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WPŁYW WARUNKÓW KLIMATYCZNO-ATMOSFERYCZNYCH  
NA MECHANIZM PROPAGACJI FAL RADIOWYCH  

W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ 

Streszczenie 

Środowisko elektromagnetyczne jako jedyne (związane z działalnością człowieka) jest celowo zanieczyszczane 

przez człowieka. Ponieważ na propagację fal radiowych oddziałuje wiele czynników klimatyczno-atmosferycznych, 

które zależnie od bieżących uwarunkowań mają wpływ na zjawiska towarzyszące rozchodzeniu się fal radiowych, 

pożądane wydaje się być przeanalizowanie ich wpływu na mechanizm propagacji fal radiowych, a w konsekwencji 

na działanie satelitarnych łączy teleinformatycznych. Warto podkreślić, że podczas pracy systemów satelitarnych 

wiązka przecina atmosferę w przybliżeniu prostopadle, dzięki czemu fale radiowe propagowane są przez kolejne 

warstwy w atmosferze ziemskiej, przy czym najbardziej znacząco na propagację fal radiowych oddziałują dwie war-

stwy atmosfery: troposfera i jonosfera ziemska.  

 

WSTĘP 

Zasady propagacji fal radiowych w wolnej przestrzeni odnoszą 
się zarówno do transmisji pomiędzy satelitami, jak również pomiędzy 
satelitą i Ziemią. Mając na uwadze zjawiska towarzyszące rozcho-
dzeniu się fal radiowych pomiędzy nadawczą bądź odbiorczą stacją 
naziemną i stacją satelitarną należy wziąć pod uwagę rzeczywiste, 
różne od propagacji w wolnej przestrzeni, środowisko rozchodzenia 
się fal radiowych. Cechuje je niejednorodność, niestacjonarność oraz 
stratny charakter (fale radiowe propagowane są na ogół w pobliżu 
ziemskiego podłoża propagacyjnego o półprzewodzących właściwo-
ściach). W związku z tym na tor mikrofalowego sygnału satelitarnego, 
a  w konsekwencji również na tłumienie sygnału – oprócz szeregu 
czynników warunkujących tłumienie podstawowe m.in. częstotliwość, 
długość trasy – wpływa aktualna sytuacja klimatyczno-atmosfe-
ryczna. W praktyce straty sygnału dla łącza satelitarnego podlegają 
nieustannym wahaniom na dystansie mniejszym niż 3% odległości 
pomiędzy satelitą i stacją naziemną, wprowadzając dodatkowe źró-
dło szumu i tłumienia fal radiowych, co z kolei przekłada się na spa-
dek jakości odbieranych sygnałów mikrofalowych. Ponieważ tłumie-
nie to osiąga największą wartość dla systemów geostacjonarnych, co 
wynika z długości trasy propagacji (w miejscu lokalizacji stanowiska 
laboratoryjnego wysokość ta wynosiła 38496,7 km), analizie poddano 
mikrofalowe sygnały satelitarne nadawane z aktywnych satelitów Hot 
Bird wyniesionych na orbitę geostacjonarną.  

 

 
Rys. 1. Miejsce instalacji części zewnętrznej stanowiska laboratoryj-
nego 

Parametry geograficzne lokalizacji miejsca odbioru sygnałów sa-
telitarnych (stanowiska laboratoryjnego) są następujące:

E928320   oraz N.742550   Kąt azymutu wynosi 9,81º, kąt 

elewacji – 31,34º, zaś kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji konwer-
tera – 6,17º. Wysokość umiejscowienia masztu antenowego na hali 
HD wynosi 283,07 m n.p.m. 

1. METODOLOGIA OPISU DANYCH 

Zazwyczaj dostępne dane meteorologiczne nie uwzględniają pa-
rametrów potrzebnych do analizy propagacji fal radiowych. Aby osza-
cować wpływ uwarunkowań meteorologicznych na propagację sy-
gnałów mikrofalowych, niezbędne staje się wyjaśnienie zależności 
pomiędzy meteorologicznymi i statystycznymi parametrami w najniż-
szej warstwie atmosfery – troposferze ziemskiej (tablica 1) oraz opi-
sanie relacji pomiędzy wymienionymi w rekomendacji ITU-R Rec. 
P.618-10 parametrami i tłumieniem wyrażonym w  decybelach (ta-
blica 2). Związek taki wyznaczono empirycznie poprzez wykonanie 
odpowiednich pomiarów. W konsekwencji uzyskano statystyki opa-
dowe przedstawiające prawdopodobieństwo wystąpienia opadów 
deszczu o określonej intensywności w danym obszarze. 

