على  تنتااراال يتوقف احلالةيف هذه و التضاريس.  احندارسوف تتبع  اجلراينن طبقة أبفرتاض اال إىل حد ما ميكن مستو  

 وحده. املسريعلى ميل  وليسالتضاريس متوسط احندار و  سريالفرق بني ميل امل

. d مع طول املسري أيضاا  تلف خطياا خت 0 داحلألن زاوية  اجلوي ال تزال أكثر تعقيداا  تنكسارظواهر اال أن ,Parl] [1983ويرى 
 عتبارخذ يف االيؤ ، ولكن من الضروري أن املسريات دور هام يف حدوث تعددب يسهمسري املميل  إن، ميكن القول وابختصار

 اجلوية احمللية. األحوال وابلطبع اجملرى،يف  0h اهلوائي موقعاحندار التضاريس و  متوسط
ّيفّاجملاريّنتشارخسائرّاال 2.2.4.4

 يف اجملاري تنتاارااليف حالة و مربع املسافة.  مبقدارمتر عرب وحدة املساحة  تتناقص القدرة اليتيف الفضاء احلر  تنتااريف حالة اال
dمسافة  أي عرباملسافة.  وتتناقص القدرة مبقلوبالطاقة يف االجتاه الرأسي  اتنتاار يزول خسارة اإلرسال ترتبط ، ضمن اجملرى '

 :العلقة سبحب bfLابخلسارة يف الفضاء احلر  bL األساسية
 10logb bfL L d' A   )4.34( 

يف الفضاء  تنتاارابال مقارتنةكبري ال نيتحسالهذا  فإن ابلطبعو  .املاءفوق  من هذا القبيل ةمنخفض إرسالوقد لوحظت خسائر 
أو خسائر بسبب  عدم اتنتظام اجملاريتسرب بسبب الخسائر  مثلا  مبا يف ذلك التوهني،آليات ملختلف  Aاحلد عادة  خيالفهاحلر 

بعد  االستقبال، يزيد جمال GHz 3و 0,8ترددات بني حوايل  يف هومع ذلك، لوحظ أتن وما إليه.األرض،  من سطح تنعكاساال
هذه و . km 000 1 عندالفضاء احلر  القيمة يف ويساوي تقريباا  km 370 عند احلر يف الفضاءقيمة ال كثرياا عنفوق املاء   تنتااراال

 قد تستمر لعدة ساعات ويف بعض املواقع لعدة أايم.و  ؛اندرة تليس هااألحداث غري عادية ولكن
 .منها أو ابلقرب كبرية من املياه  فوق مساحاتشائعة خاصة  األحوالهذه و 

، MHz 6 000و 800 4و 821و 150 ترددات عندفوق البحر األسود،  km 920 طوله على مسري وقد بينت رصدات أجريت
 .,MHz 1989] [Troitsky 821 عند bfLقيمة قصوى ب لادة جمالتردد تبعية 

 اجلوية األخرى: واألحوال اجلراينخسائر إضافية تعزى إىل خصائص  هناك أيضاا و 
 (؛ITU-R P.676االمتصاص املرتبط ابلرتدد يف الغلف اجلوي الغازي )التوصية  –

 تنتاارذلك أن قياسات االتسرب القدرة من اجملاري غري املتجاتنسة )أي اجملاري اليت تتغاير خصائصها أفقياا(. مثال  –
 مان بّينت أن اجملاري غري املتجاتنسة موجودة ابتنتظام.اليت أجريت يف املنطقة من شط العرب إىل خليج ع  

حساسة للحدود  اجملاريهذه و . هاوخارجاجملاري داخل  قدرة املوجات الراديويةقرتان ابوابإلضافة إىل ذلك، هناك اخلسائر املرتبطة 
خصائصها  يف أفقياا  )موجي( دوري بتغايررتفعة املطبقات ال وتتسم .يراديو النظام ال مطاريف هوائيات تنسبة إىل مواقعللمجاري  الرأسية

 .[Crane, 1981; Dougherty and Hart, 1979]ه وخارج جمرى مرتفع سائر داخلاخلاليت تؤثر على اقرتان 
 االنعكاسّالسطحيّيفّأحوالّاجلراين 3.2.4.4

فوق يف املسريات الراديوية  ،تنظرايا تبني . وقد ابختلف أحوال اجلراينمن سطح األرض  مرآوايا  تنعكس يتختتلف القدرة ال
 أحوال األحوال العادية إىلمن  الصايف اجلوعندما يتغري وضع  قليلا  انتنعكاس ختتلفاالتنعكاسية وتنقطة أن اال تضاريس مستوية،

التضاريس غري املنتظمة أن تعكس  جاتنبياتأقل( من  صغرية )بضعة كيلومرتات أوالسطحة املقسام ومن شأن األقوية. ال تنكساراال
ية، تنكسار اال ابختلفتلف بادة خت منتظمةمن تضاريس غري  القدرة اليت تنعكس مرآوايا يبدو أن و . مرآوايا  يةالراديو أيضاا القدرة 

فإن التضاريس، احندار و  سريوفتحات اهلوائي وامل كسارتناال ألحوال تبعاا و . قدرة االتنعكاس أحوال اجلراين ازدادت وكلما اشتدت
 .احلر سوية الفضاءتجاوز تسطح ميكن أن الاملنعكسة من  القدرة سوية
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 املتعددّاملسرياتّنتشاراال 3.4.4

 ظواهر دوثحب زاويةالات األفقية واملائلة املنخفضة سري على امل الطورأتثريات و اخلبو الاديداليت تسبب  تنتااراالآليات ترتبط 
على جاتنب واحد  يةراديو  وثغرة اتنعكاس حمرقي، مما قد يتسبب يف تاكيل سطح املصاحب هلا تنتااراالاملتعددة و  املسريات

خلل فرتات القيم  اآلليات موجودة أساساا و (. 3.4 ذلك السطح وتداخل بني عدة أشعة على اجلاتنب اآلخر )الاكل من
 الرتوبوسفري. اتطبقيف و ، تنكساراال لتدرج دليلكبرية ال السالبة

 ،خمتلف اتنتاارلكل منها اتساع وأتخر نفصلة، املشعة األثنني أو أكثر من اب املسريات عادة املتعدد تنتااراالوصف وي
شديد  أثناء أحوال خبوأربعة مسريات أشعة  وجود ، لوحظعايل االستباتنةابستخدام تنظام هوائي و . املستقبِّل يف اجملتمعة

[Crawford and Jakes, 1952]تنتقائي اال أحوال اخلبوأن بعض  واسعيف جتربة عرض تنطاق  ت. وياري حتليل البياانت اليت مجع
تصل هذه املكوانت كبرية  بني تنتاارأتخر االاختلفات  ر أن. وقدّ [Kaylor, 1953] مكوانتعزى إىل سبع ت اديد ميكن أنال

 انتنواثتنية. 12 إىل

يف بعض األحيان. ومع ذلك،  جداا  اا كون عاليي أنميكن  املسريات بلدان خمتلفة أن عدد وقد أظهرت القياسات اليت أجريت يف
، km 80إىل  20 يف مسريات ترتاوح من MHz 4 000و 750و 500عروض تنطاق  يف االتساعتبني يف الياابن، من قياسات تاوه 

الياابن،  يفو . [Sasaki and Akiyama, 1979]ن أو ثلثة يف معظم احلاالت اكان اثن  اخلبوفرتة  أثناءتعددة املأن عدد األشعة 
 ينوأن الفرق بني طول مسري هذ نيمهيمن شعاعنيبني  هدامخل اتد انمجة عن عميقال حاالت اخلبومعظم  أنأظهرت القياسات 

 عرب اا سريع تفاواتا تعددة امللألشعة  سيباالتساع النتنسبة  ت. وأظهر تنتاارمسري اال أحوال ابختلفخيتلف إىل حد كبري  الاعاعني
اختلفات عالية للغاية  مع أحياانا  التأخرات تتوافق أنميكن و . واسع مما أدى إىل كثافة احتمال موزعة باكل متجاتنس تقريباا  جمال

 مسريات قصرية. يف، حىت املسريطول يف 

، ابلنسبة مثلا  تأخر. وقد تبنيال بتزايدتناقص ي معني اتنتاار مبسريمرتبط  لاعاعالنسيب  االتساعإىل أن  وتاري النتائج أيضاا 
حيث لوحظ  ،من احلاالتيف املائة  90يف  أتنه، km 50 طوهلا على وصلة GHz 11 مقيسة عند dB 12 نيزيد ع ألحوال خبو

يثبت  دون مستوى الفضاء احلر. ومع ذلك، مل dB 27 عن قلت الاألشعة الثاتنوية  اتساعاتكاتنت   انتنواثتنية، 6أتخر ال يقل عن 
تنتائج ومثة انتنواثتنية.  1قل من حوايل أب اتعادة أتخر  تقابلكبرية ال واالتساعات. اتوالتأخر  االتساعاتوجود علقة واضحة بني 

 .[Stephansen,  1981]عليها يف  االطلعإضافية ومراجع مقابلة ميكن 

 [Kaylor, 1953] واسعيف عرض تنطاق  الواردةشارة اإل اخلبو املنتظم يف كبري من  وقدراألشعة  افخنفاض يف اتساعاتوقد لوحظ 
دث تنتيجة لتأثري احنناء حت يةراديو  ثغرةإىل وجود  االفخنفاضات يف السويةهذه أن تعزى ميكن و ستوى الفضاء احلر. مبفيما يتعلق 

 بعض القفزات يف الواردة املقيسةشارة لإلكبرية ال ةالزاويّ  اتسبب االحنرافتت. وعلوة على ذلك ميكن أن اجلراينطبقة  يف األشعة
 اهلوائي. يف فك اقرتان

 املتعددّاملسرياتّنتشاراألحوالّاجلويةّوالتضاريسيةّاملرتبطةّابال 1.3.4.4

 GHz 11,6 عند ترددشارة اإل قياس سوايت، ياإلجنليز و الفرتنسي  نيالساحل ، بنيلالقنا عرب km 155 طوله مسري امتداد علىمت، 
خلل هذه الفرتة بدا و ساعة.  36ألكثر من  عالية السوية شارةاإليف حالة واحدة استمرت و ر. احل الفضاءتتجاوز قيمة اليت 

أتفق. وكاتنت مدة  جمرى قد وّلد ،مشال غرب فوق البحر البارد متحركاا ابجتاهمن فرتنسا  ، القادماهلواء الدافئ على غري العادة أن
مسري التاتت  على تنفسو . [Vilar et al., 1988]هذه ألحوال الطقس  املرصودةدة املمع  متسقة السويةية شارة عالاإل

مركز الضغط  بوجود: أحوال إعصار ضغط عالالعادية، لوحظ أن تعزيزات إشارة قوية حدثت أثناء  األحوال ، يفالرتوبوسفريي
 .[Spillard et al., 1989]القارة  فوق واترةفوق احمليط األطلسي  اترة العايل

 سالبةية اتنكسار تتسم أبحوال ليال  أثناء تنتااراال مسريات خمتلفة أن أحداث املستقاة منواحد  عند ترددوتبني النتائج التجريبية 
بقى عدة ساعات يف تلك احلالة ميكن أن تر و احل الفضاءشارة فوق قيمة اإل تزداد سوية، تنفس العملية. أوالا  غالباا ما تتبعقوية 

 احلر الفضاءقيمة  فوقستوى امل يف الليل، حتدث تغريات قوية وسريعة أخرى منفرتة  وأثناءبعد ذلك، و اختلفات بطيئة فقط.  عم
ظهر التسجيلت احلر. ومع ذلك، ت   قيمة الفضاءمرة أخرى فوق  ترتفع السويةما  عندما تنتهي هذه الفرتة الثاتنية، غالباا و . ودوهنا
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قياسات جوية  أظهرت وقد. GHz 6,1 ها عند ترددمن اضطراابا أقل  مثلا  GHz 3,8 عند السويةات أن يف عدة تردد املتآوتنة
 درجةتوسط مبالطبقات  ةأرضية متعدد وجود بنية، يف حالة واحدة، تنتااراالهذا النوع من أحداث  أثناء ورصدات راديوية متآوتنة

 .[Mon et al., 1980]على مستوى األرض  (hPa 1 035)وضغط جوي مرتفع  درجة مئوية 0 حرارة

رارة احلافخنفاض درجة  صاحبهالصباح الباكر،  يف، الذي تطور (dB 10) يف السوية قويالتعزيز اليف حالة أخرى، لوحظ أن و 
 UT 0700الساعة  يف درجة مئوية( 0)درجة احلرارة الصغرى  ولوحظت. املستقبِّلاألرض وحدوث ضباب كثيف يف موقع  على

 مستوى اإلشارة.يف اختلفات قوية وسريعة  حدثتعندما 
ّتغايراتّزاويةّالوصول 4.4.4

جمال الفضاء  يف التداخلقياس و  [Crawford and Jakes, 1952]الوصول ابستخدام حزمة هوائي قابلة للتوجيه  مت قياس زاوية
[Webster and Scott, 1987] املعدل تنكساراال دليلالوصول والتدرج يف  جيدة بني زاوية ترابط هناك علقةتبني أن . و .

 احنرافات كاتنتو . دوتنهدرجة  0,8و  العاديدرجة فوق االجتاه  0,7تصل إىل كبرية   ةزاويّ  ات، لوحظت احنرافالرأسي املستوي يفو 
وصول ال زوااي يف لوحظت اختلفات كبريةو األفقي.  يدرجة يف املستو  0,1أكرب من  ليست مطلقاا زاوية الوصول غائبة عادة و 

 درجة. 0,9 تصل إىلالرئيسي  الاعاعمسري  يف

 فوقّاملعياريّنكساريفّأحوالّاالّنتشارمتثيلّقناةّاال 5.4

األمور و (. قيد النظرنموذج الأشعة مادية )يف إطار  أهنا من الواضحف، تتبعالحماكاة  عمليات ستمد أشعة متعددة منعندما ت  
 ليست قوية عموماا  األشعةاسرتجاع ، ألن طرائق من البياانت التجريبية معلمات األشعةت ستخرج عندما  هبذا الوضوحليست 
 الضوضاء اليت تؤثر على البياانت.كذلك بسبب بسبب حمدودية عرض النطاق و وذلك 
 النموذجّاملتعددّاألشعة 1.5.4

دراسات احملاكاة ب وهو مدعوم ،لوصف الواقع املادي عن كثب هو النموذج املادي األكثر استخداماا  األشعةتعدد املنموذج ال
مثل طبقات  ،الغلف اجلوي البىن يفوتاري هذه الدراسات إىل أن وجود بعض  .(2.4.4 البند) األشعة تتبع أساليبابستخدام 

بعض وقد يعزى ات. ري مسار على عدة تنت متطابقة موجاتت ستقبل فيها خل امناطق تد تفضي إىلقد  فوق املعياري، تنكساراال
 دالةميكن التعبري عن و . اجلويف  تنكساروالبعض اآلخر إىل اال اجلو يف طابقاتتىل االتنعكاسات من األرض أو من الهذه األشعة إ

 :ابلعلقةتنقل هذا النموذج 
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  )4.35( 

 .iللاعاع الذي ترتيبه  ،على التوايل والطور،تأخر الو هي االتساع  iو iTو Aiو  =f 2 حيث

 ؤخذ كمرجع.ي الذي األشعة أحد واألطوار إىل رات، والتأخسوية الفضاء احلرمرجعية، مثل  سويةعادة إىل  االتساعات وتن سب
 :كما يلينقل  دالة ال تكون عندئذ

 
1

j( )
0

1

( ) i i

N
T

i

i

H a a e


  



   )4.36( 

 تنسبة إىل الاعاعخرى األشعة زحزحة الطور لألر و التأخ مها iو iTو ة،املرجعي السويةتنسبة إىل  اتساعا الاعاع امه iaو 0aحيث 
 .0a ذي االتساع املرجعي

مبثابة  N إىل على الوضع املادي. ولذلك ينبغي أن ينظر يتوقفالذي  N عدد األشعة تغاير قابلية من مسات هذا النموذج هوو 
 منوذج. معلمة
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النطاق  عرض أعطت القياسات يف وقد من األشعة. كبرياا   عدداا  (MHz 400)النطاق العريض  تعطي قياساتوغالباا ما 
450 MHz يت القيم جمموعia وi  رابعي األشعةلنموذج [Crawford and Jakes, 1952] األشعة  يعاومنوذج سب

1953] [Kaylor,  0 =( صفر أن فروق الطور تساويافرتاض مع i(  .من القياسات يف عرض النطاق وتبني، يف كلتا احلالتني
GHz 1,3 ،يعين  رتدد. ومع ذلك، فإن النموذج الال كنسختلف املعلمات أثناء  ابالسماح  مع أربعة أشعة كافية ولكن أن
 جراينطبقة  ي ذيجو منوذجيف  شعةاأل حماكاة تتبع عمليات ما تعطي غالباا و من األشعة. مرتفع  Nعدد  استخدامابلضرورة 

 اجلو. ها يففقط أصلأشعة ثلثة  ةواحد

مكن ومن امل. يةالراديو  الثغرةف اجملال يف منطقة يوصتمنوذج تعدد األشعة، ال ميكن  إليه يف تقريب البصرايت اهلندسية اليت يستندو 
 .يةكافئاملعادلة املطريقة  من قبيلأخرى،  بطرائق حتليله
 يداتّالنظريةّبشأنّإحصاءاتّالرتددّالوحعتباّراال 2.5.4

اتساعها توزيعات ومن مث ميكن استخراج ختلف األشعة. ملجتاهي االموع اجملهي  املستقَبلةشارة تكون اإل، يف حالة تردد وحيد
 جيداا  موصوفة الواجب اتباعهاطريقة والاإلشارات.  فرادى افرتاضات معقولة باأن وضعتإذا  تنظرايا  وطورها

 .[Beckmann, 1964] يف

 ميكن احلصول، مل يكن هنالك من مكوتنة مهيمنةإذا فحتمية.  إشارةهام هو وجود إشارة مهيمنة مباشرة، تعترب  اعتبارهناك و 
 .أعمتوزيع  على ذلك، خلف ،( أوعلى حنو متجاتنس موزعةاإلشارات  ت أطوار فرادى)إذا كاتن Rayleighتوزيع  على

املزيد  ومثة .Rice-Nakagamiصل على توزيع حن، Rayleighشارات األخرى يف متجه وجتتمع كل اإلإشارة اثبتة  توجدعندما و 
 .[Kalinin, 1992] يف ةالعام اتالتوزيع من

 عدد، أو صغري جداا  عدد مكوانت اإلشارةألن نطبق )تعندما ال و . املركزي احلدكل احلساابت السابقة تنظرية   وتستخدم
 .عموماا  ي نظر فيهومل  داا (، فإن الوضع أكثر تعقيعاوائي ملكوانتا

 اتساعمربع  يف شكلالتوزيع االحتمايل خيتلف دالة  فإن تغاير، عميقال تنقتصر على أحوال اخلبووقد تبني مع ذلك أتنه عندما 
 .Rayleigh خبو هذا أحياانا  اخلبو . ويسمى جمالافرتاضات عامة جداا  يف ظل( Rayleigh توزيع حيدث يفشارة )كما اإل

 لدالةّالنقلّاملتعددّاملسرياتّمناذج 3.5.4

مناذج رايضية أبسط بكثري  بواسطة (MTF) املسريات النقل املتعددمتثيل ، MHz 60حوايل  دون اتنطاقاليف عرض من املمكن، 
 ةمتعدد أشعةمناذج بوصفها . وميكن تصنيف هذه النماذج مادايا بداهة ليس هلا معىن  اولكن معلماهت ةتعددامل من منوذج األشعة

 افرتاضية. مناذج أشعة احلدود أو

ّمناذجّاألشعةّاملتعددةّاحلدود 1.3.5.4

ستخدام تقريب رايضي تقليدي اب وذلكحدود حقيقية أو معقدة،  اتبواسطة متعدداملسريات  من املمكن متثيل النقل املتعدد
صغرية مبا فيه  املتعدد املسريات النقلتاوهات غالباا ما تكون لقناة إرسال،  MHz 60 إىل 20 النطاق وضمن عرض. لدالة ما

 أو أقل. 2 املرتبةحدود من  متعدداتالكفاية لوصفها على حنو كاف بواسطة 
 ومن الطرائق املتاحة ما يلي:

 التعبري متعدد احلدود عن االتساع والتأخر اجلماعي كدالة للرتدد، وشكله العام: ( أ

 2
0 1 2( ) ... N

NP C C C C        )4.37( 

 [. ولكن هذه النماذج هلا عدد كبري من املعلمات.Liniger, 1983؛ Smith and Cormack, 1982م
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 متعدد احلدود املعقد لدالة النقل وشكله العام: ب(
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     )4.38( 

[Sylvain and Lavergnat, 1985]. 
املستخرجة من مع البياانت التجريبية  اا جيد متوافقاألوىل،  حدود املرتبة الذي يستخدمتعدد احلدود ب(، املنموذج وتبني أن ال

 GHz 11 عند تردد كيلومرتاا  50و 37 قفزة بطولبياانت و  MHz 26 تنطاقيف  GHz 6 عند تردد كيلومرتاا  42,5 طوهلا قفزة
 اديوية الرقمية"لت الر املرحّ  تنظم كتيبيف "ووصفت النموذج  معلماتوقد مت احلصول على إحصاءات عن . MHz 55 تنطاق يف

 .1996االحتاد الدويل للتصاالت،  الصادر عن
 مناذجّاألشعةّاالفرتاضية 2.3.5.4

مع عدد اثبت وحمدود  (36.4)ابستخدام مناذج خمتلفة هلا شكل رايضي مماثل للمعادلة النقل املتعدد املسريات  وصف ميكن أيضاا 
N  فإن النقل، دالةالتبسيط يف التعبري عن  عمليات إىل ". ولكن تنظراا األشعة"مناذج  من األشعة. وتسمى هذه النماذج تقليدايا 

شعة األاإلشارة إليها ابسم " ميكنلتجنب الغموض، و احلقيقي.  تنتااراالات سري مبعلقة مباشرة  عموماا ليس هلا هذه "األشعة" 
 فرتاضية.االألشعة هذه ا احلديث عن التالية، يفرتض دائماا  األشعةذج امن أوصافيف و فرتاضية". اال

 عرض يف اا مرضي اا تقريب ،عموماا  يوفر، من شعاعني اا افرتاضي اا منوذج أنتعدد األشعة املنموذج الظهر التحليل النظري على أساس وي  
بد  والعض احلرية خلفض عدد املعلمات إىل ثلثة. بيسمح ب بل إتنه MHz 100 [Rummler, 1980] تنطاقات أقل من حنو

خطي. ، ألتنه تقدير غري العنايةوحيتاج إىل بعض  دائماا  بديهياا  نموذج من البياانت التجريبية ليسال معلماتأن تقدير  ملحظة من
 فرتاضياالنموذج يف ال جيد مل متثل باكلنقل التجريبية ال داالتأن بعض  1982]مHosoya و Sakagami ومع ذلك، وجد

 .األشعة يثلث اا افرتاضي اا منوذج استخدما لذلك  وتبعاا  شعاعني، من

 :ابلعلقة"( ي األشعةثلثبسط املنموذج ال" سمى أيضاا ي) ذي الاعاعني نموذج العاميف النقل ال دالةعن  ويعرّب 

  j( )
( ) 1 e M fH a b

  
   )4.39( 

 حيث:

 a وb: كل اخلبو االتنتقائي، على التوايلمعاملن مرتبطان ابتساع وش 
 f:  االفرتاضي الثاينأتخر الاعاع 

 M: .الرتدد الزاوي لعمق اخلبو األقصى 

غري تقابل أوضاع زحزحة الطور  ‘زائد’وعلمة تقابل أوضاع زحزحة الطور الدتنيا، يف األس  ‘انقص’علمة و ، 1أقل من  bقيمة وال
 .التأخر اجلماعيقياسات  ما مل تتوفرهذا الغموض ة ميكن إزالوال الدتنيا. 

يف عرض  املقيسةنقل ال مع داالتباكل مرض  توفيقهأن هذا النموذج ميكن  [Metzger and Valentin, 1989] وقد بني
نموذج يف الدراسة تنظرية إلحصاءات معلمات ومثة . كيلومرتاا  55 مسري طولهعلى  GHz 9,5 عند MHz 44النطاق 

[Grünberger, 1989]. 
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 نتشارمتثيالتّمبسطةّلقناةّاال 6.4

 جّاألشعةمناّذ 1.6.4

 النموذجّثنائيّاألشعةّوالنموذجّاثبتّالتأخر 1.1.6.4

عرض النطاق(،  B)و f = B1/6 حيثثل هذا النموذج، ومي. f قيمة أتخر اثبتة بتحديدميكن خفض عدد املعلمات إىل ثلثة 
وعرض تنطاق  GHz 6 ترددعند  كيلومرتاا  42 طوهلا مت تطبيقه على بياانت وصلةوقد  املقيسة؛نقل ال داالتعلى حنو كاف 

26,6 MHz (حيث f = 6,3  1979انتنواثتنية] [Rummler, ،)عند تردد كيلومرتاا  50و 37 وصلتني بطولبياانت من  وعلى 
11 GHz  55وعرض تنطاق MHz (f  =03,3 .)انتنواثتنية 

وخلفاا (. MHz 40عرض تنطاق ) GHz 4 عند ترددخط البصر  مسريحتليل القياسات على  االحتادية أملاتنيامجهورية وقد مت يف 
من الضروري استخدام أن هنا  تبني، تأخري افرتاضي اثبتب النقل املتعدد املسريات ممكناا التوافق معحيث كان  ،لنتائج السابقةل

 األرض. نعاألشعة املنعكسة  يفطويلة التأخرات ابلمتغري. وميكن تفسري ذلك  أتخر افرتاضي

قناة تنوع فضاء يف نقل ال دالةلتمثيل  يف وصلتنيوقد مت يف الوالايت املتحدة متديد هذا النموذج على أساس القياسات 
[Rummler, 1983]. 

 النموذجّثنائيّاألشعةّاملعاير 2.1.6.4

. وهذا يعطي Mو fو b هي املعلمات الثلثوعندئذ تكون . a  =1على أساس خفض عدد املعلمات إىل ثلثة،  ميكن أيضاا 
مت  وقد MHz 55يف عرض النطاق  املقيسةنقل ال داالتحنو كاف  على . وقد تبني أن هذا ميثلاملعايرالنموذج ثنائي األشعة 

 .GHz 11 عند تردد كيلومرتاا 50و 37 من أجل قفزتني بطولاحلصول على إحصاءات 
ّالنموذجّاملركزيّثنائيّاألشعة 3.1.6.4

 M = cثنائي األشعة املعاير، على أساس نموذج المن  مركزايا ثنائي األشعة، مستخرجاا  اا منوذج الباحثنياستخدم عدد من 
هذا النموذج مفيد لبعض التطبيقات، وخاصة و . النطاق قيد النظرتوهني يف مركز عندئذ تثبت تنقطة . املركزي الرتددهو  cحيث 
تكون فيها  ال ثل البياانت التجريبية اليتميذا النموذج أن هلال ميكن  ،ع ذلك. وماملوجة احلاملةهو تردد  يرتدد املركز ال يكون عندما
 املذكورة أعله. الداالت على غرارنقل ال دالةصلح لتمثيل يال  وفه ومن مث، يف املركز التوهني عموماا تنقطة 
 متثيلّمعلماتّتشوهّاالتساع 2.6.4

. االتساع هلتوصيف تاو  نيترددين منفصل اختلفات االتساع يف فيها تستخدم "تنقطتني" طرائقاملوصوفة هنا هي  طرائق املعلمات
عرض  يستخدميف الطريقة الثاتنية، و تنطاق الرتدد قيد النظر.  حافيتعند  ويكون اختيارمها، نالرتددايثبت يف الطريقة األوىل، و 

التباعد  ولذلك فإن الفضاء احلر. سويةلنسبة إىل اب اخلبواحلد األقصى واحلد األدى من عمق  تنقطيت نرتدداواسع ويوافق التنطاق 
 .تنتاارلظروف اال ، تبعاا متغري ينالرتدد ينهذ بني

 الرتددينالطريقةّالثنائيةّالنقاطّوثباتّتباعدّ 1.2.6.4

التوزيع  تعطي. وهناك طريقة، [Sakagami and Hosoya, 1982]لتاتت ابستخدام هذا النموذج يف ليرد وصف إحصائي 
الرتوبوسفري،  غري املتجاتنسة يف يف الطبقاتالناجم عن اتنعكاس موجات الراديو  اخلبواخلطي بسبب االتساع  تاتتلاإلحصائي 

 m قدرها سماحيةب، عادي هفرتض أتني   الذي ،القفزات توزيع إىل الطريقة هستند هذت. و ,Kalinin] [1985يف  ةموضح
 طبقات الرتوبوسفري. يف

طوال األمن خمتلف لوصلت  الفضاءستقبال تنوع اب اليت تتحققمفيدة يف وصف التحسينات  النقاطثنائية طريقة ال وقد تبني أن
 [.Vigants, 1983؛ Sakagami and Hosoya, 1982؛ Babler, 1973م
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 الرتددينوتغايرّتباعدّّالطريقةّالثنائيةّالنقاط 2.2.6.4

 الفضاء احلر ضمن سويةدون  على التوايل ألدىااألقصى و  اخلبو ، ومها عمقnAو mAيقابلن يف هذا النموذج  اناملختار  نرتدداال
قصى األ وهو تاوه االتساع، DA  =nA - mAالفرق  ياملعلمة النموذج هو . [Kaylor, 1953] املستقَبلنطاق ال عرض

 .[Martin, 1982]ير ا( مع أتخر متغa) منوذج األشعةحلساب معلمات  nAو mAتني القيماستخدام  . وميكن أيضاا النطاق يف

 تأللؤاتّاإلشارةّبسببّاالضطرابّيفّالغالفّاجلوي 7.4

شارة لإلزاوية الوصول يف االتساع وتقلبات يف إىل تأللؤات  تنكساراال يف دليلاملضطربة  حاالت الاذوذؤدي ت أن ميكن
حيجبها ولكن ميكن أن  ما فوقهاو  موجات صغريةترددات  يفات خط البصر مسري كل   يفهذه اآلاثر موجودة و . املستقبلة

 .3° أقل من ارتفاعزوااي ب ةائلاملات سري امل ويففقية األات سري امل يفوالظواهر ذات الصلة  املسريات املتعدد اخلبو
 تأللؤّاالتساع 1.7.4

 :[Tatarskii, 1967] يف التأللؤاتبسبب  املستقبلةشارة لإل االتساعلوغاريتم  جرى حساب فرق

 

7/6
2 2 5/62

42.5 ( )x nC r r dr
 

   
 

 )4.40( 

 حيث:

 x: االحنراف املعياري للوغاريتم القدرة املستقّبلة 

 : طول املوجة (m) 

 m)-2/3( تنكساردالة بنية دليل اال : 

 r: املسافة على طول املسري (m). 
لطلع لو . [Tatarskii, 1967]من  42,9إىل  42,2من  تفاوتةاملميكن اشتقاق القيم ة؛ و ، هو قيمة متوسط42,5ثابت، وال

تأللؤ  ملدى تغايرقياسات  Crane [1976a]وقد أجرى . [Brussaard and Watson, 1994]الشتقاق، اتنظر عملية ا على
فصول خلل  GHz 7,3 عند جمال تغاير Haystackمن قياسات  امللحوظةالبياانت وتبني . السواتلعلى طول مسريات االتساع 

مقابل زاوية  x (dB) لوغاريتم القدرة املستقبلة تربيع التقلبات يفمتوسط ، واليت تبني جذر 5.4 ني يف الاكلكما هو مب  السنة
 متوافقة يتأللؤ تروبوسفري  رصدات إىل GHz 7,3 دعن وكذلك GHz 0,4 عندالقياسات وقد أفضت . الساتل الظاهرية ارتفاع

املسريات  املتعدد اخلبو كان  أدى ارتفاعيف زوااي و  ؛درجات 3أو  2فوق  رتفاعضعيف لزوااي االالمع تنبؤات تنظرية التأللؤ  اا تنوعي
 .اا الغلف اجلوي مهيمن يف

 أن ومبامعني.  مائلعلى طول أي مسري  تنكساراال دالة بنية دليلعلى معرفة  االتساع على وجه الدقة يتوقفمعرفة تأللؤ فإن لذلك و 
Cn نموذجلل اتتقريب وضع فل بد منهذا غري معروف عادة ابلتفصيل، 

فوق  ارتفاعزوااي و  GHz 7 وعند ترددموقع معني. من أجل  2
 (.5.4 الاكل وعرض حزمة اهلوائي )اتنظر رتفاعلزاوية اال تبعاا  dB 1,0 حوايلو  0,1 شارة يف سوايت بنياإل تتقلب درجات، قد 3
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 5.4الاكل 

 االحنرافّاملعياريّلتأللؤّاالتساع

ّ(مرتاّ 37ّ)قطرّاهلوائي:ّ
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مجع إحصاءات  والغرض من ذلك هو. GHz 11يف تنطاق  (OTS) بواسطة ساتل االختبار املدارييف أورواب، مت إجراء قياسات و 
تتجاوز عتبات  عن االتساعات اليتمت مجع إحصاءات  وكذلك. [Ortgies, 1985] املومسية والتبعيةشارة اإلتباين  عن مفيدة

 [Moulsley and Vilar, 1982]درس و . [Vander Vorst et al., 1982]لكل منها  ة واملومسيةنهاريالوالتغريات  حمددة سلفاا 
 تنظرايا و  التوزيعات على املدى الطويل، جتريبياا و دى القصري امل على اتساع جذر متوسط الرتبيع ابلتفصيل العلقة بني توزيعات كثافة

 على السواء.

 حلدودالقيم النموذجية وتقع . حبكم النطاق ن كثافة القدرة الطيفية لعملية التأللؤ حمدودةأب تفيد هناك أدلة كثرية من التجاربو 
اليت  h االضطراب طبقة ارتفاعتربط علقة  وجدتوقد . GHz [Rücker, 1985] 11 عند تردد Hz 3إىل  1 يف جمال الرتدد قطع

 .[Rücker and Dintelmann, 1983]األرض  من خبار املاء القريب حمتوىمع متوسط  تسبب التأللؤ

قطر اهلوائي.  إىل ةتنسب تنكسارجتاتنس اال مقياس عدم، على أحجام وائياهل فتحة وهو احنطاطاآلخر،  البارز التأثري ويتوقف
مع وسط فتحة اهلوائي  بسبب اقرتان ،وائياهلخسارة -مبثابة كسببعض األحيان  يفالذي يعرب عنه ، التأثريوحيدث هذا 

 التايل: على النحو Fresnel أحجام منطقة حتديد، ميكن بعيد ساتلالرتوبوسفري إىل  يَعرب اتنتاار وابلنسبة ملسري. تنتااراال

 F n z  )4.41( 

 حيث:

 n: مرتبة منطقة Fresnel 

 : طول موجة التاغيل 
 z:  طول املسري املخّفض( )r L r

L


  

Aربيع : 
Bصيف : 
Cخريف : 
Dشتاء : 

 زاوية االرتفاع )درجات(
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 L: جمموع طول مسري الاعاع 

 r: .املسافة على امتداد مسري الاعاع 

مقاييس صغرية مقارتنة حبجم منطقة ويف . املقياسواسع من أحجام  على امتداد جمال تنكساراال دليلاضطراب  حتدث تقلباتو 
Fresnel ؛تاتت ال، ميكن وصف غري متناح وميكن أن يفضي تاتت ال يكون Fresnel أكرب من منطقة ويف مقاييس أبتنه متناح 

 تنتيجةوائي اهلفتحة  مستوييف  امللحوظةاملكاتنية  االتساعأكرب تقلبات  وحتدث. الواردةواجهة املوجة  يفاحنناء مكاين كبري  إىل
فإن ، Fresnel فتحات هوائي أكرب من حجم منطقةل وابلنسبة .Fresnel حجم منطقة مرتبة املقياس يفأحجام  يفتقلبات 

 يتناقص رتفاعزاوية االكلما ازدادت ،  وهكذااهلوائي.  بواسطة مكاتنياا  يتم توسيطها ةموجتاملوجة امل النامجة عن جبهةالتقلبات 
فإن النتيجة هي حدوث افخنفاض  ولذلكضطربة واهلوائي. املطبقة البني  r بسبب سرعة تناقص املسافة Fresnel حجم منطقة

وأشار  خسارة(.-اض طفيف يف كسب اهلوائيات الفعال )أي كسبوافخنف الفتحة توسيطيرجع إىل  التقلبعمق  يف
Tatarskii [1967] دائرية الفتحة ذي ال كون قطر اهلوائييعندما املائة  يف 20بنسبة  جذر متوسط الرتبيع تنخفض إىل أن تقلبات

1األوىل  Fresnel تنصف حجم منطقة هو ابتنتظامرجحة امل

2
aD z

 
  

 
. 

أقطار هوائي و درجة،  32إىل  4يف حدود  رتفاعزوااي اال تاملالقياسات اليت  إىلأدانه  املوضح يويستند منوذج التأللؤ الرتوبوسفري 
؛ Lo et al., 1984عدة مناطق مناخية خمتلفة ميامل ، و GHz 14إىل  7مدى الرتدد من  ويرتاوح، رتاا م 36و أمتار 3بني 

Rückerand Ortgies, 1985 ؛Karasawa et al., 1988 ؛Banjo and Vilar, 1986 الحنراف اب[. وتنتيجة لذلك، ميكن التنبؤ
 التأللؤ على النحو التايل: اتساعيصف  الذي املعياري

 
 

σ ( )
σ

sin θ

n
ref

pre b

f g x
 )4.42( 

الظاهري ابلدرجات. ويوصف  رتفاعهي زاوية اال ، و1,2تساوي b ، و7/12تساوي  n، و(GHz) هو تردد التاغيل fحيث 
 التأثري اجلوي كما يلي:

 3 4σ 3.6 10 10ref wetN     )4.43( 

wetNوميكن احلصول عليه من التوصية )3.11( ية، هو احلد الثاين يف املعادلةتنكسار ، التعبري الرطب يف اال P.453 R-ITU 
 (.6.4 الاكل )اتنظر

 

 :[Haddon and Vilar, 1986]كما يلي   g(x)وتعطى دالة توسيط اهلوائي 

 
2 11/12 5/611 1

( ) 3.86( 1) sin arctan 7.08
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 )4.44( 

 حيث:
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 c:  سرعة الضوء (m/s) 

 D:  قطر اهلوائي (m) 

 : كفاءة اهلوائي 
 L:  مسري االضطراب الفعلي (m) 

 eR:  تنصف قطر األرض الفعليm) 65 x 10,= 8 eR(  
 h: االضطراب  ارتفاع(m). 

القليل  عرف إالي   ال مبا أتنهلكن، و واملناخ.  [Rücker and Dintelmann, 1983] ابختلف الفصل، hاالضطراب،  ارتفاع خيتلفو 
 مرت. h  =1 000 قيمة أبن فرتاضاال، ميكن ةاملناخي التبعيةعن 

سوية وتعطى . عاديباكل  موزعاا ، األجل رتاكمي الطويلالتوزيع ال، يف dBبوحدة  ، املعرب عنهA شارةوال يبدو أن خبو اإل
 :الزمن يف العلقةمن املائة  يف p ها بنسبةجتاوز اليت يتم  A(p) اخلبو

preapA σ)(  (49.4) 
 بواسطة: aحيث ميكن تقريب العامل 

3 2
10 10 100.061(log ) 0.072 (log ) 1.71 log 3.0 (  0.01 50)a p p p for p       )4.50( 

. أكثر أو واحد شهر فرتة مدى على يف النموذج املستخدمة رارة السطحية والرطوبة النسبيةاحلدرجة توسيط معلمات من املفرتض و 
 أقصر. فرتة زمنية يفذه املعلمات اجلوية، فإتنه ليس من املمكن استخدام هذا النموذج هل تنسبياا  وتنظراا لطول زمن التوسيط
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 6.4الاكل 
 (ppm)ّ(جزءّيفّاملليونيةّالسطحيةّ)نكساّرالتعبريّالرطبّلال

 يفّاملائةّمنّالسنة50ّاليتّيتمّجتاوزهاّ
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ابستثناء الفرتات  مقيسةإىل بياانت  استناداا  الذي وضعأعله،  املوصوفمنوذج التأللؤ استخدام  ميكن أيضاا ه وقد وجد أتن
 .املمطرةيف األحوال املمطرة، للتطبيقات العملية 

 تأللؤاتّزاويةّالوصول 2.7.4

، Haystackيف مرصد  واسعةفتحة  تتبع ذيابستخدام هوائي  الرصدات الساتليةتاري البياانت اليت مت احلصول عليها من 
زيد يهلوائي  كبرية ابلنسبةة  زاويّ ال التأللؤات (، إىل أن من غري احملتمل أن تكونGHz 7,3 عند تردديستفورد )ماساتاوستس( )و 

. اتدرج 10أعلى من  ارتفاعدرجة يف زوااي  0,01من  حلزم عرضها أكربأو  رتفاعدرجة يف مجيع زوااي اال 0,3 عرض حزمته عن
 يةسطحالية تنكسار ابستخدام قيم اال تنكسارعدم اليقني املتوقع يف تصحيح اال مرتبةهي من تنفس  رتفاعتقلبات زاوية االو 

[Crane, 1976a] . هوائي ارتفاعمقابل  رتفاعيف زاوية اال الرتبيعجذر متوسط  يف تقلبات إىل مدى التطرف 7.4 الاكلياري و 
 رصد ، كما هو مبني، طوال عام من عيناتاستباتنة تبعية فصلية تمتوقد . GHz 7,3 عند تردد (اا قدم 120) مرتاا  36,6 مبقدار

متنوعة  طائفةوصول خلل زوااي الهذه املقادير من آاثر  ثحدو اجلوية. ومن املتوقع  والفصل واألحوال اليوم أوقات خمتلفة من يف
تقلبات ال تربيعمتوسط  جلذر ترد القيم الوسطى، أيضاا  حالة املرجعيةوألغراض اإلن الرتدد. ع ستقلة تنسبياا املمن ظروف التاغيل 

درجة،  43األولية من األفق إىل  رتفاعهذه البياانت، اليت ترتاوح يف زوااي االو . [Crane, 1976b] 8.4 الاكل يف حبسب الفصول
ورمبا بسبب الرتوبوسفري.  ةملدة مخس دقائق( املتوقع رصد)خلل فرتة  رتفاعزاوية اال اتقياس أحوال عدم اليقني يف متثل متوسط

 املوقع نم درجات أخفض من عدم اليقني قياس أوالدقة  يفأفضل درجة وائي اهلدة يوحالتصال تنظم اال أو اتقق الرادار حت ال
 الرتوبوسفري. كامل اليت تعرب  ات سري امل تلك اليت تتحقق يفالزاوي، على التوايل، من 

زاوية الوصول  قيم تقلبات وال تتوقف يف مناخ معتدل. ةلقيم املتوقعل ةممثل تخلل فرتة عام وكاتن Haystack جرت رصدات وقد
إىل  1 كامل املدى منيف   8.4و 7.4 الاكلنييف  الواردة القيم رتدد، وميكن استخدامعلى الالرتوبوسفري  يف بسبب االضطراب

GHz 30 . هاماا األيوتنوسفري  الناجم عنزاوية الوصول  تأللؤأن يكون  ، ميكنيف ترددات منخفضة تنسبياا و. 

 7.4الاكل 
 االحنرافّاملعياريّلتأللؤّزاويةّالوصول

ّمرتا (37ّ)قطرّاهلوائيّ=ّ
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 زاوية االرتفاع )درجات(

Aربيع : 
Bصيف : 
Cخريف : 
D :شتاء 



 األرصاد اجلوية الراديويةكتيّب  88

 

 8.4الاكل 
 رتفاعاالحنرافّاملعياريّيفّتأللؤّزاويةّاالمتوسطّ
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 التشتتّالرتوبوسفرييّانتشار 8.4

سري امل يف مقياس صغريالتجاتنس على  أحوال عدم كاف من  إىل حد سبب وجود عدد كبريبالتاتت الرتوبوسفريي  اتنتاارحيدث 
 سطح فوق( كيلومرتات بضعة حىت ورمبا) االمتار مئات بعد على تقع منطقة يف ،يةتنكسار اال متوسط ، أو االحنراف عنيالراديو 

يكون عليه  وأشد ماالتقلبات.  تتوضع عليهاإشارة مباشرة  ليس هنالك من(. وعلى النقيض من ظاهرة التأللؤ، 9.4 الاكل) األرض
 وتكون ية.تنكسار يف متوسط اال N على حجم االحنراف للتاتت املقطع العرضي ويتوقفاألمام.  حنويف االجتاه القريب  التاتت

على تغريات طويلة األجل.  مرتاكبةتقلبات قصرية األجل بوتتميز  الفضاء احلرقيم دون  dB 100إىل  50 مبقدار عادة الواردةشارات اإل
 .األجلطويلة الللتغريات للتغريات القصرية األجل وتوزيع لوغارمتي عادي  Rayleigh توزيعالتوزيعات اإلحصائية وتتبع 

 9.4الاكل 
 الرتوبوسفرييّتشتتالّانتشار
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Bابقي السنة : 
f :7,3 GHz 
aD :6,36 m 

 زاوية االرتفاع الظاهرية )درجات(
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 :خريف
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 للحزمتني من كل اهلوائينيحجم مارتك 
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 .التاتت الرتوبوسفريي اتنتااركسب اهلوائي يف   من حيث شدة اجملال واحنطاطمكاتنية قوية  أحوال شذوذوقد لوحظت 
 منذجةّالتغرياتّالطويلةّاألجلّيفّشدةّاجملال 1.8.4

علمة املو  التاتت الرتوبوسفريي اتنتاارفمن الضروري للتطبيقات إجياد علقة بني خصائص  املقياس غري معلومة التقلبات الصغرية مبا أن
 [.Boithias and Battesti, 1983املعلمات املمكنة م تن ظر يف هذا الصدد يف عدد منالرتوبوسفري. وقد  يف" الكبرية املقياس"

 للهواءّابلقربّمنّاألرضّنكسارالعالقةّمعّدليلّاال 1.1.8.4

 :نيالتالي للسببنيواسع النطاق، وذلك اا اهتماممن هذا القبيل وجود علقة عن البحث  لقي
 ؛لتحديداسهلة  )sN( ية عند سطح األرضتنكسار اال –
 قيم تكون فيهايف العديد من احلاالت، وال سيما يف املناخات املعتدلة أو يف املناطق اليت  ،ةهذه العلقة صحيح بدت –

 منخفضة. sN يةتنكسار اال

املدارية.  السنة يف املناطق االستوائية أو من، ال وجود هلا يف أي وقت أبي حال. أوالا  فإن هذه العلقة ليست عامليةومع ذلك، 
لكل  dB بوحدةعنها  )معرباا  تنكساراال دليل تغرياتإىل سارة اخلترتاوح تنسبة تغريات  حىت يف املناطق املعتدلة، قدو ، اثتنياا 

أثناء ذلك يف املناطق املدارية  N وحدة لكل dB 1 إىلهذه النسبة وقد تصل لمنطقة. ل تبعاا  0,6إىل  0,2( من حوايل N وحدة
 .الذي تكون فيه العلقة على أشدهااجلزء من السنة 

جتاتنس تقع على بعد مئات االمتار  حتدث جراء أحوال عدم تنتااراالألن آلية  ليس مستغرابا  ستنتاجإلشارة أن هذا االاب وجدير
على مستوى  ومقيسةعلمة جوية حمددة مبال ميكن أن تكون مرتبطة و األرض.  سطح بضعة كيلومرتات يف بعض احلاالت( فوق بل)

هلذا و صائص معينة يف الغلف اجلوي العلوي. خب متاماا  مرتبطةكن ابلطبع هذه املعلمة األخرية، يف املناخ قيد النظر، تاألرض ما مل 
صحة هذه الطريقة  ال بد من بيان حدودابلقرب من األرض،  تنكساراال دليل تستخدمطريقة تنبؤ ب ما يتعلقفيو السبب، 

 واضح. باكل
 الرأسيّنكسارالعالقةّمعّتدرجّدليلّاال 2.1.8.4

 :نيمضاف نولك نيخمتلف ينتأثري ب تنكساراال لدليل الرأسيالتدرج يتسم 
يف ذلك اجلزء من الغلف اجلوي  هإذا زاد معاملف. سريباكل مباشر على احنناء امل تنكساراال لدليل الرأسييؤثر التدرج  –

 ومن مث يزيد من السوية التاتتفض زاوية خي مما، املارتكجم احل ارتفاع يتم ختفيضاهلوائي،  حلزم املارتكجم دون احل
 الواردة؛

جم احليف  الرأسيكلما زاد التباين )أو التدرج( ف، تنكساراال دليلالتجاتنس يف  ينتج عن أحوال عدم تنتاارمبا أن اال –
 .أكثر أمهية من األولهذا التأثري الثاين و الواردة.  السوية ارتفعت، املارتك

 اإلرسال خسارةملتوسط  [Boithias and Battesti, 1983]  صيغة شبه جتريبية التوصل إىل، مت تنيامللحظ هاتني ويف ضوء
 :مسري التاتت يف الرتوبوسفري على

 102 30log 30log 1.5 cA f d G    )4.51( 

 حيث:

 A: سال ر متوسط خسارة اإل(dB) رسال الرئيسية(بني هوائيات متناحية )خسارة اإل 

 f:  الرتدد(MHz) 

 d:  املسافة(km) 

 cG:  وحدات( تدرج الدليل يف احلجم املارتكN .)لكل كيلومرت 
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 :تنيالتالي تنيامللحظ إبداء صاحلة جلميع املناخات، قد يكون من املفيد اهلذه العلقة، اليت يبدو أهن وابلنسبة
  فإن ،العادياألخري يظهر ما يقرب من التوزيع اإلحصائي  هذا ألنو ملؤشر. ا بتدرج عاوائي الوحيداليتعلق العنصر  –

 ؛يف شكل لوغاريتمي عاديويتم توزيع اجملال  مماثلا  اا توزيع تظهر( dB بوحدةاخلسائر )
إذا  ألتنه ذلكو ، cGتوي حي احلد الذيأتثري على  قد يكون هلا أيضاا ف، ومع ذلك ‘d log 30’يف احلد دث املسافة حت –

 متجاتنساا رأسياا  ياجلو  الغلف ، ما مل يكنcGقيمة  تغيري تسبب يفي، مما املارتكجم احل ارتفاعيتغري  املسافة تغريت
أن أتثري املسافة على خسارة اإلرسال يرتبط  وهكذا يتضح)كما يف املناخات الصحراوية خلل فصل الصيف(. 

 كثرياا   املعدل اتلف هذخيقد و . رتفاعاال ازدادكلما   تنكساراال دليل أحوال شذوذمعدل  بتناقص وثيقاا  ارتباطاا 
 املناخ. ابختلف

 الرتوبوسفريدالةّنقلّالتشتتّيفّ 2.8.4

ات ءإحصا فقط على أساس يتروبوسفري  تاتتات مسري الرقمي على  اإلرسالتنوعية اأن طريقة تنبؤ ب ليس من املمكن وضع
وإحصاءات  يرتوبوسفري ال التاتتتنقل عن دالة معلومات إضافية وال بد من توفر طويل. ال األجليف  متوسط خسارة اإلرسال

 رتدد.من حيث التنتقائية اخلبو االطبيعة  عتباراال أن تؤخذ يفبد من  . وبعبارة أخرى المعلماهتا

ات مسري من العديد من يف شكل جمموع  رسالوسط اإلتنقل  دالة، ميكن التعبري عن يرتوبوسفري ال التاتت اتنتاارتنتيجة آللية و 
 و التايل:عقدة على النحاملنقل ال التعبري عن دالة عاوائية. وميكن بعد ذلك هلا اتساعات وأطوار األشعة

 ( , ) ( , )exp( ( , ))H f t A f t j f t  )4.52( 

 .fوالرتدد  tالزمن  حيث ، مع متغريات عاوائية منمكوتنة الطور (f, t)مكوتنة االتساع و يه A(f, t) حيث

 ّيةالساع القيمن متوسط . وعلوة على ذلك، فإRayleigh موزعة حبسب توزيع t ,0f(A( تردد اثبت عند االتساع ةمكوتنو 
)t ,0f(A بني  وتكون مكوتنة الطور موزعة ابتنتظام. لوغاريتمياا عادايا  اا تتبع توزيع- و. 

