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  GNSS. لأنظمةأحد التطبيقات العديدة  ةالغلاف الجوي السفليطبقات تعد مراقبة 
يقة  ية تُعرف هذه الطر ا المدعمة  باسم الأرصاد الجو  .وهو موضوع هذا الفيديو ،باستخدام أنظمة الملاحة العالمية أرضي ًّ

 طبقة من الغازات والجسيمات تمتد من سطح هوالأرض.  جسمبطانية ملفوفة حول كيمكن تصور الغلاف الجوي 
للحياة على كوكب  مناسبةكيلومتر. يحافظ الغلاف الجوي على درجة حرارة  1000الأرض إلى ارتفاعات حوالي 

يمنع الأشعة والإشعاعات الضارة من الوصول إلى الأرض ،الأرض يح ،و  .الماء فظو

بوسفير والستراتوسفير والميزوسفير والغلاف الحراري والغلاف  يمكن تقسيم الغلاف الجوي إلى طبقات مختلفة: الترو
 .بعد قليل كما سترى ،تقسيمًا آخر نعتمد ،الخارجي. في الجيوديسيا

بون   ٪1 الجزء المتبقيأكسجين. يحتوي  ٪21نيتروجين و   ٪78يتكون الغلاف الجوي من  على الماء وثاني أكسيد ال كر
 .وخاصة بخار الماء ،ازات الأخرى. سنركز في هذا الفيديو على الماءغو

 .: الغاز والسائل والجليدصورفي الغلاف الجوي على ثلاث  الماء يتواجد

 .س والمناخأنظمة الطقل المعقدة أنماطالالتفاعلات و من أجلالأكثر إثارة للاهتمام والتحدي  المتغير يعتبر الماء

يرتفع في الغلاف الجوي ،يتبخر الماء يتكثف في الغيوم ،و يبرد و يسقط مع هطول الأمطار.  ،و هذه العملية سمى تو
 .الهيدرولوجيةالدورة بالطبيعية التي توفر المياه العذبة من مياه المحيط المالحة 

ي الغلاف الجوي أمرمن وإلى ادورة الماء تعتبر   .لتشكيل الطقس اضرور

 في الحفاظ دورا هامالماء بخار ا يلعب ،. لذلكبإعادة إطلاقهاف بخار الماء وتكث   بامتصاص الحرارة يرتبط تبخر الماء ،أيضا
 .الأرض مناسبًا للعيشكوكب على مناخ 

 أيًضا تحت سماء صافية؟هل تعلم أن بخار الماء موجود 

يد إثبات ذلك؟ أ  ا.عليه كث فالتفي  بدألفترة من الوقت. ستلاحظ أن البخار  واتركهازجاجة من الثلاجة  أخرجتر

بع  عرضي مترال مقطعه ،هو كمية الماء التي تنتج عن تكثيف عمود من الهواء الرطب (PWV) التجمعيبخار الماء  مر
بوسفير. يقاس ب سطح الأرضيمتد من و  بعالملليمتر أو الكيلوجراموحدة إلى الجزء العلوي من طبقة الترو  .ات لكل متر مر

 .بانتظام PWV يتم قياس ،لطقس والمناختحديد اضروري ل لأنه

ية مثل المسابير اللاسل كيةب ذلك يتم زمنية  دقةبالبيانات  عتتمتل كنها باهظة الثمن ولا  ،استخدام أدوات الأرصاد الجو
 .على سبيل المثال ،ة. فكر في المناطق القطبيالمرغوب ليس من السهل دائما جمع القياسات في الموقع ،ومكانية كافية. أيضا

يةأخرى قنياتأي تب يُرحب ،لذلك  !بديل جذاب هي  GNSSباستخدام تقنية ال  . الأرصاد الجو

 ً  .هي هذه التقنية ا. دعنا نرى ماحسن

 
 

 
 

 

 



 

يقها من القمر بة للأقمار الغلاف الجوي للأرض. بالنس ال كهرومغناطيسيةإشارة التخ ترق  ،الصناعي إلى الأرض في طر
فإن وقت انتشار الإشارة التي تسير في  ،كيلومترًا 20000التي تطير بسرعة  (GPS) الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي

أطول بكثير. أحد  الفعلي فإن وقت انتشار الإشارة ،ةبسبب مصادر الخطأ المختلف ل كنمللي ثانية.  67مسار مستقيم هو 
 .هذه الأخطاء هو التأخير بسبب الانتشار في الغلاف الجوي

