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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران
1393سفندا14تا 12سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره، تهران، Aero2015P674

مخابرات- مهندسی برقدانشجوي کارشناسی ارشد - 1
هاي علمی و صنعتی ایران،سازمان پژوهشیعلمئتیعضو ه- 2

(نویسنده مخاطب)amiri@irost.ir، 021- 56276311تلفن: 

GPSيوسبييويينهفتگيپدهيشبي
٢يي،١يفه

ماهوارهيآورران، پژوهشکده مخابرات و فناییو صنعتیعلميهاسازمان پژوهشتهران،

خصوصاها توان نقش ملموس ماهوارهامروزه با پیشرفت تکنولوژي می
هاي نوین در را عالوه بر موقعیت یابی در کاربردGPSاي ماهوارهسیستم

هاي اخیر در سالGPSعلوم مختلف مشاهده نمود. روش نهفتگی رادیویی 
به یک روش کاربردي در زمینه استخراج پارامترهاي جوي تبدیل گشته 

ایده اصلی در پدیده نهفتگی رادیویی خمش امواج رادیویی بوسیله .است
باشد و این میزان شکست به اطالعاتی از جمله ضریب شکست اتمسفر می

یبا قرار دادن گیرنده نهفتگبخار آب در طول مسیر بستگی دارد.تراکم
رنده دست یر گیزیدر ارتفاعيجويتوان به پارامترهایدر کوه مییرادیو

روشجبرانيدر ابتدا براياهین پایزمییویرادینهفتگدا کرد. روشیپ
-دادهيداراییفضاییویرادینهفتگ.ه استارائه شدییفضایده نهفتگیپد

ن ییدر محدوده پایباشد ولیمییو دقت باالیجهانفراوان، پوششيها
رنده در کوه یجه با نصب گیدر نت.استیکميهادادهيدارااتمسفر

دا یپکه مورد نظر است دستیتوان به نمودار شکست اتمسفر در مکانیم
بدست آوردن يیک تکنیک نو برايازمین پایهیرادیویینهفتگکرد.

-گرانبارمصرف و بار کیل یبه دلباشد.ینمودار شکست در پایین اتمسفر م

ک یعنوان بهياهین پایزمییویرادیاستفاده از نهفتگ،وسوندیبودن راد
م بخار این مقدار شکست به میزان تراکگردد.یمطرح ميک اقتصادیتکن

مقدار شکست اتمسفر در پایین جو دارد. در نتیجه با داشتنیآب بستگ
باشد مییدر هواشناسیتوان بخار آب موجود را که پارامتر بسیار مهممی

یرادیوییتکنیک نهفتگ،انجام شدهيسازهیو شبمطالعات.بدست آورد
يرهاارامتبدست آوردن پيرا به عنوان یک تکنیک جدید برايازمین پایه

.ددهیرادیوسوند پیشنهاد ميدر پایین اتمسفر به جايجو
شکست -ياهین پایزم-وسوندیراد-ییویرادینهفتگ:

خمش-اتمسفر

مقدمه
بدست آوردن يیک تکنیک نو برايازمین پایهیرادیویینهفتگامروزه 

-کوهيباالدر GPSک گیرنده یباشد.ینمودار شکست در پایین اتمسفر م

يایبا زواGPSياماهوارهيهاگنالیدنبال کردن سيتوان برایرا مها
يدر این روش برا. ]1[در طول آزمایش به کار بردیمنفیکم و حتسمت

GPSياماهوارهيهااز سیگنالیهواشناسيبدست آوردن پارامترها

ها سیگنالکه از خمش این یشود و بوسیله نمودار شکستیاستفاده م
شود.یمحاسبه مرآید این مقادییبدست م
نیز وجود يدیگريهاراه،ست آوردن نمودار شکست اتمسفربديبرا