 سرياتتعددّاملّوتوسعّالرتابطّنطاقعرضّ 1.2.8.4

 :[Bello, 1969] اليت عرفهارتدد ترابط البواسطة دالة  تنتااراالقناة لرتدد التنتقائية االطبيعة ال ميكن وصف

 0 0
*1

( ) ( , ) ( , )
2

q f H f t H f f t      )4.53( 

عرض  فويعرّ . f ين بقيمةعلى ترددين متباعد الواردةاملوجات  اتساعاتبني  الرتابطعن درجة  f(q( جماحلعرب يحيث 
 .الرتابطأبتنه عرض تنطاق  e-1 إىل الرتابط عنده دالةتنخفض  الذي cB النطاق

أو طيف طاقة  املسريات تعدد جاتنبية شدة ، وتسمى أيضاا Q () شدة التاتتهو و للهتمام باكل خاص  مثري تطبيقومثة 
 سريامل اتر أتخ تسبباليت  عوامل التاتت، بسبب  الزمنر أتخ دالة بوصفه القدرة انتج تأخر للقناة ألتنه يعطي متوسطال

 املذكور cB تعريف إزاء لقياساب ميكن تعريفه والذي، ( Q(يف شدة التاتت  MT عرضاليسمى و . ( ،+  ) فاصلال يف
ز و خل بني الرمادد باكل مباشر كمية التدحنميكن أن  Q () عرضلل وابلنسبةات للقناة. سري تعدد املامل تنتااراال ،أعله

 .رتددال حبسب تنتقائيةاالالبث الرقمي ودرجة  يف

 :Fourierأزواج حتويل قدرة التأخر مها من طيف و رتدد ال ودالة ترابط

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





   )4.54( 

 للقناة. املتعددة هو مقياس لعرض تنطاق التماسك املسريات اتنتاار مقلوب فإن q(f)و Q () بني Fourierتنتيجة لعلقة حتويل و 
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 مسري األدى بني أعلىو األقصى  تنتااراال لتأخر MT، فإن الفرق ,Sunde] [1964 الاكل أتخر مستطيل قدرةابفرتاض طيف و 
 :يلي كماوميكن التعبري عنه   ،املتعددة املسريات اتنتااروائي يعطي اهلارتك من حزم املجم احلوأدى مسري يف 

 ( )
2

M

d
T

c


  )4.55( 

 حيث:

 d:  طول املسري (km) 

 :  تنقاط منتصف القدرة عرض حزمة اهلوائي عند (dB 3-) 

 c:  سرعة الضوء (km/s) 

 : .زاوية التاتت 

بعبارة  ؛ر صغريأتخ اتنتاارسوى  ال يكون هنالكصغري مبا فيه الكفاية حبيث  املارتكجم احلتقريب جيد إذا كان  وهذا جمرد
 قارب ملنحىن خسارة كسب اهلوائي.املتقع يف اجلزء  فيه الكفاية لكيوائي كبرية مبا اهلأخرى جيب أن تكون مكاسب 

 :شكل العلقة عندئذ Q ()لادة التاتت  Fourierتحويل ب الرتدد ويكون لدالة ترابط

 ( ) sin c( )Mq f f T    )4.56( 

 حيث:

 sin c( ) sin( ) /x x x   )4.57( 

 عرض تنطاق التماسك كما يلي: يكون وابلنسبة للعلقة 

 
1.4c

0.7 /
( )

c MB T
d

 
 

 )4.58( 

الغوسي قاتنون لل هذا احلجم وفقاا  مركزمن  تتناقصاملارتك  احلجمداخل  التاتت يف منوذج آخر يفرتض أن مسامهة عناصرو 
 :قدرة التأخر ابلعلقتنيطيف و رتدد ال عندئذ تعطى دالة ترابطاألبعاد.  ثلثي

    2 2 2( ) exp ( ) / 4 and ( ) exp (2 )Q q f f         )4.59( 

 التأخر وعرض تنطاق الرتابط من العلقتني: اتنتاار ومنهما يتم استخراج

 
2 c 3

4 and
3 c

M c

d
T B

d


   

 
 )4.60( 

 .تنتااراال اتر توزيع أتخ باأنتبسيط االفرتاضات  إىلأعله  املوصوفانن استند النموذجوي

 .[Bello, 1969] سريصائص املتبعاا خلتأخر ال قدرةطيف كاملا ل متثيلا  يعطيمنوذج أكثر واقعية ومثة 
 والنتائجّاإلحصائيةّيالنهجّالتجريب 2.2.8.4

حيث  من رتدد، أيالو  جمايل الزمنيف كل من  التاتت الرتوبوسفريي اتنتاارقناة يف رتدد حبسب ال أجريت قياسات للطبيعة االتنتقائية
، حيث مت [Collin and Marguinaud, 1979]وصفت القياسات يف جمال الرتدد يف وقد الرتدد.  دالة ترابطالتأخر أو قدرة طيف 

يف  cBالرتابط ساب عرض تنطاق حبقدم اقرتاح و . MHz 20يف عرض النطاق  أتخر الزمرة تاوهاتو  باأن االتساعاحلصول على تنتائج 
 اللوغاريتممن قاتنون  املقيس cB التوزيع الرتاكميويقرتب . لتأخر الزمرة تقريباا  غوسيابستخدام االحنراف املعياري لتوزيع  ةجتريبيوصلة 

 واقرتح التعبريان. الوصلةعلى خصائص  يتوقف b ( واحنراف معيارياملائة يف 50) cB قيمة وسيطةبيتميز وهو العادي. 
 خمتلفة. ةوصل 15 يفمنهما  ومت التحقق ],b 1979] Collinو cB انتجريبيال

 .[Vvedensky, 1965]يف معروضة يف روسيا  يالرتوبوسفري  تنتاارللالتجريبية والنظرية  التقصياتتنتائج و 
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 1امللحق 

ّالتنبؤّاإلحصائيّالحنرافّالتأللؤّاملعياريّواالتساعّمناذج
1.A1 ّمقدمة

2 أو التباين  ربط االحنراف املعياريإىل عادة  اإلحصائية الطرائقمعظم  تسعى
 لتغاير لوغاريتم االتساع  (بوحدة dB )

 Karasawa [Karasawa etوتقدم طريقتا  .ةية الرطبتنكسار النسبية واالاألرض، مثل درجة احلرارة والرطوبة على قياسات اجلوية ابل

al., 1988] وITU-R [ITU-R, 2001] إلشارة ا لتغاير حلساب االحنراف املعياري نيماثلتتنبؤ م يذجو مناملرجع(  )غري حمددة يف
 دالةهي و األرض، على  wetN يةتنكسار اال اجلزء الرطب من مبثابة دخل معلمة هذين النموذجني كلوي ستخدم   .بسبب التأللؤ

علقات  الفقرات التاليةلنماذج األخرى املقدمة يف وتعطي األقل. ا على واحد شهرتوسط حمسوبة مللرطوبة النسبية ودرجة احلرارة، ل
حصائية اإلماذج نالاستعراض  مت قدو تكامل. املمثل حمتوى خبار املاء املتكامل أو حمتوى املاء السائل  ،مع معلمات أخرى تبعية

 ضعف احلد من)" COST 280و COST 255 [COST 255, 2002]يف إطار اإلجراءات األوروبية  املعروضة فيما يلي أدانه
 "، التقرير النهائي قيد اإلعداد(.امليلليمرتية ية ابملوجاتنظم الراديو لل تنتااراال

2.A1 مناذجّالتنبؤّابالحنرافّاملعياريّللتأللؤ 

1.2.A1 ّمنوذجKarasawa 

 30و درجات 4بني  رتفاعابملقارتنة مع قياسات زوااي اال Karasawa [Karasawa et al., 1988] طريقة صحة التحقق منمت 
 20من  wetN تباين متوسطو . مرتاا  36,6أمتار إىل  3ات من وأقطار هوائي GHz 14,2 إىل 7,3اجملال من ترددات يف و درجة، 

 :ابلعلقة تنبأ بهامليعطى االحنراف املعياري و يف املليون.  اا جزء 130 إىل
     6.29.043 sin/)(10186.11042.3 ewet DGfN  1)A(1. 

احلرارة على مستوى  ةمن معرفة الرطوبة النسبية ودرج wetNويتم تقييم  ،الوصلة ارتفاعزاوية  و، [GHz] الوصلةهو تردد  fحيث 
املعادلة  يف eG(D(عامل والشهر.  يف حدوداجلوية هذه على مدى فرتة  البياانت دخل معلماتط يتوسوينبغي سطح األرض. 

1.A1 وائي دالة توسيط اهل وه[Crane et al.,1979]. 
2.2.A1 ّالتوصية ITU-R P.618ّ

 املتنبأ بهالتأللؤ  تغاير وتنمذج Karasawaلطريقة  مااهبة جداا  وهي. 6.4 معروضة يف البند ITU-Rطريقة التنبؤ 
 التايل: النحو على

   4.226
7

43 sin/)()10106.3( xgfNwetp 1)A.2( 

ميكن احلصول عليه مباشرة من اخلريطة الواردة  حيث، Karasawa عن التعبري يفخمتلف هنا  wetNومع ذلك، فإن التعبري عن 
 درجة حرارة ضوضاء السماء. يامل، ITU-R يف منوذج اا نيحتس [Belloul et al., 1998م . وقد اقرتح6.4الاكل  يف

3.2.A1 مناذجOrtgies ّ

 ،GHz 30و 20و 12عند الرتددات  يف أملاتنيا Olympusمن قياسات  شهراا  30 من Ortgies [Ortgies, 1993] طرائقاستمدت 
متوسط  بني تنيمباشر  تنيعلق Ortgiesواقرتح درجة.  30درجات إىل 6,5 من  ترتاوح ارتفاعويفرتض أن تكون صاحلة لزوااي 
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باأن  mاهرية ال القيمة 2ln  السطحية  ومتوسط القيمwetN  .املاار إليها ابسم "طريقة األوىل والطريقةودرجة احلرارة( 
N-Ortgies )"تربط m بقيمة wetN  ابلعلقةعطى تو السطحية: 

      wetNfgm 0462.045.13sinlnln
4.221.122 




 
(3.A1) 

 :ابلعلقة[ وتعطى C°م T السطحية درجة احلرارةب m تربط"( Ortgies-Tالعلقة الثاتنية )املاار إليها ابسم "طريقة و 

      Tfgm 0865.05.12sinlnln
4.221.122 




 
(4.A1) 

االحنراف ويبدو أن . R-ITU عامل منوذج من قريب جداا  اتالرتدد يكون عامل تدرج (A1.4و) (A1.3) تنياملعادل تايف كلو 
املعياري  2ln  البياانت التجريبية. استناداا إىل ،1,01يساوي  وتبني أتنهبياانت اجلوية ال عن مستقل 
4.2.A1 ّمنوذجOtung 

جتريبية  تبعيةيستخدم  ITU-R. والفرق هو أن منوذج ITU-R P.618لنموذج الوارد يف التوصية ل ماابه جداا  [Otung, 1996]نموذج ال
 :به املتنبأالتأللؤ  تغايريصبح و من تعبريات تنظرية مبسطة.  مستخرجاا  عاملا  يستخدم Otungيف حني أن منوذج  رتفاعزاوية اال إزاء

  6
11

26
7

sin/)(xgfrefp 1)A.5( 

 راديوي منارعام واحد يف اململكة املتحدة، وذلك ابستخدام أجريت طوال قياسات بمت التحقق من صحة هذا النموذج  وقد
Olympus 20 عند تردد GHz ،مرت. 1,2 قطره درجة وهوائي 28,7 ارتفاعزاوية ب 

5.2.A1 منوذجVan de Kamp ّ

 هذا يعين أن جزءاا و . تنتااروجود السحب الركامية على طول مسري االو كبري بني حدوث التأللؤ   ترابط وجود عدة مرات لوحظ
ف على حنو كاغري املوصوفة  السحبآاثر  عتباريف اال ولكي تؤخذاجلوية.  هبذه احلالةسبب التأللؤ يرتبط ي الذي االضطراب من

 منوذجحمسنة من  صيغة Kamp de Van 1999] ,al. et Kamp de [Vanاستخدم ، على مستوى سطح األرض، wetN ملعلمةاب
من أجل جديد  ييف منوذج تنبؤ جتريب إلدخاله hcWالثقيلة  السحب يف املاء حمتوى، حلساب متوسط Uppala-Salonenالسحب 

n :على النحو التايل 

 
 

 
2 0.45

4

1.3
0.98 10

sin

e
p wet

g D f
N Q   


   1)A.6( 

Q  للمحتوىمتوسط املدى الطويل )السنوي على األقل(  على الذي يتوقف الطويل املدى على املعلمةهو متوسط hcW،  ومن مث
 .wetN بواسطة pالتبعية املومسية الكلية لقيمة  وذلك حرصاا على استمرار متثيلاثبت لكل موقع،  فهو

6.2.A1 مناذجMarzano  

 [Peeters et al., 1997] (MPSPS) املنمذج التنبؤ املادي اإلحصائي طريقةو  (DSPS)التنبؤ املادي اإلحصائي املباشر  من شأن طريقة
تسمح  أن [Marzano et al., 1998] (ةف)غري معرّ  STNV2( وةف)غري معرّ  STHV2و( ةف)غري معرّ  STN2و (ةف)غري معرّ  STH2 طرائقو 

 مطابقة خرجإىل  الطرائق تؤدي هذهو األرض.  على قياسات اجلويةال معرفة استناداا إىلالتأللؤ  لتغاير اعيةوالسالقيمة الاهرية مبتوسط ابلتنبؤ 
، Tatarskii على أساس تنظرية االضطراب ياجلو االضطراب يف الغلف و  املوجات الصغريةالنماذج العددية اليت تصف التفاعل بني إشعاع 

وعامل متوسط فتحة  اترتددال تدرّجعامل  الطرائقمجيع وَتستخدم . [D’Auria et al., 1993]تقطع املدخال فرضية االضطراب إبلة املعدّ 
 .ITU-R اللذين وضعهما القطاعوائي اهل

 للقيمة الاهريبني املتوسط  مباشر ترابط على علقة DPSP التنبؤ طريقة تقومعلى وجه التحديد، و  2ln   احلرارة  ةدرجو
 للقيمة الاهريملتوسط اب MPSP التنبؤ طريقةترتبط و  T يةسطحال 2ln  ية اهلواء بسبب خبار املاء، اتنكسار  تنسبة إىلwetN ،

 األرض. سطح مستوى على
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درجة  ،رجعية مبثابة تقديرات ،STH2 طريقةستخدم تَ على وجه اخلصوص، و تنبؤ غري خطي.  طرائقأربع  أيضاا  Marzano استخرجقد و 
 تربيعي. شكل يف ةية الرطبتنكسار االو األرض  سطح درجة حرارة STN2 طريقةستخدم وتَ احلرارة والرطوبة األرضية يف شكل تربيعي، 

وتربط . cV تكاملاملوخبار املاء  RH الرطوبة النسبيةو ، T يةرارة السطحاحلدرجة بالتأللؤ  تغاير STHV2 طريقةوتربط 
 .cV تكاملاملوخبار املاء  wetN ةية الرطبتنكسار االو  T يةرارة السطحاحلدرجة بالتأللؤ  تغاير STNV2 طريقة

 .أيضاا  يالساع توسطمن أجل امل وإمنا، فحسب اهريةال الكمياتمتوسط  من أجلأعله  املذكورة التنبؤ ومل ت ستخرج طرائق
7.2.A1 منوذجUCL  

تكون من خطوتني أساسيتني. يف اخلطوة األوىل، يتم يمادي  -منوذج إحصائي يه UCL  [Vasseur et al., 1998]طريقة
على  املسابري الراديويةمن حتليل بياانت  تنكساراال لدليل ةالرأسي اليت تصف اجلاتنبيةلمعلمات لاستخراج اخلصائص اإلحصائية 

ن عمليات ملتقدير معلمات االضطراب  [Warnock et al., 1985]منوذج إحصائي  يستخدمهلذا الغرض، و املدى الطويل. 
ي االضطراب الرتوبوسفري  حالة ائل مناملطويلة األجل لتأللؤ املسري الاإلحصاءات  تستخرجاخلطوة الثاتنية،  يفو . السرب الراديوي

، الراديويةابإلضافة إىل بياانت املسابري و عرب وسط مضطرب.  تنتااراالوتنظرية  صارم، وذلك ابستخدام هنج إحصائي املستنتجة
 ،درجات( 10إىل  5)أكرب من حوايل  رتفاعزاوية االو رتدد، ال: الوصلةلتأللؤ هي خصائص اباملطلوبة للتنبؤ  األخرىفإن املعلمات 
 وقطر اهلوائي.

3.A1 مناذجّالتنبؤّبتوزيعّاتساعّالتأللؤ 

1.3.A1 ّمنوذجاKarasawaّوITU-Rّ

كدالة ،  (y) االتساعطويل األجل الحنراف الي توزيع الرتاكملبعض التعبريات ل [Karasawa, 1988] وآخرون Karasawaاقرتح 
توزيع االحنراف املعياري على  دالةدمج بالتعبري  استخراجمت و . املتنبأ بهاألجل  طويلاللحنراف املعياري لو  املئوية من الزمننسبة لل

الحنراف  ابلنسبة شارةاإل لسويةتوزيع على املدى القصري ال دالةأشعة غاما، مع  على غراركون تيفرتض أن اليت املدى القصري، 
 توزيع غوسي. هفرتض أتنيمعياري معني، 

 ، هو:P مئوية من الزمن نسبةل هجتاوز الذي يتم ، yالناتج تساع االاحنراف  ويكون
  3 20.0597log 0.0835log 1.258log 2.672y P P P      1)A.7( 

 A1.7تبني املعادلة و طويل األجل )عادة سنة(. الشارة لإل االحنراف املعياري هو و املائةيف  50إىل  0,01من  Pرتاوح تحيث 
من أجل و . نخفضاملحتمال اال، وخاصة يف منطقة شارةمن شأن خبو اإلقلل ت هاشارة، ولكناإلمع قياسات تعزيز  اا جيد اا اتفاق

 :املائة يف 50 إىل 0,01حتمال من االشارة يف فرتة اإل خبو قياسات بتوفيقالعلقة التالية  استخرجتالتغلب على هذا القيد، 
  3 20.061log 0.072log 1.71log 3.0y P P P      1)A.8( 

 .ITU-R P.618إلشارة يف التوصية بو اتوزيع خلال سوى ITU-R ومل يعتمد القطاع
2.3.A1 ّمنوذجVan de Kamp 

طبقات ال ضطراب يفااليف السحب، أي  إىل االضطرابيرجع  ساتليةوصلة  يفلتأللؤ لن السبب الرئيسي أبفرتاض االمن  اتنطلقاا 
املستقبل  الكهرابئي أن اتساع اجملال Van de Kamp [Van de Kamp, 1998, 2000] افرتض، لاملستقبِّ بعيدة عن الرقيقة ال

 .الرصدات يتضح من كما  غري متناظر dB بوحدة yشارة اإل سويةتوزيع  ولذلك فإن Rice-Nakagamiتوزيع  القصري األجل له

 النموذج املقرتح هو:و 

    

     

( )f

e

y P P P

y P P P

   

  
 1)A.9( 
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 .(dB)شارة اإلتوزيع تعزيز  هو  ey(P)و، [dB]شارة خبو اإل توزيع وه P( fy(حيث 

 
 

 

3 2

2 2

( ) 0.0515 log 0.206 log 1.81 log 2.81

( ) 0.172 log 0.454 log 0.274

P P P P

P P P

      

    
  1)A.10( 

 نحىن.امل تكييف من خلل تنيالعلق هاتني. وقد مت احلصول على [dB] هو االحنراف املعياري على املدى الطويل حيث 
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 الجسيماتوحيد  التشتت
 ات عامةاعتبار  1.5

عامة  فكرة لتكوين منهجيهنج  اتباعومع ذلك من الصعب  ،اجلسيمات التشتت وحيدمشكلة  الباحثنيعاجل عدد من 
نتائج جديدة  تتوخى الفقرات التالية تقدمي والتختلفة  امللو  احلهم القيود وشروط صالحية وقبل كل شيء لف ،املوضوع هذا عن

  الطرائق املعاصرةيف متاهة أكثر  مرشد وإمنا أن تكون مبثابة

احد و ناظم دها سط  منتظم )هنا  حي عناصر تشتت( احملدودةو  املتكاملة Fredholm العناصر طرائق ق )باستثناءائمعظم الطر وتتناو  
ألحوا  معقولة  وإن كانت ال بد من االعرتاف بأن هذه االفرتاضات،و   متناحعاز  دائم  وتتألف منالسط (  فقط يف كل نقطة من

التعامل  ات الثلج  ولذا جيب فحص االفرتاضات بعناية عندبّلور عندما تطبق على  مطلقا   ةغري مناسب أهنا من الواض ف، اهلواطل
 احلاالت  ذههل حاولت التصديقلة قليلة من الناس  لدرجة أن التقنية كبريةعالية  ولكن الصعوبات ات ارتفاععلى  السحب مع

 1.5الشكل 
 تشتتمثال لمشكلة 
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على التوايل   ه،وداخل عنصر التشتت خارج ترمزان إىل‘ –+ و’ والعالمتان  هسطح Sو التشتت عنصرهو حجم  Vحيث 
من ، واليت، احمليطة املادة خواص عن انختتلف اللتني m (r)والنفاذية  e (r)السماحية ب لوسيلة التشتتاخلواص الكهربائية  زوتتمي
  ا  كون فراغتالتبسيط، يفرتض أن  باب

 وسيلة التشتتمصادر مناسبة خارج  من iHبينما تستحدث ، iE وارد يف جما  كهرمغنطيسي وينغمر عنصر التشتت
 :يلي التعبري عنه كماواليت ميكن ، يف كل مكان ا  الناتجاجملحتديد  هي التشتتفإن مشكلة  ولذا  extj نسميها
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 .عن اجلسيم يف قيمته بعيداا  ةعام هنتم بصفة. وحنن اجملال املاتت sE ،sHويدعى 

 التمثيلّالتكامليّللمجال 1.1.5

 :ومها يف احلالة قيد النظر Maxwell يتمعادل يفي ابشرتاطاجملال الكهرمغنطيسي 

 



















t

E
rjH

t

H
rE

ext )(

)(

 (2.5) 

 tieاالصطلح فخنتار و ) هاالتوافقية ومصادر  جملاالت ابلنسبة كتب دون لبستنأن  ناميكن ولذا، تانخطي تاناملعادل وهااتن
 (.m = v - i kالاكل  يتخذ تنكساراال دليلوهذا يعين أن  التبعية الزمنيةلتوصيف 

( )

( )ext

E i r H

H j i r E

  

   

 (3.5) 

22 افرتاضعلى و  k ملعادلة التالية:ا ويراعي( املاتتةشعاع للموجة اإليف اللهناية )حالة  معقول (3.5) املعادلة حل فإن 

    )()(log)()()()( 2
0

2 rErrEkrkGrErE i  (4.5) 
 يف شكل أي كتابتهاميكن  و يف الفضاء احلر.  Greenثنائية معامل  Gة ثنائيالسمى وت. للتعبري عن التلفيف الرمز  ويستخدم

 :املتكافئتنيصيغتني ال من
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 بصفة يستخدم (4.5) للمعادلةهناك بديل و (. Levine and Schwinger, 1951 مثال ذلك) التعبري الثاين هو األكثر استخداماا و 
 .من التطوير لكثريابسمح يال  ه، ولكنأكثر شيوعاا 
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 .العددية Greenأي دالة  

 تشتتّموجةّمستويةّيفّاجملالّالبعيد.ّالنظريةّالبصرية 2.1.5

 اتساعّالتشتت 1.2.1.5

هذا فإن (، t مثلاألخرى ) صطلحاتوعلى غرار اإلاملرجعي.  اإلحداثيات حتديد إطار ،حمددة من الضروري، ابلنسبة حلالة
 ذا كانإف. املرجعهو  يكون اجملال الواردفيما يلي، و إجراء أي مقارتنة.  مما جيعل من الصعبخر، آل مؤلفاإلطار خيتلف من 

 :، يكون لديناخطياا  اا ستقطباملستوي م
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 حيث:

 ie: متجه أحادي للستقطاب 
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 ik: 0(متجه املوجةk| = ik( |  

 iE: االتساع. 

 2.5الاكل 
 تشتتهندسةّعنصرّال
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 اإلطار املرجعي Oyكمل وتاملوجة(  اتنتاار)اجتاه  ikمع  Ozتتماشى و ، ieمع  Ox، تتماشى 2.5 إلشارة إىل الاكلاب
.










xzyيفضل أن يكون مركز كتلته( تؤخذ على أهنا  هواحد من تنقاطب، اا عترب صلبالذي ي، موقع عنصر التاتت ويتحدد(
إذا كان ف.  يلا، وزاوية دوران حو    2 0و     0 حبكم الزاويتني ور احملاجتاه  ويتحدد. وحمور واحد  Oصل األ

 .ال داعي هلاالزاوية األخرية  فإن ،اا مع احملورمتناظر  التاتتعنصر 

 بعيدة عن اجلسيم الرصدتنقطة  ما تكون، ولكن عندسيماجل  ل تنقطة من الفضاء خارج صاحلة لك (6.5)احللول املبنية على املعادلة و 
. عندئذ تكون حنو  rيل متالواقع عندما  يفو . طبسأ خذ شكلا أت افإهن '

'
r r

r r r
r

  . 
العملية  مبا فيه الكفاية )يف املمارسة ةكبري   r ابلنسبة لقيمة تقريب صحيحالهذا فإن حجم حمدود،  حيدث فوقأن التكامل  ومبا
«/ أجل من 2Lr  حيثL لعنصر التاتت و النموذجي طولال هو /c2 وميكن بعد الواردجملال ا ةموجطول  هو .)

 :يلي كما  التعبري عن اجملال املاتتذلك 
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rrkkS ملحظة: /0  اجملاليف تقريب و على أصل اإلحداثيات. ومع ذلك،  وهي تتوقف. يف اجملال املاتتوجة امل متجههي 
 ثاتنية.الدرجة ال من اختيار األصل له أتثري أنبيان البعيد، ميكن بسهولة 

 (z)اجتاه االتنتاار 
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 إىل: (8.5)لمعادلة لاالبتدائية  املعاملتؤدي ومن مث ت. rعلى إال  التفاضل يؤثر معامل ال ،التكامليف اجلزء األول من و 
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 التايل: النحو على (9.5) املعادلة ةميكن كتابو . تهتنفسه عمودي على متجه موج اجملالبنية كروية وأن  اجملال البعيد لهتنستنتج أن و 
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)i, ksS(k اتساع داالتأي أبعاد تتألف من  دونباكل عام،  هو متجه، معقد S اتساع التاتت" فضفاض باكل ويسمى ."
جدير أبن تنؤكد  مرة أخرىو تنفسه.  عنصر التاتتخصائص وابلطبع على  )ik(  الورود، واجتاه )sk( الرصداجتاه  وهو يتوقف على

 .sS.k = 0أن  على

التعبري  املدرَج ضمنل عامِّ ومرد ذلك امل. ابتساع التاتتتعبريات خمتلفة يف األدبيات املتعلقة  على بطبيعة احلال ميكن العثورو 
 .[Van de Hulst, 1981] الرتميز الذي استخدمههنا اخرتان و كروي. ال

 )ik ,sk( التاتت واملستويعادة زاوية  سمى وت (.3.5)اتنظر الاكل  الرصددقة وصف اجملال، ال بد من حتديد إطار وزايدة يف 
 .مستوي التاتت

 .)e, e, re(اإلطار احمللي  استخدام P(r) الرصدميكن يف تنقطة و 

1 :عندئذيف هذا اإلطار احمللي،  sEعن اجملال املاتت  إذا مت التعبريو  2( , )s iS k k S e S e  . 
22: ي، هاملاتتمع شدة اجملال  عدم خلطهااليت ينبغي وشدة التاتت، 

2
2
1 SSSIs . 

 األمام. حنو التاتتتنظرية  تسمى أيضاا اليت نظرية البصرية و الميكننا اآلن تقدمي و 

 3.5الاكل 
 التشتتهندسةّ
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 (z)اجتاه االتنتاار 
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 النظريةّالبصرية 2.2.1.5

  يف شكل: sبرمز  Poyntingميكن احلصول على متوسط قيمة تدفق القدرة من متوسط قيمة متجه 

 ****
ississii HEHEHEHE Re  

1

2
> = s<  أو  'ssss si. 

فإن ، عنصر التاتتجم حبمقارتنة  كبري  Rتنصف قطرها و  O كرة مركزهااليت متر عرب   القدرة تدفقمتوسط قيمة  اا إىل أنتنظر و 
 اعاعيالاملكون يعطى عندئذ ابلتكامل الذي يامل كرة القيمة  متوسط s  أو'W+  sW+  iW=  W. 

 أشكال إىل شكل آخر من سوف يتحول الواردةطيسية نمغالكهر  القدرةمن  اا جزءفإن ، جزئياا  ماصاا  عنصر التاتتإذا كان و 
 .-W+  sW+  iW=  aW': العلقة إىل مصوتنية الطاقة ؤديوت. aWحرارة( الطاقة )

 :ومن مث، iW  =0لدينا  يكون (،حر فضاء) منيع للخسارةعازل اخلارجي ال وابفرتاض أن
 as WWW  ' )5.11( 

Wوتظهر هذه املعادلة األخرية أن  األويل:  اعلى طول اجتاهه القدرة الواردةفخنفاض يف االعن  نيمسؤول أتثريينثل جمموع مت '
وابلنسبة للموجات  اإلمخاد؛ مصطلحاثر اآلهذا املزيج من  أطلق علىالبصرايت الفيزايئية،  ويف جمال. االمتصاص والتاتت

 لدينا: ، يكونواضحال خدام الرتميزوابست. وأحياانا التوهني الظاهرتوهني مصطلح ال ستخدم أيضاا ي، الصغرية
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   )5.12( 

 املغنطيسية. خمتلف املتجهاتللستدالل على  Maxwellحيث استخدمنا معادالت 

 هي الساكنةالنقاط و . تغريات سريعة جداا  تنظراا ألن حلدود الطور فيها (12.5)املعادلة  يف تكامل الطور الساكنميكن استخدام طريقة و 
rkRkيكون فيها  تلك اليت بداهةا  i .0 2 ، أي

0. kkk is  . مثليخلل حتو  منو( [1980] لت بسيطة Wolf, and Born ) أخذ و
.0 امةاهلاصية اخل skS تكون  ،عتباربعني اال  ii

i kkSe
Zk

E
W ,.Re

2
'

0
2
0

2
 ، 000حيث /Z الفراغ معاوقة هي. 

ويعرف املقطع العرضي لإلمخاد 
ext  وحدة سطح  كل  يف القدرة الواردةإىل  تاجلسيما بواسطة واملاتتةاملمتصة  القدرةتنسبة أبتنه

اجتاه  معمتعامد  مستو  يف  ي سقطعندما  عنصر التاتتسطح  إىل هي تنسبة  Qحيث ، Qمعامل الكفاءة  ما يستخدم أيضاا  )وغالباا 
(: الورود
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WW  حيثa وs  ،على التوايل.مها املقطع العرضي للمتصاص والتاتت 

)/2(ومبا أن  0
2 ZEs ii على بسهولة ، فإتننا حنصل: 
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Re . ,ext i i ie S k k


 


 )5.13( 

فإن املقطع العرضي ، خطياا  مستقطبةنظرية البصرية أتنه يف حالة وجود موجة التعين و نظرية البصرية. ال بوصفها ةهذه الصيغة معروفو 
 حنو املاتتة املوجة و اتساعه واالتساع ؛ةملوجة املاتتمن ا معني ذات اتساع ةواحد مكوتنةتناسب مع م لإلمخاد

),(،األمام ii kkS الوارد الكهرابئي املتجهمع  املااركة خطياا  واملكوتنة هي املكوتنة ،ie . ومن مث فهي نظرية عامة جداا الهذه و 
الصغرية.  اجلسيمات من العديد من مكوانا  عنصر التاتت، وال سيما إذا كان عنصر التاتتنطبق مهما كان هي ت. و مفيدة جداا 

 تعدد.امل التاتتمرة أخرى يف تنظرية  فإهنا سوف تصادفذا وهل

سبب  من ، ليس هناكولذلك. اتتقريبالابستخدام بعض  رى دائماا يكاد جي Sة للقيمهي أن التقييم العددي و مة اتنقطة هومثة 
 حالة ، يفذلك . مثالاجيب توخي احلذر عند استخدامه ولذلك. التقريباتلنظرية البصرية يف ظل هذه ا للتحقق من مسبق
 ، وهو خطأ واضح.للخسارة منيعلعازل  ext = 0 للنظرية البصرية الساذجتطبيق يعطي ال، Rayleigh تقريب
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ليس ، فإتنه الوارديف االجتاه  ظاهري سطح  وله عامتاا  العائق إذا كانفألول وهلة متناقضة.  قد تبدو نظرية البصرية تنتائجالتعطي و 
، يكونHuygenملبدأ  أتنه وفقاا  من العسري بيان 2ext.  آاثر  جمموع على أهناغريبة الفهم هذه النتيجة جيب أن ت  و

 .تنعراج احلوافاوآاثر  من جاتنب العائقمتصاص االو/أو  االتنعكاس

 تطبيقاتّراداريةّ–مقاطعّعرضيةّ 3.2.1.5

، وخاصة مفيدة جداا  أخرى هناك مقاطع عرضيةو . sو a’و ext’هي يف القسم السابق ثلثة مقاطع عرضية و تناولنا 
 .يةالرادار  تطبيقاتال يف

تدفق كثافة القدرة املاتتة  ميكن استخدامو  0
2

2/ ZEs ss  التفاضلي للتاتت، لتحديد املقطع العرضي 
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الذي  (14.5)املعادلة  وتكامل. جمال التاتتما إىل منط اجتاه شدة  تنوعاا اري وهي ت/صلبة. مساحة زاوية أبعاد اهل d علماا أبن
للتاتت  هو املقطع العرضي 4 يامل

4

s d d



    . (10.5)لمعادلة ل باشرامليعطي احلساب و: 
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 )5.15( 

),(كمية الوتسمى  is kkp  ابإلضافة و ما تستخدم يف سياق تنظرية النقل اإلشعاعي.  ، وكثرياا هلا دالة الطورأبعاد اليت ال
extsAفإن ذلك،  إىل   .التاتت االتنعكاسي لعنصر بياضي اله /

 ،ثنائي ساكناملقطع العرضي لرادار  يف جمال الرادار، يستخدمو 
    isdisbi kkkk ,4,  )5.16( 

 :واملقطع العرضي للتاتت الرجعي هو

  iidb kk ,4  )5.17( 

 .متناح  مصدر مبثابة دف اهل عتبارابجمرد عامل مناسب يسمح  4عامل ن الو يك، (17.5)و (16.5) تنييف املعادلو 

 :عنصر التاتتعرب حدود   >s < تكاملمن خلل  a يتم احلصول على تقديرو 
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 ما يلي:كاملعادلة األخرية   تصبح ابستخدام تنظرية التباعد،و . عنصر التاتتتجه العادي حنو اخلارج لسطح املهو  nحيث 
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 (.0(r) = )تنفرتض هنا أن  هي اجلزء التخيلي من السماحية "حيث 
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 ولطرائقّاحلل 2.5

 الطرائقّالتحليلية 1.2.5

يف بعض احلاالت النادرة و . خطياا  مستقطب مستو  يف موجة  لتاتت( غلقاملاكل التنقدم يف هذا القسم احللول التحليلية )
 تقريبية.الق ائطر العلى تنركز  مث ،أوالا  احلاالتهذه  وسوف تناقش. دقيقغريبة، هناك حل ال عناصر التاتت من

 احللّالدقيق 1.1.2.5

قيمة عنصر التاتت سطح  يقابلو  ةفصلمن Maxwell (3.5) معادالت تكون فيه إحداثيات تنظام يف إطار الدقيقاحلل  إجراءيتم 
حاالت  يفتستوىف  اروط تقييدية جداا الن هذه إ [Morse and Feshbach, 1953] القولميكن و . أحد اإلحداثياتحمددة يف 
 شبه كروية بعناصر كروية أومعقول على حنو  قطرات املطر( ممثلة جيداا  )خصوصاا  أن اهلواطل اجلوية حلسن احلظو . قليلة جداا 
 احلاالت. هذه تنتمي إىل

 Mieنظريةّّ–التشتتّالكرويّ 1.1.1.2.5

ابستخدام توافقيات كروية هي أساس  اعتباطيمن حجم  متناحمتجاتنس  معزول كروي  احلل الدقيق جملال إىل Mie [1908]توصل 
 .ةكروي طبقية (r) تكون حيث احلالةحل هذه  يف تنطاق Kerker [1969]وقد توسع . Helmholtz م عامل يف الدااّلت الذاتية

(. Born and Wolf, [1959]؛ Stratton, [1941]تفاصيل هذا النهج يف العديد من الكتب املرجعية )مثل  االطلع علىميكن و 
( على سطح التماستطبيق الاروط احلدية )استمرارية مكوانت بكل هذه التقنيات حتديد معاملت التوسع   تتناولابختصار، و 

 عرض احلل فقط.ي  هنا و . التاتتعنصر 

له الوسط احمليط هنا  أن ، يفرتضابب التبسيطمن و . 0=   هي تهتنفاذيتكون و  سماحية اثبتة ب ويتسم العنصر الكروي
 تنكساراال دليل وياار إىل .0و 0 اثبتان 0/m  ابلعلقة  عنصر التاتتداخلi-v = m، ثل مت حيث بددامل زءاجل 

 .m = 1 عنصر التاتتخارج و لعازل. يف ا

00 بعاداأل عدمية أخذ املعلمةولن /2  aakxحيث ، a يف اإلطار املرجعيو البعيد،  اجملاليف و تنصف قطر الكرة.  يه 
 ما يلي:كS(, )التاتت  الذي حددانه، يكون اتساع
      1 2, , , sin , , cosS S x m e S x m e        )5.19( 

 حيث
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nP هو متعدد احلدود Legendre  املرتبةمن n . ال يثري حسابو n وn  .احلصول على  وهي ةبسيططريقة  ومثةأي ماكلة عددية
:العلقة ابستخدام التكراري ابحلساب Legendreمعاملت متعدد احلدود     11112   jjj jPPjzPj  تكون هناو z 

 :تنيمن األفضل استخدام الصيغ nbو naلتبسيط حساب و متعدد احلدود.  متغري دالة
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هي دالة حمسوبة تكرارايا ابستخدام: x(nW(حيث      xWxW
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coshsinhicossin. 

 كبرية.  تكون متغريات الداالتقبولة عندما املدقة مزدوجة وذلك لتجنب النتائج غري ب التكرارايتجيب أن حتسب كل و 
 املقاطعّالعرضية:

 خمتلف املقاطع العرضية: بسهولة حسابميكن  املناسبمن خلل التكامل 

 للتاتت: مقطع عرضي   22
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 :مقطع عرضي للتاتت الرجعي     
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 عناصرّالتشتتّالكروانية 2.1.1.2.5

 أكثر تعقيداا  هناالرايضي  فإن التفصيل مع ذلكو . Maxwellبطريقة مااهبة حلل معادلة  التاتت الكرواتنيةعناصر تسمح هندسة 
وهذا حيول  تنكساراال دليلعلى  تتوقف الدااّلت الذاتيةكروي. وتناأ الصعوبة الرئيسية من أن ال عنصر التاتتيف حالة  هومما 

 .[Asano and Sato, 1980م لذلك يفومثة عرض مفصل تنفيذ هذه التقنية. سهولة دون 
 احللولّالتقريبية 2.1.2.5

 Rayleigh-Gansّتقريب 1.2.1.2.5

ابسم تقريب  ما ي عرفهذا و . iE('r)ابجملال الوارد  E(r')اجملال  يف استبدال (9.5)املعادلة  لتكاملاألوىل  املرتبةيتمثل تقريب 
Rayleigh-Gans أو Rayleigh-Debyeأو حىت تقريب ، Born . عنصر إال إذا كان  ال يصلحب يمن الواضح أن هذا التقر و

الداخلي يف كل خطوة  ، حيث يستبدل اجملالالتكرارهنج  عموماا  حتديد الاروط املقيدة يّتبعمن أجل و ". اا "ضعيف التاتت
 L كاتنت ااإلجراء. ومع ذلك، إذهذا  يف وليس من امليسور الربهان على التقاربيف اخلطوة السابقة.  التوصل إليه الذي مت ابجملال

 لتطبيقاهلذا بارطني الوفاء األمر حيتاج إىل قد ثبت أن ف، لعنصر التاتتنموذجي الالبعد  يه
1»1:ومها 0Lkr  11وm1 2 r. 
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1m1العلقة  قيمة املاء واملوجات الصغرية فإنلقطرات وابلنسبة  2 r  هذا  ال ميكن استخدام . لذلك25 حوايلهي
 األرصاد اجلوية احلالية. اتوترددات رادار  للهواطلالتقارب 

  Rayleigh تشتت 2.2.1.2.5

 ةطول املوجأصغر من  لعنصر التاتتنموذجي الطول الإذا كان  10 Lk ، وابلقرب  عنصر التاتت داخلفإن اجملال الوارد
عنصر داخل  سكوين إىلاحلل الكهر تنقل فكرة هذا التقارب هي ومن مث فإن  .سكوينالكهر ال اجمل يتصرف يتصرف كماه يكاد من

 .التاتت

 .الصدد هذا يف هذه النقطة. وسنقدم مثالني ت غفلما  غالباا و  عنصر التاتت،على شكل  يتوقف سكويناحلل الكهر فإن مع ذلك و 

 جلسيم كروي  Rayleigh تاتت

 :اجلسم الكرويال داخل ويصبح اجمل ،(Stratton, [1941] ذلك لا)مث معروف سكوينيف هذه احلالة احلل الكهر 
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 يكون اتساع التاتت: (10.5)و (9.5)ني توتبعاا للمعادل
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 جند بسهولة: aوابلنسبة جلسم كروي متجاتنس قطره 
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is حيث kkk 1. 
 بكتابة املعادلة: 0aويسمح احلد 
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iفإن  كما ذكر سابقاا و . عنصر التاتتهو حجم  Vحيث 
ss e

k

kk
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هي  كاتنت   إذا. و skاملتعامد مع  ieهو املكون  
 :، عندئذskو ieالزاوية بني 
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 :للتاتت الرجعي املقطع العرضي ويكون. ie يساير أقطابنائي ث جملال ، مطابقتنتوء مستديرهو  التاتتمنط جمال  وهكذا فإن

 
  2

2

2
2

4
0

2

13

4 






m

m
V

k
b )5.29( 

rmحيث استخدمنا دليل االتنعكاس داخل عنصر التاتت  . 

 :(18.5)ويتم احلصول على املقطع العرضي للمتصاص من املعادلة 
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 عرب كامل املساحة: (28.5)ويتم احلصول على املقطع العرضي للتاتت بتكامل املعادلة 
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 ومن أجل جسم كروي:
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ه، ابستثناء نتذكر مرة أخرى أتنول. Rayleigh لتقريب التقليلديةهي الصيغ  (5.32)و (31.5)و (30.5)و (29.5) املعادالتو 
 .األجسام الكرويةعلى  إالميكن تطبيقها ال ، (30.5) املعادلة

، Mie ملقارتنة مع تنتائجواب. Rayleigh تاتتحل مسألة صلحية على الوجه األكمل ، مل يتم وباكل أعم
من أجل  يف املائة 4 أن اخلطأ أقل من Kerker [1969] أظهر 05.0a . الصلحية. ومع  مدى اتفه منهذا يف الواقع و

من  GHz 6عند تردد  كبري  رتننيهناك آاثر  ولكن جلوية،ا اهلواطلغالبية اليت تضم  a = 3mm، فإتنه يعين GHz 5 تردد يفو ذلك، 
أثناء  خصوصاا  ،لقطرات املطر وهي مقيدة جداا  a  =1,5 mmتكون ، GHz 10 وعند تردد .a  =0,06   2,9 mm لأج

1.0تكون  عندما Rayleighتاتت باكل عام، ميكن تطبيق و . العواصف
½

0 rak. 

  اينجلسيم كرو  Rayleigh تاتت

مباشر  إهليلجيةجمسمات من أجل تعميم وال) ةياتنعلى حالة كرو فقد اقتصران ، حمور تناظر عموماا  مبا أن جتمعات اهلواطل هلا
 (.ثقيل ولكنه

إىل إطار  (O, x, y, z) اإلطار املرجعي حتويلميكن و (. 1.2.1.5 البند)اتنظر  و  بواسطة الزاويتني  يتم حتديد حمور التناظرو 
///1 اينكرو اجلسم المعادلة تتحدد  حيث )z', y', x, O(' مرجعي 22'22'22'  czayax بواسطةبسيط  مبجرد تدوير 

 صفوفة:امل
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iiالوارد  iE، يصبح اجملال )z',y',x, O'(ويف تنظام اإلحداثيات  ERE '. 

 :[Stratton, 1941]وعندئذ يكون احلل الكهرسكوين داخل عنصر التاتت 
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iERCREويف اإلطار املرجعي األصلي، لدينا عندئذ: ...
1

  

نا أخذ القيمة يمكنف ،صغرية جداا  لعناصر تاتتفقط  Rayleighتقريب  ومبا أن من املمكن استخدام . '
e 1s ii k k r

 
 :التاتت اتساع، ويصبح (9.5)املعادلة  يف
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caVحيث  2)3/4( . 

 ،حساب ، بعد بعض املعاملت،ميكن وعلى وجه اخلصوص. الواردةوجة املعلى استقطاب  التاتت تتوقفخصائص  ومن الواضح أن
,)0,0,1(طول املوجة املستقطبة على ieOx: 
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,)0,1,0(واملوجة املستقطبة على طول  ieOy: 
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على أساس   111/1 Lp r  و  211/1 Lq r   1حيث حتددL 2وL   مبوجب[Stratton, 1941]: 
22 وقيمة c < a الكروي على طول احملورتفلطح اجلسم  )/(1 cae  
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caويف حالة جسم كروي   3/121 تكون  LL و(+2r/)3 =p=q .وحنصل على النتائج السابقة 

هو و  ،((30.5) لمتصاص )املعادلةل فإن املقطع العرضي، عنصر التاتتشكل  التاتت الرجعي يتوقف علىلحظ أتنه حىت لو كان وي
 الاكل.له تبعية من املرتبة الثاتنية على االهتمام هنا،  موضعللرتددات  املقطع العرضي للتاتتأكرب من 

 طرائقّالتقريبّالعددية 2.2.5

واقعية مثل ال عناصر التاتتق عددية للتعامل مع ائقد وضعت عدة طر فبعض احلاالت احملددة،  الطرائق الدقيقة ال تنطبق إال على مبا أن
 األحيان. أغلب ستخدم يفتاليت  الطرائقتنركز على أربعة من  ولذلك فإتننا. هالك  هاقدمتنن ألهذا الفصل  وال جمال يفكبرية. ال اهلواطل

 مطابقةّالنقاطّطريقة 1.2.2.5

الواقع  يف وهذه الطريقة هي. منتظمة حديةهندسة  له اعتباطي متجاتنس على عنصر تاتت ،من حيث املبدأ ،تنطبق هذه التقنية
Oguchi, Helmoltz] [1960  معادلة الذاتية يف متجه الداالت االت من حيثاجملالتوسع يف  وعلى أساس Mie امتداد لنظرية

022  AkA  من أجلk = .اثبت 

. سطَح إحداثي   عنصر التاتتسطح  ما ال يكونابلضبط عند مطابقة شروط حديةمن املستحيل  جسم كروي،حلالة  خلفاا و 
عدد كاف من النقاط  عند حديةاروط بوالوفاء  احلدودعدد حمدود من على التوسع  قصر الفكرة األساسية هيلذلك فإن و 

 .اجملهولةعاملت التوسع من أجل حتديد م   حديسطح  على
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 [.1973م Oguchiحبسب تقدمي جمرد حملة عامة  ومن مث تنقتصر على. لذلك إعطاء وصف تفصيلي الكتيب اتنطاق هذوال يقع يف 

هي،  Helmoltzمعادلة  يف متجهساس األ فإن داالت، عنصر التاتتداخل  عيق أصل اإلحداثيات أن على افرتاضو 
 ،(r ، ،) إحداثيات كروية يف
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m حيث
nP  داالتهي Legendre املصاحبة )n  m( و(kr) nz  دالةهي Bessel كروية والk  اتعدد املوجهو. 

 تنقطة ابلقرب منو أو يف اللهناية.  تنقطة األصلعلى السلوك املطلوب من احلل ابلقرب من  Bessel داالتاختيار ويتوقف 
الرابع كروية من النوع ال Bessel دالة يقع اخليار علىيف اللهناية و  ،كروية من النوع األولال Bessel دالة فضلتاألصل، 

 .األسلوب m سمىت(. و Hankel دالة)

Eبواسطة  عنصر التاتتالكلي داخل  وبتمثيل اجملال
 ،التايل التوسعيكون لدينا ، Esبواسطة كاملعتاد   واجملال املاتت 
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 املغنطيسية وتامل تنفس  للمجاالتوتستخدم معادالت مماثلة 
 
 اجملهولةعاملت امل

 
 شروطحبسب عاملت . ويتم حتديد هذه امل

 .عنصر التاتت األملسعلى سطح  حدية
   0 EEEn si )5.40( 

   0 HHHn si 

 .عنصر التاتتاخلارج على سطح  الناظم حنوهو  nحيث 

ضاعفة ومبمن درجات احلرية.  درجتان متاس اجملاالت هلامكوانت  ألن تنظراا  عدديةإىل أربعة شروط  احلديةتؤدي هذه الاروط و 
 ،من قبيل تعبرياتحنصل على أربعة  (0, 2( عرب املدىتكامل الو   sin أو cosابلقيمة هذه املعادالت 

    




DCh n

mn

n )5.41( 

 اختزلإذا و وماتقاهتا.  املصاحبة Legendreوداالت كروية، ال Besselداالت  Dو nC تتناولو  اجملهولةلت عامِّ املثل مت nhحيث 
وهي  )m-N(1+ ابستخدام تنقاط هاوميكن حتديد )m-N(1+ 4 اجملهولة هوعاملت املعدد فإن ، N الدليل اجملموع حىت

1'2'1 ...  mN  دىامل عربمتباعدة بصورة منتظمة ) ,(0  على تنظام جربي من الدرجة األوىل.من أجل احلصول 

 عتبارابساب احل يمكن تبسيطف عناصر التاتت متناظرة احملورإذا كاتنت و . Mإىل  0من  أسلوبوينبغي تكرار هذا اإلجراء لكل 
 زاوية السمت. مستوييف  Fourierسلسلة 

وابلنسبة التجميع.  وتعرف ابسم طريقة اجملهولةلت لعدد املعامِّ  ايا مساو  الضبطمن تنقاط  اا ستخدم الطريقة الواردة أعله عددوتَ 
هو ضروري  ممامن النقاط  عدد أكربعلى  طريقة املربعات الصغرى بتطبيقحتسن كبري  ميكن حتقيقماوهة بادة  لعناصر تاتت

 .األسلوب اهذابستخدام لقطرات املطر الكبرية، ينصح بادة  وابلنسبة .[Morrison and Cross, 1974] حتماا 
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 موضع تساؤل اجتاهيةموجات كروية  مبثابة داالتغري كروي  لعنصر تاتتفكرة توسيع املوجة املاتتة و 
[Van der Berg and Fokkema, 1979] ،تقتصر على قطرات مطر ماوهة ابعتدال.  النقاط يبدو أن طريقة مطابقة ولذلك

 مثل الثلج الرطب. اهلواطل متجاتنسة ابستثناء تاتتعلى عناصر تنطبق هذه التقنيات، يف أي حال، إال  الو 

 .ITU-R P.838 ( يف التوصيةو k)أي  تنيالشتقاق املعلم هبذه الطريقةسوبة احمل اتساعات التاتتاستخدمت وقد 
Tّطريقةّاملصفوفةّ 2.2.2.5

 كرويةالداالت المن حيث  توسعاا  أيضاا  تستخدموهي  (EBCM) طريقة الاروط احلدية املوسعة يضاا أتسمى هذه الطريقة 
وضعها الورقة اليت و (. 1.1.5 البند)اتنظر  املتكامل للمجاالتابستخدام التمثيل  اجملهولة تتحددلت عامِّ املولكن  االجتاهية
Barber وYeh [1975] نييأساس وتنطوي هذه الطريقة على مبدأينهلذه الطريقة.  وكاملا  واضحاا  عطي وصفاا ت: 

En "املكافئني ينيتم حتديد "التيار  –  وHn عنصر التاتتداخل  ابطل جمال يتمخض عنهما اللذين .
اروط الباطل(، الذي يفسر تعبري "الال اجملاحلجم ) شروطسطح التقليدية لل احلديةاروط تصبح الما،  وباكل

 ".املوسعة احلدية
، عنصر التاتتيف أي جزء من اطل بالال اجمليكفي فرض  عنصر التاتت،داخل  للمجالتحليلية اللستمرارية ل تنظراا  –

 .داخل اجلسيم كامنةكرة    مبثابة تم اختياره عموماا يالذي 
 :ويكون اإلجراء عندئذ

 إىل توفيقيات كروية. ويكون ذلك رمزايا، iHو iEتوسيع  1)

 
  F ,,1 raE n

n

ni )5.42( 

 ،التوفيقيات الكروية بعيداا عن اجلسيم لتوسيع جماالت التاتت أيضاا يف 2)

 
  F ,,3 rbE n

n

ns )5.43( 

 ، وحاملا تصبح T[a] = [b]بواسطة  T ، يتم تعريف مصفوفة التحول أو مصفوفةNترتيب معني  ني عندالسابق نيالتوسعوابختزال 
 .التاتتيتم حل ماكلة  ةمعروف

 ضي على النحو التايل:منلتحديد ذلك و 
تسمح و األصل(.  تنقطة من ابلقربناسب امل حاملا يتم اختيار التحديدقيات الكروية )ييف التوف Gة ثنائيال توسيع 3)

 ،للتيارين املكافئني يةسطحالت لياتكامالبعض ب خطياا  naلت عامِّ املربط بقيات الكروية يالتوف يفصائص املتعامدة اخل
 ،nb لتومعامِّ  التيارين املكافئنيإىل علقات خطية بني  عنصر التاتتخارج  مطبقيؤدي إجراء مماثل  4)
 na تربط معامِّلتاليت  T، حنصل بسهولة على املصفوفة نيالسابق نيبني النظامني اخلطي املكافئان انالتيار  أزيلإذا  5)

 .nb مبعامِّلت
 هوحجم عنصر التاتت على شكل مرض   طلوب للحصول على حل  املالتوسع(  عنده اختزال يتم الذي الرتتيب) N يتوقف الرقم

 ه.اتنكسار دليل و 

توسيعها لتامل األشكال املاوهة وميكن  عدد أكرب من نطبق علىت وهينقاط. ال مطابقةطريقة من  اا طريقة أسهل تنفيذال وهذه
ية سطحالت لياكبرية حيث يصعب حساب التكام  جلسيمات ابلنسبةضعيفاا  اتعددة الطبقات. بيد أن تقارهبامل عناصر التاتت

 .ذات الصلة
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 (FIM)التكامليةFredholmّّطريقةّ 3.2.2.5

. (9.5)صبح ت (4.5) املعادلة أن أوضحنا وابلنسبة جملال مستو  وارد ،(4.5) تكاملال لطريقة هي معادلةايف هذه تنقطة البداية 
متّيز ة من النوع الثاين. وتناأ الصعوبة من يتكاملالFredholmّ معادلة بواسطة r'(i E(داخلي الال اجملحتديد  بد من وال

 Holt اقرتحللتغلب على هذه الصعوبة و . التقليديةاستخدام تقنية احلل  حتول دون واليتابلقرب من تنقطة األصل  Green دالة
 .متميزة هتاتنواعد تيدة، مل ة جدييؤدي إىل معادلة تكامل الذي Fourier استخدام حتويل [1978] وآخرون

 ة على النحو التايل:يتكاملالعادة كتابة املعادلة وإب

          ' ' ' 'i

V

E r E r G r r r E r dr    )5.44( 

ابملقدار  (44.5) ومبضاعفة  rk
r

.i 1e   حنصل حجم عنصر التاتتكامل وتكاملها عرب ( إبمهال االتساعiE) على، 

        11 ..
e d e ii k k rik r

i

V

E r r r e r dr

V


    )5.45( 

        1.
e ' ' ' '

ik r

V V

r G r r r E r dr dr     

ومبا أتننا ال حنتاج سوى لقيمة  rE تنفرتض أن  فيمكننا أن (44.5) لكي حنسب التاتتE(r)   قابلة لتحويلFourier وأن، 
     2.

2 2e
ik r

E r C k dk )5.46( 

 جند: (45.5)يف  (46.5)وبتعويض 

      1 2 2 2 1 2, . ,iK k k C k dk e U k k )5.47( 

 حيث

      1 2 .
1 2, e

i k k r
U k k r dr


  )5.48( 

 و
        1 2. . '

1 2 1 2, , e ' ' e '
ik r ik r

K k k IU k k G r r r dr dr     )5.49( 

من خلل تقييم التكاملت  )47.5( حليتم و من خلل التكامل التحليلي.  التميزإزالة  ميكن فيها متميزةهي تنواة غري  Kحيث 
 حمدود: جمموعإىل  (5.46) يكافئ اختزاللرتبيع العددي. وهو ما اب

 
.

1

( ) e j

n
ik r

j

j

E r C


     )5.50( 

1للعلقة  nلقيم من أجل ا (47.5)املعادلة  يؤدي تطبيق، لكلذ 1( , 1, )jk k j n معادالت مصفوفة ميكن حلها بسهولة.  إىل
kاملتجهان أتنه إذا كان  [1978]وآخرون  Holt وقد بنّي  j2 وk j1 الذي وضعه مبدأ التغاير حيرتماحلل فإن  متساويني Schwinger 

 .عددايا جداا  ةعملية مستقر وال

عناصر نطبق على أي تنوع من ت فهي. بصفة عامة عددية اتنطباقاا ال الطرائق أكثر التكاملية هي Fredholm طريقةومما ال شك فيه أن 
ذات واجلسيمات  [Holt et al., 1976] عموماا  اإلهليلجيةسمات فقد متت معاجلة اجمل. عليهاالتكامل التحليلي  اليت ميكن تطبيق التاتت

وأبطأ  اا صعب تنفيذفهي أ. ومع ذلك، [Hardaker and Holt, 1994] تجاتنسةاملسيمات غري اجلو  [Shepherd and Holt, 1983] وافاحل
معاودة احلساابت دون  أثناء فيها تقاربال من ميكن التحققو . شبه الكرويةاألشكال  ذاتتجاتنسة امل ق األخرى للجسيماتائمن الطر 

 ساب.احلجزء من  تكرار يتطلب سوى ال تنكساراال دليلتغيري يف ال فإن . وعلوة على ذلكالبداية ذمن العملية
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 طرائقّالعناصرّاحملدودة 4.2.2.5

 :وفخنص ابلذكر. لعناصر التاتت مل مع خمتلف األشكال غري املنتظمةهي قدرهتا على التعا الطرائقامليزة الكربى هلذه 
 الوحيدّالعزمّطريقة 1.4.2.2.5

 (CAP) السميت هي صيغة اقرتان الكمون[: إن أساس هذه الطريقة Morgan 1980؛ Morgan and Mei, 1979م موجز الطريقة
وميكن متثيل . عموماا ومتناحية معرضة للخسارة غري متجاتنسة  أوساط متناظرة تدويرايا يف  هي صاحلةو لمجال الكهرمغنطيسي، ل

 ذايت اا تنظام يلبيان ينمستمر  يف هيئة كموتننيالسميت  اقرتان الكموناجملاالت الكهرمغنطيسية يف هذه املناطق ابستخدام صيغة 
 ابالقرتانتغاير ممية عنصر حمدود خوارز  ابستخدامو . ، معياراا تغايرايا مكافئ ، على حنومن معادالت تفاضلية جزئية أو التجاور

املصطدمة جبسم دوار غري  تعددةامل اجملاالت الواردةاحللول لكل من  على ، ميكن احلصولاألقاليمثلثية  عزم وحيدطريقة  مع
 متجاتنس وقابل للنفاذ ذي شكل اعتباطي.

