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متهيـد
يضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف أتمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف مجيع خدمات
االتصاالت الراديوية ،مبا فيها اخلدمات الساتلية ،وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات ،تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.
ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات االتصاالت الراديوية
مبساعدة جلان الدراسات.

سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق امللكية الفكرية

)(IPR

يرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالت وقطاع
االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية ) (ITU-T/ITU-R/ISO/IECواملشار إليها يف القرار .ITU-R 1
وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص يف املوقع اإللكرتوين
 http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/enحيث ميكن أيضاً االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة وعلى قاعدة
بياانت قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.

سالسل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية

(ميكن االطالع عليها أيضاً يف املوقع اإللكرتوين )http://www.itu.int/publ/R-REC/en

السلسلة
BO
BR
BS
BT
F
M
P
RA
RS
S
SA
SF
SM
SNG
TF
V

العنـوان

البث الساتلي
التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية
اخلدمة اإلذاعية (الصوتية)
اخلدمة اإلذاعية (التلفزيونية)
اخلدمة الثابتة
اخلدمة املتنقلة وخدمة االستدالل الراديوي وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة
انتشار املوجات الراديوية
علم الفلك الراديوي
أنظمة االستشعار عن بعد
اخلدمة الثابتة الساتلية
التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية
تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة
إدارة الطيف
التجميع الساتلي لألخبار
إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت
املفردات واملواضيع ذات الصلة

مالحظة  :متت امل وافقة على النسخة اإلنكليزية هلذه التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املوضح
يف القرار .ITU-R 1
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بياانت االنتشار وطرائق التنبؤ املطلوبة لتصميم
أنظمة راديوية لألرض يف خط البصر
(املسألة )ITU-R 204/3
)(2021-2017-2015-2013-2012-2009-2007-2005-2001-2001-1999-1997-1995-1994-1992-1990-1986-1982-1978

جمال التطبيق
تقدم هذه التوصية طرائق التنبؤ املطلوبة ابلنسبة لتأثريات االنتشار اليت ينبغي مراعاهتا عند تصميم وصالت اثبتة رقمية يف خط البصر
يف كل من ظروف اجلو الصايف وهطول األمطار .كما أهنا تقدم توجيهاً لتصميم الوصلة إبجراءات واضحة خطوة خبطوة مبا يف ذلك
استخدام تقنيات التخفيف لتدنية تشوهات االنتشار .ويعترب االنقطاع النهائي املتنبأ به أساساً لتوصيات أخرى تتصدى للخطأ
يف األداء والتوافر.
مصطلحات أساسية
اخلبو ،التعزيز ،حتسني التنوع ،تداخل االستقطاب املتقاطع
إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،

إذ تضع يف اعتبارها
أ)

أنه من الضروري أن تتوفر طرائق التنبؤ والبياانت املناسبة لتخطيط مالئم ألنظمة لألرض يف خط البصر؛

ب)

أن مثة طرائق وضعت تسمح ابلتنبؤ ببعض أهم املعلمات اليت تؤثر يف ختطيط األنظمة لألرض يف خط البصر؛

أن هذه الطرائق قد خضعت ،بقدر اإلمكان ،الختبارات تتعلق ابلبياانت املتيسرة املقيسة وتبني أهنا ذات دقة متالئمة
ج)
مع التغريات الطبيعية يف ظواهر االنتشار ومناسبة كذلك ألكثرية التطبيقات احلالية يف جمال ختطيط األنظمة،

توصي
أبن يصار إىل تبين طرائق التنبؤ والتقنيات األخرى املقدمة يف امللحق  1من أجل التخطيط ألنظمة لألرض يف خط البصر يف خمتلف
أمدية املعلمات املشار إليها.

امللحق
1

1

املقدمة

جيب أن يؤخذ يف االعتبار عند تصميم أنظمة املرحالت الراديوية يف خط البصر ،أتثريات عدة لالنتشار منها التأثريات التالية:
خبو االنعراج العائد إىل حجب املسري بعوائق يف التضاريس األرضية يف حاالت غري مؤاتية لالنتشار؛
–
____________________
*

أدخلت جلنة الدراسات  3لالتصاالت الراديوية تعديالت صياغية على هذه التوصية يف عام  2022طبقاً للقرار .ITU-R 1
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التوهني العائد إىل الغازات اجلوية؛
اخلبو العائد إىل تعدد املسريات يف اجلو أو إىل متديد احلزمة (الذي يسمى ،عادة يف النصوص التقنية اإلنكليزية ،إبزالة التبئري)
املصاحب لطبقات انكسارية شاذة؛
اخلبو العائد إىل تعدد املسريات بسبب االنعكاس على سطح األرض؛
التوهني ابهلواطل أو ابجلسيمات الصلبة يف اجلو؛
تغري زاوية الوصول عند مطراف االستقبال ،وزاوية االنطالق عند مطراف اإلرسال بسبب االنكسار؛
اخنفاض التمييز ابستقطاب متقاطع ) (XPDيف حاالت تعدد املسريات أو اهلواطل؛
تشوه اإلشارة بسبب اخلبو االنتقائي للرتددات والتأخر يف االنتشار عرب مسريات متعددة.

يهدف هذا امللحق يف أحد جوانبه إىل تقدمي موجز وخبطوة تلو اخلطوة لطرائق التنبؤ البسيطة بتأثريات االنتشار اليت جيب أن تؤخذ
يف االعتبار يف أكثرية الوصالت الثابتة يف خط البصر ،ومعلومات عن مدى صالحيتها .ومثة هدف آخر هلذا امللحق يكمن يف تقدمي
معلومات وتقنيات أخرى ميكن التوصية هبا يف ختطيط األنظمة لألرض يف خط البصر.
وميكن أن تتمتع طرائق التنبؤ املبنية على شروط مناخية وطبوغرافية حمددة داخل األراضي التابعة إلحدى اإلدارات مبزااي عدة ابلنسبة
إىل الطرائق املقدمة يف هذا امللحق.
وابستثناء التداخل الناتج عن اخنفاض التمييز ابالستقطاب املتقاطع ،ال يعاجل هذا امللحق إال التأثريات يف اإلشارة املطلوبة .وتعرف
الفقرة  6.3.2نسبة مساح إمجالية لتأثري التداخل بني األنظمة يف األنظمة الرقمية ،غري أن هذه املسألة مل تدرس إىل أبعد من ذلك.
وتعاجل جوانب أخرى من التداخل يف توصيات خمتلفة منها:
التوصية  ITU-R P.452اليت تعاجل التداخل بني األنظمة املتعلق بوصالت أخرى لألرض ومبحطات أرضية؛
–
التوصية  ITU-R P.619اليت تعاجل التداخل داخل النظام املتعلق ابحملطات الفضائية.
–
ويستعمل ،لتوفري فائدة مثلى هلذا امللحق ،ترتيب للمعلومات وفقاً لتأث ريات االنتشار اليت جيب أن تؤخذ يف االعتبار ،بدالً
من اآلليات املادية اليت تسبب خمتلف هذه التأثريات.
وجتدر اإلشارة إىل أن عبارة "الشهر األسوأ" املستعملة يف هذه التوصية هي مكافئة لتعبري "أي شهر" (انظر التوصية .)ITU-R P.581
1.1

النواتج الرقمية التكميلية

ينبغي أال تستخدم إال صيغ امللفات الواردة يف هذه التوصية .وتعد هذه الصيغ جزءاً ال يتجزأ من التوصية .ويعطي اجلدول
تفاصيل عن املنتجات الرقمية املستعملة يف هذا األسلوب .ويتم االستكمال الداخلي لكل من  LogK.csvو dN75.csvإلحداثيات
مركز املسري عن طريق االستكمال الداخلي الثنائي اخلط ،الذي يرد وصفه يف التوصية  .ITU-R P.1144ويتم توفري امللفني
 LatitudeQuarterDegree.csvو LongitudeQuarterDegree.csvألغراض التسهيل فقط يف إجراء االستكمال
(انظر .)R-REC-P.530-18-202109-I!!ZIP-E.zip
1
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املنتجات الرقمية
خط العرض (صفوف)
اسم امللف

LogK.csv
dN75.csv
LatitudeQuarterDegree.csv
LongitudeQuarterDegree.csv

2

الصف
األول
(درجة
مشاالً)

درجة
الفصل
املداري

عدد
الصفوف

الصف
األول
(درجة غربً)

درجة
الفصل
املداري
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األعمدة
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املرجع
الفقرة
الفقرة 1.3.2
الفقرة 1.3.2
الفقرة 1.3.2
1.3.2

خط الطول (أعمدة)

املنشأ

خسارة االنتشار

متثل خسارة االنتشار على مسري أرضي يف خط البصر ابلنسبة إىل اخلسارة يف الفضاء احلر (انظر التوصية  )ITU-R P.525جمموع
خمتلف املسامهات على النحو التايل:
التوهني العائد إىل الغازات اجلوية؛
–
خبو االنعراج العائد إىل حجب املسري الكامل أو اجلزئي ابلعوائق؛
–
اخلبو العائد إىل تعدد املسريات ،ومتديد احلزمة والتأللؤ؛
–
التوهني العائد إىل تغري زاوييت الوصول واالنطالق؛
–
التوهني العائد إىل اهلواطل؛
–
التوهني العائد إىل العواصف الرملية والرتابية.
–
ومتتلك كل من هذه املسامهات خصائصها املميزة وفقاً للرتدد وطول املسري واملوقع اجلغرايف ،وتوصف يف الفقرات التالية.

ويبدو أحياانً أن تعزيز االنتشار مهم .ويعاجل يف هذه احلاالت وفقاً خلسارة االنتشار املصاحبة له.
1.2

التوهني العائد إىل الغازات اجلوية

يظهر دائماً توهني يعود إىل االمتصاص ابألكسجني وخبار املاء ،ينبغي إدراجه يف حساب خسارة االنتشار الكلية عند الرتددات
ما فوق  GHz 10تقريباً .ويكون التوهني على مسري طوله  ،(km) dهو التايل:
dB

Aa = a d

وحيصل على التوهني املعني  (dB/km) aبواسطة التوصية .ITU-R P.676

)(1

املالحظـة  - 1يستحسن ،على مسريات طويلة عند ترددات فوق  GHz 20تقريباً ،أن تؤخذ يف االعتبار اإلحصائيات املعروفة حول كثافة خبار املاء
ودرجة احلرارة يف جوار املسري .وتعطي التوصية  ITU-R P.836بعض املعلومات عن كثافة خبار املاء.
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خبو االنعراج

تسبب التغريات يف شروط االنعراج اجلوية تغيريات يف نصف قطر األرض الفعال أو يف العامل  kابلنسبة إىل قيمته املتوسطة
يف اجلو املعياري (انظر التوصية  .)ITU-R P.310وعندما يتميز اجلو ابنكسار دون معياري ٍ
كاف (قيم موجبة مرتفعة لتدرج دليل
االنكسار ،وقيم منخفضة للعامل  ،(kتكون مسريات األشعة منحنية على حنو يبدو فيه أن األرض حتجب املسري املباشر بني املرسل
واملستقبل وهذا ما يؤدي إىل نوع اخلبو املسمى خببو االنعراج .وهذا اخلبو هو العامل الذي حيدد ارتفاعات اهلوائيات.
4/3

وميكن أن حتدد إحصائيات العامل  kلنقطة وحيدة انطالقاً من القياسات أو التنبؤات بتدرج دليل االنكسار يف املائة مرت األوىل من اجلو
(انظر التوصية  ،ITU-R P.453حول أتثريات االنكسار) .وجيب حتديد القيم املتوسطة هلذه الدرجات للحصول على قيمة  kالفعالة
لطول املسري املعين .ke ،وتناقش قيم  keاليت يتم جتاوزها أثناء  %99,9من الوقت ابلنسبة إىل معيار إفساح املسري يف الفقرة التالية.
1.2.2

خسارة االنعراج بلنسبة إىل إفساح املسي

تتعلق خسارة االنعراج بنمط التضاريس األرضية ونوع النبات .وتتغري خسارة االنعراج ،إلفساح معني ملسري الشعاع ،من قيمة دنيا
يف حالة عائق وحيد كحد السكني إىل قيمة قصوى ألرض كروية منتظمة .وتناقش التوصية  ITU-R P.526طرائق حساب خسارة
االنعراج هلاتني احلالتني ويف املسريات عرب تضاريس أرضية غري منتظمة كذلك .ويبني الشكل  1احلدين األعلى واألدن خلسارة االنعراج.
وميكن احلصول على قيمة تقريبية خلسارة االنعراج على أرض متوسطة يف حالة خسائر تفوق  dB 15تقريباً بواسطة املعادلة التالية:
dB

Ad = − 20 h / F1 + 10

)(2

حيث  hهو فرق االرتفاع ) (mبني حجب املسري األكثر داللة ومساره ) hتكون سالبة إذا وقعت قمة العائق املعين فوق خط البصر
جمسم إهليلجي لفرينل ،تعطيه الصيغة التالية:
التقديري) ،و F1هي نصف قطر أول َّ
m

مع:

d1 d 2
fd

F1 = 17,3

)(3

 :fالرتدد
 :dطول املسري )(km
 d1و :d2املسافتان ) (kmبني املطرافني ونقطة حجب املسري.
)(GHz

ويبني أيضاً الشكل  1املنحين  ،Adاملبين على املعادلة ) .(2وقد خضع هذا املنحين ،الصاحل فقط خلسائر أكرب من ،dB 15
الستكمال خارجي حىت قيمة  dB 6لالستجابة الحتياجات مصممي الوصالت.
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1

خسارة االنعراج العائدة إىل وجود عوائق على املسيات الراديوية
للموجات الصغرية عند خط البصر
–10

0

B

20

خسارة االنعراج ابلنسبة إىل الفضاء احلر

10

)(dB

Ad

30

D
40
0.5

1

0

مقيس للمسري
إفساح َّ

–0.5

–1

–1.5

h/F1

 :Bمنحىن بياين نظري خلسارة عائق كحد السكني
 :Dمنحىن بياين نظري خلسارة أرض كروية منتظمة ،عند
استنادا إىل املعادلة ) (2للتضاريس األرضية متوسطة االنتظام
 :A dمنحىن بياين جتريبي خلسارة االنعراج التجريبية
ً
 :hمقدار إفساح املسري الراديوي إىل سطح األرض
 :F1نصف قطر منطقة فرينل األوىل
 GHz 6,5و4/3 = ke

P.0530-01

2.2.2

معايي التخطيط إلفساح املسي

لقد خفف يف املاضي خبو االنعراج من هذا النمط عند ترددات فوق  ،GHz 2من خالل تركيب هوائيات عالية مبا يكفي كي ال يقع
املستقبل ،حىت يف حالة أقصى ميل لألشعة ،داخل منطقة االنعراج عندما ينخفض نصف قطر األرض الفعال إىل أدن من قيمته
العادية .وتشري نظرية االنعراج إىل أن املسري املباشر بني املرسل واملستقبل حيتاج إىل إفساح فوق األرض يساوي على األقل %60
من نصف ق طر منطقة فرينل األوىل كي حيقق شروط االنتشار يف الفضاء احلر .وقد عمدت بعض اإلدارات يف الف رتة األخرية،
مع حصوهلا على معلومات أوىف حول هذه اآللية وعلى إحصائيات  keاملطلوبة للقيام بتنبؤات إحصائية ،إىل تركيز هوائيات
عند ارتفاعات تنتج قيمة منخفضة معروفة لفرتة االنقطاع.
ويوصى ،يف غياب إجراء عام يسمح ابلتنبؤ بقيمة خسارة االنعراج لنسب مئوية صغرية خمتلفة من الوقت ،ومن مث بتحديد معيار
إحصائي إلفساح املسري ،أن يتبع اإلجراء التايل ابلنسبة إىل املناخات املعتدلة واملدارية.

التوصية
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تشكيالت هوائيات بدون تنوع مكاين

اخلطوة  :1حيدد ارتفاع اهلوائيات املطلوبة للقيمة املتوسطة املناسبة للعامل النقطي ( kانظر الفقرة 2.2؛ يؤخذ  4/3 = kيف غياب
أية بياانت) واإلفساح  1,0 F1فوق أعلى عائق (يف املناخات املعتدلة واملدارية).
اخلطوة  :2حيصل على قيمة  keانطالقاً من الشكل  ،2لطول املسري املعين ،أو  ،dأو من:
157
𝑑144 + 2670⁄

الشـكل

= 𝑒𝑘

)(4

2

قيمة  keاليت يتم جتاوزها أثناء  99,9تقريباً من أسوأ شهر
(مناخ قاري معتدل)
1,1
1
0,9
0,8

ke

0,7
0.6
0,5
0,4

2

2

5

10

طول املسري

0,3

2

10
)(km

P.0530-02

اخلطوة  :3حيسب ارتفاع اهلوائيات املطلوب للقيمة  keاحملددة يف اخلطوة  2وقيم نصف قطر إفساح منطقة فرينل التالية:
املناخ املعتدل
( 0,0 F1أي ورود متاسي) عندما يكون هناك عائق وحيد معزول على املسري
 0,3 F1إذا امتد العائق على طول جزء من املسري

املناخ املداري
 0,6 F1ملسريات يفوق طوهلا  km 30تقريباً

اخلطوة  :4تستعمل قيم االرتفاع األكرب للهوائيات اليت حددت يف اخلطوتني  1و( 3انظر املالحظة .)1
وميكن ،يف حالة الشك حول منط املناخ ،أن تتبع قاعدة اإلفساح األكثر اعتداالً (انظر املالحظة  )1ابلنسبة إىل املناخات املدارية،
أو على األقل ،قاعدة مبنية على متوسط قيم اإلفساح للمناخات املعتدلة واملدارية .وقد يتطلب جتنب استعمال ارتفاعات هوائيات
كبرية غري مقبولة عند الرتددات األدن من  GHz 2تقريباً ،أن تستعمل يف اخلطوتني  1و 3قيم كسرية أصغر من .F1
أما عند ترددات أعلى من  GHz 13تقريباً ،فإن دقة تقدير ارتفاع العائق تصبح قريبة من نصف قطر منطقة فرينل .وينبغي إضافة
هذه الدقة إىل اإلفساح املذكور أعاله.

التوصية
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املالحظـة  - 1ينبغي ابلرغم من تشدد هذه القواعد ابلنسبة خلسارة االنعراج النامجة عن اخلبو يف حاالت االنكسار دون املعياري أن يكون من الواضح
أن املغاالة يف التقليل من عدم التيسر الناجم عن خسارة االنعراج يف حاالت االنكسار دون املعياري قد تؤدي إىل احنطاط أكرب يف نوعية األداء والتيسر
يف حاالت االنتشار يف املسريات املتعددة .ويتعذر حالياً إعطاء معيار عام حلل توافقي بني هاتني احلالتني .غري أن هوامش احلماية من اخلبو يف النظام
قد تصلح هلذه الغاية.
2.2.2.2

تشكيالت ذات هوائيني أو ثالثة بختالف مكاين

اخلطوة  :1حساب ارتفاع اهلوائي األعلى ابتباع إجراء تشكيلة اهلوائي الوحيد املذكورة أعاله.

اخلطوة  :2حساب ارتفاع اهلوائي األدن من أجل القيمة املتوسطة املناسبة للعامل النقطي ( kيؤخذ  4/3 = kيف غياب أية بياانت)،
وقيم إفساح منطقة فرينل التالية (انظر املالحظة :)1
من  0,6 F1إىل  0,3 F1إذا امتد العائق على جزء من املسري؛
من  0,3 F1إىل  0,0 F1إذا كان مثة عائق واحد أو عائقان معزولني على املسري.
وميكن ،عند احلاجة ،اختيار إحدى القيم الدنيا يف املديني املشار إليهما أعاله من أجل جتنب زايدة ارتفاع األبراج احلالية أو إذا كان
الرتدد أقل من .GHz 2
وميكن ،أيضاً ،اختيار إفساح اهلوائي األدن على حنو يعطي فيه خسارة انعراج من  dB 6تقريباً ،يف أثناء شروط االنكسار العادي
(أي ،يف منتصف النهار؛ انظر الفقرة  ،) 8أو أية قيمة أخرى للخسارة مناسبة هلامش خبو النظام كما حتدده قياسات االختبار.
وجيب أن تتم القياسات يف خالل عدة أايم من أجل جتنب شروط انكسار شاذة.
وميكن ،أيضاً ،يف هذه احلالة البديلة ،أن تقدر خسارة االنعراج بواسطة الشكل  1أو املعادلة ).(2

اخلطوة  :3التأكد من أن املباعدة بني اهلوائيني تستجيب لشروط االختالف املكاين ضمن شروط اخلبو بسبب تعدد املسريات
(انظر الفقرة  .)1.2.6وإذا مل يتحقق ذلك ،يصار إىل تعديل املباعدة ،وفقاً للحالة.

املالحظـة  - 1مت اختيار أمدية اإلفساح هذه حبيث يرتاوح مدى خسارة االنعراج بني  dB 3تقريباً و dB 6وتتناقص حاالت اخلبو بسبب املسريات
املتعددة على سطح األرض (انظر الفقرة  .)3.1.6وابلتأكيد ال تسمح خصائص بعض املسريات مبثل هذا التناقص يف اإلفساح لذا ينبغي إجياد وسائل
أخرى لتحسني أتثريات اخلبو الناجم عن املسريات املتعددة.

وفيما خيص املسريات اليت يرصد فيها وجود سطح عاكس خطري واحد أو أكثر يسبب حاالت خبو املسريات املتعددة على السطح
(مسريات فوق سطح املاء أو يف سطوح مستوية جداً) يستحسن أوالً حساب ارتفاع اهلوائي األعلى ابستعمال الطريقة املذكورة
يف الفقرة  1.2.2.2مث حساب أدن مباعدة مثلى هلوائي االختالف املكاين ،وذلك من أجل أتمني محاية من االنتشار يف املسريات
املتعددة على سطح األرض (انظر الفقرة .)3.1.6
وقد يكون من الضروري يف احلاالت القصوى (مثل املسريات الطويلة فوق املاء) استعمال تشكيالت التنوع املكاين مع ثالثة
هوائيات .ويستند إفساح اهلوائي األدن يف هذه احلالة على القاعدة املشار إليها يف اخلطوة  ،2مع العلم أبن اإلفساح ابلنسبة إىل
اهلوائي الوسطي قائم على شرط املباعدة املثلى مع اهلوائي األعلى من أجل حتسني أتثريات االنتشار ابملسريات املتعددة على سطح
األرض (انظر الفقرة .)1.2.6

التوصية
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اخلبو والتعزيز العائدان لتعدد املسيات ولآلليات ذات الصلة

3.2

جيب أن تؤخذ يف االعتبار عدة آليات خبو يف جو ٍ
صاف تسببها طبقات جوية شديدة االنكسار ،عند ختطيط وصالت راديوية
يفوق طوهلا بضع الكيلومرتات؛ وهذه اآلليات هي متديد احلزمة (املعروفة عادة يف النصوص اإلنكليزية التقنية إبزالة التبئري) وفك
اقرتان اهلوائيات واالنتشار السطحي عرب مسريات متعددة واالنتشار اجلوي عرب مسريات متعددة .وميكن أن حتدث غالبية
هذه اآلليات بشكل مستقل أو ابالئتالف فيما بينها (انظر املالحظة  .)1وحيدث شكل قوي جداً من اخلبو االنتقائي للرتددات
عندما ينضم متديد حزمة اإلشارة املباشرة مع انعكاس لإلشارة على سطح األرض فينتج خبواً بسبب تعدد املسريات .ويرافق دائماً
هذه اآلليات خبو ب سبب التأللؤ يعود إىل عدم االنتظام وإىل اضطراابت جوية ضيقة النطاق ،لكن أتثريه يف توزيع اخلبو اإلمجايل
يبقى غري ذي أمهية عند ترددات حتت  GHz 40تقريباً.
املالحظـة  - 1حيدد فك اقرتان اهلوائيات أدن عرض حلزمة اهلوائيات الذي جيب اختياره.
تعرض الفقرة  1.3.2طريقة للتنبؤ بتوزيع اخلبو الشديد العمق برتدد واحد (أو بنطاق ضيق) يف متوسط الشهر األسوأ يف أي جزء
من العامل .وال تستخدم هذه الطريقة خصائص املسري بينما ميكن استعماهلا يف املراحل األولية من التخطيط أو منح الرخص
أو التصميم .أما الطريقة الثانية املعروضة يف الفقرة  2.3.2فهي مالئمة لكل قيم عمق اخلبو وتستعمل الطريقة لقيم اخلبو العميق جداً
وتلجأ إىل إجراء استكمال داخلي عندما يكون عمق اخلبو منخفضاً.
وتقدم الفقرة  3.3.2طريقة للتنبؤ بتعزيز اإلشارات .وتستعمل الطريقة عمق اخلبو الذي تتنبأ به الطريقة املقدمة يف الفقرة 1.3.2
ابعتباره معلمة الدخل الوحيدة .وأخرياً تقدم الفقرة  4.3.2طريقة لتحويل الشهر األسوأ املتوسط إىل متوسط التوزيع السنوي.
1.3.2

الطريقة املطبقة من أجل نسب مئوية صغية من الوقت

ال يتحتم حساب اخلبو والتعزيز اخلاص بتعدد املسريات إال للمسريات األطول من  ،km 5وميكن ضبطها على الصفر للمسريات األقصر.
اخلطوة  :1تقدير العامل املناخي اجلغرايف  Kللشهر األسوأ املتوسط ابلنسبة إىل موقع املسري املعين ،انطالقاً من بياانت اخلبو
يف جغرافية املنطقة يف حال تيسرها (انظر املرفق .)1
وإذا مل تتوفر البياانت املقيسة للقيمة  ،Kيقدَّر العامل املناخي اجلغرايف للشهر األسوأ بواسطة  antilogاالستكامل الداخلي اخلطي
الثنائي ألقرب أربع نقاط شبكية من اجلدول  LogK .csvالذي يشكل جزءا أساسيا من هذه التوصية ،وهو اللوغاريتم  10األساسي
من .%K
اخلطوة  :2حساب ميل املسري
بواسطة العالقة:

|(mrad) |p

استناداً إىل ارتفاعي اهلوائي
d

he

و( hrابألمتار فوق مستوى سطح البحر) ،وذلك

| ε p | = hr – he

)(5

حيث  dهو طول املسري ) ،(kmومتوسط مسريات خلوص األرض  (m) hcمن:
m

𝑡− ℎ

𝑑2
102

−

𝑒ℎ𝑟 +ℎ
2

= 𝑐ℎ

)(6

حيث  htهو متوسط ارتفاع األرض ( mفوق مستوى سطح البحر) على طول املسري ،ابستثناء األشجار.
اخلطوة  :3حتسب النسبة املئوية  pwمن الوقت اليت يتم أثناءها جتاوز عمق اخلبو  (dB) Aيف الشهر األسوأ املتوسط بواسطة العالقة
التالية:
%

0.39
ℎ
−0.376𝑡𝑎𝑛ℎ( 𝑐−147
| 𝑝𝜀|) −0.334
−0.00027ℎ𝐿 +17.85𝑣𝑠𝑟 − 𝐴⁄10
125

𝑝𝑤 = 𝐾𝑑 3.51 (𝑓 2 + 13)0.447 × 10

)(7
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 :fالرتدد
 :hLارتفاع اهلوائي األدن (أي القيمة األصغر الرتفاعي اهلوائي  heو)hr
 :vsrمعامل االنكسار دون املعياري
)(GHz

𝑑𝑁75 1.8
ℎ
} ) exp [− 𝑐 ] , 𝑣𝑠𝑟limit
50
𝑑√2.5

({ 𝑣𝑠𝑟 = min

)(8

الذي له حد أعلى ملسريات اخللوص املنخفضة جداً ،حتدده خسارة ابالنعراج انمجة عن عوائق ،وحيسب من خالل:
m

𝑑𝑁75 𝑑1.5 𝑓0.5
24730

= 𝑣𝑠𝑟limit

)(9

واملعامل  dN75هو تنبؤ جترييب بنسبة  %0,1من متوسط أسوأ زايدة شهرية يف االنكسار مع ارتفاع أعلى من أدن  m 75من الغالف
اجلوي من بياانت نقطة الندى السطحية ،اليت حتسب عن طريق االستكمال الداخلي اخلطي الثنائي ألقرب أربع نقاط شبكية من
اجلدول  dN75.csvالذي يشكل جزءاً أساسيا من هذه التوصية .ويف بعض مناطق خطوط العرض العالية .dN75 = 0 ،وميثل إدراج vsr
يف املعادلة ) (7أتثريات التسديد املتوسط بشكل عام بدالً من عائق مسري تدرج االنكسار دون املعياري اخلطي الكالسيكي.