-ن روشیاشودیاستفاده نمGPSها دیگر از ماهواره دارد که در این روش

:]2[ز تند اها عبار

یبدست آوردن نمودار شکست با استفاده از روش هواشناس-1
رادیوسونديگیردن نمودار شکست با اندازهکرفراهم-2
یبینپیشيهابا استفاده از مدليشکست سه بعديهاایجاد میدان-3

یهواشناس
، نمودار شکست ایجاد شده به شکست در آنتن گیرنده اولروش در

دقت مناسب يدرجه دارا5يباالسمتمحدوده زاویه يدارد و برایبستگ
پایین در نظر يهاسمتدهد در محدوده زاوِیه یممطالعات نشان باشد.یم

باشد و زاویه خمش ایجاد یاتمسفر قابل صرفنظر نميگرفتن تقارن کرو
يهاسمتت دارد. درنتیجه در زاویه شکسر نمودایبه تمامیبستگشده

یابیموقعیتستمیس.خواهد داشتيرادیوسوند نتیجه بهتریمنفپایین و
.کندیدو فرکانس منتقل مرا درییویرادج امواوستهیبه صورت پیجهان

و براساس دما، فشار وونسفریبر اساس تراکم الکترون در هاگنالیاین س
.]2[دنشویرطوبت در اتمسفر شکسته م

) يازمین پایهیرادیویینهفتگ(سامانهیکياندازبا راهشو همکارانوی
ند در آن منطقه و همچنینرادیوسوياهها و نیز استفاده از ایستگاهدر کوه

چین به نتایج ازاتوماتیک در آن ناحیه یایستگاه هواشناسيریبکارگ
، کندیمخصایجاد شده مشيهااین نمودارارزیاب. نداهرسیدیمشخص

مطابقت يازمین پایهییرادیویله نهفتگیسمده بوآنمودار شکست بدست 
با نمودار یمناسباز مطابقتید ولنمودار شکست رادیوسوند داربایخوب

.]3[باشدینمبرخوردار یهواشناسيهاشکست ایستگاه
يهاخمش از شیفت فرکانس داپلر سیگنالمحاسبه زاویه حقیقتر د

رادیوسوند ندارد و به دلیل وجودياندازبه راهيدیگر نیازGPSاهواره م
و یا طلوعهان در حال ت در هر نقطه از جساع48رکه دGPSماهواره 24

مختلف يهاپیوسته در زمان و زاویه آزیموتيهادادهيدارا،استغروب
که GPSيهايبا استفاده از مشاهدات رادیوسوند و اندازه گیرودباشیم

کند یها مشخص ممقایسه نتایج آنود انشدهيآورفضا و زمان، جمعدر
با نمودار بدست از رادیوسوندشکست بدست آمده که در همه موارد نمودار 

از موارد يدر تعدادو دباشیمیمطابقت خوبيشیفت فرکانس داراآمده از
که یپایین است نمودار شکست آب و هواشناسسمتکه مربوط به زاویه 

متفاوت از نمودار يمقدارباشد یمآنتن گیرندهاز شکست در يامشخصه
.]2[رددايازمین پایهییرادیویشکست  نهفتگ

يتوانند برایمGPSيهاکه ماهوارهاین موارد اشاره دارندهمه
يپایین بجايهاسمتدر یزاویه خمش از امواج رادیویبدست آوردن

رادیوسوند استفاده شوند.
یجبران تکنیک نهفتگيدر ابتدا برايازمین پایهینهفتگتکنیک

رخ یزمانیفضاییدیویرایپدیده نهفتگ.ه استارائه شدیفضاییرادیوی
که ییک ماهواره را هنگامLEOیک ماهواره يدهد که یک گیرنده رویم

این تکنیک در کند، مورد تعقیب قرار دهد.یدر جو زمین طلوع و غروب م
موفقیت به کار گرفته شد.1960جو سیارات در سال یشناسایيابتدا برا