املتناظرة  قطرات املطر تساعات تاتتاحلساب  العزم الوحيدإىل جاتنب بعض التطبيقات األخرى، استخدمت طريقة  :التطبيق
  Pruppacher من مأخوذةأو  ةمفلطح ةإما كروي القطرات أشكالو [. Morgan 1980؛ Fang and Lee, 1978م احملور

 .Morgan [1980]يقدمها خمتلفة  من طرائقبعض املقارانت مع تنتائج  ومثة ؛Pitter [1971]و
 طريقةّالعناصرّاحلدية 2.4.2.2.5

وصياغة معادلة  لألوساط املعرضة للخسارة Green دالةأساس هذه الطريقة هي  :[Schlemmer et a1., 1993] الطريقةموجز 
نقسم إىل عناصر حمدودة من أجل أداء التكامل يازل، العجمال التكامل، أي سطح و مغنطيسي. الكهر  للتاتت يةسطحال التكامل

معادالت  إىل، يتم حتويل املعادلة التكاملية أخرياا و . عقدالاتنية مث   احلديةعناصر الهذا ابستخدام  التاتت فصم عنصر. وميكن عددايا 
 .أبسلوب احلذف الغوسي، ميكن حلها خطيتنظام 

ومت ، جسم كروي مامن  التاتتحلساب  احلديةعناصر الإىل جاتنب العديد من التطبيقات األخرى، مت تطبيق طريقة  :التطبيق
 .Mie [Schlemmer et al., 1993] سلسلةحلول ل مقابالنتائج  التحقق من صحة

 التنفيذّالعددي 3.5

 وصفاا  1.5 كمبدأ توجيهي، يبني اجلدولو . [Poiares Baptista, 1994] وارزميات املوصوفة هنا متاح يفلغالبية اخلتنفيذ العددي ال
 ات املفيدة.عتبار بعض اال إىل جاتنبختلفة املق ائلطر ل موجزاا 

 1.5اجلدول 
 يفّجسيماتّوحيدةّالتشتتطرائقّحسابّ

 املتطلباتّاحلوسبية القيود املزاايّاحملددة طريقةّاحلساب

Rayleigh جسيمات صغرية جداا  حتليل بسيط 
0 < ka < 0,3 

 ال تذكر

Mie متواضعة أجسام كروية متجاتنسة دقة 

ألجسام   Mieتوسيع 
 كروية متعددة الطبقات

 متواضعة أجسام كروية فقط دقة

تكرار حساابت ذاكرة  جسيمات متجاتنسة دقة توسع كرواين
 ختزين هامة

 ذاكرة ختزين هامة تقارب حرج عناصر تاتت متجاتنسة أشكال غري منتظمة جتميع مطابقة النقاط

 ذاكرة ختزين هامة يصعب التحقق منه يءتقارب رد جسيمات غري منتظمة متعددة الطبقات Tمصفوفة 

تاتت غري متجاتنسة ماوهة عناصر    Fredholmتكامل
 خوارزمية مستقرة ،جداا 

 ذاكرة ختزين هامة يءصعب التنفيذ وبط
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 6 الفصل
 التوهين والتشتت بسبب الغازات في الغالف الجوي

 

بصلرتددا  السنصيمرتية الغالف اجلجوي لألرض  عرب ةشر الراديجوية املنص جواص امل الذي تصعرض له اجلزيئي، تمصصص اال يعزى
تمن يف املصئة  78األكثر وفرة ) الغصزوهجو  – N)2( النيرتواني أتمص خبصر املصء.و  O)2( األكسجني يف املقصم األول إىل ،امليلليمرتيةو 

دون ف يصتمصصص  ضعب يصسمدائم بل  األقطصبثنصئي  عزمبسبب عدم واجود  ،تمجواص  صغريةخطجوط  فليس له – حجم اهلجواء(
اجلصفة  األحجوال يف GHz 100فجوق  ا  كبي   االتمصصص يصبح هذا و . الصصصدم النصمجة عن ،األقطصبثنصئي  أحجوال العزمبسبب  رنني
، اجلصفة ادا   األحجوال يف ا  كجون كبي يميكن أن  رنيينصتمصصص  ب( 3Oو O2Nو 2COو CO)تمثل  رةز الن الغصزا  وتصصف. ادا  

تسصشعصر االتمثل  ،الغالف اجلجوي يف تصطلب بعض الصطبيقص و . GHz [Waters, 1976] 70حجوايل  فجوقخصصة بصلنسبة للرتددا  
 سيطة.سصةمة تمن هذ  املكجونص  الباملتمعرفة  ،عن بعد واملالحة

 GHz 1 بسبب الغصزا  عند تمسصجوى تسطح البحر، كدالة للرتدد تمن (dB/km) نجوعيعلى تجوهني  تمثصال   1.6ويبني الشكل 
 ITU-R P.835-5 يف الصجوصية املجوصجوفعصملي السنجوي ال راعيامل الغالف اجلجويتمصجوتسط  ويسصخدم. GHz 350 إىل
(P = hPa 25,1013و ،T  =15,288 Kو ،ρ  =7,53g/m ويبني الشكل على ال .)املطر بسبب النجوعيصجوهني ال أيضص   1.6سطح 

 تمرت. 300 للحد تمن تمدى الرؤية إىل فيه الكفصيةضبصب كثيف مبص بسبب والشديد و  اخلفيف واملصجوتسط

 املجوصجوفالغالف اجلجوي يف غصزا  البسبب  يةجواص  الراديجو امل عن تجوهنيويقدم هذا الفصل خلفية وتمعلجوتمص  تكميلية 
 تأثي الصشصت بسبب الغصزا . يف أيضص   كمص ينظر.  ITU-R P.676-9الصجوصية  يف

 1.6الشكل 
 التوهين النوعي بسبب الغازات في الغالف الجوي

 )األكسجين الجزيئي وبخار الماء( والمطر والضباب

Radio-Meteo. 06-01
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 اخللفيةّاملاديةّلالمتصاصّالغازي 1.6

 من اإلشعاع القدرةقل تنت، األقطابثنائي  عزم له جزيء مع جزيء قطيب غازي، أي مع كهرمغنطيسيعندما يتفاعل اإلشعاع ال
إبرسال أقل  إىل سوية قدرة احملرضة أن ينتقلجزيء يف حالته مث ميكن للأعلى.  قدرة سويةإىل ويتحرض اجلزيء ، زيءاجلإىل  الوارد
ذات تفاعلت الومنفصلة، وابلتايل حتدث  اا جيد حمددةللجزيئات الغازية  وسوايت القدرةة. كهرمغنطيسييف شكل موجة   قدرة

توسيع  ، إىلالضغط وخصوصاا  مثل احلرارة ،العوامل البيئيةوتؤدي إىل خطوط طيفية.  يؤديترددات حمددة للغاية، مما عند  الصلة
 .للتوهني اإلشارات ومن مث تتعرض، القدرةامتصاص  فيها يتم تردد تنطاقاتلتاكيل  اخلطوطهذه  عرض

أن يدور حول  أيضاا  هاجلزيء ككل ميكنو . توازتنه عميكن أن يهتز حول مواقو  معاا  مرتابطةأو أكثر  ذرتنيزيء هو جمموعة من واجل
جلزيء غازي الكلية  وهكذا ميكن التعبري عن القدرةحركية.  بقدرة كامنة وقدرةاإللكرتوانت وعلوة على ذلك تتمتع  .تنفسه

 واحلركة: التحريضخمتلفة من  أبساليبتقريب جيد من حيث املكوانت ذات الصلة يف حدود  معزول

 trve EEEEE  )1.6( 

جلزيء( اوسرعة مركز كتلة  موقع) القدرة النقليةهي  tEو ، على التوايل،دوراتنيةو  واهتزازية إلكرتوتنية قدراتهي  rEو vEو eE حيث
 أرقامأكثر من  أو برقمتميز تمنفصلة فقط،  اا وأتخذ قيم حمسوبة كمياا  (1.6)الثلثة األوىل يف املعادلة  واحلدوداحلركية.  القدرةأو 

 ةصغري  سوية الفصلولكن  أيضاا  tE يتم تكمية القدرة النقلية، العبارةدقيق وب. يةالكمومأو حالة  القدرةاليت حتدد حالة  الكمومية
 أثر منهلا ليس  يف القدرة النقليةتغيريات فإن العلوة على ذلك و . [Bohren and Clothiaux, 2006] رصدهاحبيث ال ميكن 

تنظام  يف متاماا  غري منفكواالهتزاز  أن اقرتان الدورانومبا يف هذه املناقاة.  إمهاهلااجلزيئية، وميكن  القدرة سوايتيذكر على 
أشكاله املختلفة  إىلزيء معزول جل القدرة الكليةحتلل فإن (، موصولتني بنابض كتلةلنقطيت   ذلك ابلنسبة ميكاتنيكي )مثال

 .[Bohren and Clothiaux, 2006]فقط  يتقريب (1.6)حسب املعادلة 

 ومن مث فإن عمليات، سوايت القدرةن تنقل اإللكرتوانت بني مدارات خمتلفة وتتوافق مع أعلى اإللكرتوتنية ع وتنجم سوايت القدرة
 اإللكرتوتنية حتدث عادة يف املناطق املرئية وفوق البنفسجية من الطيف الكهرمغنطيسي. سوايت القدرةاالتنتقال بني 

الدوراتنية من دوران اجلزيء  سوايت القدرةحني تنتج  اجلزيء، يف يفخمتلفة  أساليب اهتزازمن  سوايت القدرة االهتزازيةتناأ و 
املوجات  الدوراتنية عادة يف سوايت القدرةاالتنتقال بني عمليات حتدث و ؛ سوايت القدرةحول حماور خمتلفة وتتوافق مع أدى 

 .[Elachi, 1987]من الطيف الكهرمغنطيسي  امليلليمرتيةودون  امليلليمرتية الصغرية والنطاقات

 ةر اجلزيء، وهناك أربعة أتنواع خمتلفة من اجلزيئات الدو ا يف عطالةرئيسية ال ةأحوال العزم الثلث الدوراتنية على سوايت القدرةوتتوقف 
[Elachi, 1987]: 

الذرات اخلطية  ةمتعددو  اتزيئات ثنائية الذر اجلهذا هو حال و ذكر. يكاد ال ين والثالث ايمتساو  العطالةمن  عزمان 1)
 لى التوايل.، ع2COو 2O مثل

 .)4CH(هذا هو حال امليثان و ؛ العزوم الثلثةفيها  تتساوى، كروية  فوقية جزيئات 2)
 .)3NH(األموتنيا  ثنان من العزوم؛ مثال ذلكايتساوى فيها ، فوقية متناظرةجزيئات  3)
 .ةثلثال العزوم كل  ختتلف فيها، 2SOو O2Hمثل  متناظرة،غري  فوقية جزيئات 4)

ثنائي  خلل فرتة اجلزيء، وحيدث بثواضح يف شكل امتصاص أو  الوارد كهرمغنطيسيال واجملالبني اجلزيئات الغازية  التفاعلو 
تص مي ومن مث، كهرمغنطيسيتفاعل جزيء مع جمال  ولكي ي، وهكذا. الكهرابئي أو املغنطيسي األقطابأو رابعي  األقطاب

 وابلنسبة للبثرتدد. التأرجح يف ذلك ي أقطاب، ثنائي األقل على عابر باكل، يكون لديه، جيب أن f هتردد فوتوانا يبث  أو
 .األقطابثنائي  بواسطة عزم وميةيكاتنيكا الكماملمن حيث  هذا األقطاب عن ثنائي متصاص، يعرّب اال أو

الكهرابئية  األقطابائي تفاعلت ثنو . اختلفاا كبرياا يف الادة األقطابثنائي  عزم حتوالتالتفاعلت الناجتة يف  ختتلف ميكن أنو 
 108 ~ بنحو أقوى ةالكهرابئي األقطابتفاعلت ثنائي  ، بينما105 ~ بعامل ةاملغنطيسي األقطابأقوى من تفاعلت ثنائي 

الكهرابئية مسؤولة عن أقوى اخلطوط  األقطابتفاعلت ثنائي  وهكذا فإن الكهرابئية. األقطاب من تفاعلت رابعي اتمر 
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تحدد طبيعة وت. ةممنوع ،فضفاض فتسمى، باكل خرىاألالتحوالت أما التحوالت املسموح هبا. ابسم  عموماا  الطيفية، املعروفة
 التحولعندما حيدث و . االتنتقاءقواعد ب احلالتنيحدد العلقة بني تتو العلوية والسفلية،  للحالتني وميةعداد الكمابأل التحول

Bohr، E تردد وفق شرط أو املنبعثمتص املاإلشعاع لكمومية  f رتددال يعطى، القدرةحاالت  حالتني من بني
f

h


 ، حيثh 

 .التحوليف عملية  حاليت القدرةبني  القدرة فارق هي ΔEو Planck هو اثبت
 قدرةال يف التحوالت أصغر وختتلف .يةوالدوراتن االهتزازيةاإللكرتوتنية و  قدرةيف ال متآوتنةتغريات  تتضمن أكثر التحوالت عموميةا و 

 قدرةأصغر التغريات يف الفإن ، وعموماا . للتمييز فيما بينهامرحية  وسيلةبني األتنواع الثلثة وتوفر  كبرياا   اختلفاا  عموماا  امللحوظة
cm 1 يف حدودالدوراتنية هي 

-1 )~ 30 GHz( حالة، أي تلك اليت تناأ عن التغريات يف ةر ااخلطوط الطيفية الدو هكذا فإن ، و 
تنطوي و . ةبعيدالاألشعة حتت احلمراء أو  دون  امللليمتريي للطيف املوجة الصغريةمن  جزءاا تاكل الدوران للجزيء،  قدرة

، مطلقاا  حتدث وحدها هذه التحوالت الو . )cm-1 )~ 20 zTH 600أكرب من  قدرةال يف تغريات على عموماا  االهتزازيةالتحوالت 
 تنطاقاتدى إىل جمموعات من اخلطوط الطيفية اليت تاكل يؤ ، مما املتآوتنة الدوراتنية مع العديد من التغيريات وإمنا ابالقرتان

بضعة  مبقدار قدرةتغريات العموماا على التحوالت اإللكرتوتنية تنطوي . و عادةا  ، يف طيف األشعة حتت احلمراءالدوران-االهتزاز
 كهرمغنطيسي.عادة يف املناطق املرئية أو فوق البنفسجية من الطيف ال لناتجا البث أو متصاصاال، وحيدث إلكرتونات فولت

تكون حبتة )مع استثناءات قليلة( و  دوراتنيةغالبية التحوالت  ، تكونامليلليمرتيةودون  امليلليمرتيةالصغرية و  وجاتأطوال امليف و 
اليت  املهيمنةاجلزيئات  تكون يف الغلف اجلوي،و . موماا ع بسيطة سهلةواجلزيئات الغازية  يةوجات الراديو املمنذجة التفاعل بني 

خبار املاء هو جزيء و هي األكسجني وخبار املاء.  امليلليمرتيةودون  امليلليمرتيةوجات امليف  كهرمغنطيسيتتفاعل مع اإلشعاع ال
 على أساس كل الدوراتنية قدرةال سوايتبني  حتوالتمع  معقد طيف له، و دائم كهرابئي  األقطابثنائي  له عزم متناظرغري  فوقي

أن  مع، حتت احلمراءو  امليلليمرتيةدون  جماالت الطيفالطيفية حتدث يف  خطوطه وغالبيةختلفة. امل ةثلثال من عزوم العطالة
( zTH 15 ~  تردد أو cm -1 500 ة منبيقر  بقدراتنطوي على مستوايت الدوران ي الذي، 6-5 5 ←-1رتدد )ال يف دىاألالتحول 

ترددات تصل  ندبخار املاء علالنسبية للخطوط الطيفية  ىوالقو  عاملوق 2.6 . ويبني الاكلGHz 22,235 عند حيدث
 .GHz 000 1 إىل

الكهرابئي وثنائي  اجملالعن التفاعل بني  املوجات الصغريةترددات  يفخبار املاء  بسبب متصاصاال، ينتج أوىل من انحيةو 
ليلغي  عدد زوجي من اإللكرتوانت، يدور زوج اإللكرتون معاا  اليت هلامعظم اجلزيئات  يفو يء. للجز  راالكهرابئي الدو  األقطاب

حيتوي  يء غري عادياألكسجني جز  فإن انحية أخرى، منو . ة فقطكهرابئي  األقطاب ةثنائي يؤدي إىل عزومة، مما املغنطيسياثر اآل
إلشعاع ل املغنطيسياجملال  ةتفاعل مكوتنو . دائم مغنطيسي األقطابثنائي  عزمدى إىل يؤ ، مما غري متزاوجني نيلكرتوتنإ
األكسجني  جزيءو اكل آلية االمتصاص. ي هو الذي املغنطيسي الدائم األقطابثنائي  العزم امع هذ الوارد كهرمغنطيسيال

 توجه التغريات يف ي له دوامتا إلكرتون متوازيتان غري متزاوجتني. وينجم عنأرض إلكرتوين 1Σ3 يتسم بوضع متساوي املغنطيسية
 GHz 60 من قربالدوامة ابلمن اخلطوط الطيفية  تنطاقسفر عن ي "، مماعكسية"انعمة جداا أو  حتوالتهاتني الدوامتني 

 األقطابثنائي  عزومأصغر بكثري من  ةاملغنطيسي األقطابثنائي  عزومأن  ومع. GHz 118,75 عند ترددخط واحد معزول  مع
 الدوار املنخفضالزاوي  العزمكبري من جزيئات األكسجني يف كل حالة من الزء اجلبسبب  قويةبعض التحوالت  فإن ،ةالكهرابئي

 عندالدوران املختلفة املزيد من اخلطوط الطيفية  سوايتبني  التحوالتتنتج و يف الغلف اجلوي.  2O وبسبب وفرة
 .2O القوة النسبية للخطوط الطيفية املواقع ومواطن 2.6. وتظهر يف الاكل ]Gibbins, 1986[ وما فوق GHz 367 ترددات
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 2.6الاكل 
 األطيافّالدوارةّللموجاتّالصغريةّجلزيئاتّخبارّاملاءّواألكسجني

Radio-Meteo. 06-02  

Water vapour spectral lines
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عامل م   موصوف بواسطة، على مقربة من خط طيفي واحد، f الرتدد عند كهرمغنطيسيواإلشعاع ال املمتصة التفاعل بني الغازاتو 
 :fkاحلجم امتصاص 

 )(),–()( 0 xxffFxSk f  )2.6( 

هو عامل شكل خط يصف  x, 0f –f (F(و املمتصكثافة الغاز  ρ)x(وطيفي، الط اخل شدة يه S)x(و ،للموقعترمز  xحيث 
مستوى  أحوال الضغط عند، واليت تناأ من التصادم بني اجلزيئات )اآللية املهيمنة يف قدرات أحوال الدوراناالضطراابت يف 

 مواقعيف  أحوال عدم اليقني( ومن الغلف اجلوي املتوسطات ارتفاع يف العاليةمن القدرة احلرارية للجزيئات )و سطح البحر( 
ودرجة احلرارة والضغط اجلوي، واليت  املمتصكثافة الغاز   هو دالة احلجمفإن معامل امتصاص  ومن مث(. مهملة وماا )عم اتاجلزيئ

على مسري  2xو 1xبني تنقطتني  2x, 1x(fk( احلجممعامل امتصاص ويرد وصف  اإلرسال. ريعلى طول مس تتفاوت كلها ميكن أن
 :[Papatsoris and Watson, 1993] يف انتج عن خط امتصاص واحد إرسال

  
2

1

)(),–()(),( 021

x

x

f dxxxffFxSxxK )3.6( 

 وابلنسبة لنطاق من اخلطوط الطيفية، بواسطة:

  

ij

x

x

jijijijf dxxxffFxSxxK

2

1

)(),–()(),( 21 )6.4( 

 حيث:

 )x(ijS:   شدة اخلط ذي الرتتيبi  للغاز املمتص ذي الرتتيبj  1يف املسري من املوقعx  2إىل املوقعx 
 )x, ijf –f (ijF: عامل شكل اخلط 

 ijf:  تردد مركز اخلط 

 )x(jρ:  .كثافة الغاز املمتص 

 GHzالرتدد 

 GHzالرتدد 

 اخلطوط الطيفية لبخار املاء

 اخلطوط الطيفية لألكسجني

سبية
ط الن

 اخل
قوة
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ألن تباعد  تنظراا  ،خطياا  تتضافرعادة أن املسامهات الفردية ملعامل االمتصاص الكلي  اخلطوط الطيفية، يفرتض ترتاكبعندما و 
 الذي يتسم، GHz 60 من األكسجني تنطاقيف حالة و . ومع ذلك، عظم غازات الغلف اجلوي متناثر تنسبياا ملاخلطوط الطيفية 

أكثر دقة  على حنو متصاص الناتجاالخل من أجل وصف اتد يدرج عنصر، املرتاكبةطيفية الطوط اخللعديد من اب
[Rosenkranz, 1988]. 

اهلندسي  والتاكيلعلى درجة احلرارة  هي تتوقفو  وميةيكاتنيكا الكماملطيفية من الطوط اخلوميكن حساب تنقاط القوة وترددات 
إىل حالة  l أخفضمن حالة  حتولتنطوي على اليت طيفي الط اخل بحث قوةوت  . األدى للتحولقدرة ال حالة ومكوانتللجزيء 

 :[Papatsoris and Watson, 1993] يف( امتصاص)  uأعلى
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وزن الهو  lgالتحول ومن  احلالة األخفض قدرة يه lEو اخلط يفهو تردد الرتنني  lufوهي سرعة الضوء يف الفراغ  cحيث 
إلشعاع ل الثاين ثابتالهو  2cو وفرة النظائر الطبيعية يه aIو األدى يف السويةالنووي  الدوران احنطاط الذي يصفحصائي اإل
 صاحلال التايل يبالتقري تعبريال اليت تصف مكوانت األحوال يف T(Q(وترد دالة التقسيم الدوراين . Einstein حتولهو احتمال  luRو

 درجات احلرارة اليت توجد عادة يف الغلف اجلوي: جماليف 
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 (6.6) 

هي  Cو BوA و Boltzmannاثبت  هو kو Planckاثبت  هو hوزيء اجلاليت ينتمي إليها  زمرة التناظرهو ترتيب  σحيث 
 2Oجزيء خطي مثل  ه من أجلأتن يلحظ (6.6)من املعادلة و . ]tsoris and Watson, 1993]Papaالثوابت الدوراتنية للجزيء 

 ةتناسبم Q(T)تكون ( خطي لبخار املاء )جزيء غري بينما ابلنسبة، Tمع درجة احلرارة  ةتناسبم Q(T)التقسيم  تكون دالة
عامل ال ويعطى(. 10).(6)اتنظر املعادلة  iSالقوة  خطوطمن  لكل احلرارة ةدرج تبعيةذه احلقيقة أتثري مباشر على وهل. 3/2T مع
 :ابلعلقة Gارتك امل
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ذي  العادي االهتزازأسلوب الرتدد واالحنطاط يف  امه jdو jωو ،يف اجلزيء iذات الرتتيب النووي للذرة  الدورانهو  iI حيث
زيد من امل ومثةاالهتزاز العادية.  أساليبزيء ومجيع اجلكل الذرات يف ل (7.6)يف املعادلة  jو i فوق الناتجؤخذ وي. j الرتتيب

 .Herzberg [1950-1945]يقدمها متصاص اجلزيئي اال حول استفاضةالتقسيم هذه ومناقاة أكثر  داالتاملعلومات عن 

 :عندئذواحد  امتصاص طابلنسبة خل f(luk(معامل االمتصاص  يكونهذه التعابري،  وبضمّ 
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 هو عنصر مصفوفة التحول. luو األقطابثنائي  فرتةهو جمموع  μووحدة حجم،  كل  متصاص يفاالهو عدد جزيئات  Nحيث 
 يف هذا القسم. وصفها الحقاا  اليت سريد، اخلط شكل دالةهي  luF(f,f(و

طوط اخلكل التحوالت )  واجملموع عرب، dB/km بوحدة النوعيمن حيث معامل التوهني  (8.6)إعادة كتابة املعادلة ولدى 
 1 امللحق يف الوارد [Liebe, Hufford and Cotton, 1993]التعبري التايل  تنتوصل إىل، GHz بوحدة f رتددال والتعبري عنطيفية(، ال

 :ITU-R P.676-9 من التوصية

 للجزيئات اخلطية

 للجزيئات غري اخلطية
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 :ابلعلقة iذات الرتتيب  iSوفيها تعطى قوة اخلط 

 





































































 vapourfor water           10
300

1exp
300

oxygenfor            10
300

1exp
300

1
2

5.3

1

7-
2

3

1

T
b

T
eb

T
a

T
pa

Si )6.10( 

هي درجة احلرارة  Tو، hPa بوحدةهو الضغط اجلزئي لبخار املاء  e، وhPa بوحدةهو ضغط اهلواء اجلاف  pحيث 
ينبع الفرق و . P.676 R-ITU-9لكل خط طيفي يف التوصية  مبوبة )2b  ,1b( و )2a ,1a( عاملتاملو  Kelvin بوحدة

غري  فوقي)جزيء  O2Hمن أجل  Q(T) التقسيم لدالةدرجات احلرارة  اختلف تبعيةمن  (10.6) املعادلة يف T(300/( القوى يف
 .2001b] al., et [Pardo (6.6) كما رأينا يف املعادلة(،  متناظر)جزيء  2O( ومتناظر

يف الطبقة السفلى من الغلف  مهيمنبني اجلزيئات  يتصادمالالتفاعل و  ؛آليات ثلث حتدد شكل وتوسيع اخلطوط الطيفيةومثة 
 ضغط درجاتعند  ابألمهية سوى للموجات الصغرية، Doppler خطوط توسيع احلراري، أوالخطوط وال تتسم  اجلوي.

. يقل عنهأو  Dopplerعرض خط  يتصادمالحيث مياثل تردد اجلزيئات  كيلومرتاا، 60ات فوق حوايل ارتفاع يفمنخفضة، 
لتحوالت  Hz 4-10 إىل 9-10اجلزيئية بسبب التحوالت التلقائية، هو ~  لألحوالدود احملعمر التوسع اخلط الطبيعي، الناجم عن و 

ومن مث ( ةاملغنطيسي األقطابلتحوالت ثنائي  ابلنسبةمرات أصغر  104)وحوايل  املوجات الصغريةة يف الكهرابئي األقطابثنائي 
 .متاماا  فهو مهمل

األثر  اعتبار. وميكن أو املنبعثاملمتص شعاع لإلوسع التوزيع الطيفي ي مما، فيها قدرةال تضطرب سوايتاجلزيئات  تتصادمعندما و 
 أثرتصادم مماثل لوصف الناجم عن الع لتوسلرايضي الصف الو . و الوارداإلشعاع  وجمالزيء جلامبثابة اضطراب تفاعل بني  تقليدايا 

أبن ليس هنالك  يتبسيطالظل االفرتاض ويف . ه أو عزمهتوجه أو من اتساعه أو طورهغري مما ي، تقليديمذبذب  يف التصادم
التوسع الناجم أكثر ابسم  ، املعروفيتصادمالع توسال فإنبنفس القدر،  ةحمتمل الطوروأن مجيع تغريات يغري العزم تصادم  من
آاثر لتامل  Rosenkranz [1975]اليت عّدهلا ، عقدةامل Van Vleck-Weisskopf موصوف يف دالة شكل خط، ضغطال عن

 :[Liebe, Hufford and Cotton, 1993]تراكب اخلطوط 
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يف هذا و  (.5.6 البندقيقي طيف التاتت )اتنظر احلزء يعطي اجلهذا التعبري طيف االمتصاص و من  التخيليحيث يعطي اجلزء 
عند األكسجني  تنطاق، كما يف املرتاكبة ط الناجم عن الضغط بني اخلطوطاخلخل اتد الذي يصفخل اهو معامل التد التعبري، 

60 GHzتغرياا  التوسعيةجزيئات الغاز و  ممتصبني جزيء  التصادماتتستحث  ماعند املرتاكبةطوط اخلقرتان بني االحيدث و  ؛ 
. النطاق، ويؤدي إىل إعادة توزيع الكثافة الطيفية داخل االهتزاز-من حيث الدوراناجلزيئية  األحوالبني  املكوانتعدد  يف
 .[Cadeddu et al., 2007] مزج اخلطوطمعامل يات بوصفها يف األدب أيضاا   عرفوت

 :ابلعلقة، fالضغط، التوسع الناجم عن أو  يتصادمالعطى عرض اخلط يو 
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 0T = Tو  0p = pوتكون اجلوية القياسية،  األحوالط يف اخلقيمة عرض  يه 0fو 1,0و 0,5بني  yقيمة  رتاوحتحيث 
]1993 Watson, and Papatsoris[ . قد ختتلف مقادير وy 0وf  تنطوي على أتنواع خمتلفة من  لتصادماتابلنسبة  أيضاا

 .اجلزيئات بنيخمتلفة األمر قد يتناول قوى اجلزيئات، ألن 

 ابلنسبة لألكسجني

 ابلنسبة لبخار املاء
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 حسب GHz بوحدةعرض اخلط يعطى الغلف اجلوي،  عرب يةوجات الراديو امل اتنتااريف  موضوع االهتماملجزيئات وابلنسبة ل
 :العلقة
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 ، هو:وعامل تصحيح التداخل، 
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لحظ وي. P.676 R-ITU-9ويف التوصية  Cotton [1993]و Huffordو Liebe لدى ibو ia يرد املعاملن حيث

 يف فقط pضغط اهلواء اجلاف  تتوقف علىموع ضغط اهلواء يف حني أهنا جمل دالةاآلن  يلألكسجني ه δ أن ،(14.6) املعادلة يف
MPM-89 [Liebe, 1989]. 

 Doppler توسع احلراري أو التوسع يصبح ،ضئيلتصادم ال الناجم عن توسعالحيث  ،منخفضة مبا فيه الكفاية قيم ضغطعند و 
. [Bohren and Clothiaux, 2006] هاالنسبية بني مصدر الفوتوانت واجلزيئات اليت متتص. وهذا األخري هو تنتيجة احلركة هاماا 

 :غوسي الاكلهو أيضا  Doppler خطفإن ، غوسيالسرعات اجلزيئية هلا توزيع  ومبا أن
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 ابلعلقة: Doppler ويعطى عرض خط

 )(1058.3 1–7– cm
M

T
ffD  )6.16( 

 .[Papatsoris and Watson, 1993]هو الوزن اجلزيئي للغاز  Mحيث 

 تردديّ  خلطوط خبار املاء عند وذلك ،رتفاعكدالة لل  يلتصادما Doppler توسيعلمنوذجية  خطوطض و عر  3.6 الاكليقارن و 
22 GHz 998و GHz .عرض  يتناقصيف املقام األول على عدد اجلزيئات، أي على الضغط،  يتوقف يتصادمالتوسيع ال أن ومبا

إىل حد  اخلط، يبقى اثبتاا  وتردددرجة احلرارة ل تبعاا ، Doppler ، يف حني أن عرض اخلطرتفاعاال بتزايدتصادم بسرعة الخط 
، Doppler وتوسيعتصادم ال الناجم عن توسيعال يتماثل ، حيثكيلومرت 60ات تزيد عن ارتفاع وعندالغلف اجلوي.  عرب ما

احملتملة  Doppler عرب كل أطوار Doppler زحزحةتصادم مع توزيع احتمال اليف شكل خط  الرتننيتردد  ينبغي أن يلتف
[Liebe, Hufford and Cotton, 1993] ابسم جاتنبية االلتفاف. ويعرف هذا Voigt .تبسيط، يكفي عادة ال ولكن من ابب

 م التعبري التايل:قريب تنصف العرض ابستخدات
 22

Dp fff  )6.17( 

 .(16.6)و (12.6)ابستخدام املعادلتني 

 ابلنسبة لألكسجني

 ابلنسبة لبخار املاء

 ابلنسبة لألكسجني

 ابلنسبة لبخار املاء
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 3.6الاكل 
Dopplerّأنصافّعروضّبسببّاالتساعّالناجمّعنّالضغطّواتساعّ

998ّGHzّو22ّGHzّخلطنيّطيفينيّلبخارّاملاءّعندّالرتددينّ
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 حسابّالتوهنيّالغازيّعربّالغالفّاجلويّلألرض 2.6

 ITU-R P.676-9التوصية  يف 1 يف امللحق الوارد ابستخدام اإلجراء  (dB/km) النوعيتوهني اليستند حساب 
املسامهات  جتميعيتطلب  وهو .[Liebe, Hufford and Cotton, 1993]وضع  من خطاا تلو اخلط MPM-93 منوذج إىل
خطوط امتصاص خبار املاء، ابإلضافة إىل مسامهات متواصلة  خطاا من 34، وخطوط امتصاص األكسجني خطاا من 44 من
 علوة علىو . GHz 1 780 متوسط عند تردد ط زائفخلجناح  صيغت مبثابة استجابة، واليت THz 1 فوق O2H طيف من

وامتصاص  GHz 10 دون تردداألكسجني  الرتنيين بسببغري  Debye طيف عليه أن أيخذ يف احلسبانع يجمتهذا ال ذلك، فإن
 (8) األول والثاين من املعادلة احلدان)على التوايل،  GHz 100ترددات فوق  عندالنيرتوجني الناجم عن الضغط 

  .(ITU-R P.676-9 التوصية يف

التوصية  يف 1 ، يستخدم امللحقITU-R للقطاع 3 جلنة الدراسات يف إطارذج والتقييم اليت أجريت انمالتنتيجة ملقارانت و 
ITU-R P.676-9  منوذجMPM-93  باكل طفيف على أساس العمل الذي قام به الحقاا  معدالا 

Rosenkranz التواصل درجة حرارةل التبعية مصطلح تم تعديلي: [1999 يف والتصويب ،1998م O2H  يتوافق  يلك 1ياا خارجاملتسع
التوصية  يف 2 يف اجلدول 4bسمى ي)و  5b 93-MPM معامل قياس الطيف تغيريل مكافئهذا التعديل و . ,MPM 1989] [Liebe-89 مع
9-P.676 R-ITUللخط الزائف ) O2H 1 780 عند تردد GHz  0,5إىل  2,0من. 

 :ابلعلقة  النوعيتوهني ال يعطىيف ضوء ما تقدم، و 
   dB/km      "1820.0 ffNwo  )6.18( 

                                                      
مدى املوجات يف و مع جمموعة معينة من قياسات التوهني.  التوفيقضاف إىل منوذج خط من أجل ي يمصطلح "التواصل" هو جمرد تصحيح جتريب 1 

خبار املاء  تواصل. وعلوة على ذلك، فإن THz 1بخار املاء فوق الدوار ليف الطيف  ةركز متاملقوية الطوط اخلالتواصل يف  يناأ ،يةلليمرت يالصغرية وامل
 املداريةخطوط العرض الوسطى أو من أجل أجواء فوق  ماو  GHz 30يف انفذة ترددات  املرصودمتصاص الغازي االاملساهم الرئيسي يف  وه

[Rosenkranz, 1998]. 

22 GHz جمموع 

22 GHz ضغط 
22 GHz Doppler 

998 GHz جمموع 

998 GHz ضغط 
998 GHz Doppler 
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و GHzهي الرتدد بوحدة  fحيث  fN":هي اجلزء التخيلي من االتنعكاسية املركبة التابعة للرتدد 
  

i

Dii fNFSfN )()('' '' )6.19( 

متثل  fN D

إىل جاتنب مسامهة النرتوجني )على التوايل،  2O لعنصر Debye أعله بسبب طيفتواصل اهلواء اجلاف املذكور  "
 ابلعلقة: iS  (. وتعطى قوة اخلطP.676 R-ITU-9 يف التوصية (8)احلدان األول والثاين من املعادلة 
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300حيث  /T وT  هي درجة احلرارة بوحدةKelvin وp  هي الضغط اجلزئي للهواء اجلاف بوحدةhPa وe  هي الضغط
 .hPaاجلزئي لبخار املاء بوحدة 

 تعطى دالة شكل اخلط للجزء التخيلي من دليل االتنعكاس ابلعلقة: (11.6)وابلتوازي مع املعادلة 
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 عامل تصحيح يناأ من التداخل بني خطوط امتصاص األكسجني هو عرض اخلط و fوخط االمتصاص،  ترددهو  ifحيث 
" أيضاا  iF . ويسمىاملرتاكبة

iF يفياتيف األدب ، Liebe ]1989[ .مثلا 

تنب ا(، إىل ج(14.6)و (13.6) تنياملعادل )اتنظر أيضاا  ITU-R P.676-9يف التوصية  املعلماتتعبريات هلذه  االطلع علىميكن و 
 التوصية(. يف 2و 1 ن)اجلدوالملقابلة ية االطيفعاملت واملطوط االمتصاص خل املركزيةرتددات ال

إىل املعلومات احمللية  ، استناداا 1 من امللحق 2 البندابلكامل يف  موصوف الغلف اجلوي لألرض عربحساب توهني املسري و 
جواء ينبغي استخدام األيف غياب هذه البياانت احمللية، و . عندما تتوفرلضغط ودرجة احلرارة والرطوبة املطلقة، لالرأسية  اجلاتنبيات عن

ملراعاة  Snell قاتنون يفابستخدام تكامل عددي  املسريالتوهني على  ويتحدد. ITU-R P.835-5يف التوصية  الواردة ةاملرجعي القياسية
 وحرصاا على دقةكل طبقة.  سامهات منامل وجتمعيقسم الغلف اجلوي إىل طبقات و اهلواء الرطب. يف  تنكساراال لدليل التدرج الرأسي

درجات(، يقسم الوسط  5حامسة لزوااي أقل من حوايل  ها)ولكن رتفاعاال من زواايالغلف اجلوي يف أي  عرب املسريتقدير إمجايل طول 
)وتسمى على التوايل  واخلارجة الداخلةات للحد من أي أخطاء لكل من زوااي األشعة رتفاعاال يف أدىإىل طبقات رقيقة مبا فيه الكفاية 

nα وnβ  9 التوصية يف 4 الاكل يف-P.676 R-ITU من  زايدة أسيةطبقات اهلواء  تزداد مساكة أن(. وتنتيجة لذلك، ينبغي
. طبقة 918كيلومرت. وهكذا ينقسم الغلف اجلوي إىل  100 ارتفاع عند كيلومرت 1 حىتاألرض  سطحعند مستوى  يمرتاتسنت 10

 4 )اتنظر الاكل nr قطاراألستخدام أتنصاف ابهذه احلساابت أتثري كروية األرض يراعى يف وعلوة على ذلك 
الغلف  يف لو كانمنخفضة أصغر مما  ارتفاعائل يف زوااي املسري امل أن جيعلاألرض  ومن شأن حتدب(. ITU-R P.676-9 التوصية يف

يف تقدير  يبالغ( ITU-R P.676-9 التوصية يف (28) قاتنون قاطع التمام )مثل مقام املعادلة فإن جمرد لذلكو اجلوي ألرض مسطحة، 
 درجات. 5 دون رتفاعمتصاص الغازي( لزوااي االاال ومن مثائل )املسري املطول 

ّامللحق 3.6 ّيف ّالواردة ّالتوصية2ّّاخلوارزميات ّمدىITU-R P.676-9ّّّيف ّيف ّالنوعي ّالتوهني بشأن
1ّGHzّ-350ّالرتدد

ج، وخاصة ابلنسبة املعالِّ  جاتنبمن  وجهداا كبرياا  طويلا  وقتاا  أبكمله تلو اخلط اا خط ستغرق حساب التوهني الغازييميكن أن 
عة يسر  حوسبية اتلتوفري تقريب ITU-R P.676-9التوصية  يف 2 بسطة يف امللحقاملوارزميات وقد و ضعت اخل. ةائلامل اتمسري لل

املبينة  تلو اخلطط اخل يات حلساابتنحنامل تكييف تستند إىل وهيللتطبيقات اليت تتطلب حساابت متعددة و/أو متكررة. 
 .GHz 1-350ات الرتدد مدىيف  ITU-R P.676-9 التوصية يف 1 امللحق من 1 البند يف

 ابلنسبة لألكسجني
 ابلنسبة لبخار املاء
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من مراكز  بعيدةترددات  عنديف املائة  10 ±من  أقل عموماا  ةصارمال 1 امللحقحساابت و  2 اخلطأ النسيب بني حساابت امللحقو 
 قرب dB/km 0,7إىل  ويصل كحد أقصى dB/km 0,1اخلطأ املطلق عادة أقل من ويكون  ،خطوط االمتصاص الرئيسية

 .GHz 60 الرتدد
يف مركز خطوط االمتصاص  النوعيتوهني ال ذلك أن، وططاخل من مراكز الطريقتني قريبة جداا حتدث االختلفات الرئيسية بني و 
 بواسطةعلى حنو فعال  مل ينمذج هذا السلوكو ترددات أخرى،  حيدث يف اممأبسرع  رتفاعاال بتزايدال ينخفض  هاابلقرب منو 

 .2 يف امللحق الواردةبسطة املوارزميات اخل

 ل:من أج 1 يف امللحق ةحو ار امل تلو اخلطط اخلينبغي أن تستخدم طريقة و 
 كيلومرتات؛  10ات فوق ارتفاع 
 احلاالت اليت تتطلب الدقة العالية؛ 
  فرادى ، تبدأ الضغطوافخنفض  رتفاعاال ازدادما لكو خطوط االمتصاص.  على مقربة من النوعيتوهني الحساابت

التوصية  يف 2 ، كما هو مبني يف الاكلGHz 60 برتدد األكسجني تنطاق يف التحلليف خطوط االمتصاص 
ITU-R P.676-9. 

 1ّGHz-350بشأنّالتوهنيّيفّاملسريّاملائلّيفّمدىّالرتدد2ّّّالواردةّيفّامللحقّاخلوارزميات 4.6

 2 ويرد يف امللحق. مكافئ رتفاعاب مضروابا  النوعيتوهني البسبب الغازات ابستخدام  السميتميكن تقدير التوهني 
 التوهني السميتحلساابت إمجايل  1 على خوارزميات امللحق ، بناءا املكافئةات رتفاعللتعبريات  ITU-R P.676-9 التوصية يف
 .النوعيتوهني لل 2 امللحق يفبسط األوارزميات اخلو 

 التوهني يف حادة جداا  ذرى التوهني السميت ظهري أن، ميكن GHz 60على مقربة من خطوط الرتنني، وخاصة يف تنطاق الرتدد و 
ابستخدام خوارزميات  الذرىهذه  وصف من الصعب جداا و يف مستوى سطح البحر.  النوعيتوهني الأطياف  ة يفليست واضح

 تلو اخلطط اخلابستخدام طريقة السميت توهني الأطياف  حساب مت، ينجم عنهايف حماولة للحد من آاثرها وأي حتيز قد و  ؛بسيطة
 كل تردد.  عند MHz 500 منعرض تنطاق  فوقالعددي  كاملابالستعاتنة ابلت 1 يف امللحق

 املكافئ رتفاعاالحساب مت و ؛ السميت والتوهني النوعيتوهني من ال لكل GHz 1 فواصل منتوهني على ال وقد حسبت سوايت
 8و 6و 4و 2ات رتفاعالات مستوى سطح البحر رتفاعال واحتسبت سوايت التوهني السميت والنوعي. األول على الثاينبقسمة 

رجعية امل ياجلو  متوسط الغلف الضغط ودرجة احلرارة وكثافة خبار املاء من أخذ فوق مستوى سطح البحر، مع تكيلومرتا 10و
القيم العددية الناجتة  تاستخدم أخرياا و ات. رتفاعلتلك اال ناسبامل ITU-R P.835-5يف التوصية  السنوي الوارد وصفه عامليال

 prالضغط  متغري ستخداماب، وهذا األخري رتفاععلى الرتدد واال تتوقفالتجريبية اليت  التكيفاتتوليد وذلك ل املكافئةات رتفاعلل
 (.ITU-R P.676 -9التوصية  يف (26)و (25) تني)اتنظر املعادل

 الداالتمتت دراسة عدد من قد ، و GHz 60جوار النطاق يف  جداا  معقدة دالةهو يف الواقع  oh لهواء اجلافل املكافئ رتفاعواال
أفضل النتائج اإلمجالية  توفر GHz 70 دونللرتددات  االتساعواحدة حمدودة  ابب التبسيط تبني أن دالة غوسيةمن و املختلفة. 

 (.ITU-R P.676-9التوصية  يف (25))اتنظر املعادلة 

بسبب اهلواء اجلاف وخبار  أحوال التوهني السميتلتقدير  النوعيلتوهني امع خوارزميات  فعالال رتفاعواستخدمت خوارزميات اال
 .تكيلومرتا 10و 8و 6و 4و 2ات ارتفاع ومناملاء، من مستوى سطح البحر 

 يعيار املالغلف اجلوي عرب تكاملة امل تلو اخلطط اخلطريقة بمقارتنة يف املائة  5لبخار املاء أقل من  السميتتوهني الاخلطأ يف و 
 عاملي املرجعي.ال

، أقل من GHz 60األكسجني  تنطاقعن  ةترددات بعيد وعند للهواء اجلافابلنسبة  السميت،توهني الاخلطأ يف ويكون 
10 ضمن النطاق يف بعض الرتددات و . املائة يفGHz 68-56املطابقةإجراء  ذلك ألن ،يف املائة 10تجاوز اخلطأ ي أن ، ميكن 
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تلو ط اخلحساب  استخداملذا من املستحسن   ITU-R P.676-9التوصية  يف 7 يف الاكل ةبينالبنية املإعادة إتنااء  هميكن ال
 .كيلومرتات 6ات تزيد عن رتفاع، وخاصة ابلنسبة الا النطاقضمن هذ 1 امللحق يف اخلط

ية التوص يف 2 من أجل امللحق للربجمية تنفيذ الصحيحالأدانه أمثلة ميكن استخدامها للتحقق من  4.6إىل  1.6من  تبني اجلداولو 
ITU-R P.676-9 .يف تنفيذها. املصادفة ااكلامل تقصييف  املستعملنيالقيم املتوسطة ملساعدة  وتدرج 

 1.6اجلدول 
 (28)املعادلةّّيفولّألاّاحلد)اجلافّاهلواءّّيفّمنوذجّالتوهنيّيفأمثلةّالتحققّ

ّ(ITU-R P.676-9التوصيةّّيف2ّّامللحقّيفّ(29)واملعادلةّ
 النتيجة الوسيطةالقيمّ قيمّالدخل

 خطّالعرض

(°N) 
 خطّالطول

(°E) 

hs  
(km) 

  رتفاعزاويةّاال

 )درجات(

f  
(GHz) 

P  
(hPa) 

T  
(K) 

O 
(dB/km) 

hO 
(km) 

AO 
(dB) 

46,217 6,12 0 33 12 1013,25 279,09 0,0091 5,20 0,09 
46,217 6,12 0 33 20 1013,25 279,09 0,0123 5,18 0,12 
46,217 6,12 0 33 60 1013,25 279,09 16,2501 10,7 319,27 
46,217 6,12 0 33 61 1013,25 279,09 15,7506 10,7 309,46 
46,217 6,12 0 33 90 1013,25 279,09 0,0332 4,94 0,3 
46,217 6,12 0 33 130 1013,25 279,09 0,044 5,79 0,47 

 2.6اجلدول 
 2ّامللحقّيفّ(28)املعادلةّّيفّثاينالّاحلدخبارّاملاءّ)ّبسببّأمثلةّحتققّلنموذجّالتوهني

ّكثافةّخبارّاملاء8ّّّ(.العمودITU-R P.676-9التوصيةّّيف  يفّاملائة50ّيفّّهاجتاوّزّيةّاليتّيتمسطحالهو

ITU-R P.836-4ّّيفّالتوصيةّ اخلرائطّالواردة منّسنةّوسطيةّمستخرجةمنّ
 النتيجة القيمّالوسيطة قيمّالدخل

 خطّالعرض
 (°N) 

 الطولخطّ
 (°E) 

 sh 
(km) 

زاويةّ
 رتفاعاال

 )درجات(

f  
(GHz) 

P  
(hPa) 

T  
(K) 

  
)3(g/m 

 w
(dB/km) 

 wh 
(km) 

wA 
(dB) 

46,217 6,12 0 33 12 1013,25 279,09 4,98 0,0071 1,68 0,02 
46,217 6,12 0 33 20 1013,25 279,09 4,98 0,0674 1,96 0,24 
46,217 6,12 0 33 60 1013,25 279,09 4,98 0,1154 1,66 0,35 
46,217 6,12 0 33 90 1013,25 279,09 4,98 0,2557 1,66 0,78 
46,217 6,12 0 33 130 1013,25 279,09 4,98 0,5636 1,66 1,72 

 3.6اجلدول 

 تكاملاملخبارّاملاءّابستخدامّحمتوىّخبارّاملاءّّبسببّأمثلةّالتحققّلنموذجّالتوهني

 (ITU-R P.676-9ّالتوصيةّيف2ّّامللحقّيفّ(37)ّ)املعادلة
خطّ
  العرض

(°N) 

 خطّالطول

(°E) 

 sh
(km

) 

 

 )درجات(
f 

(GHz) P (hPa) % of 
time 

T  
(K) tV w 

 reft 
(°C) )f(w 6),(20w  wA 

(dB) 

46,217 6,12 0 33 20 1013,25 10 279,09 17,5311 4,3828 2,4898 0,05996 0,07847 0,4255 

46,217 6,12 0 33 20 1013,25 1 279,09 21,9792 5,4948 5,6555 0,07525 0,09839 0,5339 
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 4.6اجلدول 
ّبسببّخبارّاملاءّالنوعيلتوهنيّانموذجّلأمثلةّالتحققّ

ّ(ITU-R P.676-9التوصيةّّيف2ّّ(ّمنّامللحقأ23ّ)ّ)املعادلة
  GHz 12 GHz 20  GHz 60 GHz 90 GHz 130 

1A 3,25891E-02 2,56330E-01 2,59424E-03 8,09416E-04 3,20458E-04 

2A 4,00657E-04 4,40855E-04 7,73012E-04 1,34923E-03 4,12257E-03 

3A 6,91420E-07 7,28631E-07 9,68835E-07 1,23651E-06 1,80781E-06 

4A 3,56459E-05 3,75393E-05 4,97180E-05 6,32106E-05 9,17715E-05 

5A 1,81928E-04 1,90103E-04 2,40600E-04 2,92954E-04 3,94199E-04 

6A 8,78281E-05 9,11421E-05 1,10903E-04 1,30269E-04 1,65102E-04 

7A 2,84515E-03 2,93055E-03 3,42125E-03 3,87493E-03 4,63492E-03 

8A 5,25772E-04 5,37327E-04 6,01241E-04 6,56969E-04 7,44183E-04 

9A 2,44425E-02 2,46652E-02 2,58257E-02 2,67508E-02 2,80635E-02 

g(f,22) 1,0865052 1,0022676 1,2147531 1,3686224 1,5048476 

g(f,557) 1,9174206 1,8661576 1,6488472 1,5209850 1,3863156 

g(f,752) 1,9381596 1,8990577 1,7262734 1,6181470 1,4973288 

g(f,1780) 1,9733937 1,9560494 1,8738185 1,8167520 1,7462789 

P 1013,25 1013,25 1013,25 1013,25 1013,25 

pr 1,0002468 1,0002468 1,0002468 1,0002468 1,0002468 

T 5,9435147 5,9435147 5,9435147 5,9435147 5,9435147 

tr 1,0324671 1,0324671 1,0324671 1,0324671 1,0324671 

4,9815429 4,9815429 4,9815429 4,9815429 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 

 

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

  4–5.22
97654321 10)1780,()752,()557,()22,(  tgw rffgAfgAfgAAAAAAfgA

 

 آاثرّالتشتتّبسببّالغازاتّيفّالغالفّاجلوي 5.6

 ةستقلامل العاديةية تنكسار اال الظواهر اآلاثر النامجة عن إضافة إىلاثر تاتت أيضاا اإلسهام آباألكسجني وخبار املاء  من شأن
اجلزء احلقيقي  عربناأ يالرتدد و  علىتاتت "الااذ" ال ويتوقف هذا(. ITU-R P.453-10رتدد )املوصوفة يف التوصية ال عن
 2.6 البندطوط االمتصاص الرئيسية كما هو موضح يف خبالغلف اجلوي، ويرتبط يف  تنكساراالمعامل  من
الغلف  عربالتأخر  جممل ITU-R P.453-10ر الطريقة املوصوفة يف التوصية تقدّ  جهة أوىل،من ف. ITU-R P.676-9 التوصية ويف

على متغريات الغلف اجلوي )ضغط اهلواء اجلاف ودرجة  يتوقف هعن الرتدد ولكن مستقل ووه ثوانانتنو  بضع بلغالذي ي، اجلوي
 ،أدانهواملوصوفة على الرتدد اليت تتوقف  ،اهلواء اتنكسار ة لدليلاحلقيقي تسهم املكوتنة جهة اثتنية، منو احلرارة وضغط خبار املاء(. 

