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 مالحظة:
 تعي املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وطريقة عرض املواد فيها الالتسميات املستخدمة يف مطبوعات االحتاد الدويل لالتصاالت و 

بأي حال من األحوال التعبري عن أي رأي من جانب أمانة املنظمة فيما يتعلق بالوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو 
 منطقة أو لسلطاهتا، أو فيما يتعلق بتعيني حدودها أو ختومها.

يف مطبوعات االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ختص املؤلفني وال تعكس بالضرورة آراء اآلراء املعّبر عنها 
االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية. وذكر شركات أو منتجات بعينها ال يعي أن هذه الشركات أو املنتجات 

ا الدويل لالتصاالت واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية تفضيالً هلا على سواها مما مياثلها ومل يرد ذكره معتمدة أو موصى هبا من االحتاد
 أو اإلعالن عنها.
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 iii واملناخ املراقبة والتنبؤ فيما يتعلق بالطقس واملاء :يف األرصاد اجلوية الراديوياستعمال الطيف 

 تمهيد

 -در تغري املناخ هتديداً يف حد ذاته ومضاعفاً للكثري من التهديدات األخرى يع”
 “بدءاً من الفقر ومروراً بالنزوح ووصوالً إىل النزاعات

 األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو غوتيريس

للمنظمة العاملية لألرصاد  د اجلويةلألرصااملؤمتر العاملي 
 Cg( 29-17( ارهقر  ، يف(2015جنيف،) (WMO) اجلوية

 إذ يأخذ في اعتباره
ددة وية احملاألمهية الكّبى خلدمات االتصاالت الرادي (1)

طة وما يتصل هبا من األنشاد اجلوية بالنسبة ألنشطة األرص
، دوثهانذار املبكر حواإل للكشف عن األخطارالبيئية الالزمة 

ولتفادي الكوارث الطبيعية والتكنولوجية )االصطناعية( 
ولسالمة األرواح واملمتلكات، ومحاية فيف من آثارها والتخ

 ات تغري املناخ، والبحوث العلمية؛البيئة، ودراس
… 

على أن بعض نطاقات الرتددات الراديوية تعتّب  وإذ يشدد
ع فيها من مميزات خاصة وإشعا  مورداً طبيعياً فريداً نظراً ملا
رض األطح سللغالف اجلوي و  سليبطبيعي يتيح االستشعار ال
توزع توزيعاً مالئماً على خدمة  من الفضاء، وتستحق أن

ة مطلقة تتمتع حماي)سلبياً( وأن  استكشاف األرض بالسواتل
 ؛من التداخل

… 

على بذل قصارى جهودهم  مجيع أعضاء املنظمة يحث
 ؛لضمان توافر ومحاية الرتددات الراديوية املناسبة

… 

ابعة ات األعضاء التاالحتاد الدويل لالتصاالت واإلدار  يناشد
 :له

احلماية املطلقة لنطاقات الرتددات التوافر و ضمان  (1)
 حكم خصائصها الطبيعية -اليت تعتّب الراديوية 

موردًا طبيعيًا فريدًا يتيح االستشعار السليب  - اخلاصة
للغالف اجلوي وسطح األرض من الفضاء، وذات أمهية 

 اخ؛بالغة لبحوث وعمليات الطقس واملاء واملن

إيالء العناية الواجبة ملتطلبات املنظمة العاملية لألرصاد  (2)
يمية الرتددات الراديوية واألحكام التنظ بتوزيعاجلوية املتصلة 

املتصلة بعمليات وحوث األرصاد اجلوية والعمليات والبحوث 
 البيئية املتصلة هبا؛

… 

 لالحتاد الدويل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 
 قراره ، يف(2012)جنيف،  (ITU) تصاالتلال

)12-(WRC 673 

 إذ يضع يف اعتباره
… 
أن بيانات رصد األرض هلا أمهية أساسية أيضاً لرصد  (ب

 تغريات املناخ والتنبؤ هبا والتنبؤ بالكوارث ورصدها وختفيف
آثارها، وكذلك لزيادة فهم مجيع جوانب تغري املناخ ومنذجته 

 ذلك من وضع السياسات؛يتصل ب والتحقق منه وما
… 

ثري من عمليات الرصد على الصعيد العاملي إجراء ك ( ه
 املسائل املتعلقة بالطيف؛ عاملياً يفالنظر يتطلب  مما
… 

 جتري لصاحل اجملتمع الدويل عمليات رصد األرضأن  ح(
 ،جماناً  عموماً بأسره وهي متاحة 

… 

 رر ـيق
 داالعرتاف بأن الستعمال تطبيقات رصمواصلة  1

 األرض للطيف قيمة اقتصادية وجمتمعية كبرية؛
عمليات  متطلبات يلى أن تراعدارات عحث اإل 2

اية مح ال سيما احلاجة إىلرصد األرض من الرتددات الراديوية 
 نطاقات الرتدد ذات الصلة؛ أنظمة رصد األرض يف

وتيسرر  استعمالأمهية  على النظر يف داراتاإلتشجيع  3
ؤثر سلباً ت اتقبل اختاذ قرار  األرض رصدالطيف لتطبيقات 

 هذه التطبيقات.تشغيل على 

  



iv ة والتنبؤ فيما يتعلق بالطقس واملاء واملناخاملراقب :استعمال الطيف الالسلكي يف األرصاد اجلوية 

مليون شخص وخلفت  3,5يف شىت أحناء العامل حياة أكثر من  2015و 1970بني يف الفرتة  كارثة طبيعية  000 12أودت أكثر من 
اجلفاف  طقس واملناخ واملاء، مثل نوباتتريليون دوالر أمريكي. وتسببت املخاطر املتصلة بال 2,7خسارة اقتصادية قدرت بأكثر من 

ظروف إضافة إىل تفشي األوبئة وانتشار احلشرات املرتبطني بصورة مباشرة بالوالفيضانات والعواصف القاسية واألعاصري املدارية 
 .االقتصادية اخلسائرمن  باملائة 70وباملائة من الضحايا  60أكثر من باملائة من هذه الكوارث الطبيعية، و  90 يفاجلوية واهليدرولوجية 

هناك أدلة و  من حدة هذه األحداث القاسية وسيستمر يف ذلك ما مل يتم التصدي له.عصرنا"  "التحدي املهم يف ويزيد تغري املناخ
  دعلى أن تغري املناخ سيهدد النمو االقتصادي ورخاء جل البلدان ورفاهها االجتماعي يف األجل الطويل وسيهدبالفعل علمية دامغة 

 كذلك عيش الفئات السكانية األكثر ضعفاً.

 ةراديويالالتطبيقات  وفرتو  وللتكنولوجيات والبىن التحتية اخلاصة بالرصد واملراقبة دور حاسم يف فهم تغري املناخ وآثاره والتصدي هلا.
لراهن مصدر يف الوقت ا اليت تعمل على منت السواتل وعلى سطح األرض )مثل رادارات الطقس(عد مثل أجهزة االستشعار عن ب  

والطقس  املناخال أحو املعلومات الرئيسي فيما خيص الغالف اجلوي وسطح األرض. كما تستخدم هذه املعلومات بدورها يف مراقبة 
ري بواملاء والتنبؤ هبا وإلصدار اإلنذارات واحلد من خماطر الكوارث الطبيعية وتقدمي الدعم لعمليات اإلغاثة بعد الكوارث ووضع التدا

 .آثارهاالوقائية للتكيف مع اآلثار السلبية لتغري املناخ واحلد من 

وتشمل اجملاالت املتوقعة يف هذا السياق: عمليات الرصد املستمر واملراقبة طويلة األجل للنشاط الشمسي من أجل حتسني 
صد املستمر من ناخ؛ وعمليات الر معرفتنا وفهمنا لتأثري اإلشعاع الكهرمغنطيسي من الشمس على بيئة األرض مبا فيها امل

املعلومات  واستخدام هذهالغالف اجلليدي و أجل توصيف التغريات الطارئة على الغالف اجلوي واحمليطات وسطح األرض 
لتحديد مناذج تغري املناخ؛ وعمليات الرصد املستمر للتغري الذي يطرأ على طبقة األوزون وآثاره على البيئة وصحة اإلنسان. 

ن تقييم تغري الغطاء األرضي وفهم دينامياته شرطان أساسيان لإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية وبرامج محاية البيئة وأ قر بأ
واألمن الغذائي وتغري املناخ والّبامج اإلنسانية. وتساهم أنظمة االتصاالت الراديوية األرضية والساتلية يف مراقبة انبعاثات 

 القطبية واألهنار اجلليدية وتغريات درجة احلرارة. اجلليدية طاءاتالكربون وتغري اجلليد يف الغ

سنة، كان هناك تعاون وشراكة مثمران بني الوكالتني العامليتني لألرصاد اجلوية واالتصاالت منذ بدايتهما  140وألكثر من 
ى التوايل االحتاد اجلوية لتصبحا عل لألرصاد الدولية االحتاد الدويل للّبق واملنظمة أواخر القرن التاسع عشر حتت امَسي يف

يف مخسينيات القرن العشرين. ولئن كانت املنظمة  (WMO) واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية (ITU) الدويل لالتصاالت
 ةالعاملية لألرصاد اجلوية تركز جهودها على تلبية االحتياجات من املعلومات البيئية وما يقابلها من طيف الرتددات الراديوي

من أجل التطبيقات املقيَّسة للطقس واملناخ واهليدرولوجيا، فإن االحتاد الدويل لالتصاالت، بوصفه اهليئة الدولية املشرفة 
على الطيف الراديوي، يوزع الرتددات الراديوية الالزمة اليت تسمح بتشغيل التطبيقات الراديوية وأنظمة االتصاالت الراديوية 

ن تداخل، واستخدامها يف مراقبة املناخ والتنبؤ به ورصد أحوال الطقس واإلنذار املبكر باحتمال )األرضية والفضائية( بدو 
 حدوث الكوارث واستشعارها.

وفر توقد راعت املؤمترات العاملية املتعاقبة لالتصاالت الراديوية اليت ينظمها االحتاد احتياجات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية لضمان 
ت الرتددات الراديوية الالزمة ألدوات رصد الغالف اجلوي والعناصر البيئية األخرى، من قبيل املسابري الراديوية ورادارات ومحاية نطاقا

 حتديد أحوال الطقس والرياح وأجهزة السّب باألشعة حتت احلمراء واملوجات الصغرية احملمولة يف الفضاء.

" واملاء واملناخ ملراقبة والتنبؤ فيما يتعلق بالطقسا :يف األرصاد اجلوية راديويلاستعمال الطيف ا إن هذه الطبعة اجلديدة من "دليل
 M. Dreis (EUMETSAT)السيد  رئاسةلقطاع االتصاالت الراديوية حتت  C7العمل  قةمثرة عمل مشرتك بني اخلّباء التابعني لفر 

التابع للجنة النظم  (SG-RFC) الراديويةالرتددات )خدمات العلوم( والفريق التوجيهي املعي بتنسيق  7ن جلنة الدراسات م
 )فرنسا(. Eric Allaix ، حتت رئاسة السيد(CBS) األساسية



 v املراقبة والتنبؤ فيما يتعلق بالطقس واملاء واملناخ :يف األرصاد اجلوية الراديوياستعمال الطيف 

ويقدم هذا الدليل معلومات تقنية وتشغيلية شاملة بشأن تطبيقات الرصد احلالية ونظمها، واستعمال نظم األرصاد اجلوية للرتددات 
عد ستشعار عن ب  اال أجهزةورادارات الطقس ورادارات تصوير الريح و  الراديويةية واملسابري ، مبا فيها سواتل األرصاد اجلو الراديوية

االتصاالت يئات ه. وهو موجه للمتخصصني يف األرصاد اجلوية )الطقس واملاء واملناخ، على سبيل املثال( ويف الفضاء احملمولة يف
 امة اجلمهور.احلكومية، وقطاع الصناعة وعاملؤسسات ، مبا فيها الراديوية

 
 بيتريي تاالسالسيد 

 األمني العام
 

 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 
 السيد هولني جاو

 األمني العام
 

 االحتاد الدويل لالتصاالت
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 ix املراقبة والتنبؤ فيما يتعلق بالطقس واملاء واملناخ :يف األرصاد اجلوية الراديوياستعمال الطيف 

 توطئة

 1990 امع املعنية خبدمات العلوم يف قطاع االتصاالت الراديوية على إثر إعادة التنظيم اهليكلي الذي جرى 7جلنة الدراسات  أنشئت
 ديسلدورف.يف ، للراديوباجلمعية العامة للجنة االستشارية الدولية 

ت اليت تتناول مسائل تقنية متصلة باختصاصا الراديوية صاالتباالت املعنية (WP)من فرق العمل  عدداً  7جلنة الدراسات  وتشمل
. 7C (WP 7C)مل الع فرقةاختصاص  املتعلقة هبا ضمنحمددة حتت مظلة خدمات العلوم. وتقع األرصاد اجلوية واألنشطة البيئية 

ات الفضائية، ت األرضية واملنصوالنشيط من املنصا سليبالتتصل بإقامة وتشغيل أجهزة االستشعار  بدراسات 7C العمل فرقة قوموت
سواء جلمع  راديويالبشكل أساسي(. ومبا أن األرصاد اجلوية تعتمد على االتصال  الراديويةوكذا معينات األرصاد اجلوية )املسابري 

فإن هذا النشاط  ،البيانات اليت تستند إليها لوضع التنبؤات أو ملعاجلة املعلومات واإلنذارات املتصلة بالطقس وتعميمها على اجلمهور
ها تصوير الريح جيرى دراست وراداراتاجلوية . وينبغي اإلشارة يف اخلتام إىل أن رادارات األرصاد 7B (WP 7B)العمل  فرقةيهم 

 .الراديوي بالتحديد املتصلة العامة اخلدمة إطار يف ،5B (WP 5B)العمل  فرقة يف

 بأحوال التنبؤ مجابر  أن شك الو . بأعمالنا وأنشطتنا اليومية عديدة ارتباطات وهلا وميةالي حياتنا يف اً حامس عنصراً  اجلوية األرصاد تعتّب
 اللباس يف طريقتنا على ريؤث ال التنبؤ بأحوال الطقس ألن. الراهن الوقت يف والراديو التلفزيون يف شعبية الّبامج أكثر يه الطقس

 وتعتمد. مهوراجل سالمة على اآلثار من العديد أيضاً  له يكون قد اوإمن فحسب؛كل يوم   هبا سنقوم اليت األنشطة حتديد على أو
 لضمان أساسياً  عنصراً  تعتّب دقيق بشكل بالطقس التنبؤ على القدرة ألن ،الطقس بأحوال التنبؤ على اعتماد أميا العامة املواصالت

االت، اح واملمتلكات يف العديد من اجملاخلدمات للمجتمع، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص محاية األرو  من مستوى أعلى تقدمي
 النشاط هذا يضطلع خ،واملنا  اجلوية األرصاد يف االضطرابات من كثرياً   تشهد اليت الفرتة هذه ويف. النقل اجلوي مثل النقل، خاصةً 

 .آثارها السلبيةوالتخفيف من  واستشعارهاالطبيعية  لكوارثبارئيسي يف التنبؤ  بدور أيضاً 
الرئيسي للجنة الدراسات. وهناك  النشاط حمور (WRC) الراديوية لالتصاالت العاملية للمؤمترات والتحضري صياتالتو  وضع ويعتّب

مع زمالئهم الذين يعتمدون يف عملهم على  فقطلتقاسم هذه املعلومات ليس  7شك فيها بالنسبة خلّباء جلنة الدراسات  حاجة ال
ترددات مال اجلمهور الواسع لكي يفهم املعنيون أمهية استع مع اً واملناخ، وإمنا أيض بيانات األرصاد لتحسني دقة التنبؤات بالطقس

 .املوثوقية من جة ممكنةعلى در بأ جوية بتنبؤات القيام يف االستمرار أجل من حمايتها الكفيلة والسبل اجلوية األرصاد ألغراض حمددة
التابع للمنظمة  (SG-RFC) الراديويةلتوجيهي املعي بتنسيق الرتددات الفريق اتقرر إعداد هذا الدليل ونشره بالتعاون مع  وعليه

ذه نظم األرصاد اجلوية من أجل تصميم ه كامالً اً  ذه املعايري فهمهللكي يفهم مجيع املستعملني  (WMO)العاملية لألرصاد اجلوية 
تعمال ذا الدليل تزويد القارئ مبعلومات بشأن اساألهداف اليت يرمي إليها ه أهم. ومن على حنو أفضل األدوات القوية واستعماهلا

ومدى  (RF) الراديويرتدد ونطاقات ال الراديويةالعامل للنظم خرين املعنيني باألنشطة البيئية يف املتخصصني يف األرصاد والعلماء اآل
 أمهية هذا االستعمال بالنسبة لسالمة اجلمهور ولالقتصاد العاملي.

ؤات بالطقس أمهية بالغة للحفاظ على اجلودة والدقة وتعزيزمها يف جمال التنب املوزعةحلذرة لنطاقات الرتددات وتكتسي اإلدارة الفعالة وا
لألرصاد ًا حالي املوزعةجرى استعمال بعض نطاقات الرتددات  وتلك املتصلة به. ومن املهم أن نفهم على سبيل املثال أنه إذا ما

غدو غري قابلة ، فإن هذه النطاقات ستاجلوية لألرصاد الراديويةتتوافق مع األنظمة  اليت الاألخرى  الراديويةاجلوية لبعض األنظمة 
ل أو الكوارث، وسيكون بالتايل من الصعب جداً إن مل يكن من املستحي/املناخ و/أو لالستعمال بالنسبة ألنظمة التنبؤ بالطقس و

 .املوثوقية والدقةالتنبؤ بأحوال الطقس بالدرجة املطلوبة من بعض األحيان  يف
إدارة  أن أقدم هذا الدليل ملستعملي معايري األرصاد اجلوية وللمتخصصني يف 7لجنة الدراسات لويسرين بالغ السرور بصفيت رئيساً 

 عام، وأنا على ثقة أهنم سيجدون فيه أداة مرجعية هامة يف عملهم. الرتددات بشكل  
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ويف الفريق  7املشاركة يف جلنة الدراسات العديدة ات اليت قدمتها اإلدارات وما كان هلذا الدليل أن يكتمل لوال املسامه
ختلف أجزاء الدليل كان عمل املقررين املعنيني مب  وفوق ذلك،. (SG-RFC)ة راديويالتوجيهي املعي بتنسيق الرتددات ال

)كندا(  Gilles Fournierوالسيد  (يةالواليات املتحدة األمريك) David Franc، وينبغي توجيه الشكر اخلاص للسيد ممتازاً 
 Philippe Tristantرصاد اجلوية( والسيد عاملية لألنظمة الامل) David Thomas)فرنسا( والسيد  Eric Allaix والسيد

(EUMETNET) والسيد Markus Dreis (EUMETSAT)  .على أدوارهم الرائدة يف هذا املشروع 

نشر  من مكتب االتصاالت الراديوية الذي اضطلع بدور هام يف Vadim Nozdrin دللسيًا كما نعرب عن امتناننا اخلاص أيض
 هذا الدليل.

John Zuzek 
 يف قطاع االتصاالت الراديوية 7رئيس جلنة الدراسات 
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 مقدمة

والغالف  الكتلة األحيائيةمثل  ،للموارد النادرةل والتنبؤ الدقيق باملناخ والفهم املفص ناسب بالكوارث الطبيعية والبيئيةاإلنذار يف الوقت امل
تعد املعلومات و وحفظها وإدارهتا بكفاءة من املتطلبات الضرورية للتنمية االقتصادية املستدامة.  ،والطاقة األحيائي واملوارد املعدنية واملياه

اة اليومية للمجتمع احلي يفو الكوارث مسألة بالغة األمهية عن املناخ أو تغري املناخ أو الطقس أو الغالف اجلليدي أو اهلواطل أو التلوث أ
املتعلقة بتغري املناخ  للنشرات اجلوية اليومية والتنبؤ بأحوال الطقس والدراساتهذه املعلومات اليت تعتّب ضرورية  توفر أنشطة املراقبةالدويل. 

 لمن أجو  (والبناء والتنمية احلضرية ونشر املرافق العامة واألمن لزراعةالتنمية االقتصادية )النقل والطاقة وامن أجل محاية البيئة و من أجل 
 بالغة ليت تعتّبااملوارد الطبيعية، شأن ب دقيقةعمليات رصد األرض أيضًا للحصول على بيانات  وتستخدم سالمة األرواح واملمتلكات.

االت لومات إما أن تكون قائمة على قياسات من أنظمة لالتصوجيب أال ننسى أن هذه املع بوجه خاص. لبلدان الناميةل األمهية بالنسبة
البلدان على  وتعد األنظمة الراديوية أساسية ملراقبة تغري املناخ ومساعدة الراديوية أو مت جتميعها وتوفريها وتوزيعها بواسطة هذه األنظمة.

عملياته يستعمل  يفم راديوي يستعمل الطيف الراديوي التخفيف من تأثرياته والتكيف معها وعلى مواجهة التحديات الكبرية. وأي نظا
 مورداً حمدوداً ونادراً. ويعد توفري نطاقات ترددات راديوية خالية من التداخالت من متطلبات تطوير مجيع أنظمة رصد األرض.

 هرتزكيلو وحدات الني بضع ترتاوح ب راديويةوتستدعي النظم املستعملة للحصول على هذه املعلومات وتوزيعها النفاذ املوثوق إىل ترددات 
السواتل، على  أو لراديويةا)للمسابري  الراديويةكاالتصاالت   الراديوية، كما تستخدم تشكيلة خمتلفة من التكنولوجيا يغاهرتزاجلومئات 

 واالستشعار( ضاءلفا وأجهزة االستشعار النشطة املستخدمة يف رصد خصائص الرياحوأجهزة  واطل)اهل الطقس راداراتو  سبيل املثال(
 الّبق(. شعارواستعد عن ب   سليبال)على سبيل املثال، االستشعار الساتلي  الراديوالقائم على من الفضاء ومن سطح األرض و 

 نظاماً جلوية اة هذه مرتابطة فيما بينها وتساعد على جعل النظام العاملي لألرصاد راديويوينبغي أن ندرك أن تطبيقات الرتددات ال
سواء تعلق األمر بالرصد أو بتوزيع البيانات، فإن ذلك من شأنه  الراديوي، حيث إذا انعدم مكون من مكونات هذا النظام شامالً 

 بكاملها.اجلوية ملنظومة األرصاد اً يشكل هتديد أن
نذار والتنبؤ بالكوارث واإل االستشعاركما ينبغي التأكيد على أن النظم اليت تستعمل هذه الرتددات تلعب دوراً حامساً يف عمليات 

باملائة من الكوارث الطبيعية، فإن هذه النظم تعتّب مكونات  90املتصلة بالطقس واملاء واملناخ. ومبا أن هذه الكوارث متثل أكثر من 
 التخفيف من حدهتا.و الطوارئ املتصلة جبميع املخاطر نظم اإلنذار املبكر بالكوارث وحاالت  أساسية يف

ن الضغط على نطاقات مزيداً م يشكليف السوق مبا هلا من قيمة مضافة  بيقات الراديوية اجلديدة واألكثر شيوعاً وأصبح تطوير التط
داً هدَّ . وما يعتّب م  لوضع قيود على تطبيقات األرصاد مستقبالً  . وميثل هذا هتديداً حمتمالً اجلوية ألغراض األرصاد اليت تستعملالرتدد 
عدد  الذي يشمل قياس مستويات دنيا للغاية إلشعاعات صادرة بشكل طبيعي يف نفعلامل اتليالساالستشعار هو خاص  بشكل  

عماهلا مشرتكةً للتوصل ، هلذا ينبغي استجيوفيزيائي واحد م تغري. وتعتّب هذه النطاقات حساسة ألكثر من الراديويمن نطاقات الرتدد 
قابلة  ّب غريللقيام هبذه العملية كما تعت الراديوية الالزمةية الرتددات إىل عدد من الكميات املختلفة. وقد حددت الفيزياء األساس

 للتغري. كما يعتّب االستمرار يف الرصد باستعمال هذه النطاقات أمراً أساسياً ملراقبة تغري املناخ وتقييمه. 
ل املتصلة بتقاسم الطيف بشكل متزايد املسائ وعلى املتخصصني يف األرصاد اجلوية الذين يستعملون الطيف أن يتحلوا باحلذر وأن يتناولوا

خلدمات االتصاالت  القصوىاألمهية ب (WMO) لألرصاد اجلوية ةالعاملي املنظمة. وإقرارًا من الراديويةمع خدمات أخرى لالتصاالت 
ومحاية البيئة ودراسات  ألرواح واملمتلكاتنشطة البيئية الالزمة لسالمة ااألالراديوية احملددة بالنسبة ألنشطة األرصاد اجلوية وما يتصل هبا من 

 :فيهواإلدارات األعضاء  (ITU) االحتاد الدويل لالتصاالت (Cg-17) 29 ايف قراره تناشد افإهن تغري املناخ والبحوث العلمية،
مورداً طبيعياً  - ةحكم خصائصها الطبيعية اخلاص – تعتّبضمان التوافر واحلماية املطلقة لنطاقات الرتددات الراديوية اليت  -

اث وعمليات وتتسم بأمهية بالغة بالنسبة ألح للغالف اجلوي وسطح األرض من الفضاء سليباليتيح االستشعار  فريداً 
  ؛الطقس واملياه واملناخ
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لتنظيمية املتصلة حكام االرتددات الراديوية واأل بتوزيعإيالء العناية الواجبة ملتطلبات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية املتصلة  -
 .بعمليات وحوث األرصاد اجلوية والعمليات والبحوث البيئية املتصلة هبا

السابقة عددًا من القرارات اهلامة بشأن محاية األرصاد  (WRC) ويف هذا الصدد، اختذت املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية
حالة خاصة يف هذا الشأن حيث وفر طيفاً  2015لعاملي لالتصاالت الراديوية لعام اجلوية والعمليات البيئية املتصلة هبا. وميثل املؤمتر ا

عد واتل عن ب  عد ووصالت ذات معدالت بيانات عالية للتحكم يف السلالستشعار الفضائي النشط عن ب   إضافياً للتطوير املستقبلي
زيعات اجلديدة. ومع ثر بالتو أملنفعل اليت ميكن أن تتنطاقات الرصد اإىل محاية  بسواتل استكشاف األرض إضافةً  االتصالمن أجل 

أخذ الطلب املتزايد من اخلدمات التجارية على استعمال الطيف يف االعتبار، سيتسم املؤمتران العامليان لالتصاالت الراديوية 
لي ألنظمة حديثة تطوير املستقببأمهية بالغة بالنسبة لعامل األرصاد اجلوية من أجل محاية الطيف اخلاص به وال 2023و 2019 لعامي

 العامل أمجع. للرصد يف

 ةالتابعو  (عدعن ب   االستشعارأنظمة ة بدراسة املكلف) 7Cالعمل  فرقة تقامإطار السعي لوضع هذه الدراسات يف سياقها،  يفو 
واهلدف منه أن يكون  املنقح لبإعداد هذا الدلي (SG-RFC) الراديويةالفريق التوجيهي املعي بتنسيق الرتددات و  7للجنة الدراسات 

فيد من نظم األرصاد ولألفراد واحلكومات اليت تست الراديوالقائمة على  اجلوية مرشداً للمستعملني احملرتفني يف بيانات نظم األرصاد
 كية.ل، مبن فيهم اهليئات التنظيمية والعاملني يف قطاع صناعة االتصاالت الالسالراديويةهذه وللمتخصصني يف االتصاالت 

ن تطبيق ع االتصاالت الراديوية ملراقبة خمتلف مظاهر تغري املناخ وتأثريها، فضالً  ةنظمأعامة عن استخدام  حملة الدليلهذا ويقدم 
 استهالك الطاقة. يف يتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالتصاالت الراديوية كحل للمسامهة يف خفض عامل

وية وكذا نظرة عامة ومناقشة للخصائص التقنية والتشغيلية لكل نظام. ويشمل وصف كل نظام نظم األرصاد اجلعرض هذا الدليل وي
ور بيانات املستعملة؛ واملعايري اليت تتيح التنبؤ بالتداخل الضار من املستعملني املنافسني؛ وأثر تده الراديويلألرصاد: نطاقات الرتدد 

 فئات النظم التالية:ل لفهم يف هذا اجملال املعقد، جرى تصنيف املناقشة وفقاً الطقس أو فقداهنا على سالمة اجلمهور. وتيسرياً ل

 اهليكل العام لنظم األرصاد اجلوية 1

 ةالسواتل املخصصة خلدمة األرصاد اجلوي 2

 بشكل أساسيالراديوية ، واملسابري خدمة معينات األرصاد اجلويةنظم  3

 مبا فيها رادارات الطقس ورادارات تصوير مقاطع الريحاملقامة على األرض،  رادارات األرصاد اجلوية 4

 والنشيط من مركبة فضائية ألغراض أنشطة األرصاد اجلوية سليبالد عاالستشعار عن ب   5

 األخرى ألغراض أنشطة األرصاد اجلوية الراديويةنظم االتصاالت  6

ة إىل جمموعة أمشل من التعريفات ملصطلحات وملساعدة القارئ، وضعت قائمة للمختصرات يف مرفق هذا الدليل مع اإلحال
 اجلوية. األرصاد
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 (WWW)نظم األرصاد الجوية لبرنامج المراقبة العالمية للطقس  1.1

يشمل برنامج على التبادل شبه اآلين ملعلومات الطقس حول العامل. و  ،واإلنذار والتنبؤ بالطقس يف التحليل ،احلديثة األرصاد تعتمد
وهو الّبنامج احملوري يف برامج املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، نظم الرصد ومرافق االتصاالت  ،(WWW)املراقبة العاملية للطقس 

لتوفري معلومات األرصاد واملعلومات اجليوفيزيائية املتصلة  -ومقاطعة  عضواً دولة  191اليت تشغلها  -ومراكز معاجلة البيانات والتنبؤ 
 هبا بغية تقدمي اخلدمات الفعالة يف مجيع البلدان.

بغية التأكد من حصول كل  (WWW) املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بالتنسيق واإلشراف على برنامج املراقبة العاملية للطق وتقوم
يع املعلومات اليت تحتاج إليها لتوفري خدمات الطقس )التحليل واإلنذارات والتنبؤات( على أساس يومي وكذا ألغراض بلد على مج

الدعم للّبامج الدولية املتصلة  (WWW)التخطيط طويل األمد والبحوث. ويقدم جزء هام ومتزايد من برنامج املراقبة العاملية للطقس 
 البيئية وبالتنمية املستدامة. وباملسائلاملعنية بتغري املناخ  تلك سيما باملناخ العاملي، وال

 (:1-1الشكل  نظرأ) للنظام ومتكاملة أساسية عناصر ثةمن ثال (WWW)برنامج املراقبة العاملية للطقس  ويتكون
 مجيععالية اجلودة وموحدة للغالف اجلوي وسطح احمليطات من  عمليات رصد (GOS) النظام العالمي للرصد يقدم -

لتابع ا النظام العاملي املتكامل للرصدأحناء العامل ومن الفضاء اخلارجي. والنظام العاملي للرصد مكون رئيسي ضمن 
 الذي يرد وصفه بالتفصيل أدناه. (WIGOS) للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

علومات صاد اجلوية والنواتج املعاجلة واملالتبادل يف الوقت الفعلي لبيانات األر  (GTS) النظام العالمي لالتصاالتيضمن  -
ظام نهبا بني املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية واهليدرولوجيا. والنظام العاملي لالتصاالت مكون رئيسي ضمن  املتصلة

، حيث يستخدم شبكات خمصصة على األرض ويف الفضاء، (WIS) التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلويةاملعلومات 
            ً        اإلنرتنت أيضا  بكثافة. WISذلك تكنولوجيات اإلذاعة الصوتية والفيديوية. ويستخدم النظام مبا يف 

تجها شبكة نواتج األرصاد املعاجلة )التحليل واإلنذارات والتنبؤات( اليت تن النظام العالمي لمعالجة البيانات والتنبؤيوفر  -
 صصة.مراكز األرصاد العاملية ومراكز األرصاد اإلقليمية املتخ

 1-1الشكل 

 برنامج المراقبة العالمية للطقسنظم 

Meteo-01-1 

 (GOS) النظام العاملي للرصد

 (GTS)النظام العاملي لالتصاالت 

 النظام العاملي ملعاجلة البيانات 

 منظمات الوقاية 
 من الكوارث

 البيئة والصحة الزراعة

وسائل اإلعالم 
 واجلمهور

 النقل

 البناء

 ةالرتفيه والسياح

 موارد املياه

املرافق الكهربائية 
 والطاقة



 3  الفصل األول

 

 النظام العالمي للرصد 1.1.1

املصدر األساسي للمعلومات التقنية بشأن الغالف اجلوي العاملي، وهو نظام متعدد العناصر  (GOS)يعتّب النظام العاملي للرصد 
حلامسة األرصاد والبيئة. ويضمن النظام العاملي للرصد توفري املعلومات ا بارامرتاتمعقدة لقياس  يتكون من مناهج وتقنيات ومرافق

لكل بلد بغية متكينه من استنباط التحاليل والتنبؤات واإلنذارات املتصلة بالطقس على أساس يومي. ويتكون النظام العاملي للرصد  
 ى سطح األرض ويف البحر وعلى منت الطائرات وسواتل األرصاد.قع علمن حمطات للرصد ت 1-2 مبني يف الشكلهو كما 

محاية األرواح واملمتلكات من خالل الكشف والتنبؤ واإلنذار بظواهر الطقس  البديهية، نذكر النظام العاملي للرصدومن بني مزايا 
لرصد بشكل خاص ارية. ويوفر النظام العاملي لالقاسية كالعواصف احمللية وأعاصري التورنيدو واهلوركني واألعاصري املدارية وشبه املد

 بيانات الرصد لألرصاد الزراعية واألرصاد اجلوية للطريان ولعلم املناخ، مبا يف ذلك دراسة املناخ وتغري املناخ العاملي. كما ت ستخدم
 .القطاعات مجيع يف البيئية الّبامج لدعم البيانات من النظام العاملي للرصد

 كالزراعة والنقل والبناء وخدمات الطقس للجمهور والسياحة استفادة كبرية  االقتصادية األنشطة من واسعة ةتشكيل تستفيد كما
 من التنبؤات بالطقس اليت يرتاوح مداها بني بضعة أيام وأسابيع واليت قد تصل إىل فصول.

 .http://www.wmo.int/pages/prog/sat/satellitestatus.php على املوقع:النظام العاملي للرصد جتدون مزيداً من التفاصيل بشأن 

 1-2 الشكل

 التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية  GOSالنظام العالمي للرصد 

Meteo-01-2 

 األرضسطح من على رصد ال 1.1.1.1

حمطة أرضية تقوم برصدات على سطح األرض أو بالقرب  000 10زال العمود الفقري للنظام القائم على األرض يتكون من زهاء ال ي
منه. ويتم القيام برصد البارامرتات اجلوية كضغط اهلواء وسرعة الريح واجتاهه ودرجات حرارة اهلواء والرطوبة النسبية يف فرتات زمنية 

ساعات. وجيري تبادل البيانات من هذه احملطات عاملياً يف الوقت الفعلي. كما يتم أيضاً استعمال جزء من  ترتاوح بني ساعة وثالث
 .GCOS النظام ألغراض مراقبة املناخ يف (GCOS)البيانات اليت ترصد من هذه احملطات يف شبكة السطح للنظام العاملي لرصد املناخ 

 ساتل 
 قطيب املدار

 سفينة الطقس

منصة 
عائمة 

عمليات السّب  احمليط يف
 بالساتل

 حمطة سطحية

 طائرة

 رادار الطقس

املرفق الوطي 
 لألرصاد اجلوية

حمطة 
 مؤمتتة

 صورة 
 من الساتل

ساتل مستقر 
 بالنسبة إىل األرض

احملطة 
األرضية 
 للساتل

حمطة اهلواء 
 العلوي

http://www.wmo.int/pages/prog/sat/satellitestatus.php
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 الهواء العلويرصد  2.1.1.1

مرة سنوياً مسابري راديوية تركب على املناطيد  000 800ة يف العامل تنطلق منها قرابة حمط 900اهلواء العلوي زهاء  رصدتشمل شبكة 
اليت ترتفع يف األجواء للقيام بقياس الضغط وسرعة الريح ودرجات احلرارة والرطوبة على ارتفاعات ترتاوح بني ما هو قريب من سطح 

سفينة جتوب بشكل أساسي مشال األطلسي، وهي  20زهاء قوم املسابري بالرصدات على منت . ويف احمليطات، تkm 30األرض و
هزة ملراقبة املناخ، سيما تلك اجمل جمهزة مبرافق القياسات األوتوماتية للهواء العلوي. وتشمل جمموعة من حمطات رصد اهلواء العلوي، ال

 .(GCOS)شبكة اهلواء العلوي للنظام العاملي لرصد املناخ 

 الرصد باستعمال الرادارات  3.1.1.1

أثبتت رادارات الطقس وتصوير مقاطع الريح على أن هلا قيمة كبرية جداً يف توفري البيانات عالية االستبانة من حيث املكان والزمان 
ية وبشكل نسيما يف الطبقات السفلى من الغالف اجلوي. وت ستخدم رادارات الطقس بشكل مكثف كعنصر من الشبكات الوط وال

متزايد يف الشبكات اإلقليمية، وبشكل أساسي يف التنبؤات القصرية األجل لظواهر الطقس القاسية. وتعتّب رادارات الطقس جمدية 
بشكل خاص لتقدير كميات اهلطول، ولقياس الريح عندما تكون من فئة دوبلر. أما رادارات تصوير مقاطع الريح فهي مفيدة 

شبكات  قياسات اليت تقومن هبا املسابري على منت املناطيد، وهلا إمكانيات كبرية بصفتها عنصراً يفبشكل خاص عندما تضاف لل
 الرصد املتكاملة.

 محطات الرصد في البحر  4.1.1.1

بالرصدات  ميعتمد على البواخر واملنصات العائمة الرأسية واملنساقة واحملطات الثابتة. وتقو النظام العاملي للرصد أما يف احمليطات، فإن 
باخرة يف إطار برنامج سفن الرصد الطوعية التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية اليت جتمع نفس املتغريات اليت تقيسها  000 7زهاء 

احملطات األرضية مع إضافات هامة تتجلى يف درجات حرارة سطح البحر وارتفاع األمواج ومدة هذه االرتفاع. ويشمل برنامج 
تقريراً يومياً بشأن درجات حرارة سطح البحر وضغط اهلواء  000 12منصة عائمة منساقة تقدم  900عائمة املنساقة قرابة املنصات ال

 على السطح.
وعالوة على ذلك، جرى إقامة أنظمة اإلنذار بالتسونامي اليت متتلكها وتشغلها الدول األعضاء حتت إشراف جلنة علم 

ليونسكو بالتعاون مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف احمليط اهلادي واحمليط اهلندي، ومن املزمع التابعة ملنظمة ا (IOC) احمليطات
إقامتها يف مناطق حرية أخرى؛ وتشمل شبكة من أجهزة االستشعار لقياس منسوب البحر وعمقه يف الوقت الفعلي لكشف 

 التسونامي واإلنذار املبكر به ومراقبته.

 الطائراتالرصد من  5.1.1.1

األرصاد  إعادة بث بياناتطائرة أثناء حتليقها تقارير بشأن الضغط والرياح ودرجات احلرارة. ويقوم نظام  000 4تقدم أكثر من 
بعمليات رصد عالية اجلودة للريح واحلرارة على علو التحليق األفقي، وعلى ارتفاعات  (AMDAR)اجلوية الصادرة من الطائرات 

ا عند اإلقالع واهلبوط. وقد زاد كم البيانات الواردة من الطائرات بشكل كبري يف السنوات األخرية ليصل أخرى يتم اختياره
وحتوي هذه  مطارًا يف العامل. 550يف  AMDARموجز من البيانات  000 90تقرير يف اليوم وهو ما يقابل تقريبًا  000 700 إىل

شكل كبري يت تنعدم فيها بيانات املسابري الراديوية أو تكون فيها قليلة، وتساهم بالنظم قدرات هائلة للقيام بقياسات يف األماكن ال
 نظام العاملي للرصد.للمكون رصد اهلواء العلوي  يف

 الرصد من السواتل  6.1.1.1
ستقر بالنسبة إىل سواتل العاملة يف املدار املاليشمل النظام العاملي للرصد من الفضاء املعي بالبيئة واألرصاد اجلوية كوكبات من 

 1-3 لشكلا األرض واملدار غري املستقر بالنسبة إىل األرض )تدور معظمها بالقرب من القطب على ارتفاع منخفض(. وتعرض يف
 (.2016نظرة عامة على سواتل األرصاد اجلوية العاملة حالياً )الوضع يف: يونيو 
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أو باألشعة  بالنسبة لألرض جمهزة بأجهزة التصوير واملسابري العاملة بشكل مرئي وعادًة ما تكون السواتل القطبية املدار والثابتة املدار
حتت احلمراء واليت ميكن احلصول بفضلها على العديد من بارامرتات األرصاد اجلوية. وجهزت العديد من السواتل ذات املدار القطيب 

 العامل. وميكن يف عن درجات احلرارة والرطوبة مقاطع عموديةيانات بتوفر بأدوات السّب العاملة باألمواج الصغرية جداً اليت ميكن أن 
استعمال السواتل ذات املدار املستقر بالنسبة لألرض لقياس سرعة الريح يف مناطق املدار بتتبع السحب وخبار املاء. وما فتئت 

ية املتأتية من السواتل الكبري من البيانات اإلضافاملسابري الساتلية وتقنيات االتصاالت متثل البيانات يف تطور مستمر، كما أن العدد 
 قد حسن بشكل كبري عمليات املراقبة واإلنذار والتنبؤ بالطقس واملناخ.

ومكنت التحسينات اليت شهدهتا النمذجة العددية بشكل خاص من وضع أساليب متطورة بشكل متزايد الستخالص املعلومات 
جمال  يرجع التقدم املثري لإلعجاب الذي حتقق يف السنوات األخرية يفإشعاعات السواتل. و املتصلة باحلرارة والرطوبة مباشرًة من 

زيرة والعواصف بشأن الظواهر اجلوية اخلطرية )األمطار الغ اإلنذاراتإصدار  يف ذلكحتليل الطقس واملناخ والتنبؤات املتعلقة هبما، مبا 
 .دديةعالفضاء ومتثيلها يف مناذج  من الصادرةكبرية إىل الرصدات   واألعاصري( اليت تؤثر على السكان واالقتصاد، بدرجة

 1-3 الشكل

  WMOالتابع للمنظمة  (GOS)كوكبة سواتل األرصاد الجوية العاملة حالياً للنظام العالمي للرصد 
 (2016)الوضع في: يونيو 

Meteo-01-03

21
22

2331

32

currently operational meteorological satellites (status: June 2016, information source: CGMS)

DMPS-F17 (USA) ECT 06:20 noeud descendant

DMPS-F17 (USA) ECT 07:08 noeud descendant

METEOR-M N2 (RUSSIE) ECT 09:10 noeud descendant

METOP-A (EUMETSAT) ECT 09:30 noeud descendant

METOP-B (EUMETSAT) ECT 09:30 noeud descendant

SNPP (USA) ECT 13:29 noeud ascendant

FY-3B (CHINE) ECT 13:38 noeud ascendant

NOAA-19 (USA) ECT 14:36 noeud ascendantNOAA-19 (USA) ECT 14:36 

DMSP-F16 (USA) ECT 16:12 noeud ascendant

NOAA-18 (USA) ECT 17:53 noeud ascendant

JASON-2 (USA, EUROPE) 66° d'inclination

JASON-3 (USA, EUROPE) 66° d'inclination

GOES-15 (USA) 135°W

GOES-14 (USA) 135°W (en réserve)
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1

GOES-13 (USA) 75°W

METEOSAT-11 (EUMETSAT) 3,4°W (en réserve)

METEOSAT-10 (EUMETSAT) 0°

METEOSAT-9 (EUMETSAT) 9,5°E

METEOSAT-8 (EUMETSAT) 41,5°E

METEOSAT-7 (EUMETSAT) 57,5°E

INSAT-3 (INDE) 74°E

KALPANA-1 (INDE) 74°E

ELECTRO-LN2 (RUSSIE) 77,8°E

INSAT-3C (INDE) 82°E

FY-2E (CHINE) 86,5°E

INSAT-3A (INDE) 93,5°E

FY-2G (CHINE) 105°E

FY-2F (CHINE) 112,5°E (en réserve)

FY-2D (CHINE) 123,5°E

COMS-1 (CORÉE DU SUD) 128,2°E

HIMAWARI-8 (JAPON) 140,7°E

HIMAWARI-7 (JAPON) 145°E (en réserve)
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 .http://www.wmo.int/pages/prog/sat/satellitestatus.php: عاملة حالياً ومعلماهتا متاحة علىوهناك قائمة بسواتل األرصاد اجلوية ال

سواتل جديدة من ب ولتحقيق االستمرارية يف التشغيل لرصدات األرصاد اجلوية من الفضاء، سيستعاض عن السواتل العاملة حالياً 
السالسل احلالية من اجليل اخلاص بسواتل األرصاد اجلوية أو السواتل األوىل من سواتل األرصاد اجلوية من اجليل التايل، تتسم 

 بقدرات رصد واستبانة أكّب بالنسبة لألجهزة مما يؤدي إىل كم أكّب كثرياً من البيانات املتاحة لعامل مستخدمي األرصاد اجلوية.