امکان اعمال تکنیک در این پروژه موجب تحقیقات زود هنگام شد و
اتمسفر زمین نشان داد. این يرا در سنجش از راه دور برایرادیویینهفتگ
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امکان وجود که یتا زمانیماند، یعنیخاموش باق1980ایده تا اواسط 
این ایده را GPSيهااز مجموعه ماهوارهیدو فرکانسیرادیویيهاسیگنال

بر اساس تراکم هاگنالیاین سجذاب ساخت.یو علمياز نظر اقتصاد
-یرطوبت در اتمسفر شکسته مو براساس دما، فشار وونسفریالکترون در 

که به دنبال داشت، یجزئيهایاین تحقیقات اولیه در طول بررس. شود
منحصر بفرد در مقایسه با دیگر یچندین ویژگGPSیکه نهفتگنشان داد 

زمین یرادیوییه از نهفتگبا استفادسنجش از راه دور داراست. يابزارها
توانیم نمودار شکست اتمسفر را دقیقا در همان نقطه که مورد یمياپایه

یفضاییرادیوییکه تکنیک نهفتگیباشد بدست آوریم در حالینظرمان م
یفضاییرادیویینهفتگ. ]1[باشدآن مکان میردیکميهادادهيدارا

از نزدیک سطح یاتمسفر خنثيهابدست آوردن پارامتريتواند برایم
کیلومتر ارتفاع و همچنین نمودار تراکم الکترون یونسفر به کار 60زمین تا 

در همه استفاده،یپوشش جهانفراوان،يهادادهيرود. این تکنیک دارا
و امااستیدقت باالیيمدت و دارایطوالنيایدارپ،یشرایط آب و هوای

بسیار يهادادهيدارای، این روش نهفتگباشدینیز میهایمحدودیتيدارا
يخاص دارایمکانيمشاهده شده برايهادر پایین جو است و دادهیکم

.]2[باشدیميمقادیر کم و محدود
دهینه پدیدر زم]4[و همکارانشیاشرف موسکهیشیاساس آزمابر

رابطه اند توانستندلومتر انجام دادهیک8/3در ارتفاع ياهین پایزمینهفتگ
بدست ینهفتگيگر پارامترهایدهر ماهواره را با يهاگنالین خمش سیب
ورند.ایب

تواندیشود منصب در قله کوهيازمین پایهیگیرنده نهفتگاگر
که نبودن ی، روشدمسفر را زیر این ارتفاع مشخص کننمودار شکست ات

ه گفته شد کند. همانطور کیرا جبران میفضاییرادیویینهفتگيهاداده
باشد و یکوه ميروبر يازمین پایهیرادیویینهفتگيمکان مشاهده برا

از يجلوگیريبرایبلند باشد که مانع افقیاندازه کافه ارتفاع باید باین
در .]3[وجود نداشته باشدیپایین و منفزاویه سمترسیدن سیگنال با 

خواهیم بود ییده  نهفتگپديتعداد بیشترينتیجه در ارتفاعات باالتر دارا
انجام این آزمایش باشد که يمناسب برایتواند مکانیپس باالترین کوه م

یتواند مکانمتر می5671قله دماوند با ارتفاعدر کشور ایران باالترین قله،
.باشدانجام این آزمایشيمناسب برا

ي
مطابق ،باشدر داشتهقرابه اتمسفرنسبت یارتفاع مشخصدرگیرنده اگر

سیگنال منتشر شده در اتمسفر خم شده و این زاویه ،شکست اتمسفر
:]3[آیدبدست میخمش با محاسبه فرکانس شیفت داپلر از موج حامل

)1(   TTT
r
TTTd vv

c

f
ev

c

f
f   sincos 

cفرکانس موج حامل وf، فرکانس شیفت داپلرdfروابط باالدر

سیگنال در جهت به انتشارθوrياهنویسباالوباشدیسرعت نور م
ردار واحد بTeسرعت ماهواره و Tvاشاره دارد. همچنینیو مماسیشعاع