ذكر ت، قد يكون من املفيد أن تنأخرياا و من خطوط االمتصاص.  على مقربةفقط  يف حدود بضع بيكوثوان إضافية بتأخرات
 احمليط الوسط اتنكسار دليل( حيث ينخفض امتصاص عالرتدد الرتنني )يف منطقة لحيدث يف اجلوار املباشر  الااذتاتت ال أن

 الرتدد. بتزايد

 :كما يلي  ميكن التعبري عنه طوريؤدي أتثري التاتت يف الغلف اجلوي إىل تاتت و 
   deg/km     '2008.1 ffN )6.22( 
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بسبب الغازات يف الغلف  تنكساراال من دليل على الرتدد املتوقفهو اجلزء احلقيقي N’(f) و GHz بوحدةهو الرتدد  f حيث
 :يةوجات الراديو املددة من احمل الزمرةأتخر  حيث من ذلك التعبري عن اجلوي. وميكن أيضاا 

   ps/km     '3356.3 fNτ  )6.23( 

 :(9.6)عادلة مماثلة للمعادلة مب موصوفبسبب الغازات يف الغلف اجلوي  تنكساراال دليلاجلزء احلقيقي من و 
 unitsNfNFSfN D

i

ii )()(' ''  )6.24( 

' طاخلعامل شكل  ويعطى. (10.6)يف املعادلة  املوصوفةط اخلهي قوة  iSحيث 

iF اكل دالة ال قيقي مناحلزء ابجللتاتت ل
 :(11.6)صفها املعادلة اليت ت F ةعقدامل
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f f f f f f f

    
  
     

 )6.25( 

 التعبري التايل: تكافئ باكل صارم (25.6)قد يكون من املفيد أن تنلحظ أن املعادلة و 
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 )6.26( 

. ومتثل ]MPM ]Liebe, 1989-89الوارد يف  fN D

دون  2O غري الرتنيين لعنصر Debye املسامهة من طيف (24.6)يف املعادلة  '
10 GHz: 

  





































  1

1

1
1014.6

2

25'

d

f
pfND )6.27( 

 :Debye [Liebe, Hufford and Cotton, 1993]هي عرض طيف  dحيث 
 8.04– )(106.5  epd )6.28( 

 ر التاتيتتأخالمعدل  يبدو حيث، 5.6و 4.6 الاكلنييف  موضحة هذا النموذج اليت يصفهاآاثر التاتت يف الغلف اجلوي و 
على التوايل  احملتسب، GHz 1 000-300و GHz 350-0 يف جمايل الرتددعند مستوى سطح البحر  ps/km بوحدة املتنبأ به

 السنوي الوارد وصفه عامليال رجعيامل الغلف اجلويمتوسط  هذين الاكلني ويستخدم يف كل. MHz 500 فواصل من يف
 .ITU-R P.835-5التوصية  يف
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 4.6الاكل 
 يفّمستوىّسطحّالبحرّبسببّالغازاتّيفّالغالفّاجلويps/kmّّمعدلّالتأخرّالتشتيتّبوحدة

 ITU-Rّابستخدامّمتوسطّالغالفّاجلويّاملرجعيّالعامليّالسنويّمنّوضعّالقطاع350ّGHzّّإىل0ّمنّ

(25 hPa,P = 1013ّ15و K,T = 288 35و g/m,ρ = 7 ّ)عندّالسطح 

Radio-Meteo. 06-04
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 5.6الاكل 
 يفّمستوىّسطحّالبحرّبسببّالغازاتّيفّالغالفّاجلويps/kmّمعدلّالتأخرّالتشتيتّبوحدةّ

 ITU-Rابستخدامّمتوسطّالغالفّاجلويّاملرجعيّالعامليّالسنويّمنّوضعّالقطاع000ّGHzّّ 1إىل300ّّمنّ

(P = 1013,25 hPaّو T = 288,15 Kو ρ = 7,5 g/m3ّ)عندّالسطح ّ

Radio-Meteo. 06-05
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 (ITU-Rلقطاع لمتوسط الغلف اجلوي املرجعي العاملي السنوي التأخر التاتيت يف مستوى سطح البحر )
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عرب الغلف اجلوي  (ps/km) ر التاتيتتأخالمعدل  بتكامل السمتفضاء يف -ات أرضسري مل (ps) ويقدر جمموع التأخر التاتيت
 ITU-R P.676-9التوصية  يف (20)إىل  (16) من املعادالت لألسلوب املوصوف يف تكامل مماثلال وأسلوب. كيلومرت 100 حىت

 صفيفةمن  ( بدالا كيلومرت 1) ةاثبت ذات مساكة اهلواء من كروية متحدة املركز  هنا طبقات تستخدممع ذلك و  ؛لتوهنيباأن ا
تنتائج هذه احلساابت  7.6و 6.6 ويبني الاكلنالتوصية(.  يف 21املعادلة  موصوفة يف) بسماكات متزايدة أسياا الطبقات  من

مرة أخرى يتم حتديد و . MHz 500 فواصل مبقدارعلى التوايل( على  GHz 300-000 1و GHz 0-350ا )مالرتدد ذاهت جملايل
 املوصوف سنويال عامليال يرجعاملالغلف اجلوي  ابستخدام متوسطبقة كل طل ابلنسبةالضغط ودرجة احلرارة والرطوبة املطلقة 

 .ITU-R P.835-5التوصية  يف

الااذ  اثر هذا التاتتآل لن يكون، نطاق تنسبياا الضيقة  تإرساال اليت تستخدم عمليةالتطبيقات االتصاالت وابلنسبة لغالبية 
عرض تنطاق  ومن مث، مرتفعة عدالت بياانتمبديدة اجل التصاالت الرقميةا تنظم وبفضلذلك،  يذكر. ومع أثرعلى الرتدد  املتوقف

على خصائص اإلشارات  أثر الغلف اجلوي ميكن أن يكون له يفوالتاتت بسبب الغازات  االمتصاصواسع، فإن اجلمع بني 
ت اليت أدخلت على إرسال التاوها Gibbins  [1990]وقد حسب .املرسلة سيما من حيث تاويه اإلشارات الرقمية الواردة، وال

 فضاء.-أرضاملسريات ات األرضية و سري امل من لكل غوسيةشكل تنبضة  هلا تنبضات قصرية جداا 

 6.6الاكل 
350ّGHzّإىل0ّّمنّّبسببّغازاتّالغالفّاجلويّالسمتيفّّياجلّوّعربّالغالفpsّّبوحدةأتخرّالتشتتّ

ITU-Rّالذيّوضعهّالقطاعّّرجعيّالعامليّالسنوياملّيّواجلّ متوسطّالغالفابستخدامّ
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 7.6الاكل 
ّّبسببّغازاتّالغالفّاجلويّالسمتيفّّياجلّوّعربّالغالفpsّّبوحدةأتخرّالتشتتّ

ّّرجعيّالعامليّالسنوياملّيّواجل متوسطّالغالفابستخدام000ّGHzّّ 1إىل300ّّمنّ
ITU-Rّالذيّوضعهّالقطاعّ
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( سالبة ت)إذا كاتن االتنضغاطلتوسيع أو لمن حيث النسبة املئوية  غوسية ةالتاويه احملسوب لنبض 8.6 لتوضيح، يبني الاكلوألغراض ا
 يو اجل متوسط الغلف عند مستوى سطح البحر. ومرة أخرى يستخدم كيلومرتات 10 مسري( على انتنواثتنية 0,2و 2) ةتنبض لعرضي

على  g/m = ρ 37,5و K 288,15 = Tو hPa 1013,25 = P على أساس) R-ITU الذي وضعه القطاع العاملي السنوي ياملرجع
 انتنواثتنية 2 من ةتنبضتتوسع . و Liebe، MPM-89 [Liebe, 1989] د السابق لنموذجيالتجس إىلالسطح(. وتستند هذه احلساابت 

(3 dB 0,8عرض تنطاق ب GHz بنحو )55قرب  يف املائة 7 GHz .قرب  املائة يف 16 بنحو انتنواثتنية 2 النبضة من ضغط تنفسوتن
62 GHz ،64 قربيف املائة  8مرة أخرى يف وقت الحق بنحو  وتتوسع GHz .3و انتنواثتنية 0,2 أقصر بكثري من ةنبضوابلنسبة ل dB 

عند  خط خبار املاء يلادث حو حيط اضغاالتنو من التوسع كبري   قدر، مع تبعاا لذلكسوايت التاويه أعلى تكون  GHz 8عرض تنطاق ب
22 GHz60األكسجني تنطاق ابلقرب من و  ؛ GHz إىل فعلياا  قد تتاظىو  املائة يف 100تجاوز يتساع ال انتنواثتنية 0,2 ةنبضتتعرض ال 

عرض  عرب اا كبري   تغرياا  تنتاارأتخر االوكل من التوهني   ما يتغرياوهة عندامل النبضات وحتدثلرتنني يف التأثري. ل مماثلة عديدة مكوانت
يف تنظم  بني الرموزخل اوالتد البتات معدالت خطأ حتدث زايدة يفاإلشارات النبضية. وتنتيجة لذلك،  رسالإلالنطاق اللزم 

 الغازي. خطوط االمتصاص ترددات قريبة من دعن واسع جداا ال يف النطاق ةالرقمي رساالتلإلاالتصاالت الرقمية 
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 8.6الاكل 
بسببّآاثرّالتشتتّيفّالغالفّّاننواثنية2ّو0,2ّاحملسوبّلنبضةّغوسيةّمنّّ(نّكانّسالباّ ،ّإهاطاضغان)أوّّةنبضالتوسعّ

P = 1013,25 hPaّعلىّأساسّمستوىّسطحّالبحرّ)ّعندّاتكيلومرّت10ّّّمنّاجلوي،ّعربّمسريّأفقي
ّّ],MPMّ]1989 Liebe-89ّمنّالنموذجّالتنبؤات(.ّوتظهر3g/m 5,7 = ρّّو K 15,288 = Tو

Radio-Meteo. 06-08

–40

–20

0

20

40

60

80

100

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 

 مقارنةّالتنبؤاتّمنّخمتلفّمناذجّاالمتصاصّالغازيّمعّالقياسات 6.6

تنظرية وبياانت  ، إىل تقريباتLiebeمن وضع  (MPM) امليلليمرتيةاملوجة  اتنتاارمنوذج  مثل ،املاديةمتصاص الغازي االتستند مناذج 
 اليت أبلغ عنها ختربامل قياساتذلك  درجات احلرارة. مثال منحمدود  عرب مدى مضبوطةهذه األخرية يف بيئة  وتقاس. شىت خمتربية

1992] ,[Liebe, Rosenkranz and Hufford 2(يف اهلواء اجلاف  ابلضغط امتصاص األكسجني عن توسعN + 2(O  أجريت
 13 ترتاوح بني 11 ة عددهاضغط خمتار  لقيم( درجة مئوية 54و 30و 6ثلث درجات حرارة ) عند GHz 66,3و 49,3ترددات بني  يف
 يةحرارة اهلواء الرتوبوسفري  درجات من عرب مدى متاماا  غري موصوفامتصاص األكسجني  ومن الواضح أن. hPa 1010و

، δط، اخلمعلمة اقرتان يف رارة احلعدم اليقني يف تبعية درجة وهكذا فإن أحوال (. درجة مئوية 57و 89– بني )تقريباا  السرتاتوسفريية و/أو
 اجلافة. اجلوية حواللأل، وخاصة ابلنسبة اللمعان املنمذجةيف درجات حرارة  تؤثر GHz 50-70األكسجني تنطاق  ( يف(14.6))املعادلة 

اإلشعاع توفر مقاييس ، ةمنوذجي بيئةيف و . الواقعيف عامل  مع الرصداتنماذج المن  املستقاة التنبؤات من التحققجتارب  نوتقارَ 
. الراديويةملسابري اباالختبار  قيدالنموذج  دخل، ويتم قياس متغريات اللمعانالطيف األرضية قياسات درجة حرارة  أو

رئية( جيب امل السحبالية من اخل)أي  الصافيةالسماء  فإن أحوال، السحبال تقيس باكل روتيين سائل  الراديويةاملسابري  أن ومبا
 قارانت مع مقاييس اإلشعاعوامل. تكميتهاال ميكن  السحب اليتمن  تجنب االتنبعااثتل وذلك ،تسود أثناء عملية التحقق أن

 اتنتقاءهوائي( وتفرض معايري لل اجلاتنيب ضافية )مثل تصحيحات الفصإا تتطلب احتياطات ولكنه أيضاا  ةالفضاء ممكن احملمولة يف
 وقت الصعود مراعاة، مع الراديويةعاصرة من العوامات واملسابري وامل املوقعيف  ةبياانت املااركال) يف عني املكانصارمة للبياانت 

 متصاص الغازياالمناذج  لتنبؤات منلمقارانت خمتلفة  Mätzler [2006] مناور من 11.2 (. ويوفر القسمةاألخري  هلذه
 .الراديوية الساتلية ابملوجات الصغرية املقاييس من املستقاة القياسات مع

 القياساتّالراديويةّعلىّاألرض 1.6.6

مقاييس بواسطة  GHz 90و 31,65و 20,6عند ترددات مساء صافية  يفقياس االتنبعااثت ب [1990]وآخرون  Westwaterقام 
 اللمعانمع حساابت درجات احلرارة  وقارتنوا هذه القياساتكاليفورتنيا،   ،سان تنيكوالس ، وجزيرةيف دتنفر، كولورادو تنارت إشعاع
متساوية يف  هلا عرض حزماإلشعاع كان  مقاييس أن وجدير ابمللحظة. الراديويةمن املسابري  نيخمتلفتنوعني إىل بياانت من  استناداا 

 (GHz)الرتدد 
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من مناذج  املستقاة قارتنوا التنبؤاتكما واحد.   آناالتنبعااثت من حجم مارتك يف  رصدميكن  ومن مث ،الثلثمجيع القنوات 
مت حساب امتصاص األكسجني ابستخدام و . Waters [1976]و MPM-87 [Liebe and Layton, 1987] امتصاص خبار املاء

يف األداء على  يتفوق Waters ذه املقارانت أن منوذج. وتبني هRosenkranz [Rosenkranz, 1988] منوذج من ةسابق صيغة
( وأن العكس جذر متوسط الرتبيعخطأ قيمة التحيز و  قدر من لديه أدىحيث ) GHz 31,65و 20,6عند  MPM-87 النموذج

 متتاليت  عدم الرتنني حدودمتصاص من التواصل و/أو اال معظمالرتدد األخري يناأ  وعند هذا. GHz 90 عند ترددصحيح 
 .Layton [1987]و Liebeو Waters [1976]جاتنب من  خمتلف متاماا  منذجتها باكل

 حيث أقيمت مقاييس GHz 31,4و GHz 23,8قياس االتنبعااثت يف الغلف اجلوي عند ب [2003]وآخرون  Westwaterوقام 
كر كما ذ  و . 1999غرب احمليط اهلادئ خلل شهري يوتنيو ويوليو يف املنطقة املدارية احمليطة هبا اإلشعاع يف جزيرة انورو و 

لمتصاص الغازي لالثاتنية يف منطقة انفذة  تقعلبخار املاء، يف حني  جداا  القناة األوىل حساسةفإن ، ITU-R P.836-5التوصية  يف
 املقاييس قارتنوا بياانت. و السحب هي أكثر حساسية لسائلولذلك فامتصاص خبار املاء(  تواصل عليها يهيمن ومن مث)

 MPM-93، وMPM-87 [Liebe and Layton, 1987] النموذج من اللمعان املستقاةدرجات حرارة  تنبؤاتهذه مع ة اإلشعاعي
على املسابري  مت تطبيق التصحيحاتو هذه النماذج. يف كدخل   الراديويةاملسابري  . واستخدمت جاتنبياتRosenkranz 98و

 بياانت إىل اجلمع بني من هذه املقارتنة، استناداا  املستخلصة النتائجو التحيز اجلاف املعروف.  للحد منة الراديوية لقياس الرطوب
إمجايل حمتوى عمود خبار املاء حنو  وكان. 5.6يف اجلدول  موجزة(، رصدة 175 منعينة  ابستخدامانورو وبياانت السفن القريبة )

 .GHz 31,4 عند K 32و GHz 23,8 عند الرتدد K 65حوايل  اللمعانكان متوسط درجة حرارة و . سنتيمرتات 4,7

 5.6اجلدول 

31,4ّGHzّو23,8ّاملقيسةّواحملتسبةّعندّالرتددينّ(ّيفّمساءّصافيةKّمبقياسّ)اللمعانّّاملقارنةّبنيّدرجاتّحرارة
ّيفّجزيرةّانوروّالراديويةّاملصححةمناذجّامتصاصّغازيّابستخدامّبياانتّاملسابريّّثالثةل

 رصدة175ّ.ّحجمّالعينةّ[Westwater et al., 2003]ّاملدارياحمليطّاهلادئّّغربّيف
 الرتدد

(GHz) 
 املعلمة
(K) 

MPM-87 MPM-93 Rosenkranz 98 

 0,69 3,90 0,80 متوسط اخلطأ )التحيز( 23,8

 3,44 3,59 3,46 االحنراف املعياري للخطأ 23,8

 ±0,67 ±0,70 ±0,67 للتحيز % 99فاصل الثقة  23,8

 0,86 3,37 -0,16 متوسط اخلطأ )التحيز( 31,4

 1,69 1,84 1,66 االحنراف املعياري للخطأ 31,4

 ±0,33 ±0,36 ±0,32 للتحيز % 99فاصل الثقة  31,4

حوايل  فرق مبجرد ، معGHz 23,8 عند Rosenkranz 98و MPM-87 النموذجني وثيق بني وجود توافق 5.6 ويوضح اجلدول
0,1 K فإن التنبؤات يف املتوسط،  تعمل على ما يرام الراديويةعلى افرتاض أن خوارزمية تصحيح املسابري و . النموذجني بنيفصل ي

. ولكن [Westwater et al , 2003] اللمعان املقيسةإىل بياانت درجة حرارة  أقرب قليلا  Rosenkranz 98من النموذج  املستقاة
 MPM-87 النموذجني متييز إحصائياا  ميكن ( الK 3,6إىل  3,5يرتاوح من حنراف املعياري كبري يف النتائج )االالتاتت لل تنظراا 

 .5.6 بني يف اجلدولامل يف املائة 99 ضمن فاصل الثقة Rosenkranz 98و

على و . GHz 23,8 عندأقل  تتوتا GHz 31,4 عند Rosenkranz 98و MPM-87 النموذجني يف التحيز بني K-1 هناك فرقو 
 على حنو أفضل مع MPM-87النموذج  عندئذ يتوافقيف املتوسط،  تعمل على ما يرام الراديويةافرتاض أن خوارزمية تصحيح املسابري 

دقة  يف فإن عدم اليقني. ومع ذلك، [Westwater et al., 2003] يف املائة 99الثقة  حدودضمن اللمعان درجة حرارة  قياسات
شعاع بني قياسات اإل التوافقأفضل النموذجني: كان  عما هو ابجلزمال تسمح  املصححة،أو  ةاألصلي، سواء املسابري الراديوية
عمر املسابري ب متعلقة ةرتيبدالة  املسابري الراديوية ومل يكن تبعاا جملموعاتباكل ملحوظ  اا خمتلف اللمعان املنمذجةودرجات حرارة 
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 ختتلف عن النموذجني MPM-93 النموذج أن التنبؤات القائمة على 5.6يوضح اجلدول . و [Westwater et al., 2003]الراديوية 
 .K 3بنحو  اآلخرين

 Rosenkranz 98نموذج يتنبأ الوجافة )أي احمليط املتجمد الامايل، مشال أالسكا(،  أتنه يف منطقة ابردة جداا  وجدير ابمللحظة
يسفر استخدامه  ذلك ألن( ةاجلاف العتامةابسم  اجلاف )املعروف أيضاا توهني بسبب اهلواء ابل حنوأفضل على  GHz 31,4 عند
 اآلخرين نموذجنيالابملقارتنة مع  صافية ظروف مساء يف الراديوي املستقاة ابلقياس املاء السائل ملسريأصغر قيم  عن

[Westwater et al., 2001]. 

 لدى ARM موقع مجعها يف اليت مت GHz 31,4و 23,8 الرتددينعند  الراديويةقياسات مبقارتنة ال [2005]وآخرون  Mattioliوقام 
. Rosenkranz 98و MPM-93و MPM-87 النماذج على أساس تنبؤاتاألمريكية يف مشال وسط أوكلهوما مع  الطاقةوزارة 

 النموذج اتنبؤات من هذ. وكاتنت الRosenkranz لنموذج حتديثوجرى  [2005] ونوآخر  Liljegren وضعهمنوذج  واخترب أيضاا 
)خالية  حمسن تصميم ذات راديويةمسابري واستخدمت . Rosenkranz 98 النموذج من املستقاة التنبؤاتمن  قريبة جداا  األخري

 )sbT( مساء صافية يف اللمعان هلذه النماذج. وتراوحت درجات حرارة اجلوي دخل جاتنبيات الغلفالتحيز اجلاف( لتوفري  من
( 5.6 اتنظر اجلدول ؛لوحظ يف انورو الذي رطبال املداريو اجلبكثري من  أخفض) GHz 23,8عند الرتدد  K 42إىل  12 من

وهي إىل خبار املاء  بني هذين املناخني تعزى sbTيف  أكرب التقلبات ومن الواضح أن. GHz 31,4 الرتدد عند K 22إىل  11 منو 
ابستخدام  هتامعاير  متت (E14و S01و C1 تدعى) راديويةثلثة مقاييس واستخدمت . GHz 23,8للقناة  ابرزة ابلنسبة

[ املتنبأ به bT – املقيس bTأبتنه م املعرف، )التحيز( اخلطأمتوسط  6.6 (. ويوضح اجلدولETLو ARM) تنيمتميز  تنيخوارزمي
قع عادة يحتيز  عنهذا املزيج  ويتمخض .ARM (C1/ARM) عايرة ابستخدام طريقةامل C1 للمقياس الراديوي ابملوجات الصغرية

، يبدو تواضعاملعينة الجم حل وتنظراا . 6.6 اجلدول يفالثاين والرابع  الصفنيهو مبني يف و  ،أخطاء التحيز مدىيف وسط 
مما هو أفضل بكثري مع القياسات  متوافقني على حنو( Rosenkranz 1998 ،Liljegren 2005) حدث عهداا األ النموذجني أن

 (.MPM-93و MPM-87" )األقدم" حال النموذجني

 C1/ARM املقيسة إزاء املتنبأ هبا من أجل املقياس الراديوي sbTرسوم تاتت بياتنية لقيم  أيضاا  [2005]وآخرون  Mattioli قدميو 
 2003و Rosenkranz 1998 يكون للنموذجني GHz 23,8للقناة  وابلنسبة .للرتاجعات عرتاضاالو  حتليل االحندار إىل جاتنب

 ابلنسبة عرتاض ماابه جداا واال. يف املائة  2,5بنسبة أكرب Liljegren 2005النموذج  احندار ، يف حني أنلوحدةا احندار قريب من
لقناة احلساسة وابلنسبة ل. MPM-87نموذج ( للK 1,007–( وهو األكرب )K 0,58–إىل  0,51–ثلثة )ال ديدةاجلنماذج الهلذه 

، يف حني (-K 0,006) عرتاضقدر من اال من الوحدة وأصغر ر قريب جداا اداحن له Liljegren 2005نموذج ال فإن لسائل،ل
 1,1519 فله احندار قدره  MPM-93النموذج . أماK 0,6–نحو بواعرتاض  1,04نحو هلا احندار ب Rosenkranzمناذج  أن

 احنراف احندارو هذا الرتدد.  عندمتصاص خبار املاء اب يف التنبؤ قليلا  وهو يبالغ: GHz 31,4عند  K 1,511–قدره واعرتاض 
حرارة درجة  ، ذلك ألن غالبية التقلبات الزمنية يف هذه النماذج يفخبار املاء  لنميطةاختبار  الوحدة هو أساساا  الرتاجع عن

 .[Mätzler, 2006]ناأ من خبار املاء ت الصافية يف السماء اللمعان
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 6.6 اجلدول
31,4ّGHzّو23,8ّعندّتردديّيفّمساءّصافيةّّ(ّاملقيسةّواحملتسبةKاللمعانّ)بدرجةّاملقارنةّبنيّدرجاتّحرارةّ

2003ّأبريلّ-أوكالهوماّيفّمارسيفARMّّيفّموقعّّالراديويةّريباابستخدامّبياانتّاملسّيةألربعةّمناذجّامتصاصّغاّز
[Mattioli, 2005]ّّللمقياسّالراديوي67ّ.ّحجمّالعينةّهوC1.ّّّاملقاييسّالراديويةمنّّجتميعاتّةالتحيزّلستومدى

(C1ّوS01ّوE14(ّّوخوارزمياتّاملعايرة)ARMّوETL ّّمعروضّأيضا)[Mätzler, 2006] 
 

 الرتدد
(GHz) 

 املعلمة
(K) 

Rosenkranz 
98 

Liljegren 
2005 

MPM-87 MPM-93 

 متوسط اخلطأ )التحيز( 23,8
C1/ARM 

0,44 0,07- 0,60 0,65- 

 [-0,33، -1,13م [0,91، -0,12م [0,25، -0,55م [0,75، -0,03م مدى التحيز 23,8

 
31,4 

 متوسط اخلطأ )التحيز(
C1/ARM 

0,09 0,11- 0,64 0,77- 

، -0,005م مدى التحيز 31,4
0,27] 

 [-0,59، -0,86م [0,81، 0,54م [0,06، -0,11م

 
 أقيم لرسم اجلاتنبيات رتددالمتعدد  بواسطة مقياس راديوييف مساء صافية  يةالبياانت النهار  Bouchard [2008]واستخلص 

وسبع قنوات على طول حافة جممع  (Ghz 30-22,235)خبار املاء  تنطاقمخس قنوات يف  ولراسم اجلاتنبياتأواتوا، كندا.  يف
 ،totA سريامل إمجايل توهني ونيك هذه، ينبغي أن الصافيةالسماء  أحواليف و . GHz 8,58و 25,51 الرتددين األكسجني بني

ابلضبط  مساوايا  ،ITU-R P.1322يف التوصية  جيداا  السماء ابستخدام العلقة املعروفة ملعانمن درجة حرارة  احملسوب
 2005 بني أبريل صافيةمساء  أحواليف  عينة 1 721. وقد مت حتليل ما جمموعه g= A totAلمتصاص بسبب الغازات: ل

تراوح و . إزاء املوجات الصغريةكلمها شفاف و  العابرة،الطائرات  تنفثات و/أو السدمي هنالك عرضياا بعض . وكان2006 وأبريل
درجة احلرارة و  سنتيمرتات، 3,67إىل  0,21من  عموديالحمتوى خبار املاء و  ،hPa 027,1 1 إىل 003 1 ي منضغط السطحال

 .درجة مئوية 28,8إىل  19,9–سطح من الابلقرب من 

 املسمى Rosenkranzمن منوذج  صيغةوأحدث  (تنكساركروية األرض واال  مراعاة)دون  MPM-93 النموذج ستخدم كل مني  و 
Rosenkranz 2007 (مع املقتبس )حىتمن درجة احلرارة والرطوبة من السطح  جاتنبيات مستخلصة إدخال مباشرة من املؤلف 

راسم يقيس و . رتفاعزاوية اال إزاءقاتنون قاطع متام بسيط  تبعية يستخدمكل النموذجني و فوق سطح األرض.  تكيلومرتا 10
 ارتفاعوحىت  األرض سطح من ، ابتداءا ضغطال جاتنبياتومن مث "يعاد بناء" ضغط اهلواء قرب السطح فقط.  اجلاتنبية

اهلدروسكوتنية  املعادلةل املستقرأة حب درجة احلرارة والرطوبة املطلقة على السطح ومن جاتنبيات الضغط منت، كيلومرتا 10
الضغط  اليت ترسماملسابري الراديوية  جاتنبيات أحدث اجلاتنبيات "تعلوها"هذه  ومجيعمن اهلواء الرطب.  (مرت 1رقيقة ) طبقاتل

( كيلومرتات 105عد حنو على ب   الواقعة) Maniwaki (WMO 71722) علىودرجة احلرارة والرطوبة النسبية من حمطة اجلو األ
 1 يف املعادلة mrTفعالة ال الوسطدرجة حرارة وحتتسب (. كيلومرتاا عموماا  30)حنو  املنطاد مستوى ثقب مرتات وحىتكيلو  10 من

+ املسابري الراديوية(  راسم اجلاتنبية) تركيبة اجلاتنبياتمع تنفس  Rosenkranz 2007ابستخدام منوذج  ITU-R P.1322من التوصية 
مرافق إطلق املسابري ن متصاص الغازية ألاالملقارتنة مناذج  Bouchard [2008]. ويستخدم هذا النهج مدخلةبياانت  مبثابة

صدر تال  (Maniwaki) مسابري راديوية وجود هلا. وعلوة على ذلك، فإن أقرب حمطة ال مارتكة مرتني يومياا  مواقعالراديوية يف 
 (.METAR معروفة ابسم)رصدات سطحية 

أدى  Rosenkranz 2007منوذج يكون يف ، GHz 30 وعند. GHz 51,25و GHz 30 اارتنة مههذه املق اهتمامموضع  نالرتدداو 
 وعند تردد ؛(15°-90°) قيد النظر ربعاأل رتفاعااليف زوااي  ابلرصداتمقارتنة  جذر متوسط الرتبيعطأ أدى قيمة خلحتيز و 

GHz 51,25 منوذج ، يوفرMPM-93  وتبني (. جذر متوسط الرتبيعطأ أدى قيمة خل)أي أدى حتيز و  الرصدات مع تطابقأقرب
 GHz 51,25و GHz 30 عند الرتددين املاروط (CDF)لدالة التوزيع الرتاكمي  الرسوم البياتنيةأمثلة هلذه  12.6 إىل 9.6 األشكال

 درجة. 27,45درجة و 90 ني مبقداررتفاعاال من لكل
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 9.6الشكل 
 في أحوالدرجة،  GHz ،90 30 عند المقيس والمنمذج (Ag)وهين الغازي تلل المشروط (CDF)التوزيع التراكمي  دالة

بيانات  جانبيات "تعلوها"الجانبيات المستخلصة التي  ستخدموت   .النهار أثناءأوتاوا  المرصود فوقو  الصافيةالسماء 
 12.6إلى  9.6 األشكاللنماذج في لكمدخالت   Maniwaki (71722)من  الراديويةالمسابير 

 

Radio-Meteo. 06-09

CDF of gaseous attenuation at 30 GHz, 90° during clear sky over Ottawa (April 2005-April 2006)
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 10.6الشكل 

 درجة، GHz ،27,45 30 عند المقيس والمنمذج (Ag)توهين الغازي لل المشروط (CDF)التوزيع التراكمي  دالة
 (2006أبريل  – 2005)أبريل  النهار أثناءأوتاوا  والمرصود فوق الصافيةالسماء  في أحوال
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 (2006أبريل  – 2005ية فوق أوتاوا )أبريل يف مساء صاف GHz ،°90 30دالة التوزيع الرتاكمي عند 
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 Ag (dB)الغازي  التوهني

Ag ساملقي 
 

  Rosenkranz =dB 0,0015541حتيز 
  Rosenkranz =dB 0,012392خطأ جذر متوسط الرتبيع 

 MPM-93 = dB 0,0089645حتيز 
 dB 0,015737 =MPM-93 خطأ جذر متوسط الرتبيع 

  1721 حجم العينة =

  Rosenkranz =dB 0,0098113حتيز 
  Rosenkranz =dB 0,017654خطأ جذر متوسط الرتبيع 

  MPM-93 = dB 0,025777حتيز 
 dB 0,033807 = MPM-93 خطأ جذر متوسط الرتبيع 

  1721 حجم العينة =

Ag ساملقي 
 

 (2006أبريل  – 2005يف مساء صافية فوق أوتاوا )أبريل  GHz ،°27.45 30عند  املشروط دالة التوزيع الرتاكمي
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 11.6الاكل 
ّدرجة،51,25ّGHzّ،90ّّعندّاملقيسّواملنمذجّ(Ag)توهنيّالغازيّللّاملشروطةّ(CDF)التوزيعّالرتاكميّّدالة

ّّ(2006أبريلّّ–2005ّ)أبريلّّالنهارّأثناءأواتواّّواملرصودّفوقّالصافيةالسماءّّأحوالّيف

 Radio-Meteo. 06-11
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 12.6الاكل 
ّدرجة،51,25ّGHzّ،27,45ّّعندّاملقيسّواملنمذجّ(Ag)توهنيّالغازيّللّاملشروطةّ(CDF)التوزيعّالرتاكميّّدالة

ّّ(2006أبريلّّ–2005ّ)أبريلّّالنهارّأثناءأواتواّّواملرصودّفوقّالصافيةالسماءّّأحوالّيف

Radio-Meteo. 06-12
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  Rosenkranz =dB 0,032833حتيز 
  Rosenkranz =dB 0,041939خطأ جذر متوسط الرتبيع 

  MPM-93 = dB0,0060714حتيز 
 dB 0,023253 = MPM-93 خطأ جذر متوسط الرتبيع 

  1721 حجم العينة =

Ag ساملقي 
 

 (2006أبريل  – 2005يف مساء صافية فوق أواتوا )أبريل  GHz ،°90 30عند  املاروط دالة التوزيع الرتاكمي
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 Ag (dB)التوهني الغازي 

Ag ساملقي 
 

  Rosenkranz =dB 0,070879حتيز 
 Rosenkranz =dB 0,0958خطأ جذر متوسط الرتبيع 

  MPM-93 = dB 0,013896حتيز 
 dB 0,072788 = MPM-93 خطأ جذر متوسط الرتبيع 

  1721 حجم العينة =

 (2006أبريل  – 2005يف مساء صافية فوق أواتوا )أبريل  GHz ،°27.45 51.25عند  دالة التوزيع الرتاكمي
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متصاص اال يذجو من باأنات مماثلة استنتاج خلصوا إىل [2006]وآخرون  Hewisonقد يكون من املثري للهتمام أن تنلحظ أن 
ابستخدام هنج أكثر صرامة ملقارتنة درجات  GHz 51,25و 30 عند الرتددين( Rosenkranz 2003، وجه الدقة)على  هذينالغازي 
مقياس راديوي لرسم من  مقيسةملعان أطلقت يف مساء صافية مع درجات حرارة  من املسابري الراديوية اليت املنمذجةاللمعان حرارة 

خلل فصل  ،، سويسراابيرين ت يفيجر أاليت  (TUC) ‘والرطوبة والسحبدرجة احلرارة ’ أثناء جتربة اجلاتنبيات ماارك يف تنفس املوقع
فوق و  كيلومرتاا؛ 12إىل  10رطوبة صاحلة حىت  جاتنبياتاملسابري الراديوية سوى  تنتج مل، التجربة هذه وأثناء. 2003-2004الاتاء 

وابلنسبة نتصف خطوط العرض. مل مرجعيةشتاء  جاتنبية يةاملوقع إىل اجلاتنبيات [2006]وآخرون  Hewison أضاف هذا املستوى،
 [2006] وآخرون Hewison وجد (،GHz 30و 26,235هيمن عليها تواصل خبار املاء )ي اجلاتنبيات اليتلقنوات 

 اا ممتاز  توافقاا  تظهر Liljegren [2005]( وعلى السواء 2003و 98) Rosenkranzو MPM-89و MPM-87 النماذج أن
 يبالغ MPM-93 النموذج أن أيضاا  ونالباحث هؤالء االمتصاص. ووجد يبالغ بادة MPM-93 غري أن النموذج ؛القياسات مع

 MPM-87 النموذج وأن GHz 22,235-23,835 اجملال يفللقنوات  بةا و رطو  كثر دفئاا األ األحوال متصاص الغازي يفابالابستمرار 
وجدير األخرى.  ةلنماذج اخلمسابمقارتنة  GHz 52,28 الرتدد عند جذر متوسط الرتبيعخطأ قيمة التحيز و  قدر من لديه أدى
منوذج  من يتغايربني أتثري تواصل خبار املاء ومعلمات اقرتان خط األكسجني، وكلمها  جتمعان GHz 52و 51 قنايت أن ابمللحظة

رسم قنوات  تعرضت، أخرياا و والنماذج.  الرصداتنماذج واختلفات كبرية بني الأكرب االختلفات بني  هااتن القنااتنتظهر و  ؛خرآل
قد مت و وقت الحق وتصحيحه من قبل الاركة املصنعة.  مت حتديده يف K 1وايل حب bT تحيزل GHz) 58,8-(54,94 اجلاتنبيات األعلى

 .البحوث يف أوراق اا املعروضةللتحليل الحق TUC التجربة بياانت جمموعة يف تصحيح هذا التحيز جتريبياا 
 األرضيةFourierّمقاييسّطيفّحتويلّ 2.6.6

 للتحققمة جمموعات بياانت قيّ عالية ل اجب مقم على مواقع يف املناورة األرضية Fourierّ(FTS) مقاييس طيف حتويلتوفر 
 Pardoويقدم . THz [Mätzler, 2006] 2إىل  0,1من حوايل  وصقلها جواء اجلافةمناذج االمتصاص الغازي يف األ صحة من

، هيلو، هاواي ايف ماوان كي FTS مقاييس اجلوي ابستخدام يف الغلفالنطاق العريض  بث أطياف a] [2001وآخرون 
 النموذج التواصل اجلاف يف حدهذه القياسات أن  وتبني. GHz 100 1و 350مرت فوق مستوى سطح البحر( بني  4100)

MPM-93  حني  ، يفهذاالرتدد  يف تنطاق ةاجلاف العتامةقياسات  لكي يتطابق مع 1,29 بقيمة جيب أن يكون مضروابا
)اتنظر  ييلليمرت دون امل اجملاليف  اا قيقليس د MPM-93و MPM-89 النموذجني يف كل املدخل O2H التواصلامتصاص شبه  أن

، ولكن MPM يف غري منمذج متصاص بسبب األوزوناال فإن[(. وعلوة على ذلك، a 2001م وآخرون Pardo لدى ،5 الاكل
تنزرة أخرى غري  غازاتكما أن مثة . [Pardo et al., 2001b] ييلليمرت دون امل اجملاليف  أتثريه واضح يف املناخات اجلافة جداا 

 منمذج يف منوذج زرةالنالغازات  بسبب جدير ابمللحظة أن االمتصاصأخرى  جهة منو . MPM النموذج يف منمذجة أيضاا 
 ATM أثناء وضع رس جهد خاص؛ وقد ك  [Pardo et al., 2001b] (ATM) الصغريةابملوجات يف الغلف اجلوي  رسالاإل

 .ييلليمرت دون امل اجملال يف هوقياس التواصللتحقق من امتصاص ل
 اخلالصة 3.6.6

 "أفضل" جلميع ترددات املوجات منوذج امتصاص غازي شامل  ابستباتنةيف هذا القسم  املعروضةسمح املقارانت تال  لألسف
على بعض الصعوابت اليت  أيضاا  تسلط الضوء ةر و ذكاملهذه األعمال و املناخية.  األحوالومجيع  امليلليمرتية الصغرية واملوجات

 اللمعان املقيسةالتحيز يف درجة حرارة  إذ يتعني استباتنة بني النماذج النظرية والقياسات: مفيدةمقارانت  إىل اجةاحل عند صودفت
مدى واسع من درجات حرارة  عرب راديويةمن املسابري الاتنطلقاا لرطوبة يف املوقع لبياانت دقيقة وصل إىل وتصحيحه، وما زال الت

 .ال يستهان هبا اجلو ماكلة

 شعةّحتتّاحلمراءّواألشعةّاملرئيةتوهنيّاأل 7.6

أطوال  أو ~ cm 33-1أو  GHz 1 000رتددات فوق ال)أي  THz 1فوق  كهرمغنطيسيستخدام الطيف الاب ما فتئ يزداد االهتمام
يف جمال االتصاالت وأحباث الفضاء  هامةهناك تطبيقات و ( للتصاالت يف الفضاء احلر. m 300 موجات أصغر من
من على الرغم  كهرمغنطيسيمتتد من األشعة حتت احلمراء إىل املناطق املرئية من الطيف ال لنطاقاتعد واالستاعار عن ب  
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 واالتنتقاء املناسبفإن التقييم الكمي هلذه التطبيقات  ولذلكالتاتت يف الغلف اجلوي. من لرتدد و ا-قوي االتنتقائيال متصاصاال
توقف تما وكثرياا  أحياانا  متفرقة البياانت التجريبية والنظريةو . النطاقاتهذه  خبصوصمفصلة  اتنتاار تطلب معلوماتيلرتددات ل

 إعطاء سوىميكن هنا  الرتدد(. وتنتيجة لذلك ال من قبيل استباتنةعلى خصائص املعدات املستخدمة ) املقيسةتوهني ال سوايت
وثوقة. ومع ذلك املتنبؤات ال لتيسري توفر البحوث، وهناك حاجة إىل مزيد من كهرمغنطيسيالطيف ال من اجملال اهلذ يدليل تقريب

يت من احملتمل أن تكون أكثر فائدة وتقدمي اإلرشاد باأن الكيفية اليت إىل تلك األجزاء من الطيف ال شارةاإلفإتنه من املمكن 
 اجلوي. يف الغلف الظواهر جراء النطاقاتهذه  هبا ميكن أن تتأثر

 واملائيات اجلوية، اهلباء اجلويعن طريق  وتنثرهااملرئية باكل اتنتقائي األشعة غازات الغلف اجلوي األشعة حتت احلمراء و  تصومت
( اليت السحب ضباب أو قطراتال عداصغرية )اللجسيمات ل" اهلباء اجلويوالضباب. ويستخدم مصطلح " سحبوال مثل املطر

تها النهائية سرع وتكون [Pruppacher and Klett, 1997] وأكثر m 100من اجلزيئات إىل  عناقيدمن بضع  هاترتاوح أحجام
سواء ير بدرجة كبرية اتركيز اهلباء متغو . 2 الفصل يف تنوقاتاهلباء اجلوي،  عنرذاذ البحر أمثلة  الغبار واجلسيمات يفو منخفضة. 
تنقل احلمل  على قوة معدالتو  على معدل االتنبعااثتو  بادة على القرب من املصادر ، ويتوقفاملكانأم الزمان  من حيث
من جمموع كتلة جسيمات اهلباء اجلوي املائة  يف 80يقدر أن و آليات اإلزالة.  خمتلف وعلى كفاءة يتنتاار االب اضطر االاحلراري و 

 بتزايد تركيز اهلباء اجلوي ينخفض أيضاا  كما أن  .[Pruppacher and Klett, 1997]الرتوبوسفري  أدى كيلومرت من موجودة يف
. أكثر كفاءة من احمليط جسيمات هي مصدر اليابسة ، ألن األرضاحمليط عرض ية من شاطئ البحر ابجتاهاملسافة األفق

  غالبيةدخل ت من جمموع كتلة اهلباء اجلوي يف الغلف اجلوي(،يف املائة  60حوايل  الذي يعزى إليهتنصف الكرة الامايل ) يفو 
، ألن هذا احلزام حيتوي درجة مشاالا  60و درجة مشاالا  30ترتاوح بني  عند خطوط عرضكتلة اهلباء هذه الغلف اجلوي 

 .[Pruppacher and Klett, 1997]در اجلسيمات البارية املناأ مصا من مجيع املائة يف 88حوايل  على

توهني الكلي على الطول املوجي وحجم اجلسيمات. وعلوة على ذلك ال يفاملسامهات النسبية من االمتصاص والتاتت  وتتوقف
ات مسري وخاصة ابلنسبة لل (،Hz 200و Hz 0,01)ما بني  الواردةشارة اإلبعض التقلبات السريعة أو "التأللؤ" يف  عموماا هناك 

. ويرجع ذلك حيدان تركيز احلزمةإىل  يؤديوجة مما املتاويه جبهة يف تأللؤ السبب تقريبة من سطح األرض. كما يال
 4 الفصل التفصيل يف مبزيد من تناقش وهيالضطراب يف الغلف اجلوي، اباملرتبطة  تنكساراال دليلاالختلفات العاوائية يف  إىل

 بتزايدالتأللؤ  مقدار يزدادو تصميم الوصلت البصرية يف الفضاء احلر.  باأن ITU-R P.1817التوصية يف و  بالكتيمن هذا 
 .],7/6f  ]1961 Tatarskiوايل حب(، 2dB بوحدة) 2إلشارة، اتباين  كما يتزايد  الرتدد؛

القيود الرئيسية على موثوقية  تعزى(، النوافذمراكز خطوط االمتصاص اجلزيئي )أي يف مناطق  بعيدة عنموجات وعند أطوال 
كل هذه اآلاثر يف أماكن أخرى من هذا   وي بحث يف اهلواطل؛السحب أو  وأالضباب  وأ السدمي إىل عموماا  وإاتحتهالنظام 
، يف حني قد يقلل التأللؤ مثلا  الفرتات الرطبة جداا  أثناء ،. ومع ذلك، ميكن أن حتدث زايدة كبرية يف امتصاص خبار املاءالكتيب

 رئية.امل األشعة شعة حتت احلمراء أواألتنظام  يف ستخداملل القابلمن عرض النطاق الرتددي 

طول للقوية  دالةمتصاص واال m 1طول املوجة فوق  جمالخاصة يف و ، الرتددمتصاص اجلزيئي االتنتقائي اال العامل املهيمن هوو 
عن العديد  وهي تناأ، متصاصاال طيفيف  بنية انعمة جداا  عالية جداا  ابستباتنة طيفيةت القياسات اليت أجريتظهر و  ،املوجي

. ولذلك من الصعب توفري بياانت كمية كهرابئياا   املستقطبةجزيئات الغلف اجلوي يف  دورانال-هتزازاالالتحوالت يف تنطاقات  من
زيد من القياسات الطيفية لتوفري امل يتطلب األمرأو عرض النطاق. وعلوة على ذلك،  استباتنة األداةمتصاص دون حتديد عن اال

لمتصاص اجلزيئي لالغلف اجلوي و"تنوافذ" متصاص الرئيسية االالتفاصيل اللزمة. ويكفي هنا اإلشارة إىل مواقع خطوط 
سلح اجلو  لدى اجليوفيزايئي ختربامل بية اليت يوفرهااحلاسو ربامج الميكن احلصول على املزيد من املعلومات من و . املنخفض تنسبياا 

 جزيئيتنوع  37خط من  000 700 1 كثر منأبقائمة  وهي (االستباتنة عالية )تنفاذية HITRAN: فيما يتعلق ابلنفاذيةكي يمر األ
)أي ما يعادل  cm-1 001,0 مبقدار ةطيفي ابستباتنةوجة أشعة فوق بنفسجية ية إىل مميلليمرت  موجة منطقة طيفية من عرب
30 MHz )]200 ,.al et Rothman[  7أو LOWTRAN من الرتددات  مدىتغطي و  (،االستباتنة )تنفاذية منخفضة
 .]1989 al., et Kneizys[( GHz 600)أي  cm-1 20مبقدار  ةطيفي ابستباتنة cm-1 50,000 إىل 0 من
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ملتوسط  LOWTRAN 7ابستخدام  احملسوبعند مستوى سطح البحر  يلمتصاص اجلزيئلامللمح الرئيسية  13.6 ويبني الاكل
 100 من ،cm-1 20مبقدار  ةطيفي ابستباتنة، P. R-ITU 835-5يف التوصية  عاملي السنوي الوارد وصفهالرجعي امل يو الغلف اجل

إىل خبار املاء واثين أكسيد الكربون.  املهيمنة أساساا  متصاصاال وتعزى تنطاقات(. GHz 30 يقابل 1 1-cm) cm-1 20,000 إىل
 تنطاق التواصل تاكللألطول ات ااملوجخطوط امتصاص  تتمهد cm-1 20مبقدار  ةالطيفي االستباتنة ه يف حالةأتن ويلحظ

 .13.6 وضح يف الاكلاملنخفض الرتدد امل

 13.6الاكل 
cmّ-1 20,000إىل100ّّمنّّبسببّالغازاتّوالضبابّواملطرّعندّمستوىّسطحّالبحرّالنوعيّاملتنبأّبهتوهنيّال

ITU-RّللقطاعّّرجعيّالعامليّالسنوياملّيّواجلّمتوسطّالغالفمعLOWTRAN 7ّّ(ّابستخدام100ّmّّإىل0,5ّ)
(hPa 25,1013 = PّوK 15,288 T=ّ35و g/m,7 = ρ ّمقياسّالرتددّيفّّعند[ّ.)ّمعكوسّأطواليقابلّسفلّاألالسطح

ّ([3ّTHzقابلّتcmّ-1 100ّذلكّالفراغ:ّمثالّاتابسمّأرقامّموجّوجات،ّاملعروفّأيضاّ امل
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مرت،  200ضباب كثيف يكفي للحد من مدى الرؤية إىل  الناجم عن النوعيتوهني أيضاا ال 13.6 ، يبني الاكلاملقارتنةألغراض و 
القطرة  حجم توزيع ابستخدام حمسوبة/ساعة، ميلليمرت 100و 50و 10 مبقداروالتوهني بسبب املطر ملعدالت هطول أمطار 

Marshall-Palmer .والذيقطرة، الأن توهني األشعة حتت احلمراء بسبب الضباب حساس للغاية لتوزيع حجم  وال بد من القول 
أو  LOWTRAN من قبيلمن مناذج  املستقاة التنبؤاتومن مث فإن  ؛الزمان واملكان حيث من جداا  اا كون متغري يميكن أن 

HITRAN  ضباب املفرتضة.ال يع جسيماتلتوز  ختتلف يف احلجم تبعاا 
 1,7 قرب ب( ؛رئيةيف املنطقة امل m 0,7إىل  0,4: أ( 13.6 يف الاكل تنسبياا شفافة  اجلوي إرسال يف الغلفرؤية تنوافذ  وميكن

، ذات m 13 إىل 8 من النطاق، وال سيما النطاقاتهذه و ، على سبيل املثال. m 13إىل  8من ج(  ؛m 5و 3,5و 2,2و
 تطبيقات الرادار.لخاصة للتصاالت و أمهية 

 ارتفاععند كيلومرت   1,8 طوله مسري أفقي مقيساا على( السالب النفاذية الطيفية )أي أس معامل االمتصاص الكلي 14.6ويبني الاكل 
 وقد أجريت. اا ميلليمرت  17 فقياألخبار املاء  عمود كان حمتوىو . [Chen, 1975]مستنسخ يف  ، وهوفوق مستوى سطح البحر اا مرت  30

 (m)طول املوجة 
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 التوهني النوعي 

 التوهني الضبايب 

 mm/h 10التوهني املطري  

 mm/h 50التوهني املطري  

 mm/h 100التوهني املطري  
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 –اإلرسال تنوافذ و . [1951]وآخرون  Gebbieيف األصل  وتنارهاعلى طول الساحل الارقي السكتلندا،  1950يف عام  هذه القياسات
متصاص اجلزيئي ألربعة أتنواع )األكسجني اجلزيئي، وخبار املاء، اال وتبدو تنطاقات. مرئية بوضوح –يف املائة  60تجاوز النفاذية حيث ت

 µm 4,3حبوايل  2COقوية بسبب المتصاص اال تنطاقاتلحظ وت. 14.6 واألوزون( يف اجلزء السفلي من الاكل ،أكسيد الكربونواثين 
خبار  من تواهحمل ابلذات تنظراا  املسريهلذا  µm 7,5إىل  هذا النطاق األخري تدومي. µm 6,3و µm 2,7خبار املاء عند بسبب و  µm 15و

كسيد ألاالهتزاز األساسي  تنطاق يقابل أسلوب µm 4,5 ذلك هنالك عند علوة علىو . [Gebbie et al , 1951] يف عمود اهلواء املاء
كسيد النيرتوز، ولكن أللهتزاز األساسي لآخر  أسلوبمع  أيضاا  µm 7,9و 7,7وتتطابق االمتصاصات املقيسة عند . O)2(Nالنيرتوز 

عدة أتنواع جزيئية أخرى متتص قدرة األشعة حتت احلمراء يف هذه املنطقة الطيفية  ذلك ألن ،لبس فيه باكل ال إليه يعزى ال ميكن أن
[Gebbie et al., 1951]. 

 14.6الاكل 
طولّّفوقّمستوىّسطحّالبحرّعلىّمرتاّ 30ّّارتفاعيقعّعلىّّكيلومرت1,8ّّطولهّأفقيّسريملّاملقيسةّنفاذيةّالغالفّاجلوي

الحظّيّ.[Chen, 1975]ّاّ ميلليمرّت17ّّاهلواءّعموديفّّفقياألحمتوىّخبارّاملاءّحيثّيبلغّالساحلّالشرقيّالسكتلندا،ّ
RANDّّذنّمنّمؤسسةإبّمقتبسوجودّاألوزونّيفّالرتوبوسفري.ّ

ّ
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 7 الفصل
 لتوهين الناجم عن الجسيمات في الغالف الجويا

يف معظم  ،. واملطريةواات الراديو امل يفتوهني شديد  عن ،برد أو ثلج رطب وأمطر  يف شكل تسفر املائيات اجلوية،ميكن أن 
الناام  توهنيلا فإن أمهية يف مجيع الرتددات، القدرة ويشتتاملطر ميتص  ومع أن. ةاجلوي للمائياتاملواقع، هو الشكل السائد 

 .GHzمن  وحدات لرتددات فوق عدةا تقتصر علىاملطر  عن

ذوبان الد وطبقة ر  والضباب والثلج والب    فإن السحباملواات،  انتشارعلى  تؤثر املائيات اجلوية اليتع ا نو أمع أن املطر هو أهم و 
 بالنسبة للوصالت ا  كبار   السحببب توهني بسالكون يقد و  .للتوهنيمصادر أخرى هي ( أساسا   فضاء-سارات أر امل يف)

أهم مصدر خلل  الناام عن السحب توهنيالقد ميثل و . ةمنخفض ارتفاعزوايا و  GHz 10ترددات فوق  يففضاء العاملة  -أر 
هامش السحب  الناام عن توهنيالدد حيويف هذه احلالة، قد  معدوما ؛أو  ادا   ا  خفيف حيث يكون املطر ةاملنخفض لنظم التيسرية

خط  دونذوبان هي املنطقة، الطبقة و . [Dissanayake et al., 1997, 2001؛ Tervonen and Salonen, 2000] وصلةال
توهني بسبب ويزداد القطرات ماء. إىل اجلليد والثلج  تتحول فيها اسيمات اليتبقليل،  دراة مئوية دراة الصفر التحارر عند

هذا  أثرميكن إمهال  الو . هامةصل إىل مستويات يوميكن أن  [Dissanayake et al., 2002]رتدد ال بتزايدذوبان اسيمات اجلليد 
 ارتفاعاملطر " الناام عن توهنيبالالعديد من مناذج التنبؤ  ويستخدم. يةواات الراديو امل نتشاراضايف يف مسار مائل الاإلتوهني ال

يبدو و املطر.  الناام عن توهنيالطر للحصول على جمموع امل ارتفاعإىل  املضافةذوبان الطبقة  ارتفاعمن  فعال" بدال  الاملطر 
نادرة.  نتشارعلى اال امةاهلثار واآليف معظم مناطق العامل،  ثانويةأمهية  ذات اسيمات الرمال والغبار التوهني الناام عن أن

 .املتطرفةلظروف بعض ا يف GHz 10ترددات فوق حوايل  عند هاما  توهني قد يكون الإىل أن  الدراسات ذلك، تشار ومع

داول اجل ويف، املطرألحداث  ةواألفقي ةالرأسي البنيةالنظر بعناية يف  فال بد منالزمان واملكان،  حبكميرة امتغ املطرألن عملية ونظرا  
 املواقع اجلغرافية. بني خصائص املطر خمتلف يفويف التغاير ، تهوطبيعاملطر  كثافة  تتغار فيها الزمنية اليت

 بالتوهين النوعي من بيانات شدة المطرالتنبؤ  1.7

  ويتزايد بدراة GHz 10ترددات فوق  يففضاء -أر  االتصاالت يف نظم االتصاالت األراضية أو عامل هامالتوهني بسبب املطر 
 النوعيالتوهني  يتناقصعدل املطر، مل وتبعا  ، GHz 200فوق حوايل و (. 1.7 )انظر الشكل GHz 200 أو 100 ترددحىت كبارة 

 ةمكثف ةدراسلتوهني الطبيعة هذا وقد خضعت إىل حدوده البصرية.  يكاد يصل، حيث GHz 1 000حىت الرتدد،  بتزايد قليال  
قطار أل مماثلةلتوهني ل اخلااضعة( ميلليمرت 1,5 إىل ا  ميلليمرت  30يف الفضاء احلر ) الراديوية املواات ومبا أن أطوال. وجتريبيا   نظريا  

(، فإنه من الضروري عادة استخدام نظرية اتميلليمرت  6إىل  ميلليمرت 1نتاج هذا التوهني )حوايل إة عادة عن قطرات املطر املسؤول
 املطر. عن مالناا النوعيتوهني الحلساب  Mie تشتت

 على النحو التايل: عنه وحدة مسافة وميكن التعبار لكل النوعي بوصفه معدل التوهنيتوهني ال ويعّرف

    
0

0.434 dB/kmext
maxD

D N D dD    )7.1( 

 هو املقطع العراضي ext، وm)-3(لكل وحدة حجم  Dd+Dو Dبني  اليت يرتاوح قطرهاهو عدد قطرات املطر  N)Dd)Dحيث 
2 معربا  عنه بوحدة، للتشتت

cm (.5 )انظر الفصل 

 ا  اصطناعي ا  معقد ازال  ع هاعتبار بيف معاملة الوسط الناام عن اجلسيمات املائية اجلوية يتمثل توهني الهنج آخر لتحديد  ومثة
[Van de Hulst, 1957] . وقد عملKharadly و Choi [1988]  الثلوج  الناام عنتوهني الهذا النهج ليشمل على توسيع

 ذوبان.الاملياه داخل طبقة باملغلفة 
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قيم معدل ختلف الرتدد مل دالة، بوصفه Mie على أساس حساابت ستمدامل، النوعيسلوك معامل التوهني  1.7ويوضح الاكل 
 بوحدةعادة  ايعرب عنهاليت املطر،  وشدة. [Rogers and Olsen, 1976] يف املطر يف ظل االفرتاضات املاار إليها

 :ها كما يليوميكن التعبري عن هاسرعة سقوطو  القطرة لتوزيع حجم دالة/ساعة، هي ميلليمرت
 

6 3R 6 10 ( ) ( ) mm/hN D D v D dD     )7.2( 

 .الساكن ( يف اهلواءميلليمرت) D هاقطر  مطر ( لقطراتتنية/اثرتالسرعة النهائية )م v(D) تكونأن  حيث يفرتض عادة

 1.7الاكل 
 بسببّاملطرRّّالتوهنيّالنوعي
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 [Laws and Parsons, 1943] توزيع حجم قطرات املطر 

 [Gunn and Kinzer, 1949] السرعة النهائية لقطرات املطر 

 [Ray, 1972]  درجة مئوية 20دليل اتنعراج املاء عند 
 قطرات كروية

تغريات تصل  تسفر عنأن  ومن شأهنا GHz 20 دونترددات  إال يفالقيم املفرتضة  عندرجات احلرارة  الختلفوال أمهية 
 .1.7 الاكل من املنحنيات يفاملائة  يف 20 إىل

جو  عرباهلابطة قطرات املطر  أن من املعروفو كروية. ن قطرات املطر  أبفرتاض االهو و  1.7 يف الاكل املبينةعلى النتائج  ومثة قيد
 مما تتعرض لهتوهني أكرب من  ستقطبة أفقياا املوجات ولذلك تتعرض امل، [Pruppacher and Pitter, 1971]لزج غري كروية 

؛ Fedi et al., 1977م يف املائة 35توهني اىل الالفرق يف  يف بعض املناخات قد يصلو . رأسياا ستقطبة املوجات امل
Fimbel and Juy, 1977 .] حىترتددات الواألفقية، و  الرأسيةلستقطاابت ل النوعيتوهني ال على ميكن احلصولو GHz 100 من ،

 .[Oguchi, 1977]قطرات املطر ل كرويالاكل غري ال تراعياحلساابت اليت 

 احلدود املثالية
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 :األسي القاتنون بواسطة )mm/h( Rومعدل املطر  )R )dB/km توهني الالعلقة بني ميكن تقريب للتطبيقات العملية، وابلنسبة 
 R k=  Rγ )7.3( 

 درجة مئوية 20 القطرة درجة حرارةو  Laws and Parsonsحبسب  القطرة لتوزيع حجم و k ة كل منمت حساب قيموقد 
 متساوية احلجم قطرات كروية منسوبة إىلوذات أبعاد  رأسيمع حمور دوران  متماشية ةمفلطح ةياتنابفرتاض قطرات كرو 
[Maggiori, 1981]. 