املالحظـة  - 1القيمة العاملية لالحنراف املعياري خلطأ التنبؤ الناجتان عن استعمال املعادلة ) (7هي ( dB 5,2مبا يف ذلك القيمة النامجة عن التغريات
من سنة إىل أخرى) .ويقل متوسط اخلطأ عن  dB 3جلميع أقاليم العامل البالغ عددها  21إقليماً اليت يبلغ نصف قطرها  km 1 500واليت وفرت بياانت
عن اخلبو هلذا النموذج.

املالحظـة  - 2تنتج املعادلة ) (7والعامل املناخي اجلغرايف  Kمن تراجعات متعددة لبياانت اخلبو يف  539وصلة يف مناطق مناخية جغرافية خمتلفة
يف العامل يرتاوح طول مسريها  dبني  7,5و km 300وترتاوح تردداهتا  fبني  MHz 450و GHz 37ويصل ميل املسري | |pإىل  mrad 37ويرتاوح ارتفاع
اهلوائي األدن  hLبني  17و m 2 300ومتوسط مسريات خلوص األرض  hcبني  26و ،m 1 180ومعامل االنكسار دون املعياري  dN75بني صفر
و 54وحدات .N-وكان لكل الوصالت على األقل حترير متاسي خلط البصر عند .1,33 = ke

وتعترب املعادلة ) (7أيضاً صاحلة للرتددات اليت تصل إىل  GHz 45كحد أدن .وتشري نتائج حتليل شبه جتريبي إىل أن حد الرتدد
األدن يتناسب عكساً مع طول املسري .وميكن احلصول على تقدير تقريبي هلذا احلد للرتدد األدن ،fmin ،ابستعمال املعادلة التالية:
f min = 15 / d

GHz
2.3.2

)(10

الطريقة املطبقة جلميع النسب املئوية من الوقت

إن الطريقة اليت يرد وصفها فيما بعد واليت هتدف إىل التنبؤ ابلنسبة املئوية من الوقت ،اليت يتم أثناءها جتاوز عمق اخلبو جتمع بني توزيع
اخلبو العميق ،الواردة يف الفقرات السابقة وبني إجراء االستكمال الداخلي التجريبي للخبو قليل العمق واألقل من .dB 0
اخلطوة  :1حيسب عامل االنتشار ابملسريات املتعددة ( p0أي القيمة يف نقطة تقاطع منحين توزيع اخلبو العميق وحمور النسب
املئوية للوقت) وذلك ابتباع الطريقة الواردة يف الفقرة  ،1.3.2على النحو التايل:
%

0.39
ℎ
| 𝑝𝜀|−0.376𝑡𝑎𝑛ℎ( 𝑐−147) −0.334
𝑟𝑠𝑣−0.00027ℎ𝐿 +17.85
125

𝑝0 = 𝐾𝑑 3.51 (𝑓 2 + 13)0.447 × 10

)(11

وابلنسبة إىل تطبيقات التخطيط السريعة تستعمل قيمة  Kالناجتة من اخلطوة  1من الفقرة  .1.3.2وجتدر اإلشارة إىل أن املعادلة
) (11مكافئة للمعادلة ) ،(7مع .0 = A
اخلطوة  :2حساب قيمة عمق اخلبو ،At ،اليت حيدث عندها االنتقال من توزيع اخلبو العميق إىل توزيع اخلبو قليل العمق حسب
االستكمال الداخلي التجريبي:
dB

𝐴𝑡 = 25 + 1.2 log10 𝑃0

)(12

التوصية
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ٍ
عندئذ على ما إذا كانت  Aأكرب أم أصغر من .At
ويتوقف اإلجراء
اخلطوة  3أ) :إذا كان عمق اخلبو املطلوب  Aمساوايً ل  Atأو أكرب منه:

حتسب النسبة املئوية من الوقت  pwاليت يتم أثناءها جتاوز القيمة  Aخالل الشهر األسوأ املتوسط:
pw = p0  10− A / 10

%

)(13

يالحظ أن املعادلة ) (13مكافئة للمعادلة ).(7
اخلطوة  3ب) :إذا كان عمق اخلبو املطلوب  ،Aأقل من :At
حتسب النسبة املئوية من الوقت  ptاليت يتم أثناءها جتاوز القيمة  Atيف الشهر األسوأ املتوسط كالتايل:
pt = p0  10− At / 10

%

)(14

يالحظ أن املعادلة ) (14مكافئة للمعادلة ) (7مع .At = A
حتسب

qa

استناداً إىل قيمة خبو االنتقال  Atوالنسبة املئوية لوقت االنتقال  ptكالتايل:

 

  100 − pt  100   At


حتسب  qtاستناداً إىل

qa


q'a = −20 log 10  −ln


)(15

وقيمة خبو االنتقال  Atكالتايل:

) )  (1 + 0,3  10− A / 20 ) 10−0,016 A  − 4,3( 10− A / 20 + At / 800
t

t

t

(

qt = q'a − 2

)(16

وحتسب  qaاستناداً إىل قيمة اخلبو  Aاملطلوب كالتايل:

(

)

qa = 2 +  1 + 0,3  10− A / 20   10− 0,016 A   qt + 4,3 10− A / 20 + A / 800 

 
 


)(17

وحتسب النسبة املئوية من الوقت  ،pwاليت يتم أثناءها جتاوز عمق اخلبو  (dB) Aيف الشهر األسوأ املتوسط كالتايل:

)

%

ويعطي اإلجراء املذكور أعاله شرط أن يكون
لقيمة معينة ل  pwبواسطة عملية تكرارية بسيطة.

p0

(



pw = 100 1 – exp − 10− qa A / 20

)(18

 2 000 تغرياً رتيباً للقيمة  pwابلنسبة إىل  Aميكن استعماله من أجل حتديد

وتقدم جمموعة املنحنيات املبينة يف الشكل  3مع املعلمة

p0

عرضاً بيانياً للطريقة.

A

التوصية
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3

النسبة املئوية من الوقت  pwاليت يتم أثناءها جتاوز عمق اخلبو  Aيف الشهر األسوأ املتوسط مع العلم أبن
(يف املعادلة ) )(11ترتاوح بني  0,01و1 000

p0

2

10

10

–1

= p0
10
00
316

100

–2

3.1
6

–3

1

0 .3
16
0.1

–4

0.0
316
= p0
0.0
1

–5

50

10

31.
6
10

45

10

40

35

30

25

20

15

10

5

10

of time
exceeded
النسبة املئوية
من isالوقت اليت
abscissaيتم
أثناءها جتاوز حمور
Percentageالسينات

1

10

10

0

)(dB
depth,
Fade
(dB) A
عمق Aاخلبو،

3.3.2

طريقة التنبؤ بلتعزيزات

تشاهد تعزيزات شديدة لإلشارة خالل الظروف العامة نفسها للمجاري العديدة اليت تؤدي إىل اخلبو بسبب تعدد املسريات .وجيب
التنبؤ بتعزيزات فوق  dB 10يف الشهر األسوأ املتوسط بواسطة املعادلة التالية:
E  10 dB

%

for

(–1,7 + 0, 2 A0,01 – E ) / 3,5

pw = 100 – 10

حيث  Eهو التعزيز ) (dBالذي ال يتم جتاوزه أثناء نسبة  %pمن الوقت،
املعادلة ) (7والذي يتم جتاوزه أثناء نسبة مئوية  %0,01 = pwمن الوقت.

وA0,01

)(19

هو عمق اخلبو املتوقع احملسوب استناداً إىل

يستعمل ،من أجل التعزيز بني  10و ،dB 0اإلجراء خطوة-خطوة التايل:
اخلطوة  :1حتسب النسبة املئوية من الوقت
املعادلة ).(19

pw

املقابلة لتعزيز يساوي

dB 10

أو يقل عن هذه القيمة

)(10 = E

بواسطة

التوصية
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qe

ITU-R P.530-18

بواسطة املعادلة التالية:

 100 − pw  
20 

log10 − ln 1 −
E  
58,21  



qe = −

)(20

اخلطوة  :3حتسب املعلمة  qsبواسطة املعادلة التالية:
qs = 2.05qe − 20.3

)(21

اخلطوة  :4حتسب  qeمن أجل قيمة  Eاملرغوب فيها بواسطة املعادلة التالية:

(

)





qe = 8 +  1 + 0,3  10− E / 20   10−0,7 E / 20   qs + 12 10−E / 20 + E / 800 
 


 

)(22

اخلطوة  :5حيصل على النسبة املئوية من الوقت اليت ال يتم أثناءها جتاوز التعزيز  (dB) Eبواسطة املعادلة التالية:




– q E / 20
pw = 100 – 58,21 1 – exp  –10 e



)(23

تعطي جمموعة املنحنيات يف الشكل  4متثيالً بيانياً للطريقة ،مع اعتبار  p0معلمة (انظر املعادلة ) .)(11ويعادل كل منحين
يف الشكل  4منحين يف الشكل  3له نفس قيمة  . p0وجتدر اإلشارة إىل أن الشكل  4يقدم النسبة املئوية من الوقت اليت يتم
أثناءها جتاوز التعزيزات املساوية ) ،( pw – 100مع العلم أبن  pwتعطى يف املعادلتني ) (19و).(23

التوصية
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4

النسبة املئوية من الزمن ) ،(pw – 100التعزيز  Eالذي يتم جتاوزه يف الشهر األسوأ املتوسط
مع العلم أبن ( p0يف املعادلة ) )(11ترتاوح بني  0,01و1 000
2

10

1

–1

10

0

00

=1

–2

p0

10

–3

.01

=0

10

p0

abscissaيتمof time
exceeded
النسبة املئوية
من isالوقت اليت
أثناءها جتاوز حمور
Percentageالسينات

10

–4

10

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Enhancement
)(dBالتعزيز (dB) E

ابلنسبة إىل التنبؤ ابلنسب املئوية من التجاوز يف السنة املتوسطة بدالً من الشهر األسوأ املتوسط ،انظر الفقرة .4.3.2
4.3.2

التحويل من توزيع الشهر األسوأ املتوسط إىل متوسط التوزيعات السنوية

ميكن حتويل توزيعات اخلبو وتعزيز اإلشارات للشهر األسوأ املتوسط احملسوبة ابلطرائق املقدمة يف الفقرات  1.3.2إىل  ،3.3.2إىل توزيع
للسنة املتوسطة بواسطة اإلجراء التايل:
اخلطوة  :1حتسب النسبة املئوية من الوقت  pwاليت يتم أثناءها جتاوز عمق اخلبو  Aيف الذيل األكرب من التوزيع يف الشهر األسوأ املتوسط،
بواسطة املعادلة ).(7
اخلطوة  :2حيسب عامل التحويل اللوغاريتمي املناخي اجلغرايف  Gبواسطة املعادلة التالية:
dB

)| 𝑝∆𝐺 = 10.5 − 5.6 log10 (1.1 ± |cos 2|0.7 ) − 2.7 log10 𝑑 + 1.7 log10 (1 + |ε

حيث  dB 10,8  Gوحيث تستعمل العالمة املوجبة من أجل  ،45  وتستعمل العالمة السالبة من أجل ،45 <  :وحيث:
 :خط العرض ) Nأو (S
 :dطول املسري )(km
|  : | ε pاتساع ميل املسري (انطالقاً من املعادلة ).)(6

)(24

التوصية
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اخلطوة  :3حتسب النسبة املئوية من الوقت  pاليت يتم أثناءها جتاوز عمق اخلبو  Aيف ذيل التوزيع ذي عمق اخلبو الكبري يف السنة
املتوسطة بواسطة املعادلة التالية:
p = 10–G / 10 pw

%

)(25

اخلطوة  :4عندما يطلب استعمال مدى اخلبو قليل العمق يف التوزيع ،تتبع الطريقة املقدمة يف اخلطوة  3bللفقرة  2.3.2مع إدخال
التغيريات التالية:
حتول قيمة  ptاملتحصل عليها يف املعادلة ) (14إىل قيمة سنوية ابستخدام املعادلة ) (25واستخدام هذه القيمة السنوية
(1
بدالً من  ptعندما تظهر يف املعادلة ).(15
قيمة  pwاحملسوبة ابملعادلة ) (18هي القيمة السنوية املطلوبة .p
(2
اخلطوة  :5عندما يطلب التنبؤ بتوزيع تعزيزات اإلشارات للسنة املتوسطة ،تتبع الطريقة املقدمة يف الفقرة  .3.3.2حيث  A0,01هو اآلن عمق
اخلبو الذي يتم جتاوزه أثناء  %0,01من الوقت يف السنة املتوسطة .وحيصل أوالً على  pwبقلب املعادلة ) (25واستعمال  .%0,01 = pمث
حيصل على عمق اخلبو  A0,01الذي يتم جتاوزه أثناء  %0,01من الوقت يف السنة املتوسطة بقلب املعادلة ) (7واستعمال  pبدالً من .pw
5.3.2

التحويل من الشهر األسوأ املتوسط إىل الفرتات األسوأ األقصر

ميكن حتويل النسبة املئوية من الوقت  pwاليت يتم أثناءها جتاوز اخلبو العميق  Aخالل الشهر األسوأ املتوسط إىل نسبة مئوية من الوقت
 pswيتم أثناءها جتاوز نفس اخلبو العميق يف الفرتة األسوأ األقصر من شهر  Tوذلك ابستعمال املعادالت التالية:
ابلنسبة إىل املسريات يف أر ٍ
اض مسطحة نسبياً

) + 0.676

ابلنسبة إىل املسريات يف مناطق تالل

) psw = pw  (119T –0.78 + 0.295

%

ابلنسبة إىل املسريات يف أر ٍ
اض تاللية

) psw = pw  (199.85T –0.834 + 0.175

%

–0.854

% psw = pw  ( 89.34T

1 h  T  720 h

)(26

1 h  T  720 h

)(27

1 h  T  720 h

)(28

املالحظـة  - 1تنتج املعادالت من ) (26إىل ) (28من البياانت اليت تتعلق ب  25وصلة تقع يف مناطق معتدلة قدرت القيمة  pwفيها استناداً إىل بياانت
أشهر الصيف.
6.3.2

التنبؤ بالنقطاع غي االنتقائي (انظر املالحظة )1

عند تصميم وصلة رقمية ،حيسب احتمال االنقطاع  Pnsالعائد إىل مكون اخلبو غري االنتقائي (انظر الفقرة  )7بواسطة الصيغة التالية:
Pns = pw / 100

)(29

حيث  (%) pwهي النسبة املئوية من الوقت اليت يتم أثناءها جتاوز احلماية من اخلبو املنتظم  (dB) F = Aاملقابل ملعدل اخلطأ
يف البتات ) (BERخالل الشهر األسوأ املتوسط (حيصل عليها من الفقرة  1.3.2أو  2.3.2حسب احلالة) .وميكن التوصل
إىل هامش احلماية من اخلبو املنتظم  Fمن حساب الوصلة ومن املعلومات املتوفرة مع التجهيزات اخلاصة كما يؤخذ يف االعتبار
التخفيضات احملتملة العائدة إىل تصميم الوصلة الفعلية.
املالحظـة  - 1حيدد االنقطاع هنا للتبسيط أبنه احتمال أن يكون معدل اخلطأ يف البتات
(ملزيد من املعلومات انظر الفقرة .)7

)(BER

أعلى من عتبة معينة مهما كانت هذه العتبة،

التوصية
7.3.2
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حدوث خبو متآون على وصالت متعددة القفزات

تشري شواهد جتريبية إىل أنه يف ظروف اجلو الصايف ،فإن عمليات اخلبو العميق على القفزات املتجاورة يف وصلة متعددة القفزات
تكاد تكون غري مرتابطة على اإلطالق .وينطبق ذلك سواء حدث خبو لرتدد انتقائي أو خبو منتظم أو االثنني معاً.

وابلنسبة لوصلة متعددة القفزات ،ميكن احلصول على حد أعلى الحتمال االنقطاع الكلي يف ظروف اجلو الصايف جبمع احتماالت
االنقطاع اخلاصة ابلقفزات اإلفرادية .وميكن تقدير احلد األعلى األقرب الحتمال جتاوز عمق اخلبو  (dB) Aيف وصلة من عدد n
من القفزات من (انظر املالحظة :)1
n−1

n

i =1

i =1

PT =  Pi −  (Pi Pi +1 )C

)(30a

) C = 0,5 + 0,0052 A + 0,0025 (d A + d B

)(30b

حيث  Piهي احتمال االنقطاع املتوقع للقفزة  i-thمن إمجايل  nمن القفزات و diطول املسري ) (kmللقفزة  .i-thوجيب استخدام
املعادلة ) (30bعندما يكون  dB 40  Aو) km 120  (di + di+1وفوق هذه احلدود تكون قيمة .1 = C
املالحظـة  - 1مت احلصول على املعادلة ) (30bاستناداً إىل نتائج قياسات أجريت على
يف النطاقني  4و GHz 6وأبطوال مسري يف حدود من  33إىل .km 64

8.3.2

19

زوجاً من القفزات املتجاورة يف خط البصر تعمل

بياانت إحصائية بشأن عدد حاالت التوهني اليت تستمر ملدة  s 10أو أطول نتيجة لالنتشار يف مسيات متعددة

استناداً إىل أن الدراسات التجريبية املتحصل عليها من روسيا والربازيل والياابن يف مدى الرتددات  GHz 29,3-3,7وعلى مسريات
ترتاوح أطواهلا بني  12,5و ،km 166فإن متوسط عدد  N10sإزاء احتمال جتاوز التوهني الناجم عن تعدد املسريات ،p(A) ،خالل
سنة حيسب كالتايل:
N10s=3650·p(A)0,95

)(31

حيث يكون االحتمال ) p(Aيف صورة نسبة مئوية.
4.2

التوهني بسبب املاء اجلوي

الربد والضباب .ومع أنه من املمكن جتاهل
ميكن أن حيدث أيضاً التوهني نتيجة لالمتصاص واالنتثار ابملاء اجلوي مثل املطر والثلوج و رر
التوهني ابملطر عند ترددات أدن من  GHz 5تقريباً ،إال أنه جيب إدراجه يف حساابت التصميم عند الرتددات األعلى ،حيث تتزايد أمهيته
بصورة أسرع .وتعطي الفقرة  1.4.2تقنية تقدير إحصائيات التوهني ابملطر على املدى الطويل .أما على املسريات عند خطوط عرض
عالية ،أو يف املسريات املرتفعة عند خطوط عرض أدن ،ميكن أن تسبب الثلوج الرطبة توهيناً داللياً حىت على مدى أوسع من الرتددات.
وتقدم التوصية  ITU-R P.840معلومات أكثر تفصيالً عن التوهني الذي يسببه املاء اجلوي من غري املطر.
ميكن ،عند الرتددات اليت جيب أن تراعى فيها أتثريات التوهني ابملطر واخلبو بسبب تعدد املسريات ،أن تضاف النسب املئوية لتجاوز
عمق خبو معني املقابلة لكل من هاتني اآلليتني.

التوصية

16
1.4.2

ITU-R P.530-18

إحصائيات التوهني بسبب املطر على املدى الطويل

ميكن أن تستعمل التقنية البسيطة التالية لتقدير إحصائيات التوهني ابملطر على املدى الطويل:
اخلطوة  :1حيسب معدل املطر  R0,01الذي مت جتاوزه أثناء  %0,01من الوقت (مع وقت تكامل من دقيقة واحدة) .وإذا مل تتوفر
هذه املعلومات حول القياسات على املدى الطويل من مصادر حملية ،ميكن إجراء تقدير هلا انطالقاً من املعلومات املقدمة
يف التوصية .ITU-R P.837
اخلطوة  :2حيسب التوهني املعني
التوصية .ITU-R P.838

(dB/km)  R

من أجل عوامل الرتدد واالستقطاب ومعدل املطر املعنية ابالستناد إىل

اخلطوة  :3حيسب طول املسري الفعال  deffللوصلة من خالل ضرب طول املسري الفعلي  dبعامل املسافة  .rوتعطي العالقة التالية
تقديراً هلذا العامل:
1
)) − 10,579(1 − exp( −0,024d

0,123

f

073
R00,,01

0,633

0,477d

= r

)(32

حيث ) f (GHzهو الرتدد و هو األس يف منوذج التوهني احملدد يف اخلطوة .2
اخلطوة  :4تعطي العالقة التالية تقديراً للتوهني على املسري الذي يتم جتاوزه أثناء  %0,01من الوقت:
dB

A0,01 = R deff = R dr

)(33

اخلطوة  :5ميكن استخالص قيم التوهني الذي يتم جتاوزه أثناء نسبة مئوية أخرى من الوقت  pيف املدى من  %0,001إىل
استناداً إىل القانون األسي التايل:
) +C3 log 10 p

= C1 p −(C2

Ap
A0,01

%1

)(34

مع:

)

(

1−C
C1 = 0, 07C0 0,12( 0 ) 



)(35a

) C2 = 0,855C0 + 0,546 (1 − C0

)(35b

) C3 = 0,139C0 + 0, 043 (1 − C0

)(35c

حيث:
0,12 + 0.4 log ( f /10 )0.8  f  10 GHz
 10

C0 = 
 0,12
f  10 GHz

)(36

اخلطوة  :6عندما يكون احلصول على إحصائيات الشهر األسوأ مرغوابً فيه ،حتسب النسب املئوية السنوية من الوقت  pاملقابلة
للنسب املئوية  pwللشهر األسوأ ،من خالل املعلومات عن املناخ احملددة يف التوصية  .ITU-R P.841وابلنسبة إىل قيم  Aاليت يتم
جتاوزها لنسب مئوية معينة من الوقت  pعلى أساس السنة ،يتم جتاوزها أيضاً يف أثناء النسب املئوية املقابلة من الوقت  pwعلى
أساس الشهر األسوأ.
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ويعترب إجراء التنبؤ املشار إليه أعاله صاحلاً يف كل أحناء العامل ،على األقل عند ترددات تصل إىل  ،GHz 100ومن أجل قيم لطول
املسري تصل إىل .km 60
2.4.2

طريقة مشرتكة للمطر والثلوج الرطبة

يعترب التوهني الناجم عن املطر  Apالذي يتم جتاوزه لنسبة مئوية من الوقت  pعلى النجو املعطى ابملعادلة ) (34يف الفقرة
أعاله سارايً ابلنسبة للمسريات الراديوية اليت حيدث خالهلا هطول لألمطار السائلة فقط.
وميكن أن يتأثر اخلبو على مسري أرضي جبسيمات الثلج الذائبة أو الثلوج الرطبة يف طبقة الذوابن .ويتم حتديد حدوث هذا التأثري
بواسطة ارتفاع الوصلة طبقاً الرتفاع املطر وهو ما خيتلف مبرور الوقت طبقاً للموقع اجلغرايف.
1.4.2

وميكن لتشكل اجلليد على اهلوائي أو على غالفه أو انفذته أن يسبب توهينات إضافية كبرية .وليس من العملي وضع منوذج شامل
هلذا املؤثر ،ألن اهلوائيات أن تبقى مبنأى عن اجلليد ليتحقق التشغيل املوثوق يف ظروف التجمد .ويسري األسلوب املذكور هنا،
لتقدير جمموع توهني املطر والثلوج الرطبة ،على هوائيات اخلالية من اجلليد.