 60التي تمتد بين ارتفاعات  أينةالمتوهي الطبقة  ،الغلاف الجوي إلى طبقتين: الأيونوسفير نقسم، االجيوديسي في تطبيقات
 .كيلومتر 1000إلى 

ً  هي والأخرى بائيا يتروسفير ،الطبقة المحايدة كهر كيلومترًا. طبقة  60ارتفاع والتي تمتد من سطح الأرض إلى  ،النو
بوسفير هي الطبقة الدنيا من طبقة النيوتروسفير بسمك حوالي   هذه هي الطبقة التيكيلومتر عند خط الاستواء.  20الترو

بة تتواجد فيها  .محط تركيزنالذلك  ،معظم الرطو

بوسفيرال كهرومغناطيسية إشارة التنكسر  بوسفير هي وسيط فإن طبقة الت ،على عكس الفراغ .عندما تدخل طبقة الترو رو
 به تمامًاذلك يشمسار منحني.  فيتنتقل الإشارة  ،بدلاً من المسار المستقيم ،. لذا1معامل انكسار أكبر من  مادي له

يد هذا "الانحناء" مقدار الوقت الذي تستغرقه الإشارة للوصول إلى جهاز  انكسار الضوء في الزجاج أو الماء. يز
 .الاستقبال

بوسفير حوالي سوف  ،لأسفلا قد انطلقت عموديا إلى GPS كانت إشارة إذا نانو ثانية تأخير  8.2يضيف الترو
توفير معلومات مفيدة ل ذلك الخطأ يمكن استخدام أيًضايجب تصحيح هذا الخطأ.  ،. لتحديد المواقع بدقة عاليةاتللقياس

بوسفير  .حول الترو

بعة أقمار صناعية مرئية  قياساتفي وجود  باستخدام تقنية تسمى تحديد الللمستقبل من أكثر من أر  ،PPP ،مواقع بدقةو
بوسفير المستحدث بسبب والتأخير  ،والوقت X، Y، Z يمكننا تقدير إحداثيات المستقبل م التأخير المعروف باسوالترو

 (ZTD). العمودي الكلي 

ZTD بوسفيري الذي قد تواجهه الإشارة إذا كان القمر الصناعي يرس  .أسفلاللى عموديا ا ل إشارتههو التأخير الترو
بوسفيري على طول  أكبر في القيمة لأن  لك التأخيرذللساتل بالتأخير الكلي المائل.  من المستقبلخط اليسمى التأخير الترو

 .أطول الانتشارمسار 

 .ZTD ،نحن نعرف هذه الكمية ،الآن

يمكننا استخلاص معلومات حول كمية  ،وضغط بخار الماء. لذلك الجوي على درجة حرارة الهواء والضغط ZTD يعتمد
  ZTD. من (PWV) التجمعي بخار الماء

ZTD  هو مجموع التأخير الهيدروستاتيكي (ZHD) عن الغازات الجافة مثل الأكسجين الناتج بشكل رئيسي 
الناتج عن بخار  (ZWD) المتبقية التأخير الرطب ٪10 ال تمثل نسبةبينما  ZTD. من ٪90وهو حوالي  ،والنيتروجين

 .الماء

 .كمية معروفة  ZWD = ZTD – ZHD ، ZTDهذه هي الكمية التي نبحث عنها



 : ZHD≈ 0.002277 * p من هذه الصيغة ZHD يمكن حساب ،قياس ضغط الهواء بتوفر

 
يلها إلى ،ZWDالحصول علىثم يتم  بالتالي يمكن تحو  ، PWVو

PWV = pi * ZWD 

pi   يبي يعتمد على موقع ية.  المستقبل هو ثابت تجر يض عنيمكن  ،لتبسيط المسألةوالظروف الجو  ،0.15 بقيمة pi التعو
يبية.    PWV. ملم من 1يعادل  ZWD ملم من 6.5يعني أن  ذلكوهي قاعدة تقر

يعة  التغيرات تظهر في السلسلة GNSS. قياسات باستخدامالمقدرة  PWV سلسلة زمنية من هذه  ا نرىكمالزمنية السر
بالتالي  يزداد ،أكثر دفئًاالطقس موسميًا. عندما يكون  ارتباًطا الهواء. عندما يكون الجو  كمية بخار الماء فيترتفع التبخر و

 PWV. ال  ينخفض ،باردًا

ية لدرس اهذا كل شيء   GNSS.  باستخدام تقنية الليوم. آمل أن تكون قد تعلمت شيئًا أو اثنين عن الأرصاد الجو

 !شكرا لمشاهدتك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