وقد . ةحمدود ذات حزمة، أو موجة كروية متناحيةموجة كروية  أو ،مستو  واردةملوجة  عموماا  1.7 يف الاكل الواردة تنطبق النتائجو 
ماسكة تفرتض احلساابت موجة متو . [Haworth, 1980]لهوائيات لالقريب  اجملاليف  ابلنسبة للمطرتطبيقها  أتكدت إمكاتنية

هوائي  يف تماسك ستدخلاملغري  التاتتبسبب  القدرةمن  فقط كمية صغرية  ومبا أنتماسكة. املاالتصاالت  تنطبق إال على تنظم وال
 تماسكة.امل اإلرسال غري لنظمتقريب  استخدام احلساابت مبثابة ميكن أيضاا فإتنه  ةضيقمستقبل ذي حزمة 

تاتت الآاثر تاتت واحد، آاثر عمليات  تقتصر على اأهن يعتقد عموماا أتنه  مع، أيضاا  [Van de Hulst, 1957]امل تنظرية وت
حملدودية  تنظراا و (. يجتاه األماماالتعددة مكوانت يف املتاتت الات مسري لكل  يكون فيها إىل األمام )أي العمليات اليت تعددامل

 اجملال يف كبري  تسهم بنصيبتعددة الوحيدة اليت امل التاتتهذه هي عمليات فإن مطار، األ أشدعدد قطرات املطر حىت يف 
يكاد املرئية واألشعة حتت احلمراء،  اتأطوال املوجيف و . [Rogers and Olsen, 1983]املطر  املرسل عرب( اسكتماملاملتوسط )أو 

 .ةطول املوجقطرات أكرب بكثري من ال ذلك ألن ،رتددالعن  بسبب املطر مستقلا  النوعيتوهني يكون ال

موثوق لتوزيع أحجام قطرات املطر.  يأول قياس جتريب على أساس جم قطرات املطرحل Laws and Parsons [1943]توزيع يقوم و 
 تاقرتحو هذا احلد.  إىل أبعد من ؤهميكن استقرافإتنه /ساعة، ميلليمرت 50 حىتأمطار  ستند إىل قياسات ملعدالتيأتنه  ومع

عن هذه  ويعرب. ياتيف األدب هذه النماذج ظهروتمن النماذج لتوزيع حجم قطرات املطر،  كبرياا   التجريبية اللحقة عدداا  الرصدات
 التالية: األربع الفئاتوميكن تصنيفها إىل  خوارزميالنماذج عادة يف شكل 

 توزيعات أسية سالبة؛ 1

 توزيعات لوغاريتمية عادية ولوغاريتمية عادية مزاحة؛ 2

 توزيعات دالة غاما؛ 3

 . Weibullتوزيعات 4
؛ Joss et al., 1968؛ Marshall and Palmer, 1948م شيوعاا  اتالتوزيع ي أكثره ة سالبةأسي املمثلة بدالة القطرات توزيعات حجمو 

Manabe et al., 1984 ؛Ihara et al., 1984 ؛Awaka et al.; 1987 ؛Yang et al., 2001 ؛Uijlenhoet; 2001.] 

املطر:  منأتنواع  ةثلثل القطرات الختلفات األساسية يف توزيعات حجمابعرتف صراحة ين عن غريه يف أتنه يوآخر  Joss تلف توزيعوخي
 وهي هامة، يف معدالت أمطار مرتفعة تنسبياا و رذاذ. العلى تنطاق واسع، و  املنتارة األمطارو العواصف الرعدية أو أمطار احلمل احلراري، 

رعدية ال العواصفتوزيع  أعلى من اا تنوعياا توهين Laws and Parsons، يعطي توزيع GHz 10يف تصميم تنظم االتصاالت برتددات فوق 
ن يوآخر  Joss املقارتنة، يعطي توزيع رذاذ ومن ابب. GHz 100رتددات فوق ال يفخاصة  هام بصفةهذا الفرق و ن. يوآخر  Joss لدى

 . [Olsen et al., 1978] هذا رتدداليف تنظام  منخفضة أعلى يف معدالت أمطار توهينات تنوعية
 القطرات لتوزيع حجم السالب اكل األسيالدعم ت GHz 240و 12بني  ما اتتعدد الرتدداملتوهني القياسات  وقد تبني أن

 األسي السالب حجم القطراتتوزيع ويضم [. Awaka et al., 1987 ؛Ihara et al., 1984 ؛Manabe et al., 1984الياابن م يف
قيم أكرب من معاملت  ويسفر عن، Laws and Parsons قطرات حجم توزيعمما يضمه صغرية القطرات الأكرب من  اا هذا عدد
ملعدالت  التقليدية Marshall-Palmerعن قيم  حييدمنحدر التوزيع  أن أيضاا  وتبني. GHz 80حوايل  فوق النوعيالتوهني 
 .[COST 205, 1985a]لتوزيع يف أورواب امنحدر مماثل يف  حيدانعتدلة. وقد لوحظ املنخفضة و املاألمطار 

 ,Massambani and Rodrigues؛ Ajayi and Olsen, 1985م اللوغاريتمي العاديلتوزيع اوقد تضمنت أوصاف وظيفية أخرى 

قياسات توزيعات حجم  ستوائية، تاري بعضيف املناطق اإلو [. Veyrunes, 2000؛ Maitra and Gibbins, 1999؛ 1987
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قل من األللرتددات  النوعيتوهني الومع ذلك، فإن معاملت ؛ يكون مناسبا   قد ال السالباألسي  الاكلالقطرات إىل أن 
30 GHz عن تلك املستمدة من النموذج  ختتلف كثرياا  بياانت النيجريية الالإىل  العادي استناداا  اللوغاريتمسوبة من منوذج احمل

 [.Ajayi and Olsen, 1985؛ Ajayi, 1985م السالباألسي 

اقرتح و [، Maitra and Gibbins, 1999؛ Ajayi and Olsen, 1985م الباحثنيمت اختبار توزيع غاما من قبل العديد من وقد 
List  على حد سواء. يالنظري والتجريب الرصدعلى أساس  األسلوبتوزيع غاما ثلثي  [1987]وآخرون 

على جمموعة [، 1995مWatson و Brussaardو Mualem [1989] و  Assoulineوصفه الذي، Weibull توزيع وقد مت تطبيق
 للمناخات املعتدلة واملدارية. Weibullيف توزيع  [2002م Gibbins و  Åsenوحبث ؛متنوعة من املناخات

 عن لكافا تنسبياا  صعبال ومن. صغرية جداا القطار األ ذاتباأن كثافة عدد قطرات املطر  من عدم اليقني كبري  قدرهناك و 
ذا وهلنخفضة. امل هاسرعات سقوطو  نخفضة جداا امل تهاكتلبسبب   اا كبري   تفاواتا  اكثافة عدده  تتفاوت ، ورمباهذهقطرات املطر 

 .النوعيتوهني اليف حساب  األصغرقطرات الأمهية  تزدادعلى حيث األرتددات ال يفأمهية خاصة  التفاوت

؛ Gunn and Kinzer, 1949املطر إىل تنتائج متسقة إىل حد ما م النهائية لقطرات لسرعاتلالدراسات التجريبية والنظرية وتفضي 
Best, 1950؛ Beard, 1976.] 

سائل م بو حتليلية أ سواء أبساليب، التوهني النوعيباأن حساب  ياتار عدد من األعمال يف األدبيف السنوات األخرية، تن  و 
 [.Åsen and Gibbins, 2002؛ Zhao et al., 2000؛ Der-Phone and Hsing-Li, 2002؛ Li et al., 2000جتريبية م

توزيعات حجم قطرات املطر  توليفاتموعة متنوعة من جمل و k االرتداد يتمعلم حبساب [Gibbins and Walden, 2003]وقام 
 منذجة تمتو املطر.  الناجم عن توهنيابلتقليل اخلطأ يف التنبؤ  من شأهنما املعلمتني اتنيهل واقرتحا تعبريينقطرات املطر لالسرعة النهائية و 

 0من درجات احلرارة بني  ملدى GHz 1 000إىل  1من  للرتددات كما مت حساب التوهينات النوعية  مفلطح يف شكل كرواينطر املقطرة 
عدة ل وفقاا أجريت احلساابت و . T [Mishchenko et al., 2000] مصفوفة ابستخدام شرط احلدود املوسعة أو أسلوبدرجة مئوية  30و

عدالت األمطار مل R k األسي معادلة القاتنون معالنتائج  مطابقة تمتو . اإلتنتهائيةومناذج السرعات  اتقطر الحجم  اتمناذج لتوزيع
على  املربعات الصغرى غري اخلطية بناءا  إجراء توفيق ابستخدام األسي معاملت القاتنون واستخرجت/ساعة، ميلليمرت 150و 1بني 

 .Levenberg-Marquardtدود احملختلف االخوارزمية 

ستخدام اب هاتعديل ومتات األرضية مسري لل ITU-R P.530توهني املطر يف التوصية بطريقة التنبؤ  علىمت تطبيق هذه املعاملت و 
 ITU-R قاعدة بياانت ى تقييم أداء كل منوذج ابستخدام. وجر ياتوجدت يف األدب سرياملتخفيض طول ل ةعدة عوامل خمتلف

مت احلصول على أفضل أداء كلي و . ITU-R P.311ومتغري االختبار يف التوصية  األرضية الوصلت يفاملطر  الناجم عن توهنيلل
 .Lin [1977]على أساس  سرييف طول امليمع عوامل تك Ulbrich [1983]لدى  املطر اتقطر  ابستخدام توزيع حجم

 املطر اتتوزيع حجم قطر  ابستخداماألفقي والرأسي،  ني، لكل من االستقطابو k ، مت حساب جمموعات قيمأخرياا و 
 الطريقة املتبعة حالياا  الستخراجلرتدد ل جماميع الداالت الغوسيةابستخدام  ومطابقتها، Ulbrich (Laws and Parsons) لدى

 .ITU-R P.838 التوصية يف

 احملدودةّاملدىّنتشارامتدادّوصالتّاالّالتوهنيّعلى 2.7

 أرضي اتنتاارتوهني ملسري ال، هناك قدر أكرب من عدم اليقني يف حتديد التوهني النوعيابإلضافة إىل عدم اليقني يف حتديد 
 فضاء.-أرض ملسري أو

لألسف، هذه ولكن، . سريعرب امل التوهني النوعيدمج بمعني  مسرياملطر على  الناجم عنتوهني الميكن حساب جمموع و 
املطر من قياسات  الناجم عن توهنيالحصاءات إبق للتنبؤ ائاملعلومات املفصلة ليست متاحة باكل عام. وقد اقرتحت عدة طر 

توزيعات معدل األمطار يف مواقع معينة،  قاستأن العديد من احلملت  معو . هأو ابلقرب من سرياملمطار على طول معدل األ
احلاالت  حىت يفو . سريهذه القياسات حمدودة التطبيق لوصف املطر على طول املفإن عادة،  ائيابلقرب من موقع اهلو 
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علمات  املقيسةاملطر جاتنبيات عرب منطقة واسعة، أظهرت  شكل مايف  املناورة، مقاييس املطرعدد كبري من  فيها ماستخد اليت
حلمل اباملطر  ظاهرة على أناألرصاد اجلوية  تتفق دوائر، املداريةألمطار ل وابلنسبةالتجاتنس املكاين والزماين.  عدم ملحوظة من

تتعرض ألمطار  اليت ناطقاملأتنه يف الصور الرادارية تؤكد و  ؛[Houze, 1977]طباقي املطر المزيج من املطر احلراري و ي احلراري ه
 .[Crane, 1980]طباقي المن املطر  طبقة مصاحبةحلمل احلراري، هناك دائما ابغزيرة 

 الضروري جداا من  ولذلكومعدل املطر.  التوهني النوعيالعلقة بني  الناجم عن املطر توهنيابللتنبؤ ا طرائقمجيع وتستخدم 
الناجم عن  لتوهنيابلتنبؤ لمناذج دقيقة  األمر على عدل األمطار، من أجل احلصول يف هنايةمبلتنبؤ لاالعتماد على مناذج دقيقة 

يف املناطق املدارية غزارة األمطار  أشدعتمد بادة على املناخ )حتدث يأن معدل األمطار متغري للغاية و أتيت الصعوبة من و. املطر
لذلك كاتنت هناك و املعلومات التقليدية املتاحة من مكاتب األرصاد اجلوية الكميات الرتاكمية لألمطار، وتامل واالستوائية(. 

 املتاحةالتوزيع الرتاكمي ملعدل األمطار من معلومات األرصاد اجلوية  دالةمناذج عاملية للحصول على  لوضعبعض احملاوالت 
؛ Moupfouma and Martin, 1995؛ Tattelmann and Scharr, 1983؛ Dutton et al., 1974؛ Rice-Holmberg, 1973م

Boithias, 1990 ؛Flavin, 1996]. 
مثل املركز  ،من عدة منظمات املستقاة اانت األرصاد اجلويةابستخدام بي ةطريقة عاملي Salonen [1998]و  Poiaresاقرتحو 

احلصول  إىل. وتستند هذه الطريقة (GPCP) للهواطلوماروع املناخ العاملي  (ECMWF)املتوسطة املدى  اجلوية األورويب للتنبؤات
طباقي. الاملطر  ة منالسنويكمية الو  مطر اتساع 6قياسات حتويل  سنة واحدة، من على مدى ةتوسطاملاملطر،  بياانت على

 .ITU-R P.837أساس التوصية  ووه تهطبيعأسي يف  Salonen-Baptistaمنوذج و 
 آاثرّعدمّالتجانسّاملكاينّيفّاملطر 1.2.7

 احلسبان أتخذ يفالتنبؤ هو كيف  طرائقاملكان والزمان. والفرق الرئيسي بني خمتلف  حيث من متغايرة إىل حد كبرياألمطار  شدة
 .تنتاارير على طول مسري االاتغهذا ال

معدل  جاتنبيات تحويلب[ إحصاءات التوهني Matricciani, 1996 ؛Drufuca, 1974" ماملصطنعةعاصفة السمى "طريقة تما وتولد 
تقدير لوالوسيلة املفيدة  .منط األمطار اتنتقالاملسافة، وذلك ابستخدام سرعة /معدل املطر جباتنبيات، ما املسجل عند تنقطة /الزمناملطر

 ,.Bertok et al ؛Drufuca, 1974التقليدية م الراديويةمن املسابري  تةميغاب 700مستوى  عندهي سرعة الرايح املستمدة  االتنتقالسرعة 

 الواقعية املادية. وفر درجة عالية منت اتطلب قاعدة بياانت مفصلة للغاية، فإهنت ه الطريقةمع أن هذو [. Segal, 1982؛ 1977

فرتاض خلية واحدة من شكل مناسب اب املسريعلى طول  للمطراإلحصائية  الطرائق اجلاتنبيةبعض وتستمد 
من حجام خلاي أل[ أو التوزيع اإلحصائي Bryant, 1999؛ Misme and Waldteufel, 1980؛ Misme and Fimbel, 1975م

التوهني  ما تنقطة يف عدل املطرمب وابا [. ويعطي "طول املسري الفعلي" مضر Capsoni et al., 1987؛ Rue, 1981شكل معني م
 إىل الوصلة ةتنسب عأي موق أتخذأن  هاأن خلية املطر ميكن عتباراب ،خلية املطر الذي تعرتضهمتوسط طول املسري  يفالكلي 

 .متساو   حتمالاب

مقطع عرضي مستطيل  ذاتالفعلي، يف منوذج مبسط، على افرتاض خلية واحدة  سريمفهوم طول امل Fedi [1981]يستخدم و 
اليت يتم جتاوزها قيمة ال هذا النموذج يتطلب قيمة واحدة فقط من التوزيع الرتاكمي لادة املطر، وهيو . سريامل مستوي يف
 .الزمن من أخرى مئويةستقراء لنسب اال إمكاتنية ، معالزمنمن  يف املائة 0,01 يف

التنبؤات  طرائقالعديد من  ويقارنالتجريبية.  الرصداتمع  اا جيد توافقتالعديد من طرائق النمذجة والتنبؤ اليت  وضعوقد مت 
واختبارها  تنتائج كافية عند تطبيقها عاملياا عن  عموماا  وهي تتمخضالظروف احمللية.  واملتحيزة حنو اا سة حملييمع البياانت املق هذه
مع بني التحليل النظري وبياانت األرصاد اجلوية ، أي أهنا جتةالتنبؤ هذه شبه جتريبي وطرائق. ITU-Rمعايري اختبار  إزاء
األمطار  شدة ملراعاة املطر الفعليتعتمد هذه النماذج مفهوم طول املسري الفعلي أو معدل و من عدة مواقع.  املستقاة سةياملق
 دالةمن  ميكن استخراجه" خفضعامل "مب ةصف بنية املطر األفقييهنج  ومثةطول املسري الفعلي.  على املتجاتنسة غري

مطر سريعة االستجابة مقاييس ، من قياسات ابستخدام [Morita and Higuti, 1976]لمطر لالذايت املكاين  االرتباط
سة يبياانت مق مكيف إزاء يجتريب[، أو من قاتنون شبه Crane, 1980؛ Harden et al., 1978aعلى طول خط م متباعدة
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 ,Gibbins and Walden؛ García-López et al., 1988 ؛Battesti and Boithias, 1978؛ Assis and Einloft, 1977م

 بضرب معدل ريساملتوسط امل املكافئيتم احلصول على معدل املطر و [. Silva Mello et al., 2007؛ Zhao et al., 2007؛ 2003
 هذا. اخلفضعامل مب ما تنقطة عند املطر

على شدة املطر  حبيث يتوقف، املسريفقط على طول  يتوقفيف البداية  الذي كانفض، معامل اخلومت الحقاا تعديل 
[Yamada et al., 1987] .جتاتنس عدم فقط متثيل  أصلا  كان الغرض منها،  خفض املسريعدد من عوامل  ومت جتريبياا اشتقاق

أو املتغريات ذات الصلة  لتوهني النوعيارتدد و ال تعبريات تاملبياانت جتريبية توفر  لتكييف املنحنيات معواسعة  من عمليةاملطر، 
 األصلي. رياملسطول  على املطر ابإلضافة إىل معلمات معدل

كون أكرب تقد  افض، ال بد من اإلشارة إىل أهنخمعامل ك يهاياار إل الفعالة إىل الفعلية سرياملأن تنسبة شدة املطر أو طول  معو 
لداللة ا األتنسبيف ضوء ذلك، من و كبرية.  مبا فيه الكفاية أو احتماالت حدوث منخفضةمن الوحدة ابلنسبة ملعدالت أمطار 

 ".املسريهذا املصطلح أبتنه "عامل تعديل طول على 

 توهنيابل األرضية طريقة التنبؤامتداداا لمائل  مسرييف  املطر الناجم عن توهنيابلكون طريقة التنبؤ تمن الناحية املثالية، ينبغي أن و 
عامل تعديل أن يكون  ،من الناحية املثاليةوينبغي،  املطر. ارتفاعفوق  ارتفاع عند على أن يكون أحد املطاريفملطر، اعن  الناجم
هذا االفرتاض، من  واتنطلقاا منيف النموذج األرضي.  املستخدم العامل تنفسهو مائل  سريمل ةاألفقي ةلمكوتنل سرياملطول 

 لمطر.لالتجاتنس يف التوزيع الرأسي  ملراعاة أحوال عدم، "الرأسيالضروري حتديد عامل "التكيف 

مفهوم طول  ،األرضية للوصلت ITU-R P.530يف التوصية  املعتمدة حالياا  ،املطر الناجم عن توهنيابلطريقة التنبؤ وتستخدم 
من التوزيع الرتاكمي لادة تطلب قيمة واحدة فقط ت، و املسرياألمطار على طول  شدةير يف االتغ احلسبانلتأخذ يف  الفعال سريامل

املطر الحتماالت جتاوز خمتلفة من  الناجم عن توهنيالاستقراء  متوقد . الزمنمن  يف املائة 0,01 املتجاوزة بنسبة قيمةالاملطر، 
صيغة فإن املنطقة املناخية،  على التوهني يتوقف شكل توزيع احتمال ومبا أن. الزمنمن  يف املائة 0,01 لنسبةتجاوز املالتوهني 

العرض. ومع ذلك، فإن هذا اإلجراء يؤدي إىل اتنقطاعات غري مادية يف توزيعات التوهني على احلدود  خط تتوقف علىستقراء اال
 خط العرض. مناطقبني 

يل مفهوم عوامل تعد ،ITU-R P.618يف التوصية  حالياا  املعتمد يف مسري مائل، املطر الناجم عن توهنيابلالتنبؤ  ويستخدم إجراء
طريقة فإن األرضية،  للوصلتعلى غرار طريقة التنبؤ و مائل.  مسريعلى طول  املطر شدةير يف االتغ ملراعاةالرأسي واألفقي  سريامل

. املائة من الزمن يف 0,01 املتجاوزة لنسبة قيمةالتطلب قيمة واحدة فقط من التوزيع الرتاكمي لادة املطر، ت ةات مائلسري التنبؤ مل
شكل  أن ومبا. املائة من الزمن يف 0,01 لنسبة املتجاوز التوهني عناملطر الحتماالت جتاوز خمتلفة  الناجم عن توهنيالء استقرا ويتم

العرض. ومع ذلك، فإن هذا اإلجراء  خط تتوقف علىستقراء االصيغة فإن على املنطقة املناخية،  التوهني يتوقف توزيع احتمال
 خط العرض. مناطقيؤدي إىل اتنقطاعات غري مادية يف توزيعات التوهني على احلدود بني 

 فضاء-الوصالتّأرض 2.2.7

 ألرصاد اجلوية على املدى الطويل.بياانت ا من سرياملإحصاءات توهني  استخراجات األرضية، من املستحسن سري املعلى غرار 
 .للهواطل ةاألفقي ة وكذلك على البنيةيالرأس البنيةعلى  يتوقف سرياملألن توهني ذلك ، كلة أكثر تعقيداا املابيد أن 

تلك ات لمتديد هي عبارة عن األساليب، وعدد من هذه [Brussaard, 1981] ةالرأسي البنيةوقد مت اقرتاح مناذج خمتلفة حلساب 
 Stutzman and؛ Moupfouma, 1984؛ Rue, 1981؛ Lin et al., 1980؛ Fedi, 1980ضعت ملسريات أرضية مو  اليت

Dishman,1984 ؛Garcia-Lopez et al., 1988 .] املطر  لبنيةعلى أساس دراسات مستفيضة  أخرىمت اشتقاق مناذج و
األخرية، [. ويف اآلوتنة Li et al., 1987؛ Rue, 1988؛ Leitao and Watson, 1986؛ Fedi and Paraboni, 1986؛ Crane, 1980م
؛ Flavin, 1996؛ Matricciani, 1991م مائل مسرييف املطر  الناجم عن توهنيالاقرتاح عدة مناذج تستند إىل قياسات  مت

Gibbins and Walden, 2003 ؛Zhao et al., 2004, 2007 ؛Silva Mello and Pontes, 2008.] 
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عامل  من إىل حد ما أكثر تعقيداا  ةائلامللمسريات ل التعديلعامل و تمد يف أغلب األحيان. املععامل تعديل طول املسري هو النهج و 
املطر  املسري عربمن ذلك، يعترب  بدالا و . الوصلةهندسة  حبكماملطر ال يتحدد فقط  عرب املسريلمسريات األرضية ألن طول ل التعديل

من أجل  ITU-R P.839املطر من التوصية  رتفاعاعلومات عن امل استخراجميكن و . املطر ارتفاعحىت من احملطة األرضية  أبتنه ميتد
تعديل طول املسري لهناك عاملن  لذلك. موضع االهتماملموقع ل ةمعروف ه املعلوماتكن هذت، إذا مل ةالطول املناسبو خطوط العرض 

عدم جتاتنس املطر قرب مستوى سطح األرض )كما  يراعي ةاألفقي ةللمكوتن عاملمسري مائل:  يف توهنيابليف طريقة التنبؤ  يستخدمان
 .رتفاعاال بتغريير يف معدل األمطار االتغ يراعي ةالرأسي ةللمكوتن وعاملهو احلال ابلنسبة للمسريات األرضية(، 

 للمكوتنةعامل سري: املتعديل لتطبيق عاملني ب ITU-R P.618 [Dissanayake et al., 1997]يف التوصية  املعتمدةالطريقة  وضعتوقد 
 احتمال التجاوز عنداملطر معدل على الرتدد، و  ويتوقفان جتريبياا  ينالتعديل هذ عاملي كل  ويستخرج. ةالرأسي ةللمكوتن وعامل ةفقياأل

لمسريات لطريقة التنبؤ تتطلب األرضية،  ابلنسبة للوصلتعلى غرار طريقة التنبؤ و . املسريوطول  املطر، ارتفاعو ، يف املائة 0,01 بنسبة
 توهنيالاستقراء  ويتم. الزمن املائة من يف 0,01 املتجاوزة لنسبة قيمةال وهيقيمة واحدة فقط من التوزيع الرتاكمي لادة املطر،  ةائلامل

 شكل توزيع احتمال ومبا أن. الزمن من املائة يف 0,01 املتجاوز لنسبة التوهني عنحتماالت جتاوز خمتلفة ليامل ااملطر  الناجم عن
اتنقطاعات  ذلك، فإن هذا اإلجراء يؤدي إىل خط العرض. ومع تتوقف علىستقراء االصيغة فإن على املنطقة املناخية،  التوهني يتوقف

 العرض. خط مناطقغري مادية يف توزيعات التوهني على احلدود بني 

ابستخدام ميكن احلصول عليها اليت ة دقالأن  إىل والبياانت املتاحة الطرائقعلى أساس  أجريتأشارت اختبارات مكثفة قد و 
على أساس عاملي. وهناك حاجة إىل بياانت إحصائية  يف املائة 30إىل  25حوايل هي  ITU-R P.618التوصية  الطريقة املعتمدة يف

 ، لتحسني دقة التنبؤ.املداريةاملدى الطويل، وخاصة من املناطق  على

إىلاالتنبؤّابلتوهنيّ 3.7 ّالراديويّنتشاربياانتّاالّستناداّ 

كان معني أو منطقة اخلاصة مب البياانت املناخية فيه ستخدمت مامنوذج  إىلاملطر يستند عادة  الناجم عن توهنيابلأن التنبؤ  مع
 الناجم عنتوهني الإحصاءات  وتوسيع تنطاقاألرصاد اجلوية.  هنج اعتماد هنج غري املستحسن أحياانا  من ، فمن الضروري أومعينة
حصاءات إب ويتنبأ هذا األسلوبملوقع معني.  املقيسة ابلنسبةبياانت التوهني  توفرتإذا  مفيد أسلوبهو  الرتدد حبسب املطر

 تردد خمتلف. عند املقيسةات التوهني ءإحصا على بناءا  أو أكثر من الرتددات تردد التوهني يف

إدراج أتثري زاوية  ميكنفضاء، -ملسريات أرضوابلنسبة . تياإحصاءات التوهني يف األدب لتدريج أكثر تطوراا  طرائقوقد اقرتحت 
 متعددة. ترددات يفسة يتستخدم طرائق مقرتحة أخرى البياانت املقو . [Rue, 1985] ال يذكرتأثري اليبدو أن هذا  ولكن ؛رتفاعاال

أي أهنا تنطبق على متوسط احتماالت التجاوز على مدى فرتة طويلة  ،ابملعىن اإلحصائي قابلة للتطبيق عموماا  التدريجطرائق و 
 الزمن. من

  ؛COST 205, 1985bاإلحصائية على املدى الطويل م يف الطرائقرتدد ال جمال تدريج عنوقد أجريت دراسات مستفيضة 

Upton et al., 1987 ؛Boithias, 1989 ] 0,001 من حتمالاال مدىيف  ئةيف املا 10دقيقة يف حدود  األساليبتبني أن هذه و 
 .املائة يف 0,1إىل 

ستناداا ا ابلتوهنيلتنبؤ ا من قد يكون أفضل املقيسةبياانت التوهني  ستناداا إىلارتدد ال طرائق تدريج جمالهذا ياري إىل أن تطبيق و 
 املطلوب. للموقع ةبياانت إحصائية موثوق توفرتإذا  وذلك ،املقيسة بياانت معدل األمطار إىل

 ميكن أن تستخدم ومن مث، آلخرموقع  ألخرى أكثر مما يتأثر ابلتغاير منمن سنة  ابلتغايريتأثر  التدريجقد لوحظ أن عامل و 
 .خمتلفة أيضاا تنفس الصيغة ملناطق 

 .يف احلسبان رتدد احلالية ال أتخذ االستقطابتدريج جمال اللحظ أن صيغ وي
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 الثابتةّالتدريجّوحيدّالرتدد:ّنسبةّالتوهنيّ 1.3.7

الستقطاب معني  لتدريج جمال الرتدد ابلنسبةاثبتة  توهني ميكن تطبيق الصيغة التجريبية التالية على أساس تنسبة
[Boithias and Battesti, 1981]: 
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 .متساو  حتمال اب مها( على التوايل، ويتم جتاوز GHz بوحدة) 2f و 1f يتردد يف( dB بوحدةالتوهني ) مها قيمتا 2Aو 1Aو

معدل املطر. ومع ذلك،  تتغاير بتغري، يف حني أن النسبة الفعلية ينيف الرتدد التوهنيتنطوي هذه الصيغة على تنسبة اثبتة من و 
 .اا عملي اهتمامموضع ولقيم توهني  GHz 50إىل  7 وايلحبتردد  مدى تعطي هذه الصيغة تنتائج معقولة على

 التدريجّوحيدّالرتدد:ّنسبةّالتوهنيّاملتغرية 2.3.7

إىل تنسبة توهني  الصيغة التجريبية التالية، استناداا  يمكن استخدامفمتاحة،  وحيد ترددوثوقة يف امل املقيسةتوهني الإذا كاتنت بياانت 
 :GHz [Boithias, 1989] 55إىل  7 دىيف م سريالرتدد على تنفس امل لتدريج جماللرتدد والتوهني، ل مبثابة دالة
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 .GHzبوحدة  fحيث تقدر 
 التدريجّاملتعددّالرتددات 3.3.7

 ؛ Matricciani, 1980؛ Hogg, 1973يف تردد آخر م إبحصاءاتميكن استخدام إحصاءات التوهني يف ترددين للتنبؤ 

Capsoni et al., 1980 ؛Kheirallah and Olsen, 1981 .] أخرى البياانت التجريبية يف ثلثة ترددات خمتلفة  يف طرائق تستخدمو
 قطرات املطر حجم [ أو لتوزيعMuller, 1977؛ Harris and Hyde, 1977شدة املطر م جلاتنبيةمنوذج إحصائي  معلماتالستخلص 

 البنيةمن الصعب حتديد و تردد آخر.  يفتوهني بلتنبؤ ل [Furuhama and Ihara, 1981؛ Ihara and Furuhama, 1981املتوسط املسري م
؛ Harden et al., 1978b؛ Fedi et al., 1977لمطر مل لتغاير البنية الصغرية تنظراا  الراديويةقياسات الرتددات  جمردمن  لادة املطر ةاملكاتني

Debrunner, 1980.] 
 الرتددّالوحيداآلين:ّّالتدريج 4.3.7

، اإلذاعية الساتليةلوصلت التغذية التحكم يف قدرة الوصلة الصاعدة اليت تستخدم  النظمبعض التطبيقات، مثل  يف ت ستخدم
 تغايرمعرفة  يتطلب األمر، توهنيالختفيف  األساليب يفهذه كي تنجح لو . آخرتردد  اخلبو يفلتخفيف  ما يف ترددلتوهني امعرفة 
 اآلين أن تنسبة التوهني إىل [COST 205, 1985b]أورواب  القياسات اليت أجريت يف وتاري يف الرتددين. التوهني اآلينتنسبة 

 .حبسب لوغاريتم عاديموزعة  GHz 14-11 النطاق لرتددين يف
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ّلوصالتّيفّخطّالبصرّتدريجّطولّاملسريّيفّإحصاءاتّالتوهنيّالناجمّعنّاملطر 5.3.7

 العمل داخل منطقة حمدودة، وقد مت اقرتاح أيضاا  مفيد أسلوب خمتلفة مسريات طوالأل املقيسةإحصاءات التوهني  تدريج إن
خلاي  حدوثعلى إحصاءات التوهني إما  هيمن، إذا ذلك . مثال[Rogers, 1976] سرياملطول تدريج متقارب لساليب أب

بسيطة.  ةصيغبواسطة  املسريطول ل فيمكن وصف تبعيتهاعلى تنطاق واسع،  هواطلاألمطار الغزيرة أو  من صغرية تنسبياا 
على  A{1P{ احتمال يتناسب مع 2D هطول مسري على همت جتاوز  A التوهني نأب 2P}A{ حتماليكون االاحلالة األوىل،  يفو 

 على النحو التايل: 1D مسري طوله
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 :املسري طول يتناسب مع P احتمال معني حبسب هجتاوز  الذي يتم A التوهنيفإن  على تنطاق واسع، حدوث هواطلعلى افرتاض و 
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 .A توهنيالو  P حتمالاال بني الداليةلعلقة إىل ا P{A}تاري  حيث

 تغايرّإحصاءاتّالتوهنيّالناجمّعنّاملطر 4.7

نادرة قياسات على مدى الوصف اإلحصائي امللئم هلذه األحداث اليتطلب و أحداث اندرة.  تنتيجة أعلى قيم التوهني تلحظ
 توهنيللسنوات(  5-9طويلة األجل )القياسات ال وتبنيإحصاءات هذه األحداث النادرة.  الثقة يف لتمكنيعدد من السنوات 

التوهني  يف قيمة للتغاير املئوية نسبةال احملدد بوصفه) التغاير من سنة ألخرىأن  [COST 205, 1985c]املطر يف أورواب  الناجم عن
. املائة يف 25أكرب من  ألخرىسنة  ير مناالتغيف املائة من الزمن، كان  0,01تنسبة : يف اا كون كبري ي( ميكن أن طويلال على املدى

 إمكاتنية التغايرأربع سنوات للحد من  حيتاج األمر لقياسات ،لقز ومتوسط من متعاقبةابستخدام سنوات و هذه التجربة،  يفو 
 .املائة يف 8قيمة أعلى من حوايل  إىل

ّراديويةّوالراداريةقياساتّالال 5.7
الوصلت فضاء ابستخدام -سريات أرضامل منسريات األرضية. وميكن قياس التوهني يف كثري امل يفتوهني بسهولة الميكن قياس 

مناهج أخرى، مثل  وتستخدم .رتفاعالرتددات وزوااي االو هذه القياسات متاحة لعدد حمدود من املواقع  ولكن الساتلية. اهلابطة
 التوهني. ستنتاجال للمائيات اجلوية، اخلصائص الفيزايئية يةوالرادار  الراديويةالقياسات 

م الامس  استخدالسماء أو ميكن توهني من قياسات درجة حرارة ضوضاء اال استنتاجميكن ، وبفضل األساليب الراديوية
لتوهني اليت ميكن ل القصوى لقيمةفإن اغري خطية،  درجة حرارة ضوضاء السماءو  التوهني علقة بنيال وتنظراا ألنكمصدر. 
وفر هذا األسلوب يهابطة متاحة، وصلة مصدر إشارة  غياب، يف ولكنبدرجة معقولة من الدقة حمدودة.  عليها االستدالل

تنجم أخطاء  ميكن أنو . [Brussaard, 1985] ارتفاعزاوية يف أي و  موقعات التوهني يف أي ءطريقة بسيطة لتقدير إحصا الراديوي
. وقد [Zavody, 1974]كبرية   الكليتوهني ال التاتت يفمسامهة  كاتنت فيهاترددات   املستقاة مناالستدالل عن تطبيق البياانت 

اخلطأ  تجاوزيأن من غري املرجح أن  GHz 37إىل  30 مدىترددات يف  يفاملتحدة أجريت يف اململكة  أظهرت القياسات اليت
يف االستقطاب  املائة يف 35 يف االستقطاب الرأسي، ولكن قد يصل إىل dBمن قيمة  يف املائة 15التوهني  مدى التقليل من يف
ألغراض لاملناخية ذاهتا  األحوال، جتاهل اخلطأ هلذه GHz 20 تردد يف، مكن على األرجحولكن من امل .أمهل التاتتفقي إذا األ
 .[Chada and Lane, 1977]عملية ال

. ومع ذلك، dB 15من حوايل  دينامي عرب مدى للتوهنيقياسات مباشرة ودقيقة مبا فيه الكفاية  الامسي الراديويقياس اليوفر و 
 جراء إلحصاءاتا وحتيزحركة الامس  وذلك بسبب دودة،حم تطبيق هلا قابلية مشسي راديويمن قياس  املستقاةفإن البياانت 
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املستقاة توزيعات التوهني فإن ، مايوم  منتظم طوالباكل  عموماا  توزعتهطول األمطار الغزيرة ال  ومبا أن أحداث. ةنهاريالاآلاثر 
 سري.امل لتوفري إحصاءات توهني عموماا ال يوصى هبا هلا صلحية حمدودة و  الامسي الراديويقياس ال من

 رصد قادر علىالرادار  ألن وذلك مائل مسريلتقدير التوهني على  جيداا  املعايرةالطقس  اترادار  رصدات ميكن استخدامو 
مسري  يف املطر الناجم عن ات التوهنيءابإلضافة إىل تقدير إحصاو . [Crane, 1977]واسعة  ومرتفعاتمساحات  عرباألمطار 

أكثر  أو يف مسريين منفصلنيارتكة املات التوهني ءتقدير إحصا أيضاا  تستطيع الطقس تارادار  فإن رصدات، فضاء-أرض وحيد
 [.Goddard and Cherry, 1984a؛ Rogers and Olsen, 1976قع( ما)تنوع املو 

رادارات ثنائية الرتدد ورادارات ثنائية و رتدد ال ات وحيدةهلذا الغرض، مبا يف ذلك رادار  اتوقد استخدمت عدة أتنواع من الرادار 
لمطر واجلليد علقات ل ذلك ألن، اجلليد من متييز املطر عجزه عنهو و رتدد ال وحيد الرادار متأصل يف قصورومثة االستقطاب. 

تنفسها اليت  ذوابن مسامهة كبرية ال ميكن تقديرها ابلوسائلالطبقة  وقد تسهم خمتلفة بني اتنعكاسية الرادار والتوهني النوعي.
من  احملددة حملياا ناطق امليف و جم القطرات. حلملطر ابفرتاض توزيع معني اعدل مبرتبط اتنعكاسية الرادار وتاملطر.  من أجلتستخدم 

على  طريقة للتغلب جزئياا  ومثة املطر الاديد، تؤثر تغيريات توزيع حجم القطرات على العلقة بني اتنعكاسية الرادار ومعدل املطر.
املقاييس الراديوية ومقاييس توزيع مثل  ،أخرى رصدرتدد يف وقت واحد مع أدوات ال وحيد استخدام الرادار وهي القصورهذا 

بتقدير أكثر من هذه األجهزة  رادار مع واحد أوالتسمح معايرة و . الساتليةنارات املوأجهزة قياس املطر و  حجم القطرات وسرعتها
؛ Furuhama et al., 1980؛ Hodge and Austin, 1977؛ Strickland, 1974قة مدال بقدر أكرب منإحصاءات التوهني 
Goldhirsh, 1980 ؛McEwan et al., 1980 ؛Rogers et al., 1981 .] طريقة أخرى لتجنب األخطاء بسبب العلقة ومثة

 مهمل التوهني واآلخر توهنيعايل ال أحدمها، يناستخدام تردد وهياملفرتضة بني اتنعكاسية الرادار والتوهني النوعي 
املطر  الناجم عن للتوهني اا جيد اا مباشرة قياس تعطي[. وقد تبني أن هذه الطريقة Yamada et al., 1978؛ Joss et al., 1974م

 .[CCIR, 1978-82]ذوابن الصل إىل طبقة يتوهني ال تردد عايلالرادار يف  امتداد حزمةعلى 

تجاهل لو  [McCormick and Hendry, 1975] وغريه من املائيات اجلويةميكن استخدام الرادار ثنائي االستقطاب للتمييز بني املطر و 
ذلك، ميكن حتديد  ابإلضافة إىلو . [Radio Science, 1984] جسيمات اجلليدتوهني بسبب ال مهملة هاتنعكاسية ولكناالعالية  ناطقامل

جيد  تنبؤ مؤشر هذا . وقد تبني أن[Hall et al., 1980]ثنائي الاالستقطاب  أساليبات ابستخدام خصائص توزيع حجم القطر 
 .[Goddard and Cherry, 1984b]موقع رادار  يف املسريناأ يمل  لوفضاء، حىت -على مسري أرض للتوهني

ّبسببّاهلواطلّنتشارأتخرّاال 6.7
وأتخر الطور حساابت أتخر  استخراج. وقد مت تنتااراالإىل زايدة يف أتخر  اهلواطل ؤديت أنابإلضافة إىل التسبب يف التوهني، ميكن 

إحصاءات معدل األمطار و ميكن اجلمع بني هذه التنبؤات و . [Nuspl et al., 1975] للتاتت Mieتنظرية  املطر من عرب الزمرة النوعي
هو و على توزيع حجم القطرات  اعتماداا أكثر مروتنة وأقل  سلوبأحصاءات أتخر املسري. وهناك إبوتقديرات طول املسري الفعلي للتنبؤ 

" منحنيات رتننيألخطاء احملتملة بسبب سلوك "ل وتنظراا توهني مع إحصاءات التوهني ومعدل املطر. ومع ذلك، التأخر/التنسب  توليف
 .GHz 15 دونللرتددات  إال األساليبهذه  يوصى بعدم استخدامترددات عالية، عند  والزمرة الطور أتخر

 التوهنيّبسببّاملائياتّاجلويةّغريّاملطر 7.7

 اهلباءّوالضبابّوالسحبّوالب ََردّوالثلج 1.7.7

بعض أمناط  ولكن ،توهنيال مئوية زمنية منتنسب إىل ( 2حتويل قيم الغطاء السحايب املكاتنية )اتنظر الفصل ليس من امليسور 
الناجم  توهنيالهامة تسهم يف إحصاءات  عوامل ( تعتربوالركامية املزتنية زتنيةاملطبقية وال والركامية الطبقيةفقط ) السحب

 .[Dissanayake et al., 1997, 2001] السحب عن
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 املوجاتّالصغرية 1.1.7.7

فضاء يف الوالايت املتحدة واململكة املتحدة -ات أرضمسري لتوهني اإلضايف الناجم عن السحب على ا عن أجريت دراسات
 اليت يرجحالقيم  مدى 1.7 . ويوضح اجلدول[CCIR, 1974-78]و GHz [Lai-iun Lo et al., 1975] 150ترددات تصل إىل  يف

 تقريباا  يتفاوت التوهنيعلى تنطاق واسع، من املتوقع أن  وابلنسبة للسحب املنتارة. GHz 150و 95يف الرتددات بني  تصادفأن 
الرتدد  دالة بوصفه النوعيعامل التوهني قيم م   ITU-R P.840توصية وتبني ال. رتفاعهي زاوية اال ، حيث  مبثابة قاطع متام

 درجة مئوية. 20و 8– بني ما لدرجات حرارة ترتاوح

 1.7اجلدول 
 ،150ّGHzو95ّGHzّّنلرتدديلالتوهنيّيفّالغالفّاجلويّيفّاالجتاهّالرأسيّ

1976ّمايوّّ–1975ّبلدةّسالو،ّاململكةّاملتحدة:ّأكتوبرّ
 

95ّGHzّ150ّGHzّ الرتدد
يف اهلواء الصايف: حمتوى خبار  (dB)التوهني 

 املاء يف مستوى السطح
4-11 g/m3 

 
 
1-0,7 

 
 
3-1 

   بسبب السحب: (dB)توهني إضايف 

 0,5-1 0,5-1 الطبقية الركامية

 0,5 0,5 الركامية الصغرية يف طقس صحو

 2 1,5 الركامية الكبرية

 3-8 2-7 مطرية(الركامية املزتنية )سحب 

 5-7 2-4 الطبقية املزتنية )سحب مطرية(

 على سطح الرطوبة بياانت منللتوهني الناجم عن السحب الرتاكمية السنوية  حصاءاتلتقدير اإل يمت اشتقاق منوذج شبه جتريبو 
 .GHz [Dintelmann and Ortgies, 1989] 30و 20 الرتددين يف الراديويةودرجة احلرارة من القياسات  األرض

حمتوى  بنفس السحب املائيةمن مرتبتني وايل أقل حب يةاجلليد السحبتوهني بسبب فإن العازل، اللختلف يف خصائص ل وتنظراا 
 .به توهني ال أبسإىل  يةاجلليد السحبؤدي مسامهة تقد  ترددات أعلى ويف. GHz [Crane, 1977] 35 حىتاملاء 

 مكافئ مبقدار مطرومعدل  GHz 30 الرتدد يفو . GHz 30حوايل  دونلرتددات يف اتوهني الأتثري الثلج اجلاف ضئيل على و
لرتددات أعلى، أظهرت عدة قياسات أمهية وابلنسبة . dB/km [Battan, 1973] 3التوهني النوعي املتوقع ~يكون /ساعة، ميلليمرت 10

. GHz 2 حدود يفترددات منخفضة  يف اا كبري   د  رَ الب َ  بسببتوهني الكون يقد و . [Misme, 1966]الثلج اجلاف  التوهني الناجم عن
 املناخية. يف معظم املناطق الزمنمن  يف املائة 0,001قل من األاحتماالت التجاوز تقتصر على  د  رَ الب َ أن أمهية يبدو و 

يف الياابن  تنتااراالقياسات  املكافئ، فإن املطرميكن أن يؤدي إىل توهني أكرب من معدل  الثلج الرطب أن معو 
[Takada and Nakamura, 1966] واالحتاد السوفيايت السابق ،[Nadenenko and Sviatogor, 1974]  وسويسرا

[Debrunner, 1980] خصائص  وقد يكون الحنطاطأتثري كبري على إحصاءات التوهني.  ليس له تاري إىل أن الثلج الرطب
 .املسريج واجلليد أمهية أكرب من الثلج على طول لكم الثاهلوائي بسبب ترا 

 األشعةّاملرئيةّوحتتّاحلمراء 2.1.7.7

 والتنبؤللغاية،  اا متغري  هاتكوينها وتوزيع حجمها وتركيز فإن لألسف، و يف الغلف اجلوي إىل حد ما.  دائماا  ةموجود األهباء
 من ليس هناكفلرؤية البصرية، اب وثيقاا  يرتبط ارتباطاا  األهباء كيزتر  أن معو أمر صعب للغاية.  األهباء الناجم عن توهنيابل

 بواسطة لتوهني إال من بياانت الرؤيةا تقدير ميكن ال لرؤية معينة. وتنتيجة لذلك، ابلنسبة توزيع فريد حلجم اجلسيمات
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لرطوبة ل األهباءحجم  تبعيةهو و  املسألة جيب أن تستخدم حبذر. وهناك عامل يزيد من تعقيد إجراءات جتريبية تقريبية للغاية
على أساس  ةطول املوج إزاءتوهني ال تقدير عام للتباين يف ريالوقت احلاضر سوى توف يف ال ميكن النسبية. وتنتيجة لذلك،

مناذج  LOWTRAN 6 [Kneizys et al., 1983]وتتضمن الربجمية جم اجلسيمات. حلتمثيلية التوزيعات العدد قليل من 
 .األهباء بسبب البصريةات اإلشار  لتوهني

ثلثة مناذج خمتلفة لتوزيع حجم  وجود . ويفرتضةطول املوج إزاء األهباءبسبب  التوهني النوعي عن مؤشراا  2.7 الاكليعطي و 
رؤية بصرية  يقابل األهباءتركيز وتبني أن (. عموماا  )رذاذ البحر ةوالبحري ،امل جزيئات السخام(ت اليت) يةواحلضر  ية،: الريفاألهباء

 من املنحنيات. السفلىللمجموعة  كيلومرتات 5ومن املنحنيات  العليالمجموعة ل كيلومرتاا  25 قدرها (m 0,6حوايل عند )
تفرتض و التوهني.  أكرب قدر من عن نموذج البحريال ويكاف، ةطول املوج بتزايدالتوهني  يتناقصلنموذج معني،  وابلنسبة

 80وايل حبمرت فوق مستوى سطح البحر، ورطوبة تنسبية  100قع ضمن أول يمسري و البياانت هلذا النموذج سرعة رايح معتدلة، 
 الاكل. يف ةبيناملثلثة أضعاف القيم  النوعي توهنيالكون ي فقد يف املائة 95قدرها رطوبة تنسبية  يف حال أما .املائة يف

 هي:و  الرؤية دالة ( بوصفهm 0,6يف املدى املرئي )حوايل  األهباء الناجم عنلتوهني لفيدة، صيغة تقريبية، ولكنها مومثة 
  (dB/km) = 17/V (11.7) 

 هي الرؤية مقدرة ابلكيلومرتات. Vحيث 

 2.7الاكل 
 Vبوصفهّدالةّللرؤية،ّّاألهباءالتوهنيّالنوعيّالناجمّعنّ
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حجم لتباين توزيع  ماكلة معقدة تنظراا  ابلتوهنيالتنبؤ عملية ، و حجم القطراتالضباب على توزيع  الناجم عنتوهني ويتوقف ال
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قطرات تنصف قطر أكرب من لغالبية الإذا كان و يف الطيف املرئي.  اتأطوال املوج التوهني مما تتعرض له أقل منتتعرض لقدر 
10 m ،لتوهني. ابللتنبؤ  يبالضباب سوى أساس تقري لتوصيفاستخدام الرؤية البصرية  ومن مث ال يوفرالعكس هو الصحيح. ف

ذلك،  . ومعالقاريالضباب  مما حيتويهقدر أكرب من املاء السائل  على الضباب الساحلي عموماا  حيتوى، مثلا  لرؤية معينة فبالنسبة
 ةلطول املوج دالة الضباب بوصفه الناجم عنه العام للتوهني االجتا 3.7 تستخدم. ويبني الاكلما  فإن الرؤية معلمة عملية كثرياا 

 ةقليلال هذه النتائج إىل حد كبري على العمليات احلسابية، لكنها متسقة إىل حد معقول مع القياسات وتعتمدالرؤية.  وإمكاتنية
ة طول املوج الذي يتناقص بتزايدضباب ال الناجم عناه العام للتوهني ، االجتمثلا ، Chu and Hogg [1968]تنتائج  وتبني املتاحة.

غري  القطرات تنتيجة لتوزيعات حجم وذلك ال تتفق مع هذا االجتاه، الرصدات اليتبعض هنالك . ومع ذلك، m 0,6 من اا اعتبار 
 عادية.ال

وهني من الت كبرييف قدر  سبب تمرت، ميكن أن ي 500 إىل الرؤية تصل حيث منه حىت املعتدل ،أن الضباب 3.7 ويبني الاكل
 .احلمراءحتت  واألشعة ةالضوئياألشعة  يف

 3.7الاكل 
 Vالتوهنيّالنوعيّالناجمّعنّالضبابّبوصفّدالةّللرؤية،ّ
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توهني للالقيم احملسوبة  2.7 يعطي اجلدولو الضباب.  التوهني الناجم عن أكثر أمهية من سحبالناجم عن ال النوعيالتوهني و 
أكرب  توهني تنوعيإىل  يف طقس صحو السحب الركامية وتؤدي.  ،ةلطول املوج دالةالسحب بوصفها  ملختلف أمناط النوعي

 .dB/m 0,5وايل حب توهني تنوعي ( إىلةطر مزتنية )املاملطبقية ب الالسحتؤدي ، و dB/m 0,05 من
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 2.7اجلدول 
 يفّاألشعةّاملرئيةّواألشعةّحتتّاحلمراءّيفّالسحبّ(dB/m)التوهنيّ

  (m) 

 10 5 3 1 0,5 سحبمنطّال

 0,05 0,1 0,1 0,095 0,09 ركامي يف طقس صحو

 0,12 0,21 0,2 0,18 0,18 طبقي ركامي

 0,5 0,65 0,6 0,6 0,5 )ممطر(طبقي مزين 

 

 التجميعبعد ينكاف  تعدداملتاتت ابل املتأثرالضوء  ومبا أن. والسحبالضباب  عربالضوء  اتنتاارتعدد هامة يف امل التاتتآاثر و 
، والرتدد الزمن ، وتاتتالتماسك يف احنطاطسبب تصغرية يال بسبب جسيمات املكوتنة تعددامل فإن التاتتاملباشر،  سريمع امل

 .تنوقش سابقاا  التوهني الذياالستقطاب، ابإلضافة إىل زوال و 

هناك يف الوقت الراهن مناذج  وليس .السحبآاثر من أهم آاثر الضباب تكون أفقي ابلقرب من سطح األرض،  اتنتااريف حالة و 
الضباب  عرب خلضراءا-الزرقاءمنوذج للتصاالت البصرية  قد يكون من املفيد استخدامومع ذلك،  متاحة عموماا؛

[Mooradian et al., 1979] . حتليل تنظري ابستخدام  أجري. وقد أكرب السحبآاثر تكون فضاء -أرض البصري تنتاارااليف و
 ادة.الآاثر السحب على االستقطاب و  لبيان [Aruga and Igarashi, 1981]احملاكاة احلاسوبية 

بصفة عامة  توهني مييلالإىل أن  Hogg [1968]و Chuوياري الثلج.  الناجم عنلتوهني امن تنتائج  هناك عدد قليل جداا و 
حوايل إىل  فيفأحوال الثلج اخليف  توهنيالصل يقد و . m 10إىل  0,6املدى من  يف ةطول املوج بتزايدزايدة طفيفة  إىل
8 dB/km 0,6 عند m  10إىل و dB/km 10 عند m .عليه ضعف ما هي، قد تكون هذه القيم ج الكثيفالثل أحوال ويف. 