النسبة ب المستقرةغير سواتل األرصاد الجوية 
 األرض إلى

 ألرضا سواتل األرصاد الجوية المستقرة بالنسبة إلى

http://www.wmo.int/pages/prog/sat/satellitestatus.php
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 2016-2026 نظرة عامة على عمليات اإلطالق املخططة لسواتل األرصاد اجلوية املزمع تشغيلها يف الفرتة الزمنية 1-4رض الشكل ويع
إضافة إىل السواتل العاملة حالياً. وسيتم تشغيل السواتل اليت ستطلق مؤخرًا على التوازي مع السواتل املعمرة إىل أن يتم وقف 

 تصل إىل هناية عمرها التشغيلي.تشغيلها تدرجيياً عندما 

 1-4 الشكل

  WMOالتابع للمنظمة  (GOS)كوكبة سواتل األرصاد الجوية المخطط تشغيلها للنظام العالمي للرصد 
 (2016)الوضع في: يونيو  2016-2026الفترة الزمنية  في

Meteo-01-04
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planned meteorological satellites in the time frame 2016-2026 (status: June 2016, information sourc e: CGMS)

FY-3E (CHINE) ECT 06:00 desc. (  2018)

FY-3H (CHINE) ECT 06:00 desc. (  2021)

METEOR-M N2 (RUSSIE) ECT 09:00 desc. (  2017)

METEOR-M N4 (RUSSIE) ECT 09:00 desc. (  2021)

METOP-C (EUMETSAT) ECT 09:30 desc. (  2018-10)

METOP-SG A (EUMETSAT) ECT 09:30 desc. (  2021)

METOP-SG B (EUMETSAT) ECT 09:30 desc. (  2023)

METEOR-M N3 (RUSSIE) ECT 12:00 Asc. (  2021)

FY-3F (CHINE) ECT 10:00 desc. (  2019)

JPSS-1 (USA) ECT 13:30 asc. (  2017-01)

JPSS-2 (USA) ECT 13:30 asc.(  2021)

JPSS-3 (USA) ECT 13:30 asc.(  2026)

FY-3D (CHINE) ECT 14:00 asc.(  2016-12)

GOES-T (USA) 137°W (  2019)

GOES-R (USA) 89.5°W ( ) 2019-11
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654
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2

1

GOES-S (USA) 75°W (  2018)

GOES-U (USA) 75°W (  2025)

ELECTRO-LN3 (RUSSIE) 14.5°W (  2017)

METEOSAT-8 (EUMETSAT) 41.5°E ( 2015-09)

INSAT-3DR (INDE) 74°E ( 2016-08)

FY-4A (CHINE) 86.5°E ( 2016)

ELECTRO-LN5 (RUSSIE) à déterminer  (  2019)

HIMAWARI-9 (JAPON) 140°E ( 2016)
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43
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45

46

47
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49

50

51

52
54

55

56

57

58

59

60

62

63

64

65

66

53

MTG-I1 (EUMETSAT) 0° E/9.5°E (  2020)

MTG-S1 (EUMETSAT) 0°E (  2022)

MTG-I2 (EUMETSAT) 0°E (  2023)

ELECTRO-LN5 (RUSSIE) TBD (  2025)

INSAT-3DS (INDE) 74°E ( 2022)

FY-2H (CHINE) 86.5°E ( 2017)

FY-4C (CHINE) 86.5°E ( 2020)

FY-4B (CHINE) 105°E ( 2018)

FY-4D (CHINE) 105°E ( 2020)

GEO-KOMPSAT-2A (CORÉE DU SUD) 128.2°E ( 2018)

GEO-KOMPSAT-2B (CORÉE DU SUD) 128.2°E ( 2019)
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7271

FY-3G (CHINE) ECT 14:00 asc. (  2021)

METEOR-M N2-1 (RUSSIE) ECT 15:00 asc. (  2017)

METEOR-M N2-3 (RUSSIE) ECT 15:00 asc. (  2020)

METEOR-M N2-5 (RUSSIE) ECT 15:00 asc. (  2022)

SENTINEL-6A/B (USA, EUROPE) 66°incl. (  2020/2025)

 

اليت تشمل أيضاً محولة نافعة حمددة تتصل باألرصاد اجلوية  (R&D)حث والتطوير إىل جانب ذلك، هناك أيضاً عدد من سواتل الب
وهناك قائمة بالسواتل اخلاصة بالبحث والتطوير والبارامرتات  .(GOS) أو بعلم املناخ واليت تساهم أيضًا يف النظام العاملي للرصد

 .http://www.wmo.int/pages/prog/sat/GOSresearch.htmlاخلاصة هبا متاحة على: 

حث والتطوير بيانات وتوفر بعثات الب .وتشمل سواتل البحث والتطوير أحدث اجملموعات يف املكون الفضائي للنظام العاملي للرصد
التطوير رصاد اجلوية. وتوفر األدوات على مثن بعثات البحث و قيمة لالستعمال التشغيلي وللّبامج املدعومة للمنظمة العاملية لأل

 بيانات ال توفرها سواتل األرصاد اجلوية القائمة أو حتسن من نظم التشغيل احلالية. إما

قرة المستغير سواتل األرصاد الجوية 
 األرض بالنسبة إلى

 ألرضا سواتل األرصاد الجوية المستقرة بالنسبة إلى

http://www.wmo.int/pages/prog/sat/GOSresearch.html
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 نظم الرصد التابعة للبرامج األخرى للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية 2.1

 (GAW)المية لألرصاد الجوية المراقبة العالمية للغالف الجوي للمنظمة الع 1.2.1
عدداً من أنشطة املنظمة يف جمايل البحث واملراقبة  (GAW)يشمل برنامج املراقبة العاملية للغالف اجلوي للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 

مرصداً  20ويشمل أكثر من  .النظام العاملي لرصد األوزونو شبكة مراقبة التلوث اهلوائي البيئي حقل بيئة الغالف اجلوي، مبا يف ذلك  يف
حمطة إقليمية. والغرض األساسي من برنامج املراقبة العاملية للغالف اجلوي هو توفري املعلومات اخلاصة بالرتكيبة الكيميائية  300وأكثر من 

ألحيائية. وتوفر ا واخلصائص الفيزيائية ذات الصلة للغالف اجلوي لتيسري فهم سلوك الغالف اجلوي وتفاعالته مع احمليطات والكتلة
بعض نظم الرصد األخرى التابعة لّبنامج املراقبة العاملية للغالف اجلوي رصدات بشأن إشعاع الشمس وكشف الّبق وقياسات املد 

 .(GCOS) واجلزر. ويعتّب برنامج املراقبة العاملية للغالف اجلوي املكون الكيميائي يف النظام العاملي لرصد املناخ

 (GCOS)عالمي لرصد المناخ النظام ال 2.2.1
توفري الرصدات الشاملة املطلوبة ملراقبة النظام املناخي، من أجل الكشف عن هو  (GCOS)الغرض من النظام العاملي لرصد املناخ 

، م املناخياتغري املناخ وتعليله، ولتقييم آثار تقلبية املناخ وتغريه، ولدعم البحوث من أجل حتسني الفهم ووضع النماذج والتنبؤ بالنظ
العمليات النظام العاملي لرصد املناخ مسات املناخ مجيعها مبا فيها الفيزيائية، والكيميائية، والبيولوجية، و  ويتناول .سيما تغري املناخ وال

 املتصلة بالغالف اجلوي واحمليطات واهليدرولوجيا والغالف اجلليدي وباألرض.

 برنامج الهيدرولوجيا وموارد المياه 3.2.1

قياس العناصر اهليدرولوجية األساسية من شبكات حمطات األرصاد اجلوية واهليدرولوجيا. وتقوم هذه احملطات  الّبنامجهذا يتيح 
شمل يجبمع البيانات اهليدرولوجية ومعاجلتها وختزينها واستعماهلا مبا فيها البيانات املتصلة بكمية ونوعية مياه السطح واملياه اجلوفية. و 

الذي يستند إىل شبكة عاملية من احملطات املرجعية اليت ترسل  (WHYCOS)لنظام العاملي لرصد الدورة اهليدرولوجية االّبنامج 
 بيانات خاصة باهليدرولوجيا واألرصاد اجلوية يف وقت يكاد يكون فعلياً.

 (WIGOS)المتكاملة للرصد النظم العالمية  3.1
 WMO أن يعملوا على حتسني تكامل نظم الرصد التابعة للمنظمة 2007رصاد لعام يف مؤمتر األ WMOقرر األعضاء يف املنظمة 

 (GTOS) والنظام العاملي لرصد األرض (GOOS)كالنظام العاملي لرصد احمليطات   WMO ولنظم الرصد الداعمة التابعة للمنظمة
للمنظمة يف توحيد الوظائف التشغيلية  (WIGOS)لرصد . ويصبو مفهوم النظم العاملية املتكاملة ل(GCOS)والنظام العاملي لرصد املناخ 

. WMO وإقامة آلية للتفاعل مع نظم الرصد اليت تشارك يف رعايتها املنظمة WMO واإلدارية جلميع نظم الرصد التابعة للمنظمة
 يلي: فيما (WIGOS)لرصد وسيؤدي التكامل إىل الفعالية وتوفري املوارد. وتتجلى األهداف الرئيسية للنظم العاملية املتكاملة ل

 زيادة التشغيل املتبادل بني النظم مع إيالء اهتمام خاص للمكونات الفضائية واملكونات املوقعية للنظم؛ -
معاجلة احتياجات اجملاالت اخلاصة بالغالف اجلوي واهليدرولوجيا وعلم احمليطات والغالف اجلليدي واجملال األرضي داخل  -

 متكامل وشامل؛النطاق التشغيلي لنظام 
 .(WMO)ضمان استدامة األطر العريضة لإلدارة الرشيدة وحتسني اإلدارة واحلكم الرشيد للمنظمة  -
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 املراقبة والتنبؤ فيما يتعلق بالطقس واملاء واملناخ :جلويةيف األرصاد ا الراديوياستعمال الطيف  11

 والترددات الموزعة لها (MetSat) الساتلية ألرصاد الجويةاتعريف خدمة  1.2

 الستكشاف ساتلية"خدمة  بصفتها (RR) من لوائح الراديو 52.1يف املادة  (MetSat) الساتلية ألرصاد اجلويةا خدمة تعريف جرى
 طاتحملبني احملطات األرضية وحمطة أو أكثر من ا الراديوية االتصاالت تشغيل ذه اخلدمةه وتؤمن. "اجلوية األرصاد حلاجات األرض

 توفري: أجلمن ، وقد تتضمن وصالت بني احملطات الفضائية الفضائية
معلومات تتصل خبصائص األرض وظواهرها الطبيعية، مبا يف ذلك بيانات بشأن حالة البيئة، الصادرة عن أجهزة  -

 يطة أو املنفعلة احملمولة على سواتل األرض؛االستشعار النش
 معلومات جتمع من احملطات احملمولة يف الفضاء أو القائمة على األرض؛ -

 معلومات توزع على احملطات األرضية؛ -
 وتطبيقاهتا. MetSatوصالت التغذية الالزمة لتشغيل سواتل اخلدمة  -

 ية الساتلية اإلرساالت الراديوية التالية:خدمة األرصاد اجلو  ويشمل هذا الفصل اخلاص بتطبيقات
 إىل حمطات االستقبال الرئيسية؛ MetSatإرساالت لبيانات الرصد من سواتل اخلدمة  -
 ؛MetSatاألرصاد اجلوية عّب سواتل اخلدمة مستخدمي عمليات إعادة إرسال للبيانات بعد معاجلتها إىل حمطات  -

 ؛MetSatدمي األرصاد اجلوية من سواتل اخلدمة إرساالت البث املباشر إىل حمطات مستخ -

 ؛MetSatأخرى خالف اخلدمة  ساتلية عّب أنظمة (GEONETCast)عمليات توزيع البيانات البديلة على املستعملني  -
 .MetSatإرساالت من منصات مجع البيانات إىل سواتل اخلدمة  -

ديو اخلاصة باالحتاد الدويل لالتصاالت من أجل خدمة األرصاد اجلوية نطاقات الرتددات املوزعة يف لوائح الرا 2-1ويبني اجلدول 
أن تستعمل أيضًا نطاقات الرتددات  MetSat. وجيوز للخدمة (EESS) وخدمة استكشاف األرض الساتلية (MetSat) الساتلية

 .(1نظر املالحظة أإلرسال البيانات ) EESS املوزعة للخدمة

 2-1اجلدول 
 في لوائح الراديو الخاصة باالتحاد الدولي لالتصاالت  EESSو MetSatوزعة للخدمتين نطاقات الترددات الم

 إلرسال البيانات لكي تستخدمها سواتل األرصاد الجوية

 إلرسال البيانات MetSatالتوزيعات المتاحة للخدمة 

 فضاء-االتجاه أرض أرض-االتجاه فضاء
MHz 138-137  اخلدمة(MetSat على أساس أويل ) MHz 403-401 اخلدمتان( EESS وMetSat على أساس أويل) 

MHz 401-400,15 ( اخلدمةMetSat على أساس أويل) MHz 2 110-2 025 ( اخلدمةEESS على أساس أويل )
 فضاء(-)واالجتاه فضاء (1 الحظة)امل

460-470 MHz  اخلدمتان(EESS وMetSat 1على أساس ثانوي) MHz 8 215-8 175  اخلدمة(MetSat على أساس أويل) 

MHz 1 710-1 670  اخلدمة(MetSat على أساس أويل) GHz 30,0-28,5 ( اخلدمةEESS 1 املالحظة( )على أساس ثانوي) 

MHz 2 290-2 200  اخلدمة(EESS على أساس أويل )
 فضاء(-( )واالجتاه فضاء1 )املالحظة

GHz 40,5-40,0 ( اخلدمةEESS 1 ( )املالحظةعلى أساس أويل) 

MHz 7 550-7 450  اخلدمة(MetSat  ًعلى أساس أويل، حصريا
 (للسواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض فقط

 

____________________ 
 على أساس أويل يف بعض البلدان. MetSatمن لوائح الراديو، يوزع للخدمة  290.5مبوجب احلاشية  1
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 (تتمة ) 2-1 اجلدول

MHz 7 900-7 750  اخلدمة(MetSat  ًعلى أساس أويل، حصريا
 (للسواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض فقط

 

MHz 8 400-8 025  اخلدمة(EESS على أساس أويل )
 (1 املالحظة)

 

GHz 18,3-18,0  اخلدمة(MetSat االجتاه  على أساس أويل يف
، حصرياً للسواتل املستقرة بالنسبة إىل 2أرض يف اإلقليم -فضاء

 (األرض فقط

 

GHz 18,4-18,1  اخلدمة(MetSat  على أساس أويل يف االجتاه
، حصرياً للسواتل املستقرة بالنسبة 3و 1أرض يف اإلقليمني -فضاء

 ( األرض فقطإىل

 

GHz 27,0-25,5  اخلدمة(EESS 1 على أساس أويل( )املالحظة) 
 (GHz 27,5-25,25فضاء يف النطاق -)واالجتاه فضاء

 

GHz 40,0-37,5  اخلدمة(EESS 1 على أساس ثانوي( )املالحظة)  

GHz 66,0-65,0  اخلدمة(EESS 1 على أساس أويل( )املالحظة)  

، فإن هذه التوزيعات )على سبيل (EESS) استكشاف األرض الساتلية صنفًا فرعيًا من خدمة Metsatخلدمة ملا كانت ا - 1 المالحظة
 وتطبيقاهتا. MetSat( ميكن استعماهلا ايضاً لتشغيل سواتل اخلدمة MHz 27 000-25 500و MHz 8 400-8 025املثال: 

 لجويةلألرصاد ا للخدمة الساتليةالسواتل  المفهوم العام لنظم 1.1.2

بشكل عام جمموعة متنوعة من البيانات بواسطة أجهزة تصوير مرئية وباألشعة حتت احلمراء وكذا أجهزة  MetSatاخلدمة  نظامجيمع 
 خلامس(.الفصل ا أنظراالستشعار املنفعل والنشيط اليت تستعمل أيضاً ترددات املوجات الصغرية املوزعة هلذا الغرض )

ة إىل األرض بشكل األرصاد اجلوية املستقرة بالنسب لاليت جتمع بواسطة األجهزة احملمولة على منت سواتترسل البيانات غري املعاجلة 
دائم إىل حمطة أرضية أولية للوكالة املشغلة لتعاجل وتوزع على خمتلف املراكز الوطنية لألرصاد اجلوية ومكاتب الرشيف الوطنية وعلى 

وفر املعاجلة على سبيل املثال صورًا لألرض تلتقط على بأطوال موجات متعددة لكي ت املستعملني اآلخرين. وتشمل البيانات غري
إطار بث  جمموعة متنوعة من بيانات القياس. ويعاد إرسال البيانات بعد معاجلتها إما إىل ساتل األرصاد ثانية لكي يعيد إرساهلا يف

ستعملني ة املعدل و/أو املرتفعة املعدل أو توزيعها مباشرًة على املمباشر إىل حمطات املستعملني بواسطة اإلشارات الرقمية املنخفض
 باستعمال وسائل بديلة لتوزيع البيانات.

املعاجلة  املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت تكون مرئية دائماً من حمطاهتا األرضية، فإن البيانات غري MetSatوخالفاً لسواتل اخلدمة 
ل ى منت سواتل األرصاد اجلوية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، جيب أن جتمع وختزن على منت الساتامللتقطة باألجهزة احملمولة عل

 تإىل أن يتسىن إرساهلا إىل حمطة أرضية أولية للوكالة املشغلة عندما مير الساتل فوق هذه احملطة. وتعاجل الوكالة املشغلة هذه البيانا
ة من يات خمتلفة لتوزيع البيانات. ولتحسني كمون البيانات، "تبث" اجملموعات الفرعيبعد ذلك وتقدمها إىل املستعملني عّب آل

البيانات امللتقطة باألجهزة مباشرًة من الساتل وميكن حملطات املستعملني استقباهلا عندما يكون الساتل مرئياً من حمطات املستعملني 
 مسمى "القراءة املباشرة". هذه واليت ميكن نصبها يف أي مكان. ويطلق على هذه اخلدمة 

، مثل منصات مجع (DCS)كما حتمل سواتل األرصاد اجلوية املستقرة وغري املستقرة بالنسبة إىل األرض أيضاً نظماً جلمع البيانات 
ة املستقر  على منت السواتل غري (Argos)ونظمًا مثل أرجوس  (GSO) على السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض (DCP) البيانات

 .(non-GSO) بالنسبة إىل األرض
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ة منصوبة على األرض والطائرات والسفن واملنصات العائمة إىل سواتل األرصاد اجلوي وترسل منصات مجع البيانات اليت تكون عادةً 
رعة عن بارامرتات مثل درجات حرارة السطح وس DCPاملستقرة بالنسبة إىل األرض. وتكون املعلومات اجملمعة بواسطة املنصات 

ت بلغ  الرياح ومعدل اهلطول وعلو اجلريان والغازات يف الغالف اجلوي، ويف حالة املنصات العائمة، عن ملوثات احمليط. كما ميكنها أن
مبوقعها الراهن لتحديد حركتها. وإضافة إىل تشغيل قنوات املنصات اإلقليمية جلمع البيانات، فإن مشغلي سواتل األرصاد اجلوية 

إطار  من خالل تشغيل القنوات الدولية. وميكن مستقباًل أن خيصص يف (IDCS)يف النظام الدويل جلمع البيانات  يسامهون أيضاً 
 تطبيق إضايف عدد من القنوات اخلاصة بالنظام الدويل جلمع البيانات لالستعمال يف نظام املراقبة أثناء الطوارئ أو الكوارث.

فإهنا تبث إىل السواتل غري املستقرة بالنسبة لألرض. وعندما توضع هذه  Argosة لنظام أما منصات مجيع البيانات مثل تلك التابع
املنصات على احملطات العائمة واحملطات الطافية الغاطسة، فإهنا تقيس ضغط الغالف اجلوي وسرعة الرياح واجتاهه وتيارات سطح 

يوانات وملراقبة ت مجع البيانات اليت تستعمل لرصد حركة احلالبحر وبارامرتات أخرى للبحر. وهناك بعض التطبيقات األخرى ملنصا
 قطعان األمساك.

 .اجلوية لألرصاد يف اخلدمة الساتلية نظاماملعمارية العامة ل 2-1 يبني الشكل

 2-1 الشكل
 في خدمة األرصاد الجوية الساتلية نظامالمعمارية العامة ل

 

التي تستعمل سواتل في المدار المستقر بالنسبة  ةلألرصاد الجوي للخدمة الساتليةالسواتل  نظم 2.2
 (GSO) لألرض

ي شغل حاليًا ويف إطار النظام العاملي للرصد التابع لّبنامج املراقبة العاملية للطقس، عدد من سواتل األرصاد اجلوية لضمان الرصد 
شاملة ومتواصلة من الرصدات على األمد  (. ولضمان تغطية1-3الشكل  أنظرالشامل لألرض من املدار املستقر بالنسبة لألرض )

Meteo-02-1

FIGURE 2-1

General architecture of a MetSat system
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لتحل  ( إما1-4 لالشك أنظرالطويل من املدار املستقر بالنسبة لألرض، من املقرر إطالق مزيد من سواتل األرصاد اجلوية مستقبالً )
 حمل أنظمة ساتلية أخرى أو لتكمل أنظمة ساتلية قائمة.

التي  MetSat من أجهزة االستشعار الخاصة بأنظمة الخدمة عمليات إرسال البيانات المصورة غير المعالجة 1.2.2
 تستعمل المدار المستقر بالنسبة إلى األرض

البيانات اليت جتمعها أجهزة التصوير املرئي والعاملة باألشعة شبه حتت احلمراء أو باألشعة حتت احلمراء وأجهزة االستشعار  ترسل
يف املدار املستقر بالنسبة لألرض إىل حمطات التشغيل الرئيسية )وتسمى عادًة  األخرى على منت سواتل األرصاد اجلوية العاملة

 .MHz 1 690-1 670 ( يف النطاق(CDA)حمطات اقتناء البيانات  حمطات القيادة أو
 رمدا مثااًل عن بيانات بعد معاجلتها وهي صادرة عن جهاز التصوير على منت ساتل لألرصاد اجلوية عامل يف 2-2يعطي الشكل 

 مستقر بالنسبة لألرض.

 2-2 الشكل
  صور بيانات بعد معالجتها من ساتل لألرصاد الجوية عامل في مدار مستقر بالنسبة إلى األرض

Meteo-02-2

22 марта 16:00 UTC 2  марта :00 3 09 UTC 2  марта :00 4 07 UTC

 
 إعصار على مشال األطلسي

(Meteosat-9 Airmass RGB, 19/05/08 

12:00 UTC) 

ه اعاصفة رملية هامة من مشال إفريقيا باجت
 اليونان وتركيا وروسيا وكازاخستان. 

(Meteosat-9, Dust RGB, 22/03/08 - 

24/03/08) 

ريح مشالية قوية )ميسرتال( وإعصار جنوه 
 مرفوق بتهطال غزير على جنوب األلب. 

(Meteosat-8 RGB: VIS0.8, IR3.9r, 

IR10.8, 20/03/07 09:00 UTC) 

لكل نظام ساتلي مع هوائي لكل ساتل  3إىل  1 العامل، يف عدد من املواقع من ويوجد عدد حمدود من حمطات من هذه الفئة يف
املستقرة  MetSatحمطة أرضية أولية تتوىل تشغيلها الوكاالت املشغلة للخدمة  50-60األسطول العامل، مبجموع يصل إىل حنو  يف

درجات كحد أدىن.  3قريباً، وعادًة ما تبلغ زاوية ارتفاعها مرتاً ت 18و 10وهي جمهزة هبوائيات يرتاوح قطرها بني  بالنسبة إىل األرض.
. أما سعة النطاق املعتادة لعمليات اإلرسال من اجليل احلايل dB/K 23هلذا النوع من احملطات فيبلغ زهاء  ( G/T)أما قياس األداء 

 MHz 20و MHz 2 لألرض فترتاوح بنيالعاملة يف مدارات مستقرة بالنسبة  لألرصاد اجلويةلشبكات السواتل للخدمة الساتلية 
 وفقاً خلصائص األداة وأساليب التشكيل املستخدمة.

 2004 ريناي 1اليت جرى التبليغ بالتخصيصات املتصلة هبا بعد  MetSatوجتدر اإلشارة يف هذه السياق إىل أن أنظمة اخلدمة 
، ولن يكون (MSS)طبيقات اخلدمة الساتلية املتنقلة لن تتمتع باحلماية من التداخل الضار من ت MHz 1 675-1 670 النطاق يف

 .املخصصة لألرصاد اجلويةاجلديدة السواتل  باإلمكان بالتايل استعماهلا لنظم
املستقرة بالنسبة إىل األرض اجلاري تطويرها حاليًا لكي يتم نشرها خالل الفرتة  MetSatوبالنسبة للجيل التايل من أنظمة اخلدمة 

فإن معدالت البيانات ومتطلبات عرض النطاق ذات الصلة للوصلة اهلابطة  ،1-4كما هو مبني يف الشكل   2016-2026 الزمنية
(. لذا، Mbit/s 800ستزداد بشكل كبري )حىت  املستقرة بالنسبة إىل األرض هذه MetSatلبيانات األداة الصادرة عن أنظمة اخلدمة 

املعاجلة  )إرسال البيانات غري MHz 7 550-7 450 مثل النطاقات MHz 1 698-1 670سيتحتم استعمال ترددات أعلى من النطاق 
( 2 )اإلقليم GHz 18,3-18,0و MHz 8 400-8 025 (GOES-R)( وFY-4و Electro-Lمن على منت السلسلتني 
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نات التقاط البيا)خاص  بوجه   GHz 27-25,5والنطاق ( FY-4و Himawari( )السواتل 3و 1)اإلقليمان  GHz 18,4-18,1و
 (.(MTG)من على منت سواتل اجليل الثالث من سواتل األرصاد اجلوية  (MDA) الرئيسية

 المستقرة بالنسبة إلى األرض MetSatتوزيع بيانات الخدمة  2.2.2
إطار  يف املستقرة بالنسبة إىل األرض MetSatوظائف التوزيع املباشر ألنظمة اخلدمة  6.2.2.2إىل  1.2.2.2تصف الفقرات من 

 نظام العاملي للرصد التابع لّبنامج املراقبة العاملية للطقس.ال
 (S-VISSR)بالمسح الدوامي في الطيف المرئي وتحت األحمر الممدد  اإلشعاعمقياس  1.2.2.2

 سلسلة السواتلبفضل  (S-VISSR)باملسح الدوامي يف الطيف املرئي وحتت األمحر املمدد  اإلشعاعمقياس  شغل خدمةت  
Feng-Yun-2  السلسلة(FY-2 للنظام الصيي ) للخدمةMetSat املستقرة بالنسبة إىل األرض. 

 MetSat للخدمةللنظام الصيي إىل احملطات األرضية الرئيسية للعمليات التابعة  VISSRوترسل البيانات اليت تلتقطها مسابري 
ا عّب نفس الساتل الوقت شبه الفعلي قبل إعادة إرساهل . ويتم معاجلة البيانات يف احملطات األرضية يفاملستقرة بالنسبة إىل األرض

، تسمى أيضاً مبحطات استعمال البيانات S-VISSRمبعدل إرسال أقل )ممدد(. وتستقبل هذه البيانات حمطات أرضية عاملة مبقياس 
خلدمة هم لرئيسيون هلذه ا. وتوجد أكثر من مائة حمطة استقبال من هذا النوع قيد اخلدمة. واملستعملون ا(MDUS)متوسطة احلجم 

 مرافق األرصاد واجلامعات.
. ويبلغ معدل MHz 1 687,5عند تردد مركزي  MHz 1 690-1 683 يف نطاق الرتدد الفرعي S-VISSRوجترى إرساالت اخلدمة 

 m 3 ي بأبعادهبوائ dB/K 12ويبلغ رقم اجلدارة حملطات االستقبال  .MHz 2 ضمن عرض نطاق مقداره kbit/s 660بيانات اإلرسال 
 درجات. 5، وزاوية ارتفاع دنيا للهوائيات تساوي تقريباً 

 (GVAR) (GOES)متغير السواتل البيئية العاملة في المدار المستقر بالنسبة لألرض  2.2.2.2
 GOES-14و GOES-13ترسل السواتل البيئية العاملة يف املدار املستقر بالنسبة لألرض التابعة للواليات املتحدة األمريكية 

إىل املئات من حمطات االستقبال على األقل الواقعة يف جمال  GVARبيانات القياس بعد معاجلتها وهي معروفة باسم  GOES-15و
غرباً. وهي ال تشمل فقط  135درجة غربًا و 75تغطية مركبة الفضاء البيئية العاملة يف املدار املستقر بالنسبة لألرض، وموقعها 

ه مشال أمريكا وجنوهبا، وإمنا أيضاً مواقع يف نيوزيلندا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا العظمى. وجل املستفيدين من هذ احملطات الواقعة يف
البيانات هم اجلامعات والوكاالت احلكومية العاملة يف جمال حوث األرصاد والتنبؤات اجلوية. كما يستفيد منها بعض اهليئات اليت 

 MHz 1685,7 نبؤ بالطقس لذوي املصاحل التجارية. ويتكون دفق البيانات الذي يرسل على ترددجمال الت تقدم قيمة مضافة يف
، بشكل أساسي من الصور وبيانات املسبار مع معلومات إضافية تتصل باملعايرة واملالحة والقياس MHz 5 بسعة نطاق تكاد تبلغ

 عن ب عد والرسائل النصية والعديد من النواتج الثانوية األخرى.

على  GOES ReBroadcast (GRB)، حتل اخلدمة GOES-Rبدءًا من  GOESوبدخول اجليل اجلديد من السواتل 
، مما يتطلب عرض نطاق أكّب لتأمني الزيادة الكبرية GOES Variable (GVAR)حمل اخلدمة احلالية  MHz 1 686,6 الرتدد

 GVAR وتعمل اخلدمة. Mbit/s 2 ذات املعدل GVARدمة وهو ما يتعارض مع اخل Mbit/s 30معدالت البيانات يف املدى  يف
إىل عرض نطاق  GRB يف حني ستحتاج اخلدمة MHz 4,22 مما يتطلب عرض نطاق مقداره MHz 1 685,7حاليًا على الرتدد 

 .MHz 1 686,6 إلرسال البيانات املعاجلة وستعمل على الرتدد MHz 10,9 أو 9,7 مقداره
 (WEFAX) كسخرائط الطقس بالفا  3.2.2.2

املستقرة بالنسبة إىل  MetSatاخلدمة  اليت ال تزال تعمل على بعض سواتل (WEFAX) رائط الطقس بالفاكسواخلدمة التماثلية خل
يف اجليل الثاين من نظام السواتل للخدمة  (LRIT)هي يف طور االستبدال خبدمة إرسال املعلومات الرقمي املنخفض املعدل  األرض

اد لألرص املستعملبعمليات إرسال متاثلي إىل حمطات  (WEFAX) رائط الطقس بالفاكسخد اجلوية. وتقوم خدمة الساتلية لألرصا
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على معايري خدمة  ومت االتفاق .اجلوية لألرصاد للخدمة الساتلية بالسواتلمنخفضة الكلفة يف منطقة االستقبال اخلاصة اجلوية 
، وهو منتدى لتبادل املعلومات التقنية (CGMS)بالسواتل اخلاصة باألرصاد اجلوية يف فريق التنسيق املعي  رائط الطقس بالفاكسخ

 بشأن نظم السواتل يف املدارات الثابتة بالنسبة للقطب والسواتل ذات املدار القطيب. 
ستدمج  MHz 1 691 (kHz 586) على الرتدد 15و 14و 13أرقام  GOESعلى السواتل  (WEFAX)وخدمة اخلرائط بالفاكس 

اليت تعمل حالياً  (EMWIN)وشبكة معلومات الطقس ملديري الطوارئ  (LRIT)مع عملية إرسال املعلومات مبعدالت منخفضة 
 HRIT ، حيث حتل عملية اإلرسالHRIT/EMWINيف وصلة هابطة واحدة تعرف باسم  MHz 1 692,7 (kHz 27) على الرتدد

 MHz 1,21 مما يتطلب عرض نطاق مقداره MHz 1 694,1 ديدة على الرتددوسرتسل اخلدمة املوحدة اجل. LRITحمل عملية اإلرسال 
 Xضمن النطاق  MHz 8 220 إىل الرتدد MHz 1 676وسيتم نقل الوصلة اهلابطة احلالية لبيانات االستشعار العاملة على الرتدد 

على  هزة االستشعار املتقدمة احملمولةلتأمني معدالت البيانات املتزايدة بشكل كبري من أج EESS (MHz 8 400-8 025)للخدمة 
 .GOES-Rمنت املركبة الفضائية 

أحناء  يف (WEFAX) رائط الطقس بالفاكسآالف احملطات الستقبال خ (WMO)وقد سجلت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 
ات االستقبال العاملة حالياً ، فإن عدد حمطS-VISSRومقياس  GVARالعامل، غري أنه وإسوة مبحطات االستقبال اخلاصة مبتغري 

جتهيزات أساسية لتشغيل مرافق األرصاد  (WEFAX) رائط الطقس بالفاكسغري معروف بالتحديد. وتعتّب حمطات االستقبال خل
 اجلوية الصغرى واملتوسطة كما تستعملها اجلامعات ووكاالت البيئة والوكاالت الصحفية واملدارس وغريها من املؤسسات. 

 MHz 1 691 تردد مركزي يبلغ املتبقية WEFAX. وللخدمات 1 يف النطاق الفرعي (WEFAX) رائط الطقس بالفاكسخيتم إرسال 
 (WEFAX) رائط الطقس بالفاكسخ. وتعمل حمطات االستقبال خلدمات MHz 0,26و MHz 0,03 وسعة نطاق ترتاوح بني

G/T) مرت مع قياس أداء 1,2درجات وتستعمل هوائيات يبلغ قطرها  3زوايا ارتفاع تزيد على  يف خدمات . وترسل dB/K 2,5 يبلغ (
ور شكل مصور، وص مقاطع من الصور اليت تلتقطها السواتل ونواتج األرصاد اجلوية يف (WEFAX) رائط الطقس بالفاكسخ

 اختبار ورسائل إدارية حتتوي على معلومات هجائية عددية يف شكل مصور.
 (LRIT) لمعدلالمعلومات المنخفض ا إرسال 4.2.2.2

 ةألرصاد اجلوية البيئياخلدمة الساتلية لعلى سواتل  2003عام خدمة أطلقت  (LRIT)خدمة إرسال املعلومات املنخفض املعدل  إن
حتل  الغرض من هذه اخلدمة هي أنكان منخفضة الكلفة. و  املستعمللإلرسال إىل حمطات  (GOES)بالنسبة لألرض املدار املستقر و 

بالنسبة لألرض  مستقرةاألخرى العاملة على مدارات  MetSatاخلدمة على سواتل  (WEFAX)الطقس بالفاكس  خرائطخدمة حمل 
 .لكي تقدم اخلدمة لنفس املستعملني

. MHz 1 691 مع ترددات مركزية على MHz 1 698-1 690 يف النطاق الفرعي (LRIT) املعلومات املنخفض املعدل يتم إرسالو 
مرت وتعمل بزاوية ارتفاع دنيا  1,8. ويرتاوح قطر هوائيات حمطة املستعمل بني مرت واحد وkHz 660 وتصل سعة النطاق إىل

. حسب موقع حمطة املستعمل، dB/K 6إىل  3 (LRUS)طات االستعمال منخفضة املعدل درجات. ويبلغ رقم اجلدارة حمل 3 تبلغ
 MeteoSatواجليل الثاين من السواتل  GOESداً سواتل النظام ، وحتديMetSatعلى العديد من أنظمة اخلدمة  LRITويعمل اإلرسال 

وعلى سلسلة  Electro-Lو Himaweri(، والسواتل GEO-KOMPSAT-2A)الذي سيتم استمراره بالساتل  COMS-1والساتل 
نذار اجلوية إىل جانب إذاعة ملعلومات اإل FY-4وما بعده وستستمر على السلسلة  FY-2 E/F/Gبدءاً من الساتل  FY-2السواتل 

 .(EWAIB)يف حاالت الطوارئ 
 (HRIT) المعدل المرتفعالمعلومات  إرسال 5.2.2.2

ل من سلسلة السوات اجليل الثاينمن بعد تشغيل أول ساتل  2004يف يناير  (HRIT)إرسال املعلومات املرتفع املعدل دمة بدأ العمل خب
Meteosat (Meteosat-8)ن أنظمة اخلدمة ، وهي تعمل حاليًا على العديد مMetSatوحتديداً، سواتل ، Himawari  والساتل
COMS-1  الذي سيتم استمراره بالساتل(GEO-KOMPSAT-2A والسواتل ،)Electro-L والسالسل املستقبلية للسواتل FY-4  .

 . HRIT/EMWINوما بعدها خدمة  GOES-Rمن أول  GOESكما ستشغل سالسل السواتل 
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 MHz 1 690-1 684و MHz 1 687-1 675 يف النطاقات الفرعية (HRIT) املعدل املرتفعات املعلوم وتعمل خدمة إرسال
أمتار  4فيبلغ  (MDUS)أو املتوسطة املعدل  (HRUS)أما بعد اهلوائي يف حمطات املستعمل املرتفعة املعدل . MHz 1 698-1 690و

 .حسب موقع حمطة املستعمل dB/K 14إىل  12االستعمال  درجات. ويبلغ قياس األداء حملطات 3أو أقل وزاوية االرتفاع الدنيا 
. وتطبق 2013 يف (GEO HRIT/LRIT)مواصفة عاملية جديدة للبث املباشر  (CGMS)ونشر فريق تنسيق سواتل األرصاد اجلوية 

 لعملاحلالية واملخططة، برغم عدم حتديدها خلصائص حمطات املستعملني. ويتواصل ا GEOاألنظمة  املواصفة على هذه
تصاالت اال يف ضوء املعايري املتاحة واملستعملة مؤخراً يف GEOلتقييم مدى احلاجة ملواصلة حتديث املواصفة العاملية  CGMS الفريق يف

 أنساق امللفات. ويف
 (DCP)التي تستعمل المدار المستقر بالنسبة لألرض  لألرصاد الجوية منصات جمع بيانات الخدمة الساتلية 3.2.2

د. عم مجع بيانات اخلدمة الساتلية لألرصاد اجلوية جلمع بيانات األرصاد والبيانات البيئية من منصات مجع البيانات عن ب  نظتشغل 
. وت شغل منصات مجع MHz 403-401 ويتم اإلرسال من كل منصة من بني هذه املنصات وساتل األرصاد اجلوية يف نطاق الرتدد

. وبدأ العمل مبنصات bit/s 100غ عادًة الفرتات الزمنية لإلرسال دقيقة واحدة ومعدالت اإلرسال بيانات بأسلوب التتابع الزمي. وتبل
املستقبل القريب.  ومن املزمع أن يزيد عددها بسرعة يف 2003( عام bit/s 1200و bit/s 300مجع بيانات مبعدالت إرسال أعلى )

 bit/s 300 ملعدل kHz 0,7510 لة مبعدالت إرسال مرتفعة فهوأما سعة نطاق القنوات هلذه املنصات جلمع البيانات العام
 .bit/s 1 200ملعدل  kHz 2,2510و

واط هبوائي  20و 10و 5وتوجد فئات خمتلفة من أجهزة اإلرسال ملنصات مجع البيانات قيد التشغيل ترتاوح قوة إنتاجها عموماً بني 
 (.e.i.r.p)الوصلة الصاعدة للقدرة املشعة املكافئة املتناحية واط هبوائي شامل االجتاهات. وترتاوح قوة  40اجتاهي أو 

املدارات  . وتعمل نظم مجع البيانات حاليًا على نظم خمتلفة من السواتل للخدمة الساتلية لألرصاد اجلوية يفdBm 52و 40 بني
 املستقرة بالنسبة لألرض.

ترددات  املستقرة بالنسبة إىل األرض MetSat  اخلدمةوتستعمل منصات مجع البيانات اليت ترسل تقاريرها إىل
نطاق  عرضقناة ب 22لالستعمال الدويل ) MHz 402,067-402,001 املدى مع ختصيص MHz 402,85-401,1 املدى يف
ثوان  10( وختفيض فرتات إرسال التقارير إىل kHz 0,75 (. ويتيح استعمال النطاقات الضيقة )لدرجة تصل فيها إىلkHz 3 بلغي

املدار املستقر  استقبال البيانات من عدد كبري من هذه املنصات. وعلى سبيل املثال، يف حالة سواتل املسح البيئي العاملة يف عادةً 
عالية املعدل  منصة جلمع البيانات 000 27 زهاءتشغيل  2016عام  يف ، سجل15و 14و 13أرقام  (GOES)بالنسبة لألرض 

 جمدداً. أن ترتفع هذه األرقام توقعومن امليومياً.  GOSماليني رصدة للنظام  6أكثر من  ووفرتاليوم،  رسالة يف 000 400أرسلت 
 MHz 403-401الشروط األساسية العامة لتجزئ وتقاسم النطاق  1.3.2.2

قرة تالزيادة يف االحتياجات من الطيف ألنظمة خدميت األرصاد اجلوية الساتلية واستكشاف األرض الساتلية املستقرة وغري املس
احلالية  DCS من أجل األنظمة MHz 403-401العام األساسي للنطاق  ئبالنسبة إىل األرض تتطلب التزام مجيع املشغلني بالتجز 

 .ITU-R SA.2045يرتبط به من شروط للتقاسم على النحو احملدد يف التوصية  مع ما( 2-3واملقبلة )انظر الشكل 
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 2-3 الشكل

من أجل االستعمال المستقبلي المنسق طويل األجل  MHz 403-401لتجزئ النطاق  الشروط األساسية العامة
 خدمتي األرصاد الجوية الساتلية واستكشاف األرض الساتلية على أنظمة  DCS لألنظمة

 المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى األرض

Meteo-0 2-03

401.1 401.2401 401.3 401.4 401.7
402.034

402.067 402.435 402.850401.899 403401.5 401.58 402.001
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(2 )
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(3 )

GOS

DCP
(3 )

GOS

NGSO

DCP

GSO

DCP

GSO
IDCS DCP GSO DCP GSO

METEOR

NGSO
(1 )

 

 التي تستعمل سواتل غير مستقرة بالنسبة لألرض (MetSat)تلية أنظمة خدمة األرصاد الجوية السا 3.2

اخلدمة  العاملة يف املدار املستقر بالنسبة لألرض، فإن نظم لألرصاد اجلوية وعالوًة على العدد الكبري من سواتل اخلدمة الساتلية
 النظام العاملي للرصد السواتل اليت تساهم يف اليت تستعمل سواتل غري مستقرة بالنسبة لألرض ت كمل قاعدةاجلوية  لألرصاد الساتلية

بواسطة بيانات القياسات اليت تضمن تغطية عاملية من تشكيلة من أجهزة االستشعار السلبية والنشيطة اليت تقوم بعمليات الرصد 
 مناطق الطيف املرئي ودون األمحر وباملوجات الصغرية جداً. يف

واتل غري مستقرة اليت تستعمل ساجلوية  لألرصاد للرصدات من السواتل للخدمة الساتليةوستؤمن التغطية املتواصلة وطويلة األمد 
بالنسبة لألرض بفضل السواتل القائمة واملستقبلية اليت يشغلها عدد من منظمات األرصاد اجلوية الوطنية واإلقليمية يف العامل )انظر 

 (.1-4و 1-3 الشكلني

لألرصاد اجلوية  على نظم اخلدمة الساتلية (AVHRR)اإلشعاع املتطور عايل االستبانة جداً أمثلة عن جهاز قياس  2-4ويعطي الشكل 
دون احلمراء  اليت تستعمل سواتل غري مستقرة بالنسبة لألرض والذي يلتقط صوراً عاملية مرئية باألشعة اليت تكاد تكون دون احلمراء أو

منطقة  أمثلة عن رصدات أجهزة االستشعار السلبية والنشيطة يف للسحب واحمليطات وسطح األرض. جتدون يف الفصل اخلامس
 بة لألرض.اليت تستعمل سواتل غري مستقرة بالنس لألرصاد اجلوية الطيف املوجات الصغرية اليت تقوم هبا نظم اخلدمة الساتلية

 2-4 الشكل

 عينات من صور التقطها جهاز قياس اإلشعاع المتطور عالي االستبانة جداً 

Meteo-02-04 
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 غير المستقرة بالنسبة إلى األرض MetSatعمليات إرسال البيانات غير المعالجة من أجهزة الخدمة  1.3.2
مدارات  ترسل البيانات غري املعاجلة من سواتل األرصاد اجلوية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض العاملة حالياً واليت يدور معظمها يف

، حسب عرض النطاق الالزم، إىل احملطات الرئيسية الواقعة MHz 8 400-8 025 أو MHz 7 900-7 750 نطاقي الرتدد قطبية يف
خطوط العرض العليا. ويتم اإلرسال يف شكل رشقات عند مرور كل ساتل على حمطتة الرئيسية، يف حني تكون أجهزة اإلرسال  يف

 األوقات األخرى.  مطفأة يف
غير المستقرة بالنسبة إلى األرض باستعمال  MetSatانات غير المعالجة من أجهزة الخدمة إرسال البي 1.1.3.2

 GHz 27-25,5 النطاق
اجليل  - EUMETSATغري املستقرة بالنسبة إىل األرض )مثل النظام القطيب  Metsatبعض األنظمة املستقبلية للخدمة 

( ستحتاج إىل استعمال نطاقات تردد أكّب (JPSS)لي القطيب املشرتك وسواتل النظام السات Metop-SGبسواتله  (EPS-SG) الثاين
ليتسىن هلا إرسال معدالت البيانات املتزايدة إىل  GHz 27-25,5من تلك املستخدمة من جانب السواتل العاملة حالياً، أي النطاق 

مة لوصلة مسمى الوصلة اهلابطة لبيانات املهحملطاهتا األرضية الرئيسية. ويطلق على هذه ا Mbit/s 800كبري واليت تصل إىل   حد  
 METEORاحلايل و FY-3)مثل النظام  MHz 8 400-8 025. وستستعمل األنظمة األخرى نطاق الرتدد (SMD) املخزنة

 (.Suomi-NPPو

 غير المستقرة بالنسبة إلى األرض MetSatتوزيع بيانات الخدمة  2.3.2
مستقرة  تل غرياليت تستعمل سوا لألرصاد اجلوية التوزيع املباشر لنظم اخلدمة الساتلية فوظائ 4.2.3.2إىل  1.2.3.2األقسام من تصف 

 بالنسبة لألرض، العاملة يف إطار النظام العاملي للرصد التابع للمراقبة العاملية للطقس.
 MHz 1 710-1 698غير المستقرة بالنسبة إلى األرض باستعمال النطاق  MetSatتوزيع بيانات الخدمة  1.2.3.2

 (APT)األوتوماتي للصور  اإلرسال 1.1.2.3.2
القرن  اتيستين يفاليت كانت موجودة بالفعل على بعض املركبات الفضائية  (APT) بدأ العمل خبدمة اإلرسال األوتومايت للصور

االستقبال خلدمة  حمطاتمن الف اآلنظام األكثر جناحاً للتوزيع املباشر للبيانات يف جمال األرصاد اجلوية. ومازال الوأصبح  املاضي
تقتصر  قيد اخلدمة يف العامل. وتعتّب حمطات استقبال اإلرسال األوتومايت للصور منخفضة الكلفة والهذه اإلرسال األوتومايت للصور 

 وية.على تشغيلها مرافق األرصاد واجلامعات فحسب وإمنا أيضاً مجهور واسع من املستعملني غري املتخصصني يف األرصاد اجل
وبرامج  (VHF)عادًة من هوائيات شاملة االجتاهات وأجهزة استقبال تعمل برتدد عال   اإلرسال األوتومايت للصوروتتكون حمطات 

. وجرى تزويد م دخل اجلهاز بنظم معاجلة الصور منخفضة الكلفة وبّبجميات حاسوبية بثمن (COTS)حاسوبية لعامة اجلمهور 
 .METEOR-M N2وسلسلة السواتل  NOAAعلى السواتل  APTة. ويعمل اإلرسال منخفض تشغل على حواسب مشرتك

 (LRPT)إرسال الصور منخفضة االستبانة  2.1.2.3.2
 (APT) اإلرسال األوتومايت للصور تطبيقات حمل (LRPT)من املفرتض أن حتل خدمة إرسال الصور منخفضة االستبانة كان 

 LRPT رة بالنسبة إىل األرض. بيد أن سلسلة السواتل الوحيدة اليت نفذت فيها اخلدمةغري املستق MetSatأنظمة اخلدمة  معظم يف
وتستند خدمة إرسال الصور منخفضة االستبانة إىل خطط اإلرسال الرقمي  .METEOR-M N2وشغلت هي سلسلة السواتل 

 .kHz 175اق فيصل أيضاً إىل . أما عرض النطاإلرسال األوتومايت للصوروتستعمل نفس الرتددات اليت تستعملها خدمة 
 (HRPT)إرسال الصور عالية االستبانة  3.1.2.3.2

صوراً عالية االستبانة لألرصاد اجلوية. وتبقى أجهزة خدمة إرسال الصور عالية  (HRPT)توفر خدمة إرسال الصور عالية االستبانة 
بال خلدمة ستعمال. وهناك املئات من حمطات االستقاالستبانة يف وضع التشغيل باستمرار وميكن أن تستقبلها مجيع حمطات اال
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. غري أنه ينبغي التذكري بأن هذا (WMO)إرسال الصور عالية االستبانة يف العامل واملسجلة لدى املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 
ة االستبانة سال الصور عالييشمل مجيع احملطات ألن تسجيل هذه احملطات ليس أمرًا إلزامياً. وتعتّب بيانات خدمة إر  العدد ال

 أخرى. على نطاق واسع يف جماالت أساسية للعمليات املتصلة خبدمات األرصاد اجلوية كما ت ستعمل

تتم عمليات اإلرسال  (،MHz 1 707/1 702,5/1 698)النطاقات  NOAAكما هو احلال على السواتل   HRPTويف اخلدمة 
وسعيت  MHz 1 710-1 698 خدمة إرسال الصور عالية االستبانة يف نطاق الرتدد (HRPT)خدمة إرسال الصور عالية االستبانة  يف

أمتار. أما احلد  3و 2,4. وجهزت حمطات املستعمل هبوائي مكافئي يرتاوح قطره عادًة بني MHz 4,5و MHz 2,7 نطاق لإلشارة
عض احملطات تعمل بزوايا ارتفاع أقل من ذلك. درجات، على الرغم من أن ب 5األدىن املوصى به لزاوية االرتفاع لالستقبال فهو 

. وهناك نظم أخرى إلرسال الصور عالية االستبانة تعمل مبعدالت للبيانات تبلغ ضعفي معدالت النظم dB/K 5ويبلغ قياس األداء 
 األصلية خلدمة إرسال الصور عالية االستبانة.