تجاوز خالل نسبة مئوية معينة من الوقت مع أخذ املطر والثلوج الرطبة يف االعتبار .وينبغي
ويقدر األسلوب التايل التوهني امل ر
استخدام هذا األسلوب وتفضيله على ذاك املذكور يف الفقرة  1.4.2إال إذ علم مسبقاً أن املسري ال يتأثر ابلثلوج الرطبة .ويبدأ
األسلوب املذكور يف الفقرات الفرعية التالية ابختبار ما إذا كان ينبغي أن تؤخذ الثلوج الرطبة يف االعتبار .وإذا مل تكن تلك هي
احلالة ،يفرتض أن األسلوب املتبع هو ذلك املذكور يف الفقرة .1.4.2
ويفرتض منوذج املطر/الثلوج الرطبة املشرترك عدم وجود أي ارتباط بني معدل سقوط األمطار ومتوسط ارتفاع طبقة الذوابن.
وإذا أظهرت البياانت احمللية املوثوقة إحصائياً وجود ارتباط ،يفضل استخدام النموذج مع هذه البياانت على أساس مومسي أو شهري،
وفقاً للفرتات الزمنية اليت ميكن أن يفرتض فيها االرتباط مهمالً.
1.2.4.2

االختبارات األولية

حساب ارتفاعي اهلوائي األخفض واألعلى ابستخدام:
) ℎ𝑙𝑜 = 𝑚𝑖𝑛(ℎ1 , ℎ2

(ابألمتار فوق مستوى سطح البحر)

)(37a

) ℎℎ𝑖 = 𝑚𝑎𝑥(ℎ1 , ℎ2

(ابألمتار فوق مستوى سطح البحر)

)(37b

حيث  h1,2مها ارتفاعا مطرايف الوصلة ابألمتار فوق مستوى سطح البحر.
ويتم احلصول على متوسط ارتفاع املطر ،hrainm ،ابألمتار فوق مستوى سطح البحر .وإذا تعذر احلصول على هذه اإلحصاءات
طويلة األجل من مصادر البياانت احمللية ،ميكن احلصول على تقدير هلا من التوصية .ITU-R P.839
وجيرى اختبار تقصياً للحالتني ،وال يتطلب أي منهما مواصلة استخدام أسلوب املطر/الثلوج الرطبة:

احلالة  :1إذا كان  ،hhi  hrainm – 3 600تقع طبقة الذوابن دائماً فوق املسري ابلكامل .ويف هذه احلالة ،يستخدم األسلوب املذكور
يف الفقرة  1.4.2للحصول على التوهني الناجم عن املطر فقط.

احلالة  :2إذا كان  ،hlo  hrainm + 2 400تقع طبقة الذوابن دائماً حتت املسري ابلكامل .ويف هذه احلالة ،ميكن اعتبار التوهني الناجم
عن اهلطوالت صفراً.
ويف حال عدم سراين احلالة  1أو احلالة  ،2اتبع على النحو التايل.

التوصية
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احلسابت األولية

جيرى كل من احلسابني األوليني التاليني مرة واحدة فقط.
’ ‘1

التوهني الناجم عن املطر فقط املتجاورز خالل النسبة املئوية املطلوبة من الوقت

املتجاوز خالل النسبة املئوية
يستخدم األسلوب املذكور يف الفقرة  1.4.2للحصول على التوهني الناجم عن املطر فقط dB Arainp
ر
املطلوبة من الوقت ،p ،على النحو الوارد يف املعادلة ).(34
’ ‘2

متجهات التوهني الناجم عن املطر فقط وما يقابلها من النسبة املئوية من الوقت

املشرتك قيماً متعددة من النسبة املئوية من الوقت الذي يتجاوز خالله التوهني الناجم عن املطر
يتطلب منوذج املطر/الثلوج الرطبة ر
فقط ابلقيم املعطاة .وهكذا إذا كانت الدالة ) A(pتعرب عن منوذج التوهني الناجم عن املطر ،فإن منوذج املطر/الثلوج الرطبة حيتاج
إىل الدالة التكميلية ) .p(Aويقيَّم متجهان (مصفوفتان ببعد واحد) كوسيلة فعالة للحصول على ذلك ألي منوذج مطري:
املتجه  Tاحلاوي على قيم النسبة املئوية من الوقت املتناقصة لوغاريتمياً بواقع  10قيم يف كل مقياس عشري؛
املتجاوزة خالل كل نسبة مئوية من الوقت.
املتجه  Aاحلاوي على التوهينات املقابلة الناجم عن املطر فقط
ر

يعني فرادى أعضاء املتجهني مبؤشرات الحقات سفلية بني أقواس معقوفة.
ويف هذا الوصف لنموذج املطر/الثلوج الرطبةَّ ،
ويبلغ أدن مؤشر يف املتجهني  Tو Aصفراً.
وتضبط القيمة األوىل لكل متجه وفقاً ملا يلي:

( %من الوقت)
)(dB

𝑻[0] = 𝑃0

)(38

𝑨[0] = 0

)(39

حيث  P0هي النسبة املئوية الحتمال هطول األمطار يف املتوسط السنوي كما ترد يف املعادلة ) (1من التوصية
واليت ستكون قد حسبت خالل احلساب األويل ’ ‘1أعاله.

ITU-R P.837-6

وابلنسبة للمؤشرات  ... 3 ،2 ،1 = tوهلم جرا .تضبط أزواج القيم املتتالية وفقاً ملا يلي:
( %من الوقت)

𝑡𝑻[𝑡] = 𝑃0 10−0.1

)(40

) ]𝑡[𝑻(𝐴 = ]𝑡[𝑨

)(dB

)(41

املتجاوز خالل النسبة املئوية ] T[tمن الوقت على النحو الوارد يف املعادلة ).(33
حيث )] A(T[tهو التوهني الناجم عن املطر فقط
ر

ويستمر يف استخدام املعادلتني ) (40و) (41للقيم املتعاقبة للمؤشر  tيف حني إما
وتوقرف العملية عندما ال يصح أي من الشرطني.

% T[t]  0,001

أو

A[t] - A[t-1]  0,1

.dB

وخيصص ما يلي ليستخدم الحقاً يف احلساب:
ر

𝑁𝑙𝑎𝑠𝑡 = 𝑁𝑡 − 1
)(dB

( %من الوقت)

] 𝑡𝑠𝑎𝑙𝑁[𝑨 = 𝑡𝑠𝑎𝑙𝐴
] 𝑡𝑠𝑎𝑙𝑁[𝑻 = 𝑡𝑠𝑎𝑙𝑇

)(42
)(42a
)(42b
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حيث  Ntهو عدد األعضاء يف كل من  Aو.T
وكمجرد مسألة كفاءة يف احلساب ،ال حاجة لتنفيذ سوى املعادلتني ) (2bو) (2cمن التوصية  ITU-R P.837-6وابلتايل املعادلة
كل مرة أثناء اإلعمال املتكرر لنموذج املطر يف املعادلة ) ،(41ألن مجيع القيم األخرى تظل اثبتة يف خطوط الطول والعرض للمسري
الراديوي .وعالوة على ذلك ،تظل قيمتا  kو اثبتتني يف املعادلة ) (33من الفقرة  1.4.2أعاله.
)(2

3.2.4.2

تغي ارتفاع املطر

ينبغي استخدام اإلحصائيات طويلة األجل لتغري ارتفاع املطر املقيس ،إذا كانت متوفرة .وإذا كانت هذه البياانت غري متوفرة ،ينم رذج
تغري ارتفاع املطر بتسعة وأربعني ارتفاعاً ابلنسبة ملتوسط ارتفاع املطر ،مع احتمال مرتبط بكل منها يرد يف اجلدول  ،2الذي يعطي
مدى من  m 100ابلنسبة ملتوسط ارتفاع املطر .ويفرتض التوزع الطبيعي ،وابلتايل
االحتماالت  Πnأبن ارتفاع املطر سيقع ضمن ً 49
ميكن النفاذ إىل مجيع االحتماالت سوى االحتمال املركزي مبؤشرين ،على النحو املوضح يف اجلهة اليسرى من اجلدول.
املؤشر

اجلـدول
n

2

االحتمال

أو

Πn

0

48

0,000555

1

47

0,000802

2

46

0,001139

3

45

0,001594

4

44

0,002196

5

43

0,002978

6

42

0,003976

7

41

0,005227

8

40

0,006764

9

39

0,008617

10

38

0,010808

11

37

0,013346

12

36

0,016225

13

35

0,019419

14

34

0,022881

15

33

0,026542

16

32

0,030312

17

31

0,034081

18

30

0,037724

19

29

0,041110

20

28

0,044104

21

27

0,046583

22

26

0,048439

23

25

0,049588

إما

24

0,049977
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تعريف الوظائف املستخدمة يف األسلوب التايل

يلجأ أسلوب اخلطوة خبطوة الوارد يف الفقرة  3.2.4.2أدانه إىل استخدامات متعددة للوظائف الثالث التالية.

الوظيفة  :1مضاعف التوهني
يعرف كدالة ارتفاع نسبةً إىل ارتفاع املطر ابألمتار:
إن التوهني النوعي كمضاعف توهني بوحدة َّ dB
0  h
− 1 200  h  0
h  − 1 200


0
2

4 1 − e h / 70

(h) = 
2 2
2
 1 + 1 − e −( h / 600) 4 1 − e h / 70 − 1 


1


)

)

)

(()

(

(

)(43

حيث  h = h – hrainmو hهو االرتفاع الذي يسرتعي االهتمام.
وتستخدم هذه الوظيفة مراراً لقيم خمتلفة من  .hوينم رذج أتثري ذوابن جزيئات اجلليد على أنه ذو شأن من ارتفاع املطر هبوطاً إىل
 m 1 200أقل .ويفرتض التوهني الناجم عن أي ثلوج جافة فوق ارتفاع املطر غري ذي شأن .ويف ارتفاعات تقل عن m 1 200
حتت ارتفاع املطر ،يتخذ املضاعف قيمة  1للداللة على توهني انجم عن املطر فقط.

الوظيفة  :2متوسط املضاعف عرب املسي
يعرف متوسط املضاعف عرب املسري ) g(hrainكدالة ارتفاع املطر ،hrain ،ابألمتار فوق مستوى سطح البحر ،ملسري راديوي معني.
َّ
وتستخدم هذه الدالة لقيم خمتلفة من ارتفاع املطر الحتساب تباين ارتفاع املطر حول متوسط قيمة .hrainm
وتقسم هذه الوظيفة ارتفاع  m 1 200من طبقة الذوابن إىل  12شرحية ارتفاع كل منها  m 100أبرقام مؤشرات من  1للشرحية العليا
إىل  12للشرحية الدنيا .وابلتايل ترقَّم الشرائح تنازلياً من ارتفاع املطر .وألغراض احلساب ،يسمح ابمتداد املؤشرات إىل قيم سالبة
فوق ارتفاع املطر وإىل قيم أكرب من  12حتت طبقة الذوابن.
وحتسب مؤشرات أدن وأعلى الشرائح اليت يشغلها أي جزء من املسري:
)

)

𝑜𝑙ℎ𝑟𝑎𝑖𝑛 −ℎ
100

𝑖ℎ𝑟𝑎𝑖𝑛 −ℎℎ
100

( 𝑟𝑜𝑜𝑙𝑓 𝑠𝑙𝑜 = 1 +

)(44a

( 𝑟𝑜𝑜𝑙𝑓 𝑠ℎ𝑖 = 1 +

)(44b

حيث تقدم "أرضية" الدالة أكرب عدد صحيح ال يزيد عن متغريه ،وحيسب  hloو hhiيف الفقرة  1.2.4.2أعاله.
وجيب اآلن النظر يف احلاالت التالية:
يف حال  ،slo < 1يقع املسري كلياً فوق طبقة الذوابن .ويف هذه احلالة g = 0 ،وال حاجة حلساب آخر يف هذه اخلطوة.

ويف حال  ،shi > 12يقع املسري كلياً حتت طبقة الذوابن .ويف هذه احلالة g = 1 ،وال حاجة حلساب آخر يف هذه اخلطوة.
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ويف حال  ،slo = shiيقع املسري كلياً ضمن شرحية واحدة من طبقة الذوابن .ويف هذه احلالة:
)g =  (h

حيث

)(45

𝑛𝑖𝑎𝑟ℎ = 0,5 (ℎ𝑙𝑜 + ℎℎ𝑖 ) − ℎ

)(45a

وال حاجة حلساب آخر.
وإذا بلغ احلساب هذه النقطة ،جيب على املسري اجتياز أكثر من شرحية واحدة يف طبقة الذوابن .وميكن أن تقع أجزاء من املسري
أيضاً حتت الطبقة وفوقها.
وحيسب مؤشرا الشرحية األوىل واألخرية اللتني يتعني أخذمها بعني االعتبار يف احللقة التالية:
)𝑠𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 = 𝑚𝑎𝑥(𝑠ℎ𝑖 , 1

)(46a

)𝑠𝑙𝑎𝑠𝑡 = 𝑚𝑖𝑛(𝑠𝑙𝑜 , 12

)(46b

ويهيأ املضاعف  gبقيمة الصفر ليستخدم كمراكم.
وابلنسبة إىل كل مؤشر  sلشرحية من أول شرحية  sfirstحىت آخر شرحية  slastضمناً:

يبدأ احلساب لكل مؤشر شرحية

وجيب أن يتحقق أحد الشروط الثالثة التالية متاماً .ويف حال حتقق الشرط ،حيسب متوسط ارتفاع املسري ضمن الشرحية ابلنسبة إىل
ارتفاع املطر ،h ،وجزء املسري ضمن الشرحية.q ،
ويف حال  shi < sو ،s < sloجيتاز املسري الشرحية ابلكامل:
)(m

)𝑠 ℎ = 100(0,5 −

)(47a

𝑜𝑙𝑞 = ℎℎ𝑖−ℎ

)(47b

100

ويف حال  ،s = sloيقع اهلوائي األخفض ارتفاعاً ضمن الشرحية:
)(m

])ℎ = 0,5[ℎ𝑙𝑜 − ℎ𝑟𝑎𝑖𝑛 − 100(𝑠 − 1
𝑜𝑙ℎ𝑟𝑎𝑖𝑛 −100(𝑠−1)−ℎ
𝑜𝑙ℎℎ𝑖 −ℎ

=𝑞

)(48a
)(48b

ويف حال  ،s = shiيقع اهلوائي األعلى ارتفاعاً ضمن الشرحية:
)(m

]𝑠ℎ = 0,5[ℎℎ𝑖 − ℎ𝑟𝑎𝑖𝑛 − 100
𝑠ℎℎ𝑖 −ℎ𝑟𝑎𝑖𝑛 +100
𝑜𝑙ℎℎ𝑖 −ℎ

=𝑞

)(49a
)(49b
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وبعد حساب  hو qإلحدى احلاالت الثالث السابقة:
املعرفة أعاله ،حلساب مضاعف التوهني للشرحية:
تستخدم الوظيفة َّ ،1
)𝑔𝑠𝑙𝑖𝑐𝑒 = (ℎ

)(50

رجح جبزء من املسري ضمن الشرحية:
ويرا ركم املضاعف امل َّ
𝑒𝑐𝑖𝑙𝑠𝑔 𝑞 𝑔 = 𝑔 +

)(51

هناية احلساب لكل مؤشر شرحية
يف حال  ،slo > 12يقع جزء من املسري حتت طبقة الذوابن .ويف هذه احلالة حصراً ،حيسب اجلزء من املسري الواقع حتت الطبقة
𝑜𝑙ℎ𝑟𝑎𝑖𝑛 −1 200−ℎ
𝑜𝑙ℎℎ𝑖 −ℎ

=𝑞

)(52

ومبا أن مضاعف التوهني هو  1يف هذه احلالة ،يرا ركم اجلزء من املسري فقط:
𝑞𝑔 =𝑔+

)(53

وحيسب اآلن متوسط مضاعف التوهني عرب املسري ،g ،الرتفاع املطر احلايل.
الوظيفة :3

النسبة املئوية من الوقت كدالة التوهني الناجم عن املطر فقط

تقدم الدالة ) T(Aالنسبة املئوية من الوقت اليت يتجاوز فيها توهني معني انجم عن املطر فقط ،(dB) A ،وفقاً للمعادلة ).(33
وحيصل تقريب جيد هلذه الدالة ابستخدام املتجهني  Tو Aاملقيَّمني يف الفقرة .‘2’ 2.2.4.2
َّ
ورغم أن منوذج التوهني الناجم املطر يف الفقرة  1.4.2ال يصح للنسب املئوية من الوقت اليت تقل عن  ،%0,001فإن منوذج املطر/الثلوج
يوسع منوذج املطر ليشمل توهينات أكرب من  Alastيف منحدر اثبت
نسب مئوية أقل من الوقت .وهلذا الغرض َّ
الرطبة قد يتطلب ر
بواقع/dB 1مقياس رعشري من النسبة املئوية من الوقت .وتبني االختبارات أن هذا التوسيع ال يساهم إال مسامهات صغرية يف النتيجة
النهائية ،وال يتأثر خبيار املنحدر.
وتستخدم إحدى احلالتني اآلتيتني:

احلالة

A > Alast :1

يف هذه احلالة ،يعطى  pبتوسعة الوقت املنخفض ابستخدام:
)𝑡𝑠𝑎𝑙𝑇(𝑔𝑜𝑙𝑝 = 10𝐴𝑙𝑎𝑠𝑡 −𝐴+

)(54

حيث يعطى  Alastو Tlastابملعادلتني ) (42aو) (42bعلى التوايل.

احلالة

A  Alast :2

يف هذه احلالة ،حيسب  pمن املتجهني  Aو Tعلى النحو التايل.
ويضبط املؤشران األدن واألعلى للمتجهني  Aو Tبقيم أولية حتد كامل املتجهني بني قوسني:
𝑘𝑖𝑛𝑓 = 0

)(55a

𝑡𝑠𝑎𝑙𝑁 = 𝑝𝑢𝑠𝑘

)(55b
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ويتوصل احلساب التكراري التايل إىل قيمتي  kinfو ksupاللتني حتدان املتجه .A
خالل

ksup – kinf > 1

تبدأ حلقة خالل
)

يف حال

𝑝𝑢𝑠𝑘𝑘𝑖𝑛𝑓 +
2

𝐴 < 𝑦𝑟𝑡𝑘𝑨

وإال

( 𝑟𝑜𝑜𝑙𝑓 = 𝑦𝑟𝑡𝑘

)(56

𝑦𝑟𝑡𝑘 = 𝑓𝑛𝑖𝑘

)(56a

𝑦𝑟𝑡𝑘 = 𝑝𝑢𝑠𝑘

)(56b

هناية حلقة خالل
حيث تقدم "أرضية" الدالة أكرب عدد صحيح يقل عن متغريها أو

يساويه.

وتقرب اآلن النسبة املئوية املطلوبة من الوقت تقريباً جيداً ابستكمال داخلي لوغاريتمي:
َّ
𝑢𝑝 = 10

)(57

حيث:
𝐴−

] 𝑝𝑢𝑠

𝑨] −

] 𝑓𝑛𝑖𝑘[

𝑘[𝑨
𝑘[𝑨

)

𝑝𝑢𝑠

] 𝑓𝑛𝑖𝑘[

𝑻

𝑘[𝑻

]𝑝𝑢𝑠

( 𝑢 = log10 (𝑻[𝑘𝑠𝑢𝑝 ] ) + log10

)(57a

وتقدم الدالة ) T(Aقيمة  pكما حتسب ابملعادلة ) (54أو ابملعادلة ).(57
5.2.4.2

وصف خطوة خبطوة ألسلوب املطر/الثلوج الرطبة

اخلطوة  :1متجهات املضاعفات واالحتماالت
يستخدم األسلوب التايل حلساب املتجه G ،الذي حيتوي على متوسط مضاعفات التوهني عرب املسري ،واملتجه  Pالذي حيتوي على
االحتماالت املقابلة.
ويتطلب املتجهان  Gو 49 Pعضواً على األكثر يف كل منهما .ويفرتض الوصف التايل أن هذا العدد ملواقع التخزين متاح يف كل
متجه .وحيسب العدد الفعلي املستخدم كعدد صحيح .M
فيعني فرادى أعضاء املتجهني  Gو Pمبؤشرات يف الحقات سفلية حمصورة بني قوسني معقوفني،
أما ابلنسبة للمتجهني  Aوَّ ،T
ابتداء من الصفر.
وتسند قيمة صفر أولية إىل مجيع أعضاء املتجهني  Gو.P
وتسند قيمة  1أولية إىل ].G[0
وتسند قيمة صفر أولية إىل كل من املؤشرين  nو.m
وتبدأ اآلن حلقة حساب ابلزايدة التدرجية لقيم  nمن  n = 0إىل .n = 48

بدء حلقة حساب لكل قيمة للمؤشر

n
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اخلطوة الفرعية أ ) حساب ارتفاع املطر:
𝑛ℎ𝑟𝑎𝑖𝑛 = ℎ𝑟𝑎𝑖𝑛𝑚 − 2 400 + 100

(مرت فوق مستوى سطح البحر)

)(58

اخلطوة الفرعية ب) يف حال  ،hlo  hrainتقع طبقة ذوابن ابلكامل حتت املسري يف ارتفاع املطر هذا .ويف هذه احلالة ،ال حاجة إىل
كرر من اخلطوة الفرعية أ) ،وإال ترتك هذه احللقة ويستمر
أي مدخالت يف املتجهني  Gو .Pويف حال  ،n < 48يزاد  nتدرجاً وي ر
من املعادلة ).(63
ويف حال  ،hlo < hrainيستمر ابخلطوة الفرعية ج).

اخلطوة الفرعية ج) يف حال ) ،hhi > (hrain – 1 200يقع جزء من املسري على األقل ضمن طبقة الذوابن .ويف هذه احلالة ،يتبع ما يلي:
املعرفة يف الفقرة  4.2.4.2مع القيمة احلالية لالرتفاع كمتغري حلساب متوسط مضاعف التوهني عرب املسري،g ،
تستخدم الوظيفة َّ 2
على ارتفاع املطر هذا وذلك لتخصيصه إىل املتجه  Gللقيمة احلالية للمؤشر :m
) 𝑛𝑖𝑎𝑟𝑮[𝑚] = 𝑔(ℎ

)(59

وخيصص احتمال ارتفاع املطر هذا إىل املتجه :P
ر
]𝒏[𝚷 = ]𝑚[𝑷

)(60

حيث يؤخذ ] Π[nمن اجلدول .2
ويف حال  ،n < 48يزاد املؤشر .m
كرر من اخلطوة الفرعية أ ) ،وإال ترتك هذه احللقة ويستمر من املعادلة ).(63
ويف حال  ،n < 48يزاد املؤشر  nوي ر
ويف حال ) ،hhi  (hrain – 1 200يستمر ابخلطوة الفرعية د ).