ّالرتابيةّوّيةعواصفّالرملالالتوهنيّالناجمّعنّ 8.7
ميكن تقييم خصائص و . املائيات اجلويةآليات  على غراراملوجات الكهرمغنطيسية  أن توهنالرملية والرتابية  من شأن العواصف

 Mie وتنظرية يةسنتيمرت الوجات أطوال امل يف Rayleighتنظرية تاتت  ابستخدام الرملية والرتابية اجلسيماتالتوهني الناجم عن 
حساابت  لتمكني إجراء غري كافية حالياا  الرملية والرتابية لعواصفلبياانت عن اخلصائص اجلوية وال. من ذلك موجات أقصر يف

 واقع.املابلنسبة ملعظم  جداا  ضئيلةاآلاثر  لكن من املتوقع أن تكونو دقيقة إلحصاءات التوهني، 

، dB/km بوحدة إىل أن معدل التوهني، GHz [Ansari and Evans, 1982] 3-37للنطاق لنظرية تاري احلساابت او 
 املدى حىت الرطوبة، وخاصة يف احملتوى منقيم بادة على وتتوقف المع مدى الرؤية.  يتناسب عكساا الرملية والرتابية العواصف  يف

 14 ترددي يف dB/km 0,15و 0,03توهني حوايل يبلغ الللقيم احملتملة لتوزيع حجم اجلسيمات،  وابلنسبة .يف املائة 20
( يف املائة 20 الرطوبة حمتوىرطبة )الللجسيمات  وابلنسبة .مرت 100يف حدود  الرؤيةعلى التوايل للجسيمات اجلافة و  ،GHz 37و

 .dB/km 1,5و 0,65حوايل  مها املقابلتان تانالقيمتكون 

توهني ال، يكون 3g/cm 5-10لرتكيزات أقل من  ه، ابلنسبةإىل أتن والرتابالرمل  لظروف حماكاة GHz 10 الرتدد يف املختربيةالقياسات ري وتا
 .[Ahmed and Auchterlonie, 1976] جلسيمات الرتاب dB/km 0,4لرمل واجلسيمات  dB/km 0,1 املقابل أقل من

 اهلامة تنتااراال تطلب آاثرترمبا و . تنصف قطر اجلسيم مع خطياا  اا تناسبممعامل التوهني يكون ، متماثلةلتوزيعات جزيئات وابلنسبة 
حمتوايت رطوبة  ( أورتاا م 20إىل  10زيد عن يال  يةرؤ  ما يقابل مدىاجلسيمات ) منعالية  إما تركيزات يةسنتيمرت الوجات امليف 

 .[Bashir et al , 1980]يهما تعالية أو كل

 ذا املوضوع أيضاا هلرد مراجعة تتوهني. و ابلللتنبؤ  كاملا   اا منوذج [1985]وآخرون  McEwan وقد وضع
 .[Brussaard and Watson, 1995] يف
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 8 لفصلا
 في الغالف الجوي وعلى األرض البثية الراديوية

 مقدمة 1.8

 املاديةرارة احلإلشعاع املنبعث على درجة ل رتددالشدة و الخصائص وتتوقف . كهرمغنطيسيةشكل موجات   يف قدرةكل املواد ث  بت
 الفيزيائية. خواصهلمصدر وعلى ل

. الراديويقياس الادية امل األوكاطتماككة املنبعةة م  يمي  املغري  كهرمغنطيسيةال قدرةبقياس ال تعل الفيزياء امل علم ويسمى جمال
 بةهحبكم  التحريضذايت  املرصودالسيناريو  املنفعلة، ذلك ألنعد االكتشعار ع  ب  طرائ   م  طريقة أيضا   الراديويقياس وال

وم  مث يتعني الضوضاء الناجتة ع  نظام القياس نفسه. ب يف نطاق عريض شبيهةمالمح إشارة غري متماككة  البثاذا وهلالطبيعي. 
الشبيه  لقياس اإلشعاع وذلك ،حساكية عالية جدا   ذيجهاز نطاق عريض  عبارة ع  شعاعمقياس اإلمستقبل  أن يكون

 الضوضاء.ب

الفلك الراديوي وخدمات علم رصد األرض و  إطار خدمات لتوفري املعلومات يف فعلاملنعد يستخدم االكتشعار ع  ب  و 
تدخل هوائي  اليت الضوضاءيف هيئة  عامل مقيد عدا أنهالطبيعي،  يالراديو  البث يعترب يف احلالتني األخريتنيو االتصاالت. 
. كاتل-أرض الراديويةوصالت ال يف سريتوهني امل الكتخراجستخدم يو  للوكط، للخواص االمتصاصيةمقياس  مبةابةاالكتقبال، 

ولاذلك تستخدم املقابلة.  نتشاراالامتصاص مكوناته، ميك  حتديد معلمات بيف الغالف اجلوي  البثترتبط مالمح  وحاملا
قة دب وهي تتمت على أكاس تشغيلي مستمر،  ب عدع   لرصد متغريات الغالف اجلوي ذات املوجات الصغريةاإلشعاع  مقاييس
 .األجهزة احملمولة على منت املناطيد دقة رصدات تضاهي

الزائد مباشرة  سريوطول امل سرياملتوهني  فم  جهة أوىل، ي ستخرجذو شقني:  املوجات الراديوية نتشارالاإلشعاعي  القياس هنجو 
 املستخرجةتوهني ال ت ستخدم قيمة جهة أخرى،م  و  ؛شعاعاإل ملقياس الرتدد التشغيلي عند املقيسة اللمعاندرجة حرارة  م 

يطب   ، الاذييسمح هاذا اإلجراءو ترددات أخرى.  عندميك  تقدير التوهني  وهباذا األكلوبمكونات الغالف اجلوي،  الكتبانة
 على لبخار والسائالتقدير حمتويات املاء يف الغالف اجلوي، بو  ناراململعايرة توهني  ةاملرجعي السويةغياب املطر، بتحديد  عادة يف

على النحو . وهناك حاجة إىل تبسيط االفرتاضات أخرى تردداتعند اجلوي  سرياملميك  حساب توهني  وهباذا األكلوب ؛سواءال
مطرة املغري  باألحوالنخفضة املتعلقة امل صالحية التوهينات م  د بشكل كبريحي مماهاذه األهداف،  لتحقي  املناكب

[Barbaliscia, 1994]. 

نظام معني، م  الضروري النظر يف التوزي  املكاين والزماين ملصادر  يستقبله الاذي يالراديو  للبثشدة احملتملة ال درجات لتقييمو 
 وائي االكتقبال.هلجتاهية اال واخلواص البث

على  ةيجر  ضوضاء املم اليم  هت GHz 1إىل حوايل  MHz 30م  حوايل و على الرتدد.  البث الراديويشدة  تتوقف ،هذكر  كب  كماو 
ميك   GHz 10-1 نطاق يفو يف املناط  املأهولة بالسكان.  االصطناعيةالضوضاء  تجاوزها عموما  هاذه الضوضاء ت، ولك  البث
توصية التقدم و االنبعاثات م  كطح األرض.  أواالنبعاثات م  الشمس واملطر،  ،ةييكون العامل املهيم  إما الضوضاء اجملر   أن

ITU-R P.372  10فوق و صادر. املخمتلف  ع  انبعاث الضوضاء م معلومات مفصلة GHz م   ة االنبعاثاتاالنبعاثات املهيمن تضم
 نطاقات يفو . ، وهاذه األخرية تصبح شديدة جدا  ومائياتغازات  ، م لغالف اجلويا واملكونات االمتصاصية يفكطح األرض 

 K 290)أقل م  حوايل  املمتصللوكط  املاديةرارة احلرجة د جدا  م درجة حرارة الضوضاء تقرتب امتصاص األكسجني وخبار املاء، 
لوثات املالغازية و  للمكوناتمعلومات ع  اخلطوط الطيفية  ومثة لغالف اجلوي لألرض(.ل بالنسبةعادة 

 .[Pointer and Pickett, 1984] يف
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 اللمعان اخلوارزميات األساسية حلساب درجة حرارة حيث توضع، 2.8 البنديف  إبجياز األساسية نقل اإلشعاعيال مبادئعرض وت  
 5.8 ويتناول البندألرض، على التوايل. لو  ياجلو  للغلفاإلشعاعية  امللمح 4.8و 3.8 ويتناول البندان. الراصدوائي يف اهلالناجتة 
 الستخراجستخدم امل العكسيوصف اإلجراء  6.8 ويرد يف البندالزائد.  سريوطول امل سريتوهني امللاإلشعاعي القياس تقدير 

 .اللمعانمن درجات حرارة  املقيس إشعاعياا  احملتوى الكلي للمياه يف الغلف اجلوي

 النقلّاإلشعاعي 2.8

 مبادئّأساسية 1.2.8

 .أخرى وعلى خصائص املاديةرارة احلعلى درجة  مادة مامن  كهرمغنطيسيال االتنبعاثيتوقف 

على عدد التصادمات بني  البث اشدة هذ وتتوقف .أخرىقدرة إىل  سويةمن  تنوعي حتول بثأي خط يقابل  ،ما غاز وسط يفو 
املادية  احلرارة الدينامية أو احلرارة عن ةاألخري  وتنجم هذهاجلسيمات، واليت تتوقف بدورها على كثافة الغاز وعلى القدرة احلركية، 

 متميزة. خبطوط تردد اكل أساساا يتالطيف اإلشعاعي يف الغازات  فإن ،‘مكممة’القدرة  ومبا أن سوايتاملطلقة. 

، حبيث يصبح الطيف تواتر التصادمات يزداد كثافة، وابلتايلال تزداد واملواد الصلبة السوائل إىل من الغازات وعند التحول
 .إشعاعياا الرتددات  وتكاد تنبعث كل فعلا  اا اإلشعاعي مستمر 

كل لالتوايل،  والبث علىمتصاص االهي املسؤولة عن و اجلزيئية والذرية،  قدرةسوايت ال طاحنطاو  حتريضختضع احتماالت و 
 ألي مادة. متماثلةطياف املقابلة األ فإن واالمتصاص البثتنفس اآلليات حتكم ومبا أن اإلشعاع.  وشدة التصادمآاثر  من

 كل يف الوارداملادة املثالية اليت متتص كل اإلشعاع وتدعى . تص جزئياا ومي   عكس عادة جزئياا نيما على سطح مادة الوارد اإلشعاع و 
من حيث االمتصاص والبث لكمال اب يتسمهذا األخري  عليه فإن ، وبناءا ‘اجلسم األسود’، ئاا شي منهعكس ت والالرتددات، 

 .السواء على

 ،زاوية الصلبةوالوحدة مساحة،  لكل النوعيةاملاعة  قدرةالالذي ميثل  ،الطيفي اللمعانشدة اإلشعاع من حيث  ميكن التعبري عنو 
 .الرتدديوعرض النطاق 

من جسم أسود  ابتنتظام في املنبعثالطي اللمعان، قدرةعلى تكميم سوايت ال قوم أساساا ي وهولإلشعاع،  Planckقاتنون ويربط 
 الرتدد: املادية ومع تهحرار  معكل االجتاهات  يف

(1.8) 
 1ec

h2

/kh2

3




Tf
f

f
B        Wm–2 sr–1 Hz–1  

 حيث:

 fB: 1( اللمعان الطيفي للجسم األسود-Hz 1-sr 2-(Wm 

 h:  اثبتPlanck  =Joule s 34-63 x 10,6 
 f:  الرتدد (Hz) 

 k:  اثبتBoltzmann  =1-Joule K 23-38 x 10,1 

 T:  احلرارة املطلقة(K) 
 c:  = 1 سرعة الضوء-ms 83 x 10 

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

 
2

2

c

k2 Tf
B f  )8.2( 
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يف درجات احلرارة احمليطة  ألجسام GHz 300حنو  املوجات الصغرية حىت جماليف  يصلح الذي Rayleigh-Jeansوهو تقريب 
(300 K .)االحنراف يصبح ، مثلا  صافيةالألجواء ا يفلدرجات حرارة أقل من ذلك بكثري، وابلنسبة : األرض واألمطار الغزيرة

 .GHz 50فوق  اا كبري   (1.8)املعادلة  إزاء (2.8)املعادلة  يفاجلزئي 

 اا توقفالبث مكون يوقد  الواردة قدرةينعكس جزء من الالرمادية،  األجسامياار اليها عادة ابسم و يف حالة املواد احلقيقية، و 
 .تنبعاثوال من حيث االمتصاص اال من حيث الال تتسم ابلكمال، املواد احلقيقية  ولذلك فإنالجتاه. ا على

 الطيفي يف اجتاه معني: يكون اللمعان، Rayleigh-Jeansقيقية، يف تقريب احلالة احليف و 

 
2

2

c

k2 b
f

Tf
B  )8.3( 

رارة احل، وهي األسودلجسم ل ية املكافئةاإلشعاع رارةاحل املواد أو ملعان، وتسمى حرارة bTمع  خطياا  متناسبةاملنبعثة  القدرةحيث 
 ومبا أنشعاعي. اإلقياس اليف  امللحوظ ساسياأل العنصراحلرارة هي  ولذلك فإن هذه. القدرةبنفس  يبثجلسم أسود  املادية
 من دائماا  أخفضمادة حقيقية  ملعان أيحرارة فإن ، T مادية مااحلد األقصى املمكن يف حرارة  يأسود هاملنبعثة من جسم  القدرة

 bT اللمعاننسبة بني حرارة ال اأبهن ةفعرّ وامل،  على االجتاه تتوقفاليت ، جسم حقيقييف  ‘البثية’من مث فإن . و املادية هتاحرار 
 لجسم األسود.لملثالية ا الةيف احل إال 1ساوي ال تو  1أقل من  دائماا تكون ، T الديناميةة احلرار و 

 احلرارة. ومنتظمةمتجاتنسة  املادة تكون، أن (3.8)يف املعادلة  ،يفرتض أتنه وجدير ابمللحظة

 معادلةّالنقلّاإلشعاعي 2.2.8

اجلمع من  تتكون أساساا  وهي ،من التفاعل بني اإلشعاع واملادةاللمعان اليت تقابلها حرارة و  وسط مامن  املاعة قدرةال تنتج
 يف الوسط. نحتداث لتنيلا البثو  اإلمخاد يتعملي بني

 الذي مبوجبه والتاتتمتصاص )التحول إىل حرارة( االهو جمموع  الذي يعرب  الوسطد من شدة اإلشعاع حي اإلمخاد الذيأتثري و
 تاتت.الو  احلراري البثاإلشعاع هو تنتيجة و بدوره يف كل االجتاهات.  الواردة قدرةمن ال جزء ياع

ارط الهذا  تحققال يو  .(Kirchhoff )قاتنون تصاص عندما حيدث التوازن احلراريملل مساوايا احلراري  البثكون جيب أن يو 
. ومع ذلك، ميكن الارط هذا يف معظم احلاالت العملية ال ينطبقو متساوي احلرارة )جسم أسود(.  امتصاص ابلنسبة لوسط إال

تنفس  ،يف درجة حرارة حملية معينة يف الوسط، يي عنصر حجمألإذا كان  ،"يامة من التوازن احلراري"احمللأقل صر  حالةافرتاض 
، ما حيدثهذا و احلرارة.  تلك الدرجة منيف  توازن حرارييف حالة لو كان  سيتمتع هبااليت كان  والبثخصائص االمتصاص 

ولكي كثافة عالية مبا فيه الكفاية. ب اليت تتسمتصادم على عملية اإلشعاع، كما حيدث للمواد العملية  هتيمنالواقع، عندما  يف
 .متناحادة إشعاع لمتساوي احلرارة وال  لوسطال  ال حيتاج األمر، هذا الارطينطبق 

 اا انجت بوصفهاهلوائي،  ة يفالرئيسي احلزمةاجتاه  امتداد، على bT لمعانالرارة حبشعاع اإل لقياس ومن املمكن ربط خرج مستقبِّل ما
 :ابلعلقة r ،[Ulaby et al., 1982]سوية  يفمسامهة طبقة من الوسط  عن

 K      
           0, ',

0
0

( ) e ' 1 ' ' 'SC

rr r r
b eT r T k r a T r aT r e dr

 
       )8.4( 

 حيث:

 )r(bT: حرارة اللمعان عند هوائي االستقبال (K) 

 T(r'): احلرارة املادية عند سوية r' (K) 

 0T: حرارة اللمعان عند احلدود (K) 

 SCT:  املاتت )ابفرتاض تاتت متناح(متوسط حرارة اإلشعاع (K) 

 ek: معامل اإلمخاد (nepers/m)  
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 sk: معامل التاتت (nepers/m) 

 a: البياض املاتت e/ksk  

 : السماكة الضوئية، معّرفة أبهنا  :'     dr')r(ek
r

r
rr

'
 .(neper)مقدرة بوحدة   ),'(

رتبط ت ما سيناريو ملعانأن حرارة  وتفيد ما طوس عرباملعروفة ابسم معادلة النقل اإلشعاعي، حتكم تفاعل اإلشعاع  ،هذه املعادلةو 
املوجات  جمال يتابع حىت املاديةرارة احلمن حيث  لمعانالتعبري املباشر حلرارة الو . تهكثافو  وخصائصه وتكوينه للوسط املاديةرارة ابحل

 .Rayleigh-Jeansتقريب  يف الصغرية

قياس اليف حالة و العمليات اإلشعاعية يف أي سيناريو.  وتصف، األكثر عموماا الة احلتنطبق معادلة النقل اإلشعاعي يف و 
 صيغتاتت يف كل االجتاهات ويؤدي إىل الو  االمتصاصعلى  (4.8)شعاعي يف الغلف اجلوي، ينطوي احلل العام للمعادلة اإل

 للغاية. معقدة

 التاتتأتثري  يتوقفو . تاتتعمليات  يفعادة،  ومطر سحباء السائل يف الغلف اجلوي، يف شكل امل ويتسبب وجود
دالة طور ( و الوحيدالبياض  تاتت متصاص )أواالالبياض تنسبة إىل معامل  مقدار تاتتنقل اإلشعاعي على عاملني: ال يف

 بد من إجراء وال. جملال التاتتجتاهي االتوزيع ال الثاينالعامل ، يف حني ميثل شدة التاتتجمموع  العامل األولحيدد و . التاتت
تبسيط على تاتت الجتاهل ظواهر وينطوي عملية. ال األوضاعخمتلف يف  للنظر على حدةعدة افرتاضات وضع حساابت معقدة و 

 وتفضيمن حيث املبدأ فيها حاالت وجود قطرات كبرية ماكوك و يف حالة الغياب التام للسائل.  افرتاضه مطلقاا إالميكن  هام ال
 .سريامل يف توهنيالجمموع  التقليل من شأن إىلعادة 

 وجود ويف، يف غياب السائل. صافيةيف ظروف مساء  أي، جتاهل التاتتينخفض باكل كبري عندما ميكن  (4.8)املعادلة  تعقيدو 
قطرات املاء تنسبة  حجم توزيعو ، وهذا يتوقف على الكثافة مهملا قطرات املاء  قد يكون التاتت بسبب، أو املطرو/ سحبال

 تاتت أيضاا الافرتاض عدم  يصلحتقريب أول، وك. GHz 10 دون ترددجو  يف أي التاتتجتاهل آاثر  وميكن. ةطول املوج إىل
 .GHz 50 حىت تردداألمطار اخلفيفة،  تمعدالو  اهلواطلالسحب غري  أحوال يف

مسؤولة  وهي، اجلو األدى واألكثف منللطبقات  ابلنسبة احملليةالدينامي  التوازن احلراري أحوال وفضلا عن ذلك، ميكن افرتاض
 .كيلومرتاا  20 حىت حوايل ويستوىف هذا الارط. الوسطعملية التصادم يف حتديد حرارة  هتيمن وحيث عن معظم االمتصاص

خبواص  bT رتبط حرارة اللمعانتنقل اإلشعاعي و الوصف يتم تبسيط حملي  دينامي يف توازن حراري غري ماتِّّت وابلنسبة جلو
 :االمتصاص والبث يف الوسط كما يلي

(5.8) 
       0, 0,

0
0

e
r

b aT T k r T r e dr
  

   K  

 حيث:
 bT:  اللمعان عند هوائي مقياس اإلشعاعحرارة (K) 

 0T:   حرارة اخللفية الكوتنية(K) 

 T(r):  احلرارة املادية يف اجلو يف السويةr (K) 

 )r(ak:  معامل االمتصاص(nepers/m) 
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0

( ©) ©
r

ak r dr  =) r(0,:  االمتصاص من مستوى األرض إىل مستوىr  العمق الضوئي( )بوحدة(neper)  

 
0

( ') 'ak r dr


  =   .(neper: العتامة أو جمموع االمتصاص يف اجلو )بوحدة 0,
طول  على املفردةلهنائية ال ةطبقات اجلويالواالتنبعااثت من  ةجمموع ملعان اخللفية الكوتني عبارة عنن ملعان السماء أب (5.8)املعادلة  وتفيد

يف حرارة أكرب  تسهم بنصيب األدىالطبقات  لذلك فإنوتبعاا . دوتنه ةاجلوي الطبقة يف متصاصابال وكلمها خمّفض، املسري قيد النظر
درجة احلرارة  ة ملعاملتالرأسي اجلاتنبيةعلى  bT حرارة اللمعان تتوقفوبصفة عامة،  .T درجة احلرارة ، يف ظروف مماثلة منbT اللمعان

 .هاوخصائص ذات الصلة الرأسي للمكوانتلتوزيع ا، ا، بدورهةاألخري  ههذتقابل متصاص، و االو 

درجة  حتسبللنهج املباشر، عندما  اإلشعاعي، وفقاا  عن رصدات القياسباكل مستقل  (5.8)ميكن استخدام املعادلة املبسطة و 
 عموماا هذا اإلجراء  وي عتمد. االمتصاصلمعلمات املادية ومعاملت ل املعلومةرأسية التوزيعات الاجلو من  يفلمعان الحرارة 

 [.Liebe et al., 1993 ؛Liebe, 1989م الراديويةبياانت املسابري  اليت تستخدمالنماذج النظرية  يف

 درجةّحرارةّاللمعان 3.2.8

مقدار القدرة  تبنيوأداة  ومستقبليتألف من هوائي  منفعلهو جهاز و  اإلشعاعبواسطة مقياس  املوجات الصغرية جماليف  يقاس البث
وميكن استخراج احمليطة.  األوساطهلوائي يف اجتاه الفص الرئيسي من املرصودة ابلمعان المع درجة حرارة  ةتناسبمالقدرة املستقبلة و املستقبلة. 

 .الصغرية املوجاتحىت ترددات  صاحل، وهو Planck لقاتنون Rayleigh-Jeansتقريب  يف، ادرجة حرارة اللمعان، بدوره

االتصاالت  قياس اإلشعاع يف اجلو، يستخدم يفهوائي موجه حنو األعلى، وهو حالة  ‘1’: نيمنوذجي تاكيلني استباتنةميكن و 
ستاعار سطح هوائي موجه حنو األسفل، غري الوصلة اهلابطة يف االتصاالت الساتلية، يتعلق أيضاا اب ‘2’الراديوية الساتلية؛ و

 .ب عد عن األرض
غري و  ماتتغري  جوي، يف غلف موجه حنو األعلىعلى السطح بواسطة هوائي  املقيسة bupT اللمعاندرجة حرارة  ‘1’

 .(5.8)ملعادلة اب، وتعطى ببساطة عاكس
زاوية  له ت رى من هوائي موجه حنو األسفل حممول على منت ساتلكما   bdwnT اللمعانالتعبري عن درجة حرارة  ‘2’

 (:1.8ين )اتنظر الاكل مسري سامهات على امل احلسبانخذ يف أيينبغي أن ،  ورود

 ، الذي ينعكس عن السطح حنو هوائي الساتل؛bupT: مسري اإلشعاع يف اجلو A املسري –

 . : املرئي من اهلوائي املوجه حنو األسفل بزاوية ورودB املسري –

   2
2

(0, )

atm

r

bdwn surf bupT T eT T e


   )8.6( 

 :حيث
2atmT:  سري املو على طول ملعان اجلدرجة حرارةB مطروحاا منها  (5.8)املعادلة  تعطيها، اليت

 .الكوتنية مسامهة اخللفية
surfeT:  ملعان سطح األرضدرجة حرارة. 

bupT:  سري املعلى طول لمعان الدرجة حرارةA اليت يعكسها سطح األرض(5.8)املعادلة  تعطيها، اليت ،. 

  2
(0, )r

surf bupeT T e


:  سرياملاجلو على طول  يف ةالناجتة من سطح األرض، املوهن اللمعانجمموع درجات حرارة B. 
surfT:  درجة احلرارة املادية(K) لسطح األرض. 

e:  بثية السطح(0  e  1). 
:  إتنعكاسية السطح(0    1) مربع معامل االتنعكاس؛( ،1  =  +e). 

: .زاوية الورود 



 األرصاد اجلوية الراديويةكتيّب  171

 

 .اا صاحل املرآويتنعكاس االتقريب  لكي يكون اا سطح أملسأن يكون المن ابب التبسيط،  ،فرتضوي

 1.8الاكل 
  bdwnTّاملسامهاتّيفّدرجةّحرارةّاللمعان

 اليتّيتلقاهاّاهلوائيّاحملمولّعلىّساتل

Radio-Meteo. 08-01

Sensor Tbdwn

Tsky

Tatm , 1 1

Path A Path B

Tatm , 2 2

Surface of the Earth Tsurf, ,  



´´

r1 r2

r

r



 

 التبسيط. ميكن حتقيق الكثري منبعض االفرتاضات  ويف ظل

خارج  الضوضاءكل من ميكن جتاهل   GHz 10حوايل  وأدى من GHz 3نافذة فوق اليف  موجه حنو األسفل هلوائيوابلنسبة 
 ، يف تقريب أول.تنبعااثت من مكوانت الغلف اجلوياألرض واال

 إىل: (6.8)املعادلة عندئذ تبسط 

 0TeTT surfbdwn  )8.7( 

ميكن ، mrT املاعة رارةدرجة احل مبتوسط r(T( املاديةرارة احل، إذا مت استبدال درجة متجه حنو األعلى يف حالة قياس إشعاعيو 
 إىل: (5.8)املعادلة  ومن مث تبسط ساوي درجة احلرارة احمليطة،على أتنه ي GHz 40ما يصل إىل  افرتاض

  /10 /4.34
01 10 A A

bup mrT T T e    (8.8) 

 هي درجة حرارة اخللفية الكوتنية. 0Tو (dB)يف اجتاه واحد عرب الغلف اجلوي  التوهني هو: Aحيث 

بقاطع متام  السمت يف اجتاه قيمة الدرجةضرب  مبجرد  ارتفاعيف أي زاوية  اجلو يف لمعانال قيم درجة حرارة استخراجوميكن 
 .ةأفقي من طبقات يجو  غلف افرتاض أمكنإذا  ، السمت

 .[Waters, 1976] يف املائة 1أقل من  املقابلاخلطأ يكون درجة،  70أعلى من  ارتفاعلزوااي وابلنسبة 

من سطح األرض إىل فصوص  اإلشعاعاهلوائي وخاصة  خمطط، جيب النظر يف ما تقدير درجة حرارة هوائي معرض يفو 
 .يةاجلاتنب اهلوائي

 bdwnTاحملساس 

 Bاملسري  Aاملسري 

 سطح األرض
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 البثيةّيفّالغالفّاجلوي 3.8

املوجات  اتنتاار. ولكن يف معظم تطبيقات كيلومرت 100 حوايل ارتفاعحييط ابألرض حىت  حراري ديناميالغلف اجلوي هو تنظام 
حتتوي على اجلزء األكرب من كتلة  وهي ،كيلومرت 20ما يصل اىل  أي، فقط الطبقة السفلى يقتصر االهتمام علىالصغرية 

 .اجلوي الغلف

تربيد  دخل الطاقة ويكون توفر الامس فيه يحرار حمرك  مبثابةالغلف اجلوي  ميكن تصور ة،الدينامية ن وجهة تنظر احلرار مو 
درجة احلرارة،  يف احلرارة الكامنة، اليت ال تنطوي على تغريات تتبادال ومن شأن الفضاء مبثابة العادم. حنواألشعة حتت احلمراء 

مصادر وعوادم ومثة اهلواء، على التوايل.  يفالتربيد واالحرتار  املزيد من ثف، توفراتبخر وتكطورية، من تؤدي إىل حتوالت أن 
 .وهطول املائيات، عن طريق تبخر املياه يف الرتبة املادة، من حيث حتدث أخرى

بني  منو سائلة وصلبة. و  غازية مكوانتمن  يتألف مبثابة وسط ياجلو  الغلف اعتبارميكن  نقل اإلشعاعيوفيما يتعلق ابل
بينما ، املوجات الصغرية جمال( هي العامل املهيمن يف بوسحثلج و مطر من ) تكون اجلسيمات املائيةانت السائلة والصلبة، املكو 

 .بصفة عامةاألخرى، مثل الغبار والدخان والرمال، ذات أمهية اثتنوية  اجلسيمات تكون

ما جمموعه اثين أكسيد الكربون )و  ونغواألر واألكسجني  غلف اجلوي هي النيرتوجنييف الاملكوانت الغازية الرئيسية و 
األكسجني يتسبب  من بني هذه الغازاتو تغرية. املكوانت املمن حجم اهلواء اجلاف( وخبار املاء، وهو أحد  املائة يف 99,999

ثنائي  طيسيأو مغن كهرابئي عزم الغازات اليت ليس هلا أما، املوجات الصغرية جمالامتصاص شديد يف يف وخبار املاء فقط 
الغازات تكون األشعة حتت احلمراء، و  امليلليمرتيةدون  نطقةامليف و . [Gibbins, 1988] الصغريةل متتص املوجات ف األقطاب

 متصاص، هي خبار املاء واثين أكسيد الكربون.االاملهيمنة، اليت تسبب 

 فإن قدرته البثية أتيت، من األرضدى كيلومرت األ 20 عمق احمللي يف الدينامي لتوازن احلرارياب يتسم يو اجل الغلف ومبا أن
 (.6و 2 )اتنظر الفصلني والتاتتمتصاص خواص اال من

 K 2,7مبقدار ، ابستثناء مسامهة الضوضاء الكوتنية األرض ابلنسبة ملستقبل على اجلو يف لمعانالدرجة حرارة  2.8ويبني الاكل 
لغازات ليتم حساب املنحنيات و . GHz [Smith, 1982] 340و 1بني  لرتدداتل ابلنسبةصادر خارج األرض، املغريها من  أو

اختيار  وقد مت)األفق(.   = °0 إىل (السمت)  = °90ن مخمتلفة  ارتفاعسبع زوااي  من أجلواألكسجني وخبار املاء،  ةاجلوي
من الغلف  مقتبسة درجة احلرارة وجاتنبية (. 3g/m 7,5 قدرهرتكيز خبار املاء ب)أي  يجو غلف لتمثيل متوسط  2.8 الاكل
يقدم و (. درجة مئوية 15 )درجة حرارة السطح [NOAA et al., 1976] 1976عام ل الوالايت املتحدة يف قياسيالاجلوي 
 .GHz 60 دونلرتددات من أجل ا 2.8 لاكللموسعة  صيغة 3.8 الاكل

الضغط الكلي و . ITU-R P.369التوصية  مرجعي كما يف يجو غلف هو  فرتضاملنموذج ال فإنجلميع احلساابت وابلنسبة 
 قيمةضغط خبار املاء إليه. وهذا يعطي  إضافة عند مستوى سطح البحر مع (hPa 013 1)اجلوي القياسي  الضغط هو

023 1 hPa  3 7,5لكلg/m  خبار املاء.من 

الرتوبوبوز،  حىت سوية كيلومرت 2 تدرج ارتفاع على أساس، رتفاعاال بتزايدخبار املاء   كميةأسي يفويفرتض حدوث افخنفاض 
اجلاف  ياجلو  يف الغلف ضغطال. وخيضع افخنفاض Harries [1976] اليت وضعهاخبار املاء  جاتنبية وتستخدم فوق هذه السوية

حوايل  ارتفاع حىتخطي  افخنفاض( كيلومرت/درجة مئوية 6,5احلرارة ) ةحني أن االفخنفاض يف درج لقاتنون أسي، يف أيضاا 
الرطوبة ودرجة  بياانت من يف السمت اتنطلقاا املمكن تقييم درجة حرارة الضوضاء  من هذه االفرتاضات على وبناءا . كيلومرتاا  12

دودة من البياانت التجريبية املتوفرة احملكمية المعقول مع  متوافقة إىل حدهذه البياانت و السطح.  علىضغط الاحلرارة و 
[Clark et al., 1984; Gibbins et al., 1975]. 

فيها الرطوبة النسبية عالية  تكونيف املناطق اليت  أعله ليست صحيحة، وخصوصاا  الواردة االفرتاضات جند أن يف بعض احلاالتو 
 حدوث غري دقيق يف حالة السمت يف لمعانال حرارة رجةتقييم دفإن على وجه اخلصوص، و ، مثل املناطق االستوائية. جداا 

 .يف الغلف اجلوي درجة احلرارة والرطوبة ت يفاتنقلاب
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مت احتساب درجات حرارة و . [Slobin, 1982]يف الوالايت املتحدة  السحبآاثر تامل دراسة تنقل إشعاعي  أجريتوقد 
املواقع  لكل من سنة 15 تاملمن قاعدة بياانت  اختريتمن بياانت األرصاد اجلوية ملدة سنة منوذجية  يف السمت لمعانال

 ، أريزوان )هطول األمطاريوما ومها الوالايت املتحدة، يف موقعني النتائج من 4b.8و 4a.8يف الاكلني  . وتردموقعاا  15وعددها 
 ويبدوترددات خمتلفة.  ةمسخل وذلك ابلنسبة( سنوايا  cm 98,5مبعدل  طار( ومدينة تنيويورك )هطول األمسنوايا  cm 5,5مبعدل 

هذا هو احلال و . GHz 44 هي لرتدد مماكون أقل ت ميكن أن GHz 90 لرتدد السمتنحنيات أن درجة حرارة الضوضاء يف امل من
)أقل من  املاء منخفض جداا ، وهو ما يعين أن حمتوى خبار منخفضة للغاية السمت يف نسبة لدرجات حرارة ملعانابل

 (.33g/m حوايل
 

 2.8الاكل 
 3g/m 7.5مبقدارّّاملاءّمنّأجلّتركيزّخبارّ(مساءّصافية)ّاللمعاندرجةّحرارةّ

 (؛023ّmb 1ودرجةّمئوية15ّّسطحّيعادلّعندّالّضغطالرارةّّواحل)درجةّ

ّّرتفاعهيّزاويةّاال[Smith, 1982] 
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 3.8الاكل 
 3g/m 7.5مبقدارّّاملاءّمنّأجلّتركيزّخبارّ(جوّصاف)ّاللمعاندرجةّحرارةّ

  (؛2.8تدريجّمقياسّإحداثيّالسيناتّيفّالشكلّ)

ّّرتفاعهيّزاويةّاال[Smith, 1982]ّ
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 4.8الاكل 
 ةّيفّالسمتّمساويةياجلزءّمنّالزمنّالذيّتكونّفيهّحرارةّ)ملعان(ّالضوضاءّالسماّو

ّ[Slobin, 1982]لقيمةّإحداثيّالسيناتّأوّأقلّمنهاّلسنةّمنوذجيةّ
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 البثيةّعلىّسطحّاألرض 4.8

األمين(  التدرج) القدرة( ومعامل اتنعكاس األيسر التدرج) البثيةويبدو يف الاكل . أملساخلواص األساسية لسطح أرض  5.8 الاكليبني 
 .[Ulaby et al., 1981م ، الستقطاب رأسي وأفقيGHz 10 تردد يف مستوية سطوحاجلافة حلالة  والرتبة ياه البحر والرتبة الرطبةمل

اثبت  يف تنسبياا  واملتخيلةقيقية احل عدد األجزاء رتفاعال ، تنظراا الورود العادي ةيف حال (< 0.4) مياه البحر منخفضة تنسبياا  وبثية
يلحظ و  ؛فقياألاالستقطاب  بينما تتناقص يفيف االستقطاب الرأسي،  البثية تزداد،  الورودزاوية  تزدادعندما و العزل الكهرابئي. 

 .Brewster زاوية من باقرت االعند  نيأقصى الفرق بني االستقطاب

يف  زايدة البثية من رتتب عليهي مع مامياه البحر،  تنظرييهما يفالرتبة أقل من  يف من اثبت العزل الكهرابئياملتخيل قيقي و احل اجلزأينكل و 
 عندما تكون الرتبة جافة. أوضحهذه التأثريات فإن . وبطبيعة احلال، 0 < تكون  عندما نيواحلد من الفرق بني االستقطاب السمت

وجود و اوتنة فإن اخلالواقع،  أما على صعيدأرض.  استواء سطحفرتاض اب 5.8 الاكل املبينة يف نحنياتاملوقد مت احلصول على 
يؤدي، بصفة  مماسطح الج، متيل إىل تعديل سلوك الثل اتبّلور النبات أو  (، مثل أوراق وسيقانماتتاتعناصر صغرية منفصلة )

 .نياالستقطابافخنفاض الفرق بني إىل و  يف السمت بثيةالزايدة  ىلعامة، إ

 5.8 الاكل
ّكدالةّلزاويةّالورودّعندّ  10ّGHzاالنعكاسياتّوالبثياتّاحملسوبة

 (Ulaby et al., 1981)احلسابّعلىّأساسّمنوذجّسطحّمستوّ
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. GHz 35-1 [Ulaby et al , 1982]املدى  الطبيعية يف السطوحبعض  عرب مقيسة، يف السمت بثيةللالقيم التجريبية  6.8 ويبني الاكل

عالية الاوتنة اخلو  نخفضةاملرطوبة ابل فرتتبط علىاأل اتالبثي أماوجود املاء، وبامللساء  ابلسطوح ات املنخفضة، ترتبط البثيةعاموبصفة 
 والغطاء النبايت(. وجود الثلج منفصلة )كما هو احلال يف ماتتاتووجود 
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 6.8الاكل 

 ميكنّأنّتغطيهاّبثيةّاملوجاتّالصغريةّيفّالنظريمدىّالقيمّاليتّ

 ّ[Ulaby et al., 1982]ملختلفّأصنافّاألهدافّ
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، وذلك GHz 1-40املدى يف  تنسبياا  اا عالي مياه البحر يفثابت العزل الكهرابئي ل واملتخيلقيقي احل فإن كل اجلزأين ،ملياه البحروابلنسبة 
البثية، وابلتايل درجة حرارة فإن ، وابلنسبة لسطوح مستوية، وتبعا  لذلكامللوحة.  يةعازل وتوصيلالوخسائر  قابلية االستقطاببسبب 

 .[Nordberg et al., 1971]البثية  يف زايدات ملموسة والزبدوجود الرايح قد يولد  ،يف الرتددات العاليةو اللمعان، منخفضة. ومع ذلك، 

ولرتددات أعلى   40° >  وابلنسبة للعلقةحمتوى الرطوبة. و اوتنة اخل مها :تانمعلم الرتبة العارية أساساا  بثية يف تحكموي
و/أو رطبة  ملساءعندما تكون الرتبة  البثيةتنخفض و (. عموماا  0,9-0,95) مرتفعة تنسبياا  اخلانة الرتبة اجلافة بثيةفإن  GHz 10 من

رطبة يف ترددات منخفضة  ملساءلرتبة  (0,5-0,6)منخفضة  بثيةقيم  إىل الوصولميكن و . اا رتدد منخفضال يكون أو عندما
(GHz 5-1) [Ulaby et al., 1986]. 

 مسامهة الرتبة على يهيمن النبايت الغطاء االشعاع املنبعث من فإن ،GHz 10ترددات أعلى من حوايل  ويفلغطاء النبايت، اب وفيما يتعلق
الذرة وعباد  )مثل كبرية تنسبياا الوراق والسيقان ذات األيف حالة الغاابت أو احملاصيل الزراعية و قصرية. البااتت ، حىت يف حالة النحتته الواقعة

 0,85 من عموماا  زروعة أعلىامللسطوح لبثية املوجات الصغرية و . GHz 1,4 تنزوالا حىت مسامهة النبااتت مهمة أيضاا تكون الامس( 
 .[Ferrazzoli et al., 1992]األفقي و الرأسي  نياالستقطابفروق صغرية بني وتنطوي على 

الثلج جمموع كمية  البثية يف تحكموي(. عموماا  GHz 10 فوق حوايلترددات عالية ) عند مهمة عموماا  البثج على آاثر الثلو 
إىل  البثية خيفضاف أن وجود طبقات عميقة من الثلج اجلومن شأن . والرطوبةمن املاء(  ابلسنتيمرتات املكافئة)املعرب عنها 

 Ulaby]عالية يف حالة الثلج الرطب  بثيةمن انحية أخرى، يتم احلصول على قيم و . GHz 37عند  0,6و GHz 10عند  0,8 قيمة

et al., 1982]. 

كل  يف لمعانساب درجة حرارة الحبوائي اهلألرض، ميكن احلصول على درجة حرارة ا إىل يف مدار اثبت ابلنسبة ساتللوابلنسبة 
اهلوائي  ملخططالقيم الناجتة  حساب تكامل، مث األرض سطحو  اجلو من حيث معروفة أحوال يف (6.8)املعادلة  بواسطةاجتاه 

ألرض والظروف اجلوية لرتددات ل ةمتوسطقيم  األرض ابفرتاض لساتل ذي حزمة غوسية تغطي)الفص الرئيسي(. وقد مت ذلك 
 .7.8 . وترد النتائج يف الاكلGHz [Njoku and Smith, 1985] 50إىل  1 ترتاوح من

 أشياء معدتنية
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 7.8الاكل 
 درجةّحرارةّاللمعانّاملرجحةّلألرضّكدالةّخلطّالطول

51ّGHzّو1ّاملرئيّمنّمدارّاثبتّابلنسبةّإىلّاألرضّيفّتردداتّبنيّ
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 سريالقياسّالراديويّللتوهنيّوطولّاملتقديرّ 5.8

 حملةّعامة 1.5.8

 ميكن التعبري عنه وكلمها، سرياملر ني املسري وأتختوه ومها :تنيرئيسي تنيكميبعرب الغلف اجلوي  يالراديو  املسرييتميز سلوك 
 (:ITU-R P.453 ية املعقدة )اتنظر التوصيةتنكسار حيث اال من

 N = N0 + N'( f ) + j N''( f ) (9.8) 

 .نياحلقيقي ابحلدين، يف حني يرتبط التأخر N''( f ) املتخيلزء اجلتوهني على ال يتوقفو 
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وحاملا  خبار املاء.ة وكثاف اجلوي ضغطالدرجة احلرارة و أي لهواء، لاملادية  هي داالت احلالةية املعقدة تنكسار اال يفثلثة ال واحلدود
 املادية. املعلماتهذه  بفضل سرياملر وأتخ التوهني ية، وابلتايلتنكسار االميكن احلصول على ، املعلماتهذه  ت عرف

متصاص، االاجلو و  الرأسية لدرجة حرارة ابجلاتنبيات bT إشعاعياا  املقيسة لمعانال معادلة النقل اإلشعاعي درجة حرارةوتربط 
التعبري املبسط ملعادلة هي ، و (5.8)املعادلة  ميكن استخدامومن مث . االمتصاصتوزيع مكوانت  على األخري بدوره ويتوقف هذا

 .القلبخوارزميات  بواسطةطول الزائد الو  سريتقديرات كل من توهني امل الستخراجالنقل اإلشعاعي، 

القلب إجراء  ومن مث ال يتمخض، تانتكاملي تانمعادل مها (5.8)و (4.8) تنياملعادل أن يغرب عن البال الينبغي أ مع ذلك،و 
 مباشر. حل بسيط عن

ّتقديرّالتوهنيّابلقياسّالراديوي 2.5.8

 إدخالولدى االشعاع.  مقياس تردد عند املسريتوهني  استخراجهو  لمعانالدرجة حرارة لللقياسات اإلشعاعية  املعهودتطبيق ال إن
 :املعرفة بوصفها mrT الوسطية فعالة أواملاعة ال رارةاحل درجة
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 إىل:  (5.8)ميكن تبسيط املعادلة
 K    t mrT) + t-(10 T=  bT )8.11( 

 .(-= e t) هي بثية الوسط t حيث

 التعبري: dB، تعطي من أجل التوهني بوحدة tوهذه املعادلة، عندما حتل فيما خيص 
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 ينبغيمع ذلك، و . A سريامل توهنييف  إشعاعياا  املقيسة bT لمعاناللتحويل درجات حرارة  ستخدامالاائعة االوهي املعادلة 
شعاع اإلمقياس فإن كلما ازداد هذا التوهني يف الواقع،  و . سريعلى القيم املنخفضة لتوهني امل (12.8) استخدام املعادلةقتصر ي أن

، مما يؤدي إىل افخنفاض شديد mrT فعالةالاعة املإىل درجة حرارة الغلف اجلوي  أقربف أقرب bT لمعاندرجة حرارة ال قيميقيس 
 .توهني احملسوباليف دقة 

الفيزايئية للغلف اجلوي، على الرتدد وعلى املعلمات املادية  للخواص التبعية الرأسية، اليت تضم معلومات عن mrT قيمة توقفوت
 حىت القلبمن دقة خوارزمية  ينال كثرياا جوية متفاوتة ال  جاتنبيةليحل حمل  الوحيداستخدام هذا الثابت و واملناخية احمللية. 

50 GHz  100أقل من حنو  مساوية ملعان لدرجات حرارةو K درجة احلرارة خطأ يف ، من شأنيف الواقعو غياب املطر(.  )أي يف 
mrT 10 مبقدار K التوهني خطأ يف يف املائة 5حوايل  أن يؤدي إىل A30 تردد ، يف GHz ،يف خطوة أوىلخطأ مهمل  وهو 
 التقريب. من

متوسطات عرب  احمليط الغلف اجلوي من سربمن درجة حرارة سطح األرض أو  اتنطلقاا ( عموماا  K 270)حوايل  mrT قدروت
 ةاألخري  هذه ضربب sT يةسطحالرة رااحلمن درجة  mrT لقيمةأول  ود علقة خطية لتقديرميكن افرتاض وجو شهرية مناخية. 

 .GHz 30 للنطاق 0,94و GHz 20 للنطاق 0,95 بقيمة

ملعادلة  قلب عمليةهو أبسط  (12.8)املعادلة  بواسطةشعاع اإل ملقياس يف تنفس الرتدد التاغيلي سريامل لتوهنياالشتقاق املباشر و 
قيمة بدرجة احلرارة  وتستبدل جاتنبية. التاتتالغلف اجلوي ويف غياب  منخفض يف حالة امتصاصيف ، (5.8)نقل اإلشعاعي ال

 الناتج. من حيث إمجايل االمتصاص املسريطول  على متصاصاالخصائص  حساب تكاملواحدة اثبتة ويتم 
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للحصول على  يالراديو  تنتااراالالرئيسي يف  يقياس اإلشعاعالتطبيق  بوصفههذا اإلجراء يف املاضي،  استخدام شاعوقد 
التوهني  فقد استويف شرط، (GHz 14/11) رتددات كاتنت منخفضة تنسبياا ومبا أن ال. ساتلي إحصاءات التوهني يف غياب منار

 ، حىت خلل الفرتات املطرية.عموماا  نخفضامل

 نتشارتقديرّأتخرّمسريّاال 3.5.8

سافة تسمى "طول املسري الكهرابئي مب املاديأطول من املسري  يو عرب الغلف اجلار تنت يةراديو  ة الكهرابئي إلشار ريطول املسيكون 
"أتخر  بوصفه زمنعن طول املسري الزائد  يعرّب ما  على طول املسري. وكثرياا  N يةتنكسار اال تكامل جاتنبية تناسب معم وهو، R الزائد"

قياس التداخل خبط أساس طويل الفلك الراديوي  علم أمر ابلغ األمهية لعدة تطبيقات، مثلعلى وجه الدقة  R قيمةو سري املقابل". امل
 .[Solheim, 1993]القائمة على السواتل  (GPS)حتديد املواقع وتنظم املركبات الفضائية ملحة ع الصواريخ و ، وتتبّ (VLBI)جداا 

 سريامل أتخر مسألةوتبحث آاثر الرتوبوسفري. على النظر هنا  وسيقتصر. سريعن أتخر امل مسؤولكل األيوتنوسفري والرتوبوسفري و 
 .ITU-R P.531األيوتنوسفري يف التوصية  بسبب

 متثيلميكن و  فيمكن إمهاهلالغازات، ابفيما يتعلق  مبرتبتنياملائيات اجلوية أخفض بسبب  سريامل أتخريف  ةسامهامل ومبا أن
، على النحو الوارد املاء بسبب خبار وتنةاملكبسبب اهلواء اجلاف ابإلضافة إىل  ةكمجموع املكوتن  جتريبياا  يةية غري التاتتتنكسار اال
 .ITU-R P.453التوصية  يف

 اجلافة والرطبة: تنيجمموع املكوتن بوصفهالزائد الناتج يف املقابل  سريإمجايل طول امل ميكن التعبري عنو 

 cm  
1 790 

 =  +  = 0,00228  +    tot dry wet
s

V
R R R P

T
  )8.13( 

V )2و (K) يةرارة السطحاحلدرجة   sTو ،(hPa)هو الضغط الكلي  Pحيث 
(kg/m .هو احملتوى الكلي لبخار املاء على طول املسري 

دون منازع  أكرب مسامهةوتعزى . السمت، عند مستوى سطح البحر يف اجتاه سنتيمرتاا  270إىل  220من  totRترتاوح قيمة و 
 ت، ليسسنتيمرتاا  240 حوايل، وهي dryR فإن لذاو مع الضغط اجلوي.  اا طرد ةتناسبمبدقة و  منمذجة أيضاا  يهو اجلو اجلاف،  إىل

 الضغط اجلوي بدقة. يقاسدقة شريطة أن ال لعدم املصدر الرئيسي

 ةير امتغ ومبا أن هذه املكوتنة. سنتيمرتاا  60إىل  5من  ،جزيئات املاء استقطابطبيعة  بسبب، wetR، ةالرطب ةاملكوتن قيمة رتاوحتو 
ها جيب قياسمن مث املواقع و وحتديد اجليوديسيا  ظمدقة تنل ابلنسبة لخطأاملصدر الرئيسي ل فهي الرتوبوسفري أتخر يف كبري  حد  إىل

 دقيق للغاية. باكل

ومتيل  لتغاير الزمن، ولكنها ليست ممثلة درجة احلرارة وخبار املاءجلاتنبيات  الراديويةارتكة على قياسات املسابري املساليب األ وتقوم
 .ةاألفقي الطبقات افرتاض، حيث ال ميكن تطبيق رتفاعمنخفضة االات مسري لى املقيسة ع V قيمة إىل الفال عند تطبيق

 سريعلى طول امل wetR قيمةوابلتايل  بخارال من تقديرات للمحتوى توفري يف القياسات اإلشعاعية أن تساعد كثرياا  ومن شأن
ية بسبب خبار تنكسار االوبينما تتمتع تناسب مع درجة احلرارة احمللية، مبخار لل اإلشعاعي البث مع أنو . موضع االهتمامالفعلي 

ذلك على ما يبدو. جداا  اا دقيق هبخار املاء أتنلاإلشعاعي  القياس قد أثبتفدرجة احلرارة،  علقة عكسية معباملاء  تركيز هو  ومرد ّ
 .إىل حد ماأدى مستوايت الغلف اجلوي عند درجات حرارة متسقة  خبار املاء يف

لزوااي  سنتيمرت 2 وحوايل السمتات يف ميلليمرت بضعة  املسريطول يف ير اإلشعاعي للكميات الزائدة تقداحملرزة يف الدقة وتبلغ ال
 .جداا منخفضة  ارتفاع
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ّعدّاملنفعلّلتكوينّالغالفّاجلوياالستشعارّعنّبّ  6.8
 حملةّعامة 1.6.8

 اإلشعاع، مقاييس تاغيل فيها اليت يتمترددات خمتلفة عن تلك عند  سرياملتوهني  معرفة ،من احلاالت عدديف  يتطلب األمر،
لتعريف  عموماا ، تنتااراال تطبيقاتبذات صلة  اجلواآلاثر املرتتبة على مكوانت بسيطة يف  تكون فيهايف تنطاقات  غالباا  وذلك
 صافية" وإلزالة التقلبات الدورية بسبب النظام تنفسه.السماء ال" سوية

ترددات خمتلفة  عندالرتدد. مث هناك حاجة إىل سلسلة من القياسات  تدريج حاجة إىل شكل من أشكال مثةيف هذه احلاالت و 
ميكن  املعرفة ه من هذو . رتفاعكثافة مكوانت الغلف اجلوي كدالة لل  على حنو أكثر تفصيلا الستخراج (5.8)املعادلة  لقلب

 ترددات أخرى. عندتوهني ال استخراج

اللمعان ملعلمات الغلف اجلوي ليست خطية. وميكن وصف التوزيع الرأسي للستجابة من حيث درجة حرارة  حرارة درجة وتبعية
مع و املكوانت.  فرادى بسبب سويةأي  يفاللمعان  يف ازدايدالرتجيح اليت تعرب عن املسامهة النسبية  بواسطة داالتاللمعان 

التوزيعات الرأسية  فإن استخراجعدة ترددات،  يفرة وخبار املاء واملاء السائل لدرجة احلرا ابلنسبة الرتجيح حتسب جاتنبيات داالت أن
 تنتاارلتطبيقات اال متاماا  وليست مطلوبةبسيطة  عملية القياسات اإلشعاعية ليست بواسطةلماء يف الغلف اجلوي لالكاملة 
 الراديوي.