على بعض أحدث سواتل األرصاد اجلوية العاملة، أي  (AHRPT)ة كما أن هناك تطبيق متقدم خلدمة إرسال الصور عالية االستبان
 FY-3 (MHz 1 701,3و Metop (MHz 1 707/1 701,3)و METEOR-M N2 (MHz 1 705/1 700)سلسلة السواتل 

ال اإلرس تحل حمل خدمة إرسال الصور عالية االستبانة. وسيستعمل ( والغرض منه هو أنMHz 1 706,7أو  MHz 1 704,5 أو
يف نفس النطاق الذي تستعمله نظم إرسال الصور  (AHRPT) االستبانةعالية التخدام التطبيق املتقدم خلدمة إرسال الصور باس

واحلد األدىن لزاوية االرتفاع هلوائيات حمطات  .MHz 6,8و 4,5 النطاق بني وسيرتاوح عرضاألخرى.  (HRPT) االستبانةعالية 
هلذه  رقم اجلدارةأمتار. أما  3و 2,4ويرتاوح قطرها عادة بني  كافئيةون اهلوائيات مدرجات. وتك 5 يساوي AHRPT االستقبال

 .dB/K 6,5احملطات فسيكون 

، نشر الفريق مواصفة عاملية جديدة للبث املباشر )القراءة املباشرة يف املدار األرضي CGMSويف إطار عمل الفريق 
احلالية واملخططة، على الرغم  LEOق هذه املواصفة على األنظمة . وتطب2014( خالل عام (HRPT/AHRPT) (LEO) املنخفض

لتقييم مدى احلاجة إىل إجراء مزيد من  CGMSمن عدم حتديدها خلصائص حمطات املستعملني. ويتواصل العمل يف الفريق 
 التحديث هلذه املواصفة يف ضوء املعايري املتاحة واملستعملة مؤخراً يف االتصاالت وأنساق امللفات.

 MHz 7 900-7 750غير المستقرة بالنسبة إلى األرض باستعمال النطاق  Metsatتوزيع بيانات الخدمة  2.2.3.2

يتطلب االجتاه حنو املزيد من البيانات ذات االستبانة األعلى أيضاً استعمال نطاقات تردد أعلى للتوزيع املباشر لبيانات األجهزة على 
ء باالحتياجات املقابلة من عرض النطاق هلذه البيانات ذات االستبانة العالية حمطات املستعملني حيث يتعذر الوفا

أرض الذي يتعني -يف االجتاه فضاء Metsat. لذا، فإن نطاق الرتدد األعلى التايل املتاح املوزع للخدمة MHz 1 710-1 698 النطاق يف
تلبية االحتياجات من عرض النطاق للجيل اجلديد من أنظمة . ويف هذا النطاق، فإنه ميكن MHz 7 900-7 750استعماله هو النطاق 

، MPT (FY-3)) ملختلف الوصالت اهلابطة MHz 150و 30غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت ترتاوح بني  MetSat اخلدمة
 .(Metop-SG) (DDB) ( والبث املباشر للبياناتJPSSو Suomi-NPP) (HRD)والبيانات عالية االستبانة 

املوجودة على منت سلسلة  MERSIجمموعة كاملة من بيانات قياسات األجهزة  (MPT)فر إرسال الصور باستبانة متوسطة ويو 
 MHz 45 ضمن عرض نطاق مقداره Mbit/s 18,7املقدار  FY-3. ويبلغ املعدل احلايل إلرسال البيانات للساتل FY-3 السواتل

. وإىل جانب ذلك، تقدم MHz 7 820أو  780 7مركزه  MHz 60قداره ضمن عرض نطاق م Mbit/s 45أو  MHz 7 775 مركزه
 MHz 149 بعرض نطاق MHz 8 145,95بإرسال البيانات على الرتدد  (DPT)خدمة اإلرسال املتأخر للصور  FY-3على السلسلة 
. Mbit/s 225انات مبعدل بي MHz 300بعرض نطاق  MHz 8 125و MHz 8 175، أو على الرتدد بني Mbit/s 93مبعدل بيانات 

مبعدل بيانات  JPSSوالسلسلة  Suomi-NPPعبارة عن بث جملموعة من البيانات جبميع االستبانات من السواتل  HRD واخلدمة
من على اجليل الثاين  (DDB). ويف اإلذاعة املباشرة للبيانات MHz 7 812( مركزه MHz 30)عرض نطاق  Mbit/s 15يصل إىل 

 .MHz 150بعرض نطاق  MHz 7 825، سيتم البث على الرتدد Metop (Metop-SG)من سلسلة السواتل 
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 غير المستقرة بالنسبة إلى األرض MetSatفي الخدمة  (DCS) بياناتالجمع  أنظمة 3.3.2
دمها خجمموعة متنوعة من املعلومات اليت تستغري املستقرة بالنسبة إىل األرض  MetSatيف سواتل اخلدمة بيانات المجع  توفر أنظمة

 بشكل أساسي الوكاالت احلكومية وكذا اهليئات التجارية. 
وتشمل مثل هذه البيانات عدداً من البارامرتات البيئية املتصلة باحمليطات واألهنار والبحريات واألرض والغالف اجلوي، واليت ترتبط 

من قبل اهليئات  كة احليوانات. بيد أن االستعمالبالعمليات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية. كما تشمل أيضًا بيانات رصد حر 
نشر  التجارية هلذه النظم يعتّب حمدوداً. فهو يشمل على سبيل املثال، مراقبة أوضاع أنابيب النفط حلماية البيئة أو األمن البحري. ومت

البيانات  ث. ومن أمثلة أنظمة مجعبعض أجهزة اإلرسال أيضاً لرصد حاالت الطوارئ وتوفري املعلومات بشأن كشف املخاطر والكوار 
هناك نظام إعادة بث البيانات وحتديد مواقع  ،ألرضإىل ابالنسبة  ةمستقر غري لألرصاد اجلوية  العاملة انطالقًا من سواتل

، فهو يعمل حاليًا على سلسلة Argos (Argos-3). أما اجليل الثالث من نظام DCSوالنظام الّبازيلي  (ARGOS) املنصات
 .SARALعلى ساتل و  NOAA-19و Metop تلالسوا

: ومتر على القطبني الشمايل واجلنويب km 850هذه تتبع مدارًا قطبيًا على ارتفاع  SARALو Metopو NOAAوتدور السواتل 
ويرى كل ساتل  .حموري القطبني بنفس السرعة اليت تدور هبا األرض حول الشمس كل دورة. وتدور املستويات املدارية حول يف
. ومع حترك الساتل، يشكل املسقط km 5 000آن واحد ويف كل األوقات مجيع املنارات املوجودة داخل دائرة نصف قطرها  يف

 يلتف حول األرض عند مروره على القطبني الشمايل واجلنويب. km 5 000األرضي هلذه الدائرة نطاقاً عرضه 
من خالل آالف املنصات )وتسمى أجهزة اإلرسال الطرفية  MHz 401,690-401,579 حاليًا يف النطاق Argosويعمل نظام 

للمنصات( اليت تتطلب كل منها بضع كيلوهرتزات من سعة النطاق. وميكن االستفادة من طبيعة املدارات للسواتل ذات املدار 
داً وية يكون متفر منصة قيد التشغيل. وتتميز كل منصة برقم ه 000 22. وهناك حنو Argosالقطيب لتكييف العديد من منصات 

 ويعتمد على إلكرتونيات اإلرسال اخلاصة هبا.
خدمات جديدة جلمع البيانات، إذ أصبح  Argosوأدخل اجليل الثالث من نظام  ثانية واحدة.وتقل مدة إرسال كل رسالة عن 

ة اوح قيم قدرة اخلرج للمنصوكذا إمكانية استجواب املنصة. وحسب معدل البتات، ترت  (bit/s 4 800)يوفر بيانات مبعدالت عالية 
 .dBW 7حىت  -dBW 3من 

مستقبل الرسائل اخلاص للمنصة( بواسطة السواتل باستعمال -)مرسل PMTوميكن استجواب املنصة املعروفة باسم 
 .MHz 465,9وتعمل حالياً على الرتدد  MHz 470-460 النطاق

نتظر أن يلزم األمر الزيادة يف قدرة النظام ويف عرض النطاق ، فمن املArgos (Argos-4)أما بالنسبة للجيل الرابع من نظام 
اجلديد  Argos 4. وإىل جانب ذلك، سينفذ النظام 2-3بشكل كبري باستعمال نطاقات تردد أخرى كما هو مبني يف الشكل 

اخالت يف تد ، وسينفذ نفاذ متعدد بتمديد الطيف لعدم التسببMHz 466,98775-464,98775 نطاق الرتدد وصلة هابطة يف
 على مستعملي األرض.

، فتستعمل CBERSدرجة( وسواتل  25)تساوي زاوية ميل املدار  SCDفيقوم على  DCSأما سواتل النظام الّبازيلي 
 Argosونظام  DCSلالستقبال حملطات مجع البيانات. ونظراً للتوافق املوجود بني النظام الّبازيلي  MHz 401,665-401,605 النطاق
 .2001ل املدار املكملة، يتم تبادل البيانات بني النظامني منذ والسوات

 آليات توزيع البيانات البديلة 4.2
بالنسبة  ةمستقر سواتل  العاملة يفلألرصاد اجلوية  اخلدمة الساتليةلسواتل إىل آليات توزيع البيانات التقليدية التابعة  وإضافةً 
 GEONETCastبالنسبة لألرض، هناك نظام توزيع إضايف قيد اإلعداد وامسه  أو تلك اليت تستعمل سواتل غري مستقرة ،لألرض

الغرض منها وضع نظام عاملي وعملي  (GEOSS)( وهو مبادرة رئيسية من املنظومة العاملية لنظم رصد األرض 2-5 )أنظر الشكل
ئمة. ويهدف حتية التجارية القايعمل من طرف إىل طرف لتوفري بيانات رصد األرض ونشرها باستعمال بنية االتصاالت الت
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إىل استعمال قدرات البث املتعدد للنظام العاملي لسواتل االتصاالت إلرسال البيانات والنواتج البيئية من  GEONETCast مفهوم
اتلي إقليمي سالسواتل واملواقع من املوفرين إىل املستعملني. وحتقيقاً لذلك تتوىل مراكز إقليمية عديدة مسؤولية إنشاء ورعاية نظام 

وتوفر خدمات تكميلية جملتمع مشرتك من املستعملني.  (DVB)لتوزيع البيانات يقوم على تكنولوجيا اإلذاعة الفيديوية الرقمية 
 (NOAA) الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوياإلدارة و  (CMA)ومن بني الشركاء احلاليني، اإلدارة الصينية لألرصاد اجلوية 

 ، إضافة إىل العديد من الشركاء احملتملني من موردي البيانات.EUMETSATو (WMO)عاملية لألرصاد اجلوية واملنظمة ال
 الذي يغطي منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، واملكون CMACastوتنفذ التغطية العاملية من خالل اجلمع بني النظام 

GEONETCast Americas  الذي يغطي منطقة األمريكتني والنظامEUMETCast  الذي يغطي مناطق أوروبا وإفريقيا
 واألمريكتني.

 2-5 الشكل
 GEONETCastالتغطية العالمية للنظام 

Meteo-0 2-05
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EUMETCast

AFRICA

AB -3, C band
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 مقدمة 1.3
على أهنا خدمة اتصاالت راديوية  (RR)من لوائح الراديو  50.1يف الرقم  (MetAids)األرصاد اجلوية  مساعداتورد تعريف خدمة 

املوقع  يفصد والسّب يف األرصاد اجلوية، مبا يف ذلك علم املياه. ويتناول هذا الفصل رصد طبقات اهلواء العليا تستعمل لعمليات الر 
 من هذا الدليل.  ساألخرى يف الفصل الساد MetAids، يف حني تغطى تطبيقات اخلدمة فقط

ة الوصل بني نظام استشعار موقعي لبارامرتات عمومًا صل (MetAids)ومن الناحية العملية، توفر خدمة مساعدات األرصاد اجلوية 
مل مثالً على بالون خاص بالطقس. ومقابل ذلك ميكن  خاصة باألرصاد وحمطة قاعدية بعيدة. وميكن لنظام االستشعار املوقعي أن تح 

عدية أن طة القاللنظام أن خيرتق الغالف اجلوي بواسطة مظلة بعد إطالقه من طائرة أو من صاروخ خاص باألرصاد. وميكن للمح
طائرات  تكون يف موقع ثابت أو مركبة على منصة متنقلة كما هو احلال يف عمليات الدفاع. وتركب احملطات القاعدية على البواخر أو

 مراقبة األعاصري أو البحوث. والغالبية العظمى من أنظمة االستشعار يف املوقع هذه عبارة عن مسابري راديوية تطلق بانتظام من مواقع
، طبقاً جلدول زمي WMO التابع للمنظمة GOSثابتة ومن عدد قليل من السفن التجارية، وهو ما يشكل شبكة اهلواء العلوي للنظام 

 .WMO ( وضعته املنظمة(UTC)حسب التوقيت العاملي املنسق  18و 12و 06و 00ثابت يف مجيع أحناء العامل )الساعة 

 زعةنطاقات الترددات الراديوية المو  1.1.3
)باستثناء تلك املنظمة وفقًا للحواشي الوطنية(  (MetAids)وردت نطاقات الرتددات املستعملة خلدمة مساعدات األرصاد اجلوية 

 :11-3اجلدول  يف

 3-1 اجلدول
 (MetAids)نطاقات الترددات المستعملة لنظم/تطبيقات خدمة مساعدات األرصاد الجوية 

 نطاق التردد

MHz 401-400,15 

MHz 402-401 

MHz 403-402 

MHz 406-403 

MHz 1 670-1 668,4 

MHz 1 675-1 670 

MHz 1 690-1 675 

MHz 1 700-1 690 

GHz 36-35,2 

وهناك أيضاً خدمات أخرى تعمل على أساس أويل يف هذه النطاقات مما يفرض قيوداً كبرية على خدمة مساعدات األرصاد اجلوية. 
تقاسم القناة بني خدمات أخرى وخدمة مساعدات األرصاد اجلوية نظراً ألن أغلب نظم خدمة مساعدات ونادراً ما يكون باإلمكان 

األرصاد اجلوية ترسل بقدرة منخفضة لوصالت طويلة املدى نسبياً. وهلذا فإن عمليات تقاسم النطاق تعتمد يف غالبها على جتزيء 
، (WMO) األرصاد اجلوية األخرى حتت إشراف املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية النطاق. وهذه املسألة ميكن أن تنظم دولياً لرتاعي نظم

 أو وطنياً لتأخذ يف االعتبار النظم األخرى غري نظم األرصاد اجلوية.

منتظم بتحيني كتالوج أنظمة املسابري الراديوية املستعملة يف إطار شبكة  بشكل   (WMO)وتقوم املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 
، والذي جيري االستعاضه عنه حاليًا مبستودع البيانات الشرحية A، اجمللد WMOللمنظمة  9)املطبوع رقم  WMO ملنظمةا

____________________ 
 .(RR)من لوائح الراديو  5بالنسبة لتوزيع الرتددات يف هذه النطاقات، تحال القارئ إىل املادة   1
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لكي يكون بوسع املتخصصني يف األرصاد الذين يستعملون القياسات حتديد نوع السطحي(  WIGOS/للنظام OSCAR لألداة
 الكتالوج أيضاً نطاق الرتدد املستعمل. املسبار الراديوي املستعمل يف كل حمطة. ويشمل هذا

 وهناك هيئات أخرى تستعمل خدمة مساعدات األرصاد اجلوية مثل:

 الوكاالت البيئية -
 اجلامعات وجمموعات البحوث يف األرصاد اجلوية -
 مرافق الدفاع. -

د اجلوية وهي ليست ملرافق الوطنية لألرصابشكل مستقل عن العمليات االعتيادية اليت تقوم هبا ا وت شغل هذه النظم اإلضافية عادةً 
كتالوج  . ويتم تركيب العديد من نظم خدمة مساعدات األرصاد اجلوية غري املصنفة يفWMOواردة يف كتالوج املنظمة 

ة يعلى منصات متنقلة كما ميكن أن تنشر على نطاق واسع من املواقع أثناء التشغيل. ويساوي عدد املسابري الراديو  WMO املنظمة
. كما ال خيضع تشغيل هذه النظم اإلضافية WMOاعتيادي يف شبكة املنظمة  اليت بيعت هلذه اهليئات املسابري املستعملة بشكل  

 عادة للهيئات الوطنية لتنظيم االتصاالت.

مفصلة لتوزيع  ةويف بعض البلدان، يتم تفادي تقاسم القنوات بني خمتلف اجملموعات من مشغلي املسابري الراديوية باستعمال خط
القنوات. غري أنه يف عدد كبري من البلدان األخرى، ال يزال يطبق هنج واقعي يف استعمال الطيف. إذ قبل إطالق املسبار، يقوم 
مشغل نظام هذا املسبار بعملية مسح للطيف املتوفر اخلاص خبدمة مساعدات األرصاد اجلوية باستعمال جهاز استقبال احملطة 

د هذه العملية إذا كانت هناك مسابري راديوية عاملة بالقرب من موقع اإلطالق. ويتم عندها اختيار تردد املسبار القاعدية. وحتد
الراديوي الذي سيتم إطالقه )ي عدل حسب الضرورة قبل اإلطالق( لكي يعمل من دون أن يلحق أي ضرر بالنظم القائمة. وغالباً 

رصاد اجلوية املخصص للخدمة الوطنية خلدمة مساعدات األرصاد اجلوية حمدوداً يكون الطيف املتوفر خلدمة مساعدات األ ما
نطاق فرعي من النطاق املخصص يف لوائح الراديو نظرًا التفاقيات التقاسم الوطنية مع خدمات االتصاالت الراديوية األخرى   يف

 كما سبقت اإلشارة إىل ذلك.
. وستناقش MHz 1 700-1 668,4و MHz 406-400,15يف النطاقني  WMOاملنظمة تعمل أنظمة املسابري املتاحة جتارياً يف شبكة 

أسباب االستمرار يف استعمال هذه النطاقني خلدمة مساعدات األرصاد اجلوية يف جزء الحق من الدليل بعد مناقشة النظم املستعملة 
 أكثر تفصيالً. بشكل  

 (MetAids)جوية وظائف األرصاد الجوية لخدمة مساعدات األرصاد ال 2.1.3
تعتّب القياسات الدقيقة للتباينات يف درجة احلرارة يف الغالف اجلوي والضغط والرطوبة النسبية وسرعة الرياح واجتاهها وفقاً 
لالرتفاعات، عناصر أساسية يف األرصاد اجلوية التشغيلية. وحتدد هذه القياسات اخلصائص األساسية لنظم الطقس اليت متكن 

تنبؤ من توقع ما ميكن أن يقع يف األجل القصري. كما توفر مدخالت لنماذج التنبؤ العددي بالطقس اليت تستعمل املتخصص يف ال
قياس  يف التنبؤات طويلة األجل. كما تستخدم ألغراض مراقبة املناخ. وتتطلب التنبؤات قصرية األجل استبانة عمودية عالية يف

 املثال، تحتاج موقع السحب القريبة من السطح أن ي قاس بدقة عمودية تكون أفضل درجات احلرارة والرطوبة النسبية. على سبيل
 مرت. 100من 

وكانت خدمة مساعدات األرصاد اجلوية املصدر الرئيسي لقياسات الغالف اجلوي باستبانة عمودية عالية لعدة عقود. وباإلضافة 
وترسل  .لة منهاعد احملمولة يف الفضاء، خاصة املنفعاالستشعار عن ب  هذه ضرورية ملعايرة أجهزة  يف املوقعتعد القياسات إىل ذلك، 

خدمة مساعدات األرصاد اجلوية القياسات يف املوقع ملتغريات األرصاد اجلوية املتصلة بالغالف اجلوي من مواقع فوق السطح إىل 
درجات تم قياس الضغط )أو االرتفاع(، و حمطة قاعدة تتكون من جهاز استقبال ونظام ملعاجلة البيانات. ويف أغلب احلاالت، ي

احلرارة والرطوبة النسبية وسرعة الرياح واجتاهها. وميكن أن تشمل أيضًا قياس مكونات الغالف اجلوي كاألوزون واهلباء والنشاط 
ىل البيانات إ اإلشعاعي. ويتم إرسال نتيجة القياسات من احملطة القاعدية إىل شبكة االتصاالت اخلاصة باألرصاد اجلوية لتضاف
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الصادرة عن حمطات االستقبال األخرى. يف أغلب األحيان ال ت سرتد مساعدات األرصاد اجلوية بعد استعماهلا، هلذا ينبغي اإلبقاء 
 على كلفة جمموعة جهاز اإلرسال واالستشعار يف حدها األدىن.

فوق  km 36مل على بالون للطقس إىل علو يصل إىل األكثر استعمااًل، ميكن للمسبار الراديوي أن تح   MetAidsويف نظام اخلدمة 
سطح األرض ينفجر بعده البالون. وخيتلف االرتفاع الالزم للقيام بالرصدات املنتظمة إىل حد ما وفقًا للتطبيق واملوقع اجلغرايف، 

ليات األرصاد اجلوية دف عمويتقيد يف كثري من البلدان بتكلفة البالونات وغاز الرفع املطلوب. يف العديد من البلدان، تسته
. km 30بالنسبة لسطح األرض، على الرغم من أن بعض احملطات حتتاج قياس ارتفاعات تزيد عن  km 25االعتيادية ارتفاعاً يناهز 

 اوتحتاج التنبؤ على املستوى العاملي أن يأخذ يف االعتبار حركة الغالف اجلوي يف اهلواء العلوي من دون اخلوض يف التفاصيل كم
هو احلال بالنسبة لألرصاد القريبة من سطح األرض. غري أن مراقبة املناخ على األجل الطويل والبحوث العلمية املتصلة بذلك 

 تستدعي القيام بقياسات ذات استبانة عالية من أعلى ارتفاع ممكن يف الغالف اجلوي العلوي.
بالون بفضل حملطة القاعدية املوجودة مبوقع إطالق البالون. ويتنقل الوترسل قياسات املسبار الراديوي لفرتة تصل إىل ساعتني إىل ا

أثناء الصعود. وأثناء اهلبوط، ميكن للبالون  km 250الرياح يف اهلواء العلوي أثناء هذه الفرتة ويف بعض األحيان قد يقطع أكثر من 
دود أيضاً. وتكون قدرة اإلرسال دائماً منخفضة نظراً للح. وتعتّب بيانات اهلبوط قيمة حمتملة km 150أن يسافر ملسافة إضافية تبلغ 

املفروضة على البطاريات املتوفرة. وينبغي أن تعمل البطاريات على أدىن درجات احلرارة أثناء التحليق وينبغي أال تضر بالبيئة 
 بسالمة اجلمهور عند سقوطها على األرض بعد انفجار البالون. أو

، ومن بني هذه املسابري، WMOللمنظمة  (GOS)مسبار راديوي يف إطار شبكة النظام العاملي للرصد  400 1ويطلق يومياً أكثر من 
. وتستعمل املعلومات الصادرة من كل مسبار (GCOS)مسبار للقياس يف مواقع حمددة )النظام العاملي لرصد املناخ(  400هناك 

بؤ العددي بالطقس التنبؤات احمللية. كما تعتّب هذه املعلومات ضرورية للتن تشغيلي فوراً من قبل املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية لدعم
مجيع مناطق العامل، واهلدف هو تعميم تقارير الرسائل املكتملة )يف شفرة موحدة لألرصاد اجلوية( على مجيع املرافق الوطنية  يف

عة من ئل بشكل دائم لكي تستعمل يف تشكيلة واسلألرصاد اجلوية يف العامل يف أجل ثالث ساعات. كما يتم أرشفة هذه الرسا
 األحاث العلمية. وتشمل نظم خدمة مساعدات األرصاد اجلوية األخرى العاملة حالياً بعدد حمدود ما يلي: 

 الوصف النوع
بطة بإعادة إرسال اي لقى هبا يف السماء بعد تزويدها مبظلة من طائرة حتلق على ارتفاع عال، وتقوم املسابري اهل املسابري اهلابطة

 البيانات إىل حمطة استقبال على منت الطائرة ملدة تناهز نصف الساعة

 تعيد إرسال البيانات بشكل متواصل من البالون املقيد عادة داخل حدود طبقة الغالف اجلوي املسابري املقيدة

للبحوث العلمية اخلاصة أو تطلق  km 59ترسل قياسات خاصة بالغالف اجلوي على ارتفاعات تصل إىل  مسابري الصواريخ
 انطالقاً من البواخر لقياسات املستويات املنخفضة

ة )طائر  طائرة صغرية بال طيار
مركبة أو  )(RPVموجهة عن ب عد 

 ((UAV) جوية بدون طاقم

سائل ر حتمل جمموعة استشعار تشبه املسبار إىل املناطق النائية فوق احمليط، كما تعيد إرسال املعلومات يف شكل 
 موحدة لألرصاد اجلوية

يف عمليات استطالع الطقس للتخفيف  MetAidsالعامل وتطبيقات الدفاع والبحوث، تستعمل اخلدمة  GOSوإىل جانب النظام 
 من آثار الكوارث الطبيعية والصناعية.

االجتاه  يف km 250ري تبلغ ة بني املسابوتفرض الكلفة احلالية للقياسات اليت تقوم هبا املسابري حدوداً على املسافة القصوى الفاصل
األفقي. ويستعمل هذه الفاصل، الذي يراعي احنرافات البالونات، مبثابة معيار لدراسات الشبكة بشأن الطيف الراديوي الالزم 

تدعي قياسات سللخدمة التشغيلية ملساعدات األرصاد اجلوية. غري أن االستبانة املالئمة للخصائص الثابتة لنظم الطقس املنظمة ت
. كما تستدعي حوث األرصاد اجلوية قياسات من املسابري الراديوية واملسابري اهلابطة هبذا km 50بفاصل أفقي يساوي أو يقل عن 

 الفاصل. ومستقباًل، ينبغي للرتددات املخصصة أن تسهل استعمال املسابري الراديوية التشغيلية واالستعماالت اخلاصة بالبحوث.
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يف تراجع طفيف مبرور الوقت، فإن هذا  (GOS)دد حمطات املسابري التشغيلية النشطة يف شبكة النظام العاملي للرصد وإذا كان ع
اج املرافق الوطنية على ذلك، حتت التناقص ي عوض باالستعمال املتزايد للمسابري اخلاصة خبدمات املسح البيئي والدفاع. وعالوةً 

 ة يف مناطق حمددة فوق احمليط. وعليه، من املتوقع يف السنوات العشر املقبلة أن يزداد استعماللألرصاد ملزيد من القياسات املوقعي
 هذه الفئات اجلديدة من نظم مساعدات األرصاد لدعم هذه االحتياجات املتنامية.

 أمثلة على أنظمة االستشعار لخدمة مساعدات األرصاد الجوية 2.3
 المسابير الراديوية 1.2.3

مسبار  000 400. وباإلضافة إىل ذلك، تطلق 3-2و 3-1 مسبار كل عام يف أحناء العامل، انظر الشكلني 000 800من تطلق أكثر 
إضايف لتطبيقات خمتلفة أخرى. وجرى جتهيز احملطات القاعدية اليت ت ستعمل إلطالق املسابري عادة بشكل جيعل البالونات تنطلق 

املواقع األساسية بأدوات وإمدادات للطاقة يف حالة الطوارئ لضمان مواصلة القياسات  منها كيفما كانت األحوال اجلوية. وج هزت
 حىت وإن حلق ضرر بالبنية التحتية احمللية بسبب الطقس القاسي أو ظروف أخرى مثل احلوادث الصناعية. 

 3-1 الشكل
 عملية إطالق المسبار الراديوي

Meteo-03-01
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 3-2 الشكل

 المسابير الراديوية

Meteo-03-02 

يتكون املسبار الراديوي التقليدي من عدة مكونات أساسية وهي: جهاز اإلرسال والبطارية وجمموعة االستشعار وجهاز استقبال 
(. ويرسل جهاز اإلرسال البيانات 3-3 ( )الشكل((GPS))مثل النظام العاملي لتحديد املوقع  NAVAID/GNSSاملساعدات املالحية )

. وحتتوي مئويةدرجة  -90بطاريات ليثيوم أو ألكالني ميكنها حتمل درجة حرارة تبلغ  إىل حمطة االستقبال. وتستعمل املسابري عادةً 
زون واإلشعاعات و جمموعة االستشعار على أجهزة االستشعار اليت تقيس عناصر الغالف اجلوي كدرجات احلرارة والضغط والرطوبة واأل

 املؤينة، يف بعض احلاالت اخلاصة. وتشفر جمموعة االستشعار قيم االستشعار مبا فيه الكفاية إلرساهلا إىل احملطة األرضية.

 يوتقيس أنظمة املسابري الراديوية الرياح بتتبع حركة البالون الذي تحملها عّب الغالف اجلوي. وتستخدم أنظمة التتبع النشطة تتبع رادار 
أويل )تتبع عاكس إلشارات الرادار معلق أسفل البالون( أو ثانوي )تتبع مرسل مستجيب مدمج ضمن املسبار الراديوي(. ويستخدم 

احملمولة على  LORAN-C أو يف بعض املناطق الساحلية، معيدات اإلرسال NAVAID/GNSSنظام التتبع املنفعل املستقبالت 
 . (Radiotheodolite) انات إىل احملطة األرضية أو إىل نظام تتبع إشارات املسابري الراديويةاحلمولة النافعة، حيث ترسل هذه البي

 3-3 الشكل

 إلكترونيات المسابير الراديوية الحديثة

Meteo-03 -03 
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 المسابير الهابطة 2.2.3

تصور مقاطع ا صممت حيث ميكن أن ي لقى هبا من الطائرة و وتشبه املسابري اهلابطة املسابري الراديوية من حيث املكونات، غري أهن
. ومبا أنه من الصعب تزويد الطائرة هبوائي كبري للتتبع، يتم تشغيل 3-4من الغالف اجلوي أثناء هبوطها حتت املظلة. انظر الشكل 

ياس الرياح. وأثناء التشغيل، لق NAVAID/GNSSواستعمال نظام مساعدات املالحة  MHz 406-401 املسابري اهلابطة يف النطاق
شكل أساسي مع املسابري الراديوية. وتستعمل ب يتم إطالق املسابري اهلابطة يف كثافة أكّب من حيث عاملي املكان والزمان مقارنةً 

افة الكثمسبارًا هابطًا وتتبعها يف اآلن نفسه. غري أن هذه  16لتتبع وتصوير مقاطع العواصف املدارية يف البحر. وميكن إطالق 
تلك املستعملة ب ويف النطاق الضيق، إسوةً  العالية يف عمليات نشر هذه املسابري تستدعي استعمال أجهزة إرسال باستقرار عال  

املناطق ذات الكثافة العالية يف شبكة املسابري الراديوية. وميكن استخدام املسابري اهلابطة أيضًا لتصوير ظواهر الطقس أو احلالة  يف
 بعيدة وفوق الّب يف بعض األحيان.ألساسية يف مناطق احمليطات الاجلوية ا

 3-4 الشكل

 مسبار هابط

Meteo-03 4-0 

 مسابير الصواريخ 3.2.3

 ريتعتّب مسابري الصواريخ نظاماً أكثر ختصصاً يف خدمة مساعدات األرصاد اجلوية. وعلى غرار ما تقوم به املسابري اهلابطة، فإن مساب
واسطة وتقوم بتصوير مقاطع الغالف اجلوي أثناء هبوطها املتحكم به ب الصواريخ تطلق من صاروخ يكون قد وصل إىل ارتفاع عال  

مظلة. وميكن ملسابري الصواريخ أن حتتوي على نفس املكونات األساسية اليت توجد يف املسابري الراديوية، غري أن جمموعات االستشعار 
رتفاعات العليا قد ختتلف عن النظم املستخدمة لقياس املستويات األقل علواً يف الغالف اجلوي. وعلى خالف اخلاصة بقياسات اال

 الحةمساعدات املاملسابري اهلابطة، ميكن ملسابري الصواريخ أن تستعمل إما نظام حتديد زوايا االجتاه بالراديو أو نظام 
NAVAID/GNSS لصواريخ يف األجواء العليا جدًا وتستعمل عادة لدعم عمليات إطالق لقياس الرياح. وتطلق أغلب مسابري ا

 . ومبا أن نشر مسابري الصواريخ مكلف، ينبغي استعمال أجهزة إرسال عالية اجلودة.(3-5 املركبات الفضائية )انظر الشكل
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 3-5 الشكل

 مسبار صاروخ

Meteo-03 5-0 
 نظم مساعدات األرصاد الجويةالعوامل المؤثرة في خصائص  3.3

تتكون نظم مساعدات األرصاد اجلوية من عدة مكونات أساسية لالتصاالت الراديوية. ويشمل اجلزء األرضي من النظام عادة نظام 
اخلصائص التقنية  - ITU-R RS.1165اهلوائي/جهاز االستقبال ونظام معاجلة اإلشارة. وحتوي توصية االحتاد الدويل لالتصاالت 

ملستعملة أوصافًا والبارامرتات التقنية ملختلف النظم ا -معايري األداء لنظم املسابري الراديوية يف خدمة مساعدات األرصاد اجلوية و 
 عمليات مساعدات األرصاد اجلوية. يف

 نظام هوائي جهاز االستقبال المقام على األرض 1.3.3
وائي/جهاز  الصواريخ وصلة للرتدد الراديوي إلعادة إرسال البيانات إىل نظام اهلتستخدم املسابري الراديوية واملسابري اهلابطة ومسابري

. MHz 1 700-1 668,4و MHz 406-400,15 هلذا الغرض نطاقان مها االستقبال املوجود يف موقع معاجلة البيانات. ويستعمل عادةً 
بري اهلابطة، يوجد أما بالنسبة للمسا ،وية ومسابري الصواريخ(نظام اهلوائي/جهاز االستقبال على األرض )للمسابري الرادي ويقام عادةً 

نظام اهلوائي/جهاز االستقبال على منت الطائرة. وختتلف تشكيلة نظام اهلوائي/جهاز االستقبال وفقاً لنطاق التشغيل ومدى امليالن 
يف شكل دائري أو عاكسات الزاويا  Yagiهوائيات شاملة االجتاهات وهوائيات  األقصى املنتظر أثناء التحليق. وتستعمل عادةً 

(. وال حتتاج هذه األنواع من اهلوائيات لكسب هوائي عال جداً 3-6 )انظر الشكل MHz 406-400,15 النطاق للنظم العاملة يف
ق. ويرتاوح  لقياس الرياح يف هذا النطا (RDF)للحفاظ على وصلة الرتدد الراديوي. وال يستعمل نظام حتديد زوايا االجتاه بالراديو 

 .dBi 10و dBi 0 بني MHz 406-400,15 كسب اهلوائي لنظم اهلوائيات العاملة يف النطاق
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 3-6 الشكل
 (MHz 406-401)نظم الهوائيات شاملة االتجاهات والهوائيات االتجاهية 

Meteo-03 6-0 

. MHz 1 700-1 668,4 أو التتبع الراداري يف النطاق (RDF) جتاه بالراديوما يتم قياس الرياح بواسطة نظام حتديد زوايا اال وعادةً 
 NAVAID/GNSS يف تتبع مسبار راديوي يعطي بيانات الريح مبستقبل RDFوال تزال بعض البلدان تفضل استعمال النظام 

دمج مع توفري بيانات م NAVAID/GNSSويوفر ذلك وسيلة بديلة الستعمال مسبار راديوي ال تحتوي على مستقبل  – مدمج
)انظر  هلذا، جرى جتهيز منصات التتبع هبوائيات مكافئة عريضة أو بصفيف مطاور لتفادي فقدان املسار. RDF الريح بواسطة النظام

(. وتعمل املنصات على دوران اهلوائيات يف السمت واالرتفاع لتتبع حركة مساعدات األرصاد اجلوية. ويرتاوح كسب 3-7 الشكل
 .MHz 1 700-1 668,4 عادًة بالنسبة لنظم اهلوائيات العاملة يف النطاق dBi 28-25 بني اهلوائي

 3-7 الشكل
 (MHz 1 700-1668,4)نظم هوائيات التتبع 

Meteo-03 7-0 
 نظام معالجة البيانات المقام على األرض 2.3.3

 لراديويا إىل نظام معاجلة اإلشارة الذي يفكك شفرة بيانات املسبارراديوي اليرسل جهاز االستقبال إشارة النطاق األساس للمسبار 
ترسل  سواء كانت متاثلية أو رقمية وتحوهلا إىل بيانات القياس الالزمة واخلاصة بالغالف اجلوي، مبا فيها البيانات اخلاصة بالرياح. وال



 املراقبة والتنبؤ فيما يتعلق بالطقس واملاء واملناخ :يف األرصاد اجلوية الراديوياستعمال الطيف  32

)الضغط أو درجات احلرارة أو الرطوبة أو األوزون أو الرياح  بعض خدمات مساعدات األرصاد اجلوية قيم األرصاد اجلوية الفعلية
، وذلك NAVAID/GNSSوغريها(، إىل حمطة االستقبال، ولكنها ترسل اخلصائص اإللكرتونية ألجهزة االستشعار، البيانات 

القيم السعوية  . ويطبق نظام معاجلة البيانات املقام على سطح األرضMetAidلتخفيض كلفة معاجلة البيانات يف اخلدمة 
املقاومية جلهاز االستشعار باإلضافة إىل قيم معايرة جهاز االستشعار على معادلة متعددة احلدود حلساب بارامرتات األرصاد  /أوو

األخرى إجراء معظم عمليات املعاجلة لإلشارة داخل اخلدمة نفسها، مث إرسال القيم  MetAidاجلوية. وميكن لبعض خدمات 
د اجلوية وبيانات الرياح مباشرة. ويف هذه احلالة، ميكن لنظام املعاجلة املوجود على األرض إجراء جزء فقط من املعاجلة الفعلية لألرصا

 الكلية للبيانات. 

 مجموعات االستشعار القابلة لالستهالك 3.3.3
صلة بتصميم أغلب القيود املتيرتبط أسلوب صناعة مساعدات األرصاد بطبيعة العمليات اخلاصة خبدمة هذه املساعدات. وتؤثر 

هذه املساعدات على خصائص الرتدد الراديوي خلدمات مساعدات األرصاد القابلة لالستهالك وبالتايل على املتطلبات من الطيف 
الالزم لعمليات هذه املساعدات. وتعتّب كلفة اإلنتاج أهم عنصر يف هذا الصدد، غري أن هناك عناصر أخرى تشغل بال املصنعني 

 ملشغلني، ومنها الكثافة والكتلة وبيئة التشغيل والنجاعة يف استهالك الطاقة.وا

 أول نقطة تثار أثناء مناقشة مسألة إرسال أجهزة أكثر فعالية يف استعمال الطيف. فاملسابري الراديوية هي وتعتّب كلفة اإلنتاج عادةً 
بل من أن هناك عدد قليل منها يتم استعادته وجتديد عناصره قنبائط لالستهالك. إذ ال تستعمل إال مرة واحدة فقط، على الرغم 

استعماله من جديد. وهناك حاجة لتبسيط الدارات قدر اإلمكان لتخفيض الكلفة. وقد أتاح التقدم احلاصل يف التكنولوجيا فرصاً 
املسابري السعي  ذي طرأ يف املاضي علىالستعمال دارات متكاملة بكلفة ناجعة لتحسني أداء املسابري الراديوية. وكان مرد التحسن ال

املتصلة  ّب املشغلون على إدخال حتسينات على اخلصائصأ جإىل حتسني دقة القياسات ألجهزة االستشعار. ويف السنوات األخرية، 
لمسبارات لذلك إىل امتثال معظم تصميمات كّبيات الشركات املصنعة  وأدىبالرتدد الراديوي من أجل الزيادة من كثافة الشبكة. 

بري من املسابري ويشمل عدد كبالغة الصرامة فيما يتعلق بعرض نطاق البث واإلشعاع يف النطاق اجلانيب.  ETSIلراديوية ملعايري املعهد 
العادية أجهزة إرسال وحيدة املرحلة. وهذا النوع من األجهزة يتأثر بالتقلبات يف درجات احلرارة وجبهد البطارية وحمولة التكثيف 

املتوفرة يف السوق نظراً لتوافر األجهزة املالئمة  (ASIC)لهوائي أثناء املناولة. وبدأ يزداد استعمال الدارات املتكاملة للتطبيق اخلاص ل
 مديات درجات احلرارة القصوى. اليت ميكن تشغيلها يف

اعدات هالك. كما جرى احلد أيضاً من هذه املسوضماناً للسالمة ينبغي احلد من كثافة خدمات مساعدات األرصاد اجلوية القابلة لالست
تلحق أضراراً بالطائرات  القابلة لالستهالك ألسباب تتصل بالسالمة والتشغيل معاً. وت صمم مساعدات األرصاد اجلوية بشكل جيعلها ال

ي الكثافة أمهية  تحدث هذا. وتكتسحالة االرتطام هبا وال تشكل خطراً بالتايل على األرواح، حىت وإن كان من غري احملتمل جداً أن  يف
ة لالستهالك لة النبائط فتتجلى أمهيتها يف كون خدمة مساعدات األرصاد اجلوية القابلتحالة ابتالع حمرك الطائرة للمسبار، أما ك كبرية يف

يلحق  فيمكنه أن ،املسبار إذا كان ثقيالً  أن تسقط على سطح األرض بعد التحليق. وتستعمل مظلة للتحكم يف سرعة هبوطها. غري
(. وتوضع )بدون بالون الضرر عندما يسقط على األرض. وتبلغ كتلة أغلب املساعدات املستعملة حاليًا أقل من كيلو غرام واحد

كون بطاقات الدارة تتحلل بيسر. وت يف رغوة داخل علبة من الورق املقوى أو البالستيك يكون وزهنا خفيفًا وميكن أن املسابري عادةً 
ميكن  وحتتوي على عدد قليل من املكونات كما صممت الدارات لتحقيق أكّب قدر من الفعالية من حيث استعمال الطاقة. وال صغرية

 استعمال بطارية كبرية لتزويد هذه النبائط بالطاقة، نظراً للقيود املتصلة بالكثافة والكتلة.
درجة  50أثناء التحليق. إذ ميكن لدرجات احلرارة أن ترتاوح بني  وميكن ملساعدات األرصاد اجلوية أن تواجه ظروفًا مناخية قاسية

درجة حتت الصفر، أما الرطوبة فيمكن أن ترتاوح بني اجلفاف احلاد والتكثف أو التسامي أو اهلطول. ويف االرتفاعات العليا،  90و
نت درجات النبائط بشكل مفرط، حىت إن كا فإن قلة اهلواء الالزم لتهوية اإللكرتونيات واإلشعاع الشمسي قد يؤديان إىل سخونة

احلرارة منخفضة. إن هذه التقلبات الكبرية يف الظروف املناخية ميكن أن يكون هلا أثر وخيم على أداء وخصائص مجيع مكونات 
أو أكثر على  MHz 5 باملسبار مبا فيها جهاز اإلرسال. ومل يكن من النادر يف النماذج القدمية املسابري أن يزيغ جهاز اإلرسال 

منحاه نظرًا للتباينات الكبرية يف درجة احلرارة ولظروف مناخية قاسية أخرى مثل تكون الثلج على اهلوائي الذي يؤدي إىل محولة 
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التكثف. ونظراً للقيود املفروضة على استهالك الطاقة واألثر الذي ميكن أن ينجم عن سخونة املسبار بالنسبة ألداء جهاز االستشعار، 
الصعب التحكم متاماً يف درجة حرارة اإللكرتونيات. كما تبني من جهة أخرى أن العديد من الدارات املتكاملة ألجهزة اإلرسال  من

 اليت ت باع يف السوق لالستعمال يف االتصاالت الالسلكية ال ميكنها أن تعمل يف درجات حرارة منخفضة جداً. 
زن املسبار يلزم للمكونات اإللكرتونية للمساعدات من الطاقة. فالبطاريات الكبرية تزيد من و وينبغي التفكري ملياً أثناء التصميم فيما 

ومن املخاطر املتصلة بالسالمة، كما أن الوزن اإلضايف يزيد من كلفة التشغيل أيضاً، إذ يتطلب األمر بالونات أضخم وكميات أكّب 
، صممت خدمة مساعدات األرصاد اجلوية ليكون ألجهزة إرساهلا أقل من الغاز لنفخ هذه البالونات. ولتخفيض استهالك الطاقة

 قدر ممكن من القدرة اخلارجة وأن حتافظ مع ذلك على وصلة جيدة للقياس عن ب عد. وترتاوح قدرة أجهزة اإلرسال يف املسابري عادةً 
. واتضح أن أجهزة اإلرسال dB 2و 0,5يف حني ال يرتاوح هامش موازنة الوصلة يف املدى األقصى إال بني  mW 400و 100 بني

طاقة مع األجهزة املتقدمة اليت تبني بأهنا أكثر استهالكًا لل وحيدة املرحلة واألكثر استعمااًل هي أقل استهالكًا للطاقة مقارنةً 
بات احلرارية ثر بالتقلباملائة مقارنة مع الفئة وحيدة املرحلة. غري أن أجهزة اإلرسال وحيدة املرحلة سهلة التأ 250 إىل 150 بنسبة

القاسية حمولة املكثف للهوائي أثناء املناولة، وينتج عن هذا انسياق كبري يف الرتدد. هلذا، فإن جناعة تصميم أجهزة اإلرسال من 
 منظور استعمال الطيف هلا أثر على كلفة صنع أجهزة اإلرسال وعلى كلفة اإللكرتونيات املرتبطة هبا.

 وية المطلوبة من خدمة مساعدات األرصاد الجويةخصائص األرصاد الج 4.3
ترد يف هذا اجلزء بعض األمثلة عن قياسات املسابري الراديوية اليت توضح خصائص األرصاد اجلوية املطلوبة من خدمة مساعدات 

 األرصاد اجلوية.
ع على ا حمطة ملراقبة املناخ تققياسات درجة احلرارة والرطوبة النسبية حسب االرتفاع، وهي قياسات سجلته 3-8يبني الشكل 

(. وطرأت على قياسات درجات احلرارة أخطاء طفيفة 2000يناير  23مشاالً يف اململكة املتحدة )لريويك، جزر شيتالند،  60 درجة
ة جدر  ، وهي تتواءم مع أنشطة مراقبة املناخ. وواضح يف هذه الرصدة أنkm 28درجة مئوية على ارتفاعات تصل إىل  0,5 بأقل من

. ويسمى أخصائيو األرصاد هذا املستوى الرتوبوبوز وهو km 12احلرارة تتناقص مبعدل موحد نسبياً بني سطح األرض وارتفاع قرابة 
الفاصل بني اهلواء الذي يتفاعل مع سطح األرض واهلواء يف طبقة السرتاتوسفري الذي ال يتفاعل إال قلياًل مع طبقات السطح. 

 على الرتوبوبوز طبقات رقيقة نسبيًا حيث ترتفع درجات احلرارة فيها قلياًل وفقًا لالرتفاع أو تنخفضويالحظ أن بني السطح وأ
 km 1,8 ارتفاعات ببطء. كما تنخفض الرطوبة النسبية بسرعة كبرية أثناء صعود املسبار يف هذه الطبقات. ويسجل اخنفاض كبري يف

لى ذلك، يالحظ ع تخصصني يف التنبؤات بانعكاس درجات احلرارة. وعالوةً يف هذه الطبقات، وتسمى هذه الظاهرة عند امل km 4و
، وهي ظاهرة هلا ارتباط أيضًا باخنفاض حاد km 10,3و km 8هذا التفاوت أقل حدة يف معدل التفاوت احلراري قرب ارتفاع  أن
لعمودي على انتشار والرطوبة على املستوى ا الرطوبة النسبية ناجم عن االرتفاع. وتؤثر التقلبات يف معدل تغري درجات احلرارة يف

املوجات الراديوية يف الغالف اجلوي. هلذا تعتّب األرصاد اليت تقوم هبا خدمة مساعدات األرصاد اجلوية مالئمة أيضاً لتحديد معامل 
 انتشار املوجات الراديوية.