وخيصص املضاعف  1إىل
اخلطوة الفرعية د ) يتم التوصل إىل هذه اخلطوة لقيم  nاليت تقع فيها طبقة الذوابن فوق املسري ابلكامل .ر
املتجه :G
𝑮[𝑚] = 1

)(61

ويرا ركم احتمال ارتفاع الطبقة هذا يف املتجه :P
]𝑛[𝚷 𝑷[𝑚] = 𝑷[𝑚] +

)(62

حيث يؤخذ ] Π[nمن اجلدول .2
الحظ عدم زايدة املؤشر  mيف هذه اخلطوة الفرعية.
وي ر

كرر من اخلطوة الفرعية أ) ،وإال ترتك هذه احللقة ويستمر من املعادلة ).(63
ويف حال  ،n < 48يزاد املؤشر  nوي ر

هناية حلقة احلساب لكل قيمة للمؤشر

n

حيسب عدد األعضاء يف كل من املتجهني  Gو:P
𝑀 = 𝑚+1

)(63
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اخلطوة  :2التكرار األويل
تعني قيمة جتريبية أولية للتوهني:
َّ
𝑝𝑛𝑖𝑎𝑟𝐴 = 𝑙𝑎𝑖𝑟𝑡𝐴

)(dB

)(64

حيث حيسب  Arainpوفق الفقرة .‘1’ 2.2.4.2
وحتسب النسبة املئوية املقابلة من الوقت اليت يتجاوز فيها هذا التوهني التجرييب:
)(%

𝑙𝑎𝑖𝑟𝑡𝐴
)
]𝑚[𝑮

𝑝𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 = ∑𝑀−1
( 𝑇 ]𝑚[𝑷 𝑚=0

)(65

املعرفة يف الفقرة  4.2.4.2أعاله.
حيث  Tهي الوظيفة َّ 3

ويعد لبحث ثنائي حبساب التوهني األدن واألقصى ابستخدام إحدى احلالتني التاليتني:
ر

احلالة :ptrial > p :1

يف هذه احلالة ،يزاد التوهني التجرييب زايدات تدرجية قيمة كل منها  Apحىت  ،ptrial  pعلى النحو التايل:
وخالل :ptrial > p

تبدأ حلقة خالل:

ويزاد التوهني التجرييب وحتسب النسبة املئوية  ptrialاملقابلة:
𝑝𝑛𝑖𝑎𝑟𝐴 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 = 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 +

)(dB
)(%

𝑙𝑎𝑖𝑟𝑡𝐴
)
]𝑚[𝑮

𝑝𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 = ∑𝑀−1
( 𝑚=0 𝑷[𝑚] T

)(66a
)(66b

هناية حلقة خالل:
)(dB

𝑝𝑛𝑖𝑎𝑟𝐴 𝐴𝑚𝑖𝑛 = 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 −

)(67a

𝑙𝑎𝑖𝑟𝑡𝐴 = 𝑥𝑎𝑚𝐴

)(67b

)(dB

احلالة :ptrial  p :2
يف هذه احلالة ،يضبط  Aminو Amaxمباشرة ابستخدام:
)(dB

𝐴𝑚𝑖𝑛 = 0,01

)(68a

)(dB

𝑙𝑎𝑖𝑟𝑡𝐴 = 𝑥𝑎𝑚𝐴

)(68b
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ويعاد تعيني التوهني التجريبي يف مركز مدى البحث بوحدة :dB
)(dB

) 𝑥𝑎𝑚𝐴 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 = 0,5(𝐴𝑚𝑖𝑛 +

)(69

اخلطوة  :3البحث الثنائي
املستهدف للتوهني:
يعني مدى البحث
َّ
ر
)(dB

) 𝑝𝑛𝑖𝑎𝑟𝐴𝐴𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 = 𝑚𝑖𝑛(0,1, 0,01

)(70

حيث حيسب  Arainpوفق الفقرة .‘1’ 2.2.4.2
وخالل

(Amax - Amin) > Arange

تبدأ حلقة خالل.
ويعاد حساب  ptrialابستخدام املعادلة ) (65مع القيمة احلالية للتوهني التجرييب .Atrial
ويعاد تعيني مدى البحث وفقاً إلحدى احلاالت التالية:
يف حال

ptrial > p
𝑙𝑎𝑖𝑟𝑡𝐴 = 𝑛𝑖𝑚𝐴

)(dB

ويف حال

)(71a

ptrial  p
𝑙𝑎𝑖𝑟𝑡𝐴 = 𝑥𝑎𝑚𝐴

)(dB

)(71b

ويعاد حساب  Atrialابستخدام املعادلة ) (69مع القيمتني احلاليتني للتوهني التجرييب األدن واألقصى  Aminو.Amax

هناية حلقة خالل

ويعطى اآلن التوهني الذي يتجاوز خالل  %pمن الوقت بفعل املطر والثلوج الرطبة معاً ابلتوهني التجرييب .(dB) Atrial
3.4.2

تدريج الرتدد يف إحصائيات التوهني بسبب املطر على املدى الطويل

عندما توجد إحصائيات موثوقة للتوهني على مدى طويل عند تردد واحد ،ميكن استعمال العالقة التجريبية التالية للحصول على تقدير
تقريبي إلحصائيات التوهني عند الرتددات األخرى الواقعة يف املدى من  7إىل  GHz 50لنفس طول القفزة ويف نفس املنطقة املناخية:
حيث:

) A2 = A1 ( 2 / 1)1 – H (1 , 2 , A1
f2
1 + 10– 4 f 2

= ) ( f

H (1,  2 , A1 ) = 1,12  10 −3 ( 2 / 1 ) 0,5 (1 A1 )0,55

)(72

)(73

)(74
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حيث  A1و A2مها قيمتان متساويتان يف االحتمال للزايدة يف توهني املطر عند الرتددين  f1و( f2بوحدات  ،)GHzعلى التوايل.
4.4.2

تدريج االستقطاب يف إحصائيات التوهني بسبب املطر على املدى الطويل

عندما توجد إحصائيات للتوهني على مدى طويل عن استقطاب واحد (رأسي ) (Vأو أفقي ) )(Hعلى وصلة معينة ،ميكن تقدير
التوهني لالستقطاب اآلخر على الوصلة نفسها بواسطة العالقة البسيطة التالية:
dB

300 AH
335 + AH

= AV

)(75

أو
dB

335 AV
300 – AV

= AH

)(76

وهااتن العالقتان صاحلتان يف مدى أطوال املسريات والرتددات الصاحلة لطريقة التنبؤ الواردة يف الفقرة .1.4.2
5.4.2

إحصائيات مدد اخلبو ومرات حدوثه

ابلرغم من قلة املعلومات عن التوزيع العاملي ملدد اخلبو حىت يومنا هذا تتوفر بعض البياانت ومنوذج جتريبي لبعض اإلحصائيات اخلاصة
مثل املدة املتوسطة للخبو وعدد مرات حدوثه .ومن الواضح أن معدل اخلبو ابملطر أقل بكثري من معدل اخلبو بسبب تعدد املسريات.
ومن انحية أخرى ،ختتلف القيمة الوسط والقيمة املتوسطة ملدة اخلبو ويشري ذلك إىل ختالف توزيع مدد اخلبو .عالوًة على ذلك ،هناك
عالمات كثرية تدل على أن مدة اخلبو يف املطر أعلى بكثري منها يف حال االنتشار ابملسريات املتعددة.
ويتحدد اخلبو هنا أبنه جتاوز قيمة التوهني  Aأثناء فرتة ما من الوقت (مثال  s 10أو أكثر) .وتعطى العالمة بني عدد مرات حدوث
اخلبو ) N(Aواملدة املتوسطة ) Dm(Aهلذا اخلبو واملدة الكلية ) T(Aاليت يتم جتاوز التوهني  Aأثناءها يف فرتة زمنية أطول من قيمة
حمددة يف املعادلة:
)N(A) = T(A) / Dm(A

)(77

وتتعلق املدة الكلية ) T(Aللخبو بتعريف حادث اخلبو .واخلبو الذي يهم التطبيقات عموماً هو التوهني  Aالذي تساوي مدته
أو تفوق  .s 10غري أن اخلبو األقصر (مثل فاصل اعتيان مدته  s 1يستعمل يف التجارب) مفيد أيضاً لتحديد النسبة املئوية من وقت
االنقطاع الكلي الناجم عن عدم التيسر (أي املدة الكلية للخبو اليت تساوي أو تفوق .)s 10
وميكن متثيل عدد مرات اخلبو الذي يتجاوز قيمة التوهني  Aأثناء  10ثوان أو أكثر ابملعادلة التالية (انظر املالحظة :)1
N10 s ( A) = 1 + 1313   p ( A)0,945

)(78

حيث ) p(Aهي النسبة املئوية من الوقت اليت يتم فيها جتاوز التوهني ) A(dBبسبب املطر يف السنة املتوسطة .وإذا مل تتوفر هذه
املعلومات من مصادر حملية للقياسات طويلة األجل ،ميكن احلصول عليها عن طريق حل املعادلة ) (34عددايً يف الفقرة .1.4.2
املالحظـة  - 1تستند املعادلة ) (78إىل نتائج القياسات خالل سنة إىل ثالث سنوات على  27وصلة ،مع ترددات ترتاوح بني  12,3إىل
وأطوال املسري بني  1,2و km 43يف الربازيل والنرويج والياابن وروسيا.

GHz 83

وتعرف شدة االنقطاع ) (OIأبهنا عدد أحداث عدم التيسر كل سنة ،وابلنسبة لوصلة راديوية رقمية ،تطرأ أحداث عدم التيسر كلما
مت جتاوز معدل معني للخطأ يف البتات لفرتات تفوق  10ثو ٍان .وينبغي استعمال األسلوب التايل للتنبؤ بشدة االنقطاع بسبب
التوهني ابملطر على وصالت بقفزة واحدة:
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اخلطوة  : 1احلصول على النسبة املئوية من الوقت ) p(Mاليت يتم فيها جتاوز هامش الوصلة ) M(dBبسبب التوهني ابملطر.
وإذا مل تتوفر هذه املعلومات من مصادر حملية للقياسات طويلة األجل ،ميكن احلصول عليها عن طريق حل املعادلة )(34
يف الفقرة  1.4.2حيث .M=Ap
اخلطوة  :2تعطي العالقة التالية تقديراً لشدة االنقطاع بسبب املطر:
) OI (M ) = N10 s (M

)(79

حيث ) M(dBهو هامش الوصلة املرتبط مبعدل اخلطأ يف البتات أو معدل خطأ الفدرة املعين وتعطى القيمة  N10sابملعادلة ).(78
ويتيح جممل القياسات (ملسري طوله  km 15برتدد  GHz 18يف شبه اجلزيرة اإلسكندانفية) اإلرجاع إىل عدم التيسر نسبة ترتاوح
بني  %95و %100من مجيع الظواهر النامجة عن املطر واليت يتجاوز مستواها  dB 15تقريباً .وبعد معرفة هذا اجلزء ميكن حساب عدم
التيسر عن طريق ضربه يف النسبة املئوية من الوقت الذي يتم أثناءه جتاوز قيمة التوهني  Aاملعينة حسب الطريقة الواردة يف الفقرة .1.4.2
6.4.2

اخلبو الناجم عن املطر يف الشبكات متعددة القفزات

هناك عدة تشكيالت متعددة القفزات هامة يف الشبكات من نقطة إىل نقطة اليت تؤدي فيها البنية غري املنتظمة للماء اجلوي دوراً،
وال سيما التشكيلة اليت حتوي سلسلة من القفزات يف شبكة ترادفية أو عدة سلسالت من القفزات يف شبكة تعتمد تنوع املسار.
1.6.4.2

طول القفزات يف شبكة ترادفية

يتأثر أداء اإلرسال اإلمجايل لنظام تراديف إىل حد كبري خبصائص انتشار الوصالت املختلفة .وميكن ،أحياانً ،أن حتقق الوصلة املادية
اإلمجالية نفسها بواسطة تركيبات خمتلفة لطول القفزات .وتؤدي حتماً زايدة طول القفزات إىل زايدة احتماالت االنقطاع على هذه
القفزات .وميكن ،من انحية أخرى ،أن تتطلب هذه اخلطوة تنقيص عدد القفزات ،وقد ال يؤدي ذلك إىل احنطاط األداء اإلمجايل
للنظام الرتاديف.
2.6.4.2

خبو مرتابط على املسيات الرتادفية

لو كان هطول األمطار مستقالً إحصائياً عن املكان ،لتحدد االحتمال اإلمجايل للخبو يف سلسلة خطية من الوصالت الرتادفية،
بتقريب جيد ،بواسطة العالقة التالية:
n

PT =  Pi

)(80

i =1

حيث  Piهو الوصلة من الرتبة  iعلى عدد كلي  nمن الوصالت.
وإذا كانت أحداث اهلواطل ،من انحية أخرى ،مرتابطة على منطقة حمدودة ،يصبح أيضاً التوهني على وصلتني أو أكثر من نظام
متعدد القفزات مرتابطاً ،وميكن يف هذه احلالة أن يكتب احتمال اخلبو املركب على النحو التايل:
n

 Pi

i =1

PT = K

حيث  Kهو عامل تعديل يشمل التأثري اإلمجايل لرتابط هطول األمطار.

)(81
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ال توجد دراسات كثرية حول هذا املوضوع .وقد اهتمت إحداها بدراسة الرتابط اآلين بني هطول األمطار يف مواقع خمتلفة تقع على
طول طريق شرق-غرب ،موازية تقريباً لالجتاه السائد حلركة العواصف ،بينما عمدت دراسة أخرى إىل مراقبة التوهني احلاصل على
سلسلة من القفزات القصرية املوجهة مشال-جنوب أو موازية تقريباً لالجتاه السائد للعواصف يف فصل أقصى هطول لألمطار.
فبالنسبة إىل حالة الوصالت املوازية الجتاه حركة العواصف ،كانت أتثريات الرتابط لسلسلة من الوصالت يبلغ طول كل منها  lأكثر
من  ،km 40أتثريات ضعيفة .وكان عامل التعديل  Kيف هذه احلالة أكرب من  0,9النقطاع يستحثه املطر مدته  ،%0,03وميكن
من مث جتاهله (انظر الشكل  . )5غري أنه يف حالة قفزات أقصر ،تصبح التأثريات أكثر داللة ،ويكون احتمال االنقطاع اإلمجايل
من أجل  10وصالت بطول  20و 10و km 5لكل منها ،بنسب  %80و %65و %40من توقع عدم االرتباط ،على التوايل
(عوامل تعديل من  0,8و 0,65و .(0,4ويبدو أن أتثري ارتباط هطول األمطار يكون أكرب يف القفزات األوىل القليلة مث يتضاءل كلما
تزايد الطول اإلمجايل للسلسلة.
ويبني الشكل  6عوامل التعديل يف حالة االنتشار يف اجتاه متعامد مع االجتاه السائد حلركة العاصفة .وتنخفض عوامل التحويل ،يف هذه
احلالة ،بشكل أسرع يف القفزات األوىل القليلة (اليت تدل على ارتباط أقوى على مسافات قصرية مما هو عليه يف حالة االنتشار املوازي
حلركة العواصف) ،وحتافظ فيما بعد على قيم اثبتة نسبياً (وهذا ما يدل على ارتباط أضعف على مسافات طويلة).
3.6.4.2

شبكات تنوع املسار

نظراً إىل إمكانية حدوث تغيري كبري يف البنية األفقية للهواطل على مسافة تقل عن الكيلومرت فإن الشبكات ابختالف املسار قد تضم
قفزتني ترادفيتني أو أكثر يف مساري اختالف أو أكثر .وابلرغم من عدم توفر معلومات بشأن حتسني التنوع يف شبكات تنوع املسار
الكاملة توجد بعض البياانت املتعلقة ببعض عناصر هذه الشبكة وخصوصاً فيما يتعلق ابملسريين املتقاربني ابجتاه عقدة الشبكة
واملسريات شبه املتوازية واملتباعدة أفقياً.
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5

عامل التعديل لتوهني مشرتك بسبب املطر على سلسلة من الوصالت الرتادفية
ذات أطوال متساوية ،l ،الحتمال جتاوز قدره  %0,03لكل وصلة

عامل التعديل،
K

عدد القفزات
1.3.6.4.2

املسيات التقاربية

تقدم التوصية  ITU-R P.1410معلومات عن عامل تعديل االختالف يف املسريات التقاربية يف أدن مدى للموجات املليمرتية.
وابلرغم من أن هذه التوصية قد أعدت ألغراض التطبيقات بني نقطة اثبتة ومنطقة ما ،فإهنا تعطي تعليمات عامة بشأن التحسني
الذي أدخلته مثل هذه العناصر لشبكة ابختالف التسيري (أو متشابكة) من نقطة إىل نقطة أو لرمبا إىل نقطتني.
وتتعرض آنياً الوصالت التقاربية من نقطة إىل نقطة إىل أعمال خبو خمتلفة بسبب التغري العشوائي للطقس والتوزيع املكاين ملعدل
هطول املطر .وقد حيصل نتيجة لذلك احنطاط يف نسبة التداخل إىل اإلشارة  S/Iبني الوصالت بني املستعملني يف قطاعات زاوية
خمتلفة عند حدوث خبو اإلشارة يف مسريها بسبب املطر بينما ال يتأثر التداخل بذلك.
وميكن تقدير توزيع اخلبو الرتاكمي التفاضلي الناجم عن املطر
اخلطوات التالية:

)(DRA

يف وصلتني متقاربتني عاملتني بنفس الرتدد ابتباع
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اخلطوة  :1إدخال معامل تقريبي للتوزيع السنوي للتوهني بسبب املطر ) Ai (in dBعرب كل مسري  1,2 = iابستعمال معامل توزيع
يرتاوح بني املديني الطويل والعادي:





 ln Ai − ln Ami
1
P( Ai ) = erfc 

2
2 S ai


)(82



حيث  erfc(x) = 2   x e −t dtهي دالة اخلطأ التكميلية .وحلساب القمتني  Amiو ،Saiيوصى ابستعمال اإلجراء املناسب
على القياسات احمللية املتاحة أو توزيع التوهني الناجم عن املطر الوارد يف الفقرة  1.4.2من التوصية  .ITU-R P.530-12ويرد هذا
اإلجراء ابلتفصيل يف امللحق  2ابلتوصية .ITU-R P.1057-2
2

اخلطوة  : 2حتديد اثبت عدم التجانس الناجم عن املطر  ،Drأي املسافة ابلكيلومرت حيث يصبح معامل الرتابط مساوايً
للقيمة  . 2 2وتعتمد قاعدة بسيطة حلساب  Drعلى خط العرض املطلق | |latللموقع:
| lat | 23o
23o | lat | 50o
| lat | 50o

1

Dr = 1,5
1, 75


)(83

اخلطوة  :3حتديد املسافة املعنية ملنطقة سقوط األمطار ابعتبارها .Dr × 20 = Dc
اخلطوة  :4تقييم املعلمة املكانية  ،1,2=i ،Hiعرب كل مسري بديل للطول :Li
2
Dr ) + 1  , i = 1, 2


( Li

H i = 2 Li Dr sinh −1 ( Li Dr ) + 2 Dr 2 1 −


)(84

اخلطوة  :5تقييم املعلمة املكانية  H12بني املسارين:
L1 L2

H12 =    0 (d )d 1d 2

)(85

0 0

حيث:
d  Dc
d  Dc

Dr


2
2
 Dr + d
0 ( d ) = 
Dr

 D 2 + D2
c
 r

)(86

وتعطي املعادلة التالية املسافة بني نقطتني يف املسارين البديلني اليت تشكل زاوية :φ
 L2

2

 L1 0 

1

0

d 2 =  12 +  22 − 2 1 2 cos  ,

)(87
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اخلطوة  :6حساب معامل الرتابط للتوهني الناتج عن املطر:

)

()

(

 H12

12
12
2
2
1
ln 
e Sa1 − 1 e Sa 2 − 1 + 1
S a1S a 2  H1 H 2


= ρa

)(88

اخلطوة  :7وتعطي العالقة التالية التوزيع الرتاكمي ل  DRA A1-A2الذي يتجاوز العتبة ( δAابلديسيبل):


 u2 
 u −  a u1 
exp  − 1  erfc  02
du1
 2 
2 
2



 2 1−  a 

1





u 01

1
u  1
PDRA = erfc  01  −
2
 2 2

)(89

حيث:
i = 1, 2

ln Ai − ln Ami
,
S ai
ln a − ln Am1
S a1

= ui

)(91

= u 01

ln ( Am1 exp (u1S a1 ) − a ) − ln Am2
S a2

)(90

= u 02

)(92

 2.3.6.4.2املسيات املتوازية املتباعدة أفقياً
تقدم بياانت مجعت يف اململكة املتحدة يف املدى  GHz 40-20دليالً عن التحسن يف اعتمادية الوصلة الذي ميكن حتقيقه
عند استعمال املسريات املتوازية يف شبكات االختالف بتبديل املسريات على النحو املبني يف الشكل 6أ .أما كسب التنوع (أي الفرق
بني التوهني ) (dBالذي يتم جتاوزه يف أثناء نسبة مئوية معينة من الوقت على وصلة واحدة والتوهني الذي يتم جتاوزه يف آن واحد
على وصلتني متوازيتني) فيكون على النحو التايل:
مييل إىل التناقص كلما زاد طول املسري عن  km 12أثناء نسبة مئوية معينة من الوقت ومن أجل فصل جانبي معني بني املسريين؛
–
يكون عادة أكرب يف حالة فصل من  km 8مما هو عليه عندما يكون الفصل بقيمة  ،km 4مع أن زايدة هذه املباعدة
–
إىل  km 12ال توفر حتسناً إضافياً؛
ال يتعلق ابلرتدد تعلقاً ملموساً داخل املدى  GHz 40-20وابلنسبة إىل هندسة معينة؛
–
يرتاوح بني  dB 2,8تقريباً أثناء  %0,1من الوقت و dB 4,0يف  %0,001من الوقت ،مع مباعدة من  km 8وطول للمسري
–
ابلقيمة نفسها تقريباً .وترتاوح القيم بني  1,8و dB 2,0من أجل مباعدة من .km 4
وفيما يلي اخلطوات الالزمة الشتقاق حتسني التنوع  Iوكسب التنوع  Gفيما يعلق مبسارات متوازية متاماً:
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6

( أ ) هندسة تنوع املسارات املتوازية
ب) هندسة تنوع املسارات اليت تنحرف عن كوهنا متوازية متاماً
مستقبل

RX1

مرسل

L1

TX1

S

D

مستقبل

RX2

مرسل

L2

TX2

(أ)
مستقبل

RX1

مرسل

L1

TX1

S1
j

مرسل
مستقبل

RX2

S2

TX2

L2

(ب)
P.0530-06

اخلطوة  :1اتباع اخلطوات  1إىل  4من الفقرة .1.3.6.4.2
اخلطوة  :2حساب  H12وفقاً للمعادلة ) .(84نظراً لتغري اهلندسة من تقارب املسارات املتوازية ،هناك تعديل يف اخلطوة  5من اإلجراء
املبني يف الفقرة  .1.3.6.4.2وبوجه خاص ،يعرب عن تعريف املسافة  dبني نقطيت عناصر املسري البديلة املستعملة حلساب معامل
الرتابط ) ρ0(dيف املعادلة ) (86يف هذه احلالة كما يلي:
0  1  L1 , 0   2  L2

d 2 = S 2 + 2 S 2 − D 2 1 −  2 + (1 −  2 )2

)(93

حيث يفصل أفقياً بني املسارات املتوازية مبسافة  Dو Sهي املسافة بني املرسلني (انظر الشكل 6أ).
اخلطوة  :3تكرار اخلطوة  6من الفقرة  1.3.6.4.2ابستعمال قيمة  H12املستمدة يف اخلطوة .2

اخلطوة  :4ويعطى التوزيع الرتاكمي لتشكيلة التنوع املتوازي الذي يتجاوز عمق اخلبو  Aiابملعادلة التالية:

 du




 u2 
 erfc  u1 −  a u
exp  −
 2 
 2 1− 
2
a




1





u2

1
2

= ) Pd ( Ai

)(94

حيث تعطى القيمة  ،1,2=i ،uiيف املعادلة ).(90
اخلطوة  :5يتم احلصول على حتسني التنوع  Iعند مستوى التوهني املرجعي  Aiاستناداً إىل العالقة التالية:
i=1,2

) P( Ai
,
) Pd ( Ai

= ) I ( Ai

)(95
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اخلطوة  :6يتم احلصول على كسب التنوع  Gعند النسبة املئوية املرجعية  tاستناداً إىل العالقة التالية (انظر املالحظة :(1
G( Ai ) = Ai (t ) − Ad (t ) ,

i=1,2

)(96

املالحظـة  - 1حلساب ) Ai(tو) Ad(tيف املعادلة ) ،(96ينبغي االحتفاظ ابملعادلتني ) (82و).(94

ينبغي تطبيق حتليل عددي لعكس املعادلة ).(94
يف حالة احنراف املسارين البديلني عن كوهنما متوازيني متاماً مع بعضهما بعض ،كما هو موضح يف الشكل  6ب) ،يتقاطع
متديد الوصلتني عند نقطة معينة يف املسافتني  S1و  S2انطالقاً من جهازي اإلرسال .وأيضاً ،حلساب عامل جدارة التنوع
(الكسب والتحسني) تكرر اخلطوات  1إىل  6من القسم احلايل .ومع ذلك ،تعطى قيمة  dيف هذه احلالة بواسطة املعادلة )(87
وتكون  H12على النحو التايل:
S1 + L1 S2 + L2

  0 (d =  1 −  2 )d 1d 2



S2

S1

الشـكل

= H 12

)(97
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عامل التعديل لتوهني مشرتك بسبب املطر على سلسلة من الوصالت الرتادفية طول كل منها  km 4,6تقريباً
لعدة سوايت الحتمال التجاوز لكل وصلة من الوصالت
)(May
1979 1975-March
) - 19751979مارس
(مايو
0.0001%

1.0

0.001%

0.9

0.1%

0.7
0.6

Modification
 Kعامل
 factor,التعديلK ،

0.01%

0.8

0.5

13

12

11

10

9

8

7

6

0.4
5

4

3

2

1

Number
hops
عددofالقفزات

4.6.4.2

مسيات مبكررات منفعلة

1.4.6.4.2

مكررات مستوي العاكس

فيما يتعلق ابملسريات ذات الفرعني أو أكثر (جمموع الفروع  ) Nواليت يستعمل لكل منها مستوي عاكسات منفصلة واليت
تكون فروعها متوازية بفارق درجات قليلة (انظر املالحظة  ،)1حيسب التوهني الناجم عن املطر على طول املسري ابستبدال طول
املسري كالتايل:
km

d = dleg1 + dleg2 + ... + dlegN

)(98
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يف طريقة الفقرة  1.4.2مبا فيها حساب عامل تناقص املسافة يف املعادلة ).(32