املستخرج توهني المع  ةتناسبم سرياملالسائل على طول و بخار التكاملة من املتوايت احملأن  تنعتربعندما  مرض   تبسيط   اقرتاح وميكن
 ابستخراج بعدئذ سمحوجه ي أفضلعلى اإلشعاعي اليت تستويف هذا الارط  القياس السليم لرتددات واخليار. شعاعياإل ابلقياس

متصاص وتقديرات االمناذج  بواسطةكذلك،  ترددتوهني الناتج يف أي التقدير بإمجايل حمتوايت املاء يف الغلف اجلوي، وابلتايل 
 .سري الزائدطول امل

 حمتوىّاملاءّيفّالغالفّاجلوي 2.6.8

جمموع  الكلي بوصفه ak معامل االمتصاص التعبري عناتت، امل املمطر وغريالغلف اجلوي غري  حالة يف ،باكل عام ميكن
 مسامهات امتصاص األكسجني وخبار املاء واملاء السائل:

 dB/km    2a o v Lk k k k    )8.14( 

األكسجني وخبار املاء واملاء السائل،  كل من  كثافة  مع تقريباا  ةتناسبممتصاص االمعاملت تكون يف ظروف رطوبة معتدلة، و 
 التوايل. على

 عندئذ ميكن التعبري عن التوهني الكلي كما يلي:

 dB    o v L o v LA A A A A a V a L       )8.15( 

، على التوايل، على طول تكامل أو الكلياملاملاء و بخار مها حمتوى ال، ميلليمرتأو  2kg/mمعرب عنهما بوحدة ، Lو V ثحي
 .ني  املقابل كتلةالامتصاص  معامل امه La (dB/mm)و vaو املسري،

 Lو V انرتفاعيتوفر االأن بعد تردد معني  عندحلساب التوهني اجلوي يف غياب املطر  (15.8)ميكن استخدام املعادلة و 
 االمتصاصتطبيق مناذج تنظرية حلساب ب الراديويةاملسابري  رصدات على أساس Laو vaو oA . ويتم احلصول على قيمنتكاملامل

 [. Liebe et al., 1993؛Liebe, 1989ماملاء و بخار البسبب األكسجني و 

 Lو Vاستخراج اإلشعاعي  من املمكن ابلقياساهلواء العلوي،  طبقة املاء من سرب ىمجايل حمتو إل باشراملقياس ال وفيما عدا
، مباشرة على طول الرتدد املطلوب الفعلي يفتقدير التوهني يف الوقت بسمح ي مما، نيمناسب ينتردديف  (15.8)ستخدام املعادلة اب

 .[Solimini, 1988] املسري املرصود
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خمتلفة  من املمكن جلاتنبياتيف الواقع و لماء. ل الرأسيةتقريبية للتوزيعات توايت املتكاملة هي واصفات احملأن  وجدير ابمللحظة
يتعلق األمر   صائص الغلف اجلوي، بقدر مخلمرضية  تقوم بتقديراتأن  ها. ومع ذلك، ميكنLو Vتتوافق مع تنفس القيم  أن
 الكلي. سريمتصاص املاب

ّاإلشعاعياستخراجّحمتوىّاملاءّيفّالغالفّاجلويّابلقياسّ 3.6.8

 كما يلي:  (15.8)، كتابة املعادلة  2fو 1fمن املمكن، ابلنسبة ملقياس إشعاع ثنائي القنوات يعمل يف ترددين 
 dB    1 1 1 1o v LA A a V a L    (16.8)أ 
 dB    2 2 2 2o v LA A a V a L    (16.8)ب 

 .(12.8)املعادلة  بواسطةاإلشعاعي  لمعانالمن درجات حرارة  التوهينان املستخرجان امه  2Aو 1Aحيث 

تم ي ترددين يف سرياملمن القياسات اإلشعاعية لتوهني  Lو Vكميتني ال تقديرب ب(16.8)وأ( 16.8) تنيقلب املعادلويسمح 
 سحبال يف لماء السائلول ينمن الرتدد أحدباكل خاص لبخار املاء يف  اا اإلشعاع املنبعث حساس حبيث يكون ااختيارمه

 اآلخر. الرتدد يف

 ميكن اختيار ،ة تقريباا أسي اجلاتنبية هكون هذتعندما و كثافة خبار املاء.   ارتفاع جاتنبيةعلى  Vحمتوى خبار املاء الكلي  استخراجيتوقف و 
يف و . ةضغط عن أتثري اجلاتنبيال الناجم عن تأثرياليعوض توسيع  حبيث GHz 22,235بقيمة تردد على أحد جناحي ذروة االمتصاص 

أو  GHz 20,6 ما يتم اختيار تردد من هلذا السبب غالباا و . مقياس اجلاتنبية ارتفاععن  مستقلا  V استخراج يكون هذه احلالة
GHz 23,8 31,5األعلى بقيمة ما يتم اختيار الرتدد  دى، مع حساسية عالية لبخار املاء. وغالباا األرتدد ال مبثابة GHz ، هي أكثر و

 وبصفة. [Westwater et al., 1990]علم الفلك الراديوي( خمصص لحممي ) تنطاق يف يقعحساسية للماء السائل، ألن هذا الرتدد 
 .االستخراج دقة ازدادت، ينيف الرتدد املكوتنتنيالفرق من حيث امتصاص  كلما ازداد،  ةعام

 ، على النحو التايل:Lو Vمنفرد لكل من تعبريشتقاق اب ب(16.8)و أ(16.8) تنياملعادل قلب ميكنو 

 0 1 1 2 2v v vV c c A c A   (17.8)أ 

 0 1 1 2 2L L LL c c A c A   (17.8)ب 

كتلة اللغلف اجلوي من خلل معاملت امتصاص يف ا لموجات الصغريةلالفيزايئية  اخلواص لخصي قلب معاملهي  ijcحيث 
ija  القلب معاملمعايرة تتم و  .ب(16.8)و أ(16.8) تنياملعادليف ijc  ستخدام ابعلى أساس إحصائي  السرب الراديويمن بياانت

 مناذج تنظرية.
 .املقابلة سرياملاملاء يف الغلف اجلوي ومعلمات  ىتو حملاإلشعاعي  االستخراجإجراء  يف خمطط بياين 8.8ويوضح الاكل 
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 8.8الاكل 
 شعاعيّلتوهنيّاملسرياإلّاالستخراجإجراءّ

Radio-Meteo. 08-07 

 معامالّاالستخراجّوالتدريج 4.6.8

املاء يف الغلف اجلوي من القياسات اإلشعاعية  ىالشتقاق حمتو  تاناألساسي املعلمتان مها ijaو ijc التدريجو  االستخراج معامل
 على التوايل. ،ترددات أخرىالتوهني يف لتقييم و 

 .Vو Laبني و  Lو vaبني  ربطت تبعية متصالبة، من خلل Lو Vعلى  ما إىل حدو  ،ودرجة احلرارة يتوقف على الرتددكلمها و 

 الغلف اجلوي

 النقل اإلشعاعي

 مقياس اإلشعاع

 درجة حرارة اللمعان

 التوهني )تردد مقياس اإلشعاع(

 القلب

 حمتوى املاء

 التدريج أتخر املسري

 التوهني
 )تردد املنار( 

 معايرة
 املنار
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. التدريجتردد  والثاين يفاإلشعاعي،  القياس ترددات األول يف، ijaو ijc املعاملني كل من  إىل ،يف اإلجراء الكاملوحيتاج األمر، 
وميكن حساب . االتساق املاديبسبب  كذلك ،يف معظم احلاالت ijaسوى ستخدم ال ي، أن هذين املعاملني مرتابطان ومبا

 .السواء على رجعيةالواخلوارزميات  بواسطة كل من الطريقة املادية ،ijc معامل االستخراج ، وابلتايلija كتلةالامتصاص  معامل

مناذج تنظرية.  بواسطة (15.8) توهني الكلي يف املعادلةال ومنها حيتسب، السرب الراديويبياانت  إىلفقط  الطريقة املادية تستندو 
 .ابلسرب الراديويمباشرة  املقيسةكثافة خبار املاء   ةمن جاتنبي Vيتم احلصول على احملتوى الكلي لبخار املاء و 

املاء السائل مباشرة.  يستاعرال  وذلك ألن املسبار الراديوي، Lالسائل  إمجايل يتعني تقدير ناأ املزيد من الصعوابت عندماوي
مناذج  وقد وضعت. عموماا  z(v(احمللي بخار الكثافة   وهي عن طريق كميات أخرى، تهوكثاف وجود السائل حتديد ضرورةهنا  ومن

 .الدقة قدر كبري من أحوال عدم مصدر ةاإلمجالي ومع ذلك ما زال وجود السائل وكميتهمتطورة هلذا الغرض، 

، ijcعادة السرتجاع معاملت  الذي يطبقيف حتليل االحندار اخلطي اإلحصائي،  كذلك  هذا موجود عدم اليقنيولكن جاتنب 
التوهينات هلذا النهج، يف الواقع، مقارتنة  تتم وفقاا و . ب(17.8)وأ( 17.8) تنياملعادل بواسطةمباشرة من القياسات اإلشعاعية، 

 .اا إحصائي مفيدة، عرب قاعدة بياانت الراديوي السرب عملياتا من ممت احلصول عليهاللتني  Lو V يتلقيماا إشعاعي املقيسة

 رتفاعالا ملراعاة اينبغي تصحيحهولذلك ، السمت يف توهنيالببساطة جمموع  هي لألكسجني oAأن قيم  وجدير ابمللحظة
 قاتنون قاطع التمام.بواسطة ألكسجني االفعلي. وميكن تصحيح 

فقط ملناطق  ةقيمة واحد يسمح ابستخدام مماالزمان واملكان،  من تغاير جداا  اا حمدود قدراا  va البخار كتلة  معامل امتصاص يظهرو 
 حدود يف فوارقبني املواقع وبني الصيف والاتاء مما يؤدي إىل  تقلبات، مما يدل على La يف حالة حدةأكثر  وهذا التغايرواسعة. 

املعايري  وقيود درجة احلرارة تبعية ، من حيث جمموع توهني املاء السائل. وميكن أن يعزى هذا السلوك إىل كل منdB بضعة أعاار
 .تهوكمي املفرتضة لتحديد وجود السائل

، يؤدي va قيمة يف dB/mm 0,01 والتباين مبقدار. ليست عالية جداا  ijaعاملت املخطاء يف األ إزاء تدرجاملتوهني الحساسية و 
وابلنسبة . (V = 40 mm)الرطبة  األحواليف  dB 0,4وإىل  يف السماء الصافية A التوهني طأ يفاخل من dB 0,1أقل من  إىل

 .)mm) L 1 =رطب يف جو  dB 0,1 مبقدار يسبب اختلفات dB/mm 0,1 مبقدار خطأا فإن ، La ملعامل السائل

، على وجه اخلصوص،  Lو V استخراجيتطلب و  الغلف اجلوي. للتوهني يفاإلشعاعي  القياس اخلطأ يف حتديد يفوتسهم عدة عوامل 
 .[Westwater, 1978]يف عدم اليقني الكلي  منهاكل   يسهم دد من املعلمات،لعوتقدير  قياس املادي لإلشعاعكلا من ال

، ابلضبط ما مل يعرف التوزيع الرأسي الكامل للحرارة. ومع mrT، املاعة رارةاحل ال ميكن حتديد، (12.8)ملعادلة اب فيما يتعلق، أوالا 
 .GHz 40 دون Kelvin وحدات بضع علىيقتصر  mrTن االحنراف املعياري أ ابستخدام البياانت املناخيةجند  ذلك،

وفصل وقع معني مل بينما يتغري ابلنسبةاللحق،  سرتجاعاال يف إجراءو  (15.8)يف املعادلة  ثابتك oAتوهني األكسجني  ويعطى
 تنتيجة للتغريات يف درجة احلرارة والضغط. يف املائة 5بنحو  معني

 اليت حتددميع العوامل جبوابلتايل  لمعاندرجة حرارة الللقياسات اإلشعاعية اب Vيم جمموع خبار املاء قوعلوة على ذلك، ترتبط 
 عايرة املطلقة لألداة.امل

ب عدم اليقني يف الثوابت اجلزيئية وبسب أحوال ، واليت تناأ منار املاءخب بسبب توهنياليف معاملت  خطاء موجودة أيضاا واأل
 .هبا مناخياا ، واليت ال ميكن التنبؤ الرأسيةمتصاص اال جاتنبياتاالختلفات يف 

 تتوفر وإذا مل(. 7 درجة احلرارة )اتنظر الفصلل الاديدةمعامل امتصاص املاء تبعية بسبب  حرجة مهيةأب بسحالسائل ويتسم 
 عدم اليقني يف متوسط درجةميكن القول إن ، تهاكا قاعدة أو مسال ارتفاعو معلومات مستقلة عن درجة حرارة قاعدة السحابة 

 .درجة مئوية 5بسهولة حوايل  قد يكون بسحالحرارة 

كثرياا اخلطأ   درجة ، ترتفعرتفاعمن إمجايل االات مثلا ميلليمرت  5كمية املياه مرتفعة، أكثر من   تكون ، عندماوخلصة القول
 بخار كذلك.ال استخراج قيمةاملرجح أن تؤثر على  ومن
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 9 لفصلا
 المناحياالستقطاب المتقاطع والتباين 

. ،ديحو  وصلةباستخدام نفس الرتدد احلادل عرب  تنيتقلدالودات دس البث عرب قنايتتاادد،، املباستخدام االستقطابات ميكن، 
لادم   ا أدر ال دفر دنه نظرا  خل بينهادن التد دادرجة  فإن دن الناحية النظرية، تاادد داوولة امادا  امل االستقطابقنوات  ولئن كانت

 املتقاطعاملصادر الرئيسية هلذا االستقطاب و . نتااراال دسريستقطاب على اال فقدان وآثار خصائص استقطاب اهلوائياتكمال 
 .املائيات اجلوية وتاتتها ادتصاص امه امليلليمرتيةو  يةسنتيمرت الوجات امل أطوال يف

 ديلها لتوجه دفضل.بسبب و  يف املائيات اجلويةالتناظر الكروي  نقصحيدث االستقطاب املتقاطع بسبب و 

هذه الطرائق  باضويساى  ؛االستقطاب بووال لتنبؤل ووضع طرائقتجارب هتدف إىل مجع البيانات ب عد، إدارات وقد قادت
النهج األول، وهذا االستقطاب.  لووالعلى قياسات دباشر،  األخرى ركوتوسط بينما ال يفقل لنادصفوفة  كادلقييم  ت إىل

 وسط ؤدي دباشر، إىل دفهومتاالستقطاب و  اليت تسبب زوالاآلليات املادية  يفأعمق  بتمحيص، يسمح كرر اكتماال  األ وهو
حتكم  وهي ،"(دادية"شبه  تدعى" وزوج دن املاايري األساسية )امليلوية "زاو املائية اجلوية" ودتوسط اجتاه املناحي تبايناملنقل "ال

االستقطاب والتوهني،  زوال الاالقة بني بتقصي سمح دباشر،يأكرر أمهية، وهو النهج الراين، و بردتها.  االستقطاب زوال ظاهر،
 .نظم االتصاالتاهلدف النهائي لتصميم هو و 

 .التحقق املتبادلإدكانية يف ذج األولية و االنم دالماتحتديد باض يف دتبادلة دنفاة  ينطوي علىالنهجني أن كال وقد ثبت 

كميات بالعالقتها  تباعا  مث يستارض ، اخللفية الرياضية للمالمات شبه املادية ارض، أوال  ويهذا الفصل أساس املوضوع كله  ويرسي
 .(CPA) دتحد االستقطابتوهني الو  (XPD)امييو االستقطاب املتقاطع،  االستقطاب زوال يف ممارسة اهلندسة: دوضع االهتمام

 الخلفية الرياضية 1.9

نسبة زوايا حمور الدوران يتحدد اجتاهها بواسطة  يف هيئة جسيمات ذات تناظر دوراينجيد  منذجة املائيات اجلوية على حنوميكن 
وحمور  اينعرض يف دستو (x-y) حمورْي سني وعنيتكون دن نظام ديكاريت ي هو رجعأن املعلى افرتاض و نظام درجاي.  إىل

دا ياار  غالبا   دستوى  ، z نب احملورا، إىل جحيدد x-yاملستوي  إسقاط حمور الدوران علىفإن ، نتااراالعلى طول اجتاه  (z) صاد
املستوي  الرئيسي الراين" بأنه املستوي"تاريف لجسيم". ودن مث ميكن ل( دستوي التناظرول )أو األ الرئيسي املستويإليه باسم "

 باسم اينارضال املستوي يف نيالرئيسي املستويني رسماألول. وياار إىل  دع املستوي واملتاادد نتااراالتوي على اجتاه حي الذي
 ".نياألساسي ني"االجتاه

على طول واحد  دوجها   جسيمعلى كل  الواردالكهردغنطيسي  دتجه اجملال دتقاطع إذا كانلن حيدث أي استقطاب و 
 والطور يف دكونيت جمال التاتت األدادي على طول التفاضليالتساع ل نظرا  و يف احلالة املااكسة، و . نييالرئيس نياالجتاه دن

 .املتقاطع ، حيدث االستقطابنيالرئيسي نياالجتاه

 حالة االستقطاب في الموجة 1.1.9

 هو: zعلى طول احملور دنتار،  (TEM)دغنطيسية عرضانية كهر   الكهربائية يف دوجة ملتجه الاد،اام التابري إن ال
   E(t) =Re(Eej(t – kz)) = Re[(uxEx + uyEy)ej(t – kz)] = 

 )cos( yy kztE yu+  )cos( xx kztE  xu )9.1( 
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 حيث:

E  هامكوتنتو هو متجه معقد، xj
x xE E e


 وyj

y yE E e


 ، طوران )اتساعان معقدان(؛ ومهاux وuy  مها متجها وحدة
 رقم املوجة. kالزمن و tهو الرتدد الزاوي، و ؛ وyو xيف اجتاه اإلحداثني 

املطلقة  القدراتأن  ومباخمتلفة:  مكافئةمعلمات  توصيفه بواسطةميكن  اا انقص اا قطع (1.9)كهرابئي ال يصف رأس املتجه وعموماا 
حيث يكون مل حجم القطع الناقص هت   اليت تصفاملعلمات فإن الستقطاب، اباملتعلقة  املاكلت ليست موضع اهتمام بصدد

حملاور. وتستند ااحملورية وميل نسبة المثل  ،القطع الناقص ملمحاليت تصف  املعلمات فقط تلك ذلك من االهتمام بدالا موضع 
 :يلي ما ومن أبرزها. ةواحد معقدةأو معلمة  تنيحقيقي إىل معلمتنييف األدبيات العلمية  الواردة تالتمثيل

A  :تنسبة االستقطاب اخلطي 

  
x

y

E

E
=  lP  )9.2( 

B :تنسبة االستقطاب الدائري 
1

1

rhcp l

lhcp l

E jP

E jP





=  cP )9.3( 

 حيث:

 )yEj – xE( 
2

1
=  lhcpE  и)  yEj+  xE(

2

1
=  rhcpE )9.4( 

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

C :زاوية االستقطاب املعقد 'Φ j    )9.5( 

 

  املعادلتني:احملددة إبحدى 
c

P
j

e 
Φ2 أو      lPΦtan )9.6( 

 :النمطيشكلّاللتعبري عن متجه استقطاب عام يف ابهذه املعلمة  وتسمح
 

  Fsin  yu+  Fcos  xu =E        أو








Φsin

Φcos

 

 
E =  )9.7( 

1 حيث

2
cP   ) =  Fe(  و  ' 1

ln
2

cP  =  )Fm(  أو   lP1tan F )9.8( 

 (  يف وحدةRadian و’  يف وحدةNeper ؛ يلحظ أن'    يف حالة استقطاب دائري متيامن بينما'   
 حالة استقطاب دائري متياسر( يف

D  "القطع الناقص: يف واحملور الثاتنويرئيسي الور احملالنسبة بني  األوىل هي :االستقطاب""زاوية و "ةنسبة احملوريال  

  
2

2

1 1
cot anh '

1 1

c

c

P e

P e

 

 

 
  

 
=  r (9.9) 

 .1.9 ، اتنظر الاكلxالزاوية بني احملور الرئيسي واحملور  هي ، يساويوالثاتنية، أي ما 

لحظ وي. اا واحد اا اجتاه انحتدد ومن مث  ان مبقدارختتلف تنيالناجت تنيالقيم ذلك ألن ا،ال لبس فيه (9.9)لحظ أن املعادلة وي
الستقطاب وابلنسبة ، والعكس ابلعكس. ةسالبنسبة احملورية ال تكون ،ابالجتاه امليامنأتنه إذا مت وصف القطع الناقص  أيضاا 

 اللهناية. من نسبة احملوريةالخطي، تقرتب 
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 A.1.2.9الاكل 

 القطعّالناقصّلالستقطاب
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y

x

E  ty ( )

E  tx ( )

E t( )

 

E :"اجملال الكهرابئي "للمكوانت املخَّفضةj
e sin yu+  cos xu =E     )9.10( 

اليت  ،املعلمة األوىل، و . طوركمرجع   xمكوتنة فرتض ت  و  ،قيمة اثبتة لكي أتخذ قدرةيتم تقييد إمجايل ال التسوية ههذ وعلى أساس
πإىل  0مداها من  يرتاوح

2
yاملعلمة الثاتنية  أما ؛yو x تنيبني املكوتن القدرةعطي تقسيم ت،  x  =  النسيب ي الطورهف 

مهما  ، اا يصبح مفرد نأتنه ل ية هلذا التمثيل ه. وامليزة الرئيسياالتنعطاف أي قيمة يف زاوية أتخذأن  ها، وميكنتنياملكوتن هاتني بني
 .قيد النظراالستقطاب  كان

حذفت قد و  االجتاهني األخرى واضحة يف كل تإىل تلك اليت تصف التمثيل املعلماتاجلربية لتحويل هذه  والتنقلت الرايضية
 االجياز. رغبة يف

 االستقطاابتّاملتعامدة 2.1.9

 عندما انسمى االستقطاب املتقاطع( متعامدي)و   xEاملباشر( و االستقطاب سمى تقليدايا ي)و  dE ان مهاعام ناستقطااب مثة
يكون حيدث عندما  ما هذاو  ؛كل استقطابب إفرادايا  القدرات املنقولةيساوي جمموع  xE+  dEاملنقولة  قدرةإمجايل ال يكون

 صفر:ال يساوي العدديالناتج 
 = 0

*

xE dE )9.11( 

 xو، xو )االستقطاب املباشر( dE توصيف يتمعلم dو، d وتسمية (10.9)إلشارة إىل التمثيل واب)شرط التعامد(. 
 التعامد: شرطصبح ي)االستقطاب املتقاطع(،  xE لتوصيف

 dx 



2

 و         dx )9.12( 

 زاوية االستقطاب
 )اجلزء احلقيقي( 

 اجتاه متياسر
 (0 <)النسبة احملورية 

 اجتاه متيامن
 (0 >)النسبة احملورية 

 ظل القوس )النسبة احملورية(
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 أو ما يكافئ ذلك:
 1*

,,
*
,,  xcdcxldl PPPP )9.13( 

 الدوران.ويتمتع الَقط عان الناقصان للستقطابني املتعامدين بنفس النسبة احملورية وتبادل اجتاه احملورين وتعاكس اجتاه 
 :حبيث يكون  xAو dA تنيكوتناملإلعطاء  نياالستقطاب ينهذ على طول Aعام  متجه تحلل أييميكن أن و 

 xE xA+ dE dA=  A )9.14( 

 :نيهااتن املكوتنتان ابلناجتني العدديوتعطى 

    
*

dEA=  dA          و *

xEA=  xA (15.9) 
ّقناةّالنقلّثنائيةّاالستقطاب 3.1.9

الكهرابئية  الادةمكوانت دخل  تَنسب استخدام مصفوفة علىثنائية االستقطاب  يةالطريقة العامة لوصف قناة راديو تعتمد 
 :الادةمكوانت  خرج إىل
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 )9.16(   متجه الادة الكهرابئية املرَسل واملستقبال  
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TT عامها النقل اليت يعطي عنصر المصفوفة ijT على طول احملور  الواردةالكهرابئية  مكوتنة الادةi  متجه يرَسلعندما 

 j.         (17.9)ور احملعلى طول  وحدهل وحدة  
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 )9.18( معادلة قناة النقل األساسية  

 )يلحظ أن حمدد هذه املصفوفة ال يتغري إزاء أي تدوير للنظام املرجعي(
yyxyxy TT /   الواردة على( تنسبة االستقطاب املتقاطع املعقدةx  عندما ترسل علىy) 

xxyxyx TT /  الواردة على( تنسبة االستقطاب املتقاطع املعقدةy  عندما ترسل علىx) .9)19( 

 

xyyXPD  10log20   مرسل من( "استقطاب متقاطع" أو "متييز استقطاب متقاطع"y) )9.20( 

yxxXPD  10log20   مرسل من( "استقطاب متقاطع" أو "متييز استقطاب متقاطع"x) 
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XPI 10log20   إشارات مستقبلة على( "عزل االستقطاب املتقاطع"x  عندما ترسل منx وy ) )9.21( 
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XPI 10log20  إشارات مستقبلة على( "عزل االستقطاب املتقاطع"y  عندما ترسل منy وx )  

 yyxxxy TTA / 9.22( تنسبة االستقطاب املتقاطع املعقدة( 
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 ll C/  rlC=  rl    املتقاطع يف استقطاب دائريتنسبة االستقطاب 
 (25.9) رسال()ت ستقبل مييناا عند اإل 

 rrC/  lrC=  lr    تنسبة االستقطاب املتقاطع يف استقطاب دائري 
 (26.9) رسال()ت ستقبل يساراا عند اإل 
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= متجهات ذاتية  
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لو كان التعبري  )متجهات متر عرب الوسط دون فقدان استقطاهبا؛ مكوانت استقطاب خطي حىت
  "(.Cعنها بواسطة معلمات "

= 2
I,II I,II

1exp( ) ( ) ( ) 4
2 yy xx yy xx xy yxG T T T T T T       
  

 

     قيم ذاتية 





  lrrlllrrllrr CCCCCC 4)(
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1 2=   )9.28( 

 .الوسط( )تنسبة معقدة بني مكوانت اخلرج والدخل للمتجهات الذاتية عندما متر عرب

 .النقل، يعطي حمدد مصفوفة ، اثبت أيضاا وجداؤهانظام املرجعي؛ يف الأي دوران  إزاء اثبتةالقيم الذاتية 

 :(7.9) النمطيميكن متثيل القيم الذاتية يف الاكل 
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E )9.29( 

زوج املعلمات  ي ربزاألمر الذي 
I

 و
II

 لستقطاب ل للقواطع الناقصةالنسب احملورية و اور احملدد باكل كامل توجهات وحي
 املميزة للوسط. ؛ وتسمى هذه الزوااي زوااي امليل((7.9)و (6.9) تنياملميزة )اتنظر املعادل

 وطور( Neper بوحدةالتوهني ) انعن القيم الذاتية يف شكل أسي وتعطي انتعرب  (28.9)يف املعادلة  IIو Iتان املعلمو 
 عند عبور الوسط. الذي حيدث بسبب االستقطاابت الذاتية( Radian بوحدةضايف )اإل االتنزايح

مصفوفة  حدود من دخل وخرج املتجهات، ومن مث ميكن تسويةلمقادير املطلقة ل ، ال أمهيةالستقطابابيف املااكل املتعلقة و 
لذلك، ميكن  وتبعاا (. معقدةمن أربعة إىل ثلثة ) الفعلي موضع االهتمامعدد املعلمات  . وهذا يقلل منباكل اعتباطينقل ال
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IIIية األس القيم إلشارة إىلوابعلى حدة.  تنيتيالذا تنيمن القيم عمومية، بدالا ال فقدانالنسبة بني القيم الذاتية، دون  اعتبار , 
 لفرق:ابتنسبة القيم الذاتية  ن ععرّب ي  

 
III
  )9.30( 

 املناحياجلزء احلقيقي للتباين  يصبح حبيث توهيناا قل األ هعتبار األول اب االستقطاب الذايت ف". )ويعرّ املناحي تباينال" الذي يدعى
 .لتعريف(اب اا إجيابي

صائص خب يتعلق األمربقدر ما  عموميةسلوك القناة األكثر  دد متاماا حت و IIو I عقدة الثلثاملاملعلمات  واخللصة هي أن
'تكوناملعلمات  هذهومن ؛ االستقطاب ',I II  و  يف حني ختتلف مرجعية أي حماور دورانإزاء اثبتة I وII  االجتاهيف 

 .للقواطع الناقصة للستقطاب الذايتحتدد التوجه املطلق  وبذلكدوران احملاور املرجعية،  إزاءاملعاكس 

 :ف أبتنهيعرّ و " ينوالطالالتجاتنس  دليل" تدعىمعلمة أخرى، ليست مستقلة عن هذه، ومثة 
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=  L )9.31( 

أي دوران إزاء  أيضاا  اثبتهو و . تنياا تجاتنس طوالامل الوسطصفر يف حالة تساوي قيمته و  ؛كتمالاال  رغبة يف النظر فيه وميكن أيضاا 
 اور مرجعية.حمل

ّمناذجّالوسطّاملبسطة 4.1.9

منوذجني  استخدام يف املمارسة العملية إذ ميكن. هكامل تعقيد يف املنظور أعله الوصف العام  قلما يتطلب األمر تطبيق
فه يوصتميكن  الذي" جاتنستامل التعقيد، "منوذج الوسط حيث ، ابلرتتيب التنازيل منامهو الدقة.  يف كبرية، دون خسارة  مبسطني

حقيقية  معلمات ثلث بواسطةفه يوصتميكن  الذيالرئيسية"  املستوايت(، و"منوذج ة)أربعة حقيقي تنيمعقد بواسطة معلمتني
[Dintelmann, 1994] ،[COST 205, 2002] . نموذج آخر ب ميكن التفكري األخري النمطمن هذا  نيمتتاليوابستخدام وسطني

حقيقية  معلمات أربع بواسطةاجلليد. وميكن وصف هذا النموذج  املطر عن آاثر آاثر مما يسمح بفصل" جمموعيت البياانت"منوذج 
 .[Martellucci et al., 1993] ()اتنظر الحقاا املطر والثلج  باأن جمموعيت بياانت يةتبسيطالبعض الفرضيات  وضعشريطة 

 منوذجّالوسطّاملتجانسّطوالنياّ  1.4.1.9

 :فإن الاروطمن الظروف العملية،  طائفة شىتيف  صاحلوهو هذا االفرتاض،  إتنطلقاا من

 yxxy TT    أو ما يكافؤها( llrr CC    0 =أو L) )9.32( 

  0 III EE )9.33( 

 1,, IIlIl pp )9.34( 

 كما يلي:  منطيتنطبق؛ وتسمح هذه الاروط بكتابة االستقطابني الذاتيني يف شكل 
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زاوية ومن مث يكفي . املتبادلة اوراحملتوجهات و نسبة احملورية بنفس ال تفضي إىل قطعني انقصنياملتجهات الذاتية  أن ويرتتب على ذلك
تعترب الزاوية اليت ياكلها االستقطاب الذايت ، تنياملمكن الزاويتني أصل منو  االستقطابني الذاتيني؛ لتوصيف كل ةاستقطاب معقد وحيد

واالستقطاابن عقدة". امل"زاوية امليل  ابسم، ياتوياار إىل هذه الزاوية، يف األدب ؛الوسط على أهنا متثل x احملور إزاء( توهيناا الثاين )األكثر 
 جتاهابالالنسبية  القواطع الناقصةال يتم وصف إذ ( متاماا  اقرتاهنما ال ينفك )أي أن من حيث القدرةليس و  هندسياا  انمتعامد الذاتيان

 (.(13.9)شرط التعامد  تليس (34.9)أن املعادلة  فعلا لحظ ياملعاكس للدوران )

 :كما يلي  [Capsoni et al., 1981نقل مالمصفوفة  عقدة ميكن كتابةامل وزاوية امليل املناحي ابستخدام تباينو 
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cosh( / 2) sinh( / 2)cos 2 sinh( / 2)sin 2
exp( )

sinh( / 2)sin 2 cosh( / 2) sinh( / 2)cos 22

I II
   F   F  

  
  F    F 

=  T )9.36( 

حد معامل الاكل األسي يعطي الوحدة و  من صفوفةامل تقرتب، متناحياا  الوسط، أي يصبح من الصفر  قرتبت، عندما وفيها
نقل المصفوفة كامل توجه احملاور املرجعية، يساوي حمدد   إزاء تغاير اثبت وهو لحظ أن هذا املعامل،وي. ديالعا تنتااراال

 حمدد املصفوفة بني قوسني هو الوحدة.فإن علوة على ذلك و ؛ (17.9)

 دائري لدينا، يف املقابل:الاالستقطاب  جمال مكوانت تخدامابسو 
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 :وتكون تنسبة االستقطاب املتقاطع يف احلالتني هي
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 :كما يليمن تنسب االستقطاب املتقاطع،   ، بدءاا امليلوزاوية  املناحي لتقييم تباين واضحال تعبريويكون ال

 rllr  /ln
4

1
F )(m,   lrrlrl

2

1
F )(e;  lrrl=  2 arctanh  )9.39( 

/2  /2خمتزلة إىل املدى  Fe)(غري سالبة، وقيمة )علمة اجلذر الرتبيعي لقيمة   to.) 

 منوذجّاملستوايتّالرئيسية  2.4.1.9

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

 real
11





 yxxy

lrrl)أو ما يكافؤه     أو   = real F ) )9.40( 

 اترخيياا  ةتصور امل وىلوهي األهذه احلالة، و . كل إزاء اآلخر انومتعامد انخطييتبني أن االستقطابني الذاتيني يف هذه احلالة و 
للمائيات  الرئيسية مجيع املستوايتأو  االتساق مائيات جوية متساوية حماور ألهنا تصف حالة بصفة خاصة، بديهية ياتاألدب يف

ا لوسط كله"، املاار إليهلالرئيسية  املستوايتما يسمى " لزوااي امليلالتوجه املارتك  حيدد يف هذه احلالةو . فيما بينهاوازية تامل اجلوية
توازي مجيع  إن الواقع يفو ا. ماهباستقط زوال دون خطياا  تانمستقطب موجتان امتدادهاعلى  تنتاراليت "االجتاهات الرئيسية"  بتعبري

 متناظرتوزيع حالة  يف ، من حيث املبدأ،النموذج ينطبق أيضاا  نإذ إهو تقييد شديد للغاية املفردة  تناظر املائيات اجتاهات
الصغرية، عندما ينطبق  املائياتحالة  يف متوسط االجتاه( أو بواسطة املستوايت الرئيسية تعطىهذه احلالة  يفو لتوجهات احملاور )

 .Rayleighتاتت 

قيقية احلجزاء تصبح األو  ةطرينقل ق  الالجتاهات، تصبح مصفوفة هلذه ا مواز   مرجعي ختيار تنظامواب، الرئيسيةعند وجود االجتاهات و 
m)(و e)( ،املناحي من تباين واملتخيلة  ،  مع الرئيسية. و على طول االجتاهات  ة الطوروزحزحالتوهني التفاضلي

 درجات.ابلو  dB ، بوحدةألسباب عملية عادة، هذه املعلمات تعطىفإن ، Radو Npالوحدات الطبيعية هلذه الكميات هي  أن

تسمى " ينطوالالالتجاتنس  دليل" و""زاوية امليلو "املناحي معلمات "تباين للوسط، فإنلعلقتها مع الواقع املادي وابلنسبة 
 "املعلمات شبه املادية".
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 منوذجّجمموعتنيّمنّاملائياتّاجلوية 3.4.1.9

 التحقق من املمكن كادي، وهي حالة مثلا  درجة 10-20و dB 1-2أقل من تباينات املناحي ستقطاب )اال ةضعيف أوساط يف حالة
 ه( ميكن تقييماجلليد عموماا )املطر و  املائياتمن  تنيفاعلأسرتني متمنوذج مبسط يعكس سلوك  مثة من الناحية العملية( دائماا  منها

[Martellucci et al., 1993] . تباعاا  والعمل، لكل منهماضرب املصفوفات ب وسطني ابلتسلسلتنضع  أن ناهلذا الغرض ميكنو 
 يف احلدين للقطر الرئيسيمن  بدالا ، همامتوسط وضعبتجاتنس امل إجبار الوسط اإلمجايل على مراعاة شرط الوسط على

 .(37.9) املعادلة
 يكون لدينا، ابلنسبة لتباينات مناح صغرية، يف شكل معاير: ومن هذا التعبري
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121املعلماتحيث  ,, F 2وF  املقيسة )إما  ةمعروف املفرتض أهنا تنسب االستقطاب الدائريو عروفة املغري النسب هي
 (.احملسوبة أو

هاتني  عن اإلضافيةبعض االفرتاضات املادية  وضعباكل منفصل شريطة  األسرتنيمن هذه التعبريات ميكن تقييم معلمات واتنطلقاا 
كبرية القطرات الألن  real F1 =االفرتاضات التالية: وضع هذه هي حال وسط مكون من املطر واجلليد حيث ميكن و . األسرتني

 real =و، االتساق( متيل إىل أن تكون متساوية اا يف املناحيكثر تبايناأل)
2F ن تاتت ألRayleigh  بر اجلليد. إل ابلنسبة ينطبق أيضاا

1j :استقطابر يف شكل طامل مناحي كتابة تباينوبوعلوة على ذلك، 
11


 ed ،1احلجة  أن تبني وميكن معقول  حد ة إىلاثبت

حبتة  ختيليةكمية   يكاد يكون املناحي تباينفإن أسرة اجلليد، على غرار ، وكذلك ؛طرامل اتقطر لابفرتاض توزيع حجم معني  التنبؤ هبا
2أن تنكتب ميكننا  ؛ عندئذتوهنيتؤدي إىل المثل الثلج اجلاف، لتقريب أول، ال  2jd  على أساس أن d2 مث يتم حتديد حقيقية .

ربع األالكميات 
121 ,, dd 2و يلي كما(. وتعطى قيمتها  9.41قلب املعادلة )ب: 
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، املائياتمن  تنيمتجاتنسطبقتني  تسلسل [ فرضيةVan de Kamp, 2004؛ Amaya, 2000العديد من الباحثني م اعتمدوقد 
االستقطاب  زوال واجلليد يفق لفصل مسامهات املطر ائعند اقرتاح طر  وذلك ،اجلليدات بّلور من  واألخرىاملطر  مكوتنة من ةواحد

 خلل أحداث خمتلطة.

 ستقطاباالّمزيلالفيزايءّالدقيقةّللوسطّ 2.9

؛ Van de Kamp, 1994 ؛COST 255, 2002مواد وضعت يف م إىليستند إىل حد كبري  الذي يف هذا القسم،
Martellucci &Paraboni, 1998 ،]أن لنفرتض؛ (36.9املعادلة ) املوصوف يف ياا تنتجاتنس طوالاملمنوذج الوسط  تنبحث يف 

  lyxIII   )9.43( 
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 حيث:

l  النوعي  تنتااراثبيت  االيتم تعريف و ، املتجاتنس للجسيماتتاتت ال= طولyx , :على النحو التايل 
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xxx

 )9.44( 

 يلي:ويعطى تباين املناحي وزاوية امليل املعقدة كما 

           jexpSSjexpSS
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2π

Δ 12122
 )9.45( 
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 (9.46) 

 :حيثالتاتت و  ضمنواردة  واحد يف مرت مكعب اجلسيمات تامل عملية اجلمع كليف كل هذه التعبريات و 

f  = الرتدد 

a = تنصف قطر املكافئ احلجمي للجسيم 
,  = تنتااراالفيما يتعلق ابجتاه  جسيملكل التوجه املكاين حملور الدوران  الزاويتان اللتان تصفان z،  (0 ) 

( اينعرضال املستوي ويف
2 2


 

   (   

k = 
2π

λ
  عدد املوجات 

)(1S و)(2S  =الكهرابئي  اجملال يكونندما ع، واحد جسيم تاتت صفوفةمل االستقطاب ساعات التاتت األمامي متحدات
وحمور الدوران،  تنتااراالجتاه اب" 1" ينالطوال ويعّرف املستوي) مستوايت التناظرعلى طول  خطياا  الوارد مستقطب

 .[Poiares Baptista, 1994] "(1" املستوى وهو متعامد معاالجتاه  اتنتاار" 2" ينالطوال املستويحيتوي و 
 yy,xxS =ّبتوجهّعموميتشتتّجسيمّواحدّّمصفوفةّحدود: 
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 جسيم تاتت صفوفةمل االستقطاب إتساعات التاتت األمامي متحد
تنسبة إىل   زاويةال هو ميل" 2" ينطوالال املستوي يكونندما ع، واحد

 .xz املستوي

 

 وجودّاملستوايتّالرئيسية 1.2.9

 :نيالتالي الارطنيواحد على األقل من  ما يتحققعند (ةحقيقي Φالرئيسية ) املستوايتوجود ب الوسطيتميز 
كل يكون ليف هذه احلالة و ) الكرواتنيةللجسيمات  Rayleighلجسيمات ابستخدام تقريب لتاتت الميكن حساب مصفوفة  1)

i  الفوارق 12 SS   تنفس احلجة (4(6.9يف املعادلة i  4هي لوغاريتم الحجة ويتبني أن Φje  حيثΦ ،أو حقيقية 
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i 0 يف شكل i كل  ميكن كتابة يف هذه احلالةو ) دالة متناظرةلتوجه حماور الدوران التوزيع اإلحصائي يكون   2) Δ   
(0  =ويفضي كل حد متوسط )i2j

e
  إىل حد حقيقي واحد)

icos(2  وذلك بسبب آتون وجود جسيم له قيمة
"

i+" وآخر له قيمة "
i- بوزن متساو . ومن مث "Φ  =0 .)حقيقية 

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

 :للوسط كما يلي وزاوية امليلاملناحي  باينويعطى ت. oو o من لكل يف هذه احلالة هناك قيمة فريدة

       0 0

π
, , , ,2 12

2
l n a S f a S f a da

k
       )9.47( 

    0e F ، m 0 F  )9.48( 

 طر.امل اتهو توزيع حجم قطر  n(a)حيث 

 الراديويةكبرية، وخاصة يف حالة الوصلت   ةمفلطح ةقطرات بيضاويبتميز ي الذي املطر الاديدهذه احلالة مناسبة لتمثيل و 
 قطرات.ال حماور تباعد يذكر على ال حمدود أو قص الريح له أتثري حيث االضطراب لألرض

هذا ابستخدام  تقييمهجرى  ،رطملانجم عن ااستقطاب  لزوال مثالمثة  [COST 255, 2002مB.2.9 و A.2.9الاكلني يف و 
 ووضع املمطر؛ سرياملعلى كامل طول  أتنه منتظم، يفرتض ةلادة مطر معين ابلنسبة يف احلساابت مت تقييم هذه املعلمةو النموذج. 

 مباشرة بوصفه (XPD)مت متثيل التمييز ابالستقطاب املتقاطع  وأخرياا ، (CPA)متحد االستقطاب  تنفس االفرتاض لتقييم التوهني
 التالية: اإلضافيةاالفرتاضات  ووضعت متحد االستقطاب؛ دالة التوهني

  الرتددات(Italsat) :18,7 49,5و 39,6و GHz 

 درجة مئوية حرارة املاء = صفر 
 تنعكاسية املاء حمسوب بطريقة دليل ا[Ray, 1972] 
 شكل القطرات = كرواتنية مفلطحة 

 درجة 41الوصلة =  ارتفاع 

 0 :القطراتحماور  اتساق = 59 ( رتفاعتكملة االدرجة،) 0  =5 الزاويتني اعتبارميكن و درجة ) 45و 30و 10و 
 (جو صاف  احملطة األرضية يف  راهتاالستقطاب اخلطي كما  مبثابة زاوييت تنياألخري 

  = توزيع حجم قطرات املطرMarshall-Palmer 
  حتتسب مصفوفة تاتت القطرات ابستخدام أسلوب مطابقة النقاط[Oguchi, 1983] 

  = كيلومرت  1طول املسري املمطر. 
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 A.2.9الاكل 
املستحثّابملطرّّالستقطابّاملتقاطعابّالتمييز

قطابّدائريّكدالةّللتوهنيّمنّأجلّاستّيف
49,5ّGHzّو39,6ّو18,7ّتّالرتددا

 B.2.9الاكل 

املستحثّابملطرّّاملتقاطعّالستقطابالتمييزّاب
استقطابّخطيّكدالةّللتوهنيّمنّأجلّالرتددّّيف

49,5ّGHzّ 
 45و30ّو10ّو5ّوالدرجاتّ

ّلزواايّاالستقطابّنسبةّإىلّاألفق
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Attenuation. XPD polarization (dB)Attenuation circular polarization (dB)
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 املطرّغوسيةّالتوزيعّمنّحيثّالتوجهقطراتّ 3.2.9

 انتميز ي انعاوائي نمتغريا امه املائيات اجلويةحملاور  ية اتنرضزاوية امليل العو   يةتنطوالال امليلفرتض هذا النموذج أن زاوية يِّ 
 :يف الوسط كما يلي امليل زاويةو  املناحي جمموع تباين يكونيف هذه احلالة و . ابلتبادل نيغري مرتابط بتوزيعني غوسيني

       0 0

π
2 12

2
r l n a S f,a, S f,a, da

k
       )9.49( 

    0e F  m 0 F   )9.50( 

 زاوييت إسقاط متوسط امههنا   0و 0 الزاويتني ولكن األسبق يف الفرع )48.9(و  )47.9( ملا ورد يف نيمماثل التعبريين ينهذو 
 :يلي كما،  املناحيتباين  اختزالمعامل هو  r على التوايل واين والعرضينالطوال املستوينيعلى  يناحملور 

      22 2exp2exp1r  σ--
2

1
 )9.51( 

 من جاتنب. وقد مت إجراء تقدير ملعامل التخفيض يف وصلة أرض و لكل من  ناملعياراي ناالحنرافا امه sو حيث 
[Aresu et al., 1993] ذلك أخفض من قيمةال أن تكونمن املتوقع فيف مسريات السواتل  أما ؛0,6 قريبة منقيمة  التوصل إىل: مت. 

وجدير . شديد اضطرابطبقات  اليت تعرب السواتلات مسري ، وخاصة يف تنسبياا  ر خفيفطمهذا النموذج مناسب لتمثيل و 
إىل االفخنفاض  املمطر سريمييل طول امل أوالا،لسببني:  وذلك رتفاعزاوية اال بتزايدمييل إىل االفخنفاض  املناحي تباينالأن  ابمللحظة

 وابلتايل( كذلك رتفاع)ابلقرب من مكمل زاوية اال 0زاوية ال تتناقص، زحزحات الطور؛ واثتنياا و  التوهنيخفض كل من  إىل وابلتايل
 .تنتاارعلى طول حمور اال ت رىقطرات كما ال ختفض عدم تناظر

قطرة، الحجم  اتالستخلص معلومات عن توزيع مقياس فيديوي ذي بعدين لتوزيع القطرات ويف اآلوتنة األخرية، مت استخدام
التمييز ابالستقطاب  حلسابهذه املعلومات  تماستخد مث. [Thurai et al., 2007] وأترجحها هاوتوجه فرادى القطرات وشكل

تعكس النتائج باكل أفضل القياسات احلقيقية مقارتنة  املرتقب أنفضاء. ومن -على طول وصلة أرض  (XPD)املتقاطع 
 .هاتوجيه ها وزواايوشكل قطراتال ملعرفة توزيعات حجم نماذجالحلساابت اليت تستخدم اب

 (dB)استقطاب متقاطع للتوهني  (dB)استقطاب دائري للتوهني 
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 سحبإبرّاجلليدّيفّال 4.2.9

ات سداسية، لوحات، إبر وغريها( بّلور ، كرات، كرايت) شىت أشكاليف  توجدميكن أن  سحبالاجلليد يف  جسيمات مع أن
 .[COST 255, 2002] يفرتض عادة أن يقتصر عليهامنها  منوذجكما ي ستخدم مكوتنة من اإلبر   تهاغالبي أن يفرتض عادة

 ؛األفقي ييف املستو اجلليدية تتوضع ما يفرتض أن اإلبر  لباا غا سكوتنية،كهر القوى الاجلاذبية و ة و الديناميالقوى اهلوائية  وتنظراا لوجود
فيها  اليت تكون واحلالة املعاكسة االتساق يةاإلبر متساو  حماوركون فيها تحالتني متطرفتني: احلالة اليت  النظر يف عندئذوميكن 

 (.متجاتنساألفقي موجودة مع تنفس الوزن يف وقت واحد )توزيع  يمجيع التوجهات يف املستو 

توزيع  وألن ،Rayleighلتقريب  ميتثل للمجال الكهرمغنطيسي ياألمام تاتتالاملميزة حقيقية لسببني: ألن  زاوية امليل وتبدو
 متماثل. توجهات احملاور

 :ابلعلقة امليلتعطى زاوية  االتساق يةيف حالة إبر اجلليد متساو و 

      e arctan cot sin  F       m 0 F  )9.52( 

 حيث:
γ: تنتاارالزاوية املاكلة مبحاور إبر اجلليد )األفقية( إزاء املستوي الرأسي الذي حيتوي حمور اال، 
β: رتفاعزاوية اال 
 .دائماا  يف الوسط رأسياا  رئيسي األولال ، يكون املستوياوراحمللتوجهات  منتظمتوزيع ليف احلالة املعاكسة و 

 :كما يلي تهتعطى قيمف، املناحي أما ابلنسبة لتباين

    2 2
max l B C    )9.53( 

 :يلي قيمته كماتعطى و ، اينعرضال املستوييف  االتساق يةنظرية إلبر اجلليد متساو الحلالة ا مناحي يقابل أقصى تباينهو  maxΔحيث 

  
 

 12max ccI
1

j 



λ

πε
Δ )9.54( 

 التعبريات هو كما يلي:ومعىن املعلمات يف هذه 

2
r rj n     = السماحية املعقدة للجليد 

=    طول املوجة[mm] 
I=    جمموع حمتوى اجلليد على طول مسري مائل[mm] 

  
  2,1

2,1
11

1

a
c


 

12 a21a      
 

2

1
2 22

1 1
ln

2 1 12 1

m m m
a m

m m mm

   
   

         

 

m=  a/b >1 

a,b =   واحملور الثاتنوي للجسيماحملور الرئيسي 
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      902sinsinB 

          1902coscos5.0902cos 2= C  

 جمموع متوسط املعلمة =< >
 cloudsXPD الناجم عن السحب االستقطابلزوال مثال  [COST 255, 2002؛ Paraboni, 1997م A.3.9يف الاكل ويظهر 

إىل  تنسبة اينعرض توجهفرتاض أن توجه إبر اجلليد )األفقي( وابوقد مت تقييم هذه الكمية ابستخدام النموذج احلايل  ؛استقطاب دائري يف
 معلمة مستقلة لتقييم ألن يكونغري صاحل  فهو مثمن ال يذكر و  يكاد توهني هناال فإن لحالة السابقة،خلفاا ل. ولكن تنتاارمسري اال

يبدو أن و  مارتط؛ متغري مبثابةاملسري  على طول املصادف يف عمود اهلواءاحملتوى الكلي للجليد أن  ومن مث افرتض ؛االستقطاب زوال
 وهنالك. املعتادةاألرصاد اجلوية من مصارف بياانت  استخراجهااجلليد هو كمية ميكن من هذا اخليار مريح للغاية ابلنظر إىل أن احملتوى 

زاوية يفرتض أن هذه احلالة  يفو األفقي.  ييف املستو  إلبر اجلليد  ةخمتلفات فرتاض توجهاب cloudsXPDجمموعة من  B.3.9يف الاكل 
امليل  e F  تغايرعلى املرتتبة   معلمة مستقلة.هي 

 

 A .3.9الاكل 
 الناجمّعنّالسحبّالتمييزّابالستقطابّاملتقاطع

cloudXPDّوىّاجلليدّيفّيفّاستقطابّدائريّكدالةّحملت
 49,5ّGHzو39,6ّو18,7ّعمودّاهلواءّللرتدداتّ

 B .3.9الاكل 
ّالناجمّعنّالسحبّاملتقاطعّابالستقطابالتمييزّ

cloudXPDّلزاويةّكدالةّّّودائريّنيّخطييفّاستقطاب
 49,5ّGHzّددللرّتّامليلّالظاهرية

Radio-Meteo. 09-03
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ة، مثل يلوحالات بّلور اليف الياابن إىل أن  Kaالنطاق  ات يفنار املابستخدام إشارات الرادار املرتابطة مع قياسات الرصدات تاري 

ات مسري االستقطاب على طول  زوال يف هام دورب تسهمقد  عامةا  والعريضةاألشكال املسطحة  ذاتلوحات القطاع والتاعبات 
 .[Maekawa et al., 1993]فضاء -أرض

 زوالّاالستقطابّالناجمّعنّاجلليدّأثناءّسقوطّاملطر 5.2.9

من التاكيلت،  واسعة جداا  لطائفة ( يرتك جماالا تنسبياا  الاائع) ليدواجلتزامن حدوث املطر  ألنهذه احلالة هي األكثر إشكالية 
 I [mm] اجلليد حمتوى ، ابملعىن اإلحصائي، جمموعيربطهنج  مثة ذه املاكلةويف معرض التصدي هل. أم الطورجم احل من حيثسواء 

للتمييز ابالستقطاب  دافعة ، مبثابة معلمةCPA ابالستقطاب املتقاطع معلمة فريدة، التوهنيحبيث تكون ادة املطر ب يف عمود اهلواء
 العلقة املقرتحة هي:و . [Paraboni et al., 1997]طر واجلليد على حد سواء الناجم عن امل (XPD)املتقاطع 

  i i iI a R b   )9.55( 

 (mm)جمموع حمتوى اجلليد 
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 حيث:

i =%20 تاري إىل مئينات إحصاءات حمتوى اجلليد املاروطة بادة املطر   80%و 50%وR  واملعلمتني 

0.0067, 0.0032, 0.0016

0.07, 0.04, 0.02

i

i

a

b




  mm/h R 30 >و “i”تنطبقان على القيم املدرجة أعله  

 بينما:

0

0.7, 0.4, 0.2

i

i

a

b




  mm/h R 40 <و “i”تنطبقان على القيم املدرجة أعله  

 I [mm] قيمة الستخراج اقرتح األخذ هبابسبب اجلليد،  XPDكمعلمة أساسية يف حساب ومثة طرائق، جرى حتديدها  
بعد فصل مسامهات املطر  XPDاجلليد مت احلصول عليها من قياسات  الناجم عن زحزحة الطور تفاضلسلسلة زمنية من  من

 املستخرجة I [mm] القيمة ستخداما ومن شأن. [Amaya and Vanhoenacker-Janvier, 2000]االستقطاب  يف زوال واجلليد
ق املعتمدة  ائلطر اب مما ميكنمتكني تقدير توزيعات أكثر دقة  ،سريترددات أخرى على تنفس امل عند XPD، حلساب على هذا النحو

 على التنبؤات. كلياا 

 تقييمّمعلماتّالنموذج 3.9

توهني للاالستقطاب الثنائي، من حيث املبدأ، معرفة اإلحصاءات املارتكة  تستخدم راديوية الكلي لقناة االحنطاطيتطلب تقييم 
 هذه البياانت ما تتوفر اندراا  املمارسة العمليةيف و . (XPD) املتقاطع االستقطابتمييز بزوال الو  (CPA) املتقاطع قطابستالاب
تبسيط  ورغبة يف. CPAاملكيفة للتوهني  XPDة الواردة يف متوسط يحمدودكثر املعلومات األ ومن مث تستخدم ياتاألدب يف

املتساوية  XPD قيمة أن حلسن احلظو  ؛"املتساوية االحتمالهذه املتغريات " النظر يف العلقة بني أزواج من قيم ميكنملاكلة ا
هذا جيعل من املمكن مقارتنة القيم اليت ميكن احلصول و . [Van de Kamp, 2001]اروط املعن املتوسط  ختتلف كثرياا  ال االحتمال

هلذا و األدبيات.  عادة يف املوجودة" املتساوية االحتمال" املقيسة النظرية املذكورة أعله مع القيم XPDساب متوسط قيم حبعليها 
 احملور حول لزاوية امليليعة التقلبات السر  تعزى إىل XPDتوسط املن معظم التغريات على املدى القصري حول أل وتنظراا ، الغرض

 :أن يف الصيغ املذكورة أعله أن تنفرتض ربرامل منرأسي، يبدو ال
 0F  F    )9.56( 

 
o

0 90       )9.57( 

 .الوصلة ارتفاعهي  األفقي و ابحملور فيما يتعلق الوصلة زاوية استقطاب يه حيث 

زيد امل جيرىهلذا الغرض و  ؛rainXPDالناجم عن املطر،  XPDاستخراج قيمة التمييز  (20.9)و (38.9) تنيمن املعادلوميكن، 
 التالية: اتتقريبال من

 tanh
2 2

  
 

 
 )9.58( )تقريب حجة صغري(    

 K CPA    (K و
 )9.59(   واتساع زوااي امليل ...( رتفاعتعتمدان على املعلمات املادية، مثل الرتدد واال 

     ln 1 cos 2 cos 2
2

CPA
 

     
 

 )9.60(   حجة شبه وحدة( )تقريب    

 وهكذا:

       2cos
~

2log20 CPAKsenCPAKXPDrain )9.61( 
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التعبري  ميكن استخراج من هذه املعادلةو . الزاوية و  )CPA( املتقاطع قطابستالابتوهني ال على انتتوقفال  Kو Kحيث 
 :ITU-R P.618التوصية  يف جه دائماا املوا XPDتمييز القياسي لل

  10lograinXPD V CPA U f C C C Z CPA          )9.62( 

 حيث:
V:  اتنظر أدانه( –تبعاا للرتدد  دقيقة)قيمة  

U: ذ يف احلسبان التبعية الرئيسية للرتددأتخ 

C: زاوية االستقطاب  ذ يف احلسبانأتخ 

C: الوصلة ارتفاعذ يف احلسبان زاوية أتخ  

C: تباعد حماور التوجهذ يف احلسبان أتخ 

Z = 0 اخلطي. يف االستقطاب رتفاعيف االستقطاب الدائري بينما أتخذ يف احلسبان زوااي االستقطاب واال 
التصاالت ا الباحثني ويف قطاعمن قبل خمتلف  املعلماتهذه  استباتنة تمت يات،إىل البياانت التجريبية املتوفرة يف األدب استناداا و 

 .1.9 يف اجلدول ها عهداا واردأحدثو ؛ ITU-R الراديوية

 1.9اجلدول 
 كدالةّلتوهنيّاالستقطابّاملتقاطعّبسببّاملطرّّ rainXPDمنّأجل62.9ّّمعلماتّللمعادلةّ

 V Uّاملصدر
C

 C
 C

 
Z 

 
ITU-R 

 (1) 

< 9 f  6 0.21--f30.8
GHz 

0.19f 12.8 
9  f < 20 GHz 

22.6 
20  f < 40 GHz 

0.15 f13.0  
40  f < 55 GHz 

 

 
 

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 

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

(4), (5) 

 
20log 

)2(cos 

(p)20.0053 
(6) 

 
0 

Cost 255  
f  40  

(2) 

 
20 

 
26 log f 

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

(4), (5) 

 
20log 

)2(cos 

0.0052(p) 
(6) 

 
0 

Van de 
Kamp 

(3) 

 
16.9 

20 log f 
for f < 30 

-7+25 log f 
for 30  f  50 

 
20log(sin2) 

(5) 

 
41log 
(cos) 

 
8 

 
0.075 

 2cos
cos(2) 

(5) 

 [Nowland et al., 1977؛ ITU-R, 2009م (1)
(2) [Cost 255, 2002] ، 49,5الطريقة الوحيدة املقّيمة حىت  GHz 

(3) [Van de Kamp, 2001] املعلمات مستمثلة عرب كامل جمموعة البياانت ،XPD-CPA  2000املتاحة يف األدبيات املفتوحة حىت عام 
 [Nowland et al., 1977؛ Stutzman et Runyon, 1984؛ Chu, 1982؛ Dissanayake et al., 1980م

هذا التعبري ال يتنبأ أبي استقطاب يعطي باكل صارم اتنعدام زوال االستقطاب، وهو أتثري مألوف  20log(sin2(خلفاا للحد "الطبيعي"  (4)
 تقبل جزءاا متخيلا، أي عدم وجود مستوايت رئيسية. oFملتوسط زاوية ميل 

   =°45من أجل استقطاب دائري تستخدم  (5)

  (1%)=0° ،(0.1%)=5° ،(0.01%)=10°اهلواطل الفيزايئي الصغري:  التعبري الوحيد التابع للحتمال الذي أيخذ يف احلسبان طابع (6)
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على  iceXPDتقييم  R-ITU القطاع قرتح طريقةتضايف بسبب وجود جسيمات اجلليد، اإلاالستقطاب  زوال من أجل النظر يفو 
 التايل: النحو

   0.1logP0.30.5XPDXPD rainice  )9.63( 

 هي االحتمال )مقدراا بنسبة مئوية( مث توليف االستقطابني كما يلي: Pحيث 

   iceraintot XPDXPDXPD  )9.64( 
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 10 لفصلا
 المالمح اإلحصائية للنمذجة

 تغاير العمليات في الغالف الجوي 1.10

حيث نظم االتصاالت  يأمهية خاصة ملصمم وهو ذو، متغايرة مع الزمن راديوية جويةيف أي كمية  التغايريتناول هذا الفصل 
اهر ظو  بتغاير م فيما يتعلقالنظ تيسرية اليت تتهددتقييم املخاطر  يراد"أي شهر" أو يف  (ة)اإلحصائي األداءعاير مب يتعني الوفاء

 .(ألخرىسنة  من بني السنوات )أي ما املطر( الناجم عن توهنيال)خاصة  نتااراال

 لليثانيةيامل زمن منال مقاييس حيث تتفاوت ،معقدة للزمن تنطوي على تبعيةعمليات عاوائية  نتيجة هي الراديوية اجلويةكميات وال
، وهذا يعين أنه خالل دوريا   عاوائية ثابتةالعملية العين أن تللعديد من هذه الكميات  ةواضحال والتبعية املومسيةإىل سنوات عديدة. 