طرأت  تقريباً. وإن m/min 300ثل عندما ترتفع بسرعة وص ممت البالونات اليت ترفع املسابري الراديوية حيث حتقق األداء األم
ثوان(، فإن من شأن ذلك أن يضر بقدرة املسبار على  10وإن كان ذلك لفرتة )مشكلة هامة يف االستقبال يف بداية الرحلة  أي

ة. ويف غياب البيانات ليدرجات احلرارة والرطوبة النسبية بالقرب من سطح األرض الالزمة للقيام بالتنبؤات احمل حل التقلبات يف
دقائق )حىت وإن كان سبب ذلك يعود فقط إىل عطل يف استقبال إشارة املالحة لقياس الرياح(، يستدعي األمر  5 أو 4 ملدة
 غالب األحيان إطالق مسبار آخر للوفاء باملتطلبات التشغيلية. يف

باملائة بني السطح واملستوى الذي  90و 5نسبية ترتاوح بني معتادة ألن قياسات الرطوبة ال 3-8وعملية الرصد املعروضة يف الشكل 
، أصبح رد جهاز االستشعار km 10حتت الصفر على ارتفاع  60حتت الصفر. وعندما نصل إىل  40تنخفض فيه درجة احلرارة إىل 

. غري أن أداء جهاز االستشعار ةاخلاص بالرطوبة النسبية بطيئاً جداً لكي يكون بوسعه حل التغريات السريعة يف قيم الرطوبة النسبي
اخلاص بالرطوبة النسبية يف املسابري قد شهد حتسنًا كبريًا يف الثمانينات. إذ مل يكن باإلمكان االعتماد على أجهزة االستشعار 
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عنصر  صعبحتت الصفر. ويعتّب جهاز استشعار الرطوبة النسبية أ 40و 30بالرطوبة النسبية سابقاً عندما تصل درجات احلرارة إىل 
 اج.التصنيع، وأحد العراقيل الرئيسية يف تصميم وصنع املسابري من دون أن يتطلب ذلك استثماراً كبرياً يف التصميم ويف مرافق اإلنت يف

 3-8 الشكل

 مسبار يقيس درجات الحرارة والرطوبة 

Meteo-03 8-0

MINIMUM

C°

H, km Flight 23
Temperature Humidity %

E12

 

. وسجلت km 20زة االستشعار، فإن قياسات الرطوبة تتوقف عند ارتفاع ونظرًا ألوجه القصور اليت تعرتي تكنولوجيا أجه
، فهو ناجم عن km 29تقريباً. أما االرتفاع احلاد يف درجة احلرارة ما فوق  km2 29أدىن درجة للحرارة على ارتفاع  8-3 الشكل يف

 ء يف نصف الكرة األرضية الشمايل.ارتفاع درجة احلرارة نتيجة حركة اهلواء يف أعلى الغالف اجلوي أثناء فصل الشتا

قياسات الريح اليت ت ستخلص من تتبع موقع نفس املسبار )الذي أطلق من حمطة لريويك، جزر شيتالند،  3-9يبني الشكل 
 اليت تصل إىل املسبار ليعاد إرساهلا إىل Loran-C(. ومت احتساب حركة املسبار الراديوي باستعمال إشارات املالحة 2000 يناير 23

عندما  ms–1 1,5لكل عنصر متعامد من العنصرين على املدى القصري، وقد ترتاجع إىل  ms–1 0,5احملطة القاعدية. وتبلغ الدقة قرابة 
يزداد بعد املدى إذا تدنت جودة إعادة اإلرسال إىل احملطة القاعدية. ومت تسجيل أقوى الرياح يف اجتاه الشمال إىل اجلنوب على 

 km 10 عند تقاطع درجات احلرارة على ارتفاع (Jet stream)، يف حني يتمركز التيار السريع km 12و km 10ارتفاعات 
غرب ضعيفاً قرب أقصى التيار السريع، غري أن قوة هذا املكون تزداد بشكل -. ويف هذه الرصدة، يبدو املكون شرق3-8 الشكل يف

مجيع  يفالشمال إىل  اجلنوبح بسبب التفاوت احلراري املنتظم من . وتزداد قوة الريا km 30و km 14موحد يف االرتفاعات بني 
االرتفاعات  ألن اهلواء البارد يف الشمال هو أقرب من الدوامة القطبية. ويكتسي قياس الرياح يف km 30و km 14االرتفاعات بني 

ة، مثل ما هو قوم هبا مساعدات األرصاد اجلويالعليا أمهية كبرية خلدمات النقل اجلوي والدفاع. وحتول عادًة نتائج الرصدات اليت ت
 ، إىل شفرة عسكرية خاصة يف احملطة القاعدية قبل أن ترسل إىل وحدات التشغيل املعنية.3-9 الشكل مبني يف

____________________ 
لشتاء يف النصف تدمر األوزون يف فصل ا وعند هذه النقطة، اخنفضت درجة احلرارة واقرتبت من الظروف املالئمة إلطالق اآلليات الكيميائية اليت 2

  الشمايل من الكرة األرضية.
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 3-9 الشكل
 قياسات الرياح بالمسبار الراديوي

Meteo-03 9-0

RANGE 280 km

m s•
–1

H, km Flight 23
N-S wind E-W wind

m s•
–1

E12

 
. ويالحظ 3-8ة األوزون من نفس احملطة باململكة املتحدة املشار إليها يف الشكل الرتكيبة الرأسية لطبق 3-10وتبدو يف الشكل 

األسبوع  الضغط النسيب لألوزون حسب االرتفاع باإلضافة إىل قياس متزامن لدرجات احلرارة. ويتم قياس األوزون عدة مرات يف
ات من مواقع نات الذي يشرف على التنسيق اخلاص بالرصدلدعم البحوث العلمية اجلارية. وترسل القياسات فوراً إىل مركز مجع البيا

 خمتلفة أخرى على نفس خطوط العرض. ويتم إصدار إنذارات عندما يالحظ استنفاد لطبقة األوزون. ويكون األوزون مركزًا عادةً 
لى أكّب من األوزون ع يوم الرصد. ويف طبقة السرتاتوسفري، تالحظ كميات km 5بشكل قليل يف الرتوبوسفري، يف ارتفاع أقل من 

يف هذه احلالة. ويقوم العلماء بتحليل هذه القياسات لتحديد  km 15وجود هلا على ارتفاع  ، غري أن الkm 20و km 10 ارتفاع
أسباب نضوب كميات األوزون يف طبقة السرتاتوسفري. وقد يكون سبب ذلك انتقال األوزون بشكل طبيعي من املناطق 

 من األوزون.الكميات املنخفضة  ذات
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 3-10الشكل 
 قياس التوزيع الرأسي لألوزون بواسطة مسبار أوزون

 
 أسباب االختالفات الوطنية في عمليات خدمة مساعدات األرصاد الجوية 5.3

 االختالفات في التكنولوجيا المتوفرة 1.5.3

لبعض البلدان  لسياسيةأو ا دوليني، غري أن األوضاع االقتصاديةقتىن أغلب نظم املسابري الراديوية من جمموعة صغرية من املوردين الت  
 قد جيعلها تضطر لصناعتها حملياً يف مرافقها الوطنية. ويف السنوات العشرين األخرية، مل تتطور التجهيزات الوطنية بنفس الوترية اليت

ولوجيا يعود تاريخ رية املستعملة يف العامل تقرتح تكنتطورت هبا تلك اليت يقرتحها املوردون الدوليون. وإذا كانت أغلب النظم التجا
سنة.  40أو  30تزال تستعمل تكنولوجيا قدمية يعود تارخيها إىل  سنوات، فإن بعض النظم الوطنية ال 5تصنيعها إىل أقل من 

نبغي إتاحة الوقت الالزم ي وتكتسي القياسات اليت تقوم هبا هذه األجهزة أمهية كبرية جلميع املتخصصني يف األرصاد اجلوية، هلذا
 هلذه البلدان لكي تعتمد ن ظماً متطورة تستعمل بفعالية طيف الرتددات الراديوية املتوفر. 

 االختالفات في علم المناخ الخاص بالرياح العليا 2.5.3
 سبار بواسطة املظلةمن نقطة إطالقه قبل أن ينفجر، عندها يهبط امل km 280أن البالون قد قطع مسافة  3-9يالحظ يف الشكل 

على سطح األرض لتزداد بذلك املسافة اليت قطعها املسبار. وللحصول على قياسات الرياح اليت ميكن االعتماد عليها على هذه 
مسافات طويلة كهذه.  . وال تقطع املسابري عادةً GNSSاملسافات، ينبغي استعمال مسابري قادرة على استقبال إشارة النظام 

ل القطب ال تكون الرياح موزعة يف فصل الشتاء توزيعاً متوازياً حو  عليا يف النصف الشمايل من الكرة األرضية، عادةً اخلطوط ال ويف
. وهذا ما يفسر تواجد هذه الرياح القوية يف طبقة السرتاتوسفري فوق أوروبا يف الكثري من األحيان km 16على ارتفاعات تفوق 

وعلى عكس ذلك، هناك العديد من البلدان اليت تسجل دائماً يف طبقاهتا العليا رياحاً ضعيفة. مع الوضع يف مشال أمريكا.  مقارنةً 
وهذا التفاوت يؤثر طبعاً على ظروف التشغيل لشبكات املسابري الوطنية. وإذا كانت املسابري تبقى دائماً على ارتفاعات عليا وعلى 

درجات يف األفق وعلى  5نبغي تتبعها يف بلدان أخرى على درجات أقل من ، يف حني ي)املدارية مثاًل( مدى قصري يف بعض البلدان
 .km 200مسافة تزيد عن 

 (ºC)درجة احلرارة 

اع 
الرتف

ا
(m

)
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درجة مئوية(، ميكن ختفيض كلفة القياسات وذلك  15عندما تكون أقل من  وعندما تبقى البالونات على ارتفاعات عالية )خاصةً 
. وميكن تتبع املسبار NAVAID/GNSSجلة إشارة نظام املالحة باستعمال مسابري منخفضة الكلفة اليت ال حتتاج الستقبال ومعا

باستعمال هوائي اجتاهي للمسح يف احملطة القاعدية. ويكون اهلوائي صغري احلجم بكثري إذا كان املسبار يستعمل يف الرتددات القريبة 
. ويفضل استعمال هذه MHz 403 من لإلرسال مقارنة مع حجم اهلوائي املستعمل لإلرسال يف الرتددات القريبة MHz 1 680 من

لعمليات اإلرسال بعيدة املدى ألسباب عديدة وهي قادرة على تأمني االستقبال اجليد والقياسات الدقيقة  MHz 403 ترددات
 للرياح أثناء مرحلة الصعود كاملة.

جهاز  أو NAVAID/GNSSى مستقبل رخيصة جداً، ألهنا قد ال حتتوي عل MHz 1 680وميكن أن تكون مسابري الرادارات الثانوية 
 استشعار للضغط، لذا قد ال يكون أمام بعض البلدان بدائل الستعماهلا.

ويف العديد من البلدان املتقدمة، أصبح استخدام موظف ملراقبة قياسات املسبار الراديوي باهظ الكلفة، هلذا تزايد الطلب على نظم 
بتها عن ب عد، كما زاد عدد هذا النوع من النظم العاملة حالياً. وتستعمل هذه النظم إطالق البالونات األوتوماتية اليت ميكن مراق

. وينبغي أن يكون للنظام األوتومايت مسباران MHz 406-400,15 يف نطاق الرتدد NAVAID/GNSSدائماً مسابري بنظام املالحة 
ع البالون األول وكما هو احلال يف التشغيل اليدوي، إذا تفرقاثنان على األقل يتم برجمتهما مسبقًا على ترددات خمتلفة يف النطاق. 

قبل األوان، ميكن للمسبار اآلخر أن يستمر يف اإلرسال. إضافة إىل ذلك، يطلق مسبار آخر من موقع قريب ويستعمل الرتدد 
اإلطالق ليتأكد من غياب قبل عملية  MHz 406و MHz 400,15االمسي للمحطة. ويقوم النظام األوتومايت باملسح يف املدى بني 

أي مسبار آخر يستعمل الرتدد الذي مت اختياره يف عملية اإلرسال. ويف كلتا احلالتني، ينبغي أن يتوفر تردد آخر للحصول على 
 قياسات التشغيل.

 االختالفات في كثافة الشبكة 3.5.3

صاد، وتقوم إلقليمية املتصلة بكثافة شبكات مساعدات األر لقد حددت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية املتطلبات الدنيا العاملية وا
باستعراض هذه املتطلبات بشكل منتظم. وختتلف هذه املتطلبات باختالف البلدان ووفقاً لكثافة الشبكة. ولتحديد املتطلبات من 

ئة. وتستدعي الشبكات ت البيالطيف، ينبغي أن يراعى يف ذلك احتياجات مجيع املستعملني للخدمة مبا فيها مصاحل الدفاع ووكاال
الكثافة العالية جناعة أكّب يف استعمال الطيف. والبلدان اليت تشغل شبكات ذات كثافة عالية تتوفر لديها املوارد الالزمة من  ذات

ات كبرية قلبت امليزانية إلنتاج أنظمة جمهزة بأدوات استقبال فعالة من حيث استعمال الطيف. وهي نفس البلدان اليت تشهد عادةً 
ست هلا املوارد البلدان اليت لي ظروف طقسها من يوم آلخر. أما البلدان اليت تشغل شبكات بكثافة صغرية، فهي عادةً  جدًا يف

 الالزمة لتشغيل عدد كبري من احملطات.

 MHz 406-401 استعمال نطاق التردد 4.5.3
مليات البث مسابري راديوية ال تنحرف إال قلياًل وتقوم بع ت شغل بعض البلدان يف أوروبا شبكات بكثافة عالية جدًا وتستعمل

النطاق الضيق. يف حني تعتمد بعض البلدان األخرى على نظم رادارات ثانوية عاملة يف النطاق العريض؛ عندها تقوم احملطة  يف
حلالتني، حتتاج عمليات اد. ويف كلتا ااألرضية بإرسال النبضة إىل املسبار الراديوي الذي يستجيب هلا ويرسل البيانات اخلاصة باألرص

تنسق  أن MHz 403-401 بأكمله تقريباً، ألن خدمة مساعدات األرصاد حتتاج يف احليز بني MHz 406-400,15التشغيل للنطاق 
فضاء( واخلدمة -)أرض (EESS)مع عمليات اإلرسال اخلاصة مبنصات مجع البيانات خلدمة السواتل اخلاصة باستكشاف األرض 

 فضاء(.-)أرض (MetSat)اتلية لألرصاد اجلوية الس
ويف بعض املناطق يف العامل، هناك عدد حمدود من حمطات اإلطالق. يف هذه احلاالت، ميكن حشد املوارد للحصول على أجهزة إرسال 

صيص حيز اإلدارة ختقادرة على حترير جزء من النطاق لالستفادة منه يف استعماالت أخرى. وأسرتاليا مثال على ذلك، إذا اختارت 
بعض البلدان  من النطاق خلدمات اتصاالت أخرى ألهنا ليست يف حاجة للنطاق برمته. وإذا كان ميكن أن خيصص بعض الطيف يف

لالستعماالت األخرى، فإن األمر عكس ذلك يف بعض مناطق العامل األخرى اليت حتتاج فيها خدمة عمليات مساعدات األرصاد 
 MHz 406-400,15 بكامله. وخلصت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية إىل استنتاج م فاده أن هناك حاجة للنطاق اجلوية ملوارد الطيف
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بكامله لعمليات خدمة مساعدات األرصاد اجلوية يف املستقبل القريب وأقرت بأن العمليات املعيارية للمسابري الراديوية 
 املستقبل ألنه ال ميكن التقاسم يف نفس القناة مع اخلدمات الساتلية.قد ال تكون ممكنة يف  MHz 401-400,15 النطاق يف

  MHz 1 700-1 668,4 استعمال نطاق التردد 5.5.3
. فإذا كان النطاق بكاملة خمصص خلدمة مساعدات MHz 406-401 والنطاق MHz 1 700-1 668,4وختتلف األوضاع بني النطاق 

ًا للخدمة الساتلية لألرصاد اجلوية على أساس أويل مشرتك. وليست هذه األنشطة األرصاد اجلوية، فإن هذا النطاق خمصص أيض
دث معنيات األرصاد مستويات كبرية من  متوافقة لتتقاسم نفس القناة، خاصةً  وأنه مت القيام بعملية هامة لتجزيء النطاق. إذا حت 

يف العامل، غري أنه يف العديد من  MHz 1 680 م النطاقالتداخل مع احملطات األرضية للخدمة الساتلية لألرصاد. وخيتلف استخدا
لعمليات مساعدات األرصاد. وعند  MHz 1 683-1 675 املناطق )مشال أمريكا وأوروبا وآسيا(، قد ال يتوفر إال النطاق الفرعي

ماً إال جزء من النطاق. ، ينبغي أن يراعى أنه ال يتوافر عمو MHz 1 700-1 668,4 مناقشة متطلبات مساعدات األرصاد يف النطاق
من الطيف، يف حني هناك عدد من البلدان األخرى اليت  MHz 8-7 وميكن ألغلب البلدان أن تقوم بعملياهتا يف نطاق يرتاوح بني

 على األقل لدعم عملياهتا. MHz 15 مازالت حتتاج إىل

 متطلبات االحتفاظ بالنطاقين 6.5.3
بعض  لعمليات مساعدات األرصاد أمراً حامساً لضمان جناح أنشطة األرصاد اجلوية. أوالً، ففي يعتّب االحتفاظ بنطاقي الرتدد الراديوي

با ومشال أمريكا، يعتّب النطاقان ضروريان الستيفاء متطلبات الطيف اخلاصة خبدمة عمليات مساعدات األرصاد اجلوية، و بلدان أور 
بحوث كون من الصعب القيام باألنشطة السينوبتيكية وتلك املتصلة بالنظرًا لرتتيبات التقاسم القائمة مع اخلدمات األخرى. وسي

إىل ذلك، يتسم كل نطاق مبواصفات خاصة به تستلزمها فئات خمتلفة من العمليات املتصلة  والدفاع بواسطة نطاق واحد. إضافةً 
خلسارة مزايا يف بعض مناطق العامل حيث خسارة انتشار أقل. وهلذه ا MHz 406-401خبدمة مساعدات األرصاد اجلوية. ويوفر النطاق 

تؤدي الرياح القوية يف االرتفاعات العليا إىل مدى ميالن أطول بني احملطة القاعدية واملسبار. ويتيح هذا االنتشار املنخفض استعمال 
هذا النطاق  جلوية يفرصاد اهوائيات أبسط وأصغر لتتبع املسبار أثناء التحليق. ويتم قياس الرياح يف إطار أنشطة خدمة مساعدات األ

سيكون كبري احلجم وباهظ الكلفة. وألسباب  (RDF)ألن هوائي نظام حتديد االجتاه الراديوي  (GNSS)بواسطة أحد نظم املالحة 
 . وبالنسبة هلذاMHz 1 700-1 668,4 تتعلق بامليزانية و/أو ألسباب تتعلق باألمن الوطي، اختارت بعض اإلدارات استعمال النطاق

االستغناء عن دارات املالحة الراديوية. وخيفض ذلك  (RDF)النطاق، تتيح نظم املساعدات اليت تستعني بنظام حتديد االجتاه الراديوي 
من الكلفة املتصلة بالنبائط القابلة لالستهالك. أما بعض البلدان فتشغل نظماً خلدمة مساعدات األرصاد اجلوية خاصة هبا ومستقلة 

 وقد ال تكون هذه النظم متوافرة دائماً. NAVAID/GNSSة الدولية عن نظم املالح

 التوجهات المستقبلية  6.3
إذا كانت خدمة مساعدات األرصاد اجلوية بسيطة للغاية من حيث التصميم وفعالة من حيث كلفة مكوناهتا، فإن التطور الذي طرأ 

ني سذكر ذلك، فاالستثمار يف هذا اجملال كان دائمًا يركز على حتداء هذه النظم. وكما سبق أعليها سيبقى ساريًا من أجل حتسني 
نوعية جهاز االستشعار وليس على العنصر اخلاص بوصلة القياس عن ب عد. غري أن املتطلبات املتزايدة لتخصيص ترددات إضافية 

 ددات الراديوية أيضاً.ائص الرت منطقة معينة لدعم العمليات السينوبتيكية وغري السينوبتيكية قد أظهرت حتسينات على خص يف
على املسابري الراديوية لقياس الرياح قد أدى بالفعل إىل حتقيق حتسينات كبرية يف كفاءة استعمال  GNSSكما أن استعمال النظام 

. كما يتيح يف معظم البلدان حتسنًا ملحوظًا يف دقة قياسات NAVAID/GNSSالطيف من جانب املسابري اليت تستعمل نظم 
صغرية احلجم ومنخفضة التكلفة حاليًا معاجلة  GNSSرياح يف طبقات اجلو العليا ويف قياس االرتفاع. ويتيح وجود مستقبالت ال

تعد هناك  ومل معاجلة كاملة على منت مساعدات األرصاد اجلوية، حيث ال ترسل إال بيانات الرياح واملوقع. GNSSإشارة النظام 
؛ GNSS "التفاضلية" الستعادة جودة بيانات النظام GNSSمن التطبيقات إلرسال بيانات النظام حاليًا حاجة أخرى إىل الكثري 

وسيؤدي ذلك إىل خفض كمية البيانات اليت يتعني إرساهلا.
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 مقدمة 1.4

ادارات األرصاد اجلوية املقامة على األرض يف إطار خدمة التحديد الراديوي للموقع، وت ستعمل ألغراض األرصاد اجلوية تعمل ر 
التشغيلية وللتنبؤ بالطقس وللبحوث اخلاصة بالغالف اجلوي وللمالحة اجلوية والبحرية. وتعمل معظمها على مدار الساعة وتضطلع 

وري يف األرصاد اجلوية واهليدرولوجيا. ومتثل هذه الرادارات آخر خط دفاع للوقاية من اخلسائر بدور حاسم يف عمليات اإلنذار الف
األرواح واملمتلكات عند حدوث الفيضانات اخلاطفة أو العواصف القاسية، وتعتّب بالتايل من األجهزة املعروفة يف قطاع األرصاد  يف

 اجلوية اليت تساهم يف إنقاذ األرواح.

ة الريح. وتستعمل وسرع الرطوبة اجلويةبعملية مسح األحجام، وتعمل حزم نقطية لكشف وقياس شدة الظواهر  رات عادةً وتقوم الرادا
مسارها املدمر.  للتنبؤ بتشكل األعاصري املدارية وأعاصري التورنيدو والظواهر املناخية القاسية األخرى ولتتبع مسار العواصف يف

صون العواصف الكبرية والصغرية وتوفري معلومات بشأن معدالت اهلطول اليت يستعني هبا املتخصوتسمح الرادارات احلديثة بتتبع 
التنبؤات للتبليغ عن احتمال وقوع الفيضانات اخلاطفة. إضافة إىل ذلك، تقدم هذه الرادارات املعلومات اخلاصة بالرياح العالية  يف

ن أجل م من االهتمامات األساسية خلدمة األحوال اجلوية للطريان، خاصةً  وإمكانية انطالق الّبق. وتعد رادارات األرصاد اجلوية
 من أجل املالحة.السيئ كتشاف ظروف تكون اجلليد على سطح الطائرات وجتنب الطقس ا 

 لرادارات.اوتناقش يف هذا الفصل الرادارات املقامة على األرض شائعة االستعمال يف األرصاد اجلوية وخصائصها، وتقارن بأنواع أخرى من 

 أنواع رادارات األرصاد الجوية 1.1.4

إن أول أنواع هذه الرادارات وأكثرها شهرة هي رادارات الطقس. يوفر هذا النوع من الرادارات البيانات بشأن منطقة دائرية تقع 
بأحوال الطقس. ترد  ؤحول موقعه. وهذا النوع معروف لدى اجلميع فنتائجه هي اليت تظهر على شاشة التلفزيون يف برامج التنب

 قائمة نطاقات الرتددات الشائعة االستعمال يف عمليات رادارات الطقس. 4-1 اجلدول يف

 4-1اجلدول 

 نطاقات الترددات الرئيسية لرادارات الطقس

 نطاق التردد
(MHz) 

 النطاق الشائع استعمالهاسم 
 في عالم األرصاد الجوية

 S-نطاق 2 2-900 700

250 5-725 5 

(600 5-650 5 MHz   بشكل )أساسي 
 C-نطاق

 X-نطاق 9 9-500 300

. ويقدم هذا الرادار بيانات سرعة الرياح ضمن حجم على شكل خمروط تقريباً (WPR)أما النوع الثاين فهو رادارات تصوير الريح 
)نظام سّب  RASSو نظام . وإذا ما جرى تزويد هذا الرادار بشكل مالئم، بوحدات مكّبات صوت أويوجد فوق الرادار مباشرةً 

طاقات الرتددات بداللة االرتفاع بالنسبة لسطح األرض. وتقع ن فيمكنه أن يقيس درجة احلرارة االفرتاضية للجوصويت راديوي( مثالً، 
)راجع التفاصيل  MHz 1 300و MHz 1 000و MHz 400و MHz 50قرابة  عادةً  (WPR)اليت تستعملها رادارات تصوير الريح 

 (.3.4 اجلزء يف

عملية  شائع، فهو الرادار الثانوي الذي يستعمل لتتبع املسابري الراديوية أثناء أما النوع الثالث من الرادارات وهو غري معروف بشكل  
 الذي تناول املسابري. 3التحليق. وجرت مناقشة استعمال مثل هذه الرادارات يف الفصل 
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 GHz 94و 35حول  اد اجلوية هو رادارات السحاب. وتعمل هذه الرادارات عادةً من الرادارات املستخدمة يف األرص الرابعوالنوع 
نظراً للتوهني اجلوي املنخفض نسبياً. وتستخدم رادارات السحاب يف دراسة اخلواص امليكروفيزيائية للسحاب واجلسيمات األخرى 

 ضمن مدى حساسية النظام الراداري.
ية تنعكس من هدف ميكن أن يكون مركبة أو طائرة أو نقط أمطار أو اضطرابات جوية. وتعمل مجيع الرادارات بإصدار إشارة راديو 

ني، املرة األوىل ألن اإلشارة املشعة تقطع املسافة مرت ؛فإن تلك اليت تعود تكون ضعيفة ،وإذا كانت اإلشارة اليت يصدرها الرادار قوية
 ا يرتتب عنه حدوث توهني جوي يف االجتاهني. ويف حالة رادارات األرصادمن الرادار إىل اهلدف واملرة الثانية تعود إىل الرادار، مم

حالة  يف وأأو ثلج، وغري ذلك(  د  رَ أمطار أو بَـ ) اجلوية، يزداد ضعف اإلشارة ألن أهداف األرصاد اجلوية )إما أن تكون نقط هطول
انعكاسية  اإلشارة العائدة مبدى ةال. وترتبط قو منط دوبلر، رمل أو حشرات أو جمرد اضطرابات جوية( ال تعكس اإلشارة بشكل فع

اهلدف وحجمه وطبيعته. ومع ذلك ميكن استقبال هذه اإلشارة على الرغم من ضعفها بفضل أجهزة إرسال هلا قدرة أكّب، وهوائيات 
 أكّب بقدرة اكتساب أعلى، وأجهزة استقبال شديدة احلساسية، ووقت تكامل أطول لإلشارة. وهلذا يكتسي الطيف

 أمهية بالغة للغاية. - الذي ال يعاين من الضوضاء اإللكرتونية من فعل اإلنسان أو التداخل - الصامت""

 معادلة الرادار 2.1.4
 العالقة بني القدرة العائدة وخصائص الرادار واهلدف. وميكن التعبري عن هذه املعادلة كالتايل: (4-1)تصف معادلة الرادار 

   (1-4) 

 :حيث

 rP:  متوسط القدرة العائدة(W) 

 tP:  قدرة إنتاج جهاز اإلرسال(W) 

 G: )كسب اهلوائي )من دون أبعاد 

 : )مؤشر االنكسار املعقد )من دون أبعاد 

 :  طول موجة الرادار(m) 

 c:  سرعة الضوء(m/s)  

 :  سعة حزمة(rad)  نصف قدرة اهلوائي(dB 3)  

 : سعة النبضة 

 r: ملدى إىل اهلدفا 

 L:  عناصر اخلسارة املتصلة باالنتشار وكشف جهاز االستقبال(dB) 

 :  3(انعكاسية الرادار الفعلية(m. 

واليت تبني املسامهات املختلفة للثوابت والرادار  (4-2)وإذا ما أعيد ترتيب العناصر، نصل إىل صياغة يسرية الفهم ملعادلة الرادار يف 
 هلدف يف القدرة اليت يتم استقباهلا. والعناصر املتصلة با
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 على اهلدف املوزع عند استيفاء الفرضيات التالية: (4-2)وميكن تطبيق املعادلة 

 تحتل اهلدف حجم النبضة بكامله -

 تكون اجلزئيات موزعة على املنطقة املسامهة -
 ا أقطار صغرية مقارنة بطول املوجةتكون جزئيات اهلطول دوائر عازلة متسقة هل -
 Rayleighيستجيب حجم اجلزئيات ملؤشر  -
 Vوحجم توزيع عناصر االنتثار متسقان يف احلجم املعي  K |2 |الثابت العازل  -
 تكون حزمة اهلوائي ذات شكل نظامي تقريباً  -

 تكون موجات اإلسقاط واملتناثرة العائدة مستقطبة خطياً  -
مل آثار اال -  نتثار املتعدد.هت 

 :[Doviak and Zrnic, 1984]يف شكل خوارزميات  (4-2)معادلة الرادار  (4-3)وترد يف املعادلة 

  )(log10)(log10)(log20)(log10)dBZ(),lE,zA( CLRPRZ pr  )4-3( 

وتعتّب هذه املعادلة أكثر املعادالت إفادة ألهنا تشري إىل احلاجة لبارامرتات نظام خمتلفة وحمددة من أجل القيام بقياسات معايرة 
 النعكاسية. وتشمل هذه البارامرتات:ل

 ،rP (W)القدرة اليت ت ستقبل  -
 ،R (m)املدى  -
 زوايا السمت واالرتفاع )بالدرجات(، -

 ،pL (dB)خسارة مفرطة يف االنتشار  -

 .Cما يسمى بثابت الرادار  -

 االستقبال وخسارة النظام. عناصر مثل سعة حزمة اهلوائي وسعة النبضة وكسب حتويل جهاز ويشمل ثابت الرادار عادةً 

 /r1 وينبغي التأكيد بالنسبة للرادارات اليت تتتبع أهدافاً متباعدة، بأن معادلة الرادار توفر إشارة يستقبلها الرادار وتكون متناسبة مع
(r  ًوبالنسبة لرادارات الطقس، فإن الوضع خيتلف ألن األهداف مثل اهلطول متأل عادة .)الرادار الضيقة  ةحزم تشري إىل املسافة

هذا  أن . وهلذا فإن للرادارات مدى واسع للكشف، غريr1/2 بكاملها. ويف هذه احلالة، فإن املعادلة توفر إشارة تكون متناسبة مع
 بالرادارات من نوع رادارات التحكم يف احلركة اجلوية النمطية. يعي أيضاً أهنا تتسم حساسية أكّب للتداخالت مقارنةً 

 ت الطقسرادارا 2.4
 متطلبات المستعمل 1.2.4

يستعمل علماء األرصاد اجلوية رادارات الطقس لكشف األمطار داخل السحب أو الصادرة عنها وحتديد موقعها وقياسها ولقياس 
ا ذسرعة الرياح واجتاهها بتتبع حركة األمطار أو جزئيات الغالف اجلوي. وتقيس الرادارات شدة اهلطول يف فرتات زمنية حمددة وك
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اجلزئيات اجلوية وهي تبتعد أو تقرتب من هوائي رادار الطقس، مما يتيح هلا قياس التناوب بالنسبة للظواهر  وأحركة هذه اهلطول 
 الفيضانات اخلاطفة وإلصدار اإلنذارات وأاجلوية. وهذا عنصر حاسم لكشف الظواهر املناخية القاسية مثل أعاصري تورنيدو 

متطلبات االستعمال الرئيسية لرادار الطقس يف كشف اهلطول الصلب والسائل وتقدير معدل اهلطول  الوقت املناسب. وتتمثل يف
 .3والسرعة نصف القطرية

 شبكات رادارات الطقس 2.2.4
يتمثل وجه القصور الرئيسي لرادار الطقس يف كون شدة الصدى الذي تصدره ظاهرة جوية معينة تنحو إىل التناقص كلما ازدادت 

إذ كلما  ،الفاصلة عن الرادار. وال يقتصر سبب ذلك على التوهني الناجم يف الفضاء احلر أو التوهينات اجلوية األخرىاملسافة 
ابتعدنا عن الرادار كلما زاد ارتفاع حزمته عن سطح األرض )وسبب ذلك هو حتدب الكرة األرضية وزاوية ارتفاع احلزمة( وزاد 

 (.4-1 اتساعها )انظر الشكل

هذا تناقص يف نسبة األحداث اجلوية اليت تشعها احلزمة. وإذا كان بإمكان الرادار أن يلتقط األجزاء العليا من الظاهرة وينتج عن 
اجلوية، فإن األجزاء السفلية من الظاهرة قد تفلت منه. وقد ال يكشف الرادار عن اهلطول الذي تحدث على بعد مسافة معينة من 

 بشدة أقل، األمر الذي تحد من املدى التشغيلي الكمي للرادار.قد يظهر على الشاشة  الرادار أو

 4-1 الشكل
 رسم وصفي لزيادة ارتفاع حزمة الرادار بزيادة المسافة

Meteo-0 14-0

 
وتعمل هذه  .ولتجاوز وجه القصور هذا، يتم توزيع العديد من الرادارات عموماً يف إطار شبكات على مسافات متساوية فيما بينها

الشبكات على مدار الساعة يوميًا وتغطي مناطق شاسعة األطراف مثل البلدان أو يف بعض األحيان أجزاء من القارات لكشف 
شبكة رادارات من هذه الشبكات  4-2 تطور الظواهر اجلوية وتتبعها بغية إصدار اإلنذارات باملخاطر املتصلة باملناخ. ويرد يف الشكل

 جرى نشرها يف غرب أوروبا. Xو Cو S النطاقات تضم رادارات يف
 
 
 
 

____________________ 
وهي سرعة اهلطول إما باجتاه الرادار أو عندما تبتعد عنه )يف اجتاه نصف قطري(. وال تقدم أي معلومات بشأن قوة اهلطول. تكون قيمة  3

ائرة حول . وعندما يتحرك اهلطول بشكل متعامد مع حزمة الرادار )يف دالسرعة سلبية عندما يتجه اهلطول حنو الرادار وإجيابية عند االبتعاد عنه
 الرادار(، فإن السرعة نصف القطرية تكون قيمتها صفر.
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 4-2 الشكل
 مثال لشبكة رادارات الطقس

 (2016 )حدث يف مارس
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 الجوانب التشغيلية لالنعكاسية 3.2.4

 r بسماحية املاء النسبية  اسية املطراالنعكاسية مفردة تتصل بالرادار وتشري إىل قدرة هدف الرادار على إعادة الطاقة. وترتبط انعك
قيد الدراسة، ميكن أن يعّب عن االنعكاسية  V. وبالنسبة لقطرات املطر املشمولة يف احلجم  وطول املوجة D وق طر القطرة

 التالية:  (4-4) باملعادلة

  
1–62

4

5

m/





j

j VDK 4)-(4 

عمل االنعكاسية لتقدير شدة اهلطول ومعدالت التساقطات املطرية وهي للثلج. وتست 0,18للماء السائل و K|2 0,93|ويساوي 
 قياس للقدرة العائدة.

جم بإمجايل ميكن أن ت قرن انعكاسية احل ،بالنسبة لألحداث املتصلة باهلطول، عندما يكون حجم قطرة املطر معروفًا )أو مفرتضاً(
لك، ذايل وتوزيع حجم القطرة والسرعة النهائية للقطرة املقابلة لحجم املاء السائل لكل حجم وحدة. ويتضافر حجم املاء اإلمج

 حلساب معدل التساقط املطري.
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 أن يعرف باملعادلة التالية: Zوميكن لعنصر انعكاسية الرادار 

  

i
i

e

D
V

Z
61 4)-(5 

 حيث:

 Z: حلجمااحلجم الذي ي ستخلص من املقطع العرضي يف الرادار جملموع عدد الكويرات يف 

 D:ق طر قطرة املاء 

 eV:حجم القطرة الفعلي. 

 بواسطة: باملقطع العرضي للرادار لكل حجم وحدة  Zويقرتن احلجم 

  ZK
2

4

5




 4)-(6 

 :حيث

 Z: احلجم 

 :املقطع العرضي للرادار لكل حجم وحدة 

 :طول موجة احلدث 

 | K  .مؤشر االنكسار املعقد:|

 طر قطرات املطر داخل احلجم املتناثر ليس موحداً، ميكن أن حتسب توزيعات قطرة املطر كما يلي:ومبا أن ق  
  )(exp)( 0 DNDN  (7-4) 

 :حيث

 N(D):الرتكيز العددي للق طر 

 D:   طرالق 

 D:فارق احلجم 

 0N و:.ثابتان حلدث جوي معني 

حاصل ، فإن وعندما يكون توزيع حجم قطرة املطر معروفاً 
i

iD6 :على حجم الوحدة هو 

  




0

6 d)( DDNDZ )4-8( 

 كالتايل:  Rوعندما تكون قيمة سرعة الرياح العمودية هي صفر، تحسب معدل سقوط املطر 

  







0
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6
d)()( DDNDDR t )4-9( 



 املراقبة والتنبؤ فيما يتعلق بالطقس واملاء واملناخ :يف األرصاد اجلوية الراديوياستعمال الطيف  46

 :حيث

 R:معدل سقوط املطر 

 3D: حجم قطرة املطر اليت تتناسب معZ 

 )D(t: السرعة النهائية لقطرة مطر هلا القطرD 

 :.كثافة املطر 

 :10)-(4ميكن أن توصف باملعادلة التالية  R-Zثابتاً فإن العالقة  0Nوعندما يكون 

  bRAZ  )4-10( 

 R-Z املعدل(. والعالقةمضاعف  bهي ثابت التناثر و Aثابتان. ) bو Aوأن  ZdB  =)3/m6(mm Z log 10 بأن  Zعن  ويعّب عادةً 
 mm6mm/3 بوحدات Z ويعّب عن 6,1R · 200يساوي  Zحيث  Palmer-Marshallاألكثر استعماالً هي تلك اليت تستند إىل قاعدة 

 ختتلف اليت (DSD) بتوزيع حجم القطرة bو Aليست بالعالقة الوحيدة. ويرتبط  Z-R. غري أن العالقة mm/hبوحدات  R وعن
 وشدته. وفقاً لنوع املطر

 خطط البث الخاصة برادارات الطقس واستراتيجيات المسح وأساليب التشغيل 4.2.4

 خطط البث 1.4.2.4

دقيقة(، تستعني رادارات األرصاد  5-15يف مهلة ترتاوح بني  لضمان معاجلة مسح األحجام فيما يسمى "باسرتاتيجيات املسح" )عادةً 
 (PRF) اتفاعات خمتلفة باستعمال جمموعات خمتلفة من سعة النبضة وتردد تكرار النبضاجلوية مبجموعة خمتلفة من خطط البث على ارت

ومستويات سرعة خمتلفة للدوران. وليست هناك خطة "منوذجية" ألهنا ختتلف باختالف عدد من العناصر تتصل بقدرات الرادار وبيئته 
 كيف اخلطط لكي تفي باملتطلبات ألقصى حد.بالنسبة إىل نواتج األرصاد اجلوية املرغوب يف قياسها. وبالتايل ت

 بارامرتات خمتلفة خلطة البث وهي: Cوعلى سبيل املثال، أظهر طلب ق دم مؤخراً لرادارات للطقس تستعمل النطاق 
 درجة 90و 0ترتاوح زاوية االرتفاع التشغيلي بني  -
عض للنبضات غري املضغوطة، يف حني تستعمل ب )للرادارات التشغيلية( بالنسبة μs 3,3إىل  0,5عرض النبضة يرتاوح من  -

)مع مالحظة أن استخدام ضغط النبضات يزيد من  μs 350إىل  30الرادارات ضغط النبضات بعرض نبضة يرتاوح من 
 ((MHz 6إىل  3عرض النطاق املطلوب )من 

الرادارات احلالية قادرة على )للرادارات التشغيلية(. وبعض  Hz 2 400و 250بني  (PRF)يرتاوح تردد تكرار النبضات  -
 Hz 20 000 العمل برتدد لتكرار النبضات يصل إىل

 rpm 10و 1ترتاوح سرعة الدوران بني  -
استعمال رادار معني خلطط بث خمتلفة متزج بني قيم خمتلفة لعرض النبضة وتردد تكرار النبضات، وبشكل خاص  -

ة ومشذرة )مثال، استعمال ترددات خمتلفة لتكرار النبضات ثابتة ومتداخل (PRF)استعمال ترددات تكرار النبضات 
 نفس اخلطة(. يف

 .4-3وترد أمثلة عن خطط البث املختلفة يف الشكل 



 47 الفصل الرابع

 

 4-3 الشكل
 بعض أنواع خطط بث رادارات الطقس

Meteo-04-03

. . . . . . . . . . . . 

ms ,1 666

( 600)Hz 

ms ,2 222 ms ,1 666

( 600)Hz 

 μs  1

ms ,1 25 ms ,0 833

( 1200)Hz 

 μs  2

ms ,2 639

( 379)Hz 

ms ,3 077

( 325)Hz 

ms ,3 3

( 303)Hz 

( 450)Hz 

( 800)Hz 

 μs  0,5

 μs 0,5

 

إرسال  اخلاصة هبا واليت يتم خالهلا إرسال خمطط وتستعمل خمططات اإلرسال هذه على عدد من الرادارات يف اسرتاتيجية املسح
 واحد على ارتفاعات وسرعات دوران خمتلفة.

حدود  وعرض النبضة املرتبطة هبذه األمثلة من املخططات وذلك يف PRFوجيدر التأكيد على أنه من رادار آلخر، ختتلف قيم الرتدد 
 كن لعروض النبضات أن ختتلف من نبضة ألخرى.أعاله. كما أنه بالنسبة ألي خمطط معني، مي القيم احملددة

 وفيما يلي مثال السرتاتيجية املسح هذه:
 
 
 
 

 (PRF)ترددات ثابتة لتكرار النبضات 

 (PRF)ترددات متداخلة لتكرار النبضات 

 (PRT) ائياترددات تكرار النبضات مشذرة ثن

  (PRT)ترددات تكرار النبضات مشذرة ثالثيا 

 نبضة 64 نبضة 64
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 4-4الشـكل 
 وصف الستراتيجية مسح رادارات الطقس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 دقيقة(: 15استراتيجية مسح نموذجية )الزمن الكلي حوالي 

 ثانية( 30)لفتان يف الدقيقة( ) 2مع التشكيلة  0,8°دورة واحدة على ارتفاع  -
 ثانية( 20قيقة( )لفات يف الد 3) ملعايرة الضوضاء 10°دورة واحدة على ارتفاع  -
ثانية لكل دورة(  19لفة يف الدقيقة( ) 3,167) 3مع التشكيلة  °6,5و 8,5و 9,5و 11و 13و 15و 17و 19و 21و 23و 29و 37دورة على ارتفاعات  12 -

 ثانية( 47دقائق و 3)بإمجايل 
 ثانية( 30)لفتان يف الدقيقة( ) 2مع التشكيلة  0,8°دورة واحدة على ارتفاع  -
 ثانية( 38ثانية لكل دورة( )بإمجايل  19لفة يف الدقيقة( ) 3,167) 3مع التشكيلة  °5,5و 6,5ن على دورتا -
 ثانية( 40ثانية لكل دورة( )بإمجايل  20لفات يف الدقيقة( ) 3) 3مع التشكيلة  °0,5و 1,5و 2,5و 3,5و 4,5دورات على ارتفاعات  5 -
 )لفتان يف الدقيقة( )دقيقتان( 1مع التشكيلة  °3,5و 2,5و 1,5و 0,5دورات على ارتفاعات  4 -
 ثانية( 30)لفتان يف الدقيقة( ) 2مع التشكيلة  0,8°دورة واحدة على ارتفاع  -
 ثانية( 60)لفتان يف الدقيقة( ) 1مع التشكيلة  °4,5و 3,5 دورتان على ارتفاع -
 ثانية( 02لفات يف الدقيقة( ) 3) 3مع التشكيلة  10,5°دورة واحدة على ارتفاع  -
 ثانية( 20لفات يف الدقيقة( ) 3) 2مع التشكيلة  1,3°دورة واحدة على ارتفاع  -
 ثانية( 30)لفتان يف الدقيقة( ) 2مع التشكيلة  0,8°دورة واحدة على ارتفاع  -
 1التشكيلة  ثانية( 20لفات يف الدقيقة( ) 3ملعايرة الضوضاء ) 10°دورة واحدة على ارتفاع  -

 2التشكيلة 
 3تشكيلة ال

 الزمن )دقيقة(

ت(
رجا

الد
ع )ب

رتفا
اال

 معايرة الضوضاء 
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 4-5 الشـكل
 4-4خطط البث المرتبطة باستراتيجية المسح المعروضة في الشكل 

Meteo-04-05

. . . . . . . . . . . . 

μs 2

(Hz 500) ms 2

(Hz 600) ms 1,66

μs  0,8

μs  0,8

ms ,1 25

( 800)Hz 

ms ,0 833

( 1 200)Hz  

 رة الضوضاءمعاي 2.4.2.4

ونظراً لضعف اإلشارة العائدة إىل رادارات األرصاد اجلوية، ينبغي إزالة الضوضاء من اإلشارة من أجل حتقيق القياسات األكثر دقة 
 لنواتج األرصاد.
 ية:العمليات التالاإلشارة املفيدة )مثال، عودة إشارة األرصاد(، فإن رادارات األرصاد تقوم ب Sهو مستوى الضوضاء، و Nوإذا اعتّبنا أن 

 S  +N، مثال ( N)والضوضاء  ( S)لكل بوابة يقيس الرادار اإلشارة العائدة اليت تقابل اإلشارة املفيدة  1
 Nمستوى الضوضاء  S  +Nيزيل الرادار من  Sوللحصول على  3
 ح بفضل حتليل دوبلر.وسرعة الريا  Z(dB(ميكن للرادار أن تحدد مجيع نواتج األرصاد مثل اهلطول  Sوانطالقاً من  2

أن تكون دقيقة قدر اإلمكان، وهذا يعي  Sوللحصول على بيانات األرصاد اليت تتسم بأكّب قدر من الدقة، ينبغي لإلشارة 
 يضاً "التحقق الصفري" تكتسي أمهية حامسة.أالرادار، واليت تسمى ضوضاء معايرة  أن

)راجع  رتات قياس حمددةأثناء ف ء عمليات البث املنتظمة للرادار )بالتقدير( أوبشكل منتظم، إما أثنا "التحقق الصفري" يومن مث، جير 
 املثال أدناه املتصل باسرتاتيجية املسح( تقاس خالهلا الضوضاء.

 لفات يف الدقيقة 3: لفتان و2التشكيلة 

 لفة يف الدقيقة 3,167و 3و 2,5: 3التشكيلة 

 نبضة( 63إىل  80مست ) 1° نبضة( 42إىل  53مست ) °1

 : لفتان يف الدقيقة1التشكيلة 
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ظم الراديوية خاص على تصميم بعض الن ويف كثري من احلاالت، يتم قياس الضوضاء خارج عمليات بث الرادار )وقد يؤثر هذا بوجه  
 .(دف إىل كشف إشارة الرادار للحد من التداخلاليت هت

ويف مجيع احلاالت، فإن التداخالت اليت تستقبل أثناء معايرة الضوضاء ستصيب باخللل عمليات مجع البيانات كافة إىل أن يتم إجراء 
 الواقع، مع ا هي عليه يفعملية املعايرة التالية بدون تداخالت. وميكن هلذه التداخالت أن تؤدي إىل تقدمي معدالت هطول أقل مم

 .يرتتب عن ذلك من نتائج بالنسبة للعمليات التشغيلية وتلك املتصلة باإلنذارات ما
 أساليب تشغيل رادارات األرصاد الجوية 3.4.2.4

 يف الواليات املتحدة األمريكية، باالختيار بني أسلوبني للمستعمل: أسلوب NEXRADتعمل الرادارات يف بعض الشبكات، مثل 
اجلو الصايف وأسلوب اهلواطل. وتحتاج أسلوب اجلو الصايف إىل اختياره يدوياً من جانب املستعمل. يف حني ميكن اختيار أسلوب 

وقت أثناء التشغيل أو ميكن تشغيله أوتوماتيًا عندما يكتشف رادار األحوال اجلوية شكاًل ما من أشكال  أي اهلواطل يدويًا يف
 قة التغطية اخلاصة باالنعكاسية(.ة سلفاً ومنطاهلواطل )طبقاً لقيم حمدد

 عام، تستفيد رادارات األرصاد اجلوية من األسلوبني على السواء. وبوجه  
 أسلوب الجو الصافي 1.3.4.2.4

 يتيح أسلوب اجلو الصايف لرادارات األرصاد اجلوية القدرة على كشف العالمات املبكرة لنشاط اهلواطل.