املالحظـة  - 1ال ميكن حالياً إعطاء تعليمات صارمة حول كيفية توازي التفرعات .وإذا مل يكن مسار التفرع موازايً ينتج عن املعادلة ) (98عامل تناقص
يف املعادلة ) (32أصغر مما جيب وابلتايل حيصل سوء تقدير للتوهني الكلي الفعال .وقد يستحسن حلل هذه املشكلة استعمال كل من املعادلة ) (98وطول
املسري الناتج عن طريق مجع هناييت أول وآخر تفرع يف حساب عامل التناقص كل على حدة مث حساب املتوسط.

r

ومثة طريقة بديلة تكمن يف اعتبار التفرعات مسريات منفصلة وتطبيق الطريقة اليت تنص عليها الفقرة .6.4.2
2.4.6.4.2

مكررات هبوائيات متعاكسة

عندما يستعمل تفرعا مسار أو أكثر نفس االستقطاب حتسب إحصائيات التوهني ابستعمال الطريقة الواردة يف  1.4.6.4.2فيما يتعلق
مبستوي العاكس.
وإذا استعملت تفرعات املسار استقطاابت خمتلفة تطبق طريقة الفقرة  1.4.2مع املعادلة ) (98لكل من االستقطابني األفقي والعمودي
من أجل احلصول على النسبتني املؤقتتني من الوقت  pHو pVاللتني مت أثناءمها جتاوز التوهني املطلوب (انظر املالحظة )1
يف االستقطابني األفقي والعمودي على التوايل .وتستعمل املعادلة ) (98حلساب طول املسري الكلي  dHهلذه التفرعات اليت تستعمل
االستقطاب األفقي وكذلك حلساب طول املسري الكلي  dVللتفرعات اليت تستعمل االستقطاب العمودي .مث حتسب النسبة املئوية
من الوقت  pاليت مت أثناءها جتاوز التوهني احملدد على طول املسري (انظر املالحظة :)2
%

p d +p d
p= H H V V
d H + dV

)(99

املالحظـة  - 1مبا أن الطريقة الواردة يف الفقرة  1.4.2تعطي التوهني الذي مت جتاوزه أثناء نسبة مئوية معينة من الوقت ميكن حتويلها رقمياً من أجل
احلصول على النسبة املئوية من الوقت اليت مت أثناءها جتاوز توهني معني.
املالحظـة  - 2يف حال احنراف تفرعات املسري عن التوازي بعضها ابلنسبة إىل البعض اآلخر وبشكل كبري يستحسن استخدام طريقة شبيهة بتلك
املقرتحة يف املالحظة  1من الفقرة  1.4.6.4.2من أجل حتسني االحنراف .ويف هذه احلالة ينبغي حساب التوهني لكل استقطاب على حدة.
7.4.2

التنبؤ بالنقطاع الناجم عن اهلواطل

عند تصميم وصلة رقمية ،حيسب احتمال جتاوز التوهني بسبب املطر
(انظر الفقرة  )5.3.2ملعدل اخلطأ يف البتات ) (BERاملعين من الصيغة التالية:

Prain

Prain = p / 100

املساوي هلامش احلماية من اخلبو املنتظم

(dB) F

)(100

حيث  (%) pهي النسبة املئوية من الوقت اليت يتجاوز خالهلا التوهني بسبب املطر  (dB) Fيف السنة املتوسطة وميكن التوصل إليها
حبل املعادلة ) (34الواردة يف الفقرة .1.4.2
3

تغيات زاوية الوصول و/أو زاوية االنطالق

ميكن أن تسبب تدرجات شاذة يف دليل االنكسار يف اجلو الصايف على طول املسري ،تغريات كبرية جداً يف زوااي الوصول واالنطالق
للموجات املرسلة واملوجات املستقبلة .وتكون هذه الرتددات شبه مستقلة عن الرتدد وحتدث أوالً يف املستوي الرأسي للهوائيات ويكون
مدى الزوااي أكرب يف مناطق الشواطئ الرطبة مما هو عليه يف املناطق الداخلية اجلافة .ومل تشاهد تغريات داللية أثناء حاالت اهلواطل.
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وميكن أن يكون التأثري كبرياً على مسريات طويلة تستعمل فيها هوائيات حبزم ضيقة وكسب ٍ
عال .فإذا كان عرض احلزمة ضيقاً،
ميكن أن يبقى اجتاه املوجة املغادرة/الواصلة بعيداً مبا يكفي عن احملور لكي حيدث خبو داليل (انظر الفقرة  .)3.2وإضافة إىل ذلك،
إذا حدث تراصف اهلوائيات أثناء فرتات تكون فيها زوااي الوصول شاذة جداً فقد ال يكون الرتاصف مثالياً .ومن مث عندما ترتاصف
اهلوائيات على مسريات حرجة (مثل مسريات طويلة يف منطقة ساحلية) يستحسن التأكد من الرتاصف عدة مرات يف فرتة من
بضعة أايم.
4

اخنفاض التمييز بالستقطاب املتقاطع

1.4

التنبؤ بالنقطاع الناجم عن أتثيات اجلو الصايف

)(XPD

ميكن أن يتعرض التمييز ابالستقطاب املتقاطع ) (XPDإىل احنطاط ٍ
كاف إلنتاج تداخل يف نفس القناة وبدرجة أقل تداخل يف القناة
اجملاورة .وجيب أن يؤخذ يف االعتبار اخنفاض التمييز  XPDالذي حيدث يف ظروف اجلو الصايف ويف ظروف اهلواطل كذلك.
حيدد التأثري املشرتك لالنتشار عرب مسريات متعددة وملخططات االستقطاب املتقاطع للهوائيات اخنفاض التمييز  XPDالذي حيدث أثناء
نسب مئوية صغرية من الوقت .حلساب أتثري هذه االخنفاضات يف أداء الوصلة يتعني اتباع اإلجراء التايل خطوة خبطوة:
اخلطوة  :1حساب:
XPDg  35

for

XPDg  35

for


 XPDg + 5
XPD0 = 
 40


)(101

حيث  XPDgهو احلد األدن للتمييز  XPDالذي يضمنه املصنع عند نقطة تسديد هوائيات اإلرسال واالستقبال أي احلد األدن
للتمييز  XPDلنقطة التسديد لكل من هوائي اإلرسال واالستقبال.
اخلطوة  :2تقييم معلمة النشاط عرب مسريات متعددة:
0, 75

)  = 1 − e− 0,2(P0

)(102

حيث  P0 = pw /100هو عامل حدوث مسريات متعددة يقابل النسبة املئوية من الوقت  (%) pwلتجاوز  dB 0 = Aيف الشهر
األسوأ املتوسط كما مت حسابه يف املعادلة ).(7
اخلطوة  :3حتديد:
𝑘𝑋𝑃
)
𝑃0

حيث:

( 𝑄 = −10 log10

one transmit
antenna
إرسال واحد
هوائي
إرسال two transmit
antennas
هوائيي

k 
Q = −10 log 10  XP 
 P0 





2


− 6  st 
− 4  10  



)(103

 0,7

=
1 − 0,3 exp



k XP

)(104

ويف حالة صدور إرسال ابستقطاب تعامدي من هوائيني خمتلفني ميثل  (m) stالفاصل الرأسي وميثل  (m) طول املوجة احلاملة.
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اخلطوة  :4تشتق املعلمة  Cمن الصيغة التالية:
C = XPD0 + Q

)(105

اخلطوة  :5حيسب احتمال االنقطاع  PXPالعائد إىل االستقطاب املتقاطع يف اجلو الصايف من الصيغة التالية:
M XPD
10

−

PXP = P0  10

)(106

حيث  (dB) MXPDهو هامش التمييز  XPDاملكافئ ملعدل اخلطأ يف البتات ) (BERاملرجعي الذي تعطيه الصيغة التالية:
بدون

XPIC

يف وجود
حيث
أو ابلقياس.

C 0 /I

C0

C
−

I
=
C
 C − 0 + XPIF
I


XPIC

هي نسبة املوجة احلاملة إىل التداخل ملعدل خطأ يف البتات

)(BER

MXPD

)(107

مرجعي واليت ميكن تقييمها سواء ابحملاكاة

 XPIFهو العامل املقيس يف املخترب لتحسني االستقطاب املتقاطع الذي يعطي الفارق يف العزل ابالستقطاب املتقاطع ) (XPIعند
نسب املوجة احلاملة إىل الضوضاء عريضة بقدر ٍ
كاف ( dB 35عادةً) وعند معدل خطأ يف البتات ) (BERمعني لألنظمة اجملهزة
أو غري اجملهزة مبلغي تداخل االستقطاب املتقاطع ) .(XPICوالقيمة النمطية للملغي  XPIFهي  dB 20تقريباً.
2.4

التنبؤ بنقطاع التمييز  XPDالعائد إىل أتثي اهلواطل

1.2.4

إحصائيات التمييز  XPDيف حاالت اهلواطل

حيدد املطر الكثيف قيم اخنفاض  XPDاملشاهدة أثناء نسب مئوية صغرية من الوقت .وإذا مل تتيسر التنبؤات أو القياسات املفصلة
على بعض املسريات ميكن احلصول على تقدير تقريبي لتوزيع قيم  XPDغري املشروط من خالل التوزيع الرتاكمي للتوهني بسبب
املطر متحد االستقطاب )( (CPAانظر الفقرة  (4.2بواسطة عالقة تساوي االحتماالت التالية:
dB

𝐴𝑃𝐶 𝑋𝑃𝐷 = 𝑈 − 𝑉(𝑓) log10

)(108

ويتعلق عموماً املعامالن  Uو)  V( fبعدد من املتغريات واملعلمات التجريبية ،مبا يف ذلك ،الرتدد .f ،وميكن ،ابلنسبة إىل مسريات يف خط
البصر مع زوااي ارتفاع صغرية واستقطاب أفقي أو رأسي أن حيسب هذان املعامالن حساابً تقريبياً بواسطة الصيغ التالية:
𝑓 𝑈 = 𝑈0 + 30 log10

8  f  20 GHz

for

for 20  f  35 GHz

0,19

)(109

V ( f ) = 12,8 f

)(110

V ( f ) = 22,6

وقد حددت لقيم توهني أكرب من  dB 15قيمة متوسطة  U0من  dB 15تقريباً مع حد أدن من  dB 9لكل القياسات.

ويصل تغري قيم  Uو)  V ( fإىل حنو يكون فيه الفرق بني قيم  CPAلالستقطابني الرأسي واألفقي غري ذي داللة عندما يصار إىل
تقدير  .XPDوينصح املستعمل ابستخدام قيمة  CPAلالستقطاب الدائري عندما يطبق املعادلة ).(108
وميكن تطبيق إحصائيات  XPDعلى املدى الطويل اليت مت التوصل إليها عند تردد معني على تردد آخر بواسطة العالقة شبه التجريبية التالية:
for 4 ≤ 𝑓1 , 𝑓2 ≤ 30 GHz

) 𝑋𝑃𝐷2 = 𝑋𝑃𝐷1 − 20 log10 (𝑓2 ⁄𝑓1

)(111
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حيث  XPD1و XPD2مها قيمتا التمييز  XPDاليت ال يتم جتاوزمها أثناء النسبة املئوية نفسها من الوقت عند الرتددين  f1و.f2
وتتأثر العالقة بني  XPDو CPAبعدة عوامل ،مبا يف ذلك اهلوائي املتبقي  XPDالذي مل يؤخذ يف االعتبار .وتعترب املعادلة
أقل دقة يف حالة فروقات كبرية بني الرتددات املتوالية .وتكون أكثر دقة عندما تقابل  XPD1و  XPD2االستقطاب نفسه
(األفقي أو الرأسي).

)(110

2.2.4

إجراء خطوة خبطوة للتنبؤ بالنقطاع الناجم عن أتثيات اهلواطل

اخلطوة  :1حتديد التوهني على املسري  (dB) A0,01الذي مت جتاوزه أثناء  0,01من الوقت من املعادلة ).(33
اخلطوة  :2حتديد التوهني على املسري املكافئ :(dB) Ap
) Ap = 10((U − C0 / I + XPIF ) /V

)(112

حيث حيصل على  Uمن املعادلة )  (109و  Vمن املعادلة ) (dB) C0 /I ،(110هي نسبة املوجة احلاملة إىل التداخل احملددة
للمعدل  BERاملرجعي بدون امللغي  ،XPICو (dB) XPIFهو عامل حتسني االستقطاب املتقاطع للمعدل  BERاملرجعي.
يف حالة عدم استعمال اجلهاز  XPICيضبط .0 = XPIF
اخلطوة  :3حتدد املعلمات التالية:
و

]) 23.26 log10 [𝐴𝑝 /(0.12 𝐴0.01
{=𝑚
40

if 𝑚 ≤ 40
otherwise

2

)

(

)(113

n = − 12,7 + 161,23 − 4m
)(114

جيب أن تكون قيم  nالصاحلة يف املدى من  3−إىل  .0ينبغي مالحظة أنه يف بعض احلاالت وخاصة عند استعمال اجلهاز
ميكن احلصول على قيم  nتقل عن  .3−يف هذه احلالة يتعني مالحظة أن قيم  pاليت تقل عن  3−سوف تؤدي إىل معدل BER
لالنقطاع يقل عن .5−10  1
XPIC

اخلطوة  :4حيدد احتمال االنقطاع من الصيغة التالية:
)PXPR = 10 ( n − 2

5

)(115

التشوه الناجم عن أتثيات االنتشار

يكمن السبب األويل للتشوه يف وصالت على خط البصر يف نطاقي املوجات  UHFو SHFيف اعتماد الرتدد على االتساع
وعلى أتخر الزمرة يف ظروف تعدد املسريات يف اجلو الصايف .وتؤدي الزايدة يف هامش احلماية من اخلبو يف األنظمة التماثلية إىل
حتسني األداء مبا أن أتثري الضوضاء احلرارية قد اخنفض .غري أن استعمال اهلوامش العريضة للحماية من اخلبو يف األنظمة الرقمية
لن يكون جمدايً إذا كان اخلبو االنتقائي للرتدد هو الذي يسبب اخنفاض جودة األداء.
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يف معظم األحوال يعتمد تشكيل قناة االنتشار على افرتاض أن اإلشارة تتبع عدة مسريات أو أشعة من املرسل إىل املستقبل .وهي تتضمن
املسري املباشر عرب اجلو وقد تتضمن مسرياً أو عدة مسريات إضافية آتية من االنعكاس األرضي و/أو االنكسار اجلوي .وإذا وصل إىل
املستقبل إشارة مباشرة وتكرار متأخر جداً له اتساع يكاد يكون مساوايً حيدث تداخل بني الرموز قد يؤدي إىل خطأ يف كشف املعلومات.
وتستعمل وسائل التنبؤ ابألداء مثل هذا النموذج املتعدد األشعة الذي يدمج خمتلف املتغريات مثل املهلة (الفارق الزمين بني أول شعاع
يصل وبني األشعة األخرى) وتوزيع االتساع الذي يصحبه منوذج خاص لعناصر التجهيز مثل املشكل ومسوي الطور وخمططات تصحيح
اخلطأ األمامي ) ،(FECوإخل .وهناك عدة طرق ميكن مجعها يف ثالث فئات عامة على أساس استعمال توقيع النظام أو تشوه االتساع
اخلطي ) (LADأو اهلامش الصايف للحماية من اخلبو .كثرياً ما يستعمل يف املنهج الذي يعتمد على التوقيع منوذج حماكاة ثنائي الشعاع
يستخدم يف املخترب ويربط بينه وبني معلومات أخرى مثل معلومات عن حدوث تعدد املسريات وعن خصائص الوصلة .أما يف املنهج
الذي يعتمد على التشوه  LADيقدر توزيع التشوه على مسري ما يالحظ عند ترددين يف النطاق الراديوي وتستعمل خصائص املشكل
ومسوي الطور ،إخل .كذلك يستعمل املنهج الذي يعتمد على اهلامش الصايف للحماية من اخلبو توزيعات إحصائية التساع الشعاع
مقدرة ابإلضافة إىل معلومات عن التجهيزات ابلقدر املستعمل يف املنهج الذي يعتمد على التشوه  .LADوالطريقة اليت توصي هبا
الفقرة  1.5هي الطريقة اليت تعتمد على التوقيع للتنبؤ ابخلطأ يف األداء.
يعتقد أن التشوه العائد إىل اهلواطل ميكن إمهاله وعلى أي حال فهي مشكلة أقل أتثرياً بكثري من التوهني بسبب اهلواطل يف حد ذاته.
ومن املعروف أن التشوه حيدث يف نطاقات امتصاص املوجات املليمرتية واملل يمرتية الفرعية غري أن أتثريها يف أنظمة التشغيل
غري واضح حىت اآلن.
1.5

التنبؤ بالنقطاع يف األنظمة الرقمية غي احملمية

يعرف احتمال االنقطاع هنا على أنه احتمال كون املعدل  BERأكرب من عتبة معينة.
اخلطوة  :1حساب مهلة متوسط الوقت انطالقاً من:
1,3

ns

d 
m = 0,7  
 50 

)(116

حيث  dهو طول املسري ).(km
اخلطوة  :2حتسب معلمة النشاط عرب مسريات متعددة  مثل اخلطوة  2من الفقرة .1.4
اخلطوة  :3حيسب احتمال االنقطاع االنتقائي من الصيغة التالية:


| 

حيث:


2m
2m
Ps = 2,15  WM  10− BM / 20
+ WNM  10− BNM / 20

| | r, M
| r, N M


)(117

 :Wxعرض التوقيع
 :Bxعمق التوقيع )(dB
 :r,xالتأخر املرجعي ) (nsاملستعمل للحصول على التوقيع مع  xوهي القيمة اليت تدل إما على خبو مع الطور
األدن )  (Mأو خبو مع طور غري األدن ) .(NM
)(GHz
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وإذا مل يتوفر إال معلمة النظام املقيس  Knميكن حساب احتمال االنقطاع االنتقائي يف املعادلة ) (117ابستعمال العالقة التالية:
2
Ps = 2,15 ( K n,M + K n, NM ) m
T2

حيث:

)(118

 :Tفرتة النظام
 :Kn,xمعلمة النظام املقيس مع  xاليت تدل على إما الطور األدن )  (Mأو الطور غري األدن )  (NMللخبو.
)(ns

وتقدم التوصية  ITU-R F.1093تعاريف معلمات التوقيع ومواصفة كيفية احلصول على التوقيع.
6

التقنيات اخلاصة بتخفيف أتثيات االنتشار عرب مسيات متعددة

ينبغي عند تصميم الوصالت مراعاة أتثريات اخلبو غري االنتقائي للرتددات البطيء نسبياً (أي "اخلبو املنتظم") العائد إىل متديد
احلزمة ،واخلبو االنتقائي للرتددات األسرع العائد إىل االنتشار عرب مسريات متعددة وهناك عدد من التقنيات املتوفرة لتخفيف مجيع
هذه التأثريات يف نفس الوقت .وغالباً ما ختفف نفس هذه التقنيات أيضاً اخنفاض متييز االستقطاب املتقاطع .وميكن تصنيفها
يف فئتني مها :التقنيات اليت ال تتطلب تنوعاً يف االستقبال أو اإلرسال والتقنيات اليت تتطلب التنوع.
ومبا أنه يستحسن جتنب التنوع قدر اإلمكان ألسباب اقتصادية ينظر أوالً يف االسرتاتيجيات والتقنيات بال تنوع الواردة
يف الفقرة  .1.6وهذه االسرتاتيجيات والتقنيات هلا عالقة أيضاً أبنظمة التنوع وينبغي استعماهلا عند اإلمكان حىت يف احلاالت اليت
ال متثل ضرورة ابلغة .أما تقنيات التنوع فرتد دراستها يف الفقرة .2.6
1.6

التقنيات بال تنوع

ميكن استعمال عدة تقنيات هبدف ختفيض أتثريات اخلبو الناجم عن املسريات املتعددة بال تنوع وذلك للوصالت سواء بني أبراج
قائمة أم بني أبراج سيعمل على بنائها .ويستحسن مراعاة استيفاء هذه التقنيات إلحدى االسرتاتيجيات التالية أو أكثر:
االسرتاتيجية  :Aالتخفيف من حدوث اخلبو املنظم الشديد الناجم عن آليات جوية (مثل متديد احلزم وفق اقرتان اهلوائي
واملسريات املتعددة اجلوية( ،انظر الفقرة )3.2؛
االسرتاتيجية  :Bالتخفيف من حدوث انعكاسات على سطح األرض؛
االسرتاتيجية  :Cختفيض التخالف الزمين بني االنعكاسات على سطح األرض واملوجات اجلوية.
1.1.6

زايدة ميل املسي

جيب حتديد مواقع الوصالت على حنو يستفاد به من التضاريس األرضية حبيث يزداد ميل املسري (ويسمى ذلك أحياانً
تقنية " )"high-lowإذ إن ذلك يستجيب ألهداف االسرتاتيجية  Aاملذكورة أعاله وجلزء من أهداف االسرتاتيجية  Bأيضاً .وينبغي
إرفاق هذه الطريقة بطريقة حجب التضاريس من أجل ختفيض سوايت االنعكاسات على سطح األرض (االسرتاتيجية B؛
انظر الفقرة  )2.1.6إذ إن الطريقتني وثيقتا الصلة.
وميكن ختفيض ارتفاع اهلوائي عند إحدى نهايتي املسري يف احلالة اليت تكون فيها األبراج موجودة وذلك الستيفاء االعتبارات اليت
سبق ذكرها شريطة التقيد بقواعد اإلفساح الواردة يف الفقرة .2.2.2

التوصية
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ختفيض أتثيات االنعكاسات على سطح األرض

جيب تركيب الوصالت حيث ميكن التخفيف من حدوث انعكاسات على السطح شديدة مرآوية ومنتثرة (أو على األقل
جعل االنعكاسات املرآوي ة الشديدة انعكاسات منتثرة أصغر) .وابلتايل التقليل من حدوث اخلبو الناجم عن املسريات املتعددة
على سطح األرض والتشوهات (االسرتاتيجية  .)Bوهناك تقنيات متعددة هلذا الغرض ترتبط غالباً بعضها ابلبعض اآلخر.
ولذا ال ينبغي تطبيق أحدها دون مراعاة التقنيات األخرى .وسرتد دراسة هذه التقنيات يف الفقرات التالية:
1.2.1.6

أتثي حجب نقطة االنعكاس

تكمن إحدى التقنيات يف االستفادة من التالل أو اجلبال أو املباين املوجودة على طول املسري من أجل حجب اهلوائيات
عن املسطحات األكثر مرآوية وانعكاسية (مثل املسطحات املائية والسهول وقمم التال ل املستوية العارية من األشجار
وسطوح املباين؛ انظر الشكل  .) 8يستحسن يف أفضل الظروف أن تكون التالل واجلبال مكسوة ابلنبااتت من أجل زايدة
خفض سوية اجملال املنعرج على سطحها .وميكن ابلطبع حجب املسطحات االنعكاسية بسهولة أكرب عند ختفيض إفساح املسري
(انظر الفقرة .)3.1.6
الشـكل 8
مثال حلماية هوائي حبجبه عن انعكاس مرآوي

h

d
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يستحسن إجراء دراسات ملسري احلزم الشعاعية من أجل إجياد عائق احلجب املناسب وذلك يف مدى من القيم الفعالة للعامل  kتقع
بني ( (%99,9) keأو قيمة حد أدن أخرى) وبني "الالهناية" (انظر الفقرة  .)2.2.2وينبغي االنتباه إىل أن يكون انعكاس السطح
حمجوابً ابلكامل أو جزئياً للقيم املرتفعة أو املتوسطة الفعلية للعامل  .kومن الواضح أن بعض فوائد أتثري احلجب هتدد ابستعمال عائق
احلجب إذا وقعت موجة منعكسة واحدة أو أكثر حتت أتثري "انكسار هائل" عند العوائق املذكورة إذ إن احتمال اخلبو الناجم عن
املسريات املتعددة على سطح األرض والتشوه يكون يف هذه الظروف أكرب .كما ينبغي احلرص على أن يكون انعراج املوجة املباشرة
مقبوالً مع مراعاة معايري إفساح املسري يف القيم الفعالة قليلة االرتفاع للعامل  kواليت تعادل حاالت االنكسار دون املعياري.
2.2.1.6

انتقال نقطة االنعكاس إىل سطح أقل انعكاسية

مثة طريقة أخرى تنطوي على تسوية ارتفاع اهلوائي عند أحد طريف املسري أو عند الطرفني حبيث تكون االنعكاسات الناجتة يف اجلبال
أو يف أرض مزروعة أقل شدة .وميكن تسوية ميل املسري يف حالة املسريات فوق املاء على حنو حيدث فيه االنعكاس فوق الرب وليس
فوق املاء ويفضل أن تكون أرضاً مكسوة ابألشجار أو النبااتت .وتقرب نقطة االنعكاس من اهلوائي املخفَّض وتبعد عن اهلوائي املرفوع.
وترد طريقة حتديد موقع مناطق االنعكاس املمكنة يف الفقرة ( 3.2.1.6اخلطوات من  1إىل  .)3وفيما يتعلق ابملسريات القصرية بقدر
ٍ
كاف يستحسن استعمال التقنية بكاملها من أجل حتديد إمكانية اختيار ارتفاع اهلوائي أو ارتفاع اهلوائيني حبيث يتم جتنب التداخل
الضار الناجم عن االنعكاسات املرآوية لسطح األرض.
وتعاجل الفقرة  4.2.1.6طرائق حساب أو قياس شدة االنعكاس املرآوي لسطح األرض.
3.2.1.6