متوسط األداء على  عن احنرافا  كبرا   دةية مرصو صلة راديو و نحرف أداء ي( قد ، مثال  سنة واحدة أو )شهر واحد قصرة نسبيا   رصدفرتة 
فرتة "أسوأ شهر"  حيث من ITU-R قطاعال اليت وضعها داءاألعن العديد من معاير  يعّب هلذا السبب و مدى سنوات عديدة. 

إحصاءات فرتة غر مباشر،  ، باكل مباشر أوأساسا   نتاارباالق التنبؤ ائالعديد من طر ويتناول (. ITU-R P.581املرجعية )التوصية 
 ."أسوأ شهر"

على  يةوصالت الراديو التسمح بتقييم أداء  إىل طرائقللمصممني واملستخدمني على حد سواء، حاجة  بالنسبة هناك باإلضافة إىل ذلك،و 
 خر.آل تطبيق قد ختتلف من املطروحةألن األسئلة  ذلك ذات طابع عام، الطرائق. وينبغي أن تكون هذه الرصد مدى فرتات أقصر من

اليت  لفرتات الرصدطويل األجل ال هاإىل متوسط راديوية جوية نسبةير الطبيعي ملعلمة اطريقة عامة لتقييم التغ 2.1.10البند يقدم و 
 .(ا  نوي"، سثاين "أسوأ شهر"أسوأ شهر"،  قبيل: منهي مضاعفات شهر واحد )

 .10املستخدمة يف الفصل  املعلماتللعديد من  تعاريف 1.1.10البند يقدم و 
 تعاريف 1.1.10

 إحصاءات

 :s(p(االحتمايل  ها، هو توزيعsرمزها ، عاوائية راديوية جوية أبسط توصيف إحصائي لكميةإن 
)s(p =  االحتمال)s>  s(  

 إىل قيمة عتبية   sتار  حيث:

 .أحيانا  التوزيع الطويل األجل أو التوزيع لسنة متوسطة pتدعى و  

 :wpوعلى هذا النحو يكون توزيع احتمال "متوسط أسوأ شهر سنويا " 

 (s)wp ( االحتمال = s>  s )يف فرتة أسوأ شهر | 

 املعرفعلى النحو  اليت حتدث يف فرتة أسوأ شهر نتااراالمن أحداث هنا سوى جمموعة فرعية  عتباروال يؤخذ يف اال
 .ITU-R P.581 التوصية يف
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 (t.f.e)ّللتجاوزّةالزمنيّالفرتة

بعض القيم  s العاوائيةكمية ال تتجاوز فيها اليت ).t.f.e(الفرتة الزمنية للتجاوز التوزيع االحتمايل هو  عمومية منتوزيع أكثر  مثة
كل شهور غري حمدودة،  ، أو مثلا  1972قد تكون هذه الفرتة حمدودة، شهر مايو و . رصد حمددة بوضوحفرتات  ضمن sة يعتبال

 توزيع االحتماالت. بوصفها الفرتة الزمنية للتجاوز رييف احلالة األخرية، ميكن تفسو . لا مث مايو
Xّللتجاوز،ّّةّالشهريةّاالفراديةالزمنيّالفرتة

الفرتة  من قيم غري حمدودةإىل جمموعة  ،كل األشهر التقوميية من كل عام  بوصفها فرتات من الرصد،فرتات  اعتماديؤدي 
 :للتجاوز الزمنية

)s(jmX  =  الفرتة الزمنية للتجاوز يف شهرm  من سنةj من أجل القيمة العتبية املختارة ،s 
(m  =1، 2، ...، 12،  j ... =، 1988، 1989، ....) 

، تعبري اهنأب s(jmX( اعتبارميكن  ،يف الواقعو . ألخرىسنة من و  آلخرمن شهر  كثرياا  jmXقيم  تتغايرقد  ومن الناحية العملية،
 .خصائص إحصائية حمددة جيداا  اليت هلا s(X(العاوائية كمية ال عن، jمن عام  m الاهر يف

Wّ،ّأسوأّشهرّسنوايّ يفّّالفرتةّالزمنيةّللتجاوز

 ،sة معينة يقيمة عتبل ، ابلنسبةjسنة ، يف sراديوية جوية عاوائية كمية  لالفرتة الزمنية للتجاوز يف أسوأ شهر سنوايا حتدد 
 النحو التايل: على

 )s(jW  القدر األقصى من =)s(jmX من األشهر اال( ثين عارm  =1، 2، ...، 12 يف السنة )j. 

 .W، عن الكمية العاوائية jبوصفها التعبري، يف السنة  jW اعتباروميكن 

فرتة أسوأ  أيضاا  [Brussaard and Watson, 1979[ مCrane and Debrunner 1978مأعله  الوارد تعريفحيدد ال - مالحظة
 .خمتلفة sة يلقيم عتب ابلنسبةقد تكون هذه الفرتة خمتلفة ؛ و jسنة شهر يف كل 

wpّ،ّأسوأّشهرّسنوايّ يفّّالفرتةّالزمنيةّللتجاوزمتوسطّ

 :الفرتة الزمنية للتجاوز يف أسوأ شهر سنوايا  متوسط قيم أبتنه جمموع يعرف هذا ببساطة

)>s(W) = <s(wp 
 .سنوايا  الاهورأسوأ  جلميع غري حمددةضمن فرتة  s>  s تكون حتمال أناب  wpة ميكن مساواألغراض عملية، و 

 p،ّسنوايّ ّالفرتةّالزمنيةّللتجاوزمتوسطّ

 يؤديو  .s(Y(اجملموع غري احملدود لتعبريات الفرتة الزمنية للتجاوز سنوايا إىل  إفرادية سنوات على أهنازمنية الفرتات اليؤدي حتديد 
هذا التوزيع  املمارسة العملية، يساوييف و . >s(Y<(الفرتة الزمنية للتجاوز سنوايا متوسط هذه الكمية العاوائية إىل متوسط  جمموع

 :2.1.10البند يف  املاار إليه p(s)التوزيع االحتمايل األساسي 
)>s(Y) = <s(p 

 املفاهيمّوالنماذج 2.1.10

 النهجّالعام

 متطرفةفرتات زمنية  أثناء يةوصلة راديو  يفوما إىل ذلك  ومستوايت األداءتنقطاع التنبؤ أبحوال االجيري  ال النهج العام، إطار يف
املتعلقة  تنتااربياانت اال مجلةمن  هذه األحوال استقراء وإمنا جيري ،عادة أبحداث اندرة املتعلقةو درة انالالبياانت  كمية على بناءا 

خصائص أسوأ  تتحددمس سنوات خلالبياانت  تتوفر، عندما ذلك إحصائية عامة. مثالستخدام مناذج وذلك اب فرتات أقل تطرفاا ب
 فقط. سنوايا  من استخدام بياانت أسوأ مخسة أشهر بدالا  12 × 5تحليل كل البياانت الاهرية ب شهر



 219 10الفصل 

 

عبريات الفرتة الزمنية تتتألف من جمموعة  ، اليتF، (CCDF)التوزيع الرتاكمي التكميلية  دالةتنقطة البداية للنهج العام هي و 
 :X شهرايا  للتجاوز

)X(F   االحتمال =)X>  X( 
للفرتة الزمنية التوزيعات اإلحصائية  ، استخراج(A.1.10)اتنظر امللحق هذه التوزيع الرتاكمي التكميلية  دالة منوميكن، اتنطلقاا 
أو  Y سنوايا  الفرتة الزمنية للتجاوزتوزيع  من قبيللفرتات مرجعية أخرى )هي مضاعفات صحيحة ملدة شهر( )للتجاوز ابلنسبة 

 .جتميعية إحصائية طرائق( ابستخدام W سوأ شهر سنوايا أل الفرتة الزمنية للتجاوز توزيع

 التوزيعّالرتاكميّالتكميليةّدالة

 :شرطية ةأسي هي دالة ،F(X)، (CCDF) دالة التوزيع الرتاكمي التكميليةتبني أن ، الراديوية اجلوية كمياتاللفئة كبرية من ابلنسبة 

 )1C/X-exp ( 0C) = X(F )10.1(  

> 0} X< 1,  0C{0 <  
 هأكدو ، ]Crane and Debrunner, 1978[ أوالا النظر. واقرتح هذا التوزيع  قيدة يالعتب السوية عادة 1Cو 0Cتان املعلم تتبع حيث

لسوايت  [Dellagiacoma and Tarducci, 1987] [COST 205, 1985b] [COST 205, 1985a] [Mawira, 1980] ابستفاضة
 1من ألكثر  األجل ةاحتماالت طويلبقيم ة متعلقة يلسوايت عتبوابلنسبة . يف املائة 1قل من أل األجل ةحتماالت طويلابة متعلقة يعتب

 .] et alPoiares Baptista [ ], 1985et al.Fukuchi,. 1989[ 1أكرب من  0Cما تنتج قيم  لبياانت غالباا ا فإن املطابقة مع، يف املائة
 كما يلي:  [Mawira, 1989]وهلذه احلاالت ميكن توسيع النموذج الوارد أعله 

 )1C))/0Cln(1/1 C - X(-) = exp(X(F )10.2( 

 > 1}0 C), 0Cln(1/ 1C>  X{ 

 .1C هامتوسط اا عاوائي وهي مكوتنة أسية موزعة، 0C(1/ ln1C(جمموع اثبت، منمذجة مبثابة  Xحيث 

 املرصودة. شهرايا  الفرتات الزمنية للتجاوزمن جمموعة  1Cو 0C تنيلتقدير املعلم إجراءا  A.10.2 امللحقيصف و 

ابلقيمة يف النموذج أعله  1Cاملعلمة فيمكن استبدال  للسنة الوسطية p هو تقريباا  >X< شهرايا  الفرتات الزمنية للتجاوزمتوسط ومبا أن 
0C/p  العلقة حبيث توفر)p(0C ،من أجل التنبؤ  طرائقمع  ابالقرتانpدالة التوزيع الرتاكمي التكميليةل كاملا   اا ، توصيف F. 

عمليات اجلوية ابل تحدد أساساا ت p(0C( لوحظ أن العلقة ه، ألتنحمض رايضية عملية تيسرية أكثر من جمرد يعتبوالتخلص من املعلمة ال
؛ COST 205 1985a؛ Yon et al., 1984؛ Mawira, 1980مددة أمهية اثتنوية فقط احمل الراديويةصلة الو علمات بينما ملاألساسية 

COST 205 1985b ؛Fukuchi et al., 1985] ،تقديرات  ميكن استخدامها يف ،تم إتنااء هذه العلقة لعملية معينةوحاملا ي. ولذلك
 (.وغريها، رتفاعوزاوية اال املسريطول و الرتدد  من قبيلمعلمات خمتلفة ) ذات يةوصلت راديو ل التغاير

 املزاحوتوزيع غاما  [Crane, 1991]اروط امل العادي التوزيع اللوغاريتمي ةقرتحاألخرى امل التوزيع الرتاكمي التكميليةومن داالت 
[Fukuchi and Watson, 1989]  ملوضوع، اتنظر ذا امناقاة مستفيضة هلوللطلع على[Mawira, 1999]. 

ّشهرايّ جمموعةّالفرتاتّالزمنيةّللتجاوزّ

 كما يلي:  0أكرب من  Xيكون متوسط عدد أشهر السنة اليت فيها قيم  1أصغر من  0Cعندما تكون 
 0C= 12  0M )10.3( 

 .0M  =12و 0C < 1  لنموذج موسع، حيثابلنسبة و ؛ شهراا  0M  12 حيث

 اا شهر  M-12 من منهمامتميزتني، تتكون األوىل  زمرتنيتتكون من  X أن اجملموعة اعتبار ن الناحية النظرية،م، ميكن لذلكو 
 . 0M  M 12 حيث سنوايا  تناطةأشهر  Mمن  ، X <0  اليت قد تنتج ،الثاتنية تتكون، و X  =0حيث كل عام  يف
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 :ابلعلقة Xلتوزيع ا وضمن الزمرة الفرعية الناطة يعطى
 )1C/X-exp ( 0MC) = X(MF )10.4( 

 حيث
 M12/ 0C=  M0C 

 < 1} M0C< 1; 0 <  0C{0 <  

 اختاذ يكفيما  ، ولكن للتطبيقات العملية، غالباا X(F(من التوزيع الكلي على وجه الدقة  Mقيمة الباكل عام، ال ميكن حتديد و 
 [.Mawira, 1985م 0C12و 12بني  ما M قيم

 إحصاءاتّأسوأّاألشهر 2.10

 ITU-Rتعريفّ 1.2.10

 يف اآلاثر الراديوية اجلويةالنظر  ال بد من( لألرضاملوجات الصغرية و )مثل السواتل إىل األرض،  الراديويةتصميم الوصلت  معرض يف
 .شديدة ووقوع أحداث اندرة ولكنها مومسيةاختلفات تنطوي على و  عموماا  تهاهذه اآلاثر عاوائية يف طبيعو . ةضار ال

فرتة ب توزيع املرتبطالبسيط )الفقط على أساس التوزيع االحتمايل  تقوم اليت اجلودة املطلوبة من اخلدمة ةمواصف وليس مبقدور
لتعامل مع هذه املاكلة هو استخدام إحصاءات ا ومن أساليب. املعقد الزمنعكس سلوك ت أنمرجعية طويلة بل حدود( 

 قدرحتديد  لبات النظام،تنب متطا، إىل جهوو هنج بديل ومثة . يةذرو  اتنتاارأتناطة  ذاتخاصة  مرجعيةماروطة حمددة لفرتات 
 .املطلوب طارت شاال الراديوية اجلويةبسبب اآلاثر مواطن الضعف تتجاوز  من اجملازفة أبن مقبول

 التقليدية تهيف صياغ (ITU-T)قطاع تقييس االتصاالت  ممارسة جرايا علىاالحتاد الدويل للتصاالت، عّرف يف املاضي، و 
ويتعارض مع أي من  وهذا ينطوي على خطر يساوي الصفر أبهنا "أي شهر" و"أي سنة". الفرتة املرجعية الضوضاء،ملتطلبات 

 مع أي حتليل إحصائي معقول. بل حىتأعله،  النهجني الواردين

هو (، ITU-R P.581قطاع )التوصية ال اعتمدهو  [Brussaard and Watson, 1979] أوالا  هاقرتحالذي حل هذا اللغز،  وكان
 مصطلح "أي سنة"أما "أي شهر".  غري املعّرف مصطلحللاإلحصائي  املكافئه عتبار سوأ شهر" ابألنوي حتديد "املتوسط الس

 ".ةمتوسطسنة عادة "  فيقابل
 Qطريقةّاحلسابّابستخدامّ 2.2.10

شهر  أسوأ . مث يتم حساب توزيعالراديوية اجلويةبياانت الابستخدام  pاألجل  توزيع الطويلابلباكل عام،  ،معظم النماذج تتنبأ
wp عامل ال تحويلبQ  ّالفرتة الزمنية  متوسطإىل  يف السنةأسوأ شهر يف  الفرتة الزمنية للتجاوز متوسط ف أبتنه تنسبةالذي يعر

 ة:يعتبال وكلمها يؤخذ يف تنفس السوية، للتجاوز سنوايا 
 p/w p=  Q )10.5( 

 :األسيقاتنون الأن شكل  تنتااراالمتنوعة من آاثر جملموعة كبرية  p و Qأظهرت دراسة العلقة بني و 
 -px  1Q=  Q)10.6( 

 {1 < Q < 12} 

 اا اثبت يبدو أن، (p > 3%)على األ حتمالااللقيم وابلنسبة . [Segal, 1980]، (p < 3% > %0,001) االحتمال مدىينطبق على 
 Q = 1 صاحلاا لقيمة p %30 <األسي ابلنسبة الحتمال قاتنون يكون ال بينما، p %30 = حوايل حىتينطبق  -31Q  =Q بقيمة

 [.Poiares Baptista et al., 1989م 100%سوية يف 

 :wp للحتمال دالةبوصفها  Qتعبري عن المن األفضل  االستعماالت،ابلنسبة لبعض و 

 
'/

1
 wpQQ )10.7( 
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 حيث

 )-1/(1
1

/
1 QQ   و (-1)/ / 

هذه  اجلدول األول يف ويدرج. R P.841-ITUيف التوصية  واردة و 1Qتني علموابمل pالحتمال  كدالة  Qابلعامل املتعلقة  الصيغو 
يف عملية  والتبعيةناخية املناطق امل خمتلفيبني هذا اجلدول بوضوح و . تنتاارآاثر اال د منيف أماكن خمتلفة لعد و 1Qالتوصية قيم 

مائل  املطراألرضية وآاثر  املطرآلاثر  يف املائة p  =0,01سوية يف  Qقيم  ، أنلامال غرب أورواب ذلك، ابلنسبة مثال .تنتااراال
 على التوايل. 7,9و 6,5و 5,5 يه اجلراينوآاثر  سريامل

 علقة متوسط واحدة: استخدام من األفضل قد يكون اإلذاعة الساتليةيف تطبيقات  ألغراض التخطيط العامليو 

85,21Q      13,= 0  

 أو بديلا من ذلك:

 3,3 /
1Q      51,0 /  

 معقول. الطفيفة إىل حد ومسيةاملختلفات اال بعضمع  يةهذه القيم العاملية لتمثيل منطقة مناخ اعتباروميكن 

تنبؤات موثوقة. للحصول على سنوات عديدة من البياانت  األمر يتطلب من املهم أن تنلحظ أن ،سةياملق Qعند النظر يف قيم و 
سنة  من بياانت رصداحنراف اخلطأ يبلغ  ، يف حنييف املائة 20إىل  10من  يرتاوحبياانت أربع سنوات  من Q يف طأاخلاحنراف و 

 مسريتوهني لبياانت  [Casiraghi and Paraboni, 1989] قام بهحتليل وياري . [Mawira, 1985] يف املائة 30واحدة حوايل 
 1Q 3 =,7توافق مبقدار  أفضل قيمة إىل ],1985b] COST 205حمطة يف أورواب الغربية  40سنة من حوايل  176 ملدةمائل 

حمدودة من حوايل  رصدفرتة  إىلهذا  خطأ جذر متوسط الرتبيع ويعزى .يف املائة 22وايل حب ، وخطأ جذر متوسط تربيع=0,13و
 االختلفات املناخية بني احملطات.إىل أربع سنوات لكل موقع و 

  0Cطريقةّاحلسابّابستخدامّ 3.2.10

 تقريب جيد هلذه العلقة: ومثةنموذج األسي املاروط. الابستخدام  0Cو Qالعلقة الدقيقة بني اشتقاق ميكن 

 )0C= 12/(1 + 3  Q )10.8( 

 < 1} 0C{0 <  
 مبقداراملذكورة أعله  Q زايدة القيمةب( 0C= 12  M لمن أج) الغلف األعلى ميكن احلصول على ؛ بينماM 12 = لمن أج

)0C0,002/ + (1 لقيمة 12 مبقدار، مع حد أعلى Q 0 تقديرميكن  من هذه املعادلةو . ديدةاجلC من القيم Q سةياملق ،
 .A.102 كما هو موضح يف امللحق  رجعي،من خلل حتليل  X جمموعة من كامل 0C األفضل حتديد من أن مع

 .[Segal, 1980] الرصدمن عدد حمدود من سنوات  ةمباشر  Q اروط لتحليل موثوقية تقديراملنموذج األسي الكما استخدم 
ملدة أربع سنوات من  يف املائة 20إىل  10 تنسبة إىل تنخفض، الرصدملدة سنة من  يف املائة 30وايل حب تظهر النتائج أخطاءا و 

 متنبأ به منهو  حمدودة كما رصدمن فرتات  املستخرجة Q أتكد تغاير [Dellagiacoma and Tarducci, 1987] يفو . الرصد
من  سنوات 10، موقعاا  55هطول األمطار ) لادةيف االختبارات اليت أجريت ابستخدام قاعدة بياانت كبرية  وذلك هذا النموذج

 (.منها كلل الرصد

 يكونيكاد ، حيث p(Q(العلقة  ميكن اختاذ من ذلك لا يبدو أساسي.  مناخي أبهنا "واصف تغاير" 0C)p(العلقة  اعتبارميكن و 
 p(0C.)( العلقةأكثر من  متيسرة اآلن Q)p()العلقة  0Cو Qبني  أحادية علقة تطابقهناك 

 جوانبّالتغاير 4.2.10

للفرتة الزمنية السنوي  توسطاملمن تلك اليت ميثلها  أكثر تطرفاا  أحواللنظر يف ا األحيان،يف كثري من  املستحسن،قد يكون من 
. N < 1من السنوات، على أساس  N عددمتوسط أسوأ شهر يف يف نظر الالسيناريوهات احملتملة  . ومنW، سوأ شهرأل للتجاوز

 شهر. سوأألألهنا ال حتتاج إىل تعريف خمتلف  مفضلةهذه الطريقة و ؛ Wالتغاير  ميكن النظر يفمن ذلك  لا يبدو 
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 للقيمة أو 0C كدالة للقيمة  wp/W التوزيع االحتمايل، لتحديد 2.1.10 البنديف  نموذج األسي املاروط، الواردال استخدام ميكنو 
Q ], 1999Mawira, 1989[ التوصية  يف 1. وترد النتائج يف الاكلR P.678-ITU سوأ شهر أل الفرتة الزمنية للتجاوز حيث قيم

 xة يعتب لسوية ابلنسبة :الاكلوكمثال على استخدام هذا  .Qلقيمة وكدالة  املئيناتملختلف  مبّينة، wp مكيفة إىل، W سنوايا 
. wp من 1.7 مبقدار أكرب فرتة زمنية للتجاوز W سوأ شهر سنوايا أل يكون لقيم الفرتة الزمنية للتجاوز، Q 6 = وعلى أساس

ابستخدام   األكثر تطرفاا سوأ شهر سنوايا أل ابلفرتة الزمنية للتجاوز التنبؤميكن  ،عتبة معينة لسوية Q وحاملا تعرفولذلك، 
 .ITU-R P.678 التوصية يف 1 الاكل

ّاإلحصاءاتّالسنوية 3.10
 Craneمنوذجّ 1.3.10

 جوانبّالتغاير1.1.3.10ّ

بواسطة  تكميتهميكن  الذي ألخرىير من سنة ايظهر التغ عاوائيمتغري  ي( ه1.1.10 البند)اتنظر  Y سنوايا  الفرتة الزمنية للتجاوز
 :التغاير فيهمعامل 

 pyy / )10.9( 

 :]Mawira, 1980[لعلقة التالية اباروط امليتنبأ النموذج األسي و . Yهو االحنراف املعياري  yحيث 

 
MC

y

1

6

1

0

 (10.10) 

 < 1} 0C{0 <  

كدت صحة هذه املعادلة ابستخدام أت. وقد 0C= 12  Mو  M 12 =يف هذه املعادلة   للقيمة احلدود العليا والدتنياحيث تقابل 
صيغة توزيع  أيضاا  (10.10)ؤدي إىل املعادلة امليعطي التحليل و . [COST 205, 1985b]ائل املسري املتوهني  مستفيضة عن بياانت

كمجموع عدد من   Y قيمةمن النموذج األسي املاروط، عن التوزيع االحتمايل لل  هذه الصيغة، وهي ماتقة تنظرايا عرّب و ت. Yحتمال اال
 . وتبنّي Fukuchi and Watson, 1989][ من جاتنب Yكنموذج لتوزيع   مرض   على حنو   تنفسه توزيعات غاما. كما مت اختبار توزيع غاما

 1 الاكل استخدام . وتنتيجة لذلك، ميكن أيضاا  wp/W ., 1983]et al[Howellلتوزيع  ماابه جداا  p/Yاحلساابت العددية أن توزيع 
 التايل: ، وذلك ابستخدام التعديلY سنوايا  تغاير الفرتة الزمنية للتجاوزف يوصتل P.678 R-ITUالتوصية  يف

 wp/W=  p/Y )10.11( 

 Q > 6  من أجل  

 و
 1) - wp/W)) (Q -0.12 (6  -= 1 + (1  p/Y )10.12( 

 Q < 6 من أجل  

 الدقةّواختبارّالنموذج  2.1.3.10

تقدير متوسط  يفدقة الهو و  فيه لنظرا يتعني آخر جاتنب مثة ،الراديوية اجلويةالتوزيعات االحتمالية  يف معرض البحث يف تغاير
جرى تقصي  [Mawira, 1999] دراسة يفو ستقلة(. امل) الرصدات من جمموعة حمدودة من املستخرجالتوزيع )أو أي معلمة أخرى( 

 املاروط. نموذج األسيالابستخدام  الرصدمن عدد حمدود من سنوات  Qدقة تقدير 

إذا كان التوزيع و توزيع احتمايل معروف.  هلا ساكنةعملية عاوائية  يفمستقلة  عينات تغايراختبارات قوية لتحليل تتوفر و 
حاالت  يفو تطبيق االختبارات اإلحصائية ابستخدام جداول قياسية.  ميكن بسهولةفإتنه ، عادي هأو يفرتض أتن معروفاا االحتمايل 
 عادية. توزيع دالةللحصول على  البياانت املرصودةل يإىل حتو  حيتاج األمرأخرى، قد 
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من سلسلة  احملسوب الطويل األجل (CDF) التوزيع الرتاكمي دالةم متوسط استخداميكن ، يف غياب منوذج مناسبو 
يف معظم احلاالت ولكن كمرجع الختبار مدى صحة سلسلة حمدودة جديدة من القياسات.   ة األجلالقياسات الطويل من

هذه املاكلة ابستخدام منوذج تنبؤ لتقدير  التغلب علىهذه السلسلة الطويلة. وميكن  ال تتوفر تنتااراالقياسات بالعملية املتعلقة 
زيد ي املرجعية أن التوزيع الرتاكمي دالة استخدام منوذج لتقدير ومن شأنوموقع.  مسريلكل  CDFاألجل للدالة املتوسط الطويل 

 التقديرات بسبب أخطاء النمذجة. يف اليقنيعدم  مدى من حتماا 

تغطي سبع  موقعاا  11 يف معينةيف قيم احتمالية  ،املطر الناجم عن توهنيلل التوزيع الرتاكميلداالت السنوي  التغاير رصداتوتاري 
 أن املتغري ، إىليف أورواب والوالايت املتحدة األمريكيةممطر مناخ  ذاتمناطق 

 x = ln)القيمة املتنبأ هبا/القيمة املقيسة( 
للحنراف  0,29، مت احلصول على قيمة يف املائة من السنة 0,01بنسبة  تجاوزمبق على توهني ط   دمانعو باكل طبيعي.  موزع

 وقيمة آلخرموقع من  اتير اللتغ 0,17 مبقدار تتألف من عنصرين مها: قيمة أبهنا . وقدرت هذه القيمة[Crane, 1990]املعياري 
 ألخرى. للتغايرات من سنة 0,23مبقدار 

كبرية الهناك اختبار للحنرافات مث العادي. اللوغاريتم  فرضية إزاءسلسلة  كل  ميكن اختبار لعينات،ل رجعياملوزيع التوحاملا يتحدد 
يتسق مع  املرتبةعينات الوتوزيع  توزيع املرجعيالن االحنراف امللحوظ بني أبفرضية العلى فال  يعتمدأو القيم املتطرفة 

 .نمذجامل االحنراف

 املرصودة التوزيع الرتاكميإزاء داالت الختبار أداء مناذج التنبؤ  x لوغاريتميالتغري استخدام امل، ميكن لكالنقيض من ذعلى و 
الناجم  توهنيابلمت اختيار طريقة التنبؤ وقد . ITU-R P.311هذا هو األساس لتعريف متغري االختبار يف التوصية و لتوهني. ل

 املقيسة البياانتو ( بني طريقة التنبؤ ةلوغاريتميال) أبقل املربعاتاالحنراف  تعطيألهنا  ITU-R P.618املطر يف التوصية  عن
 .ITU-R يف القطاع 3 اتدراسال مصرف بياانت جلنة يف

 التغايرّمنّسنةّألخرىّيفّمعدلّهطولّاملطرّوالتوهنيّالناجمّعنه إحصاءات 2.3.10

 لتغاير من سنة ألخرى يف معدل هطول املطر والتوهني الناجم عنهاب التنبؤ إحصاءات ITU-R P.678التوصية  يف 2 قلحامل يتناول
[Jeannin et al., 2013] [Boulanger et al., 2013] . املطر  الناجم عن توهنياليتجاوز أن  احتمال تغايرب هذا النهج سِّ حيَ و

 ( قيمة معينة.املطرمعدل هطول  )أو

 اا توزيع تتبع( املطراملطر )أو معدل هطول  الناجم عن لتوهنييف ا ألخرىمن سنة إحصاءات التقلبات  يفرتض هذا النموذج أنو 
التباين املناخي و تقدير السنوي يتكون من تباين  تباين، مع p، تجاوز على املدى الطويلالحدوث  حول احتمال مقارابا عاداي  

 .سنة ألخرى من

 احتمال التجاوز. دالةوهي  اسيةاألس Bernoulliعملية  إىل دالة الرتابط يفويستند تقدير التباين 

احتمال  حوايل املطراملطر أو معدل هطول  الناجم عن توهنيالالسنوي الحتمال  من سنة ألخرى هو التباينالتباين املناخي و 
يف مع تباين  اا عاوائي اا حتمال السنوي متغري االيف هذه احلالة، يعترب و على املدى الطويل.  املطراملطر أو هطول  الناجم عن توهنيال

 .ومن سنة ألخرىاملتوسط على املدى الطويل 

y الناجم عنه، توهنيالطر أو امل هلطول ملعدل السنويايف  التغايرإىل  تعزىخرى أليفرتض أن التقلبات املناخية من سنة و 

op 
)0(ة املاروط )CCDF(دالة التوزيع الرتاكمي التكميلية  نأبيوحي هذا االفرتاض و  *  AAAP املطر  الناجم عن للتوهني

)0( أو *  RRRP 1990.,[خرى ألاثبتة من سنة  املطرن معدل هطول عet al. Rosenfeld[ ], 1990et al.Kedem [ 
[Elthir and Bras, 1993] [Sauvageot, 1994] [Xie and Arkin, 1996] [Nzeukou and Sauvageot, 2002] . وعلى وجه

 :ابلعلقة تعطى TM [mm]كمية املطر السنوي   أن ، يرتتب على ذلكاملطرملعدل هطول وابلنسبة ، اخلصوص

 TRPy
o TM )10.17(  
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]0[ حيث *  RRRER ]1-[mm.h  املطر( و هطولاروط )أي عند امل املطرهو متوسط معدل هطول[h] T  فرتةهي 
 :من سنة ألخرى ابلعلقةاملناخي  يعطى التغاير، أخرياا و التكامل )أي سنة واحدة(. 

 

2

2

][

)var(














 p

ME

M

T

T
C )10.18( 

 R P.678-ITUالتوصية  يف 2 قلحامل وحيتوي وقع.امل يتبع ، وهو، املناخية النسبة أبتنهف و ر مع احلد  حيث
 . لقيمخرائط رقمية  على

 مفهوماّاملخاطرةّواملوثوقية 4.10

ابستخدام متوسط التوزيعات  يةلابكات الراديو ل /التيسريةأهداف األداء الدويل للتصاالت يف الوقت احلاضر حيدد االحتاد
، يةالراديو  اتابكال ملخططييف املاضي  مفيدة جداا هذه الطريقة  ولئن كاتنتمتوسط أسوأ شهر(. السنة و الرتاكمية )مثل متوسط 

جيب أن  ،من الناحية املثاليةو اخلدمة.  جودة أوسع من مفاهيم طائفةاحلاجة إىل  تستدعي التغريات يف بيئة سوق االتصاالت فإن
، من جهة ورضا مستخدمي هذه الابكة ، من جهة،تكلفة الابكة اجلديدة املتوخاةبني  املفاضلةعلى  النظام قادراا  مصمم يكون
 ة،عام وبصفةهذا التحليل.  إجراءال تساعد املصمم يف  الدويل للتصاالت االحتاد التيسرية الراهنة لدىأهداف األداء/و . أخرى

اتباع هنج حيتاج إىل  األمر فإن ومقدمي اخلدمات،عملني بني املست اقتصادي دينامياك تفاعل تنه عندما يكون هنإميكن القول 
كثر األلمفاهيم ل هتماماال إيلء من املنطق ،اجلديدة الن  ه جالبحث عن هذه  معرض يفو . التيسرية/ءألداا أهداف إزاء أكثر تطوراا 

ددة احملخلصائص مراعاة ا . ومع ذلك، جيب دائماا العطل الزمن قبلوفرتة العودة ومتوسط  هندسة املوثوقية، مثل املخاطريف  شيوعاا 
 تنتااراال جتاربوتنظراا ألن ابلطقس(. وعلوة على ذلك،  املتعلق تنتاارلل ية الدوريةالراديوي )مثل السكوتن تنتاارلبيئات اال

 بطريقة موثوقة. وذلك ديدة من البياانت املتاحةاجلفاهيم املاملعلومات عن  استخلصالتمكن من املستحسن  ، منابهظةاجلديدة 
 حتليلّاملخاطر 1.4.10

 النهجّاألول 1.1.4.10

غري  بصورة عملأن ي هي "خطر" ،على املدى الطويل اا أهداف لنظام ما يليب ، ابلنسبةيف هذا النهج املعلمة ذات الصلة تكون
 .الزمنمن )أقصر(  ةأثناء فرتة معين املستعملنيجملموعة فرعية من   ابلنسبة مرضية

. وهناك طريقة مسياا إتوقع درجة أدى من اخلدمة مما ميكن أن ي   تتوفر هلم املستعملنيجزء من أبتنه  "اخلطر"مدى  ميكن التعبري عنو 
نظام ال يوفره ضمن فرتة زمنية أقصر درجة أدى من اخلدمة مما ما فردل أن تتوفراحتمال  أبتنه طر"اخل" مدى أخرى للتعبري عن

عدم ببياانت عن تغاير  ةاملتوقع التيسريةعدم عن البياانت يتعني استكمال  حيث للتغايرهذا ينطوي على حتليل و املتوسط.  يف
 لسوايتلفرتة مرجعية شهرية، أو فرتات العودة ، مئينات اخلطر لفرتات الاهرية لتحديدامناذج  استخدام بسهولة وميكن .التيسرية

 اثبتة. ةيعتب

سوأ أل (.t.f.e)الفرتة الزمنية للتجاوز  بقيم املعلومات اللزمة لتقييم املخاطر املرتبطة ITU-R P.678التوصية  يف 1 ويقدم الاكل
 ة.السنوي الفرتة الزمنية للتجاوز ذا التقييم لقيمهبأعله  (12.10)و (11.10) تنياملعادل تطبيقيسمح وشهر. 

حلدوث  التوزيع الرتاكمي التكميليةداالت  هناك حاجة لتحليلت جديدة، مما يتطلب توليد ،أخرىلفرتات مرجعية  وابلنسبة
 لتلك الفرتة املرجعية. خلاتدالأو  أحوال اخلبو

 .ما فرتات ثقةلأو  ما خطر املصاحب لفرتات واخلبوتنقطاع االهامش  مثالني لتوضيح اإلجراء حلساب A.10.3 قلحامل ويعطي

 .خمفف )أعلى( اتنقطاع مبواصفةإضايف أو  خبو امشهب/الثقة املرتبطة اخلطرإلجراء تنفسه لتقييم ميكن استخدام او 
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 نتشارتقديرّاخلطرّاملرتبطّهبامشّاال  2.1.4.10

حتمال االطريقة لتقدير  P.678 R-ITUالتوصية  يف 3 امللحق يقدم ،، هجتاوز  يبلغ احتمال، Aاملطر،  انجم عن توهني ابفرتاض
 .قيمة  لتجاوز السنوي

غرامات مالية يف حالة  عندما ت فرضخاصة و ، السواتلللغاية ملصممي النظم وماغلي  هذا مفيداا  هنج التقدير ميكن أن يكونو 
 السنوي. التيسرية دفهب الوفاءعدم 

 إحدامهااألرض  على بني حمطتني GHz 20 تردد يف ابلنسبة لوصلتني راديويتنيخلطر ا الحتمال نمثاال 1.10ويظهر يف الاكل 
يفرتض أن و  ITU-R P.618التوصية  يف زيع الرتاكمي التكميليةالتو  بداالت التنبؤوقد مت كوادور(. إكيتو )األخرى يف  أواتوا )كندا( و  يف

 (.P.678 R-ITU التوصية يف 2 امللحق يف 5 يف اخلطوة املتنبأ به ) التوزيع الرتاكمي التكميلية يف دالة 0 اخلطأيكون 

 1.10الاكل 
ّ(b)وكيتوّ)إكوادور(ّّ(a)أواتواّ)كندا(20ّGHzّّراديويتنيّيفّترددّّيفّالتيسريةّالسنويةّلوصلتنيّّاخلطر
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 أواتوا - إمجايل املخاطر على التيسرية السنويةأ ( 

 (%)هدف التيسرية 

اح 
 املت

مش
اهلا

(d
B

)
 

 التاكيل:
 45,4خط العرض: 

 -75,7خط الطول: 

 30زاوية االرتفاع: 

 GHz 20الرتدد: 
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 ابلنسبة لتاكيل أواتوا،

 ،dB 6,7بدءاا من هامش متيسر قدره  –
 )تنبؤ أويل(،  =%50مضموتنة مع خطر  99,9%تيسرية بنسبة  •
 ،%= مضموتنة مع خطر 99,83%تيسرية بنسبة  •

 . =%0,01مضموتنة مع خطر 99,80%تيسرية بنسبة  •

 ،99,9%وابلعكس، لضمان تيسرية سنوية مستهدفة بنسبة  –
 (،تصميم أويل) dB 6,7يلزم هامش قدره   =%50مع خطر  •

 ،dB 8,9، يلزم هامش قدره  =%1مع خطر  •

 .dB 10,1، يلزم هامش قدره  =%0,01مع خطر  •
 ابلنسبة لتاكيل كيتو،

 ،dB 8,3بدءاا من هامش متيسر قدره  –

 )تنبؤ أويل(،   =%50مضموتنة مع خطر  99,9%تيسرية بنسبة  •

 ،  =%1مضموتنة مع خطر  %99,75تيسرية بنسبة  •

 .  =%0,01مضموتنة مع خطر  %99,66تيسرية بنسبة  •

 ،99,9%وابلعكس، لضمان تيسرية سنوية مستهدفة بنسبة  –

 (،تصميم أويل) dB 8,3، يلزم هامش قدره  =%50مع خطر  •

 ،dB 11,9، يلزم هامش قدره  =%1مع خطر  •
 .dB 13,1، يلزم هامش قدره  =%0,01مع خطر  •

 كيتو - إمجايل املخاطر على التيسرية السنوية( ب

 (%)هدف التيسرية 

اح 
 املت

مش
اهلا

(d
B

)
 التاكيل: 

 -0,2خط العرض: 

 -78,5خط الطول: 

 60زاوية االرتفاع: 

 GHz 20الرتدد: 
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 فرتةّالعودة 2.4.10

معكوس احتمال  ،رايضياا وهي، النظام.  ني يفتاليمت خللنيأو  نياتنقطاع حدوثمتوسط الفرتة الزمنية بني  أبهنا عودةالف فرتة تعرّ 
 .االعتيانوحدة زمن ب تنقطاع مضروابا اال

قيد النظر القيمة  أبن N/1 قدره سنوي (حدوث)احتمال  هناك متوسط "خطر" أنسنوات  N قدرها عين فرتة عودةوت
 .هاجتاوز  مت قد

واحدة  مرة ها( مت جتاوز N/1سنوي ال احلدوث سنوات )متوسط احتمال N مبقدار فرتة عودة هلا ن قيمةا أب ،طروتعطى قيمة اخل
 :ابلعلقة ،من السنوات Mاألقل يف فرتة معينة  على

 M
MN NP )1/-(1-1 = , )10.22( 

 .[Brussaard and Watson, 1979]" تقييم "أسوأ شهر على غرار، سنةسوأ ألتوزيع ال دالةحتديد  اا وهذا هو أساس

 تقريبستخدام هذا املفهوم ميكن ابالتوزيع االحتمايل. ومع ذلك،  جاتنب عودة ال يعطي معلومات إضافية إىلالمفهوم فرتة و 
 .املستعملنيجتربة  منتنقطاع /االاألداء أهداف

 متوسطّالزمنّقبلّالعطل 3.4.10

 الكثري إيلء يضرور المن الواضح أن من و خدمة معينة.  يف نيلحقمت حدوث عطلنيالفرتة الزمنية بني  مبقداراألداء يقاس هنا 
وفيها تؤخذ ىل كارثة(، إ طفيف من عطل) أساليب العطلميكن تعريف العديد من و  .العطلاالهتمام إىل ما ياكل  من
لذا و . تنتاارظواهر االو  عن بنية الزمنفصلة املعرفة امل تتوفرتطبيق هذا املفهوم جيب أن ول. أحداث االتنقطاع أيضاا  عتباراال يف

لفرتات اخلبو أو الفرتات من خبو  Markovمنوذج عملية إحصائية )مثل منوذج  ابستخدام فرتة اخلبوجيب تعزيز إحصاءات 
 .االتنقطاعوشدة ، اخلطراملفاهيم ذات الصلة: معدل ومن (. آلخر

 اتّأخرىاعتباّر 4.4.10

اليت جيب الوفاء هبا والتيسرية لتغطية للنسب املئوية اباء عادة عن أهداف األد ، يعرّب اإلذاعي املتنقلةو  الراديوي البث مظ  تن   جمال يف
 املساحة الذي يتعنيعنصر  ومقدارافة اخللية حبهناك غموض يف هذا التعريف فيما يتعلق و عند حافة خلية أو منطقة تغطية. 

 من هذا القبيل، فإن صغريةملساحات  وابلنسبةفهوم. املهذا  عن استمرار فائدةميكن التساؤل  اخللاي الصغريةظهور وب. استخدامه
 ي طرق ر التغطية املناسبة من وجهة تنظر النمذجة اإلحصائية. وهناك جاتنب آخر ملاملخاطر املرتبطة بعدم توف من الصعب تقييم

 اجلراين غري آاثرت  قد و ني(. عملبسبب حركة املست ةاثر شبه الزمنياآلييزها عن اليت يتعني متآلاثر الزمنية املوضوعية )ابتصل ي وهوبعد 
 1 أقل من شديد املئوية جلرايننسبة ال ولئن كاتنتخل وفقدان القدرة. االتد مما يؤدي إىلكبرية،   مساحة حول تنتااراالخصائص 
 ني.عملجودة االتصاالت لكثري من املست احنطاط يفؤدي إىل تقد  افإهنيف املائة، 

 العالقةّابخلدمات 5.4.10

وصف ال يبدو أن، (ISDN) املتكاملةيف الابكات الرقمية ( والساتليةالثابتة )األرضية  الراديوية لخدماتابلنسبة ل 1)
سوأ أل"املتوسط السنوي" و"املتوسط السنوي  توزيعات من حيث متوسط التوزيعات مثل ،تنتاارآلاثر االاإلحصائي 

 يف الوقت احلاضر.اا كافي ،شهر"

املطاريف ذات  ، وخدماتيةؤمترات الفيديو امل، و واإلذاعة التلفزيوين خدمات الرتحيل ل)مث األكثر ختصصاا لخدمات ابلنسبة ل 2)
 ، بدرجة عالية منضمن فرتة زمنية معينة اخلدمة املطلوبة، توفري جودةاحلاجة هي  (، فإن(VSAT) الفتحة الصغرية جداا 

جيب هذه احلالة  يفو . متفق عليها تعاقدايا معينة  ن يكون أقل من قيمةالتيسر أبحتديد عدم  مثلا  ميكنإذ لنجاح. ااحتمال 
حيث  التغايرهذا ينطوي على حتليل و خطر عدم تقدمي اخلدمة املطلوبة مقابل التكلفة.  أن يقّيم)مقدم اخلدمة(  على املتعاقد

 .التيسرعدم  عن تغايربياانت باملتوقع  التيسربياانت عن عدم ال يتعني استكمال
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 وتكون الاهر أو السنة. غري أخرى فرتة زمنية مرجعية إزاء التغايرمتوسط  عن إىل إحصاءات وبياانت اا حيتاج األمر أيضقد  3)
بعد  استعادة اخلدمة زمنلتقدير  مفيدة فرتات اخلبو والفرتات ما بني خبو وآخر،، مثل إحصاءات فصلة جداا املحصاءات اإل

 وحيتاج األمرشديد.  اتصاله حلظةا بسبب خبوطع ق   يمؤمتر فيديو  ابلنسبة ملاارك يفالتنتظار املتوقع ا وزمنفقدان التزامن 
 هذه احلالة يفو وقت الحق.  اخلدمة يف تقدمي خيار إعادة جدولة يتعني إعطاء املستعمل ، إذا كانهذا التقدير، مثلا  إىل

 لتحديد التعريفات املناسبة هلذه اخلدمة. اخلطر املصاحب وذلكتحليل لهناك حاجة  األخرية

 خطرّحدوثّاالنقطاعات 6.4.10

جودة معينة.  ةواصفمب تنقطاع املرتبطاالمعلمة ميكن استخدامها لتقييم خطر  هواحتمال حدوث اتنقطاع ملدة معينة إن 
 حدوث اتنقطاع ملدة طويلة. من املثري للهتمام باكل خاص فإن أعله، املوصوفالسياق  يفو 

للقيم  حتليل أجري، (EUT) يف جامعة آيندهوفن للتكنولوجياو توزيع أسي. بقيم متطرفة يف كثري من احلاالت  ويتسم حدوث
 .املذكورةامعة يف اجل الساتليةيف احملطة األرضية  GHz 20 يف تردد Olympusمنار  يف استقبال لفرتات خبو لوحظت املتطرفة

 .حدث كللوقت البدء ووقت االتنتهاء  وإبدراجخمتلفة ة يوايت عتبسل اخلبوحداث ألهلذا التحليل جمموعة بياانت  واستخدمت

تتوزع هذا النموذج،  ومبوجبطويلة.  اخلبو لفرتاتمنوذج أسي ماروط حلدوث  عن [Brussaard, 1995]هذا التحليل  ومتخض
آيندهوفن  جامعة يف GHz 20 وما فوق لوصلة dB 5حلمل احلراري )اباملطر  النامجة عن ،اثتنية 60من  ألكثر اخلبو فرتات

إذا كان جمموع التجاوز فعميق. ال اخلبوإىل منوذج بسيط للغاية لتقييم املخاطر لاروط  يفضيهذا و . أسياا  اا توزع ،للتكنولوجيا(
عندئذ اثتنية،  60من  ألكثر ألحوال خبومن هذا التجاوز  0Fقدره  جزء وكان يعزى 0Xموضع االهتمام هو عتبة ال سوية يف

 :املعادلة من اخلبوألحداث  العدد اإلمجايل حيتسب

 1C/  0X 0F=  0N 

 هي متوسط الفرتة للتوزيع األسي املاروط 1Cحيث 

> 60 x for all )1C60)/ – x( –) = exp( x  0X(P 

 .GHz 20يف تردد  dB 5 >اثتنية ألحوال اخلبو  1C   =425و 0F  =0,90وقد مت التوصل إىل قيميت 
 قبيل: يسمح بتقييم بسيط جداا ملعلمات اخلطر، من CE للتوهني معروفة، فإن النموذج (CDF)وإذا كاتنت دالة التوزيع الرتاكمي 

 عدد أحداث اخلبو حيث يتم جتاوز سوية عتبة حمددة من أجل فرتة زمنية حمددة؛ –

 خطر التعرض لتعطل النظام لفرتة حمددة. –

 اتاستنتاج 5.10

جمال تغاير الفرتة  يفتحليل الاهري مروتنة كبرية للتنبؤ و ال للفرتة الزمنية للتجاوز F (CCDF)دالة التوزيع الرتاكمي التكميلية استخدام  يوفر
 أبهنا p(0C(العلقة  اعتبارماروط، حبيث ميكن  مبثابة أس باكل ملئم Fمنذجة ميكن و . املتطرفةخمتلف الظروف  يف ية للتجاوزالزمن

 .ةتوسطامل حصاءاتاإلالنسيب ملختلف اإلحصاءات املتطرفة حول  ابلتغايرالبياانت "املناخية" األساسية املطلوبة للتنبؤ 

. الدويل للتصاالت االحتادلدى  احلالية التيسريةلتوسيع معايري األداء/ هو أتنسب املفاهيم" اخلطر، يبدو أن مفهوم "احلاضريف الوقت و 
. الراديويةابكة الداة أخرى لتصميم أبابكة المصمم  يزود اوإمن ،أهداف األداء يف بنيةهذا أي تغيريات  طر"اخلال يتطلب مفهوم "و 
خلل املبادئ التوجيهية  من الناجم عن املطرإلحصاءات التوهني  من سنة ألخرى التغايركمثال على ذلك، مت توضيح فائدة تقدير و 

ليست أقصر من شهر،  الرصد املختارةطاملا أن فرتة و ل. وعلوة على ذلك، عالية الرتدد يف املستقبَ  الساتليةلتصميم تنظم االتصاالت 
التوزيعات الاهرية متاحة  لتغايرألن النماذج السليمة ذلك ، اجلديدة تنتااربياانت االمن  كميات كبرية جداا   فل حاجة للحصول على

 .املوجودة إعادة حتليل البياانت حيتاج األمر إىل فرتة زمنية أقصروابلنسبة لابلفعل. 

 تنقطاع.االيف مواصفات  اخلطرمعلومات أساسية لتقييم معلمات  اروط أيضاا املنموذج األسي يوفر الو 
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 A.10.1 امللحق 

 والرتتيبّالرتبةّإحصاءات

من  اتنطلقاا ع االحتمال الرتاكمي ملتغري عاوائي يتوز  يتم هبا تقدير " إىل الطريقة اليتوالرتتيب رتبةالياري مصطلح "إحصاءات 
نة بياانت كل عيّ ل حيدديف هذه الطريقة و . A.10.2يف امللحق  2و 1 تنيهذه الطريقة يف اخلطو خوارزمية  وتردالبياانت املرصودة. 

 " لتحديد دالة التوزيع الرتاكمية.أحواز األصنافحاجة الستخدام " والقيمة احتمال. 

  ينبغي أن تعطى Xمتغري عاوائي  من رصدات مستقل N ، لعددm ،mXترتيبها أكرب قيمة فإن  ],Gumbel 1958[وحسب 
 (:)الرتاكمي حتمالاالقيمة 

 )>mX(F= < mp 

تكرار  مبثابةيبدو هذا للوهلة األوىل و  .X للقيمة حتمالاالعلى توزيع  F()يدل املتوسط و  جمموع على >...< الرمز يدل حيث
. ومع ذلك، يظهر التحليل ()F التوزيع حتديد هو ابلضبطالقصد من القياسات و  ؛غري معروف ()F داعي له ألن التوزيع ال

 أن: [Gumbel, 1958ملدى النظري 
 + 1) N/(m)> = mX(F< 

 .F()مستقل عن التوزيع  mpولذلك فإن االحتمال 

 ‘.بيتا’، "املتغري املختزل"، له توزيع mX(F(أيضاا أن  ]Gumbel, 1958[ويبني 

 

 A.10.2امللحق 

 البياانتّاملقيسةمنّ 1Cو0Cّحتديدّ

 للتجاوز شهرايا املرصودة حبيث: من الفرتات الزمنية Nترتيب العدد  :1اخلطوة 

NX> .................... >  2X>  1X 

 :ipقيمة االحتمال  iXختصص لكل  :2اخلطوة 

 )1/(  Nipi )10.23( 

 {i = 1, 2, ...., N} 

 من: Lحتدد  :3اخلطوة 

 









Ni

i

i

Ni

Li

i XX

1

05,0 )10.24( 

 ، ابفرتاض الاكل اخلطي:enL= 1, ...,  i)), ip, ln(iX ,على البياانت  ابلرتاجع بناءا  1Cو 0Cحتدد  :4اخلطوة 
 10 /)(n1)( CXCpn  )10.25( 
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 A.10.3امللحق 

 تقديرّاملخاطر

 أمثلةّحلسابّاالنقطاعّوهامشّاخلبوّاملرتبطني

 ابخلطرّأوّالثقة

 حسابّاالنقطاع أ(

أورواب  مشال غربأرض يف -ساتلات ري للمس 0,01%مبقدار  سنوايا ( .t.f.eابلفرتة الزمنية للتجاوز ) املرتبطة Qنسبة ال –
 .Q  =6,5 أبهنا ITU-R P.841التوصية واردة يف 

عف ضِّ  1,8 مبقدار شهرألسوأ  (.t.f.e)، أن فرتة زمنية للتجاوز Q  =6,5من أجل  ،ITU-R P.678توصية ال ت ظهر –
 عودة عار سنوات(.ال)فرتة  10%مبقدار  هاجتاوز تتعرض ملتوسط احتمال  املتوسط

 ما لعتبة x 6,5 x 0,01  =%0,117 1,8 يكون اتنقطاع أسوأ شهر ،10%بنسبة  سوية خطرعند و ولذلك،  –
 .الزمنمن  0,01%لنسبة ، يف املتوسط، هاجتاوز أي يتم وصلة(  )هامش

 حسابّهامشّاخلبو ب(

 املائة يف 0,1بنسبة سوأ شهر )اتنقطاع( أل (.t.f.e)وفرتة زمنية للتجاوز ، يف املائة 95: مستوى ثقة التايل االشرتاطتوفر لنفرتض 
 :تكرارييف الياابن. علينا اآلن استخدام إجراء  ساتليةوصلة  يفجيوز جتاوزها  ال
 مثلا. 2وضع تقدير مبدئي ملعلمة معايرة،  1)
(  = 0,13 ؛Q = 4يف الياابن ) 0,05%=  0,1/2ألسوأ شهر مبقدار  (.t.f.e)للتجاوز  ابلنسبة ملتوسط فرتة زمنية 2)

 (.ITU-R P.841)التوصية  7,7هو  Qيكون العامل 

 2,6 هي( سنة 20عودة ال)فرتة  95%ثقة ال بسويةاملرتبطة  املعايرةاملعلمة تكون ، Q  =7,7 ابلنسبة للعامل 3)
 (.ITU-R P.678 )التوصية

 .2,6 لتأكيد أن النتيجة تتقارب إىل قيمة 3و 2 اتناخلطو كرر ت 4)
 .0,005% = 1/2,6/7,7 هو فيه لنظرالذي يتعني ا)اتنقطاع(  سنوايا  (.t.f.e)الفرتة الزمنية للتجاوز  متوسط 5)
 (.ITU-R P.618)التوصية العام ابخلبو اهلامش املطلوب اآلن من التنبؤ  يستنتج 6)
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