السرعة منخفضة املستوى وكثافة اهلواء تسمح باكتشاف اهلواطل احملتملة. ويستخدم الرادار سرعة مسح وهناك بعض املتغريات يف 
وذلك لتوظيف إمكانية ذات حساسية عالية. وتعد هذه احلساسية العالية  (PRF)بطيئة باالقرتان مع تردد منخفض لتكرار النبضة 

خاص  و  على املدى الطويل. ويعتّب أسلوب اجلو الصايف مفيدًا على حنمنوذجية بالنسبة للتغريات اخلفيفة يف الظروف اجلوية 
يكون هناك نشاط محلي خفيف أو عدم وجود أي نشاط محلي باملرة داخل مدى إرسال الرادار وهو مالئم متاماً للكشف  عندما

 ن العواصف الرعدية أو األمناط األخرى لألحوال اجلوية اخلطرية.عن عالمات تكور 
اسية العالية اليت تتسم هبا رادارات األرصاد اجلوية إىل خمطط مسح احلجم يف أسلوب اجلو الصايف. فعن طريق اختيار وتعود احلس

خمطط معني يف أسلوب اجلو الصايف؛ يكون مبقدور هوائي الرادار التوقف عن الدوران والثبات لفرتة زمنية ممتدة يف أي حجم معني 
اإلشارات املرتدة، مع السماح يف نفس الوقت للرادار بالعمل مع قيمة أقل للنسبة إشارة إىل من الفضاء حيث يستقبل العديد من 

 dB 8. ومن شأن استعمال عرض كبري للنبضة وتردد منخفض لتكرار النبضة أن يعطي قدرة إشارة مرتدة تبلغ (S/N) ضوضاءال
 .dBz تقريباً بالنسبة لقيمة معينة لالنعكاسية

 واطلأسلوب اله 2.3.4.2.4
زاوية  يؤدي أسلوب اهلواطل وظيفة خمتلفة متامًا عن أسلوب اجلو الصايف. حيث تكون سرعة املسح يف أسلوب اهلواطل دالة يف

االرتفاع. ويسمح هذا االرتباط بأقصى عدد ممكن من زوايا االرتفاع عند اعتيان احلجم اإلمجايل ملسح الرادار. ويستفيد أسلوب 
لتنفيذ أمناط خمتلفة من اسرتاتيجيات املسح )انظر املثال الوارد  (VCP)ة لتغطية حجم املسح اهلواطل من خمططات متعدد

( مع عينات خمتلفة لزوايا االرتفاع. وترتبط األحداث املتعلقة باألحوال اجلوية اليت ت رصد عادة بأسلوب هطول األمطار 2.4 الفقرة يف
ترتبط  غريها( كماو التورنيدو ار والبَـَرد  والعواصف الرعدية الشديدة وأعاصري بتطور هطول األمطار الذي يضم عواصف حاملة )األمط

 باألنظمة الضخمة الشاملة.

 إزالة الصدى الثابت 4.4.2.4
يشمل ما يسمى بالصدى الثابت عدداً من املكونات الثابتة اخلفية؛ األول يشمل االنتثار منخفض الرتدد والثاين يشمل الرتددات 

لنباتات اليت تحركها الريح، مثاًل(. ويسمى الصدى الناجم عن أهداف أخرى غري اهلطول بالضجيج وينبغي إزالته. العليا )بسبب ا
 وتستعمل أساليب خمتلفة إلزالة الضجيج األرضي يف رادارات الطقس القائمة:
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الة إذا كانت سرعة عتستخدم عملية الرتشيح دوبلر مرشح الرتددات العالية لتخفيض الضجيج. وتكون هذه العملية ف -
 طرية أكّب من تردد القطع ملرشح دوبلر.الريح نصف الق  

الرتشيح القائم على اإلحصائيات الذي يفرتض أن التفاوت املتصل باملطر هو أكّب من التفاوت املتصل بانعكاسية  -
 صفراً.طرية تساوي الضجيج األرضي. وتكون هذه العملية فعالة حىت وإن كانت سرعة الريح نصف الق  

 استعمال رادار بالقياس االستقطايب للمطر وإلزالة الضجيج األرضي. -

 رادارات دوبلر 5.2.4
عامًا يف البحوث املتصلة بالغالف اجلوي لقياس احلمل داخل العواصف الرعدية  30ما فتئت رادارات دوبلر تستعمل ألكثر من 

األرصاد اجلوية. وعلى خالف الرادارات القدمية، فإن رادارات  وعواصف الرياح، وتستخدم حاليًا على نطاق واسع يف عمليات
رية. ويتيح هذا طدوبلر قادرة ليس فحسب على كشف األهداف االنعكاسية وأوضاعها، وإمنا أيضاً على حتديد سرعتها نصف الق  

 قياس سرعة الريح وكشف أعاصري التورنيدو وقياس حقل الريح باستعمال مسح السرعة بشاشة السمت.

ومن بني قدراته اهلامة أيضًا إزالة اجللبة األرضية، وركزت التطورات اجلديدة يف هذا اجملال على أجهزة اإلرسال املتماسكة مثل 
أو أجهزة أشباه املوصالت. وكان  (TWT)الكليسرتون )وهي أحدث التكنولوجيات املتاحة اآلن( أو صمامات املوجات املرحتلة 

ة يدي مقيداً بسبب تكنولوجيا املغنيطرون من اجليل السابق، بيد أن نقاء الطور يف املغنيطرونات احلديثنقاء طور طيف الرادار التقل
يكفي إللغاء اجللبة بفعالية. غري أن بإمكان املغنيطرونات احلالية أن تنتج بشكل فعال من الناحية االقتصادية متوسط قدرة عالية 

 لزيادة يف نسبة اإلشارة/الضوضاء.

 دارات ثنائية االستقطابرا 6.2.4
. ومتكن هذه (v) والرأسي (h) نبضات يف كال االستقطابني األفقيترسل رادارات القياس االستقطايب أو ثنائية االستقطاب 

 رية يف تقدير معدالتوتوفر هذه الرادارات حتسينات كبحتديد العناصر املتناثرة باستشعار أشكاهلا وجتانسها عن ب عد. التكنولوجيا من 
 سقوط املطر وتصنيف اهلواطل وجودة البيانات والكشف عن أخطار األحوال اجلوية مقارنة باألنظمة غري االستقطابية.

وتستفيد تقديرات اهلواطل حالياً من حقيقة أن قطرات املطر املتساقطة متيل إىل التسطح )أسطح كروية مفلطحة(، وأن هذا التسطح 
صول على ستقطاب املزدوج من احلجتاه األفقي. وميكن اجلمع بني االنعكاسية وجماالت االيزيد بزيادة حجم قطرة املطر يف اال

والتوهني  v  hوتعتّب اخلوارزميات اليت تقوم على الطور التفاضلي . R-Z (4-(10يف العالقة  bو Aتقديرات أفضل للمعاملني 
 ى التقييم الدقيق هلطول األمطار.حقيق مزيد من التحسينات علتالتفاضلي واعدة بشكل كبري بالنسبة ل

إىل شكل عناصر الرطوبة اجلوية، فهي تتميز بثوابتها العازلة وهو عنصر أساسي حلساب مقاطع االنتثار والتوهني. وختتلف  وإضافةً 
الستعانة هبذه ا السمات العازلة لعناصر الرطوبة اجلوية وفقًا لرتدد الرادار، حيث خيتلف رد فعل املاء واجلليد بشكل متباين. ويتم

اخلصائص لتطبيق خوارزميات من أجل التمييز بني املطر والثلج ولقياس كمية املاء السائل واجلليد يف السحب باستعمال قياسات 
 التوهني التفاضلي.

 نواتج البيانات األساسية من رادارات األرصاد الجوية التقليدية 7.2.4
اع من نواتج البيانات األساسية من اإلشارة العائدة: االنعكاسية األساسية متوسط السرعة يوفر رادار دوبلر لألرصاد اجلوية ثالثة أنو 

طرية وسعة النطاق. وتولد مجيع النواتج ذات املستوى األعلى من هذه النواتج األساسية الثالثة. ويتم حتديد دقة الناتج نصف الق  
ميم الرادار. وال ميكن احلصول على نواتج مشتقة تكون دقيقة األساسي يف غالب األحيان كمطلب أويل ألداء اجلهاز عند تص

 .4-2املستويات العليا إذا انعدمت الدقة يف هذه املستوى األساسي كما هو مبني يف اجلدول  يف
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 4-2اجلدول 

 متطلبات دقة البيانات األساسية للرادار

 مطلب دقة التصميم ناتج البيانات األساسية

 dB 1من  أقل االنعكاسية األساسية

 m/s 1أقل من  متوسط السرعة نصف القطرية

 m/s 1أقل من  عرض الطيف

 األساسية االنعكاسية 1.7.2.4

يف تطبيقات رادار الطقس املتعددة، وأمهها تقدير معدل هطول األمطار. واالنعكاسية األساسية هي ة األساسية تستعمل االنعكاسي
طي للقدرة العائدة. وكلما طرأ تداخل مع الرادار إال وازدادت قدرة النبضة العائدة، شدة النبضات العائدة وحتسب من املتوسط اخل

 يؤثر سلباً على قيم االنعكاسية. وميكن أن تبطل قياسات االنعكاسية إذا جتاوز الفارق املتطلبات املتصلة بدقة البيانات األساسية. مما

 4-6 الشكل

 أثناء وقوع إعصار 2011/05/24التوقيت العالمي المنسق يوم ب 22:34الساعة  KOUNاالنعكاسية من الشبكة 

Meteo-0 4-06 

 طريةمتوسط السرعة نصف الق   2.7.2.4

طرية أيضاً مبتوسط سرعة دوبلر وميثل املتوسط املرجح لسرعة انعكاسية األهداف داخل عينة حجم يعرف متوسط السرعة نصف الق  
بيانات األساسية. وحتدد طرية إىل الطرية إىل الفرتة األوىل لكثافة الطيف، والسرعة نصف الق  رعة نصف الق  معني. ويشري متوسط الس

انطالقًا من سلسلة متتابعة من النبضات ويتم حساهبا من التباين املعقد للفارق الوحيد. ويوفر هذا التباين املشرتك املعقد تقديراً 
ة إىل نبضة من نبضات الرادار. وتساوي سرعة زاوية الناقل التنقل املقسم على الفرتات الزمني للتنقل الزاوي إلشارة دوبلر من نبضة

 بني النبضات. ويبني طيف الدوبلر االنعكاسية والتوزيع املرجح للرادار للسرعات داخل حجم الرادار.
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 4-7 الشكل

 أثناء وقوع إعصار 2011/05/24منسق يوم بالتوقيت العالمي ال 22:34الساعة  KOUNطرية من الشبكة ق  الالسرعة نصف 

Meteo-04-07 

 عرض الطيف 3.7.2.4

تحسب عرض الطيف يف رادارات األرصاد اجلوية انطالقًا من ترابط الفارق الوحيد بافرتاض كثافة الطيف الغوسية. إنه قياس لتناثر 
ي لطيف السرعة. ويرتبط عرض الطيف بقياسات االنعكاسية والسرعة السرعات داخل حجم عينة الرادار وهو االحنراف املعيار 

 .[Doviak and Zrnic 1984]مقابل حجم النبضة واضطراهبا داخل حجم النبضة 

 4-8 الشكل

 أثناء وقوع إعصار 2011/05/24بالتوقيت العالمي المنسق يوم  22:34الساعة  KOUNعرض الطيف من الشبكة 

Meteo-0 4-08 



 املراقبة والتنبؤ فيما يتعلق بالطقس واملاء واملناخ :يف األرصاد اجلوية الراديوياستعمال الطيف  54

 نواتج األرصاد من الرادارات ثنائية االستقطاب 4.7.2.4
 االنعكاسية التفاضلية 1.4.7.2.4

االنعكاسية التفاضلية هي ناتج يقرتن برادارات األرصاد اجلوية ذات القياس االستقطايب وهي نسبة للقدرة املنعكسة العائدة أفقياً 
 والشكل بدوره هو تقدير جيد ملتوسط حجم اجلسيم. .اً على شكل اجلسيموعمودياً. ويعتّب من بني أمور أخرى مؤشراً جيد

 4-9 الشكل
 أثناء وقوع إعصار 2011/05/24بالتوقيت العالمي المنسق يوم  22:34الساعة  KOUNاالنعكاسية التفاضلية من الشبكة 

Meteo-0 4-09 
 معامل الترابط 2.4.7.2.4

ج لرادار األرصاد اجلوية ذي القياس االستقطايب وهو عبارة عن عالقة ترابط إحصائي بني القدرة املنعكسة معامل الرتابط هو نات
العائدة أفقيًا وتلك العائدة عمودياً. ويصف هذا املعامل أوجه التشابه خلصائص التناثر للصدى املستقطب أفقيًا وعمودياً. وهو 

 لطة من اهلطول، كاملطر والثلج.مؤشر جيد يف املناطق اليت تشهد أنواعاً خمت
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 4-10 الشكل
 أثناء وقوع إعصار 2011/05/24بالتوقيت العالمي المنسق يوم  22:34الساعة  KOUNمعامل الترابط من الشبكة 

Meteo-0 4-10 
 نسبة إزالة االستقطاب الخطية 3.4.7.2.4

رسلة مجلوية ذي القياس االستقطايب، وهي نسبة للقدرة العائدة رأسيًا من نبضة أفقية وهي بدورها ناتج آخر لرادار األرصاد ا
للقدرة العائدة أفقياً من نبضة رأسية )غري معروضة(. وهي، شأهنا شأن معامل الرتابط، مؤشر جيد يف املناطق اليت تشهد أنواعاً  أو

 خمتلطة من اهلطول.
 طور التفاضليال 4.4.7.2.7

ي هو مقارنة لفارق الطور العائد بني النبضة األفقية والنبضة العمودية. وفارق الطور هذا سببه هو االختالف الطور التفاضل
عدد جوالت املوجات )أو طول املوجات( على مسار االنتشار للموجات ذات االستقطاب األفقي والعمودي. وال ينبغي  يف
ابط السحب واهلطول. وعلى خالف االنعكاسية التفاضلية ومعامل الرت خيلط بتحول تردد دوبلر الذي ينتج عن حركة جزئيات  أن

ونسبة إزالة االستقطاب اخلطية اليت تعتمد كلها على القدرة العائدة، فإن الطور التفاضلي هو "أثر لالنتشار". وهو مؤشر جيد 
فاضلي، ري معروض(، املشتق من الطور التأيضاً لتقدير معدل األمطار والتوهني الناجم عن األمطار. والطور التفاضلي احملدد )غ

 خاص يف حتديد املناطق ذات األمطار الكثيفة. يبني املعدل الذي حتدث به زحزحة الطور. وهذا األمر مفيد بشكل  
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 4-11 الشكل
 أثناء وقوع إعصار 2011/05/24العالمي المنسق يوم  بالتوقيت 22:34الساعة  KOUNالطور التفاضلي من الشبكة 

Meteo-0 4-11 
 نواتج البيانات المشتقة 5.7.2.4

يستند مستعمل الرادار إىل نواتج البيانات األساسية الشتقاق نواتج املستويات العليا. ولن ختوض هذه الوثيقة يف تفاصيل البيانات 
تأمني صيانة  ان دقة نواتج البيانات املشتقة، ينبغياملشتقة ألهنا ختتلف باختالف الرادارات وعدد هذه النواتج كبري جداً. ولضم

 نواتج البيانات األساسية بشكل جيد.

 مخططات إشعاع الهوائيات وديناميات الهوائيات 8.2.4
 مخططات إشعاع الهوائيات 1.8.2.4

فرتض أن تنتج وائي. ويهوائيات ذات عواكس مكافئية تنتج خمطط إشعاع رفيع احلزمة لله تستخدم رادارات األرصاد اجلوية عادةً 
 أعاله مثال على هذه الديناميات. 1.4.2.4ديناميات اهلوائيات يف املستويني األفقي والرأسي مسحاً ثالثي األبعاد. ويشرح يف الفقرة 

 ITU-R F.699 صياتالتو  وتستعمل حالياً ثالثة مناذج رياضية ملخططات إشعاع هوائيات رادارات األرصاد اجلوية على النحو الوارد يف
حني أن هذه التوصيات تعتّب  . ويفITU-R M.1652)الفصوص اجلانبية املتوسطة( و ITU-R F.1245)الفصوص اجلانبية القصوى( و

 زع إىل الزيادة يف تقدير عرض حزمة خمطط اإلشعاع رفيع احلزمة.متثيلية للهوائيات املكافئية، فإهنا تن
حمددة ملخططات إشعاع هوائيات الرادارات لدى قطاع االتصاالت الراديوية حيث متثل وجدير بالذكر أنه ال توجد حالياً معادالت 

 هذه اهلوائيات ذات احلزم الرفيعة.

 حركة هوائي المسح ثالثي األبعاد 2.8.2.4

يق تدوير اهلوائي ر تتحقق التغطية األفقية والرأسية الالزمة ملسح ثالثي األبعاد حيث ي نتج جزٌء من الناتج يف االجتاه األفقي، عن ط
ي. املستوي األفقي بزاوية ارتفاع ثابتة. وتتم زيادة زاوية ارتفاع اهلوائي بقيمة حمددة سلفاً بعد كل قيمة من الناتج يف االجتاه األفق يف

ن أن بعض ، على الرغم مº30و º20، يف حني يرتاوح احلد األقصى بني º1و –º2بني  وترتاوح القيمة الدنيا لزاوية االرتفاع عادةً 
. وجيري ضبط سرعة الدوران وكذلك مدى زوايا االرتفاع والقفزات الوسيطية º60التطبيقات ميكن أن تستخدم زوايا ارتفاع تصل إىل 

زاوية االرتفاع وتردد تكرار النبضة حيث يتم احلصول على األداء األمثل. وينتج عن الدوران البطيء للهوائي فرتة توقف طويلة  يف
 تحقيق احلساسية القصوى.لكل شعاع ل
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وتتيح سرعة الدوران العالية للهوائي للمشغل الفرصة لتوليد مسح ثالثي األبعاد يف فرتة زمنية قصرية عندما يفضل تغطية احلجم 
ثي البالكامل بأسرع وقت ممكن. وميكن التغاير يف قفزات زوايا االرتفاع وسرعة الدوران أن يؤدي إىل حتقيق أزمنة حليازة املسح الث

دقيقة. وتفسر الفرتات الزمنية الطويلة الالزمة لتحقيق مسح ثالثي األبعاد كامل  15األبعاد ترتاوح من دقيقة واحدة وتصل حىت 
 للنتائج. بالرادارات األخرى اليت تدور بزاوية ارتفاع ثابتة، بضرورة احلصول على اعتيان ذي داللة إحصائية مقارنةً 

 رى لتحريك الهوائياتاالستراتيجيات األخ 3.8.2.4
تستخدم رادارات األرصاد اجلوية أيضاً اسرتاتيجيات أخرى لتحريك اهلوائيات من أجل بعض التطبيقات اخلاصة واألحاث. ويستخدم 

األبعاد جلزء من  املسح القطاعي للحصول على جزء من ناتج االجتاه الرأسي. ويؤدي املسح القطاعي الثالثي األبعاد مسحاً ثالثي
حيث يتخذ اهلوائي أجزاًء متعددة من زوايا االرتفاع. ويف األسلوب الثالث يثبت اهلوائي على زاوييت مست  º360رة السمت دائ

 .اجلو. وتتيح االسرتاتيجيات الثالث مجيعها للمشغل الرتكيز على جزء حمدد من اجلو وارتفاع ثابتتني لرصد نقطة حمددة يف

 ية من الطيفالمتطلبات الحالية والمستقبل 9.2.4
( بشكل أساسي عن املقارنة بني بعدد كبري من التطبيقات الرادارية األخرى، ينتج اختيار نطاق الرتدد )أو طول املوجة  سوةً أ  و 

، ودقة متغريات األرصاد اجلوية والتكاليف. والتوهني –4املزايا املرتبطة باملدى/االنعكاسية، واليت تتفاوت قيمتها حسب توهني املطر، 
يف حاالت اهلواطل، الذي يقل مع زيادة طول املوجة، حيث يصل إىل قيمة مهملة عند أطوال موجة يف مدى الديسيمرتات، يعد 

(، يعتّب مالئماً لكشف قطرات املاء mm 8,6، طول املوجة GHz 35 على سبيل املثال )قرابة Kaمن االعتبارات اهلامة. فالنطاق 
، طول املوجة S (MHz 2 900-2 700، يف حني يتم اختيار نطاق (≤ μm 200)املمطرة  الصغرية اليت توجد يف السحب غري

cm 10 ( لكشف املطر الغزير على مدى طويل )يصل إىلkm 300املناطق ذات املناخ املداري واملناخ املعتدل. ( يف 
 نطاقات تردد رادارات الطقس 1.9.2.4

( MHz 3 000-2 700)الرتدد االمسي  Sرادارات األرصاد اجلوية هي النطاق النطاقات الثالثة األكثر شيوعًا واملستخدمة يف 
(. وترد القيم الفعلية لرتددات MHz 9 500-9 300)الرتدد االمسي  X( والنطاق MHz 5 725-5 250)الرتدد االمسي  C والنطاق

 .(IEEE 2002)النطاقات املخصصة يف املعايري املتفق عليها 
( هو االختيار األفضل لتحقيق دقة كمية وأداء طويل املدى. cm 10,7 ، طول املوجة االمسيMHz 3 000-2 700) Sوالنطاق 

(. وتساعد Doviak ،1993؛ Fabry ،2015ويرجع ذلك للقيم املنخفضة للتوهني اخلاص باالمتصاص الغازي والتوهني يف اهلواطل )
(. ومع ذلك 1979و Doviak ،1978دوبلر ) -س بالنسبة للمدى أطوال املوجة األكّب أيضاً يف التخفيف من آثار مسائل االلتبا

، ألن أطوال املوجة األكّب حتتاج إىل مكونات عتاد أكّب حجماً وهوائيات أكّب لتلبية Sتعد التكلفة من بني عوامل اختيار النطاق 
 متطلبات بعينها من عرض النطاق والكسب.

عام يف املناطق ذات املناخ املعتدل والبلدان ذات املساحات  ( بوجه  cm 5,4 ، طول املوجةMHz 5 725-5 250) Cويستخدم النطاق 
ى داجلغرافية الصغرية نسبياً واليت حتتاج إىل التغطية. وهو ميثل حالً وسطاً بني البارامرتات املذكورة أعاله، ويتيح كشف املطر على امل

،  km 100طار ال ميكن حتديدها بدقة ملدى أطول من ( على الرغم من أن كميات هذه األمkm 200الطويل )قد يصل إىل 
يتسم استعمال هذا النطاق بكلفة منخفضة نامجة عن قدرة أقل وهوائي أصغر مقارنة برادارات الرتددات املنخفضة اليت هلا  كما

 نفس معدالت االستبانة.
( حساسية أكّب وميكنها أن تكشف على cm 3,2-2,5، طول املوجة MHz 9 500-9 300) Xوتتسم رادارات الطقس العاملة يف النطاق 

. وتستعمل هذه الرادارات (km 50)زهاء جزئيات أصغر؛ ومبا أن درجة التوهني فيها أكّب، فهي تستعمل يف رصدات املدى القصري جداً 
ول اخلفيف كالثلج. هلطيف الدراسات املتصلة بتكون السحب ألن بإمكاهنا كشف اجلزئيات املائية الدقيقة جداً، كما تستعمل لكشف ا

الكثري من األحيان.  ، لصغر حجمها، بصفتها أجهزة متنقلة يفXعلى ذلك، تستعمل رادارات الطقس العاملة يف النطاق  وعالوةً 
 (.لكما إىل ذألغراض الطريان )قص الريح، والدوامات، و  وتستعمل هذه الرادارات أيضاً للكشف عن التغاير يف الرياح، خاصةً 
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 لتوهينا 2.9.2.4
(. Fabry ،2015تتعرض املوجات الكهرمغنطيسية للتوهني من جراء خبار املاء واالمتصاص الغازي واهلواطل عند انتشارها يف اجلو )

معدل  أن األمطار الغزيرة. واخلواص الفيزيائية لالنتشار تتمثل يف ن، تحدث التوهني األقصى من جراء اهلواطل، خاصةً وحىت اآل
أضعاف تقريبًا املعدل  8إىل  6يساوي من  C (cm 5,0)لكل وحدة من وحدات األطوال( يف النطاق  dBالتوهني )بوحدات 

(. Attwood ،1949و Burrowsو Dutton ،1966و Beanوذلك حسب معدالت سقوط األمطار ) S (cm 10,0) النطاق يف
 S النطاق ضعف املعدالت يف 100أكثر من  أسوأ بكثري، حيث تصل معدالت التوهني إىل Xومشكلة التوهني بالنسبة للنطاق 

 .mm/hr 6بالنسبة ملعدالت هطول أمطار تساوي  Cمبعدالت النطاق  ضعفاً مقارنةً  15وأكثر من 
املختّب  ىجر أقرن املاضي، ت النياية. ويف مثانيلمثار اخلطرية للتوهني على أطوال املوجة األقصر موثقة بشكل جيد يف املراجع العواآل

 cm 5وأظهرت هذه االختبارات أن استخدام طول املوجه  cm 10و 5عواصف العاتية مقارنات مباشرة بني الرادارات الوطي لل
 (.Allen ،1981ظروف األمطار الغزيرة ميكن أن يؤثر بشكل كبري على التنبؤ بالعواصف العاتية وعلى عمليات اإلنذار ) يف

(. Hitschfeld، 1954جة األقصر نظراً إىل احلاجة إىل قياسات بالغة الدقة للقدرة )وميثل تصويب التوهني معضلة بالنسبة ألطوال املو 
لدعم خوارزميات تصويب التوهني تتجاوز املتطلبات احلالية  Xو Cالالزمة للنطاقني  يةواملتطلبات اخلاصة بدقة معايرة االنعكاس

يصعب حتقيقها عملياً. وقد غري إدخال مفهوم قياس و  (NEXRAD)لّبنامج اجليل املقبل من الرادارات بالواليات املتحدة 
االستقطاب على رادارات الطقس من هذا الوضع إىل حد كبري نظراً إىل أن الطور التفاضلي يوفر تقديرات للتوهني ال تعتمد على 

 دقة معايرة االنعكاسية.
بداية  ات األرصاد اجلوية االستقطاب اخلطي. ويفما بالتوهني أفرزت احلاجة إىل أن تستخدم رادار  وهناك مسألة ذات صلة إىل حد  

، (WSR-88D) 1988لعام  Dopplerالرادار  -للواليات املتحدة  NEXRADملراقبة الطقس للّبنامج  Sنشر رادارات النطاق 
بشكل  RFجي. ومت اللجوء إىل ذلك من أجل تصميم العتاد اخلاص بإرسال واستقبال اإلشارة لاستخدم النظام االستقطاب اإلهلي

يتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة. بيد أن مديري األنظمة اكتشفوا سريعاً أن إزالة االستقطاب يف ظروف األمطار الغزيرة 
(. وملا كان Sirmans، 1993تؤثر بشكل كبري على العمليات وقد مت تعديل الرادارات حيث تستخدم االستقطاب األفقي اخلطي )

وامل املفرتض مراعاهتا عند حث إمكانية التعرض للتداخالت، فإنه ينبغي احلفاظ على القدرة احلالية على االستقطاب أحد الع
 استخدام االستقطاب اخلطي )األفقي و/أو الرأسي(.

 تقديرات الحد األقصى للمدى والسرعة غير المبهمين  3.9.2.4
تصلة بسرعة الريح القصوى واملدى األقصى اللذان ميكن قياسهما. كما تحدد اختيار تردد رادار األرصاد اجلوية خصائص األداء امل

للرادار. وينبغي أن يعود االنعكاس من النبضة  4ويف الرادارات النبضية، حتدد الفرتات الفاصلة بني النبضات املدى األقصى غري املبهم
د تردد تكرار مبهمة. ويف نظم رادار دوبلر، تحد إىل جهاز االستقبال قبل إرسال النبضة املوالية، وإال تصبح النبضة اليت وصلت

. وأثناء التصميم ينبغي (Doviak ،1979) احلد األقصى للمدى والسرعة غري املبهمني الذي ميكن للرادار قياسهما (PRF)النبضات 
 إيالء العناية لثابت يتصل بالعالقة غري املبهمة بني املدى والسرعة:

  
8

λ
cVR mm  )4-11( 

 :حيث

 mR:)مدى الرادار غري املبهم )أقصى مدى ميكن أن يقيسه الرادار 

____________________ 
خر، آاملدى األقصى غري املبهم هو أطول مدى ميكن للنبضة املرسلة أن تقطعه قبل أن تعود إىل الرادار وقبل أن ترسل النبضة التالية. ومبعىن  4

صى غري املبهم هو املسافة القصوى اليت ميكن لطاقة الرادار أن تقطعها ذهاباً وإيابًا والفاصلة بني نبضتني مع توفري املعلومات اليت املدى األق
 ميكن االعتماد عليها.
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 mV:)سرعة الرادار غري املبهمة )أقصى سرعة ميكن أن يقسها الرادار 

 c: سرعة الضوء  108 m/s( 

 :طول موجة اإلشارة 

صى دار من أجل الزيادة قدر اإلمكان يف املدى األقويعتّب طول املوجة الذي تحدده تردد الرادار البارامرت الوحيد حوزة مصمم الرا
وقياس السرعة القصوى للرادار. وكلما تناقص طول املوجة إال وتناقص املدى الفعلي وتراجعت قدرة قياس السرعة القصوى، 

ستعمل رادارات الطقس ، تاالثنني معاً بنفس القوة بزيادة الرتدد. وللحد من أثر اإلهبام وحتسني ناتج العالقة بني املدى والسرعة أو
)انظر  (PRF)خطط بث خمتلفة متزج بني قيم خمتلفة لرتدد تكرار النبضات  Cسيما تلك العاملة يف النطاق  وال احلديثة عادةً 

 (.4.2.4 الفقرة
هلا القدرة  ، وهذه الفئة األخرية(TWT)وت عطى القيم لتكنولوجيات خمتلفة: باملغنيطرون والكليسرتون وصمام املوجات املتنقلة 

تشكيلة  يف MHz 1 على بث نبضات قصرية تتسم بأطياف إرسال أوسع نطاقاً. وتتيح بعض املغنيطرونات طور تردد يقل عن
، نظراً الستعمال مثالً  MHz 10واسعة من درجات احلرارة البيئية. أما الرادارات سريعة املسح فتتطلب قدراً كبرياً من الطيف، 

 انضغاط النبضات.
ة. عّب املديات الطويلة وتغطية سرعات كبري  ، قد يكون من الصعب حتقيق أداء مقبول للرادارSأطوال املوجة األكّب للنطاق  حىت يف

ليب ختفيف عديدة مثل عمليات املسح املتعددة ااخلاص بالواليات املتحدة أس NEXRADفعلى سبيل املثال، يستخدم الّبنامج 
كثري يم خمتلفة لرتدد تكرار النبضات وتشفري طور نظامي. وتفرز هذه املسائل حتديات أكّب بعلى نفس زاوية االرتفاع باستعمال ق

 أطوال املوجة األقصر.  يف
 تماسك الصدى 4.9.2.4

وطول املوجه. ويتناسب فاصل  (PRF)يتحدد القيد على السرعة غري املبهمة )تردد نيكويست( بالعالقة بني تردد تكرار النبضات 
 :ك )مدى السرعات غري املبهمة( تناسباً طردياً مع طول املوجة. وفيما يلي املعادلة ذات الصلةنيكويست املشرت 

𝑉𝑎 =
𝜆 ∙ 𝑃𝑅𝐹

4
 

معني، تحدد طول املوجة فاصل نيكويست املشرتك الذي يقيد بدوره دقة التقديرات الدوبلرية من  PRFلذا، فإنه بالنسبة لرتدد 
متماسكة  ض الطيف أكّب بالنسبة لفاصل نيكويست املشرتك، تصبح عينات الرادار غريمنظور عرض الطيف. وعندما يصبح عر 

بني النبضات وتقل دقة التقديرات. وميكن لعرض الطيف أن يزيد )التوسيع الطيفي( ويصبح جزءاً كبريًا من الطيف نتيجة لعوامل 
 π(2–1( (. وإذا ما جتاوز عرض الطيف أكثر من.52 الفقرة Fabry ،2015عديدة من بينها االضطراب والقص وسرعات السقوط )

 (.Doviak ،1978من فاصل نيكويست املشرتك تقريباً، فإن التغاير يف تقدير السرعة الدوبلرية يزيد مبعدل أسي )
ونظراً لتأثريات زيادة االضطراب والقص بزيادة حجم عينات الرادار، فإن عرض الطيف يكون دالة يف عرض النطاق واملدى الفعليني 
للرادار. وميكن تعريف "مدى التماسك" بأنه املدى األقصى الذي ميكن احلصول فيه على تقديرات دوبلرية ذات جودة مقبولة. 

 (.Sللنطاق  cm 10ل أطوال املوجة األكّب )مثل وبالنسبة لعرض نطاق معني، تفض
 قياسات الكثافة الكمية -تأثيرات الرنين  5.9.2.4

إىل قطر  افةً كبري على طول موجة اإلشارة الساقطة إض  يعتمد املقطع العرضي الفعلي لالنتثار العكسي للجسيمات الكروية بشكل  
ات دقيقة لالنعكاسية واليت تعد مقياسًا للمقاطع العرضية لالنتثار (. ومن أجل احلصول على تقدير Rheinstein ،1968الكرة )

العكسي، ينبغي للقدرة املرتدة أن تكون دالة خطية يف حجم القطرة. ويقتضي ذلك تفادي حدوث االنتثار العكسي للرادار 
 طر املتوقعة عادةً ، حيث يكون ال خطيًا بدرجة كبرية، وذلك بالنسبة ألقطار قطرات املMieو Rayleighمنطقيت  يف
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(Fabry، 2015 ًوتأثريات الرنني إضافة .) ( إىل التوهني ميكن أن تؤثر بالسلب على تقديرات متغريات االستقطابZrnic، 2000 .)
تقريباً ويظهر  mm 5مها أكّب من القطرات اليت تكون أحجل، تحدث الرنني cm 5، فإنه عند طول موجة يساوي Zrnic وكما يوضح
قطاب سلوكاً غري خطي )غري رتيب( مما جيعل احلصول على تقديرات كمية دقيقة أمراً مستحيالً. وتكون التأثريات على متغري االست

 dBz 30 (Ryzhkov، 2005.)بوجه خاص بالنسبة لقيم لالنعكاسية تزيد عن  Cمعامل االرتباط أكثر وضوحاً يف النطاق 
ولة العرضي لالنتثار العكسي يف منطقة ماي، ميكن أن يؤدي إىل تقديرات مقبوعدم اليقني يف العالقة بني قطر القطرة واملقطع 

طاء  نة، فإن األخطاء الطفيفة يف ثوابت معايرة الرادار تؤدي إىل أخل املوجة األقصر. وعند أطوال املوجة املوه  الالنعكاسية يف أطو 
 (.Hitschfeld، 1954كبرية يف املعدالت املقدرة هلطول األمطار )

 االستنتاجات 6.9.2.4
يرتبط اختيار مدى الرتددات لرادارات األرصاد اجلوية مبدى التغطية الالزم. فإذا كانت هناك حاجة إىل مدى طويل للتغطية 

ميكن من حتقيق تقديرات ذات جودة عالية للمعلمات  S، فإن النطاق املناطق اجلغرافية اليت تشهد هطول أمطار غزيرة عادةً  يف أو
يعدان أكثر  Xو Cالكثافة وللتقديرات الدوبلرية. ويف املناطق اجلغرافية األخرى أو يف املديات األقصر، فإن النطاقني  القائمة على

دى والسرعة من ثار االلتباس يف قياس املآمالئمة، بالرتتيب. ومن بني االعتبارات األخرى عدم القدرة على التخفيف الكايف من 
اليت جيب أن تكون عالية مبا يكفي للسماح مبعاجلة تقديرات  PRFقصر اليت حتتمها الرتددات جراء مديات الرحالت األوىل األ

( مما يؤدي إىل عالقات Rayleighمقابل  Mieدوبلرية دقيقة. وتعود التأثريات األخرى على دقة البيانات إىل تأثريات الرنني )انتثار 
ى ( وتوزيعات أحجام القطرات اخلاصة باهلواطل. وتحول ذلك دون احلصول علخطية بني القدرة املرتدة )إشارة االنتثار العكسي غري

 تقديرات دقيقة بشأن معدالت هطول األمطار ويصيب خوارزميات التعرف العملية خبلل كبري.

 أوجه قصور رادارات الطقس 10.2.4
ي تقطع الالزم لإلشارة بعد إرساهلا لك وتحدد رادار الطقس املدى الفاصل بينه وبني األهداف )املتصلة بالطقس( بقياس الزمن

وإيابًا إىل املوقع الرادار. ويرتبط زمن الرحلة بطول املسار، والدقة اليت ميكن  املسافة الفاصلة بني جهاز اإلرسال واهلدف ذهاباً 
ية أو اخللفية للنبضة؛  مي قاس هبا ترتبط بشكل حاسم بزمن صعود وهبوط النبضة. ويقاس وقت وصول النبضة العائدة باحلافة األما أن

 كلما كان قصرياً إال وازدادت دقة القياس.
وللحفاظ على فرتات زمنية قصرية ألطوار النبضة، ينبغي أن يكون الطور خطيًا يف جهازي اإلرسال واالستقبال يف نطاق عريض 

 تقليص سعة ومجيع احملاوالت الرامية إىل نسبياً. وتتناسب سعة النطاق الالزمة عمومًا مع أقصر طور من الطورين الزمنيني للنبضة،
النطاق الالزمة لإلشارة اليت يتم إرساهلا )بإضافة مرشاح إضايف، إىل غري ذلك( دون املستوى املطلوب إمنا تؤثر سلبًا على دقة 

مة للرادار يضر لنطاق الالز النظام. وكثريًا ما يستغرب املرء غري امللم بنظم الرادار لسعة النطاق الالزمة. كما أن التداخل يف سعة ا
 أيضاً بأدائه.

وجيب القول جمددًا أن أغلب نظم الرتاسل يف االتصاالت الراديوية ال تستدعي إال مسار تراسل واحد بني هوائيات هلا نفس 
، كويرات راخلصائص، يف حني ينبغي إلشارة الرادار أن تقطع املسار مرتني مع االنعكاس املتداخل من بعض األشياء )قطرات املط

 ، واجلزيئات النامجة عن الريح( اليت مل ختصص هلذا الغرض. وهلذا فإن اإلشارات اليت تصل تكون ضعيفة جداً. د  رَ البَـ 
تزال الرادارات تتأثر كثرياً بالضوضاء والتداخل على الرغم من استعمال قدرات اإلرسال اهلائلة يف الكثري من األحيان واالعتماد  وال

 ستقبال كبرية احلساسية.على أجهزة اال
 أنواع التداخل المحتملة 1.10.2.4

ميكن أن تتضرر قدرة رادار الطقس فيما خيص وصف أوضاع الغالف اجلوي وصفاً دقيقاً بسبب أشكال خمتلفة من التداخل الذي 
خمتلفة،  هها على ارتفاعاتميكن أن تحد من قدرة الرادار أو يف أسوأ احلاالت أن يبطل هذه القدرة على كشف سرعة الرياح واجتا

وأن يوفر التقدير الكمي السليم ملعدالت هطول األمطار وتراكمها، وأن تحدد موقع أعاصري اهلوريكني والتيفون والتورنيدو واألنواء 
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ري بوالظواهر األخرى ذات الصلة بالعواصف وأن يتتبعها. ونظرًا حلساسية الرادارات، ميكن لإلشارات الدخيلة أن تقلص بشكل ك
 من أداء رادار الطقس. وهلذا ينبغي حتديد أنواع التداخل اليت من شأهنا أن تضر بالقدرات التشغيلية للرادارات.

تعتّب اإلشارات االقتحامية اليت تشبه النبضات وتكون قارة وبفرتات زمنية خمتلفة هي أوىل أنواع هذا التداخل الذي ميكن أن تتعرض 
د مجيع أنواع هذه التداخالت، ميكن حتديد العتبات القصوى اليت ميكن لرادارات األرصاد اجلوية له رادارات الطقس. وبعد حتدي

 تتحملها دون تقويض قدراهتا على التنبؤ. أن

، علمًا أن هناك حد أقصى ITU-R M.1849-1 وتوجد مستويات معايري احلماية اخلاصة برادارات األرصاد اجلوية يف التوصيات
 .dB 10– = I/Nو للتداخل املستمر ه

 أثر التداخل المستمر 2.10.2.4

 التغطية الجغرافية 1.2.10.2.4

ة دميكن للتداخل املستمر أن يقلص من املدى التشغيلي للرادار مما يؤدي إىل تقليص املنطقة اجلغرافية اليت يغطيها الرادار بسبب الزيا
 املتزامنة يف الضوضاء.

 .dB 0,5زيادة يف الضوضاء أو الطاقة مقدارها  –dB 10 تبلغ اليت I/Nتقابل معايري احلماية للنسبة 

 dBz 0تقريباً( مع مستوى انعكاسية  –dBm 113وعلى أساس أن الرادارات ت عاير لكي تتطابق مع مستوى ضوضاء املستقبل )أي 
 لرادار.ملدى التشغيلي ل، فإنه حتدث زيادة يف الضوضاء تغري من الشروط االمسية للرادار مما يؤدي إىل خفض اkm 100 عند

زيادة خسارة املدى والتغطية مقابل  4-3تقريباً. ويلخص اجلدول  km 200وتصل التغطية احلالية لرادارات األرصاد اجلوية إىل 
 الزيادة يف التداخل والضوضاء.

 4-3اجلدول 

 الخسارة في المدى والتغطية

 زيادة الضوضاء
(dB) 

 المقابلة I/Nالقيمة 
(dB) 

 التغطية خسارة في

(km) 
 خسارة في التغطية

 بالنسبة إلى السطح( %)

0,5 10– 11 %11 

1 6– 22 %21 

2 2,3– 42 %38 

3 0 59 %50 

4 1,8 75 %61 

5 3,3 88 %69 

6 4,7 100 %75 

7 6 111 %80 

8 7,3 121 %84 

9 8,4 130 %88 

10 9,5 137 %90 
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 معدل المطر 2.2.10.2.4

 مر إىل زيادة الطاقة اليت يستقبلها الرادار واليت ميكنها أن تؤثر على قياس االنعكاسية املرتبطة بأشكالكما يؤدي التداخل املست
زيادة النسب املئوية ألنواع خمتلفة من اهلطول وفقاً لزيادة  4-4 (. ويلخص اجلدولد  رَ خمتلفة من اهلطول )مثاًل املطر والثلج والبَـ 

 )الضوضاء(. التداخل
 يتحصل عليه من: (dB)، فإن معدل اهلواطل املقابل ملستوى معني من االنعكاسية 2.1.4وارد يف الفقرة وطبقاً للوصف ال

z = AR^B 

 حيث:

 z:االنعكاسية 
 A:ثابت التشتت 

 B:مضاعف نسبة 
 و

 z= 10 log z (dBz) 
 حيث:

 dBz: االنعكاسية(dB). 

 دلة التالية:حنصل على املعا ،Rوبإعادة ترتيب احلدود واحلل للمعادلة 
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 فإن معدل هطول األمطار الناتج يساوي: ،Cوبفرض زيادة ثابتة يف الطاقة 
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 والزيادة يف معدل هطول األمطار كنسبة مئوية تكون بعد ذلك مقداراً ثابتاً يتحصل عليه من:
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 .5االنتثار النمطية ومضاعفات املعدالت ألمناط اهلواطل العديدة ثوابت 4-4ويدرج اجلدول 

 4-4اجلدول 

 ثوابت التشتت ومضاعفات النسب ألحداث هواطل مختلفة

 البَـَرد الثلج أمطار الحمل األمطار الستراتوسفيرية المتغيرات

 200 500 2 000 2 000 (A)ثوابت االنتثار 

 1,6 1,5 2 1,29 (B)مضاعفات املعدالت 

 الزيادة يف النسبة املئوية للمطر للعديد من حاالت اهلواطل. 4-5ويوجز اجلدول 

 4-5اجلـدول 

 زيادة معدل الهطول

 زيادة الضوضاء
(dB) 

 المقابلة  I/Nالقيمة 
(dB) 

زيادة معدل األمطار 
 الستراتوسفيرية

(%) 

 زيادة معدل 
 أمطار الحمل

(%) 

 زيادة معدل الثلج
(%) 

 زيادة معدل البرد
(%) 

0,5 10– 7,5 8,0 5,9 9,3 

1 6– 15,5 16,6 12,2 19,5 

2 2,3– 33,4 35,9 25,9 42,9 

3 0 54,0 58,5 41,3 70,8 

4 1,8 77,8 84,8 58,5 104,2 

5 3,3 105,4 115,4 77,8 144,1 

6 4,7 137,1 151,2 99,5 191,8 

7 6 173,8 192,9 123,9 248,8 

8 7,3 216,2 241,5 151,2 317 

9 8,4 265,2 298,1 181,8 398,5 

10 9,5 321,7 364,2 216,2 495,9 

وتبني هذه احلسابات أنه بصرف النظر عن قيمة املطر ومنط هطول األمطار، فإن النسبة املئوية للتقدير الزائد املقابلة لزيادة معينة 
 ثابتة يف الطاقة تكون هي األخرى ثابتة ومن مث ال ميكن إمهاهلا.

عّب كل التقديرات واالحنراف املعياري  (dBz)ظر إىل أن حساب االنعكاسية لبيكسل معينة والذي يقوم على املتوسط كما أنه بالن
ذي الصلة، جتدر اإلشارة هنا إىل أن زيادة ثابتة يف الطاقة اخلاصة لكل التقديرات ستزيد من هذا املتوسط وإن كانت لن تغري 

يعتّب  زيادة التداخل لن يعدل قدرة الرادار على كشف خاليا املطر )مثال، فالقياس الذي ال وجدير بالذكر أناالحنراف املعياري.  يف
 خلية مطر لن يعتّب خلية مطر مع ذلك(، وإمنا سيؤثر على كشف معدل املطر.

____________________ 
 ثوابت االنتثار ومضاعفات املعدالت لألمطار السرتاتوسفريية وأمطار احلمل والثلج والبَـَرد تشتق من القياسات. 5
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ماية املتفق عليها حالياً ومن املفيد أن نذكر أيضاً أنه سواء بالنسبة خلسارة التغطية أو التقدير املفرط يف معدل املطر، فإن معايري احل
يع مج باملائة، وهي تساوي النسب املتفق عليها عموماً يف 11و 7متثل نسبة تدين يف أداء الرادار ترتاوح بني  –I/N dB 10اليت هي 

 خدمات االتصاالت الراديوية.

املستمر  شديد على أنه بالرغم من التداخلمثال على أثر التداخل املستمر على قياس اهلطول للرادار. وينبغي الت 4-12ويرد يف الشكل 
 فإن التباين يف األثر يعود إىل دوران اهلوائي، والتداخل األقصى )باألخضر يف الصورة( مت حتديده يف زاوية السمت ملصدر التداخل.

 4-12 الشكل

 مثال للتداخل على قياس الهطول لرادار الطقس

Meteo-0 4-12 
 قياس الريح 3.2.10.2.4

ر اإلشارة الدخيلة خاص بكيفية تعديل طو  يف حالة قياسات دوبلر، خيتلف تقييم أثر التداخل املستمر نوعًا ما، ويرتبط بشكل  
 لطور اإلشارة املطلوبة مما يؤثر على قياسات الريح املستخلصة.

 ف احلاالت التالية:يئة، غري أنه يقرتح اإلمعان يف خمتلوليس من السهل حتديد هذه الفرضية األخرية، ألهنا تقرتن باإلشارة و/أو بالب
إذا كان طور اإلشارة الدخيلة اليت كشفها الرادار عشوائياً، معىن ذلك أن املتجه الناتج عن ذلك يساوي  - 1احلالة  -

 إحصائياً صفراً، مهما كان مستواه. ومن الناحية النظرية لن يكون لذلك أي أثر على قياسات الريح.
معينة  فإنه سيؤدي إىل متجه ثابت بزجلة ،على عكس ذلك، إذا مل يكن هذا الطور عشوائياً وكاد يكون ثابتاً  - 2حلالة ا -

واألثر على قياس الريح سريتبط بالطور وزجلة هذا املتجه يف نفس الوقت. غري أنه ليس من السهل حتديد مثل هذا األثر 
  عن حتديده عند هذا احلد.حىت بالنسبة للتداخل املستمر، هلذا ي ستغىن

يعدل،  خرية الفإن طور هذه األ ،على ذلك، ميكن أن ي فرتض أيضاً إن كان مستوى التداخل أقل بكثري من اإلشارة املطلوبة وعالوةً 
. ةفإن الطور الذي يكشفه الرادار سيكون طور اإلشارة الدخيل ،حني إذا وقع العكس إذا كانت اإلشارة الدخيلة أعلى بكثري يف

أعاله. أما ما بني احلالتني، مثالً عندما تتساوى اإلشارة الدخيلة  2و 1هذه احلالة األخرية، تبقى املناقشة قائمة بشأن احلالتني  ويف
 باإلشارة املطلوبة، يكون من الصعب أن نعرف أياً من اإلشارتني سيتحكم يف كشف الطور.