بر ینحن. انتقال یک سیگنال در طول یک ماستاز سیگنال در فرستنده
:]3[شودبه صورت فرمول زیر بیان میياساس یک میانگین تقارون کرو

)2(arnrnrn RRRTTT   sinsinsin

به قانون اسنل معروف است و در یدر مختصات قطبيتساواین
RnوTn.شودیبه عنوان قانون بوگر شناخته ميمیانگین تقارن کرو

از سیگنال يفرستنده و هر نقطه ا،شکست اتمسفر در گیرندهيهاخصشا
Tnمقدار از سطح زمین GPSيهاو به دلیل دور بودن ماهوارهباشدیم

به فاصله بین هر نقطه از سیگنال و rن یهمچنشود.یمیک در نظر گرفته 
شود.یبعنوان پارامتر تاثیر شناخته مaراشاره دارد و پارامتیمرکز منحن

بعنواناز زمانیاتمسفر به عنوان تابعیاز تاخیر اضافکهیدانشباحال
GPSزاویه خمش هر سیگنال مقدارتوان بهیداپلر اتمسفر بدست آمده م

.]3[یدرس
)3(  RT

) 1از رابطه (GPSمشخص بودن مقدار شیفت داپلر هر سیگنال با
و Tnر را بدست آورد و بدلیل مشخص بودن مقادیTϕمیتوان مقدار زاویه

Trتوانیو با داشتن مقدار پارامتر تاثیر مآیدیپارامتر تاثیر بدست مRϕ را
:نیز بدست آورد

)4(
TTT rna sin

)5(RRR rna sin
بدست آوردنيو براوجود داردRϕوRnل دو مجهوباال رابطهدر

Rϕابتدا بایدRn قرار یدر مکان ثابتچون گیرندهابتدا در.ردکرا محاسبه
ضریب شکست در مکان GPSيهاهمه سیگناليدارد در نتیجه برا

است.یمقدار ثابتيگیرنده دارا
با GPSماهواره يهاسیگنال]1[و همکارانشژانگنظریهاساس بر

صفر و ،مثبتيوروديهاتوانند با زاویهیمیمنفوپایینسمتزاویه 
در غروبو یا طلوعدر حالتGPSیک ماهواره د. به گیرنده برسنیمنف

که سیگنال از یدر زمانلکند. حایاین سه وضعیت سیگنال منتشر م
صفر باشد يزاویه وروديدارا،رسدیمورد نظر به گیرنده مGPSواره ماه

يبا پارامتر تاثیریهایسیگناليشود. برایبیشترین پارامتر تاثیر ایجاد م
شود یشده و در نتیجه گفته مگیرنده خارجماهواره از دید، maxaبیشتر از

را maxaثیر باالتر ازبا پارامتر تایهایسیگنالياپایهزمین یرادیویینهفتگ
بیشترین پارامتر تاثیر خواهیم يدارایما زمانحالمشاهده کندتواند ینم

.]4[درجه باشد90꞊Rϕکهبود
)6(RR rna max

زیر برقرار است در صفر رابطهيیک سیگنال با وروديدر نتیجه برا
ه:نتیج

)7(
R

TTT
RRRTTT r

rn
nrnrn




sin
sin




نکه با مشخص بودن مقدار شیفت داپلر سیگنال با توجه به ایبا
مقادیر يداراRrو Tn،Trر باشد و مقادییمTϕمشخصصفر مقداريورود

آورد ریب شکست در نقطه گیرنده را بدستتوان ضیباشند، میمیمشخص
-سیگناليرا براRϕثابت است میتوانيو با داشتن این پارامتر که مقدار

ر زاویه خمش هر با دانستن مقدار این زاویه مقدا.حساب کردGPSيها
:شودسیگنال محاسبه می