االختيار األمثل الرتفاعات اهلوائي

ميكن أحياانً يف حالة املسريات القصرية تسوية ارتفاع هوائي واحد أو ارتفاع اهلوائيني (االستقبال واإلرسال) حبيث ال تسبب أي موجة
منعكسة على السطح تداخالً ضاراً ينتقل مع املوجة املباشرة ليسيء للقيم الفعالة للعامل  kبشكل كبري .كما ميكن تسوية ارتفاعات
اهلوائي من أجل إحداث انعكاسات على سطح األرض قليلة االنعكاسية ،كما يرد يف الفقرة  .2.2.1.6وفيما يلي طريقة اخلطوة
خطوة اليت تتيح تطبيق التقنيتني وحتديد مدى ضرورة التنوع:
اخلطوة  :1حيسب االرتفاع التقريبي هلوائيي اإلرسال واالستقبال ابستعمال قاعدة اإلفساح املتعلقة ابألنظمة بال تنوع يف الفقرة .1.2.2.2
اخلطوة  :2حيسب أعلى ارتفاع هلوائيي اإلرسال واالستقبال فوق املناطق احملتمل فيها حدوث انعكاس مرآوي والواقعة على خط املسري
أو جبواره .وقد يكون سبب االنعكاسات املرآوية الشديدة وجود مناطق مثل السطوح املائية أو السهول أو القمم املسطحة للتالل
غري املشجرة أو سطوح املباين .وقد ال يكون سطح االنعكاس يف هذه املناطق ابلضرورة أفقياً وقد مير نفس املسري مبناطق خمتلفة
عدة (انظر املالحظة  .)1وإذا أمكن حتديد بعض املناطق استناداً إىل اخلريطة جيب فيما يتعلق مبناطق أخرى دراسة دقيقة للتضاريس
على طول املسري أو جبواره مباشرة.
وتعطي العالقة التالية (انظر الشكل  )9االرتفاعني  h1و h2هلوائيني فوق منطقة انعكاس بزاوية ميل ( انظر املالحظة :)1

حيث:

:y2 ،y1
:h2G ،h1G
:y0
:x0

m

h1 = h1G + y1 − y0 + x0  103  tan 

)(119

m

h2 = h2G + y2 – y0 – (d − x0)  103  tan 

)(120

ارتفاع األرض عن سطح البحر يف املوقعني  1و ،2على التوايل
ارتفاع اهلوائيني عن سطح األرض يف املوقعني  1و ،2على التوايل )(m
ارتفاع النقطة املركزية ملنطقة االنعكاس عن سطح البحر )(m
املسافة بني النقطة املركزية ملنطقة االنعكاس واملوقع .(km) 1
)(m
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ويف حال وجود منطقة االنعكاس فوق البحر يستحسن مراعاة التغريات النامجة عن املد واجلزر.
الشـكل

9

املسي يف تضاريس أرضية عاكسة
1 000
900
800

h2

700

500

)(mاالرتفاع
(m)Height

600

400
300
200

h1

100
0
40

35

30

25

20

15

10

5

0

Distance
)(km
املسافة )(km

اخلطوة  :3حتسب املسافتان  d1و  d2بني كل سطح عاكس ممكن واملوقعني  1و ( 2انظر املالحظة  )2وذلك يف مدى القيم
الفع الة للعامل  kاحملصورة بني  (%99,9) keوالالهناية (انظر الفقرة 2.2.2؛ أما على الصعيد العملي فباإلمكان اختيار قيمة كبرية
مثل :)910  1,0 = k
km

d1 = d (1 + b) / 2

)(121

km

d2 = d (1 – b) / 2

)(122

حيث:


3 
(m + 1) 
3m

 1
 3c
m +1
cos  + arc cos
 2
3m
 3 3

d2
 103
) 4ae (h1 + h2

b=2

)(123

=m

)(124

)c = (h1 – h2) / (h1 + h2

)(125
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مع  ka = aeوهو نصف القطر املكافئ لألرض ابلنسبة إىل عامل  kمعني
ويف املعادلة ) (120يعرب عن  dابلكيلومرتات وعن  h1و h2ابألمتار.

(km 6 375 = a

نصف القطر املكافئ لألرض)؛

إذا أمكن جتنب مناطق االنعكاس املرآوي بتسوية ارتفاع أحد اهلوائيني أو ارتفاع كليهما مع مراعاة قواعد اإلفساح (اخلطوة  )1يتم
املدخل مث البدء من جديد ابخلطوة .2
تقدير التعديل ر
اخلطوة  :4أما ابلنسبة إىل السطوح العاكسة املرآوية اليت ال ميكن جتنبها ،حيسب فرق طول املسري بني املوجتني (أو "الشعاعني")
املباشرة وغري املباشرة (معرباً عنها أبطوال املوجة) يف نفس مدى القيم الفعالة ل :k

d 22 
−3
h2 −
  10
12,74k 



d 12 
h1 −

12,74k 


2f
0,3d

=τ

)(126

ويف كل مرة يكون فيها عدد أطوال املوجة  عدداً صحيحاً موجباً عندما تتغري  ،2 ،1( kإخل) ،فإن اإلشارة املستقبلة متر يف احلد
األدن ،األمر الذي يتوجب تفاديه قدر اإلمكان .وكلما ازداد عدد القيم الصحيحة لألطوال  min – maxعندما تتغري  kيف مداها
كلما ازداد احتمال اإلساءة إىل نوعية األداء مما يقتضي بعض التنوع.
عندما يكون  1  min – maxعند تغري  kيف املدى املطلوب ،ميكن جتنب التنوع على حنو شبه مؤكد .لكن فيما يتعلق مبسريات
يتجاوز طوهلا  km 7,5تقريباً ،فإن أفضل طريقة للتأكد من أن احلماية ابلتنوع غري ضرورية هي تطبيق طريقة حساب حدوث اخلبو
على املسريات املتعددة يف الفقرة  3.2وطريقة التنبؤ ابالنقطاعات يف األنظمة الرقمية غري احملمية يف الفقرة  .1.5وجيب يف مجيع احلاالت
تسوية ارتفاع أحد اهلوائيني أو ارتفاع كليهما على حنو يكون فيه  0,5 ≈ ابلنسبة إىل القيمة  kاملتوسطة.
عندما يكون  1  min – maxيصبح عمق اخلبو الناجم عن املسريات املتعددة على سطح األرض واحتمال ضرورة التنوع مرتبطني
بشدة انعكاس اإلشارة (انظر الفقرتني  2.2.1.6و )3.2.1.6ومعرفة ما إذا كان أحد اهلوائيني أو كالمها حيتوي على متييز ٍ
كاف ابلنسبة
إىل انعكاسات سطح األرض (انظر الفقرة  .)5.2.1.6وينبغي التذكر أنه يف حال املسريات الطويلة بشكل ٍ
كاف فإن الطبقات
الشاذة ذات عوامل تدرج االنكسار السالبة جداً قد تسبب خبواً للموجة املباشرة انمجاً عن متديد احلزمة وأن املوجة أو املوجات
املنعكسة على السطح قد تتعزز يف نفس الوقت إذ إن طاقة املوجة املباشرة تنتشر ابجتاه األرض .وأفضل طريقة لتحديد ضرورة
بعض احلماية ابلتنوع هي تطبيق طريقة حساب حدوث اخلبو على املسريات املتعددة يف الفقرة  3.2وكذلك طريقة التنبؤ ابالنقطاعات
يف األنظمة الرقمية غري احملمية يف الفقرة .1.5

املالحظـة  - 1مبا أن شكل املسريات يستند إىل عينة من االرتفاعات اليت تفصل بينها مسافة معينة ،فإن امليل الفعلي لسطح األرض يتغري قليالً بني
النقاط املقابلة على املسري .ويقرتح السماح بتعديل صغري للقيمة املقدرة لزاوية ميل املظهر الرقمي ( مثل القيم  m 10 ±املقابل لتنوعات ارتفاعات
الشكل يف طرف القطعة) .وميكن حسب االقتضاء إجراء فحص ابلنظر للمسري القائم بني نقاط اعتيان األرض.

ويف بعض احلاالت اليت يكون فيها شكل املسري قليل االنتظام أو يبدو تقطيعه غري مالئم ،يستحسن رسم منحين الرتاجع على طول املسري وفق
التعليمات الواردة يف الفقرة  1.4.2.1.6وافرتاض أن االنعكاس حيدث على هذا املنحين من أجل دراسة االرتفاعات فوق نقطة االنعكاس واملسافات
يف هذه النقطة .وينبغي يف هذه احلالة فحص اخلطوات اليت قدمت يف هذه الفقرة ويف الفقرة  1.4.2.1.6معاً.
املالحظـة  - 2يستحسن يف بعض احلاالت أن تكون أدن قيمة فعالة ل  kأقل من .(%99,9) ke

4.2.1.6

اختيار االستقطاب املتعامد

يستحسن اختيار االستقطاب املتعامد بدالً من االستقطاب األفقي فيما يتعلق ابملسريات فوق املاء برتددات أعلى من
تقريباً .ويتوقع أن حتقق زوااي التماس اليت تزيد عن  º0,7تقريباً اخنفاضاً يف انعكاس السطح من  2إىل  dB 17نسبة إىل التخفيض
الذي حيققه االستقطاب األفقي.
GHz 3

وميكن احلصول على تقدير أدق ملعامل االنعكاس الفعال لسطح األرض الداخل يف االنعكاس املرآوي عن طريق احلساب أو القياس
كما هو مبني يف الفقرات الالحقة:

التوصية
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حساب معامل االنعكاس الفعّال على سطح األرض

ميكن حساب معامل االنعكاس الفعال على سطح األرض ابتباع طريقة اخلطوة خطوة التالية (انظر املالحظة .)1
اخلطوة  :1حتسب السماحية املركبة لسطح األرض ، ،قرب مناطق االنعكاس على سطح األرض:
 = r − j18/f

)(127

حيث  rهو السماحية النسبية و اإليصالية ) .(S/mوتقدر القيم  rو استناداً إىل املعلومات الواردة يف التوصية .ITU-R P.527
اخلطوة  :2حتسب زاوية التماس ،j ،ملدى القيم الفعالة للعامل  kالناتج من اخلطوة  3من الطريقة الواردة يف الفقرة :3.2.1.6





h + h2
j= 1
) 1 − m (1 + b2
d

)(128

اخلطوة  :3حيسب معامل انعكاس السطح ،ρ ،لنفس مدى قيم :k
sin j − C
sin j + C

=

)(129

حيث:
C =  − cos 2j
 − cos 2j
2

=C

لالستقطاب األفقي

)(130

لالستقطاب املتعامد

)(131

اخلطوة  :4حيسب عامل التباعد ،D ،لسطح األرض:
) 1 − m(1 + b 2
) 1 + m(1 − 3b 2

=D
)(132

اخلطوة  :5حيسب الطول ،L1 ،للمجسم اإلهليلجي ملنطقة فرينل األوىل على سطح األرض طوال املسري:
−1

km

4 f h1 h2  10− 2 
f (h1 + h2 ) 2  10− 2 
L1 = d 1 +
1 +

3d
3d



)(133

وكذلك العرض  W1حسب االجتاه العرضي:
km

3  10− 4 d
f

= W1
)(134
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حيث يعرب عن  h1و h2ابألمتار وعن  dابلكيلومرتات .ويفرتض أن اجملسم اإلهليلجي ملنطقة فرينل األوىل ممركز على نقطة االنعكاس
اهلندسية لسطح انعكاس واضح (انظر املالحظة .)2
اخلطوة  :6عندما يتضح أن جزءاً واحداً من اجملسم اإلهليلجي ملنطقة فرينل األوىل حيدث انعكاساً مرآوايً يتم تقدير الطول  (km) xهلذا
اجلزء .ويقدر بعد ذلك عامل االنعكاس املرآوي (انظر املالحظة :)2
f (h1 + h2) 4 ( x) 2  10− 2
3h1 h2 d 3

= Rs
)(135

حيث يعرب عن  h1و h2هنا أيضاً ابألمتار وعن  dابلكيلومرتات .ويفرتض أن  1 = Rsابلتغيب.

اخلطوة  :7إذا كان السطح الداخلي للمجسم اإلهليلجي ملنطقة فرينل األوىل قليل االنتظام بعض الشيء يقدر عامل عدم انتظام
السطح  Rrكالتايل:
)1 + ( g 2 / 2
1 + 2,35( g 2 / 2) + 2 ( g 2 / 2) 2

= Rr
)(136

حيث:
40  f  h sin j
3

=g
)(137

مع العلم أبن  (m) hهو االحنراف املعياري الرتفاع السطح نسبة إىل منحين الرتاجع يف اجلزء من املسري الواقع داخل اجملسم
اإلهليلجي ملنطقة فرينل األوىل (انظر املالحظة  .)3ويفرتض أن  1 = Rrابلتغيب.
اخلطوة  :8حيسب معامل االنكسار الفعال للمدى املطلوب للقيم الفعالة للعامل :k
eff = DRs Rr

)(138

وميكن بعد ذلك تقدير سوية املوجة أو املوجات املنعكسة نسبة إىل املوجة املباشرة وذلك استناداً إىل التقنية الواردة يف الفقرة .5.2.1.6

املالحظـة  - 1يبدو أنه من الصعب احلصول على تقدير دقيق ملعامل االنعكاس الفعال للسطح يف العديد من املسريات الربية (خاصة ابلرتددات
املرتفعة) وذلك بسبب ارتياابت خمتلفة مثل إيصالية السطح ،عدم انتظام السطح ،إخل .وبسبب العامل الشخصي املصاحب للحساب حالياً.
وليست طريقة احلساب يف هذه احلاالت إال دليالً تقريبياً يتيح التعرف على املسريات اليت تواجه بعض املشاكل أو االختيار ملسري ما بدالً من
مسري آخر مع توجب عدم إمهال ما تيسره من فائدة .ويستحسن ابلنسبة إىل االنكسار على سطح األرض افرتاض أرض رطبة يف املناطق املعرضة عادة
للرطوبة يف الفرتات اليت يالحظ فيها اخلبو.
املالحظـة  - 2تعطي املعادلة ) (135نتائج أدق عندما ال يكون كفاف منطقة االنعكاس املرآوي بعيداً عن نقطة االنعكاس املرآوي .وقد يفضل
يف بعض احلاالت تقسيم منطقة فرينل األوىل إىل جزء غري منتظم أبداً وغري عاكس بوضوح (بسبب الزاوية املرتفعة اليت متيز سطح األرض أو بسبب
أتثري احلجب بسبب التضاريس األرضية) وجزء آخر على درجة أقل من عدم االنتظام وابلتايل عاكس جزئياً حيسب فيه عامل عدم انتظام السطح وفقاً
للخطوة  7املذكورة أعاله.
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جتدر اإلشارة على سبيل اإلعالم إىل أن املنطقة العاكسة من سطح األرض تغطي منطقة فرينل األوىل متاماً على طول املسري وأن اتساع املوجة املنعكسة
أعلى مبقدار  dB 2,6من اتساع املوجة املباشرة (دون مراعاة أتثريات عامل التباعد  Dأو متييز اهلوائي موضوع الدراسة يف الفقرة  .)5.2.1.6وقد تبلغ
هذه القيمة  dB 6إذا كانت املنطقة العاكسة تغطي متاماً منطقة فرينل األوىل ليس فقط يف بعدها الطويل بل يف بعدها العرضي أيضاً .وابملقابل إذا مل تقع
نقطة االنعكاس اهلندسية يف املنطقة العاكسة فإن اتساع املوجة املنعكسة لن يتجاوز – .dB 3,4وإن وقعت خارج منطقة فرينل األوىل متاماً فإن االتساع
النسبي للموجة املنعكسة يكون أقل من .dB 11,5-
املالحظـة  - 3قد يفضل يف حال عدم انتظام سطح أرض املسري رسم منحين الرتاجع على طول املسري ملسافة تعادل متاماً طول منطقة فرينل األوىل :وهذا
الرسم يستعمل كأساس لتحديد موقع نقطة االنعكاس مث حساب االحنراف املعياري لالرتفاعات  (m) hحول هذا املنحين .ونظراً إىل أن املوقع األويل
ملنطقة فرينل األوىل جمهول قد تكون العملية تكرارية .وإذا كانت منطقة فرينل األوىل فوق املاء يفرتض أن السطح منتظم.
2.4.2.1.6

قياس معامل االنعكاس الفعّال على السطح

ميكن يف شروط االنتشار العادية (انظر الفقرة  8املتعلقة أبفضل حلظة أثناء النهار وكذلك املالحظة  )1قياس معامل االنعكاس
الفع ال على السطح العاكس إبعداد خمطط ارتفاع اهلوائي  -كسب اهلوائي املتعلق بسوية اإلشارة املستقبلة عند تسوية
ارتفاع هوائي اإلرسال أو هوائي اال ستقبال يف مدى ترددات يكفي عرضه لرصد قيم املخطط الدنيا والعليا على حد سواء.
وإذا كان  (dB) Eهو الفرق بني السويتني الدنيا والعليا (انظر الشكل  )10يعطى معامل االنعكاس الفعال ابملعادلة التالية:
10  E /10 + 1 − 2  10  E / 20
10  E / 10 − 1

= eff

)(139

املالحظـة  - 1قد يكون سطح األرض أثناء الفرتة النهارية اليت يتوقع فيها الشروط العادية لالنتشار أكثر جفافاً مما هو عليه أثناء الفرتة النهارية اليت
تتوقع فيها ظواهر االنتشار ابملسريات املتعددة .وابلتايل يستحسن إجراء تصحيح يستند على معادالت الفقرة  1.4.2.1.6وإىل الفروق املعروفة إليصالية
األرض يف شروط الرطوبة أو اجلفاف .وال تقدم الفقراتن  1.4.2.1.6و 2.4.2.1.6إال تعليمات إمجالية هبذا الصدد.

الشـكل

10

قياس  (dB) Eعلى أساس خمطط ارتفاع اهلوائي  -كسب اهلوائي

E

h3

h3

h2

h2

h1

h1

B
P.0530-10

A

التوصية

48

ITU-R P.530-18

 5.2.1.6استعمال متييز اهلوائي
إذا كانت املسريات ذات ميل ٍ
كاف أو إفساح طبيعي كبري ،تصبح الزوااي بني املوجة املباشرة واملوجة أو املوجات املنعكسة على
سطح األرض كبرية بقدر كا ٍ
ف لالستفادة من املخطط النموذجي إلشعاع اهلوائي أو اهلوائيني من أجل متييز املوجة أو املوجات
املنعكسة .وحىت إذا مل تتوفر هذه الفرصة املرتبطة بتضاريس األرض ،قد يكون من املفيد إمالة اهلوائي أو اهلوائيني قليالً حنو األعلى
من أجل زايدة قدرة التمييز املتيسرة .وفيما يلي الطريقة خطوة خبطوة املناسبة هلذا الغرض:
اخلطوة  :1حتسب الزوااي بني املوجة املباشرة واملوجات املنعكسة على سطح األرض يف املوقعني  1و 2للمدى املطلوب من القيم
الفعالة  kالناجتة عن اخلطوة  3من الفقرة  ،4.2.1.6وذلك على النحو التايل:
ابdeg rés
لدرجات

 h1 h1 − h2
d2 
−3
−
 −
  10
d
d
12
,
74
k
 1


180


= 1

deg rés
ابلدرجات

 h2 h2 − h1
d1 
−3
−
−

  10
d
d
12
,
74
k
 2


180


= 2

)(140

)(141

اخلطوة  :2تقدير التوهني احلاصل يف اإلشارة (أو اإلشارات) املنعكسة على سطح األرض نسبةً إىل اإلشارة املباشرة والناتج عن متييز
اهلوائي (انظر املالحظة :)1
2





dB

 2 


 a2 

   2
La = 12  1  +
  a1 


)(142

حيث  a1و a2مها فتحتا نصف القدرة للحزمة يف اهلوائيني.
وإذا وقعت زاوية أو زوااي املوجة أو املوجات املنعكسة على سطح األرض يف فتحة نصف القدرة حلزمة أحد اهلوائيني أو كليهما،
يستحسن إمالة اهلوائي أو اهلوائيني املعنيني حنو األعلى مبقدار نصف عرض احلزمة من أجل إدخال متييز هوائي إضايف
(انظر املالحظة  .)2وحىت إذا كانت زاوية ورود املوجة املنعكسة على سطح األرض خارجة قليالً عن نصف فتحة حزمة اهلوائي
فقد يكون من املستصوب القيام إبمالة اهلوائي قليالً حنو األعلى (انظر املالحظة  .)2وميكن عندئذ تقدير التوهني اإلمجايل الناجم
عن متييز اهلوائي (انظر املالحظة :)1
2





dB

  2 + t 2 


 a2 

  +   2
t1  +
La = 12  1
  a1 


)(143

حيث  t1و t2مها زاويتا اهلوائيني اللذين جرت إمالتهما حنو األعلى.
اخلطوة  :3قد يكون من املفيد ابلنسبة إىل بعض املسريات تقدير أو قياس معامل االنعكاس الفعال على السطح من أجل احلصول
على تقدير إمجايل لسوية االنعكاس أو االنعكاسات على السطح يف الشروط العادية لالنتشار .وتستعمل هلذا الغرض املعلومات
الواردة يف الفقرة  .4.2.1.6ويعرب عندئذ عن التوهني الكلي لسوية املوجة أو املوجات املنعكسة على سطح األرض ابملعادلة التالية:
dB

𝑓𝑓𝑒𝜌 𝐿𝑠 = 𝐿𝑎 − 20 log10

)(144

حيث  Laتنتج عن املعادلة ) (142أو ) ،(143وفقاً للحالة .ونظراً إىل أنه ميكن تعزيز معامل االنعكاس الفعال على السطح
يف حاالت املسريات املتعددة على سطح األرض فمن غري الضروري تقديره بدقة كبرية أو تقديره على اإلطالق هبدف حساب زوااي
امليل حنو األعلى هلوائيي االستقبال واإلرسال (انظر اخلطوة .)5
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اخلطوة  :4إذا كان أحد اهلوائيني أو كالمها مائالً حنو األعلى ،فإن التوهني يف سوية اإلشارة املباشرة يف الشروط العادية
لالنتشار ( )4/3 = kيعطى ابملعادلة التالية (انظر املالحظة :)1
   2    2 
Ld (k = 4 / 3) = 12  t1  +  t 2  
  a1    a 2  



dB

)(145

وميكن تقدير ) Ld (kيف شروط االنعكاس الشديد أو االنعكاس دون املعياري على النحو التايل (انظر املالحظة :)1
2

dB









2

  t 2 −  d
 + 
  a2

  − 
Ld (k ) = 12  t1 d
  a1


)(146

مع العلم أبن زاوية الورود لإلشارة املباشرة تعطى تقريبياً ابملعادلة التالية (انظر املالحظة :)2

ابلدرجات
deg rés

 1 3
 d = − 0,0045d  − 
 k 4

)(147

اخلطوة  :5ميكن حساب عمق اخلبو األكرب املمكن يف شروط االنتشار العادية ) (4/3 = kبعد التداخل الضار بني اإلشارة املباشرة
أو اإلشارات املنعكسة على سطح األرض على النحو التايل:
) 𝐴𝑚𝑎𝑥 = −20 log10 (10−𝐿𝑑/20 − 10−𝐿𝑠⁄20

)(148

حيث تعطى  Ldيف املعادلة ) (145و LSيف املعادلة )( (144انظر املالحظة  .)2أما يف حاالت االنكسار فوق املعياري واالنكسار دون
املعياري حيث تتلقى اإلشارة املباشرة خسارة إضافية قدرها ( 0,5Laddانمجة عن متديد احلزمة يف حاالت االنكسار فوق املعياري) واإلشارة
املنعكسة على السطح كسباً قدره  ،–0,5Laddفإن أقصى عمق خبو ممكن يعطى ابملعادلة التالية:
dB

) 𝐴𝑚𝑎𝑥 = −20 log10 (10−(𝐿𝑑+0.5𝐿𝑎𝑑𝑑)/20 − 10−(𝐿𝑠 −0.5𝐿𝑎𝑑𝑑)⁄20

)(149

حيث  Ldتنتج عن املعادلة ) (146و Lsعن املعادلة )( (144انظر املالحظة .)2
وميكن استمثال زوااي ميل اهلوائيني هبدف التخفيض قدر اإلمكان من اخلبو الناجم عن املسريات املتعددة على سطح األرض
أو تشوه االتساع الناجم عن املسريات املتعددة على سطح األرض أو هاتني الظاهرتني معاً .وميكن حتقيق االستمثال الرامي
إىل ختفيض اخلبو إىل أبعد حد ممكن ،إبعطاء القيمة  Laddيف املعادلة ) (149قيمة تصبح فيها  Ldأقل من  Lsحبوايل  dB 0,3عندما
(  = kويتم على الصعيد العملي اختيار قيمة كبرية جداً ل  kمثل  ،)910  1 = kوبتخفيض  Amaxإىل أبعد حد ممكن بواسطة
اختيار جتريبي لزوااي امليل .وابملقابل ميكن إعطاء  effيف املعادلة ) (144قيمة قريبة أو أعلى من  1,0حبيث ينتج نفس الفرق
البالغ ( dB 0,3انظر املالحظة  )2قبل البدء بعملية االستمثال .وهبذا يتم تفادي احلالة اليت تكون فيها قيمة  effجمهولة .وينجم
عن هذه الطريقة تقليص هامش احلماية من اخلبو مبقدار يرتاوح بني .dB 4-2,5
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وميكن حتقيق ختفيض تشوه االتساع الناتج عن املسريات املتعددة يف السطح بطريقة مثلى عن طريق زايدة زوااي امليل إىل أن يصل متييز
اهلوائي للموجة أو املوجات املنعكسة على سطح األرض إىل حده األقصى .وحيدث ذلك عندما يصل فرق التمييز بني املوجة املباشرة
واملوجة أو املوجات املنعكسة حده األقصى .غري أنه من أجل استمثال زوااي امليل بدقة تبعاً للتشوه احلاصل من املسريات املتعددة على
سطح األرض ،جيب توفري املخططات النموذجية للهوائي إذ إن املعادلة ) (143أقل دقة خارج منوذج فتحيت نصف القدرة حلزمة اهلوائي
وخاصة مع االقرتاب من حدود الفص الرئيسي (انظر املالحظة  .)1ومبا أن استمثال تشوه االتساع يتحقق مقابل ختفيض إضايف
هلامش احلماية من اخلبو املنتظم يوصى بزايدة زوااي امليل الناجتة عن استمثال اخلبو بنفس النسبة إىل أن ميكن التوصل إىل حد أعلى
من ختفيض هامش احلماية من اخلبو البالغ  dB 6تقريباً .وابلرغم من أن زوااي امليل الناجتة تعادل استمثاالً أقل للخبو حبد ذاته فإن
زايدة عمق اخلبو ال تعادل إال جزءاً من الديسيبل (انظر املالحظة .)3
جتدر اإلشارة إىل أن التمييز األمثل للمسريات املتعددة على سطح األرض والناتج عن ميل اهلوائي أو اهلوائيني حنو األعلى يعمل
أيضاً على زايدة التمييز املتعلق ابملسريات املتعددة يف اجلو (انظر املالحظة .)4

املالحظـة  - 1يكون هذا التقريب للحزمة الغوسية أكثر دقة يف فتحة حزمة اهلوائي .أما خارج هذه الزاوية فيمكن استعمال املخططات النموذجية
الفعلية للهوائي من أجل احلصول على تقدير أدق حسب االقتضاء ،وذلك ابلغ األمهية عند االقرتاب من حدود الفص الرئيسي.