 65 الفصل الرابع

 

 أثر التداخل النبضي 3.10.2.4

ل النبضي أثر ملحوظ على بيانات االنعكاسية وميكن أن ينتج بيانات مرتدة ال ميكن االعتماد عليها ميكن أن يكون للتداخ
 .4-13الستخراج صور األهداف يف الغالف اجلوي. ويرد مثال على ذلك يف الشكل 

 4-13 الشكل

 مقارنة بين حالتي التداخل وعدم التداخل في قياس الهطول من رادار الطقس

Meteo-0 4-13

Interference free Interference corrupted 
وميكن االطالع على مثال آخر لتداخل على رادار أرصاد جوية من مرسل وحيد منخفض القدرة داخل املباين وذلك 

 .4-14 الشكل يف

 4-14 الشكل

 التداخل على رادار األرصاد الجوية )أسلوب قياس الهواطل(

M -14eteo-04 



 املراقبة والتنبؤ فيما يتعلق بالطقس واملاء واملناخ :يف األرصاد اجلوية الراديوياستعمال الطيف  66

 لريحمن حقول ا التداخل 4.10.2.4
ويف السنوات األخرية، تزايد تشييد تربينات رياح أكّب وقد زادت بشكل كبري أعداد مرافق توليد الطاقة النمطية )أو حقول الريح، 
مبا يف ذلك الكثري من تربينات الرياح(. وميكن لرتبينات الرياح وحقول الرياح حىت وإن كانت بعيدة مبسافة كبرية عن الرادارات 

 .ببيانات األرصاد اجلوية يف مناطق شاسعة جداً وأن تؤثر بشكل ال يستهان به على التنبؤ بالطقس اآلين واملستقبليتلحق الضرر  أن

وللتنبؤ بالطقس بشكل دقيق، تصمم رادارات الطقس لكي توجه يف اجتاه نطاق ارتفاع ضيق نسبياً. ونظرًا حلساسية الرادارات، 
 ميكنها أن حتجب االنتشار إىل األمام لإلشارات الرادارية مما يتسببموقع مرفق الرادار، مت نشر تربينات الرياح على خط  ما وإذا
انعكاس جلبة ينتج عنها إشارات رادارية ضعيفة مرتدة مستحثة من أثر االضطراب. وقد تؤدي آليات التداخل هذه إىل تقديرات  يف

ف اخلطأ ري والنورات واخلطأ يف حتديد مسات العواصف الرعدية والتعريزائفة للرادار بشأن تراكم اهلواطل وعالمات زائفة بشأن األعاص
خللية العاصفة. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن آلليات التداخل هذه أن تؤدي إىل احنطاط يف أداء الرادار والتأثري بالسلب على عمليات 

 .وهي التقنيع واجللبة واالنتثار العكسي وهناك ثالث آليات ميكن أن تحدث اخللل يف الداء من خالهلا، التنبؤ واإلنذار.
 التقنيع 1.4.10.2.4

ميكن أن يكون للتضاريس اجلغرافية الفاصلة بني الرادار واهلدف أثر مظلل أو مكون لقناع. وميكن لرتبينات الريح وفقًا حلجمها 
 بينة بالنسبة للراداراإلرسال والنسبة الباعية للرت يكون هلا آثار مظللة. وختتلف هذا اآلثار باختالف أبعاد الرتبينة ونوع جهاز رادار  أن

 .)ارتفاعها وزاوية ريشتها وسرعة الدوران وموقع التوربينة بالنسبة إىل الرادار(

 الجلبة 2.4.10.2.4
ميكن أن تعود إىل الرادار إشارات من أي سطح عاكس إلشارات الرادار. ويف بعض املناطق اجلغرافية، أو يف ظل ظروف جوية 

نة، ميكن أن يتأثر أداء الرادار سلباً بسبب اإلشارات العائدة غري املرغوب فيها واليت ميكن أن حتجب اإلشارات املفيدة. وتعرف معي
هذه اإلشارات غري املرغوب فيها باجللبة الرادارية. وبالنسبة للمتخصص يف األرصاد، إذا كانت تربينة رياح أو عدة تربينات قريبة من 

 ك سلباً على عمليات هذا الرادار.قس، فقد يؤثر ذلموقع رادار الط

وتتسم إشارات اجللبة األرضية بانعكاسية كبرية، وبزحزحة دوبلر تكاد تقرتب من الصفر وبسعة طيف صغرية كما ميكن حتديد 
ألن  ،لشائعةا (GC)موقعها بشكل متسق. ويعتّب التداخل بسبب تربينات الريح حتديًا أكثر صعوبة مقارنة باجللبة األرضية 

ي إلشارة اجللبة باجللبة األرضية، ينبغ االنعكاسات ستصل من الّبج )موقعه ثابت( ومن الريشات )موقعها غري ثابت( معاً. وإسوةً 
أن يكون هلا مع ذلك انعكاسية كبرية مع إمكانية التشكيل بسبب دوران الريشة مما يؤدي إىل تباين  (WTC)من تربينة الريح 

 ر.مقطع الرادا يف

وتتأثر زحزحة دوبلر بعناصر متعددة، مبا فيها سرعة دوران الريشة واجتاه العنصر الدوار بالنظر إىل حزمة الرادار. وينبغي للسرعات 
درجة من مدى رؤية الرادار أو تقرب من الصفر  90املقيسة بدوبلر أن تكون يف أقصاها عندما تكون زاوية العنصر الدوار تساوي 

ر الدوار إما يف اجتاه الرادار أو عكس ذلك. ومبا أنه من احملتمل أن يشمل حجم استبانة الرادار هيكل تربينة عندما يكون العنص
الريح بكاملها، من املتوقع أن تتمدد عرض الطيف بشكل كبري. وسبب ذلك هو دوران الريشة باجتاه الرادار وعكس ذلك. 

 د من حدة هذا األثر.الرتبينات املتعددة يف حجم استبانة واحد فسيزي أما
 طاقة االنتثار العكسي من الدوامات المضطربة 3.4.10.2.4

النامجة عن االنعكاسات من تربينات الريح القائمة، ميكن رصد طاقة االنتثار  (WTC)وباإلضافة إىل إشارات اجللبة من تربينة الريح 
العائد  تتسم عناصر الصدى هذه خبصائص تشبه االنتثار العكسي من الدوامات املضطربة عند يقظة حقل الريح. ومن املتوقع أن

للرادار. وسينحرف هذا الصدى الناجم عن هذه  (Bragg)اج ر اجلو الصايف من التقاطعات يف مؤشر االنكسار على سلم ب يف
ينات. ومع ذلك ميكن باليقظة داخل حقل الريح ومن احملتمل أن يكون له انعكاسية أقل بكثري مقارنة باالنعكاسات املباشرة من الرت 

 وهذا سيزيد من حدة املشكلة. (WTC)أن تكون سبباً يف توسيع رقعة تغطية الرادار اخلاضع ألثر اجللبة من تربينة الريح 
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 أمثلة عن التشويس من تربينة الريح 4.4.10.2.4

توقع، يكون لالنعكاسية قيم . وكما ي[Palmer and Isom, 2006] 15-4يف الشكل  6ورد مثاالن عن التداخل من حقول الريح
. وتظهر بشكل واضح يف اجلنوب الغريب منطقة صغرية m/s 10مع سعة طيف كبرية من حني آلخر تزيد عن  ZdB 45عالية تناهز 

 تقريباً عن موقع رادار الطقس. km 45نسبياً تسجل انعكاسية كبرية، وتتطابق مع موقع حقل الريح الذي يقع على بعد 

 4-15 الشكل

 ة عن التداخل من حقل الريح مع رادار الطقس في ظروف الجو الصافيأمثل

Meteo-0 4-15
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 حقل الريح نفسه أثناء عاصفة رعدية. 4-16ويبني الشكل 

 4-16 الشكل

 مثال على التداخل من حقل الريح وأثره على االنعكاسية أثناء عاصفة رعدية محددة
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والعواصف الرعدية دون سابق معرفة بذلك. ومبا أن الريشات  (WTC)ومن الصعب جدًا التمييز بني التشويش من تربينة الريح 

تدور باجتاه الرادار وبعيدًا عنه، فقد نتوقع متوسط سرعة مقاسة بدوبلر تكاد تقرب الصفر. وتساهم بطبيعة احلالة عرض الطيف 
 بواسطة االحنرافات الصغرية عن الصفر. 4-17قياس املقدر لسرعة دوبلر كما يظهر ذلك يف الشكل الكبرية يف تدين دقة ال

____________________ 
 ل الريح هي جمموعة من تربينات الريح تستعمل لتوليد الطاقة.حقو  6
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 4-17 الشكل

 أمثلة عن بيانات السرعة المقدرة المقيسة بدوبلر أثناء عاصفة رعدية

Meteo-04-1 7
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 دار الخاصة باألرصاد الجوية وعلى دقة التنبؤعلى عمليات الرا (WTC)أثر التشويش من تربينة الريح  5.4.10.2.4

على رادارات الطقس. قد بينت هذه الدراسات أن حقول  (WTC)أثبتت الدراسات امليدانية احلديثة أثر التشويش من تربينة الريح 
 لظواهر املناخية القاسية.ا تربينات الريح ميكن أن يكون هلا أثر كبري على رادارات األرصاد اجلوية وميكنها بالتايل أن تضر بدقة كشف

كما أظهرت هذه التحاليل بشكل واضح أن التشويش الصادر عن تربينة الريح يكون حاضراً يف قطاع شاسع )عشرات الدرجات( 
 سمقارنة مع اجتاه تربينة الريح حىت على مسافات كبرية نوعاً ما. وهلذا ال ينبغي االستخفاف بأثر تربينات الريح على عملية االنعكا

 لرادارات الطقس.

وقد أثبت التحليل بشكل خاص أن تأثري تربينة واحدة على رادارات دوبلر للطقس له وقع كبري ولو كانت املسافة تساوي عشرات 
فإن مجيع بيانات الرادار تكون خاطئة يف كل مست، حىت  ،km 10الكيلومرتات. وينبغي التأكيد أنه إذا ما كانت املسافة تقل عن 

 رجة من القطاع الذي يوجد فيه حقل الريح.د 180على 

حلماية الرادارات من التداخل الضار من حقول تربينات  (WTC)وهناك حاجة لبعض أساليب احلد من التشويش من تربينة الريح 
افية لظاهرة ضالريح. وقبل حتديد االستنتاجات النهائية اخلاصة بأساليب احلد من التشويش من تربينة الريح، هناك حاجة لدراسات إ

التشويش من تربينة الريح لفهم مدى هذه الظاهرة ووقعها على رادارات األرصاد اجلوية. وبعد ذلك، ميكن تطوير األساليب الكفيلة 
 بالتخفيف من حدة التشويش من تربينة الريح، ال سيما وأنه من املتوقع أن تزداد نظم توليد الطاقة املستمدة من الرياح.

فإن احللول الراهنة لتفادي أثر  (WTC)ستخلص إليه نتائج الدراسات السارية بشأن احلد من التشويش من تربينة الريح ويف انتظار ما 
 حقول الريح أو احلد منه هو ضمان مسافة فاصلة بني النظامني. على سبيل املثال، تدرس بعض البلدان األوربية التوصيات التالية:

 مسافة من هوائي الرادار يكون أقل من:ال ميكن نشر تربينة الريح على  1
- km 5  للرادارات العاملة يف النطاقC 
- km 10  للرادارات العاملة يف النطاقS 

 وأن مشاريع حقول الريح ينبغي أن ختضع لدارسات الوقع عندما تتعلق مبدى أقل من: 2

- km 20  للرادارات العاملة يف النطاقC 
- km 30 لنطاق للرادارات العاملة يف اS. 
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 أوجه قصور النظم التي تتقاسم الطيف مع رادارات الطقس 11.2.4
ن طول كبريين للتعويض ع  وجرت اإلشارة أعاله إىل أن قدرة جهاز اإلرسال وكسب اهلوائي لرادارات األرصاد اجلوية يكونان عادةً 

التداخل  دى الذي ميكن أن يتسبب الرادار فيه يف(. وتؤدي هذه اخلصائص إىل الزيادة يف امل.e.i.r.pذروة  dBW 100 املسار )عادةً 
مع نظم أخرى على نفس الرتدد )مع ضمان سعة قناة الرادار الالزمة(. وهناك حاالت مل تبق فيها وصالت الرادار واملوجات 

الرقمية مع  الصغرية متوائمة بعد أن تعايشت لبعض الوقت، بعد أن حتول نظام املوجات الصغرية من التجهيزات التماثلية إىل
 لذلك من أثر كبري على التداخل النبضي. ما

 االتجاهات المستقبلية 12.2.4
جاري حالياً تنفيذ حتديثات العتاد الرئيسية على أنظمة رادارات األرصاد اجلوية باإلدارات املختلفة. ويتمثل التحسني املستمر 

 أسي إىل املوجات الرادارية األفقية املستخدمة حالياً.إدخال الرادار ثنائي االستقطاب، حيث سيضاف االستقطاب الر  يف
تقريباً يف أوروبا، حيث  OPERAيف الواليات املتحدة ونصف الرادارات  NEXRAD، مت حتديث مجيع الرادارات 2016 وحىت

 أصبحت ثنائية االستقطاب.
ارزميات وية. وأبرز هذه التقنيات عبارة عن خو كما أن هناك تقنيات إضافية قيد التنفيذ لزيادة حتسني أداء رادارات األرصاد اجل

خمتلفة لتحليل مظاهر االلتباس يف املدى/السرعة ولزيادة سرعة االستحواذ بالنسبة للبيانات واحلد من تأثري األخطاء البشرية وتقليل 
خرى االستعمال بني املساعي األاجللبة واملعاجلة الفعالة لإلشارات لتوفري تقديرات أرصاد جوية تكون دقيقة بقدر اإلمكان. ومن 

املشرتك لكل من رادارات األرصاد اجلوية ورادارات حتديد اخلصائص. وهناك جهد ال بأس به موجه للدراسات املتعلقة بالّبق 
 وأخطاره لتحديد إمكانية التنبؤ ببدايته وهنايته.

لطقس. وسيستعاض الستعماهلا يف تطبيقات مراقبة ا ،راملتحد يف الطو  ،وقام الباحثون بتكييف تكنولوجيا رادار الصفيف املتطاور
ذا رادار الصفيف املتطاور عن اهلوائيات الطبقية املكافئية ذات التوجيه امليكانيكي هبوائي صفيفي بتوجيه إلكرتوين. وسيوفر ه يف

الختبارات املبكرة لنظام رادار أثبتت ا التغيري املزيد من اسرتاتيجيات املسح املرنة وزيادة يف سرعة حتديث ظروف الطقس املتغرية. وقد
الصفيف املتطاور إمكانياته الواعدة. وستزيد تكنولوجيا الصفيف املتطاور من الفهم اجلوهري لتطور العاصفة وهو ما يؤدي بدوره 

ا تنطوي على إمكانية يإىل حتسني النماذج احلاسوبية وزيادة دقة التنبؤات والتبكري أكثر بالنسبة لإلنذارات. كما أن هذه التكنولوج
توجد تغيريات بالنسبة  دقيقة. وال 13زيادة متوسط مهلة اإلنذار بالنسبة لألعاصري حيث تزيد كثرياً عن املتوسط احلايل والذي يبلغ 

سينات لقدرة خرج املرسل أو للمتطلبات اخلاصة بالطيف يف أنظمة اهلوائيات احلالية مقارنة بالصفيفات املتطاورة. وجيرى تنفيذ حت
ي عاد  النظام بشكل اقتصادي أكّب عّب إدخال حتسينات على املستقبل وعلى أنظمة املعاجلة الفرعية لإلشارة. وهناك احتمال أال

التحديث اخلاص بالصفيف املتطاور )حال تنفيذه( استعمال املرسل احلايل، حيث سيستعاض عنه بوحدات إرسال/استقبال  يف
 وقد مت النظر يف إمكانية تنفيذ رادار األرصاد اجلوية ذي الصفيف املتطاور يف بعض املناطق.موزعة يف الصفيف املتطاور. 

 (CASA) التابعة ملركز االستشعار اجلوي التكيفي التعاوين Xوهذا االحتمال ال ينطبق على نشر أنظمة رادارات الطقس للنطاق 
ددي. وقد أنشأت مؤسسة العلوم الوطنية مركز أحاث هندسية من الطيف الرت  MHz 12 000إىل  000 8العاملة يف حدود اجلزء 

لتطوير رادارات صغرية منخفضة التكلفة من أجل  2003يف سبتمّب  (CASA)جديداً من أجل االستشعار اجلوي التكيفي التعاوين 
كم  اض الكبري يف باالخنفاالستشعار عايل االستبانة لطبقات اجلو األدىن. وتتسم ظروف األرصاد اجلوية يف طبقات اجلو األدىن

ذات الكثافة الفضائية الكبرية سيكون لديها  CASAالعينات وبكبح التنبؤات وبدء منوذجي يف منطقة تكوُّن العواصف. ورادارات 
عاملة بلرية الأسفل مناطق التغطية للرادارات الدو  إمكانية اكتشاف أمناط الطقس املتطورة يف منطقة الطبقات األدىن اليت تقع عادةً 

على أبراج اهلواتف اخللوية أو البىن التحتية األخرى القائمة  CASAحاليًا )أي يف الثالثة كيلومرتات األدىن(. وستوضع رادارات 
التعاونية باالتصال  CASAذات القدرات العالية يف إرسال البيانات. وخالفاً لشبكات الرادار املّبجمة مسبقاً احلالية، تقوم رادارات 

 وتقوم بتكييف اسرتاتيجيات االستشعار اخلاصة هبا يف استجابة مباشرة للطقس املتطور واالحتياجات املتغرية للمستعملببعضها 
 النهائي. وميكن دمج بيانات هذه الرادارات ضمن مناذج عددية للتنبؤ بالطقس لتوليد بيانات أكثر اكتمااًل.
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يف الواليات املتحدة الذي سيتم فيه اجلمع بني رادارات الطقس ورادارات  SENSRوينبغي يف هناية املطاف اإلشارة إىل املشروع 
 مراقبة احلركة اجلوية )على أساس أويل وثانوي( يف نظام راداري واحد )هنج نظام يصلح جلميع األغراض(.
ي اسرتاتيجيات مستقبلية أ ولسوف يلزم تتبع هذه االجتاهات املستقبلية، فمع تطور التكنولوجيات سيكون هلذه االجتاهات تأثري على

 لتخفيف التداخل وعلى حتديد معايري احلماية.

 (WPR)رادارات تصوير الريح  3.4
تستعمل رادارات تصوير الرياح للحصول على املقاطع العمودية للريح يف املناطق غري اآلهلة ويف بعض األحيان يف املناطق النائية 

 4-18 قة املتناثرة العائدة بعد إرساهلا من االضطراب يف اجلو الصايف. وميثل الشكلوذلك بواسطة كشف اجلزيئات الدقيقة من الطا
 صورة ملنشأة رادارية لتصوير الريح.

 4-18 الشكل
 صورة لمنشأة رادارية لتصوير الريح

Meteo-04-14

RASS

Ceilometer

449 MHz windprofiler

GPS/Radiosonde/SfcMet

 
لى ع ا على مراقبة حقل الريح بشكل متواصل. وعالوةً ومن مزايا رادارات تصوير الريح مقارنة مع نظم قياس الريح األخرى، قدرهت

احلمل الصاعد(، و ذلك، ميكن استعماهلا أيضاً لكشف اهلطول وقياس السمات الرئيسية يف حقل السرعة العمودية )أمواج اجلاذبية 
احلرارة  سية لدرجاتوتقدير اضطراب الشدة واستقرار الغالف اجلوي. كما ميكنها أن توفر معلومات مفصلة عن املواصفة الرأ

 .7(RASS)الصويت -االفرتاضية للجو من خالل إضافة نظام الرصد الراديوي

 احتياجات المستعمل 1.3.4
لدراسة أثر متطلبات املستعمل على بارامرتات التشغيل جلهاز تصوير الريح وتصميمه، ميكن أن نستعرض املعادلة كطريقة جيدة 

 : [Gossard and Strauch, 1983]البسطة التالية القائمة على 
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____________________ 
مصدراً صوتياً مطابقاً يف الرتدد لكي يتطابق طول املوجة للموجة الصوتة مع نصف طول املوجة  (RASS)الصويت -يستعمل نظام الرصد الراديوي 7

 ترتبط بدراجات احلرارة. ة اليتيالصويت سرعة املوجة الصوت-الالسلكي. ويقيس نظام الرصد )شرط براغ(هرمغنطيسية اليت يرسلها الرادار كللموجة ال
 الصويت يوفر قياساً عن ب عد لدرجات احلرارة االفرتاضية للغالف اجلوي.-وهبذه الطريقة فإن نظام الرصد الراديوي
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 حيث:

 tP:)متوسط القدرة املرسلة )بالواط 

 eA:)الفتحة الفعلية )بالدرجات 

 z:)استبانة االرتفاع )باألمتار 

 z:)االرتفاع )باألمتار 

 :)طول املوجة )باألمتار 

 obst:توسط( )بالثواين(وقت الرصد )حتديد امل 

 sysT:)درجة حرارة ضوضاء النظام )بالكلفن 

 
2

nC:)بارامرت اهليكل )بدون أبعاد. 

وهذه املعادلة صاحلة فقط يف شبه املدى العطايل لالضطراب اجلوي. ويقلص هيكل االضطراب اجلوي بالفعل بشكل مادي من 
االضطراب  . ويالحظ أن(MHz 1 500 إىل 30) m 10-0,2لقابل لالستعمال إىل حنو مدى طول املوجات لرادار تصوير الرياح ا

ن استخدام أطوال املوجة ميك يتبدد بسرعة بسبب احلرارة النامجة عن اللزوجة حتت احلد األدىن لشبه املدى العطايل. وهلذا السبب ال
 مؤشر االنكسار يف املقياس بالغ الصغر.األقصر يف تصوير الرياح نظراً لعدم وجود تغايرات قابلة للقياس يف 

وتعد معلمة هيكل مؤشر االنكسار مستقلة عن الرتدد داخل مدى براغ ذي الصلة ألطوال املوجة احملدد حدي شبه املدى العطايل، 
تضمن درجة ت غري أهنا تعتمد بشدة على االرتفاع. ويوجد كل ما يتبقى من اعتماد على الرتدد تقريباً يف عنصر طول املوجة، حيث

 .m 1حرارة ضوضاء النظام مسامهة هامة من الضوضاء الكونية بالنسبة ألطوال املوجة اليت تزيد عن 
وخيفض حاجة املستعمل لالستبانة الزمنية العالية نسبة اإلشارة مقابل الضوضاء بتخفيض الوقت املتوسط. ميكن استيفاء الطلب 

 ة:بانتقاء تركيبة من تركيبات العناصر التالي
 فتحة واسعة؛ -
 للزيادة من القدرة املتوسطة؛ (PRF)قدرة ذروة عالية وتردد عال لتكرار النبضات  -
 موجة طويلة؛ -
املدى،  ال يؤدي إىل مشاكل إهبام يف (PRF)عمليات على مدى ارتفاعات قرب الرادار حيث تردد تكرار النبضات  -

 اجلوي يتسمان باالتساع نسبياً.والتناثر العائد ومعكوس مربع االرتفاع يف الغالف 
وخيفض حاجة املستعمل لالستبانة العمودية العالية نسبة اإلشارة مقابل الضوضاء باملطالبة بالنبضات القصرية وبتخفيض القدرة 

ن تركيبات م املتوسطة نتيجة لذلك. وتستدعي االستبانة العمودية العالية سعة نطاق كبرية. وميكن استيفاء هذا الطلب بانتقاء تركيبة
 العناصر التالية:

 فتحة واسعة؛ -
 وضغط النبضة للزيادة من القدرة املتوسطة؛ (PRF)قدرة ذروة عالية وتردد عال لتكرار النبضات  -
 موجة طويلة؛ -
ال يؤدي إىل مشاكل إهبام يف املدى،  (PRF)عمليات على مدى ارتفاعات قرب الرادار حيث تردد تكرار النبضات  -

 العائد ومعكوس مربع االرتفاع يف الغالف اجلوي يتسمان باالتساع نسبياً.والتناثر 
 وينبغي اإلشارة إىل أن ضغط النبضة )للزيادة من طول النبضة( يعي أن بوابة املدى األكثر اخنفاضاً ينبغي أن ي زاد يف ارتفاعها.
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االرتفاع  سبة اإلشارة مقابل الضوضاء بتخفيضوخيفض حاجة املستعمل للحصول على بيانات الريح يف االرتفاعات العالية ن
العكسي الرتبيعي وتقليص بارامرت اهليكل وفقًا لالرتفاع، ولو مل يكن ذلك جليًا يف املعادلة، وضغط شبه املدى العطايل من طول 

 ركيبات العناصر التالية:ت املوجة القصرية )الرتدد العايل( لينتهي بزيادة االرتفاع. وميكن استيفاء هذا الطلب بانتقاء تركيبة من
 فتحة واسعة؛ -
 وضغط النبضة للزيادة من القدرة املتوسطة؛ (PRF)قدرة ذروة عالية وتردد عال لتكرار النبضات  -
 موجة طويلة؛ -
 فرتات متوسطة طويلة. -

ة مقابل الضوضاء شار وتستدعي حاجة املستعمل جلميع العمليات املتصلة بالطقس اليت ميكن أن يعول عليها نسبة مالئمة لإل
فصل  ظل ظروف التناثر املنخفض يف الغالف اجلوي. ومن احلاالت التقليدية، جتدر اإلشارة إىل فرتات الرطوبة املنخفضة يف يف

. وميكن km 15و 10على ارتفاعات ترتاوح بني  jet streamsالشتاء ويف حاالت االضطراب املنخفض، أي يف قلب التيارات 
 ب بانتقاء تركيبة من تركيبات العناصر التالية:استيفاء هذا الطل

 نطاق الرتدد؛ -
 قدرة متوسطة عالية وفتحة هوائي واسعة؛ -
 حساسية أكّب جلهاز االستقبال؛ -
 .مستوى منخفض من التداخل ومن الضوضاء -

 الجوانب التشغيلية وتلك المتصلة بالتردد 2.3.4
ت تصوير العايل اليت يتم إرساهلا باهضة الكلفة. وميثل اهلوائي ومضخم القدرة لراداراتعتّب اهلوائيات واسعة الفتحة ومتوسط القدرة 

تعتّب  الرياح يف غالب األحيان أكثر من نصف إمجايل كلفة التجهيزات املركبة. وهلذا فإن املستجدات التكنولوجية يف هذه اجملاالت
 خيارات باهظة التكلفة لتحسني األداء.

اهلوائي، يوجد عنصر آخر ينبغي أن يراعى، خاصة وأنه تحدد احلجم األدىن. وتعمل رادارات تصوير الرياح  غري أنه يف حالة فتحة
اوييت مست ز  على أرجحة احلزمة الرئيسية بشكل متعاقب يف ثالثة اجتاهات مستقلة على أقل تقدير. وتستخدم األنظمة احلالية عادةً 

درجة وغالبًا بشكل عمودي للحصول على البيانات. وتسمح التصميمات  75يته أو أربع زوايا متعامدة على ارتفاع تبلغه زاو 
األحدث للهوائيات مبرونة أكّب إىل حد كبري يف توجيه احلزم. وينبغي أن يكون عرض احلزمة ضيقاً مبا يكفي لتحديد مواقع احلزمة 

رجات ويقابل كسب اهلوائي الذي يرتاوح د 10و 5بزاوية ترتاوح بني  dB 3 املتعددة. ويستخدم عرض حزمة بالكامل يبلغ
 :(4-13)، على الرتتيب. وتحدد الكسب الفتحة الفعلية بواسطة املعادلة التالية dBi 27و 33 بني

   4/10 210/G
eA 4)-(13 

ما ترتب عن ذلك من و  رية نظراً للتداخل واالزدحام يف طيف الرتددات الراديويةوال ميكن اختيار ترددات رادارات تصوير الرياح ح  
يف اليابان والرادارات يف مدى اإلطالق  MUلوائح تنظيمية. وهناك بعض التطبيقات اليت تتطلب موارد كبرية من الطيف مثل رادار 

هلا قدرة   )m2 10 (000الشرقي والغريب بالواليات األمريكية املتحدة، واليت أدت إىل استعمال رادارات ترصد مساحات شاسعة 
. وشغل MHz 50وت شغل زهاء  (s 1)أو أكثر يف املتوسط( وبنبضة قصرية  kW 12,5أو أكثر يف الذروة،  kW 250) كبرية

 .MHz 70و 40الباحثون أجهزة تصوير الرياح على أساس ينحي التداخل يف ترددات ترتاوح بني 

 لكي تقوم مبا يلي: MHz 500و MHz 400وقد صممت أجهزة تصوير الرياح العاملة يف ترددات ترتاوح بني 
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مرتاً  150-250فوق الرادار باستبانة عمودية تبلغ  km 16قياس مقاطع للرياح على ارتفاع يرتاوح بني نصف كيلومرت و -
 .dBi 34-32مرت يف االرتفاعات العليا واستعمال هوائيات يبلغ كسبها  300-000 1االرتفاعات املنخفضة و يف

 واط يف االرتفاعات املنخفضة واالرتفاعات العليا على التوايل. 000 2و 500يرتاوح متوسط القدرة بني  -
 .MHz 2تعمل بعروض نطاقات الزمة تبلغ أقل من  -

وعند الزيادة يف الرتدد الذي يعمل فيه رادار تصوير الرياح، يتيح ذلك درجة أكّب من االستبانة يف القياسات على حساب ختفيض 
، تعتّب عموماً على أهنا MHz 1 375-1 270و MHz 915ا، فإن أجهزة تصوير الرياح العاملة يف قياسات االرتفاع بشكل عام. وهلذ

أجهزة التصوير يف الطبقات احلدودية لقدرهتا على قياس البيانات الوصفية للرياح فقط يف الكيلومرتات القليلة الدنيا من الغالف 
ومتوسط قدرة  dBi 30مرت تقريباً وباستعمال هوائيات يبلغ كسبها أقل من  100اجلوي. وتقوم هبذه العمليات باستبانة عمودية تبلغ 

 تقريباً. MHz 2,5بعرض النطاق الضروري البالغ  لواط عند التشغي 50 يبلغ زهاء

ويقدم بيانات متقاطعة بشأن سرعة الرياح مقابل  MHz 924وهذا مثال على نظام متنقل لتصوير الرياح يعمل على 
(. ميثل اجتاه كل شعاع اجتاه الريح حسب االرتفاع )احملور العمودي( والوقت )احملور األفقي( يف حني ميثل 4-19 )الشكل االرتفاع

 اللون سرعة الرياح.

 4-19 الشكل

 سرعة الرياح مقابل االرتفاع

 
 المتطلبات الحالية والمستقبلية من الطيف 3.3.4

ل هوائيات بارتفاع يرتاوح بني مرت ومرتين وهلا حزمة عمودية االجتاه. ومتث رادارات تصوير الرياح هي نظم مقامة على األرض هلا
الفواصل اجلغرافية والتضاريس محاية فعلية من التداخل من أجهزة تصوير أخرى أو إىل هذه األجهزة. وميكن لشبكة من رادارات 

على األقل على مستوى األرض وبعيدة  km 50ة تصوير الرياح بكلفة معقولة أن تعمل على نفس الرتدد إذا كانت متباعدة مبساف
عن التضاريس الوعرة أو املناطق كثيفة األشجار. ويف ظل هذه الظروف ميكن أن تكون هذه الرادارات متوافقة مع أغلب اخلدمات 

 األخرى املقامة على األرض.

اع 
الرتف

ا
(k

m
)

 

 (m/s)السرعة 
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 MHz 1 000قرب  MHz 2,5و MHz 400قرب  MHz 3و 2ومن املعهود بشكل عام أن هناك حاجة لعرض نطاق ترتاوح بني 
 1997 لعام الصادر عن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (WRC-97) 217، وميكن االفرتاض أن أحكام القرار MHz 1 300 أو

 أدناه كافية الستيفاء هذه االحتياجات:
نطاقات التالية، يوي للموقع يف ال"... تحث اإلدارات على وضع رادارات لتصوير الرياح بصفتها نظماً خلدمة التحديد الراد 

االعتبار  مع مراعاة إمكانية انعدام التوافق مع خدمات وختصيصات أخرى حملطات يف هذه اخلدمات، آخذين بذلك يف
 سيما بالنظر إىل بلدان اجلوار وآخذين يف احلسبان فئة اخلدمة لكل خدمة من هذه اخلدمات: مبدأ الفصل اجلغرايف، وال

- MHz 68-46 162قاً للرقم وفA.5 
- MHz 450-440 
- MHz 494-470  291وفقاً للرقمA.5 
- MHz 928-904  فقط 2يف اإلقليم 
- MHz 1 295-1 270 
- MHz 1 375-1 300"؛ 

وأنه إذا كان من املستحيل حتقيق التوافق بني رادارات تصوير الرياح وتطبيقات راديوية أخرى عاملة "...  
 MHz 435-420، ميكن النظر يف استعمال النطاقني MHz 494-470أو  MHz 450-440 النطاق يف
 ؛"MHz 440-438و

 جوانب التقاسم المتصلة بأجهزة تصوير الريح 4.3.4
بعناية كبرية تفادياً  1997وقد مت انتقاء النطاقات اليت تستعملها أجهزة تصوير الرياح يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

اخل بينها وبني املستعملني اآلخرين هلذه النطاقات. وقبل حتديد النطاقات اليت خصصت لرادارات تصوير الرياح، الحتمال التد
. وأثبتت االختبارات على أن تشغيل الرادارات يف هذا النطاق تحدث تداخالً MHz 406-400,15إقامة شبكة جتريبية يف النطاق  مت

 .COSPAS-SARSATعلى خدمة 

رادارات  أن على رادارات تصوير الرياح، وينص صراحةً الطيف الذي يتعني استخدامه يف  (WRC-97) 217دد القرار ونتيجة لذلك، تح
. وأتاحت هذه الشبكة التجريبية توفري معلومات هائلة بشأن التوافق MHz 406-400,15تصوير الرياح ال ينبغي أن تستعمل النطاق 

 االجتاه األفقي: لرادارات تصوير الرياح يف (.e.i.r.p)وتساوي الكثافة الطيفية بني رادارات تصوير الرياح وخدمات أخرى. 
- dB(W/kHz) 18–  عند الرتدد املركزي(MHz 449) 
- dB(W/kHz) 36–  على بعدMHz 0,5 
- dB(W/kHz) 55–  على بعدMHz 1 

- dB(W/kHz) 70–  على بعدMHz 2 

- dB(W/kHz) 79–  على بعدMHz 4. 

لالنتشار على سطح الكرة األرضية،  r1/4ذه القيم املنخفضة بارتفاعات اهلوائي املنخفضة وخبسارة املسار املتناسبة مع وعندما تقرن ه
 فإن ذلك يساعد على أن جيعل من الفاصل اجلغرايف أداة فعالة جداً للتقاسم. 

، ونتيجة لذلك، تكون أجهزة dB 57ناحية أكّب مبقدار غري أنه يف احلزمة الرئيسية تكون الكثافة الطيفية للقدرة املشعة املكافئة املت
االستقبال من املركبات الفضائية وتلك القائمة على السواتل عرضة ملستوى أكّب بكثري من التداخل. وتتفاقم املشكلة بسبب خسارة 

ات تصوير الرياح . وأظهرت اجلهود الرامية إىل التخفيف من حدة املشكلة املتصلة برادار r1/2املسار املتناسبة مع 
له وقع كبري على  MHz 404 أن التشكيل الذي تستعمله رادارات تصوير الرياح العاملة يف النطاق MHz 406-400,15 النطاق يف
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خصائصها املتعلقة بالتقاسم. ويتم تشفري النبضات حاليًا حسب الطور لتمييز "العنصرين" أو "العناصر" الثالث يف كل نبضة 
. (PRF) ة. ولو انعدم التشفري اإلضايف، فإن الطيف املرسل سيتخذ شكل خطوط يفصلها تردد تكرار النبضاتلتحقيق ضغط النبض

بت مت فرضه على كل نبضة على التوايل بشكل  64أن عنصرًا واحدًا من سلسلة شفرة الطور شبه العشوائية اليت يبلغ طوهلا  غري
على  . عالوةً 64مع ختفيض قدرات اخلط مبعامل  64/(PRF)النبضات  جعل خطوط الطيف تظهر على فرتات فاصلة لرتدد تكرار

زاوية  يف COSPAS-SARSATذلك، يتم إطفاء أجهزة إرسال رادار تصوير الرياح بفضل مراقبة احلاسوب كلما ظهر ساتل خلدمة 
قدان ، ال يؤثر هذا إال قليالً على فدرجة فوق أفق رادار التصوير. )ومبا أن عدد هذا النوع من السواتل قليل جداً  41تبلغ أكثر من 

 بيانات أجهزة تصوير الرياح(.
يف جهاز االستقبال. ونتيجة لذلك،  MHz 404 وينبغي "فك" شفرة الطور املطبق على عمليات البث جلهاز تصوير الرياح يف نطاق

ون احلد األدىن وضاء بالنسبة للرادار. ويكيبدو التداخل من نظم أخرى غري نظم رادارات تصوير الرياح تداخالً غري متسق ويشبه الض
 أو أكثر. –dBm 135يف حني يكون التداخل ضاراً عندما يصل إىل مستويات  –dBm 170اللتقاط إشارة رادار تصوير الرياح هو 

 الذي خصصه املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية MHz 1 300-1 215 وهناك مثال آخر على التقاسم هو النطاق
خلدمة املالحة الراديوية الساتلية. ويف هذه األثناء، أجريت دراسات تقنية لتقييم التوافق بني نظم خدمة  (WRC-2000) 2000 لعام

. وتوجد نتائج هذه الدراسات MHz 1 295-1 270 ورادارات تصوير الرياح العاملة يف النطاق (RNSS) املالحة الراديوية الساتلية
ميكنها يف ظل ظروف  (RNSS)خلص هذا التقرير إىل أن نظم خدمة املالحة الراديوية الساتلية . و ECC Report 90التقرير  يف

ر يشري سيما تلك اليت تعمل بثالث حزمات. غري أن هذا التقري معينة أن تلحق تداخاًل ضاراً بعمليات رادارات تصوير الرياح، وال
ات. ات أو الّبجميات( اليت ميكنها أن تساعد على تذليل هذه الصعوبإىل قائمة من تقنيات احلد من هذا التداخل )سواء بالتجهيز 

 274 1 إضافة احلزمات أو تشغيل ترددات ورادارات تصوير الرياح العاملة يف النطاق وأوتشمل هذه التقنيات اختيار توجيه اهلوائي 
 تبار هذه األخرية األسهل تطبيقاً.، باع(RNSS)، على أصفار تشكيالت خدمة املالحة الراديوية الساتلية MHz 1 294أو 

 (WINDAS)بتشغيل شبكة لرادارات تصوير الرياح وشبكة لنظام اقتناء البيانات  (JMA)وتقوم وكالة األرصاد اجلوية اليابانية 
 نشرها مت GHz 1,3رادارًا لتصوير الرياح برتدد  33ألغراض مراقبة تطور ظواهر الطقس القاسية والتنبؤ هبا. وتشمل هذه الشبكة 

 (.4-20بطوكيو )الشكل  (JMA)على أراضي اليابان كما جرى وصلها مبركز املراقبة الذي يوجد مبقر وكالة األرصاد اجلوية اليابانية 
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 4-20 الشكل
 مثال لشبكة رادارات لتصوير الرياح

Meteo-04-20

30 N

130 E 140 E

40 N

 
كالة برمته بواسطة النظام العاملي لالتصاالت كما ميكن احلصول عليها من موقع الويب لو  بعد ذلك، يتم توزيع البيانات على العامل

على ذلك، تضاف هذه البيانات إىل  . وعالوةً )http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html(: (JMA)األرصاد اجلوية اليابانية 
 ارات دوبلر والبيانات الصادرة عن الطائرات التجارية لتوفري "حتليل لرياح اهلواء العلوي" يكون شامالً.بيانات راد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رادارات تصوير الرياح مواقع

 (JMA)مركز املراقبة 
 حمطة املسابري الراديوية

http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html
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 مقدمة 1.5

إن سواتل األرصاد اجلوية معروفة يف العديد من أحناء العامل والصور اليت تلتقطها تبث بانتظام على شاشات التلفزيون وتستنسخها 
ليها غطاء السحب اليت يظهر عاعتاد اجلمهور اليوم على مشاهدة الصور امللونة على اخلرائط و وقد الصحف الشعبية ومواقع اإلنرتنت. 

يرتتب عنه  ودرجات حرارة السطح وغطاء الثلج وبعض ظواهر الطقس األخرى، أو بوترية أقل الصور اليت تعرض حرائق الغابات وما
 .لنينيوامن سحب الدخان ورماد الّباكني ودرجات حرارة سطح البحر اليت بدأ يهتم هبا اجلمهور بشكل كبري بسبب ظاهرة 

أغلب هذه الصور هو أهنا متثل بشكل أساسي نتاج البيانات اليت تسجلها أجهزة االستشعار يف احليز املرئي وحتت األمحر.  وما يسم
غري أن العديد من هذه النواتج ونواتج أخرى يتم إنتاجها باستعمال جمموعة من ترددات املوجات الصغرية سواء لوحدها أو باالقرتان 

 بقياسات على ترددات أخرى.
وليس من املعروف على نطاق واسع أن االستشعار عن ب عد من الفضاء لسطح الكرة األرضية وغالفها اجلوي، وذلك باستعمال 

واملوجات الصغرية واملناطق العليا يف الطيف، يضطلع بدور أساسي ويزداد أمهية يف األرصاد التشغيلية  (VHF)الرتددات العالية جداً 
 سيما من أجل التخفيف من حدة الكوارث املتصلة بالطقس واملناخ وبغية التوصل إىل فهم اجلوية، والوالبحوث املتصلة باألرصاد 

 علمي لتغري املناخ وآثاره ومراقبته والتنبؤ به.
ة إن التقدم املهول الذي شهده يف السنوات األخرية حتليل املناخ والطقس والتنبؤ هبما، مبا يف ذلك اإلنذارات بظواهر الطقس اخلطري 

املستقاة من عمليات  كبري إىل البيانات  )املطر الغزير والعواصف واألعاصري( اليت تؤثر سلباً على األشخاص واالقتصاد، يعود بشكل  
 الرصد من الفضاء وإدماجها يف النماذج العددية.

ستشعار عن ب عد املختلفة اليت حتمل على متنها العديد من أدوات اال Metop وتؤكد الدراسات احلديثة يف أوروبا أن سواتل
من االخنفاض يف أخطاء  25%مبا يعادل  (NWP) كبري يف التنبؤ العددي بأحوال الطقس  )منفعلة ونشيطة( تسهم بشكل  

 لعمليات الرصد اليت تستوعبها النماذج يف الوقت الفعلي. ونتيجًة هلذه املسامهة الكبرية يف خفض ساعة نتيجةً  24التنبؤات ملدة 
مليار يورو  61,4ر بنحو تقد -االقتصادية عالية القيمة للتنبؤ بالطقس -بؤات، فإن جزءاً كبرياً من الفوائد االجتماعيةأخطاء التن

 مليار يورو يف السنة. 4,9برقم يف حدود  Metop ميكن أن يعزى إىل السواتل -االحتاد األورويب  السنة يف يف
اللذان  لنشيطاالستشعار المنفعل واالستشعار اضاء املستعملة على نطاق واسع، ومها وهناك فئتان من أنشطة االستشعار عن ب عد من الف

 ، على سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض حصراً يف الوقت الراهن.(EESS)ميارسان يف إطار خدمة استكشاف األرض الساتلية 
ال ل. ويتم اإلشعاع الذي تبحث عنه أجهزة االستقباستعمال أجهزة استقبال من دون أجهزة اإلرسا االستشعار المنفعلويشمل 

على مستويات قدرة منخفضة جداً، واليت تشمل املعلومات األساسية بشأن العمليات الفيزيائية قيد البحث.  بشكل طبيعي، وعادةً 
شري إىل ددات الذي يهناك ذروات اإلشعاع اليت تشري إىل وجود مواد كيميائية معينة، أو غياب بعض الرت  ،ومن املسائل اهلامة

امتصاص غازات الغالف اجلوي إلشارات الرتدد. وتستعمل قوة اإلشارة أو غياهبا يف ترددات معينة لتحديد مدى تواجد بعض 
الغازات اخلاصة )الرطوبة وامللوثات مها من األمثلة الواضحة( وما هي كميتها وموقعها. وميكن استشعار تشكيلة واسعة من املعلومات 

أو االمتصاص  يف نطاقات الرتدد اليت حتددها خصائص فيزيائية ثابتة )الرنني بفضل أجهزة االستشعار املنفعل اليت تعمل البيئية
اإلشعاعي اجلزيئي( للمادة قيد الفحص واليت ال ميكن أن تستنسخ خصائصها الفيزيائية يف نطاقات تردد أخرى. وقد ترتبط قوة 

 ، وتستعمل العديد من الرتددات الالزمة ملطابقة العناصر اجملهولة املتعددة. ويعتّب استعمالاإلشارة يف تردد معني بعدة متغريات
 الرتددات املتعددة التقنية األولية لقياس اخلصائص املختلفة للغالف اجلوي ولسطح األرض.

منت السواتل.  تقبال معًا علىعن االستشعار املنفعل بكون النوع األول يشمل أجهزة اإلرسال واالس االستشعار النشيطوخيتلف 
اإلشارة هو نفسه الذي يستقبلها، بيد أن احلال ليس كذلك دائماً. ومن بني استعماالت االستشعار  والساتل الذي يرسل عادةً 

النشيط، على سبيل الذكر وليس احلصر، قياس خصائص سطح البحر مثل علو أمواج البحر والرياح كما ميكن أن يقيس كثافة 
 يف الغابة املدارية.األشجار 
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وتطرح مسألة التوافق بالنسبة لفئيت االستشعار عن ب عد وتشمل املشاكل نفسها كتلك اليت تطرح بالنسبة للخدمات الفضائية 
األخرى: التداخل املتبادل بني جهاز استقبال الساتل وحمطات اإلرسال بالرتددات الراديوية األخرى، سواء كانت مقامة على األرض 

الفضاء. ويستدعي حل هذه املشاكل تقنيات معروفة تتصل عادة بالتنسيق مع املستخدمني اآلخرين على أساس احلد من أو يف 
 القدرة وحتديد خصائص اهلوائي وتقاسم الوقت والرتدد.

املساحة،  سيما تلك اليت هلا عينة قياس شاسعة ونذكر من بني أوجه القصور اليت تسم سواتل االستشعار املنفعل عن ب عد وال
كل قياس ميكن أن يتعرض لإلشعاع املرتاكم من جمموعة من أجهزة اإلرسال املقامة على األرض، سواء من داخل النطاق أو  أن

من خارجه. وإذا كان جهاز إرسال أرضي واحد ال يصدر ما يكفي من القدرة لكي يتسبب يف أخطاء يف قياسات االستشعار 
هزة اإلرسال هذه ميكنها أن تلحق الضرر بالقياسات اليت تؤخذ بسبب تراكم إشاراهتا املسببة املنفعل، فإن جتمع جمموعة من أج

، (HDFS) هو أساس االنشغاالت املتصلة ببعض املسائل مثل إرساالت اخلدمة الثابتة عالية الكثافة األمر للتداخل. وهذا
. (ISM) الطبية األجهزة الصناعية أو العلمية أو أو (SRD)أو األجهزة قصرية املدى  (UWB)تطبيقات النطاق العريض جدًا  أو

وتكمن املشكلة يف الكثافة الفضائية ألجهزة اإلرسال هذه ضمن منطقة قياس بعينها إىل جانب خصائصها الفردية. ويزداد الوضع 
 خطورة كلما زادت كثافة هذه األجهزة األرضية النشيطة، وقد بلغ عن بعض حاالت التداخل الضار.