)8(  RT

)9(

















21

arcsinarcsin
x

a

x

a


)10(rrnx  )(

اتمسفر در کوه نمودار شکست یرادیوییبا قرار دادن گیرنده نهفتگ
ر مشخص کردن این مقدايو براشودیمدر زیر ارتفاعات گیرنده مشخص 
یاسم زاویه خمش جزئبهیزاویه خمش،شکست در زیر ارتفاعات گیرنده

بتمثيبا ورودیکه این مقدار با کم کردن زاویه خمش سیگنالالزم است
در گیرنده از یکیمنفيبا زاویه ورودياز زاویه خمش سیگنال دیگر

مقدار يو سیگنال داراهر ديورودکه اندازه زاویهیدر حالتGPSماهواره 
:]1[آید یاست بدست میبا مقادیر مثبت و منفيمساو

)11())(())(()( jjp tataa   
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مقدار زاویه خمش از طریق رابطه آبل به نمودار شکست زیر این
:]3[د شویارتفاع گیرنده مرتبط م

)12(da
aada

and
aa

a

a

p 2
0

200

1)(ln
2)(

max

0 
 

تفاعات گیرنده با نتیجه نمودار شاخص شکست اتمسفر زیر اردر
:]3[آیدیآبل بدست ميروش معکوس ساز

)13(













 

max

0

2
0

20

)(1
)(

a

a

p
R da

aa

a
EXPnan





- یاز روابط زیر بدست ميجويو پارامترهاضریب شکستمقدار
:]4و3[آیند

)14(610)1(  nN

)15(
2

5\ 1073.36.77
T

e

T

P
N 

رنده نصب یگيریگاندازهازحاصلياستخراج شده جويپارامترها
Cosmicشده بر ماهواره  ین روز از ماه میست و هفتمیخ بیدر تار6

ن یآمده است. همچن) 4) تا (1(يمختصات تهران در شکلهايبرا2012
Cosmicرنده یگيریدقت اندازه گیاعتبارسنجيبرا يریگاز اندازه6

وسوند مستقر در فرودگاه مهرآباد استفاده شده است. یراديجويپارامترها
-حاصل اندازهانکسار، دما، فشار و فشار بخار آب يق خوب نمودارهایتطب

ینیگزیجااعتبارنینشان دهنده تضمCosmic 6وسوند و یراديریگ
وسوند در یستم رادیسيبه جاياهین پایزمییویرادیسامانه نهفتگ

باشد.یميجويپارامترهااستخراج 

ويييينهفتگريگ
ن ییش تعیت از پیتواند با توجه به نوع ماموریمییویرادیرنده نهفتگیگ

ا نقاط مرتفع یما، یماهواره، هواپمختلف مانند يسکوهايشده بر رو
-لیت و رنج استخراج پروفایفیاست که کیهیها نصب شود. بدهمچون کوه

يهارندهیگگیرنده متفاوت خواهد بود.محل استقرار با توجه به يجويها
-یماهواره نصب ميروهستند که یزاتیتجهROییفضاییویرادینهفتگ
ن اطالعات پس یاند.ینمایره میافت و ذخیرا درROيهاگنالیو سشوند

ن ارسال و اطالعات یدر زمییهاستگاهیبه اه در ماهوارهیاز پردازش اول
جهت استخراج یمتنوعيهارندهیگگردد.یها استخراج مآناز از یمورد ن
رنده یان آنها گیاند که در مو ساخته شدهیطراحياتمسفريهالیپروفا

Black Jackشگاه یکه ساخت آزماNASA-JPLيشتریاست از شهرت ب
برخوردار است.
ییویرادینهفتگيهارندهیگیکه خروجییویرادینهفتگيپارامترها

باشند:یر میباشند از قرار زیم
شده از منبع ارسال یند نهفتگیکه دچار فرآیگنالیزمان ارسال س)1
. )یابیتیگنال(ماهواره موقعیس
یرنده نهفتگیشده در گیند نهفتگیکه دچار فرآیگنالیافت سیزمان در)2