املالحظـة  - 2إمالة اهلوائيات حنو األعلى أمر مرغوب به لتحسني نوعية األداء يف اخلبو الناجم عن املسريات املتعددة يف األرض مهما كانت سوية
املوجة أو املوجات املنعكسة على سطح األرض يف شروط االنتشار العادية (مثل  .)4/3 = kوهدف ختفيض اخلبو إىل أبعد قدر ممكن هو ختفيض
سوية املوجة أو املوجات املنعكسة على سطح األرض أكثر من سوية املوجة املباشرة مع ختفيض هذه السوية األخرية مبقدار يكفي فقط خلفض عمق
اخلبو الكلي .وهدف التخفيض األمثل من تشوه االتساع هو جعل الفرق النسبي بني اتساع املوجة املباشرة واتساع املوجة أو املوجات املنعكسة على
سطح األرض مقابل زايدة طفيفة للحد األقصى لعمق اخلبو .وابإلمكان حتقيق هذين االستمثالني بتعديل زوااي ورود املوجة أو املوجات املنعكسة على
سطح األرض حبيث تقابل نقاطاً على املخطط النموذجي للهوائي متثل كسوابً أقل ارتفاعاً .وميكن عند الضرورة التعويض عن توهني هامش احلماية
من اخلبو املنتظم يف الشروط العادية الذي يتبع توهني متييز اهلوائي ابجتاه املوجة املباشرة الناجم عن إمالة اهلوائي حنو األعلى وذلك بزايدة حجم اهلوائيات.

وتتوقف زوااي ميل اهلوائي اليت تتيح ختفيض أتثري انعكاسات سطح األرض يف شروط االنتشار العادية على هندسة شكل
املسري وفتحة حزمة اهلوائي والسوية النسبية لالنعكاسات على سطح األرض .وابلرغم من أن زاوية امليل الواجب استعماهلا
يف شروط االنتشار العادية تزداد بزايدة فتحة احلزمة يالحظ نقصان يف النسبة الضرورية بني زاوية امليل وفتحة احلزمة كلما
ازدادت هذه الفتحة.
وتكون زوااي ميل اهلوائي اليت تتيح ختفيض أتثري انعكاسات السطح يف شروط املسريات املتعددة على سطح األرض أكرب من الزوااي
املقابلة هلا يف شروط االنتشار العادية؛ ويتم عادة اختيار قيم الزوااي يف شروط املسريات املتعددة .وعندما تسبب طبقة طرفية كمجرى
ما مثالً توهيناً انمجاً عن متديد احلزمة أو سوية اإلشارة املباشرة ،فإن احتمال تعزيز اإلشارة أو اإلشارات املنعكسة على سطح األرض
يزداد يف نفس الوقت مما يؤدي إىل حاالت خبو شديد انجم عن املسريات املتعددة .كما ويالحظ أيضاً ازدايداً يف تشوه االنتشار.
وميكن إجراء حماكاة مطابقة للتعليمات الواردة يف اخلطوة  5من أجل اختيار زوااي امليل اليت تقلل عمق اخلبو املعرب عنه
يف املعادلة ) (149إىل أبعد حد ممكن( .إن احتمال ختفيض الفرق بني  Ldو Lsإىل أقل من  ،dB 0,3وهو ينتج عن تعديل إحدى
هاتني القيمتني أو كليهما ،ليس له أتثري سلبي ظاهر على النتيجة) .وتتغري زوااي امليل املثلى تبعاً لتغري زوااي املوجات املنعكسة على
سطح األرض واملعرب عنها يف املعادلتني ) (140و) .(141وتقابل أكرب زوااي ميل للهوائي أكرب زوااي انعكاس على األرض .ويرتاوح
مقدار ختفيض اهلامش النمطي لزوااي امليل املثلي كما ذكر سابقاً يب  dB 4-2,5ويف مجيع احلاالت يف حال زايدة حجم اهلوائيات
من أجل التعويض عن نقصان هامش احلماية من اخلبو املنتظم ينبغي البدء بعملية استمثال جديدة بغية حتديد زوااي ميل مثلى جديدة.
وينبغي كما ورد سابقاً أن تسبق عملية التخفيض األمثل لتشوه االتساع اخلطوة اليت تتيح ختفيض اخلبو إىل أقل حد ممكن وزايدة
زوااي امليل بنفس النسب .ويرتبط استعمال إحدى جمموعيت زوااي امليل أو استعمال ٍ
خليط من هاتني اجملموعتني ابعتبارات متعلقة
ابلنظام (انظر املالحظة .)3
وينبغي اإلشارة إىل أنه يتم التعويض عن جزء من ختفيض متييز اهلوائي ابجتاه الشعاع األقوى (ويتمثل عادة ابملوجة املباشرة) الناتج
عن ميل اهلوائي واملقابل لشروط املسريات املتعددة للسطح بسبب أن هذا الشعاع له عموماً زاوية ورود موجبة.
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املالحظـة  - 3إن احلل األفضل هو جتنب زايدة حجم اهلوائي ابستمثال زوااي ميله حبيث ينخفض احلد األدن لعمق اخلبو إىل أقل قدر ممكن (مقابل
نقصان هامش احلماية من اخلبو يرتاوح بني  .)dB 4-2,5ابملقابل إذا نتج عن استمثال زوااي امليل هبدف ختفيض اتساع التشوه زايدة يف جودة األداء تكفي
لتفادي اللجوء إىل التنوع يكون التفضيل هلذا احلل .ويتوقف االختيار حسب االقتضاء على نوعية التسوية املستعملة يف النظام .وهناك حل اثلث ينطوي
على اختيار زوااي ميل للهوائي يؤدي إىل نقص يف هامش احلماية من اخلبو املنتظم يرتاوح بني القيمتني القصوتني  dB 4-2,5و dB 6تقريباً .ومن اهلام
مالحظة أن التخفيض األمثل للتشوه يؤدي إىل عدم استبعاد شروط اخلبو املثلى إال قليالً (أي عمق خبو احلد األدن).
املالحظـة  - 4تشري كل حتاليل رسم اإلشعاعات والقياسات التجريبية املعمقة لزوااي الورود واتساع أقوى ثالث موجات للمسريات املتعددة إىل أن موجة
املسريات املتعددة يف اجلو الذي ميثل زاوية الورود األكرب هي عموماً املوجة األقوى .وهكذا طاملا مت اختيار زوااي ورود أكرب من أكرب زاوية ورود (أقل من °0,3
ألطوال املسري احملصورة بني  31و )km 51ازداد متييز اهلوائي للمسريات املتعددة يف اجلو .وهكذا ينبغي عموماً أن يقوم استمثال إمالة اهلوائي حنو األعلى على
أساس ختفيض التأثريات املتتالية لالنتشار ابملسريات املتعددة على سطح األرض إىل أكرب حد ممكن.
3.1.6

ختفيض إفساح املسي

مثة طريقة أخرى أقل وضوحاً أو حتديداً من الطرائق األخرى تنطوي على ختفيض إفساح املسري هبدف إدخال كمية ميكن التنبؤ هبا
من التوهني من خالل االنعراج يف شروط االنكسار دون املعياري على األقل .ويعتقد أن هذه التقنية فعالة خاصة ألهنا:
ختفف من احتمال و/أو شدة التوهني الناجم عن متديد احلزمة الذي يؤثر على املوجة املباشرة بسبب طبقة طرفية
(مثل اجملرى) تقع مباشرة أو جزئياً حتت طول املسري الكلي (االسرتاتيجية )A؛
ختفف يف نفس الوقت احتمال تعزيز هذه الطبقة النعكاسات السطح (االسرتاتيجية .)B
وابلتايل احتمال أن جتتمع املوجة املباشرة بطريقة ضارة مع انعكاس سطح واحد أو أكثر مسببة بذلك خبواً شديداً انتقائياً يف الرتدد.

ويكمن السبب الذي يشجع على االعتقاد بفعالية الطريقة يف أن التأخر احلاصل بني املوجة املباشرة واملوجة أو املوجات املسببة للتداخل
واملنعكسة على سطح األرض يقل إذا مل تقع الطبقة الطرفية اليت تسبب حتديد حزمة املوجة املباشرة إال جزئياً حتت املسري (االسرتاتيجية .)C
على حنو يكون فيه اخلبو االنتقائي للرتدد أقل شدة مما إذا وقعت هذه الطبقة بكاملها حتت املسري.
وتتطلب هذه التقنية حال توافقياً بني ختفيض أتثريات اخلبو الناجم عن املسريات املتعددة على السطح من جهة وازدايد اخلبو الناجم
عن التوهني ابالنعراج يف شروط االنكسار دون املعياري من جهة أخرى .وقد أعدت قاعدة إفساح املسري الواردة يف الفقرة 1.2.2.2
هبدف جتنب التوهني ابالنعراج يف شروط االنكسار العادية (أي قيمة وسطية فعالة للعامل  )kمع إاتحة توهني ابالنعراج قدره dB 6
تقريباً يف الشروط املقابلة للقيمة  .(%99,9) keوفيما خيص األنظمة ذات هوامش احلماية الكافية من اخلبو املنتظم ،ميكن مبدئياً
قبول توهني أكرب ابالنعراج يف الشروط العادية كما يف شروط االنكسار دون املعياري.
هذه التقنية ابلغة األمهية ابلنسبة إىل املسريات ذات امليل القليل أو املعدوم .غري أنه من املفيد أيضاً ابلنسبة إىل املسريات ذات امليل
البسيط ختفيض إفساح املسري من أجل ختفيض إضايف لتأثريات املسريات املتعددة.
تطبق هذه التقنية مبزيد من األمان على اهلوائي األقل ارتفاعاً يف تشكيلة ابالختالف املكاين ويوصى ابستعماهلا بشكل تلقائي
يف الطريقة الواردة يف الفقرة .1.2.6
2.6

تقنيات التنوع

تشمل هذه التقنيات التنوع يف املكان والزاوية والرتدد .وينبغي جتنب تنوع الرتدد واالعتماد على التنوع يف املكان ويف الزوااي أو على اجلمع
بينهما ،ليس فقط ألن فعالية استعمال طيف الرتددات أكرب يف هذه الطريقة ولكن ألن هاتني التقنيتني تعطيان عموماً نتائج أفضل.
فالتنوع املكاين خاصة يساعد على جماهبة اخلبو املنتظم (مثل اخلبو الناجم عن خسارة متديد احلزمة عن تعدد املسريات يف اجلو مع أتخر
نسبي قصري) وكذلك اخلبو االنتقائي للرتدد ،بينما ال يتيح تنوع الرتدد إال جماهبة خبو الرتدد االنتقائي (مثل اخلبو الناجم عن مسريات
متعددة على سطح األرض و/أو يف اجلو) .ولذا ينبغي جتنب تنوع الرتدد كلما أمكن ذلك من أجل احملافظة على الطيف .أما عند
استعمال االختالف املكاين ،فيجب استخدام اختالف الزوااي كذلك من خالل إمالة اهلوائيات حنو زوااي خمتلفة إىل األعلى .وميكن
استعمال اختالف الزوااي يف احلاالت اليت ال ميكن فيها استعمال اختالف مكاين مناسب أو من أجل ختفيض ارتفاع األبراج.
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وتتعلق درجة التحسن اليت توفرها كل هذه التقنيات مبدى عدم ترابط اإلشارات يف قنوات تنوع النظام .ويكفي يف األنظمة التماثلية
ضيقة النطاق أن حيدد التحسن يف إحصائيات عمق اخلبو عند تردد واحد .أما يف األنظمة الرقمية عريضة النطاق ،فيتعلق أيضاً
حتسن التنوع إبحصائيات التشوه داخل النطاق.
يعرف عامل حتسن التنوع  Iابلنسبة إىل عمق اخلبو على النحو التايل:
) I = p ( A ) / pd ( A

)(150

حيث ) pd (Aهو النسبة املئوية من الوقت اليت يكون فيها عمق اخلبو أكرب من  Aيف قناة إشارة التنوع املختلطة ،بينما
هو النسبة املئوية املقابلة للمسري غري احملمي .ويعرف عامل حتسن التنوع لألنظمة الرقمية بنسبة أوقات التجاوز من أجل معدل
معني للخطأ يف البتات ) (BERمع تنوع أو بال تنوع.

) p (A

1.2.6

مباعدة اهلوائيات يف أنظمة االختالف املكاين

تتحدد املباعدة املالئمة بني اهلوائيات يف أنظمة االختالف املكاين تبعاً لثالثة عوامل هي:
ضرورة احملافظة على إفساح ضئيل قدر اإلمكان ابلنسبة إىل اهلوائي األقل ارتفاعاً (يف إطار التعليمات اخلاصة ابإلفساح
الواردة يف الفقرة  ) 2.2.2حبيث ينخفض إىل أبعد حد حدوث اخلبو الذي تسببه املسريات املتعددة على سطح األرض
(انظر الفقرة )3.1.6؛
ضرورة احلصول على عامل حتسن حمدد للتنوع املكاين ابلنسبة إىل املسريات فوق املاء (انظر الفقرة )2.2.6؛
ضرورة التخفيف إىل أبعد حد ممكن من احتمال إصابة اإلشارة الواردة إىل هوائي التنوع ابخلبو الناجم عن انتشار املسريات
املتعددة على سطح األرض عندما يتعرض اهلوائي اآلخر للخبو.
وفيما يلي إجراء اخلطوات لتحديد املباعدة بني اهلوائيات:
اخلطوات من  1إىل  :4تطبق اخلطوات من  1إىل  4الواردة يف الفقرة  3.2.1.6من أجل حتديد:
وجود منطقة مسري تشكل انعكاساً مرآوايً كبرياً على السطح؛
ضرورة اللجوء إىل التنوع املكاين هبدف ختفيض حاالت اخلبو النامجة عن االنتشار ابملسريات املتعددة على السطح.
(انظر املالحظة  1ابلنسبة إىل حالة قفزات املعاكس املنفعل لقطعتني مع عاكس منفعل واحد أو أكثر يف اجلوار القريب) .وإذا مل توجد
مناطق انعكاس مرآوي شديد على السطح يتم االنتقال مباشرة إىل اخلطوة .8
اخلطوة  :5فيما يتعلق بنفس مدى القيم الفعالة للعامل  kاملستعملة يف اخلطوة  ،3حتسب املسافات الفاصلة بني أقرب أو أبعد
إشارتني جماورتني لإلشارة املستقبلة (التاليتني للتداخل بني املوجة املباشرة واملوجة الناجتة عن االنتشار ابملسريات املتعددة على
السطح؛ انظر الشكل :)10
m

150d
) f (h1 − d 12 /12,74k

= θ2

)(151

ميكن حساب املسافة  يف املوقع  1ابالستعاضة عن  h1و d1يف املعادلة ) (151ب  h2و d2على التوايل.
إعادة استعمال هذه اخلطوة بشأن مجيع مناطق االنعكاس املرآوي احملتملة.
اخلطوة  :6حساب املباعدة املثلى املمكنة بني هوائيات التنوع ملدى قيم العامل  kاملذكورة أعاله:
m

S2 =  / 2, 32 / 2, 52 / 2 etc.

S1 =  / 2, 31 / 2, 51 / 2 etc.

)(152
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ومرة أخرى ،تستعمل هذه اخلطوة بشأن مجيع مناطق االنعكاس املرآوي احملتملة.

اخلطوة  :7املس ريات ذات االنعكاسات املرآوية الشديدة على السطح :حيسب االرتفاع التقريب ي هلوائي التنوع ابتباع
اخلطوتني  2و 3من الفقرة  2.2.2.2وحتسب أيضاً املباعدة التقريبية الناجتة S1 ،بني اهلوائيات .وتتم مقارنة هذه املباعدة التقريبية مع
مسافات املباعدة املثلى الناجتة عن اخلطوة  6فيما خيص املدى املطلوب لقيم  kالفعالة.
ويف حالة املسريات حيث تتوقع سوية إشارة منعكسة على السطح قريبة من سوية اإلشارة املباشرة يف شروط االنكسار العادية
(مما يعادل القيمة الوسطية  kأو  ،)4/3 = kيستحسن اختيار القيمة الدنيا املثلى الناجتة من اخلطوة ( 6أي  )1/2 = S1كقيمة
وسطية للعامل ( kانظر املالحظة  )2ابلنسبة إىل املباعدة الفعالة .وبذلك تتحقق احلماية الصاحلة عن طريق االختالف املكاين
ألكرب مدى قيم ممكن للعامل ( .kوقد يكون من الضروري ابلنسبة إىل الرتددات املنخفضة زايدة ارتفاع اهلوائي األعلى ولو مل ينتج
عن ذلك إال التوصل إىل أصغر مباعدة مثلى).
ويف حالة املسريات حيث يتوجب أال تكون سوية اإلشارة أو اإلشارات املنعكسة على السطح قريبة من سوية اإلشارة املباشرة
يف شروط االنكسار العادية (انظر الفقرتني  4.2.1.6و 5.2.1.6لتحديد هذه الشروط) ،ميكن استعمال طريقة أخرى تنطوي على
اختيار إحدى املباعدات املثلى الكربى اليت تعطيها املعادلة )( (152مثال 31/2 = S1 :أو  )51/2كقيمة وسطية للعامل  ،kحبيث
يتم االقرتاب من القيمة  S1دون بلوغها .وبذلك خيف حدوث اخلبو الناجم عن املسريات املتعددة على سطح األرض مع احملافظة
على محاية كبرية بواسطة االختالف املكاين من احتماالت اخلبو .وينبغي املوازنة بني الفائدة اليت جتىن من ختفيض حدوث اخلبو
الناجم عن االنتشار يف املسريات املتعددة على سطح األرض وبني ضرر استعمال مباعدة غري مثلى على مدى واسع من قيم
العامل ( kانظر املالحظة .)3
وقد يكون من الضروري ابلنسبة إىل بعض املسريات الطويلة (عموماً فوق املاء) كما ورد يف الفقرة  ،2.2.2.2استعمال ثالثة هوائيات
ابلتنوع املكاين .وينبغي أن تكون املباعدة بني اهلوائي األعلى واهلوائي األوسط يف هذه احلالة أصغر قيمة مثلى ممكنة تنتج
عن املعادلة ) .(152وينبغي أن يستند ارتفاع اهلوائي األدن إىل قاعدة اإلفساح الواردة يف الفقرة ( 2.2.2.2انظر املالحظة .)4

اخلطوة  :8املسريات اخلالية من انعكاس مرآوي شديد على السطح :حيسب ارتفاع هوائي االختالف املكاين ابتباع
الواردتني يف الفقرة .2.2.2.2

اخلطوتني 3−2

بعد احلصول على مباعدة هوائي االختالف املكاين جترى حساابت حتسني التنوع واالنقطاع ابستعمال الطرائق الواردة
يف الفقرتني  1.2.6و .2.2.6وإذا جتاوزت مباعدة التنوع احلد  m 23 = Sالوارد يف املعادلة ) ،(152جيري احلساب ابستعمال هذه
القيمة احلد إذ إن التحسن الفعلي مع مباعدة أكرب قد يكون ذا أمهية أكرب يف الواقع .وحيسب عند احلاجة ،االرتفاع اجلديد للهوائي
األعلى من أجل استيفاء معيار االنقطاع .ويف معظم احلاالت ،وإذا حتدد إفساح املسري للهوائي األدن على حنو خيفف من حدوث
متديد حزمة املوجة املباشرة واخلبو ابملسريات املتعددة الناجتة على السطح إىل أقل حد ممكن فإنه من غري الضروري زايدة ارتفاع
اهلوائي األعلى.

املالحظـة  - 1يف حالة قفزات العاكسات املنفعلة لقطعتني مع عاكس منفعل واحد أو أكثر ابلقرب من اإلشارة مباشرة ،تقرتح أوالً معاجلة كل قطعة
كوصلة مستقلة من أجل حتديد مباعدة هوائيات االختالف املكاين يف كل طرف .ويف حال عدم وجود أي انعكاس مرآوي شديد على السطح
تستعمل املباعدة احملسوبة للقطعة األطول أيضاً يف القطعة األقصر.
املالحظـة  - 2تقابل هذه املسريات يف معظمها احلالة اليت تنعكس فيها املوجة على املاء دون انقطاع يف الشروط العادية وحيث تقع الزاوية املتشكلة
بني املوجة املباشرة واملوجة املنعكسة عند اهلوائيني داخل فتحة احلزمة البالغة  .dB 3وقد تصلح أيضاً املسريات فوق األرض اليت حيدث فيها االنعكاس
على سطح أرض منتظمة (مثل سهل رطب أو مكسو ابلثلج).
املالحظـة  - 3تؤخذ هنا بعني االعتبار احلالة اليت تكون فيها فائدة ختفيض حدوث اخلبو الناجم عن املسريات املتعددة على السطح هي العامل األهم.
وقد يكون مصدر هذا اخلبو جمرى على سطح األرض أو طبقة طرفية ذات تدرج انكسار سلبي كبري وتقع مباشرة كلياً أو جزئياً حتت املسري .وال تصلح
يف هذه الشروط القيم الفعالة للعامل  kاليت تقل عن القيمة الوسطى .وينبغي يف مجيع األحوال االستناد إىل قيمة متوسطة فعالة للعامل  kمن أجل
تقدير املباعدة املثلى بني اهلوائيات.
املالحظـة  - 4إذا أمكن حتقيق أن تكون املباعدة بني اهلوائي األوسط واهلوائي األدن مطابقة للمعادلة ) (152بعد تسوية بسيطة ابتباع قاعدة اإلفساح
الواردة يف الفقرة  ،2.2.2.2حتققت فائدة إضافية من حيث جودة األداء.
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 2.2.6املباعدة الزاوية يف أنظمة تنوع الزاوية وتنوع املكان والزاوية معاً
ميكن مجع االختالف الزاوي واالختالف املكاين من أجل احلصول على مزيد من جودة األداء حسب االقتضاء .وتتم إمالة هوائيات
االختالف املكاين للتوصل إىل تعزيز االختالف الزاوي .وفيما يلي الطريقة اليت تتيح حتديد زوااي امليل يف حالة زوج هوائيات يعمالن
ابختالف مكاين أو يف حالة زوج هوائيات يعمالن ابختالف الزاوية موضوعني جنباً إىل جنب.
اخلطوة َّ :1مييل إىل األعلى اهلوائي الرئيسي (األعلى) يف زوج هوائيات االختالف املكاين (أو أحد هوائيي زوج هوائيات االختالف املكاين
املوضوعة جنباً إىل جنب) وكذلك هوائي اإلرسال وفق زوااي حمددة حسب اإلجراءات الواردة يف الفقرة ( 5.2.1.6انظر املالحظة .)1
وبذلك يتم التوصل إىل ختفيض هامش احلماية من اخلبو املنتظم مبقدار يرتاوح بني  2,5و dB 6تبعاً لنمط االستمثال (أقصى ختفيض للخبو
أو لتشوه االتساع) .ويستعمل عند احلاجة هوائي أعرض للتعويض عن نقص هامش احلماية من اخلبو املنتظم.
اخلطوة  :2مييَّل إىل األسفل هوائي التنوع (األدن) يف زوج هوائيات االختالف املكاين (أو اهلوائي اآلخر يف زوج هوائيات االختالف
الزاوي الواقعة جنباً إىل جنب) ابلنسبة إىل املستوي األفقي احمللي للزاوية املقابلة ألدن:
زاوية ابجتاه االنعكاس املرآوي الشديد على طول املسري (عندما ) = k؛
زاوية مقابلة للتوهني البالغ  dB 3نسبةً إىل حمور التسديد (انظر املالحظة .)2
-

ميكن اختيار زاوية تسديد توافقية يف حال وجود عدة انعكاسات مرآوية شديدة على طول املسري .أما يف حال عدم وجود انعكاس
مرآوي شديد ميكن اختيار زاوية تقابل اجتاه أقوى انعكاس منتثر مقدر (انتج عن التضاريس األرضية و/أو النبااتت) .وإال فيتم
تسديد هذا اهلوائي يف الشروط العادية ابجتاه خط البصر أو ابجتاه األفق يف حالة وجود عوائق أمام هذا اخلط.