هم العديد من املعلمات اجليوفيزيائية وعلى مستويات خمتلفة يف االنبعاثات الطبيعية ملعلمة حمددة يتم رصدها يف تردد معني. وتسا
وهلذا ينبغي القيام بالقياسات يف ترددات خمتلفة يف طيف املوجات الصغرية بشكل متزامن من أجل حتديد وسحب كل مسامهة 

ذلك، ل ت الطبيعية برمتها، واستخالص البارامرتات املعنية يف كل جمموعة من القياسات. ونتيجةً فردية من املسامهات يف االنبعاثا
ميكن للتداخل الذي يؤثر على نطاق من نطاقات الرتدد "املنفعلة" أن يكون له بالتايل أثر على جمموع القياسات ملكون معني من 

 لرتددات احملددة.مكونات الغالف اجلوي اليت يتحصل عليها عّب جمموعة من ا
ويف حالة أزواج أجهزة اإلرسال واالستقبال، تكون طبيعة خصائص اإلشارة معروفة ومن السهل نسبياً حتديد إذا ما كانت اإلشارة 

سليم أم ال. والدراسات حافلة بتقنيات تتناول أساليب كشف األخطاء وتصحيحها يف نظم االتصاالت  يتم استقباهلا بشكل  
أن هذه التقنيات تنتفي جدواها عندما تكون خصائص خمتلف اإلشارات اليت يتم استقباهلا جمهولة. وهذا ما يقع الراديوية، غري 

بالضبط يف حالة االستشعار املنفعل عن ب عد الذي يعتّب أكثر عرضة للتداخل بسبب الطبيعة غري احملددة لإلشارة الطبيعية اليت 
 مستوى القدرة املنخفض جداً لإلشعاع الطبيعي املقاس.ص مم جهاز االستشعار الطبيعي ليستقبلها و 

وميكن للتداخل وإن كانت مستوياته منخفضة جداً أن يلحق الضرر ببيانات أجهزة االستشعار املنفعل، غري أن اخلطر األكّب يكمن 
ستخلصة من حتليل ات املعدم كشف التداخل واعتبار البيانات اخلاطئة على أهنا بيانات صحيحة، وتكون بالتايل االستنتاج يف

هذه البيانات خاطئة. ويف أغلب احلاالت، ال ميكن ألجهزة االستشعار املنفعل أن متيز بني اإلشعاعات الطبيعية واإلشعاعات من 
صنع اإلنسان، وال ميكن بالتايل كشف األخطاء يف البيانات الناجتة أو تصحيحها. وهلذا يبدو أن احلفاظ على سالمة البيانات 

ط حاليًا فقط بالوقاية من التداخل واستعمال حدود تنظيمية صارمة على مستويات التداخل والقدرة القصوى لإلرسال على يرتب
املستوى العاملي. وميكن اإلشارة إىل أن العديد من أحكام لوائح الراديو تستعني حدود القدرة هذه ألجهزة اإلرسال للخدمة النشيطة 

 ار املنفعل من التداخل سواء من داخل النطاق أو من خارجه.ألغراض محاية أجهزة االستشع
ويف السنوات األخرية، تزايد االهتمام باستعمال رادارات السحب العاملة باألمواج امللميرتية يف التطبيقات اخلاصة بالبحوث. 

. وباإلضافة إىل تغري املناخوتكتسي احلاجة لفهم أفضل لدور السحب يف نظام املناخ أولوية قصوى يف جمال البحوث اخلاصة ب
التقدم التكنولوجي الذي شهدته يف السنوات األخرية الرادارات العاملة باألمواج امللميرتية، تعتّب االحتياجات املتصلة بالبحوث 

( Ka )نطاق GHz 36احملفز الذي دفع إىل تطوير رادارات تصوير السحب العاملة باألمواج امللميرتية. وتشغل بشكل أساسي قرب 
جمال  (، كما توفر هذه الرادارات حالياً مجيع املعلومات الالزمة، من ناحية النوعية والكمية، للباحثني يفW )نطاق GHz 94وقرب 

 جاملناخ. وتتميز هذه الرادارات حساسيتها الكبرية إزاء مكونات الرطوبة اجلوية واستبانتها الفضائية العالية وتأثرها القليل من الضجي
، وكلها مسات جتعل منها أداة ممتازة للبحوث اخلاصة بالسحب. وميكنها أن تشغل من منصة ثابتة وحجمها الصغري نسبياً  األرضي

 متنقلة أو من مركبة فضائية أو منصات فضائية. أو
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 االستشعار المنفعل بقياس اإلشعاع بالموجات الصغرية 2.5
امسة جدًا لرصد الكرة األرضية. ويف إطار خدمة استكشاف األرض يعتّب قياس اإلشعاع السليب باملوجات الصغرية أداة ح

تعمل أجهزة استشعار منفعلة صممت الستقبال وقياس االنبعاثات الطبيعية الصادرة عن سطح األرض وعن  (EESS) الساتلية
وفيزيائية اهلامة املتصلة ات اجليتواتر هذه االنبعاثات الطبيعية وقوهتا هي اليت متيز نوع ووضع عدد من البارامرت  إن الغالف اجلوي.

 البحر والثلج( اليت تصف نظام األرض/الغالف اجلوي/احمليطات وآلياته:و بالغالف اجلوي وسطح األرض )األرض 

بارامرتات سطح األرض كرطوبة الرتبة ودرجات حرارة سطح البحر وقوة رياح احمليط ومدى اجلليد وعمره وغطاء الثلج  -
 رض، وغريها، مثاقط املطر على األوتس

بارامرتات الغالف اجلوي ثالثية األبعاد )الغالف املنخفض واملتوسط واألعلى(، كمقاطع درجات احلرارة وحمتوى خبار املاء  -
 ومقاطع الرتكيز للغازات اهلامة من الناحية اإلشعاعية والكيمائية )مثال، األوزون وأكسيد النيرتوز والكلورين(.

الصغرية رصد سطح األرض وغالفه اجلوي من مدار األرض، حىت وإن كانت هناك السحب اليت تكون وتتيح تقنيات املوجات 
. وهذه القدرة على الرصد كيفما كانت الطقس هلا أمهية بالغة بالنسبة لرصد األرض GHz 100 شفافة بشكل كبري يف ترددات حتت

ألحيان. وباإلضافة إىل هذا القدرة املذكورة، ميكن أخذ باملائة من سطح األرض تغطيه السحب يف غالبية ا 60ألن أكثر من 
القياسات السلبية باملوجات الصغرية يف أي وقت ألهنا ال ترتبط بضوء النهار. ويعتّب االستشعار املنفعل باملوجات الصغرية أداة 

العلمية( اليت حتتاج إىل بيقات التشغيلية و هامة شائعة االستعمال يف األرصاد اجلوية وعلم املناخ ويف املراقبة واملسح البيئيني )التط
 ميكن أن ت كرر وأن ي عتمد عليها.التغطية العاملية واليت 

 االحتياجات من الطيف 1.2.5
تردد  وتساهم عمومًا العديد من البارامرتات اجليوفيزيائية وعلى مستويات خمتلفة يف هذه االنبعاثات الطبيعية اليت ميكن رصدها يف

نبغي القيام بالقياسات يف ترددات خمتلفة يف طيف املوجات الصغرية بشكل متزامن من أجل حتديد وسحب كل معني. وهلذا ي
بذروات االمتصاص  5-1مسامهة فردية من هذه املسامهات. وتتسم خصائص االمتصاص للغالف اجلوي كما ورد ذلك يف الشكل 

 خبار املاء الذي يتزايد كثرياً بتزايد الرتدد.النامجة عن الرنني اجلزئيي لغازات الغالف اجلوي، ومبنحىن 
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 5-1 الشكل
 انعدام شفافية السمت للغالف الجوي بسبب بخار الماء والمكونات الجافة
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 ي:اجلو ويرتبط اختيار أفضل الرتددات املالئمة لالستشعار السليب عن ب عد وبشكل كبري خبصائص الغالف 

، حيث يسجل امتصاص الغالف اجلوي أضعف معدل، GHz 100 يتم اختيار ترددات لرصد بارامرتات السطح حتت -
 ؛ مث(octave)ويلزم األمر متوسط تردد واحد لكل أوكتاف 

داخل ذروات   20GHzيتم اختيار ترددات لرصد بارامرتات الغالف اجلوي بعناية فائقة ويف أغلب احلاالت فوق  -
 متصاص لغازات الغالف اجلوي.اال

حدود  GHz 100. وتشمل أغلب الرتددات املخصصة فوق 5-1يف اجلدول  GHz 1 000ترد الرتددات والسعات املعنية دون 
 امتصاص للمركبات الكيميائية اهلامة املوجودة يف الغالف اجلوي. 

 5-1 اجلدول
 GHz 1 000*عار الساتلي السلبي دون نطاقات التردد وسعاتها ذات الجدوى العلمية ألنشطة االستش

 نطاق التردد الموزع
(GHz) 

عرض النطاق الموزع 
 و}المطلوب{

(MHz) 
 القياسات الرئيسية

 مؤشر رطوبة الرتبة، امللوحة، درجة حرارة سطح احمليط، الغطاء النبايت 57 1,37-1,427

 ملوحة احمليط، رطوبة الرتبة، مؤشر الغطاء النبايت 60 2,64-2,7

 درجة حرارة سطح احمليط 200 44,-4,2

 درجة حرارة سطح احمليط )ال توزيع( 350 (458.5)لوائح الراديو  6,425-7,25

 (GHz) الرتدد

مت
الس

فية 
شفا

دام 
انع

  
(d

B
)
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 (تابع ) 5-1 اجلدول

 نطاق التردد الموزع
(GHz) 

عرض النطاق الموزع 
 و}المطلوب{

(MHz) 
 القياسات الرئيسية

اجلليد، حالة البحر، سرعة معدل األمطار، حمتوى املاء الثلجي، تشكل  100 10,6-10,7
 رياح احمليط

 خبار املاء، معدل األمطار 200 15,2-15,4

يط، سرعة رياح احملاملطر، حالة البحر، جليد احمليط، خبار املاء، الثلج،  200 18,6-18,8
 إشعاعية ورطوبة الرتبة

 خبار املاء، ماء السحب السائل 200 21,2-21,4

 اء السحب السائلخبار املاء، م 290 22,21-22,5

 خبار املاء، املاء السائل للسحاب، القناة املرتبطة لسّب الغالف اجلوي 400 23,6-24

جليد البحر، خبار املاء، البقع النفطية، السحب، املاء السائل، حرارة  500 31,3-31,8
 GHz 60-50السطح، النافذة املرجعية للمدى 

 ، سحبالبحرمعدالت األمطار، ثلج، جليد  1 000 36-37

 نافذة السحاب املرجعية لتحديد منط حرارة الغالف اجلوي )حرارة السطح( 200 50,2-50,4

 (2Oحتديد منط حرارة الغالف اجلوي )خطوط امتصاص  (1)6 700 52,6-59,3

سحب، بقع نفطية، جليد، ثلج، مطر، نافذة مرجعية لسّب احلرارة  6 000 86-92
 GHz 118 قرب

100-102 000 2 O2N ،NO 

109,5-111,8 300 2 3O 

114,25-116 750 1(1) CO 

 (2Oحتديد منط حرارة الغالف اجلوي )خطوط امتصاص  (1)7 000 115,25-122,25

148,5-151,5 000 3 O2Nحرارة سطح األرض، معلمات السحاب، نافذة مرجعية للسّب احلراري ، 

 معلمات األرض والسحاب 3 000 155,5-158,5

164-167 000 3 O2N ،ماء وجليد السحب، مطر ،CO ،ClO 

174,8-191,8 000 17(1) O2N ،3، حتديد منط خبار املاءO 

200-209 000 9(2) O2N ،ClO ،3، خبار املاءO 

، GHz) O (226,092N ،GHz) (230,54 COسحب، رطوبة،  5 500 226-231,5
GHz) (231,28 3Oنافذة مرجعية ، 

235-238 000 3(2) 3O 

250-252 000 2(2) O2N 

275-285,4 400 10(2) O2N ،ClO 

 3HNO ،HOCl ،O2N ،3O ،O17Oأكسجني، قناة جناح لسّب احلرارة،  (2)10 000 296-306
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 (تتمة ) 5-1 اجلدول

 

 

 

 نطاق التردد الموزع
(GHz) 

عرض النطاق الموزع 
 و}المطلوب{

(MHz) 
 القياسات الرئيسية

 ار املاء، سحب، حتديد منط خب (2)42 100 313-355,6

، HDO ،ClO ،3HNO ،O2H ،3O ،HOClقناة جناح لسّب احلرارة، 
Cl3CH ،O18O ،CO ،BrO ،CN3CH ،O2N ،HCN 

361,2-365 800 3(2) 3O 

 O2Hحتديد منط خبار املاء،  (2)000 22 369,2-391,2

 حتديد منط خبار املاء 000 2 397,2-399,2

 سّب احلرارة 000 2 409-411

 2Oأكسجني، حتديد منط احلرارة،  (2)17 460 416-433,46

 3HNO ،O2H ،3O ،O2N ،COحتديد منط خبار املاء، سحب،  27 200 439,1-466,3

 2Oأكسجني، حتديد منط احلرارة،  19 000 477,75-496,75

 3O ،O2N ،BrO، قناة جناح لتحديد منط خبار املاء (2)5 000 497-502

 اح لتحديد منط خبار املاءقناة جن (2)4 000 523-527

  ClO ،O2H ،3O ،3HNO، حتديد منط خبار املاء (2)43 000 538-581

، O2H ،2ClO ،2SO ،3HNO ،BrOحتديد منط خبار املاء، أكسجني،  (2)18 000 611,7-629,7
CN3CH ،Cl)37(H ،2O2H ،HOCl ،3O ،2HO ،Cl35H ،Cl3CH ،O18O 

HOCl ،O18د منط خبار املاء، قناة جناح لتحدي (2)20 000 634-654
2H ،2SO ،ClO ،2HO ،

BrO ،3HNO ،3O ،NO ،O2N 

 O2H ،2HO ،ClO ،Cl3CH ،COحتديد منط خبار املاء، سحب،  (2)35 100 (565.5 )لوائح الراديو 656,9-692

713,4-717,4 000 4(2) 2O 

729-733 000 4(2) 3HNO ،O18O 

750-754 000 4(2) O2H 

771,8-775,8 000 4(2) 2O 

823,15-845,15 000 22(2) 2O 

 NO (2)4 000 (565.5)لوائح الراديو  850-854

857,9-861,9 000 4(2) O2H 

 سحب، نافذة (2)16 000 866-882

905,17-927,17 000 22(2) O2H 

951-956 000 5(2) 2O ،NO ،O2H 

968,31-972,31 000 4(2) O2H 

985,9-989,9 000 4(2) O2H 

من  5 املادة للمعلومات املقدمة بشأن الرتددات املخصصة لالستشعار السليب، تحال القارئ على جدول توزيعات الرتددات يف - حظةمال *
 .RS.515 R-ITU لوائح الراديو، وملزيد من املعلومات بشأن الرتددات املفضلة لالستشعار السليب، تحال القارئ إىل آخر نص منقح للتوصية

 .لنطاق هذا العديد من القنواتيشغل عرض ا (1)
 .يشغل عرض النطاق هذا العديد من أجهزة االستشعار (2)
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 رصد خصائص سطح األرض 2.2.5

يسمى  ولقياس بارامرتات السطح )مثل خبار املاء ودرجة حرارة سطح البحر وسرعة الريح ومعدل األمطار، وغريها(، ينبغي اختيار ما
)مبتوسط تردد  GHz 90و 1لتحديد عينة حتديدًا منتظمًا على طيف املوجات الصغرية بني  القنوات "النافذة" لقياس اإلشعاع

وكتاف واحد(. غري أن األمر ال يستدعي حتديد الرتددات بشكل دقيق جداً ألن االنبعاثات الطبيعية ال تتأثر كثرياً بالرتدد. أواحد/
تردد  صدها يفمستويات خمتلفة يف هذه االنبعاثات الطبيعية اليت ميكن ر العديد من البارامرتات اجليوفيزيائية وعلى  وتساهم عموماً 

اللذين ميثالن حساسية االنبعاثات الطبيعية يف املوجات الصغرية إزاء العديد من البارامرتات  5-3و 5-2معني. وهذا وارد يف الشكلني 
كل وحدات الذي يرسله حرارياً عنصر معني، وتقدم يف ش اجليوفيزيائية وفقاً للرتدد. ودرجة حرارة اللمعان هي قياس شدة اإلشعاع

 لدرجات احلرارة ألن هناك اقرتان بني شدة اإلشعاع الذي ي رسل ودرجات احلرارة الفيزيائية للعنصر املشع.

 الرصد فوق سطح المحيطات 1.2.2.5

األرض )مثل خبار  ك اليت تقاس فوق سطحيستخدم االستشعار عن ب عد فوق احمليطات لقياس العديد من البارامرتات الشبيهة بتل
املاء ومعدل األمطار وسرعة الريح(، وكذا البارامرتات اليت توفر معلومات بشأن حالة احمليط نفسه )مثل درجة حرارة سطح احمليط 

 وملوحة احمليط وكثافة جليد البحر، وغريها(.

 جليوفيزيائية فوق سطح احمليط:حساسية درجة حرارة اللمعان إزاء البارامرتات ا 5-2ويبني الشكل 
 احلصول على بيانات ملوحة احمليط؛ GHz 1,4 تتيح القياسات على الرتدد املنخفض عادةً  -
أفضل حساسية بالنسبة لدرجة حرارة سطح البحر، غري أهنا حتمل مسامهة بسيطة بسبب  GHz 6تضمن القياسات قرابة  -

 ؛GHz 10و GHz 1,4ستعمال القياسات قرابة امللوحة وسرعة الريح واليت ميكن استخالصها با
حيث يسجل فيها أقل درجة حرارة سطح البحر وخبار ماء الغالف اجلوي، يعتّب احليز األمثل  GHz 19و 17احليز بني  -

لدرجة حرارة  أن بسرعة الرياح قرب السطح أو بوجود جليد البحر. كما لالنبعاث من سطح احمليط الذي يرتبط مباشرةً 
 يط بعض احلساسية إزاء احملتوى اإلمجايل لبخار املاء وللسحب السائلة؛سطح احمل

 ؛GHz 36 يف حني قياس السحب السائلة ميكن احلصول عليه قرب GHz 24ميكن قياس احملتوى اإلمجايل لبخار املاء قرابة  -

 ( ضرورية لتحديد البارامرتات املهيمنة.GHz 36و 24و 18و 10و 6تعتّب مخسة ترددات ) -
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 5-2 الشكل
 حساسية درجة حرارة اللمعان إزاء البارامترات الجيوفيزيائية فوق سطح المحيط
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 الرصد فوق سطح األرض 2.2.2.5

خبصائص سطح  ليعتّب االستشعار عن ب عد فوق سطح األرض أكثر تعقيداً نظراً للتباين الكبري يف عنصري الزمان واملكان فيما يتص
شارة قبل وصوهلا على ذلك، فإن اإل األرض )ختتلف بني املناطق اليت يغطيها الثلج/اجلليد والصحاري والغابات املدارية(. وعالوةً 

إىل جهاز االستشعار تكون قد انتشرت عّب العديد من الوسائط: الرتبة بشكل أساسي ورمبا الثلج و/أو اجلليد والغطاء النبايت 
جلوي والسحب، ويف بعض األحيان املطر والثلج. أما العنصر الثاين الذي ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار، فهو أنه بالنسبة والغالف ا

لكل واسطة من هذه الوسائط ميكن للعديد من العناصر أن يكون له أثر على اإلشعاع الذي مت إرساله. على سبيل املثال، ستكون 
ن ختالف درجات حرارة الرتبة وحمتوى رطوبة الرتبة وخشونة السطح وتركيبة الرتبة. كما ستقرت للرتبة درجة حرارة ملعان خمتلفة با

مسامهة الغطاء النبايت بدرجات حرارة الغطاء النبايت وبنيته من خالل انعدام الشفافية ومعدل االنتثار )نسبة االنعكاس مقارنة بالضوء 
احلساسية  5-3تؤثر هبا هذه العناصر على اإلشارة بالرتددات. ويبني الشكل  الساقط، على سبيل املثال(. وترتبط األساليب اليت

 املعيارية للعديد من البارامرتات األساسية وفقاً للرتددات.
 نه يف منطقة متوسطة االعتدال وفوق السطح ينبغي احلصول على ما يلي:أعلى  5-3كما يبني الشكل 

 (؛GHz 1تردد منخفض لقياس رطوبة الرتبة )قرابة  -
 لتقدير الكتلة األحيائية للنباتات بعد قياس مسامهة رطوبة الرتبة؛ GHz 10إىل  5قياسات قرابة  -
 ( لتقدير مسامهة الغالف اجلوي؛GHz 24-23و GHz 19-18 ترددان قرابة ذروة امتصاص خبار املاء )عادةً  -

( خشونة GHz 10أو بنية النباتات )باستعمال و/( GHz 18لتقدير ماء السحب السائل )باستعمال  GHz 37تردد قرابة  -
 (.GHz 10أو  GHz 5و GHz 1السطح )باستعمال 

 مفيداً ملراقبة تساقط املطر، شريطة أن يتم تقييم مجيع العناصر املسامهة األخرى بالرتددات املنخفضة. GHz 90أو  GHz 85ويعتّب تردد 

وجبهاز التصوير  (SMMR)سح الراديوي املتعدد القنوات باملوجات الصغرية وقد أثبتت الدراسات اليت استعانت جبهاز القياس بامل
على أن هناك العديد من املتغريات األخرى اليت ميكن استخالصها. وتشمل درجة  (SSM/I)اخلاص باالستشعار باملوجات الصغرية 

ناة قريبة يف مجيع أحول الطقس( وذلك باستعمال قبالقياسات حتت احلمراء غري أهنا هلا قدرة القياس  حرارة السطح )أقل دقة مقارنةً 
 عندما يكون باإلمكان تقييم مسامهات السطح والغالف اجلوي. GHz 19 من

درجة حرارة 
 سطح البحر

 خبار املاء

 سرعة الريح امللوحة

 السحب السائلة

 (GHz)الرتدد 
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غي التمييز بني إجراء القياسات على عدة ترددات. وينبثانية أمهية ضرورة ومن املهم مراقبة املناطق اليت يغطيها الثلج، وهنا تتبني 
طزاجة الثلج. وترتبط اإلشارة املتصلة به ببنية طبقات الثلج وأحجام البلور. وللحصول على مثل هذه اجلليد والثلج وكذا مدى 

 .GHz 90-85و GHz 37و GHz 19 املعلومات، من الثابت أن األمر تحتاج إىل عدة ترددات، وتكون عادةً 

 5-3 الشكل
 ح األرضحساسية درجة حرارة اللمعان إزاء البارامترات الجيوفيزيائية فوق سط
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 البارامترات الثانوية ألدوات االستشعار عن ب عد األخرى 3.2.2.5
تشغل حاليًا أجهزة قياس االرتفاع للرادارات احململة على املركبات الفضائية عامليًا فوق سطح احمليطات وسطح األرض مرفوقة 

(. وإلزالة آثار االنكسار الناجم عن الغالف اجلوي، فإن استعمال 3.2.5 انظر الفقرةناخ )بتطبيقات هامة يف علم احمليطات وعلم امل
يستدعي استكماهلا مبجموعة من القياسات السلبية الثانوية  GHz 13,5امللتقطة حول بيانات عالية الدقة من أجهزة قياس االرتفاع 

 .GHz 36و 24و 18,7 قرابة
ددات اإلشارات اليت يقيسها الساتل، من الضروري االستعانة بشكل متزامن بقياسات من مخسة تر  وللتمييز بني خمتلف املسامهات يف

 خمتلفة عل األقل.

 معايير األداء 3.2.5
 تتميز أجهزة االستشعار املنفعل حساسية قياس اإلشعاع وباستبانتها اهلندسية.

 حساسية قياس اإلشعاع 1.3.2.5
 هو: eTميكن جلهاز االستشعار أن يستكشفه.  eTرت على أنه أقل فارق لدرجة احلرارة عن هذه البارام يتم التعبري عادةً 

  K              





B

Τ
Τ s

e )5-1( 

 حيث:

 B: سعة نطاق جهاز االستقبال(Hz) 

 الكتلة اإلحيائية للنباتات

 خبار املاء املندمج

 خشونة السطح

 السحب السائلماء 

 (GHz)الرتدد 

 رطوبة الرتبة
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 : فرتة االندماج(s) 

 :)ثابت نظام جهاز االستقبال )يرتبط بالتشكيلة 

 sT:ام االستقبال درجة حرارة ضوضاء نظ(K). 

 P الحد األدنى ألجهزة قياس اإلشعاع 2.3.2.5

 باملعادلة التالية:  Pهذا هو أصغر تغري للقدرة اليت ميكن جلهاز االستشعار أن يكشفها. وتحدد 

  W              BΤkP e )5-2( 

 حيث: 

  (J/K) 23–10 38 ,1  k: ثابت بولتزمان 
ويستعمل يف حتديد التداخل األقصى املسموح به الذي ميكن جلهاز االستشعار حتمله دون احلط من  eTعمال باست Pوتحسب 
(. وعليه، فإنه ألغراض محاية عمليات أجهزة االستشعار )1-(5)راجع املعادلة  eTوكذا  sT. ويف املستقبل تتناقص القياسات

. وعلى نفس املنوال، eTتكون معقولة بداًل من تكنولوجيا احلالية  eT باستعمال قيمة Pاملنفعلة يف املستقبل، جيب حساب 
(. وعليه ينبغي "pushbroom"، بتطور تكنولوجيا االستشعار عن ب عد مستقبالً )مثالً مفهوم من احملتمل أن تزداد فرتة االندماج، 

 اختيار فرتة االندماج استناداً إىل التوقعات املستقبلية املعقولة.
 االستبانة الهندسية 3.3.2.5

حتدد االستبانة املستعرضة.  –dB 3يف حالة القياسات ثنائية األبعاد لبارامرتات السطح، يعتّب بشكل عام أن فتحة اهلوائي بقيمة 
ائي. وتعتّب و حالة القياسات الثالثية األبعاد لبارامرتات الغالف اجلوي، ينبغي أن يراعى أيضاً االستبانة الطولية على طول حمور اهل ويف

 هذه االستبانة الطولية وظيفة معقدة تشمل خصائص الغالف اجلوي املرتبطة بالرتدد والضوضاء وأداء عرض النطاق جلهاز االستقبال.

 فترة االندماج 4.3.2.5
حلرارية جلهاز اتستشعر أجهزة االستقبال لقياس اإلشعاع االنبعاثات احلرارية الشبيهة بالضوضاء اليت جيمعها اهلوائي والضوضاء 

االستقبال. وبفضل إدماج اإلشارة اليت مت التوصل هبا، ميكن ختفيض تباينات الضوضاء العشوائية والقيام بتقديرات دقيقة جملموع 
ضوضاء جهاز االستقبال وقدرة ضوضاء االنبعاث احلرارية اخلارجية. وفرتة االندماج هي بكل بساطة كمية الوقت الالزمة جلهاز 

ليدمج اإلشارة اليت توصل هبا. وتعتّب فرتة االندماج أيضًا معيارًا هامًا لالستشعار السليب عن ب عد وهي حصيلة معقدة  االستقبال
 تأخذ يف االعتبار بشكل خاص االستبانة اهلندسية وتشكيل املسح جلهاز االستشعار وسرعته فيما يتعلق مبوضوع الرصد.

 الستشعار المنفعلظروف التشغيل االعتيادية ألجهزة ا 4.2.5
أساسي على نوعني متكاملني من نظم السواتل: السواتل ذات املدار األرضي املنخفض  يتم نشر أجهزة االستشعار املنفعل بشكل  

 والسواتل ذات املدار املستقر بالنسبة لألرض.
 سواتل المدار األرضي المنخفض 1.4.2.5

أي نقطة من  ، يف مدار حيث تحلق الساتل علىواملتزامنة مع الشمس )مثالً  تستعمل نظم السواتل يف املدارات القطبية املنخفضة
سطح األرض يف نفس التوقيت احمللي الشمسي( القتناء بيانات بيئية عالية االستبانة على املستوى العاملي. وحتد طبيعة هذه املدارات 

أقصى باستعمال ساتل واحد. وحتلق حالياً  ساعة كحد   12من معدل تكرار القياس. ويتم احلصول يومياً على تغطيتني عامليتني كل 
على السواتل منخفضة املدار. ويعود سبب ذلك بشكل أساسي إىل  GHz 100أجهزة قياس اإلشعاع العاملة على الرتددات دون 
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لوضع قد يتغري ا هذاصعوبة احلصول على استبانة هندسية مالئمة يف الرتددات املنخفضة نسبيًا من املدارات العالية، غري أن 
 املستقبل. يف

 السواتل المستقرة بالنسبة لألرض 2.4.2.5
وتستعمل النظم اليت تشمل السواتل املستقرة بالنسبة لألرض جلمع البيانات منخفضة أو متوسطة االستبانة على مستوى اإلقليم. 

 تقريباً. بيانات يف كل إقليم كل نصف ساعةوال تحد يف معدل التكرار إال تكنولوجيات التجهيزات املستعملة. وجتمع عادة ال

 الخصائص التقنية الرئيسية 5.2.5
وتستعمل أغلب أجهزة االستشعار املنفعل باملوجات الصغرية اليت صممت لتصوير خصائص األرض تشكيل مسح خمروطي 

ري قياسات ن املهم بالنسبة لتفس( يتمركز على اجتاه النظري )مثاًل، يكون طرفه متعامد مع الساتل(، ألنه م5-4 )الشكل الشكل
السطح االحتفاظ بزاوية إسقاط أرضي ثابتة على طول خطوط املسح كلها. وجرى وصف هندسة أدوات املسح خمروطية الشكل 

 .5-4 الشكل يف

 5-4 الشكل
 الهندسة االعتيادية ألجهزة قياس اإلشعاع السلبي بالموجات الصغرية العاملة بالمسح المخروطي

 
 (:km 803اخلصائص اهلندسية االعتيادية )على ارتفاع  وهذه هي

 درجة 55تبلغ زاوية اإلسقاط األرضي زهاء  -
 درجة من اجتاه النظري 46,7تبلغ زاوية نصف املخروط  -
)وفقاً لتشكيل املسح(، مما يسمح بضمان تغطيتني كاملتني يف اليوم بأداة واحدة على خطوط  km 1 600سعة املسح:  -

 توسطة والعلياالعرض امل
)على  GHz 89عند  km 5إىل  GHz 6,9عند  km 50من  يتباين حجم البيكسل وفقًا للرتدد وحجم اهلوائي، عادةً  -

 أساس هوائي يبلغ قطره الفعلي مرتين(

 البيكسل
 زاوية املسح املفيدة

 زاوية اإلسقاط

 رقعة 
 مفيدة

 جمال 
 الرؤية اآلين

 مسح خمروطي الشكل
 حول اجتاه النظري
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ستبانة ايتم اختيار فرتة املسح وترتيبات تغذية اهلوائي من أجل ضمان التغطية الكاملة وفرتة االندماج املثلى )وبالتايل  -
 قياس اإلشعاع( يف مجيع الرتددات اليت يتم القياس فيها، كلما زادت التجهيزات تعقيداً.

كما ميكن استعمال أدوات املسح غري الشبيهة بالنظري لتوفري البيانات الثانوية لبعض التطبيقات، بعد سحب آثار الغالف اجلوي 
 االستبانة ت على منت السواتل، يتم تطوير بعض تقنيات التداخل بغية حتسنيمن قياسات االرتفاع للرادار. ولتيسري وضع هذه األدوا

الفضائية بشكل أساسي على الرتددات املنخفضة. وستستعمل أجهزة االستشعار هذه صفيقات ثابتة من اهلوائيات الصغرية بدل 
 هوائيات املسح الكبرية.

اليت االستشعار هو نظام لالستشعار يشمل خطًا من أجهزة  )على طول املسار( "push-broom"إن جهاز االستشعار من نوع 
. ويتم استكشاف مناطق خمتلفة من السطح 5-5متعامد مع اجتاه حتليق املركبة الفضائية كما يظهر ذلك يف الشكل  ترتيبها بشكل   مت

له أي عضو متحرك. وتتمثل اخلاصية هو أداة ساكنة متاماً وليس  "push-broom"أثناء رحلة املركبة. وجهاز قياس اإلشعاع من نوع 
يف كون مجيع البكسيالت يف خط املسح يتم اقتناؤها بشكل متزامن  "push-broom"الرئيسية يف جهاز قياس اإلشعاع من نوع 

عاع شوليس متتابع كما هو احلال بالنسبة ألجهزة االستشعار باملسح امليكانيكي، ويتيح هذا الزيادة يف قدرات االستبانة لقياس اإل
يف العديد من التطبيقات  "push-broom"هلذا النوع من أجهزة االستشعار. وميكن استعمال أجهزة االستشعار من نوع 

 قياسات مقاطع درجات احلرارة يف الغالف اجلوي ورطوبة الرتبة وملوحة احمليط. فيه مبا

 5-5 الشكل
 "push-broomصغرية من نوع "الهندسة االعتيادية ألجهزة قياس اإلشعاع السلبي بالموجات ال

Meteo-05 5-0 
 معايير األداء والتداخل 6.2.5

 ترد معايري األداء والتداخل ألجهزة االستشعار املنفعلة من املركبات الفضائية العاملة يف خدمة استكشاف األرض الساتلية
 .ITU-R RS.2017 التوصية يف

 ارامترات الغالف الجويالقياس ثالثي األبعاد لب 7.2.5
تحتوي الطيف الكهرمغنطيسي على العديد من نطاقات الرتدد اليت يتيح فيها الرنني اجلزئيي استحداث آليات لالمتصاص من قبل 

، 2O ،3O(. وحتدد الرتددات اليت حتدث فيها هذه الظواهر خصائص الغازات )مثال 1-5بعض غازات الغالف اجلوي )الشكل 
O2H ،ClOبط معامل االمتصاص بطبيعة الغاز وتركيزه ودرجة حرارته. وميكن القيام بقياسات سلبية مشرتكة حول هذه (. ويرت

الرتددات من املنصات احملمولة على املركبات الفضائية الستخالص مقاطع درجات احلرارة و/أو تركيز الغازات املمتصة. ومن العناصر 
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، نذكر ترددات رنني األكسجني GHz 200ن ب عد العاملة يف الرتددات دون اهلامة بالنسبة ألجهزة االستشعار املنفعل ع
 .GHz 183,31، وتردد رنني خبار املاء على GHz 118,75على  GHz 70و 50 بني

ومع معدل  Tإشعاع الطاقة )على نفس الرتدد( مبستوى يتناسب مع درجة احلرارة  ويصدر عن الغاز املمتص على طول املوجة 
)(امتصاصه  f.  أدناه:  3)-(5ويتحكم يف هذا العالقة اليت ترد يف املعادلة 

  Ll  )5-3( 

 :حيث

 l:  اللمعان الطيفي للغاز على درجة احلرارةT 

 2T/ · k ·2   L: اللمعان الطيفي للعضو األسود Hz)) ·sr  · 2(W/(m T 

 23–10  83,1  k:  ثابت Boltzman (J/K) 

 : حتدد خصائص الغاز (2O ،2CO ،O2H ،3O)إخل ، 

ويلعب غازان اثنان ومها ثاين أكسيد الكربون واألكسجني دوراً مهيمنًا يف االستشعار املنفعل ألغراض األرصاد اجلوية ألن تركيزمها 
ن يف العامل بكامله. وبالتايل ميكن ان تقريبًا ومعروفاثابت (وضغطهما يف الغالف اجلوي )برامرتان تحددان معدل االمتصاص 

 املنطقة يف استخالص مقاطع درجات احلرارة من قياسات اإلشعاع على خمتلف الرتددات يف نطاقات االمتصاص املالئمة )عادةً 
 لألكسجني(. GHz 118,75و GHz 60لثاين أكسيد الكربون، ويف منطقة املوجات الصغرية قرابة   12mدون احلمراء قرابة 

الغالف  مع أيضًا قياسات اإلشعاع يف نطاقات االمتصاص اخلاصة لغازات هامة أخرى من الناحية اإلشعاعية والكيميائية يفوجت  
. غري أن يف هذه احلالة، (.، إخلO2H ،3O ،4CH ،CIO)اجلوي وختتلف أحيانًا من حيث الرتكيز وأحيانًا أخرى جيهل تركيزها 

 ر معرفة مقاطع درجات حرارة الغالف اجلوي من أجل استخالص مقاطع الرتكيز الرأسية اجملهولة هلذه الغازات.يستدعي األم

 مسابير الغالف الجوي الرأسية السلبية بالموجات الصغرية 1.7.2.5

رة وسرعة الرياح اسّب الغالف اجلوي هو قياس للتوزيع الرأسي للخصائص الفيزيائية لعمود هذه الغالف مثل الضغط ودرجة احلر 
واجتاهها وحمتوى املاء السائل وتركيز األوزون والتلوث وخصائص أخرى. إن مسابري الغالف اجلوي الرأسية )األدوات اليت تقوم 
بقياسات السّب للغالف اجلوي، على سبيل املثال( هي أجهزة استشعار تتجه يف اجتاه النظري، وتستعمل بشكل أساسي الستخالص 

سية لدرجات حرارة الغالف اجلوي وللرطوبة. وتستعمل قنوات تردد يتم اختيارها بعناية فائقة داخل أطياف امتصاص املقاطع الرأ
تفاصيل بشأن أطياف االمتصاص جبوار الرتددات الرئيسية  5-8إىل  5-6األكسجني واملاء يف الغالف اجلوي. وترد يف األشكال 

وفقًا للمنطقة املناخية ولظروف  GHz 183جدًا لطيف امتصاص خبار املاء قرابة  . الحظوا التباين اهلامGHz 200لرنينها دون 
 الطقس احمللية.
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 5-6 الشكل

 GHz 60طيف امتصاص األكسجين على طول المسار الرأسي قرابة 

 )خطوط امتصاص متعددة(

 

 GHz 60 ((GHz 50,4-50,2)و 50ووضعها بني  يصف موقع توزيعات خدمة استكشاف األرض الساتلية 5-6الشكل  - مالحظة
 . ()م تقاسم( GHz 59,3-55,78)حصري( و GHz 55,78-52,6و)حصري( 

 5-7 الشكل

  GHz 118,75طيف امتصاص األكسجين على طول المسار الرأسي قرابة 

 )خط امتصاص واحد(
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 GHz 60سجني قرابة كمتطلبات أجهزة االستشعار املنفعلة فيما يتعلق بطيف امتصاص األ

 (Liebe ،1993العادي يف الواليات املتحدة: منوذج االمتصاص:  )اجلو
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 5-8 الشكل

 GHz 183,31سي قرابة أطيف امتصاص بخار الماء على طول المسار الر 
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 آلية السبر الرأسي للغالف الجوي 2.7.2.5

أو باملوجات  (IR) ويف حالة السّب الرأسي للغالف اجلوي من الفضاء، يقيس جهاز قياس اإلشعاع على ترددات خمتلفة )دون احلمراء
 إىل األعلى. الصغرية جداً( مجيع مسامهة الغالف اجلوي من السطح

وتصدر كل طبقة )وفقاً خلاصية ارتفاعها( إشعاع طاقة بشكل يتناسب مع درجة حرارهتا احمللية ومعدل امتصاصها. ويتم امتصاص 
جزئيًا من طرف الطبقات العليا، كما تقوم الطبقة بدورها بامتصاص االنبعاثات  الطاقة الصاعدة )باجتاه جهاز قياس اإلشعاع(

 ات السفلى.الصاعدة من الطبق

إن إدماج معادلة النقل اإلشعاعي على طول املسار من سطح األرض إىل الساتل يعكس هذه اآللية ويؤدي إىل وظيفة الرتجيح اليت 
 ار.عتصف املسامهة النسبية لكل طبقة من طبقات الغالف اجلوي وفقاً الرتفاعها واليت متثل أيضاً االستبانة العرضية )الرأسية( جلهاز االستش

تقع ذروة وظيفة الرتجيح يف أي ارتفاع من االرتفاعات وترتبط مبعدل االمتصاص يف الرتدد املعي. وعند الرتدد اليت يسجل قد و 
ون الذروة قريبة ، تك، تكون الذروة قريبة من سطح األرض. أما عند الرتدد الذي يكون فيه االمتصاص مرتفعاً امتصاصًا منخفضاً 

. ويتم اختيارها بعناية فائقة (على سبيل املثال 5-9مج املسبار العديد من قنوات الرتدد )الشكل من أعلى الغالف اجلوي. ويد
داخل نطاق االمتصاص لتغطي تشكيلة واسعة من مستويات االمتصاص من أجل احلصول على أفضل العينات يف الغالف اجلوي 

 بطبقة السرتاتوسفري. بدءاً من السطح وانتهاءً 

 .GHz 60وظائف ترجيحية معهودة ملسبار قياس درجة احلرارة باملوجات الصغرية يعمل يف نطاق  5-9وترد يف الشكل 
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 5-9 الشكل

 GHz 60الوظائف الترجيحية المعهودة لمسبار قياس درجة الحرارة بالموجات الصغرية يعمل قرب نطاق 

Meteo-05-09
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مبينة  )غري (GHz 90) 15و (GHz 31,5) 2و (GHz 23,8) 1اخلاصة للقنوات  وإىل جانب ذلك جيب التأكيد على األمهية

وهي قنوات ثانوية تلعب دورًا مهيمنًا يف عملية استخالص القياسات اليت تتم يف طيف امتصاص  أعاله(. 5-9 الشكل يف
 ة من التداخل. أن تتمتع بنفس احلماياألكسجني. وهلذا ينبغي أن يكون هلا نفس األداء من ناحية البعد اهلندسي وقياس اإلشعاع و 

قريبة من ذروة امتصاص املاء. وتستعمل الستخالص جمموع حمتوى خبار املاء على طول خط الرؤية، وحتديد  1القناة  -
 التصحيحات الالزمة يف القنوات األخرى.

رجع اة النافذة املثلى لرؤية األرض وهي املأقل قدر من اآلثار املرتاكمة النامجة عن األكسجني وخبار املاء. إهنا قن 2لقناة ا -
 بالنسبة للقنوات األخرى.

املاء السائل يف الغالف اجلوي وتستعمل إلزالة التلوث الناجم عن آثار اهلطول عن القياسات اليت  15تستكشف القناة  -
 تتم يف القنوات األخرى.

 استخدام السبر الرأسي للغالف الجوي 3.7.2.5
واليت  (NWP)رأسية لدرجات احلرارة وللرطوبة بشكل أساسي بصفتها مدخالت لنماذج التنبؤ العددي بالطقس تستخدم املقاطع ال

لوضع تنبؤات  (NWP)ساعات على األقل. وتستخدم النماذج العاملية للتنبؤ العددي بالطقس  6حتتاج لقياسات جديدة كل 
. وبدأ يتزايد كذلك تطبيق النماذج اإلقليمية واحمللية لوضع km 10 حنو أيام وباستبانة جغرافية تبلغ 10و 5بالطقس ترتاوح بني 

 5-10 ساعة(. ويظهر يف الشكل 48إىل  6( على املدى القصري )من بضع كيلومرتاتتنبؤات أكثر دقة تبلغ استبانتها اجلغرافية )
، وتشمل قياسات تؤخذ (AMSU-A)غرية العاملية من جهاز القياس السليب باملوجات الص (K)القياسات املركبة لدرجات احلرارة 

 الرتددات املركزية التقريبية 
 )مبا فيها القنوات السرتاتوسفريية(

 )إمجايل خبار املاء( GHz 23,8: 1القناة 
 )النافذة( GHz 31,4: 2القناة 
 GHz 50,3: 3القناة 

 GHz 52,8: 4اة القن
 GHz 53,6: 5القناة 
 GHz 54,4: 6القناة 
 GHz 54,9: 7القناة 
 )حتت الرتوبوسفري( GHz 55,5: 8القناة 

 GHz 57,7إىل  56,9: 14إىل  9القنوات من 
 GHz 61,3إىل  60,3: 21إىل  16القنوات من 

 (GHz 59,3إىل  58,2)بدالً من 
 )ماء سائل( GHz 89: 15القناة 
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ساعة تقريباً. وجند يف هذه القياسات االنبعاث واالنعكاس من السطح إضافة إىل االنبعاث من األكسجني  12على رأس كل 
 (.5-9فوق السطح )الشكل  km 5أغلب احلاالت يف طبقة  يف

 5-10 الشكل
 القياس السلبي بالموجات الصغرية العالمية من جهاز (K)القياسات المركبة لدرجات الحرارة 

Meteo-05 -10

NOAA-16

50.3 GHz 25 March, 2001AMSU-A Channel 3

 
، (AMSU-B)العاملية من جهاز القياس السليب باملوجات الصغرية  (K)، القياسات املركبة لدرجات احلرارة 5-11ويظهر يف الشكل 

، مع جهاز (AMSU-B)جات الصغرية ساعة تقريباً. ويشغل جهاز القياس السليب باملو  12وتشمل قياسات تؤخذ على رأس كل 
، لتحسني االستشعار ببخار املاء يف طبقة الرتوبوسفري. ويرصد جهاز قياس اإلشعاع (AMSU-A)القياس السليب باملوجات الصغرية 

دما تكون ن، درجات احلرارة العليا )اللون الّبتقايل/اللون األمحر( يف املناطق املدارية وعلى خطوط الطول املتوسطة عGHz 183 على
الطبقات العليا من الرتوبوسفري جافة ويكون اجلهاز يرصد قرب السطح، ويرصد درجات حرارة اللمعان املنخفضة )اللون األخضر( 

 عندما تكون الرطوبة عالية ويكون مصدر اإلشعاع هو االرتفاعات العليا.