.ییویراد
3(SNRیافتیگنال دریس.
ت ی(ماهواره موقعگنالیارسال ست منبع یسرعت و موقعيبردارها)4

.گنالی) در لحظه ارسال سیابی
افت یدر لحظه درییویرادیرنده نهفتگیت گیسرعت و موقعيبردارها)5
.گنالیس
تک فرکانس)ا روش ی( به روش دوبل ير اتمسفری) تاخ6

معموال ياهین پایزمییویرادیروش نهفتگدر ینهفتگيهارندهیگ
رندیگیکوه قرار ميکه بر رويهادهرنی. گدنشویصب مقله نيدر باال

ستم پردازشگر یگنال در سیام سیپيتایدیابیک بازیتکنيازمند ارتقاین
فاز لومتر، اختالف یک6ر یزیعنین ییرا که در ارتفاعات پایباشند. زیخود م

در ارتفاعات .]2[ردیگیقرار مير انکسار جویگنال به شدت تحت تاثیس
د (مانند مناطق  باشیاد میزان بخار آب زیکه میطن و مخصوصا در نقاییپا

ن رو یاد است. از ایار زیانکسار بسيرات عمودیی)، تغياا جلگهیییاستوا
ن موضوع سبب یاوشودیمادیگنال متاثر از آن زیرات داپلر و فاز سییتغ
.شددخواهینهفتگيهارندهیام گیپيادیتيجاد مشکل در آشکارسازیا

ل یما نصب شود، ارتفاع پروفایا هواپیکوه يبر رویرنده نهفتگیاگر گ
باشد، یا کوه میما و یهواپيپروازاستخراج شده محدود به ارتفاعيجو

سنجش از يهار از ماهوارهیغیین سنجش اتمسفر توسط سکوهایبنابرا
رفته ر مورد توجه قرار گیاخيهادر سالیرنده نهفتگیتست گيدور برا
است.

هيپان يينهفتگوييشب
را ییویرادیداد نهفتگیهندسه روSTKزار افاستفاده از نرمتوان بایم
يریتصوتحلیلی و شامل ابزار STKنمود. مجموعه نرم افزار يسازهیشب

یو نظامییده فضایچیپيهاتیماموريسازهیو شبیطراحياست که برا
پروژه موجب شد که يهايازمندیو نSTKيهاییتواناشود.یاستفاده م

يمداريتایاز دیداد نهفتگیمربوط به استخراج رويهايسازهیشب
و GPSفرستندهيمداريپارامترهایعنیGPSگنالیاز سیافتیدر
لیپس از آن استخراج پروفاون شود یتامSTKق یطراز یرنده نهفتگیگ

.ده شودیدارك دتMATLABدر يجويها
ن روز ماه ژوئن سال یام30و مطابق زمان یک سناری) 5(مطابق شکل

م. ینیبیتقر بر فراز قله دماوند تدارك مرنده ساکن مسیگيبرا2013
درجه طول 52,1و ییایدرجه عرض جغراف35,95ا مختصات قله دماوند ر

مجموعه ماهوارهنایاز مم.یریگیمتر در نظر م5671و ارتفاع ییایجغراف
انتخاب یهندسه نهفتگيسازهیشبيرا براGPS ،gps-01_svn63يها
رنده نصب شده برقله دماوند در یگيک سنسور براین یم. همچنیکنیم

ن روز یام30يابتدایعنیساعت، 24مدت يو را برایم. سناریریگینظر م
م.یدهیان روز مورد اجرا قرار میتا پا2013ژوئن 

د یبار در دچهارgps-01_svn63، ماهوارهيسازهیان شبدر زم
که در ین دسترسینجا اولی. در اردیگیمقرار رنده مستقر بر قله دماوندیگ