 
 

Rys. 2. Ilustracja propagacji fali radiowej dla łącza uplink i downlink, 
opracowanie własne na podstawie [3] 

 
Statystyki opadowe podawane są w postaci intensywności opa-

dów przekraczanych przez określony procent czasu p w skali roku. 
Zwykle jako p przyjmuje się wartość 0,01%, co oznacza, że przez 
99,99% czasu w skali roku opady deszczu są mniej intensywne od 
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wartości opadów występujących w 0,01% czasu w skali roku, a 
w konsekwencji tłumienie spowodowane wystąpieniem opadów 
deszczu Ld osiąga zazwyczaj niższą wartość od tłumienia wyznaczo-
nego z zależności matematycznych. Do wyznaczenia krzywych tłu-
mienia, podobnie jak w naukach ekonomicznych, można posłużyć się 
modelem regresji liniowej [10]. Zaproponowane modele propaga-
cyjne Autor opisał m.in. w: [13]. 

 
Tab. 1. Związek parametrów meteorologicznych z parametrami sta-

tystycznymi wpływającymi na mechanizm propagacji fal radiowych 
w atmosferze ziemskiej, opracowanie własne na podstawie [2] 

 
Parametry meteorologiczne Parametry statystyczne 

Minimalna i maksymalna temperatura 
[°C] 

Średnia temperatura 
[°C] 

Wilgotność względna 
[%] 

Gęstość pary wodnej 
[g/m3] 

Zachmurzenie 
[%] 

Zawartość wody w chmurze 
[kg/m2] 

Ilość opadów [mm] Intensywność opadów [mm/h] 

 
Empiryczne wyniki badań pozyskane przez Europejską Unię Na-

dawców pozwoliły m.in. wyznaczyć całkowitą tłumienność atmosfery 
(z uwzględnieniem wpływu gazów atmosferycznych i opadów) w Eu-
ropie dla częstotliwości 11,5 GHz [1]. 

W przybliżeniu tłumienność atmosfery Lf  dla innych częstotliwo-
ści f można policzyć w oparciu o zależność [1]:  

 
Lf [dB]=L11,5 [1+ 0,2 ( f – 11,5)], (1) 

 
gdzie: L11,5 – tłumienność atmosfery dla częstotliwości 11,5 GHz. 

 

 
 

Rys. 3. Wpływ zjawisk propagacyjnych na parametry sygnału sateli-
tarnego, opracowanie własne na podstawie [6] 

 
Ponieważ wiele z przedstawionych na rysunku 3 zjawisk propa-

gacyjnych może wystąpić jednocześnie, utrudnia to oszacowanie 

wpływu konkretnych mechanizmów na propagację mikrofalowych sy-
gnałów satelitarnych. W rzeczywistości zmiany wszystkich parame-
trów, poza zmianą częstotliwości, mogą być wynikiem jednocze-
snego działania co najmniej jednego zjawiska propagacyjnego, co 
uniemożliwia określenie zmian parametrów propagacyjnych na pod-
stawie konkretnego mechanizmu. W znaczącym stopniu jakość sy-
gnału pogarszają także naturalne źródła szumów, jak na przykład: (1) 
wyładowania burzowe; (2) szum jonizacyjny oraz (3) szum termiczny. 
Autor dokonał ich szczegółowej analizy w artykule [9]. Wpływ opisa-
nych zjawisk przekłada się na eksploatację systemu oraz spadek ja-
kości odbieranego sygnału, co wykazano na przykładzie satelitar-
nego łącza teleinformatycznego [13]. 