املالحظـة  - 1ينبغي مالحظة أن زاوية امليل املثلى ابلنسبة إىل هوائيي اإلرسال واالستقبال ستكون متساوية عند تساوي ارتفاع اهلوائيني عن نقطة
ا النعكاس على السطح على طول املسري .وتقابل أكرب زاوية ميل اهلوائي الذي ميثل أكرب زاوية ابجتاه انعكاس السطح (انظر الفقرة .)5.2.1.6
املالحظـة  - 2اهلدف الرئيسي املنشود هنا مزدوج ويكمن يف:
–
–

التوصل إىل خليط من سوايت اإلشارات املباشرة واملنعكسة على السطح خمتلف جداً عن خليط اهل وائي األعلى إذ يتم على حنو
تتعاظم فيه أتثريات تنوع الزوااي إىل أكرب حد ممكن؛
توفري احلماية عن طريق التنوع اإلضايف يف الشروط القاسية للخبو املنتظم الناجم عن متديد حزمة املوجة املباشرة يف جمرى واحد أو أكثر على
طول املسري (مما يعين أن سوية اإلشارة املنعكسة املعززة على السطح يف مثل هذه احلاالت ستبقى على األغلب فوق عتبة الضوضاء).

وهتدف قيمة احلد البالغة  dB 3إىل جتنب اخنفاض سوية اإلشارة املباشرة الواصلة إىل هوائي التنوع اخنفاضاًكبرياً خاصة عندما حيدث
االنعكاس املرآوي الشديد مباشرة أمام هذا اهلوائي.
ويالحظ أن زاوية امليل الناجتة قد تكون موجبة نسبة إىل خط البصر يف الشروط العادية خاصة إذا أصاب اإلشارة املباشرة الواصلة
إىل هوائي التنوع توهني كبري ابالنعراج يف مثل هذه الشروط (مثال :اهلوائي "املدفون").
3.2.6

فصل الرتددات يف أنظمة تنوع الرتدد

أتيت معلومات هذا القسم لتغطية حاالت قليلة قد يكون فيها تنوع الرتدد بسبب احلاجة ضرورايً أو مالئماً أو مرافقاً لتنوع
املكان والزاوية.
ويتحدد فصل الرتددات املالئم بني القنوات الرئيسية وقنوات احلماية يف أنظمة تنوع الرتدد من خالل ثالثة عوامل:
خطة تردد النظام الصاحلة (انظر توصيات السلسلة  Fلقطاع االتصاالت الراديوية)؛
ضرورة احلصول على عامل حتسن تنوع الرتدد اخلاص ابملسريات فوق الرب (انظر الفقرة )2.5.2.6؛
الرغبة يف تقليص احتمال خبو إشارة الرتدد الواحد يف نفس الوقت الذي ختبو فيه إشارة برتدد آخر على مسريات
شديدة االنعكاس.
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وفيما يلي إجراء اخلطوة خطوة من أجل حتديد فصل الرتددات:
اخلطوات  :4-1تطبق اخلطوات من  1إىل  4من الفقرة  3.2.1.6لتحديد:
عدم وجود مناطق مسريات تضم انعكاساً مرآوايً شديداً على السطح؛
ضرورة تنوع الرتدد جملاهبة اخلبو الناجم عن املسريات املتعددة على السطح .ويف حال عدم وجود مناطق انعكاس مرآوي
شديد على السطح ،االنتقال إىل اخلطوة .8
اخلطوة  :5ابلنسبة إىل نفس مدى القيم  kالفعالة الواردة يف اخلطوة  3حتسب القيمة املثلى ألدن فصل ترددات يف القناة الرئيسية
وقنوات احلماية ابملعادلة:
7 ,5  104 d
2 
2 

 h1 − d1  h2 − d 2 

12,74k 
12,74k 


MHz

= f min

)(153

حيث يعرب عن  h1و h2ابألمتار وعن  dو d1و d2ابلكيلومرتات .ويتم تنفيذ هذه اخلطوة عند احتمال وجود منطقة انعكاس مرآوي.
اخلطوة  :6حتسب القيم املثلى احملتملة لفصل الرتددات يف القنوات الرئيسية وقنوات احلماية ابملعادلة:
MHz

f = f min , 3f min , etc.

)(154

تنفَّذ هذه اخلطوة أيضاً عند احتمال وجود منطقة انعكاس مرآوي.

اخلطوة  :7املسريات مع انعكاسات مرآوية شديدة على السطح :فيما خيص املسريات اليت يتوقع أن تكون فيها سوية اإلشارة
املنعكسة على سطح األرض قريبة من اإلشارة املباشرة يف شروط االنكسار العادية (أي قيمة  kمتوسطة أو  )4/3 = kيكون أدن
فصل مثايل للرتددات الناتج يف اخلطوة  5هو الفصل األمثل (انظر املالحظة  .)1مما يعطي محاية تنوع الرتدد ألكرب مدى للقيم .k
وابلطبع ينبغي أن أييت فصل الرتددات الفعلي كحل وسطي بني القيمة املثالية والقيمة املمكنة خلطة الرتددات املتيسرة .وينبغي
أن يكون كل تعديل للقيمة املثالية هبدف متاشيها مع خطة الرتددات املتيسرة ابجتاه القيمة األدن الناجتة من املعادلة )(153
مع  . = kإال أنه ينبغي التأكيد على أن فصل الرتددات الفعلي حيتاج عدم التساوي مع القيمة املثلى من أجل احلصول على
بعض احلماية عن طريق تنوع الرتدد .وميكن استعمال الطريقة الواردة يف الفقرة  2.5.2.6لإلرشاد حىت يف املسريات االنعكاسية.
وفيما خيص املسريات اليت ال يتوقع أن تكون فيها سوية اإلشارة أو اإلشارات املنعكسة على سطح األرض قريبة من اإلشارة املباشرة
يف شروط االنكسار العادية (انظر الفقرتني  4.2.1.6و 5.2.1.6للبت فيما إذا كانت هذه هي احلالة) هناك طريقة تصميم أخرى
قد تكون ممكنة يف حاالت اندرة .وذلك الختيار إحدى أكرب قيم فصل الرتددات املثلى الناجتة عن املعادلة ) (154ابلنسبة إىل القيم
املتوسطة  kإذا مسحت بذلك خطة الرتددات ومعلمات املسري (مثل أن يكون ارتفاعا اهلوائي ابلضرورة  h1و/أو  h2فوق السطح
العاكس) أو استعمال تنوع النطاق املتقاطع .وينطوي خطر استعمال فصل ترددات أعرض من القيمة الدنيا املثلى على عدم فعاليته
على نفس عرض مدى قيم  kالفعالة (انظر املالحظة .)2
وفيما خيص القفزات مع مكرر منفعل واحد أو أكثر يعطي قطعتني منفصلتني أو أكثر ينبغي أن تطبق املعادلة ) (153بشكل مستقل
على كل قطعة من القطعات اليت تعاين من انعكاسات مرآوية شديدة وأن جتمع كل النتائج للحصول على القيمة الكلية .fmin
أما القطعات اليت ال حتتوي على انعكاس مرآوي شديد فينبغي إمهاهلا يف عملية اجلمع.
اخلطوة  :8املسريات بدون انعكاسات مرآوية شديدة على سطح األرض :جترى حساابت حتسن التنوع ابستعمال الطريقة الواردة
ويسوى فصل الرتددات لكي خيفف من االنقطاعات ضمن شروط خطة الرتددات.
يف الفقرة َّ 2.5.2.6
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املالحظـة  - 1غالباً ما تكون هذه املسريات هي املسريات اليت حتدث فيها املوجة املنعكسة على سطح املاء وتكون غري حمجوبة يف الشروط العادية
وتقع الزاوية بني املوجة املباشرة واملوجة املنعكسة يف كل من اهلوائيني ضمن فتحة نصف القدرة للحزمة البالغة  .dB 3وقد تكون املسريات فوق الرب اليت
حيدث فيها االنعكاس على سطح أرض منتظمة جداً (مثل سهل رطب أو مكسو ابلثلج) .ويف احلالتني حيدث أصغر فصل مثايل للمسريات القصرية
ذات ارتفاع هوائي عال فوق السطح العاكس.
املالحظـة  - 2ابلنسبة إىل املسريات اليت تضم أكثر من إشارة منعكسة واحدة على السطح وخاصة تلك ذات السوايت غري القابلة للمقارنة ميكن
إجياد حل وسط بني القيم املثالية العديدة لفصل الرتددات املتنبأ هبا وتلك املوجودة يف خطة الرتددات .ومن اجلدير ابلذكر أيضاً أن القيم اليت تقل
عن القيم املثلى لفصل الرتددات تتيح بعض محاية التنوع.
4.2.6

حتسن التنوع املكاين يف أنظمة النطاق الضيق

ميكن أن يقدر عامل حتسن االختالف املكاين يف املستوي الرأسي إلشارات ضيقة النطاق على مسري فوق الرب من معامل الرتابط غري
االنتقائي الرتبيعي ،kns,s2 ،بواسطة:
) −1

−0.04

d 0.48 p0

– 0.12

(

2
0.87
kns
f
, s = exp – 0.0004  S

)(155

عامل حتسن االختالف هو:

( A – V ) /10

 10




p0
2
– A /10

1 − 100 10
 1 − k ns , s 



 100
I =
 p
0


)(156

حيث:
V = (G1 –L1) – (G2 – L2)

مع:

:A
:p 0
:S
:f
:d
:G 2 ،G 1
:L2 ،L1

)(157

عمق اخلبو ) (dBللمسري غري احملمي
عامل حدوث اخلبو ) (%الناتج من املعادلة )(11
الفصل الرأسي (من مركز إىل مركز) بني هوائيات االستقبال )(m
الرتدد )(GHz
طول املسري )(km
كسبا اهلوائيني )(dBi
خسائر الوصالت بني اهلوائيات ونقاط دخول االستقبال )(dB

تستند املعادلة ) (155إىل البياانت املتوافرة يف بنك بياانت جلنة الدراسات  3لالتصاالت الراديوية من أجل أمدية املتغريات
التالية GHz 11  f  2 ،km 240  d  43 :و .m 23  S  3ومثة أسباب تدعو إىل االعتقاد أبن هذه املعادلة قد تبقى صاحلة
ألطوال مسري صغرية تصل إىل  .km 25وميكن أن حتسب النسبة املئوية من التجاوز  pwمن خالل املعادلة ) .(7وتكون املعادلة )(155
صاحلة يف مدى اخلبو العميق الذي تكون فيه املعادلة ) (7صاحلة.
5.2.6

تقنيات التنوع يف األنظمة الرقمية

هناك طرق متوفرة للتنبؤ ابحتماالت االنقطاع وبتحسني التنوع ألنظمة تنوع املكان والرتدد والزاوية وكذلك لألنظمة اليت جتمع بني
تقنيات تنوع املكان والرتدد .واإلجراءات خطوة خبطوة هي كالتايل.

التوصية
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التنبؤ بالنقطاع عند استخدام التنوع املكاين

استخدم حىت اآلن بشكل كبري يف أنظمة التنوع املكاين املضمام ذو القدرة القصوى .وينطبق اإلجراء خطوة خبطوة املقدم أدانه على
األنظمة اليت تستخدم مثل هذا املضمام .وهناك أنواع أخرى من املضاميم أكثر تعقيداً تستخدم كال من التشوه األدن والقدرة
القصوى حسب تقييم القناة الراديوية ،وقد تعطي أداء أفضل إىل حد ما.
اخلطوة  :1حيسب عامل النشاط عرب مسريات متعددة ، ،مثل اخلطوة  2من الفقرة .1.4
اخلطوة  :2حيسب مربع معامل الرتابط غري االنتقائي ،kns ،من املعادلة ).(155
اخلطوة  :3حيسب مربع معامل الرتابط االنتقايل ،ks ،من املعادلة التالية:
rw  0.5

 0.8238

) 0.109 − 0.13 log 10 (1− rw

) ks2 =  1 − 0.195 (1 − rw

0.5136

)  1 − 0.3957 (1 − rw

for

0.5  rw  0.9628

for

rw  0.9628

for

)(158

حيث تعطي الصيغة التالية معامل الرتابط  rwلالتساعات النسبية:
2  0.26
kns

for

2  0.26
kns

for

2 ) 2. 170
 1 − 0.9746 (1 − kns
rw = 
2 )1. 034
 1 − 0.6921 (1 − kns

)(159

اخلطوة  :4حيسب احتمال االنقطاع غري االنتقائي ،Pdns ،من الصيغة التالية:
P
Pdns = ns
I ns

)(160

حيث  Pnsهو االنقطاع غري احملمي الذي تعطيه املعادلة ).(29
اخلطوة  :5حيسب احتمال االنقطاع االنتقائي  Pdsمن الصيغة التالية:
Ps2
)η (1 − k s2

= Pds

)(161

حيث  Psهو االنقطاع غري احملمي الذي تعطيه املعادلة ).(117
اخلطوة  :6حيسب احتمال االنقطاع اإلمجايل  Pdكالتايل:

4 / 3
Pd =  P 0ds,75 + Pd0n,s75 


2.5.2.6

)(162

التنبؤ بالنقطاع عند استخدام تنوع الرتدد

تنطبق الطريقة املقدمة على النظام  .1 + 1يتبع نفس اإلجراء يف حالة التنوع املكاين مع فارق أن اخلطوة  2تستخدم الصيغة التالية:
𝑓0.07 Δ
]) (
η
𝑓

2
𝑓𝑘𝑛𝑠,
= exp [−

)(163
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 : fفصل الرتددات ) (GHzإذا كانت  GHz 0,5 <  fيستعمل =  f
 :fتردد املوجة احلاملة ).(GHz

0,5

ال تطبق هذه املعادلة إال على أمدية املعلمات التالية:
GHz 11  f  2

.km 70  d  30
3.5.2.6

التنبؤ بالنقطاع عند استخدام التنوع الزاوي

اخلطوة  :1تقدر زاوية الوصول املتوسطة ، ،من الصيغة التالية:
ابلدرجات
degrés

μ  = 2,89  10 −5 Gm d

)(164

حيث  Gmهي القيمة املتوسطة لتدرج االنكسار (وحدات .)km/N-ويف حالة وجود انعكاس أرضي قوي بشكل واضح ميكن
تقدير  من زاوية وصول الشعاع املنعكس يف ظروف االنتشار العادية.
اخلطوة  :2حتسب معلمة اخلفض غري االنتقائي ،r ،من الصيغة التالية:
for q  1
for q  1


 0,113 sin  150 ( / ) + 30  + 0,963
r =


 q

)(165

حيث:
)q = 2 505  0,0437 ( / )  0,593 ( / 

و

)(166

 :مباعدة الزاوية بني املخططني
 :زاوية ارتفاع اهلوائي األعلى (موجب يف اجتاه األرض)
 :فتحة نصف القدرة حلزمة خمططات اهلوائي.

اخلطوة  :3حتسب معلمة الرتابط غري االنتقائي  Q0من الصيغة التالية:









2 
) ( / 
1,978

( /  )  4,601 ( /  )2,152( /  )2 
Q0 = r  0,9399   10 − 24,58    2,469 1,879
)  3,615 ( / 

 


)(167

اخلطوة  :4حتسب معلمة النشاط عرب مسريات متعددة ، ،مثل اخلطوة  2من الفقرة .1.4
اخلطوة  :5حيسب احتمال االنقطاع غري االنتقائي من الصيغة التالية:
Pdns =  Q0  10– F / 6,6

اخلطوة  :6حيسب مربع معامل الرتابط االنتقائي  ks,من الصيغة التالية:

)(168
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(

2


k s2 = 1 −  0,0763  0,694   1023,3     0,211 − 0,188   − 0,638  2



)(169

اخلطوة  :7ينتج احتمال االنقطاع االنتقائي  Pdsمن العالقة التالية:
Ps2
)  (1 − k s2

= Pds

)(170

حيث  Psهو االنقطاع غري احملمي (انظر اخلطوة  3من الفقرة .)1.5
اخلطوة  :8يف النهاية حيسب احتمال االنقطاع اإلمجايل ،Pd ،من الصيغة التالية:

4 / 3
Pd =  P 0ds,75 + Pd0n,s75 


4.5.2.6

)(171

التنبؤ بالنقطاع عند استخدام التنوع املكاين وتنوع الرتدد (مستقبالن)

اخلطوة  :1حيصل على معامل الرتابط غري االنتقائي  knsمن الصيغة التالية:
kns = kns, s kns, f

)(172

حيث  kns,sو kns , fمها معامال الرتابط غري االنتقائي احملسوابن للتنوع املكاين (انظر الفقرة  )1.5.2.6ولتنوع الرتدد
(انظر الفقرة  ،)2.5.2.6على التوايل.
اخلطوات التالية هي نفسها املتبعة يف حالة التنوع املكاين.
5.5.2.6

التنبؤ بالنقطاع عند استخدام التنوع املكاين وتنوع الرتدد (أربعة مستقبالت)

اخلطوة  :1حيسب  مثل اخلطوة  2من الفقرة .1.4
اخلطوة  :2حتسب معلمة التنوع ،Ins,qكالتايل:










I ns, s + I ns, f

= min  I ns, s , I ns, f ,

min  I ns, s , I ns, f   kns2 , s  kns2 , f



I ns,q

)(173

حيث يتم احلصول على  kns,sو kns, fكما يف الفقرة .4.5.2.6
اخلطوة  :3حيسب احتمال االنقطاع غري االنتقائي  Pdnsمن الصيغة التالية:
Pns
I ns, s  I ns, f  I ns, q

حيث يتم احلصول على  Pnsمن املعادلة ).(29

= Pdns

)(174
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اخلطوة  :4حيسب مربع معامل الرتابط غري االنتقائي املكافئ ،kns ،من الصيغة التالية:

) ) ( 1 − kns2 , f

(

2
2
k ns
= 1 −  1 − k ns
,s

)(175

اخلطوة  :5حيسب معامل الرتابط االنتقائي املكافئ  ksابتباع نفس اإلجراء املستخدم يف حالة التنوع املكاين (اخلطوة .)3
اخلطوة  :6حيصل على احتمال االنقطاع االنتقائي ،Pds ،من الصيغة التالية:
 P2
2
s

Pds = 
  (1 − k s2 ) 



)(176

حيث  Psهو االنقطاع غري احملمي الذي تعطيه املعادلة ).(117
اخلطوة  :7حيصل على احتمال االنقطاع اإلمجايل ،Pd ،من املعادلة ).(162
7

التنبؤ بالنقطاع اإلمجايل

حيسب احتمال االنقطاع اإلمجايل العائد إىل أتثريات اجلو الصايف من الصيغة التالية:
إذا استعمل التنوع

if diversity is used

 Pns + Ps + PXP

Pt = 
P
Pd + XP

I


)(177

مت التوصل إىل هذه الصيغة ابتباع الطرائق الواردة يف الفقرات  6.3.2و 1.4و 1.5و.5.2.6
وحيسب احتمال االنقطاع اإلمجايل العائد إىل املطر ابنتقاء القيمة األكرب بني
الواردة يف الفقرتني  7.4.2و.2.2.4

 PrainوPXPR

اليت مت التوصل إليها ابتباع الطرائق

لقد أعدت طرائق التنبؤ ابالنقطاع لألنظمة الراديوية الرقمية استناداً إىل تعريف حدوث االنقطاع ،عندما يفوق املعدل  BERقيمة
معينة (  3 −10  1مثالً) وذلك استجابة ملتطلبات التوصية  .ITU -T G.821ويربط بني االنقطاع وخطأ األداء والتيسر (انظر
التوصيات  ITU-R F.594و ITU-R F.634و ITU-R F.695و ITU-R F.696و ITU-R F.697و ITU-R F.1092وITU-R F.1189
و .)ITU-R F.557ويربط بني االنقطاع العائد إىل أتثريات اجلو الصايف واألداء بشكل أساسي كما يربط يف أغلب األحوال
بني االنقطاع العائد إىل اهلواطل والتيسر .مع ذلك قد تساهم أتثريات اجلو الصايف يف التيسر وقد تساهم اهلواطل يف األداء.
8

جوانب االنتشار عند الوضع يف اخلدمة

عند إجراء اختبارات أثناء وضع نظام ما يف اخلدمة وفقاً ألحكام التوصية  ITU-R F.1330يستحسن جتنب فرتات السنة وساعات
النهار اليت يزداد أثناءها احتمال حصول االنتشار مبسريات متعددة.
وقد أظهرت بعض الدراسات اليت جرت يف مناطق معتدلة املناخ من أورواب الشرقية أنه يقل احتمال حدوث أتثريات االنتشار
ابملسريات املتعددة يف الشتاء وخالل الشهرين السابقني هلذا الفصل .وفيما خيص االختبارات اليت ينبغي إجراؤها إلزامياً يف الصيف،
فإن الفرتة النهارية اليت يقل فيها احتمال حدوث هذه التأثريات إىل أبعد حد حسب االختبارات هي الفرتة ما بني
الساعة  1 400 - 1 000وحسب التوقيت احمللي.
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وأظهرت قياسات أجريت يف مناطق ساحلية املناخ من أورواب الغربية عند خط عرض  °60مشاالً أنه يقل احتمال حدوث أتثريات االنتشار
ابملسريات املتعددة يف الفرتة ما بني الساعة  2 000 - 1 300حسب التوقيت احمللي بغض النظر عن الفصل .كما أن فرتة الشتاء كانت
أقل الفرتات أتثراً ابخلبو الناجم عن االنتشار ابملسريات املتعددة .أتيت بعدها فرتة اخلريف ومن مث الربيع.

املرفق
بمللحق 1
1

طريقة حتديد العامل املناخي اجلغرايف،K ،
انطالقاً من بياانت قياس اخلبو على مسيات فوق الرب
اخلطوة  :1حيصل على توزيع خبو الغالف يف أسوأ شهر تقوميي لكل سنة من التشغيل من خالل استعمال القيمة املتوسطة على
املدى الطويل كقيمة مرجعيه .مث حيدد معدل هذا التوزيع للحصول على التوزيع الرتاكمي للخبو ألسوأ شهر متوسط ورسمه على
خمطط بياين شبه لوغاريتمي.
اخلطوة  :2يسجل على الرسم البياين عمق اخلبو ،A1 ،الذي يكون التوزيع الرتاكمي خطياً تقريباً وراءه وحيصل على النسبة املئوية
املقابلة من الوقت  . p1ويشكل هذا اجلزء اخلطي ذيل عمق اخلبو الكبري الذي ميكن أن يتغري ميله مبقدار  3أو  dB 4لكل عشرية
ابلنسبة إىل متوسط قيمة "رايلي" " "Rayleighمن  ،dB/decade 10ويتعلق اتساع هذا التغري بعدد سنوات قياس البياانت اليت
يتضمنها التوزيع املتوسط.
اخلطوة  :3حيسب ميل املسري   p ومتوسط خلوص املسريات  hcانطالقاً من املعادلتني ) (5و).(6
اخلطوة  :4تستبدل اإلحداثيات ( P1و" )A1ألول نقطة من الذيل" يف املعادلة ) (7مع القيم  dو fو  p و ،hcوحيسب العامل
املناخي اجلغرايف .K
اخلطوة  :5عندما تتوافر البياانت لعدة مسريات من منطقة مبناخ وتضاريس أرضية مشاهبة ،أو لعدة ترددات ،إخل ،.على مسري
واحد ،ميكن احلصول على عامل مناخي جغرايف متوسط من خالل حتديد متوسط قيم  .log Kوتتناسب بياانت العامل اجلغرايف
املناخي يف امللف  LogK.csvبشكل وثيق مع بياانت اخلبو يف  DBSG3 Table I-2ابلقرب من مسارات اجلدول ،حيث مت إنشاء
هذا امللف بواسطة عملية االحندار الغوسية الشاملة ،kriging universal ،وهي تقنية جتمع بني االحندار واالستكمال الداخلي.
___________