در است.قرار گرفتهیاست مورد بررسشروع شده03:34:32.153زمان
ر است:یاز قرار زینهفتگيتم استخراج پارامترهایالگوریرنده واقعیگ
یافتیگنال دری) از سسیام(افمریپيتایديسازآشکار) 1
له روابط یگنال به وسیارسال کننده سGPSت ماهواره یمحاسبه موقع) 2

کپلر
رندهیتا محل آنتن گGPSماهواره يمحاسبه فاصله مجاز) 3
GPSماهواره 4ت حداقل یرنده با استفاده از موقعیت گیمحاسبه موقع) 4

يبندبه روش مثلثرندهیآنها تا گيو فواصل مجاز
-به مراحل فوق و وارد شدن به پردازشيازینيجاريسازهیدر شب

يبردارهاSTKرا همانطور که بیان شدیزست،ینGPSگنالیسيها
یاستفاده شده را در هر دستگاه مختصات انتخابيهاobjectیمکان

کند.یمگزارش 
ا همان یتشکسن نقطه یاول) مشهود است، 6همانطور که در شکل (

است و دادهيقله دماوند رویعنیرنده یدر ارتفاع محل گياتمسفرخمش
رنده ید گیدر دGPSماهواره ج از آن فاصله گرفته و با کاهش ارتفاعیبتدر
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د یگنال در دیکه سییشود و تا جایک مین نزدیبه سطح زمدماوند
د یگنال از دیتر سم5555با یدر ارتفاع تقرابد.ییرنده قرار دارد ادامه میگ
داد یاز شروع رونقطه شکستاست. کاهش ارتفاع رنده خارج شدهیگ

داد در یک روییتحت بررسیداد نهفتگیانگر آن است که رویبینهفتگ
باشد.یحال غروب م

از یاز جهت ارتفاع تابعییویرادیروش نهفتگيریگپوشش اندازه
حامل يچه ارتفاع سکواست. هریرنده نهفتگیحامل گيارتفاع سکو

-یشتر میباز نظر ارتفاعيجويهایابیشتر باشد رنج بازیبیرنده نهفتگیگ
باشد. از یگنال میرفتن ساز دستيریگگر در رنج اندازهیت دیشود. محدود

GPSخارج شدن ماهوارهیکیباشد. یگنال تابع دو عامل میدست رفتن س

یابیدر بازیرنده نهفتگیگییاعدم توانيگریو دیرنده نهفتگید گیاز د
گنال یاد سیزيرات داپلر اتمسفرییبه علت تغGPSگنال یسيناوبريتاید

ییاستوایشتر در نواحیبGPSگنال یسياد داپلر اتمسفریرات زییاست. تغ
دهد.یلومتر رخ میک5ر یو در ارتفاعات ز

، يخمش اتمسفرنقاط ییای) طول و عرض جغراف7(شکلن دریهمچن
داد یشود که در رویمشاهده ماست.آمدهیرنده و نقطه نهفتگیمحل گ

رنده از نظر طول و عرض یو محل گینقطه نهفتگیتحت بررسینهفتگ
بر هم منطبق هستند.ییایجغراف

درجه و از نظر 2/0ییایاز نظر عرض جغرافيریگرنج پوشش اندازه
داد یشود که در رویه مباشد. مشاهدیدرجه م11/0ییایطول جغراف

شتر از یبییایاز نظر عرض جغرافيریگپوشش اندازهیتحت بررسینهفتگ
يریبه محل قرارگین موضوع بستگیباشد. ایمییایپوشش طول جغراف

دارد.رندهید گیدر دGPSو ماهوارهیرنده نهفتگیحامل گيسکو
گنال یو از سد آن را محاسبهیرنده بایکه گین پارامتر نهفتگیآخر

شامل ير اتمسفریباشد. تاخیمير اتمسفریاستخراج کند، تاخیافتیدر
L2گنال یسرنده با استفاده از یباشد که در گیونوسفر میو یاتمسفر خنث