 

 
 

Rys. 4. Część wewnętrzna stanowiska laboratoryjnego (z możliwo-
ścią transmisji bezprzewodowej danych meteorologicznych) 

 
Wykorzystane metody badawcze: (1) metoda przeglądu literatu-

rowego (określenie obecnego stanu wiedzy); (2) analiza statystyczna 
i eksperymentalna (potwierdzenie słuszności przyjętych założeń); (3) 
instytucjonalno-prawna (przedmiot badań został przeanalizowany 
zgodnie z zaleceniami ITU-R); a także (4) metoda komparystyczna 
(pomocna przy analizie porównawczej otrzymanych wyników pomia-
rowych) pozwoliły wykazać, że najbardziej krytyczny wpływ na nieza-
wodność łącza satelitarnego mają opady deszczu (dla kątów elewacji 
większych od 10º tylko deszcz może powodować kilkudziesięcio dB 
tłumienie), zaś dla fal radiowych o częstotliwości kilkunastu GHz 
istotnym zjawiskiem jest również absorpcja molekularna w gazach at-
mosferycznych, która dla małych kątów elewacji może być przyczyną 
tłumienia o wartości kilkunastu dB (poniżej 10 GHz jej wartość nie 
przekracza 0,1 dB).  
  

Tab. 2. Wypadkowa tłumienność atmosfery dla częstotliwości 11,5 GHz w Europie, opracowanie własne na podstawie [1] 

Kąt elewacji α [o] 

Tłumienność atmosfery [dB] 

dla 99% czasu najgorszego miesiąca* dla 99,9% czasu najgorszego miesiąca* 

5 6,1 13 

10 4,2 8,7 

15 2,9 6,6 

20 2,2 5,7 

25 1,9 5,1 

30 1,6 4,8 

35 1,5 4,5 

40 1,4 4,4 
 

* Jako % czasu w najgorszym miesiącu rozumieć należy odsetek czasu w którym wartość tłumienia nie przekracza podanych wartości dla 
określonych kątów elewacji (na tej podstawie wyznacza się m.in. tłumienie przekraczane przez 1% i 0,01% czasu najgorszego miesiąca).   
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PODSUMOWANIE 

Całościowe wyniki badań otrzymane w ramach projektu COST 
IC0802 mogą zostać wykorzystane do prognozowania wartości tłu-
mienia spowodowanego wystąpieniem opadów deszczu, jak rów-
nież  eksploatacji i optymalizacji istniejących już satelitarnych łączy 
telekomunikacyjnych, poprawy jakości odbioru sygnałów satelitar-
nych, a w przyszłości – projektowania nowych systemów, pozwalają-
cych na znaczną poprawę jakości transmisji przekazywanych infor-
macji. Ponadto umożliwiają oszacowanie wpływu opadów deszczu 
na odbiór mikrofalowego sygnału satelitarnego poprzez podanie pro-
gowej wartości tłumienia dla danego prawdopodobieństwa wystąpie-
nia opadów deszczu oraz wymaganej dostępności (niezawodności) 
systemu telekomunikacyjnego [9, 12, 13]. W praktyce zebranie otrzy-
manych danych pozwolić może na zgromadzenie „zapasu sygnało-
wego”, redukującego oddziaływanie niekorzystnych warunków at-
mosferycznych, w tym również na zminimalizowanie ryzyka utraty sy-
gnału satelitarnego (w przypadku wystąpienia niekorzystnych warun-
ków atmosferycznych). 
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THE INFLUENCE OF CLIMATIC  
AND WEATHER CONDITIONS  

ON THE RADIO WAVE PROPAGA-
TION IN THE ATMOSPHERE  

Abstract 

Paper discussed the impact of climatic and weather 

conditions on the radio wave propagation in the earth’s 

atmosphere. The electromagnetic environment as the 

only thing (associated with human activity) is polluted by 

man on purpose. Because many climate’s and weather’s 

factors affect on propagation of radio waves, analyzing 

their effect on radio wave propagation mechanism seems 

to be desirable and consequently, on reliability of satel-

lite telecommunication links. Also worth mentioning is 

that while the systems of satellite works, the bunch cuts 

through the atmosphere approximately perpendicular, 

thus radio waves are propagated through the layers of 

the earth's atmosphere. 
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