يفاصله مجازشود. یبره میر کل کالیاز تاخیاز اتمسفر خنثیر ناشیتاخ
محاسبه یتفاضليوشهارنده با استفاده از ریدر گير اتمسفریاز تاخیناش

-هیمتناسب با محل شبير اتمسفریتاخشود.یل میو به اختالف فاز تبد
يسازهیخ شبیانکسار تارينمودارهایرس(کوه دماوند)، با برینهفتگيساز

مانند یهواشناسییش گوی) که از منابع مراکز پ2013ژوئن 30(
ECMWFبه ماژولیو انتخابیاستخراج شد، به صورت دست

MATLABن بار انجام شد یچندير اتمسفریتاخیاضافه گشت. مقدارده
ک ینزدیبه اعداد واقعيسازهیتا اعداد نمودار انکسار حاصل از شبیتا نها

در گشته،ان یبیحاصل که به صورت فاز اضافير اتمسفریباشند. تاخ
ير اتمسفریک تاخیخمش ) نشان داده شده است. به هر نقطه 8(شکل

شود.یداده ماختصاص
حال غروب داد دریک روییتحت بررسیداد نهفتگینکه رویل ایبه دل

شود، یگنال کم میسنقطه خمشارتفاع یش زمان نهفتگیاست و با افزا
را کم شدن یم. زیریگیدر نظر میشیرا به صورت افزاير اتمسفریتاخ

شتر یبگنال در عمق اتمسفر یآن است که سیبه معننقطه خمشارتفاع 
کشد تا یطول ميشتریشتر، زمان بیل وجود انکسار بینفوذ کرده و به دل

که ینهفتگيگنال از تروپوسفر عبور کند. اکنون با استفاده از پارامترهایس
توان به کمک یاند مده شدهیتدارك دGPSگنال یاز سیافتیدريتایاز د

با داشتن . )9، شکل((خمش) پرداخته شکستیبه استخراج زاوروابط
) آمده است.10(شکلد که در یآیدست مانکسار بهه شکست، یزاو

ل یاز قبيجويان شد، انکسار با پارامترهای) ب15همانطور که در رابطه (
یفشار ارتباط دارد. با داشتن عدد انکسار و به کمک معادالت اضافودما

) 15ر، معادله (ن از ارتفاع اتمسفیمعيهاط و بازهیتوان تحت شرایگازها م

دما و ينمودارها.]4و3[را استخراج کرديجويرا حل نمود و پارامترها
-ر دماوند در شکلیاتمسفر زي) برا15دست آمده از حل معادله (فشار به

) آمده است.12) و (11(يها

نتيجه
که از ییویرادیده نهفتگیده استفاده از پدیاGPSشبکه يبا برقرار

ن یز بینییهاشیآزمايش شناخته شده بود و به طور موردیها پسال
قله کوه با يرنده واقع بر روید. گیها صورت گرفته بود مطرح گردماهواره

گنال در یکه در اثر خمش سیفت داپلر اضافیو شیفاز اضافيریگاندازه
رنده و یگيت مدارین با توجه به موقعیشود و همچنیجاد میاتمسفر ا
ب شکست یضردتوانیو با استفاده از روابط معکوس آبل مGPSماهواره 

دهد مشاهدات و اطالعات نشان میبدست آورد. رامختلفيهادر ارتفاع
شکست در پایین يگیراندازهيبرايازمین پایهیرادیوییکه نهفتگ

کند با نصب یاست. اطالعات باال مشخص مينو و اقتصادیاتمسفر روش
یهایتوان دادهیهواپیما و کوه ميل اتمسفر مانند نصب رویک گیرنده داخ

يها براخاص و مورد نظر فراهم کرد که این دادهيارا در سرتاسر ناحیه
.باشندیسودمند میمطالعات هواشناس

اشكل

Cosmicيمقا-۱ وسوند ي6
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ي
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