. ومبا أهنا حتاكي آليات الغالف اجلوي Navier-Stokesمعادالت التفاضل اجلزئي  (NWP)وتستعمل مناذج التنبؤ العددي بالطقس 
 Lorentz منعدمة االستقرار بشكل كبري، فإن هلا حساسية عالية بالنسبة لنوعية املقاطع املصورة األوىل ثالثية األبعاد. وقد وصف

إىل أكّب  (NWP)قس طهذه املشكلة اليت أصبحت تفسر بشكل واضح بفضل "نظرية الفوضى". وحتتاج مناذج التنبؤ العددي بال
 احلواسيب قدرة لتشغيلها.
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 5-11الشكل 

 (AMSU-B)العالمية من جهاز القياس السلبي بالموجات الصغرية  (K)القياسات المركبة لدرجات الحرارة 

Meteo-05 -11 

حتسني والرفع من دورات القياس هلذه أكثر فعالية، سيكون من الضروري  (NWP)ولكي تكون مناذج التنبؤ العددي بالطقس 
ية. لاحمل/للنماذج اإلقليمية km 10بالنسبة للنماذج العاملية و km 50ساعات على األقل يف العامل كله وباستبانة تبلغ  6النماذج كل 

 باً.كل ثالث ساعات تقري  NWPاملستقبل، سيكون من الضروري احلصول على املعلومات اليت تسمح بتشغيل النماذج  ويف

  61GHzخصائص أجهزة االستشعار المنفعل باتجاه النظير العاملة في مدى  4.7.2.5

إن أغلب أجهزة االستشعار املنفعل باملوجات الصغرية اليت صممت لقياس البارامرتات يف الرتوبوسفري/السرتاتوسفري كلها أدوات 
)مستقباًل( للمسح مبسار متقاطع على مستوى  push-broomباجتاه النظري. وتستعمل تشكياًل ميكانيكيًا )حالياً( أو من فئة 

وأفضل متوسط لنوعية  (FOV)ناظمي بالنسبة لسرعة الساتل الذي يشمل اجتاه النظري. ويوفر هذا التشكيل أفضل جمال للرؤية 
وعلى منت سواتل املدار  GHz 60اخلصائص التقليدية ألجهزة السّب لدرجات احلرارة العاملة قرابة  5-2البيانات. ووردت يف اجلدول 

 األرضي املنخفض.
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 5-2اجلدول 
 GHz 60الخصائص التقليدية ألجهزة السبر الرأسي باألمواج الصغيرة جدًا في مدى التردد 

 )مستقباًل( Push-broomالمسح من فئة  المسح المكانيكي )حاليًا( الخاصية

 400 15 (MHz)سعة نطاق القناة 

 0,2 2,45 (s)فرتة االندماج 

 15 45 (cm)قطر اهلوائي 

 1,1 3,3 )بالدرجات( dB 3جمال الرؤية اآلنية عند 

 50 50 جمال الرؤية عّب املسارات )بالدرجات(

 36 45 (dBi)كسب اهلوائي 

 –10– 10 (dBi)كسب الفصوص البعيدة 

 >95 >95 (%)جناعة احلزمة 

 0,3 0,1 (K)استبانة قياس االشعاع 

 2 300 2 300 (km)سعة الشريط 

 49 16 (km)حجم بيكسل ندير 

 90 30 عدد بيكسل/خط

 مسابير حافة الغالف الجوي السلبية العاملة بالموجات الصغرية 5.7.2.5

اليت ترصد الغالف اجلوي يف اجتاهات تتماس مع طبقات هذا  (MLS)تستعمل مسابري حافة الغالف اجلوي باملوجات الصغرية 
لى السفلى والعليا من الغالف اجلوي حيث تتفاعل األنشطة املتصلة بالكيمياء الضوئية لتؤثر أثراً كبرياً ع الغالف لدراسة الطبقات

 مناخ األرض. جتدون أدناه أهم اخلصائص لقياسات انبعاثات اإلشعاع املتماسة:
لغالف اجلوي، خفض يف ايستعمل أطول مسار لتحسني نوعية اإلشارات الصادرة عن املكونات البسيطة ذات الرتكيز املن -

 ؛ليصبح السّب ممكناً على االرتفاعات العليا
حتدد االستبانة الرأسية بفضل النقل اإلشعاعي يف الغالف اجلوي ومبجال الرؤية الرأسي للهوائي. وورد مثال معروف  -

 ؛5-12 الشكل يف
ع الناجم عن لرؤية األفقي للهوائي والتبقحتدد االستبانة األفقية العادية على خط الرؤية بشكل أساسي بواسطة جمال ا -

 ؛حركة الساتل
 ؛حتدد االستبانة األفقية العادية على خط الرؤية بشكل أساسي بواسطة النقل اإلشعاعي داخل الغالف اجلوي -
 قياسات االنبعاث؛عايرة تكون اخللفية الفضائية مثلى مل -

 ت الساتلية.قياسات اإلشعاع معرضة للتداخل بشكل كبري بسبب الوصال -
 وتقوم بالوظائف التالية: 1991وأطلقت مسابري حافة الغالف اجلوي باملوجات الصغرية ألول مرة عام 

 يف اجتاهني متعامدين؛ km 120و 15مسح الغالف اجلوي رأسياً يف مدى االرتفاع الذي يرتاوح بني  -
،  km 6و 3الوظائف الرتجيحية بنصف القيمة( بني ترتاوح االستبانة الرأسية املعتادة لقياسات املقاطع )سعة نطاق  -

 ؛5-12يظهر يف الشكل  كما
 على طول هذا االجتاه؛ km 300بشكل متقاطع مع اجتاه الرصد و km 30تبلغ االستبانة األفقية املعتادة  -
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 ثانية؛ 50يتم احلصول على مقاطع كاملة يف أقل من  -
 (.5-3مناطق طيف املوجات الصغرية )اجلدول  5وي يف يتم رصد االنبعاث احلراري حلافة الغالف اجل -

 5-12 الشكل

 سية لسبر حافة الغالف الجوي بالموجات الصغرية أالوظائف الترجيحية الر 
 (km 600متر وعلى ارتفاع  1,6)استنادًا إلى هوائي يبلغ قطره 

Meteo-05 1- 2

1 2 3 4 5 6 7 80 9 10

10–

5–

0

5

10

GHz 231 

GHz 183

GHz 119

 
 5-3اجلدول 

 المعتادةحافة الغالف الجوي ابير أمثلة عن أهداف القياس لمس
 العاملة بالموجات الصغرية ومناطق الطيف

 (GHz)الحيز الطيفي  المعلمات الجيوفيزيائية
 االرتفاع
(km) 

ضوضاء جذر متوسط التربيع 
 )الوقت(

 (s 2) %1 30-70 50-60 الضغط اجلوي

 سرعة الريح

119 

110-70 2-10 m/s (10 s) 

 K (2 s) 3-0,5 20-100 درجة احلرارة

2O 120-80 3  10–3 v/v (2 s) 

 m Gauss (10 s) 1-0,3 80-110 اجملال املغنطيسي

O2H 183 90-15 1  10–7 v/v (2 s) 

ClO 

205 

40-20 2  10–10 v/v (10 s) 

3O 90-15 1  10–8 v/v (2 s) 

2O2H 50-20 9  10–10 v/v (10 s) 

3O 
231 

90-15 1  10–8 v/v (2 s) 

CO 100-15 1  10–7 v/v (10 s) 

سي 
نحا

ع ال
الرفا

ق ا
 فو

فاع
الرت

ا
(k

m
)

 

 (K/km)قيمة الوظيفة الرتجيحية 

 شعاع وحيد
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، O2H ،3O ،ClO ،BrO ،HCl ،OHويقيس اجليل اجلديد من مسابري حافة الغالف اجلوي باملوجات الصغرية درجات احلرارة وتركيز 
2HO ،3HNO ،HCN ،O2Nالتأثري و هلا من آثار على انكماش األوزون وحتويل غازات الدفيئة  ، يف الطبقات الدنيا السرتاتوسفورية وما

 2COو 3Oو MLS)( O2H اإلشعاعي لتغري املناخ، وكشف هذه الظواهر. كما تقيس مسابري حافة الغالف اجلوي باملوجات الصغرية
 وآثارها على التأثري اإلشعاعي لتغري املناخ واستكشاف التبادل بني طبقة الرتوبوسفري وطبقة السرتاتوسفري. HCNو

لصغرية تفاصيل كيمياء األوزون بقياس العديد من القيم اجلذرية والبالوعات وغازات املنشأ وترصد مسابري اإلشعاع باملوجات ا
الدورات الكيميائية اليت تدمر األوزون. وتوفر هذه اجملموعة من القياسات اختبارات صارمة بشأن فهم كيمياء طبقة السرتاتوسفري،  يف

 ذه الطبقة.ون ووضع اإلنذارات املبكرة بشأن أي تغري يالحظ يف كيمياء هوتساعد على تفسري االجتاهات اليت ترصد يف طبقة األوز 

وأثبتت مسابري اإلشعاع األصلية باملوجات الصغرية قدرهتا على قياس مقاطع خبار املاء يف االرتفاعات العليا لطبقة الرتوبوسفري. 
وق على بأنه كان من الصعب جدًا رصده بشكل موث وتعتّب هذه املعلومات أساسية لفهم تقلبية املناخ واالحرتار الدويل، علماً 

 املستوى العاملي.

 وميكن ملسابري اإلشعاع باملوجات الصغرية املستقبلية أن ترصد مكونات وفئات إضافية من كيمياء الغالف اجلوي على ترددات أخرى.

 مسابير المنفعلة العاملة بالموجات الصغرية وقابليتها للتعرض للتداخلال 6.7.2.5

وترصد مسابري االستشعار املنفعل مجيع االنبعاثات الطبيعية )املطلوبة( والبشرية املنشأ )غري املطلوبة(. وليس بإمكاهنا بشكل عام 
التمييز بني هذين الفئتني من اإلشارات ألن الغالف اجلوي واسطة منعدمة االستقرار بشكل كبري وله خصائص تتغري بسرعة من 

ذكر من بني املشاكل املطروحة بشكل خاص بالنسبة ألجهزة االستشعار املنفعل تواجد عدد كبري من حيث املكان والزمان. ون
أجهزة اإلرسال منخفضة القدرة داخل منطقة قياس أجهزة االستشعار املنفعل. ومن بني أجهزة اإلرسال منخفضة القدرة هذه، 

. ويزداد (SRD)ونبائط املدى القصري  (ISM)لعلمية والطبية والتطبيقات الصناعية وا (UWB)هناك نبائط النطاق العريض جدًا 
 الوضع حساسية بازدياد كثافة هذه النبائط النشيطة، ال سيما وأنه مت التبليغ عن حاالت من التداخل الضار.

يت ميكن لهلذا تعتّب قياسات أجهزة االستشعار املنفعل سهلة التأثر بالتداخل حىت على مستويات القدرة املنخفضة جدًا وا
 تكون هلا نتائج وخيمة: أن

ميكن أن تكون كافية  0,1%لقد تأكد أن عينات البيانات الساتلية امللوثة حىت وإن كانت بنسبة مئوية ضئيلة ال تتجاوز  -
 لتوليد أخطاء غري مقبولة يف التنبؤات العددية بالطقس، وتقويض الثقة يف هذه القياسات السلبية الفريدة للطقس.

 ذف املباشر للبيانات اليت تحتمل أن تكون تأثرت بالتداخل )إن أمكن اكتشافها( قد يفضي إمكانية فقدانإن احل -
 مؤشرات حيوية لبعض العواصف اخلطرية اليت تتطور بسرعة، واستحالة تنفيذ أنظمة طقس متطورة جديدة.

البيانات  افه، وهذا من احملتمل جداً، فإنوإذا كان التداخل مبستوى قدرة منخفض مبا فيه الكفاية حيث ال يتم اكتش -
 امللوثة يتم اعتبارها باخلطأ على أهنا بيانات صحيحة ويفضي التحليل الذي يستند إليها إىل نتائج خاطئة.

 سيما مراقبة "تغري املناخ العاملي"، قد يفضي التداخل إىل سوء تفسري بالنسبة للدارسات اخلاصة بعلم املناخ وال -
 اخ.إشارات املن

إطارها  ، مستويات األداء املطلوبة يف قياس اإلشعاع ومستويات التداخل املقبولة، اليت ميكن يفITU-R RS.2017وتقدم التوصية 
 حتقيق األداء املطلوب.
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 أجهزة االستشعار النشيط 3.5

 مقدمة 1.3.5
سيما  ستشعار من مركبة فضائية، والالغرض من هذا اجلزء هو تقدمي وصف االحتياجات من تردد الطيف الراديوي ألجهزة اال

املسابري املستخدمة يف مراقبة ظواهر األرصاد اجلوية. ويتمثل اهلدف يف تقدمي الفئات الفريدة للمسابري وخصائصها اليت حتدد 
لرتددات ا احتياجاهتا اخلاصة من الرتددات، وعرض معايري األداء والتداخل الالزمة لدراسات التوافق مع خدمات أخرى يف نطاقات

املعنية ووصف الوضع الراهن بشأن دراسات التوافق بني املسابري النشيطة العاملة من مركبات فضائية وخدمات أخرى، وإثارة بعض 
 املسائل واالنشغاالت األخرى.

 وهناك مخس فئات رئيسية من املسابري النشيطة يف هذا الدليل:
هي مسابري موجهة إىل جانب واحد من مسار النظري، وتراكم املعلومات بشأن و  - (SAR): رادارات الفتحة االصطناعية 1الفئـة 

 لوضع صورة رادار لسطح األرض. الطور والزمن لصدى الرادار املتناغم الذي يستند إليه عادةً 
ستقبال الوهي مسابري موجهة باجتاه النظري تقيس بدقة التوقيت بني حدث اإلرسال وحدث ا - : أجهزة قياس االرتفاع2الفئـة 

 ، مبا يف ذلك مياه السواحل واجلزر.الستخالص االرتفاع بدقة لسطح احمليط يف األرض
وهي مسابري موجهة حنو أبعاد خمتلفة على جوانب مسار النظري، وتستعمل قياس تباين قدرة الصدى  - : أجهزة قياس التناثر3الفئـة 

يستعمل االنتثار مبا يف ذلك مياه السواحل واجلزر. و  سطح احمليط يف األرض،العائد مع زاوية البعد لتحديد اجتاه الريح وسرعتة على 
 اخللفي أيضاً لدراسة مجيع األسطح على الّب بتوفري ظروف سطح األرض مثل رطوبة الرتبة واألمطار على الّب.

ساقط ر العائد من املطر املتوهي مسابري متسح بشكل متعامد مع مسار النظري، وتقيس صدى الرادا - : رادارات اهلطول4الفئـة 
 لتحديد معدل اهلطول على سطح الكرة األرضية وحتديد اهليكل ثالثي األبعاد للهطول.

وهي مسابري تقيس صدى الرادار العائد من السحب لتحديد مقطع انعكاس السحب  - : رادارات تصوير مقاطع السحب5الفئـة 
 على سطح الكرة األرضية.

 .5-4ت الرئيسية اخلمس للمسابري اإلجيابية من املركبات الفضائية يف اجلدول وجرى تلخيص خصائص الفئا

 5-4اجلدول 
 خصائص أجهزة االستشعار النشيطة من المركبات الفضائية

 الخصائص

 فئات أجهزة االستشعار

 رادارات 
 (SAR) الفتحة االصطناعية

 جهاز 
 قياس االرتفاع

 رادارات الهطول جهاز قياس االنتثار
 رات تصويررادا

 مقاطع السحب

مسح جانيب عند  هندسة التسديد
10º-55º من النظري 

 باجتاه النظري
مسح بزوايا سقوط 

 متعددة

ست حزم ثالث/ –
 السمت مروحية يف

حزمة أو أكثر  –
 للمسح املخروطي

 مسح عّب مسار
 النظري حول

 باجتاه النظري

ثابت يف جانب  – الدينامية-الرقعة/
 واحد

– ScanSAR 

 إلضاءة املوضعيةا –

 ثابت عند النظري

مسح بزوايا سقوط 
 متعددة

 السمت ثابت يف –

حزم متعددة  –
 للمسح املخروطي

 ثابتة عند النظري مسح عّب مسار النظري

 حزم مروحية – حزمة ضيقة حزمة مروحية حزمة اهلوائي

 حزم ضيقة –

 حزمة ضيقة حزمة ضيقة
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 (تتمة ) 5-4اجلدول 

 الخصائص

 الستشعارفئات أجهزة ا

 رادارات 
 (SAR) الفتحة االصطناعية

 جهاز 
 قياس االرتفاع

 رادارات الهطول جهاز قياس االنتثار
رادارات تصوير مقاطع 

 السحب

قدرة الذروة 
 (W) املشعة

500 1-000 8 20 100-000 5 600 000 1-500 1 

موجة حاملة متقطعة  FM نبضات خطية FMنبضات خطية  شكل املوجة
 قصريةنبضات  أو

)احمليطات( أو 
 خطية )الّب( FM نبضات

 نبضات قصرية نبضات قصرية

)احمليطات(  MHz 1 MHz 500/320 5-kHz 80 200-20 عرض النطاق
 )الّب( MHz 4-1 أو

MHz 14 kHz 300 

 عامل التشغيل
(%) 

)احمليطات(  31 46 1-30
 )الّب( 10 أو

0,9 1-14 

سطح األرض/السواحل/  منطقة اخلدمة
 اتاحمليط

 احمليطات/اجلليد/
 مياه السواحل واجلزر

احمليطات/اجلليد/ الّب/ 
 السواحل

 سطح األرض/احمليطات سطح األرض/احمليطات

نطاقات الرتدد 
 النمطية

1,3 GHz 5و GHz 
 GHz 36و GHz 9و

5 GHz 13و GHz 
 GHz 36و

1,3 GHz 5و GHz 
 GHz 13و

36 GHz 78و GHz 94 GHz 138و GHz 
 GHz 238و

 (SAR)دارات الفتحة االصطناعية را 2.3.5
تلتقط رادارات الفتحة االصطناعية صورًا لسطح األرض. ويرتبط اختيار الرتدد املركزي للرتدد الراديوي بتفاعل سطح األرض مع 

يظهر (، النبضة الزقزقية كما  أ 5-13. وتؤثر عرض النطاق للرتدد الراديوي يف استبانة بيكسل الصورة. ويظهر يف الشكل EM حقل
سعة نطاق  BWهي سرعة الضوء، و c، حيث (c/2/(BW sin ))احليز األسفل سعة نطاق الرتدد املقابلة. وتبلغ استبانة املدى  يف

درجة، على سبيل املثال، ينبغي أن  30زاوية اإلسقاط. وللحصول على استبانة مبدى مرت يف زاوية إسقاط تبلغ  الرتدد الراديوي، و
. وتضئ العديد من رادارات الفتحة االصطناعية الشريط من جهة واحدة باجتاه السرعة كما MHz 300دد تبلغ سعة نطاق الرت 

ب(. ويعاد أي مصدر من مصادر التداخل داخل منطقة الشريط املضيء إىل جهاز االستقبال لرادار  5-13يظهر ذلك بالشكل 
داخل التدهور املقبول لنوعية بيكسل الصورة مستوى التوتحدد مستوى  وتحط من جودة بيكسالت الصور.الفتحة االصطناعية 

 صورة للبحر امليت بني إسرائيل واألردن التقطها رادار الفتحة االصطناعية. 5-14 الشكل املقبول. وتظهر يف
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 5-13 الشكل
  الطيف الزقزقي والشريط المضيء لرادار الفتحة االصطناعية

Meteo-05 13-

t = 0 t = 
2

f0

F( )



s

h

X
a

v

f0 – /2ff0 – /2f f

 
 5-14 الشكل

 صورة للبحر الميت على طول الضفة الغربية بين إسرائيل واألردن التقطها رادار الفتحة

Meteo-05 14- 

 أجهزة قياس االرتفاع 3.3.5

ع الساتلي ب(، هي أمثلة جلهاز قياس االرتفا  5-16( و أ 5-16و 5-15هذه األجهزة قياسات الرتفاع سطح احمليط. والصور  توفر
. ويتيح تشغيل الرتدد EMودقة القياس املعهودة. ويرتبط اختيار الرتدد املركزي للرتدد الراديوي بتفاعل سطح احمليط مع حقل 

 الشريط املضيء لرادار الفتحة االصطناعية ب(  الطيف الزقزقي(  أ
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إحدى الرتتيبات  GHz 5,3و GHz 13,6الثنائي تعويض التأخري األيونوسفريي. على سبيل املثال، يعتّب استعمال الرتددات قرب 
اليت هي  BW عكسيًا مع tؤثر سعة نطاق الرتدد على دقة قياس االرتفاع. وتتناسب دقة االختالف الزمي للرتدد الثنائي. وت

. وتحدد مستوى التدهور املقبول لدقة االرتفاع، مستوى التداخل املقبول. وقد قاست بعض أجهزة RF سعة نطاق الرتدد الراديوي
االحنطاط املقبول  ITU-R RS.1166-4 وحتدد التوصية. cm 4,2لغت قياس االرتفاع على منت السواتل سطح احمليط بدقة ب

 .4% األداء بالقيمة يف

 5-15 الشكل

 جهاز قياس االرتفاع الساتلي بالموجات الصغرية

Meteo-05 15- 

 5-16 الشكل

 مثال للنبضة العائدة لجهاز قياس االرتفاع وانتشار النبضة العائدة

 
Meteo-05 16-
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 انتشار النبضة العائدةب(  مثال للنبضة العائدة جلهاز قياس االرتفاع(  أ

 فرتة

 اهلبوط

 فرتة

 الصعود

 ( أ

 ( ب

 ( ج

 ( د
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 أجهزة قياس االنتثار 4.3.5
ساسي قياسات اجتاه وسرعة الريح فوق سطح حميطات األرض ومستوى جليد البحر وخصائصه. أتوفر أجهزة قياس االنتثار بشكل 

 5-17 الشكل ويظهر يفوتباينه على زاوية املنظر.  EMويرتبط اختيار الرتدد املركزي للرتدد الراديوي بتفاعل سطح احمليط مع حقل 
 تباين مستوى االنتثار اخللفي مع زاوية املنظر بالنسبة الجتاه سرعة الريح.

 5-17 الشكل
  تباين مستوى االنتثار الخلفي مع الزاوية الباعية

Meteo-05-17
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، تضيء 5-19ا باعية ثابتة خمتلفة. ويف الشكل ، يضيء جهاز قياس االنتثار سطح األرض يف عدة زواي5-18وكما يظهر يف الشكل 
درجة  360حزمة ضيقة للمسح جلهاز قياس االنتثار مناطق مسح يف زاويتني خمتلفتني للرؤية من اجتاه النظري ومناطق مسح تبلغ 

 بالقرب من اجتاه النظري يف زاوية السمت. وتوفر سعة نطاق الرتدد الراديوي استبانة خلية القياس الالزمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصعود

 اهلبوط

 السمت )بالدرجات(زاوية 

ms 5,5-1االستقطاب األفقي ، 
ms 5,5-1االستقطاب الرأسي ، 
ms 12,8-1االستقطاب األفقي ، 
ms 12,8-1االستقطاب الرأسي ، 

وي 
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 5-18الشكل 
 بصمة ثابتة لجهاز قياس االنتثار

Meteo-05 1- 8
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 5-19 الشكل
 مسح بحزمة جهاز قياس االنتثار

Meteo-05 19-

46° beam
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km 800
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km 700
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ريقة لدراسة التغريات وا طوتتمثل الوظيفة األساسية جلهاز قياس االنتثار يف دراسة الريح فوق احمليطات، بيد أن العلماء استنبط

االنتثار اخللفي جلهاز الرادار لتتم ايضاً دراسة مجيع السطوح الّبية األخرى، بتوفري ظروف سطح األرض مثل رطوبة الرتبة واألمطار  يف
أمريكا  ية يفلغابة األمازون املدار  (NSCAT)مثاالً عن صورة رادار التقطت من جهاز قياس االنتثار  5-20يتضمن الشكل  على الّب.

 اجلنوبية. ورادار قياس االنتثار حساس للظروف السائدة على سطح األرض، مثل منط الغالف النبايت وكثافته.

 5-20 الشكل

 ( لغابة األمازون المدارية في أمريكا الجنوبيةNSCATصورة رادار من جهاز قياس االنتثار )

Meteo-05 2- 0

BYU MERS NSCAT Sigma-0 at 40° incidence
–12 –10 –8 –6

A

 
 واطلرادارات اله 5.3.5

 تقدم رادارات اهلواطل قياسات للهواطل على سطح األرض، وتركز بشكل خاص على تساقط املطر يف املناطق املدارية.

 مسار مسقط الساتل

 نقطة مسقط الساتل

 خاليا الرصد

 ه الريح األيسررقعة متج ناألميرقعة متجه الريح 

 ريح حرية مسار املدار

 مسار النظري

 النظري
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 ويرتبط اختيار الرتدد الراديوي املركزي بتفاعل اهلطول مع اجملال املغنطيسي. ومعادلة املقطع العرضي لالنتثار اخللفي للرطوبة اجلوية
 الكروية هي:

  4254625 //  ZKDK WWb )5-4( 

 :حيث

 
2

WK:متعلق باملؤشر االنكساري ملاء القطرة 

 D: قطر القطرة(m) 
 : طول موجة الرادار(m) 

 Z:عامل انعكاسية الرادار. 

 ويزداد االنتثار اخللفي بصفته القدرة الرابعة للرتدد الراديوي.

رأسي لعامل انعكاسية الرادار. وتوفر سعة نبضة إشارة الرتدد الضيقة استبانة مدى  مثال عن مقطع عرضي 5-21ويظهر يف الشكل 
، على الرغم من أن هذه القيمة ميكن أن ختتلف باختالف s 1,6القياس الالزمة. ويستعمل رادار اهلطول مثاًل نبضة تبلغ سعتها 

 مستوى التداخل املقبول. النظم األخرى. وتحدد مستوى تدهور انعكاسية اهلطول األدىن املقبول،

 5-21 الشكل
 انعكاسية مركبة من قياسات انعكاسية الهطول

Meteo-05 2- 1 
 رادارات تصوير مقاطع السحب 6.3.5

متثياًل  5-22توفر رادارات تصوير مقاطع السحب مقاطع ثالثية األبعاد النعكاسية السحب على سطح األرض. ويبني الشكل 
 االنتثار اخللفي مقابل االرتفاع.ية النعكاس

 وتباينه على زاوية املنظر. EMويرتبط اختيار الرتدد املركزي للرتدد الراديوي بتفاعل سطح احمليط مع حقل 

 عناصر حساب مستوى القدرة العائدة للسحب. (5-5)وتقدم املعادلة 

  mW       

r

rWrr

llr
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 )5-5( 

 P
 (mW)مستوى القدرة العائدة للسحب :~

 rP: قدرة إرسال الرادار(W) 

 G:)كسب اهلوائي )رقمي 
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 t:سعة النبضة s)( 
 r: سعة حزمة اهلوائيdB 3 )بالدرجات( 

 WK:عامل العازل حملتوى ماء السحب 
 rZ: 3(عامل انعكاسية السحب/m6(mm 

 0r: مسافة املدى(km) 

 : طول موجة الرادار(cm) 
 l:خسارة اإلشارة بسبب امتصاص الغالف اجلوي 
 rl:خسارة نظام الرادار. 

وكما يظهر يف هذا املعادلة، تتناقص القدرة العائدة مع مربع طول املوجة. ومبا أن الرتدد الراديوي متناسب عكسياً مع طول املوجة، 
(، تتزايد القدرة العائدة مع الرتدد Rayleighالراديوي. ويف حالة اجلزيئات الصغرية )نظام فإن القدرة العائدة تتزايد مع مربع الرتدد 

وءات بطول املوجة. وهلوائيات رادارات تصوير السحب نت أربعة أضعاف، ألن العالقة تعتمد على حجم اجلزئيات النسيب مقارنةً 
 عن اإلشارة العائدة من السطح املضيء. جانبية ضعيفة القدرة جداً تتيح عزل اإلشارة العائدة من السحب

 5-22 الشكل

 مثال النعكاسية سحب سمحاقية

Meteo-05 2- 2
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 التداخل بين أجهزة االستشعار ومعايير األداء 7.3.5
النشيطة من املركبات لفئات خمتلفة من أجهزة االستشعار  ITU-R RS.1166وترد معايري األداء والتداخل املسموح به يف التوصية 

أحدث  )النشطة( والتغيريات يف EESSوتراجع التوصية دورياً إلبراز التعديالت التنظيمية مثل منح توزيع جديد للخدمة الفضائية. 
 أجهزة االستشعار اليت من شأهنا أن تؤثر على املعايري القائمة لألداء والتداخل املسموح به.

 (km)املسافة 

ق مت
 فو

فاع
الرت

ا
و 

حر 
ب الب

سو
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 رصد سحب مسحاقية مدارية خالل العبور من هاواي إىل نيوزيلندا
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 (pfd) مستويات كثافة تدفق القدرة 8.3.5
إىل أن أكّب قدر من  5-4وتشري خصائص الفئات املختلفة من أجهزة االستشعار النشيط من املركبات الفضائية الواردة يف اجلدول 

مستويات   5-5القدرة اليت ت رسل وبالتايل مستويات القدرة اليت تستقبل على سطح األرض ستكون خمتلفة يف املستويات. يبني اجلدول 
 درة جلهاز االستشعار النشيط على سطح األرض لبعض التشكيالت التقليدية هلذا اجلهاز.كثافة تدفق الق

 5-5اجلدول 
 مستويات كثافة تدفق القدرة على سطح األرض

 البارامترات

 نوع جهاز االستشعار

رادارات الفتحة 
 االصطناعية

 جهاز
 قياس االرتفاع

 جهاز
 قياس االنتثار

 رادارات الهطول
رادارات تصوير 
 مقاطع السحب

 1 500 20 100 578 630 (W)القدرة املشعة 

 36,4 43,3 34 47,7 63,4 (dB)كسب اهلوائي 

 695 1 344 1 145 350 400 (km)املدى 

 –dB(W/m 59,67– 77,25– 78,17– 46,55– 31,64)2(( كثافة تدفق القدرة
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 مقدمة 1.6

ض ر جرت اإلشارة يف الفصل األول إىل أن خدمات األرصاد اجلوية حتتاج إىل مجع بيانات عمليات الرصد من مواقع نائية من األ
والبحر على حد السواء. وهلذا فإن نظام الرصد اجلوي يعتمد على العديد من خدمات االتصاالت الراديوية باإلضافة إىل خدمات 
األرصاد اجلوية الساتلية ومساعدات األرصاد اجلوية والتحديد الراديوي للموقع وخدمة استكشاف األرض الساتلية اليت مت وصفها 

 الدليل. الفصول األوىل من هذه يف
ومن احلاسم جدًا أن يوزع املتخصصون يف األرصاد املعلومات واإلنذارات على الزبائن يف أقرب وقت ممكن يف األماكن ذات 

مي الدعم األرصاد اجلوية لتقد وإىل جانب ذلك، تقدم خدماتالكثافة السكانية الكبرية أو يف املناطق النائية وغري اآلهلة. 
اسعة ة يف شىت أحناء العامل. ولتحقيق ذلك، تستعمل نظم التوزيع اخلاصة بنواتج األرصاد اجلوية تشكيلة و للعمليات البحرية واجلوي

 من خدمات االتصاالت الراديوية.

 نظم التوزيع 2.6
ور شرطاً هيتسم توزيع التنبؤات بنفس األمهية اليت يكتسيها مجع البيانات وحفظها وإعداد التنبؤات. ويعتّب توفري هذه التنبؤات للجم

 أساسياً إلنقاذ األرواح، لتمكني اجلمهور من اختاذ اخلطوات الالزمة حلماية أرواحهم وممتلكاهتم.

وجرى تطوير جمموعة من النظم الراديوية املتخصصة مبرور السنني تستعمل لتوزيع التنبؤات والبيانات اخلاصة باألرصاد اجلوية. ومن 
اليت تستعمل الرتدد العايل جدًا وال حتتاج إال للحد األدىن من املعدات ليستعملها  ،ةأبسط هذه النظم، نذكر اإلذاعة الصوتي

اجلمهور. وتستعمل هذه النظم إلنذار اجلمهور من العواصف اليت هتددهم والفيضانات ودرجات احلرارة القاسية وبعض املخاطر 
نظم بإضافة عناصر إلرسال البيانات للصم وذلك من منشأ بشري. كما ميكن حتسني هذه ال مكانت طبيعية أأاألخرى سواء 

باستعمال معدات خاصة. وميكن أيضاً تصميم هذه التجهيزات لتوفري البيانات بشكل متواصل أو ميكن أن تبقى صامتة إىل حني 
تكون  نإشعاهلا بصوت إنذار يبلغ حادث خاص يتصل حالة الطقس القاسي أو خبطر حمدق. وميكن خلدمات توزيع املعلومات أ

ضمن اخلدمات الثابتة أو املتنقلة، مبا فيها اخلدمة املتنقلة البحرية. كما ت شغل نظم التوزيع األخرى من خالل البث اإلذاعي 
 .خلدمات األرصاد اجلوية الساتليةوالتلفزيوين )األرضي والساتلي( وبواسطة الوصالت اهلابطة 

البحار  ديوية العالية لتوفري املعلومات واإلنذارات املتصلة بالطقس للبواخر يف عرضومبرور السنوات، استعملت اإلدارات الرتددات الرا
. وانتقلت العديد من هذه النظم إىل أمناط إرسال (WEFAX)وللطائرات. وتوفر هذه النظم عادة إرساليات صوتية وبواسطة الفاكس 

 كن االعتماد عليه.لطبيعة الرتدد العايل الذي ال مي أخرى مثل اإلرسال الساتلي نظراً 
 C (MHz 4 200-3 400) النطاق وينبغي اإلشارة يف اخلتام إىل أن نظم اخلدمة الساتلية الثابتة، ومن خالل التحميل التجاري باملقابل يف

فيها اإلنذارات  ات ستعمل عاملياً يف الوقت احلايل لتوزيع املعلومات املتصلة بالطقس واملاء واملناخ، مب Ku (MHz 11 700-10 700) نطاقالو 
أمهية خاصة يف املناطق اليت  C تستخدم النطاقبالكوارث على وكاالت األرصاد اجلوية واملستعملني. ويكتسي استعمال السواتل اليت 

 يصعب فيها االنتشار )مثالً األمطار الغزيرة يف املناطق املدارية واالستوائية( وبالتايل استعمال نظم االتصاالت األخرى.

 نظم الهيدرولوجيةال 3.6
تعتّب الفيضانات ظواهر طبيعية وهي جزء من احلياة اليومية يف العديد من مناطق العامل، كما أن النظم اليت ميكنها أن تساعد على 
 التنبؤ حدوثها وحتديد موقعها وقوهتا قد أنقذت العديد من األرواح وقدرًا كبريًا من املمتلكات. وتتيح املعلومات إخالء الفئات

 األمالك القيمة والقابل للتدهور.املستضعفة وبناء احلواجز والسدود وترحيل 

تعمل سالفصل الرابع( اليت تعد حاليًا أداة أساسية يف العمليات اهليدرولوجية، ت  انظر وكمكمل لشبكات رادارات األرصاد اجلوية )
ؤ بالفيضانات وعمق كتلة الثلج، وكلها عناصر ضرورية للتنب يف قياس اهلواطل وارتفاع التيار أيضًا بعض النظم اهليدرولوجية عادةً 

 واإلنذار املبكر هبا. كما تعتّب هذه النظم مفيدة لتقييم املوارد املائية املتوفرة.
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مليارات دوالر أمريكي تقريباً. وتسعى  4يبلغ متوسطها السنوي يف الواليات املتحدة األمريكية لوحدها  تلحق الفيضانات أضراراً 
إىل إجياد  للمشاكل املتصلة بالفيضانات واليت من شأهنا أن تتكبد خسائر كبرية عندما تتعرض للفيضانات ئات اليت تتعرض كثرياً الف

السبل الكفيلة بالتخفيف من هذه اخلسائر. وتعتّب النظم اهليدرولوجية املؤمتتة حاًل جذابًا نظرًا لقلة كلفتها من حيث التشغيل،  
تشغيل أمناط احلد األخرى من خماطر الفيضانات، مثل عمليات استحداث مستودعات صرف الفيضان ميكنها أن تعزز  كما

 والتأمني من الفيضان وإدارة السهول الفيضية.
وجيا، وأجهزة االتصاالت واهليدرول اجلوية ويشمل النظام اهليدرولوجي املؤمتت أجهزة االستشعار للتبليغ باحلوادث املتصلة باألرصاد

لى ع ية واحلواسيب والّبجميات. وترسل اإلشارات املشفرة يف شكلها املبسط بواسطة جتهيزات االتصاالت الراديوية، عادةً الراديو 
يف إطار اخلدمات الثابتة أو املتنقلة، إىل حمطة قاعدية من  (UHF) أو الرتددات فوق العالية (VHF) نطاق الرتددات العالية جداً 
(. وجتمع احملطة القاعدية هذه اإلشارات املشفرة وحتوهلا بعد املعاجلة إىل معلومات هلا 6-1الشكل ) خالل مواقع املكررات عادةً 

معىن بالنسبة لألرصاد واهليدرولوجيا ميكن عرضها على نظام اإلنذار أو إقراهنا به، وميكنها أن تبلغ املسؤولني حاالت الطوارئ عند 
 .ؤشرات اليت يتم حتديدها مسبقاً جتاوز بعض امل

 6-1 الشكل
 رسم لنظام هيدرولوجي

Meteo-06-01 
 االتصاالت الراديوية ألغراض نظم األرصاد الجوية والبيئية العاملة عن ب عد 4.6

يوي الرتدد الراد كبري، وميكن استعمال أي نطاق من نطاقات  تتفاوت اخلصائص التقنية هلذه النظم مبا فيها ترددات التشغيل بشكل  
دد وفقاً لنوع وكمية املعل مات و اليت تستعملها األرصاد اجلوية. ويتم اختيار النطاق يف أغلب احلاالت استناداً إىل السعة الالزمة اليت حت 

اليت ينبغي محلها. وتستجيب النظم الثابتة عن ب عد ألغراض األرصاد اجلوية لتشكيلة واسعة من األهداف وتعمل يف عدد من 
 :ددات الراديوية. وتعمل هذه النظم يف توزيعات ثابتة كما يظهر من تسمياهتا. وتشمل هذه االستعماالت عادةً نطاقات الرت 

اليت تستعمل حلمل إشارات املراقبة أو إشارات البيانات إىل مواقع أجهزة اإلرسال اخلاصة بتوزيع  اإلبراق الصويت أو وصالت املغذي
 ( من أجل ضمان التغطية القصوى.بعيدة )على قمم اجلبال مثالً يف مواقع  البيانات، اليت تكون عادةً 

إىل املكتب  (الذي يستعمل لنقل اإلشارات العائدة للرادار من الرادار نفسه )يكون موقعه بعيداً عادةً  االستشعار بالرادار عن ب عد
 الرادار. عد يف موقعب   عنتجهيزات ملراقبة ال الذي تعاجل فيه البيانات. ويستخدم العاملون الرتددات الراديوية أيضاً 

تنقل البيانات اليت مجعتها أجهزة االستشعار اجلوية واهليدرولوجية من مواقع مجع هذه البيانات الواقعة عن ب عد إىل  مجع البيانات
األرض )لكشف  توتتعلق هذه البيانات بقياس الريح واملطر ودرجات احلرارة وعمق الثلج وهزا ،مستودع مركزي أو مرفق ملعاجلتها

 الزالزل والتنبؤ هبا( أو أي ظاهرة أخرى من الظواهر الطبيعية.

أجهزة االستشعار  مكرر راديوي
 بيانات أولية اهليدرولوجي

 جهاز استقبال

 جهاز فك الشفرة

 حاسوب

 جمع البيانات محليا
 )نظام اإلنذار(

 معاجلة بيانات أجهزة االستشعار حمليا يف موقع احلاسوب.

 ال توجد اتصاالت مكرسة فيما بني مواقع املعاجلة احلاسوبية.
 تقتصر منطقة التغطية على املدى الراديوي ألجهزة االستشعار واملكررات.
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 (GNSS)استعماالت األرصاد الجوية للنظم العالمية للسواتل ألغراض المالحة  5.6

 MHz 1 575,42اليت ت رسل حاليًا على  (GPS)ويستعمل املتخصصون يف األرصاد اجلوية إشارات النظام العاملي لتحديد املواقع 
 ( يف األغراض التالية:GLONASS( )وتلك التابعة لنظام L2)ويدعى  MHz 1 227,6( وعلى L1)ويدعى 

طة على سبيل املثال املسابري الراديوية على منت املناطيد، واملسابري اهلابطة بواس حتديد مواقع منصات الرصد املتنقلة: -
، أو نظم الرصد (الثالثالفصل انظر عار خاصة باألرصاد اجلوية )املظالت، والطائرة بدون طيار واليت حتمل أجهزة استش

 البحري كاملنصات العائمة.
 (.5.6 ع اجلزءبالنسب لنظم كشف الّبق )راج بني مواقع الرصد عن ب عد كما هو مطلوب مثالً  التزامن الدقيق جداً للتوقيت: -
ليت الطور يف إشارات النظام العاملي لتحديد املواقع ا وي ستخلص من تأخر قياس إمجايل خبار املاء يف الغالف اجلوي: -

تستقبلها أجهزة االستقبال القائمة على األرض. ويستدعي حساب إمجايل خبار املاء حسابات دقيقة للغاية ملوقع خمتلف 
معروفاً  يسواتل النظام العاملي لتحديد املواقع وتوقيت ساعات الساتل. وينبغي أن يكون موقع جهاز االستقبال األرض

ومالئمة للمتابعة  على منصة ثابتة دقيق جداً. وتركب أجهزة االستقبال للنظام العاملي لتحديد املواقع عادةً  بشكل   أيضاً 
ع هذه القياسات . وميكن بالتايل وضالدقيقة للموقع على سطح األرض ولتوفري املعلومات املتصلة باألرصاد اجلوية أيضاً 

 صدات األرضية واجلوفية أو من أجهزة االستشعار اليت ينشرها املتخصصون يف األرصاد اجلوية.بصفتها نتاجًا فرعيًا للر 
لطور بني من االختالفات يف تأخر ا ويتم حتديد تأخر الطور املدمج يف تراسل اإلشارة بواسطة االيونيسفري انطالقاً 

ات احلرارة معروفة، ميكن تقييم تأخر الطور للنظام العاملي لتحديد املواقع. إذا كان الضغط ودرج L2و L1 الرتددين
ى طول متناسب مع إمجايل خبار املاء عل ياهليدروستايت اجلاف الذي أدجمه الغالف اجلوي، ويكون تأخر الطور املتبق

 املسار إىل الساتل. ويستقبل جهاز االستشعار للنظام العاملي لتحديد املواقع على السطح إشارات النظام العاملي لتحديد
املواقع من العديد من االجتاهات يف فرتة قصرية. وعليه، ميكن تقييم إمجايل خبار املاء يف االجتاه الرأسي واالجتاه األفقي 
حول جهاز االستشعار. وهلذه التقنية أمهيتها بالنسبة لدراسات االنتشار يف الغالف اجلوي، ألهنا تسمح القياس املباشر 

 .[Coster et al., 1997]ن املسار بني جهاز االستقبال األرضي والساتل. راجع أيضاً حملتوى خبار املاء على طول ميال

قياس درجات احلرارة والرطوبة اإلشعاعية بداللة االرتفاع املشتق من القياسات القائمة على الفضاء إلشارات النظام  -
وعة سواتل النظام اتل مستقل إشارات من جممويف هذه التطبيق، يستقبل جهاز االستقبال على س العاملي لتحديد املواقع:

العاملي لتحديد املواقع اليت متر يف الغالف اجلوي على زاوية إسقاط إزاء سطح األرض. ويتم قياس انكسار إشارات 
النظام العاملي لتحديد املواقع يف جمموعة من االرتفاعات على سطح األرض. وهذا يسمح باشتقاق مؤشر االنكسار 

 ه وظيفة لالرتفاع. ويف االرتفاعات العليا، يف الغالف اجلوي احملايد، تكون الرطوبة النسبية منخفضة جداً،للهواء بصفت
 على درجات احلرارة. وعلى االرتفاعات القريبة من السطح حتت وميكن االفرتاض أن مؤشر انكسار اهلواء يعتمد مباشرةً 

ط اجلزئي ي لبخار املاء على املؤشر االنكساري. وميكن تقييم الضغطبقة الرتوبوسفري، وتؤثر درجة احلرارة والضغط اجلزئ
لبخار املاء إذا كانت درجة احلرارة معروفة من مصدر آخر. وستكون لقياس متغريات األرصاد املشتقة من هذه التقنية 

(، اخلامسلفصل انظر امع الناتج الصادر عن أجهزة قياس اإلشعاع السليب باجتاه النظري ) استبانة رأسية أفضل مقارنةً 
ايل خبار املاء، بقياس إمج غري أن املتوسطات سيتم حتديدها على مسافات أطول نسبيًا على املستوى األفقي. وإسوةً 

عاملي للسواتل للغاية ومعرفة دقيقة بالساتلني. وخطط ألجهزة االستقبال التابعة للنظام ال تستدعي هذه التقنية توقيتاً دقيقاً 
 املدار. لتكون ضمن اجليل املقبل من سواتل األرصاد اجلوية قطبية ألغراض املالحة

 نظم كشف البرق 6.6
تزايدت حاجة األرصاد اجلوية التشغيلية الستشعار أنشطة الّبق عن ب عد وتعد حاليًا من األدوات اهلامة اليت يستعملها اخلّباء 

ج سواتل الزبون مع التطور الذي شهده استعمال رادار الطقس ونواتالعاملون يف جمال األرصاد اجلوية التشغيلية. وتطورت متطلبات 
األرصاد اجلوية، وأصبحت هلا أولوية قصوى بالنظر إىل احلاجة إىل أمتتة عمليات رصد الطقس على السطح يف العديد من البلدان 
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ة التنبؤ الفعال على وحرًا وجواً. وتؤثر خدماملتقدمة. ويرتبط التشغيل املالئم هلذه النظم باعتبارات تتصل بالسالمة العامة أرضًا 
فعالية األنشطة التجارية وأنشطة الدفاع. كما أن السالمة املهندسني املنهمكني يف إصالح خطوط اإلمداد بالطاقة أو العمال الذي 

 يناولون النبائط املتفجرة هي أمثلة عن األنشطة اليت تستفيد من التنبؤات الفعالة بالّبق.

ف الّبق نشاطاً سلبياً يشمل استعمال أجهزة استقبال راديوية لكشف جبهات موجات النامجة عن الّبق. وميكن توزيع ويعتّب كش
 نرتنت، وغريها.البيانات من مواقع الكشف املتعددة بأي وسيلة من وسائل التوزيع املعتادة مبا فيها الوصالت الثابتة واهلاتف واإل

م حتديد وميض الّبق إما بقياس اجتاه وصول موجة الغالف اجلوي، أو بقياس زمن وصول موجة ويف النظم التشغيلية احلالية، يت
 الغالف اجلوي، أو باجلمع بينهما معاً.

 ويلزم األمر القيام بقياسات يف أكثر من ثالثة مواقع لالستشعار تكون املسافة بينها كافية. غري أن عدد املواقع املستعملة عملياً 
كون دوماً أكثر من احلد األدىن من أجل حتسني التنبؤ مبواقع الّبق. وتعتّب النظم اليت تقيس زمن الوصول أكثر ألخذ القياسات ي

دقة من حيث حتديد املواقع مقارنة مع النظم اليت تستند إىل حتديد االجتاه عندما يتعلق األمر بالرصد على عدة مئات من 
ن االجتاه احلايل ع جات السماء اليت يتم استشعارها يف املوقع والذي خيتلف عادةً الكيلومرتات. وهذا ناجم عن اجتاه استقبال مو 

لوصول لوضع طبقات السطح قرب موقع االستشعار. وتعتمد النظم اليت القائمة على زمن ا لتفريغ احلمولة وسيختلف بالتايل وفقاً 
تعتمد  كما  .عارواقع لتحقيق التزامن الالزم يف خمتلف مواقع االستشوبكثرة على إشارة املالحة الراديوية للنظام العاملي لتحديد امل عادةً 

مجيع النظم على االتصاالت ذات الكلفة الناجعة واليت ميكن أن ي عول عليها بني مواقع االستشعار البعيدة واحملطة املركزية ملعاجلة 
 للنظام. اصفقاً ملنطقة املراقبة الالزمة والغرض اخلالبيانات. وخيتلف الرتدد الراديوي الذي يستعمل لتحديد موقع نشاط الّبق و 

ويتم القيام بعمليات الرصد للمواقع طويلة املدى جدًا مبسافات تبلغ عدة آالف من الكيلومرتات على املوجات املركزية 
 .ملكة املتحدةالذي يشغله مكتب األرصاد اجلوية بامل ATDNET(، مثل النظام 6-2 )راجع الشكل kHz 10 (kHz 15-2) البالغة

 ويف هذه النظام، ت ستقبل املوجات يف احملطات اخلارجية البعيدة واملنشورة يف أرجاء العامل، علماً بأن املسافة الفاصلة بينها قد تصل
ات نودمغها زمنياً يف مواقع أجهزة االستشعار. ويتم إعادة إرسال العي Fournierلقاعدة  . ويتم حتليل املوجات وفقاً km 2 000 إىل

. فوراً إىل حمطة املراقبة املركزية حلساب مواقع انطالق الّبق باالعتماد على االختالفات يف زمن الوصول إىل املواقع اليت مت دمغها زمنياً 
وميكن معاجلة املستويات املنخفضة من التداخل باستعمال مرشح منع نطاقي قابل للتعديل يف املواقع املعنية، غري أن املستويات 

 بعمل النظام.  رية من التداخل حتلق ضرراً كبرياً الكب
ومع مراعاة أمهية شبكة الكشف عن الّبق طويلة املدى هذه واحلاجة إىل اعرتاف عاملي، منح توزيع حمدد خلدمة مساعدات األرصاد 

 .kHz 11,3-8,3يف النطاق  2012يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ،يقتصر على أجهزة االستشعار املنفعلة ،اجلوية
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 6-2 الشكل

 خريطة لبيانات البرق ليوم واحد على نظام المدى الطويل

Meteo-06-02
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وتغطي النظم املستعملة على نطاق واسع منطقة حمدودة وبشكل مفصل. ويف هذه احلالة، يتم رصد املوجات على ترددات عالية 

)وتكون أجهزة االستشعار عريضة النطاق املستعملة أكثر حساسية يف وسط املدى  kHz 200يكون مركزها على 
، حسب نوع km 400و 100أما مواقع االستشعار فتكون عمومًا متباعدة فيما بينها مبسافة ترتاوح بني  ،(kHz 350 إىل 1 من

ى على هذه االرتفاعات العليا، ميكن التعرف علالرتكيز، إما على الوميض من السحب إىل األرض أو من السحب إىل السحب. و 
انطالقة الّبق من السحب إىل األرض بالزيادة الواضحة يف احلجم الذي تحدد حافة مقدمة املوجة. وميكن حتديد وقت وصول حافة 

العديد  لّبق. ويفطالق ااملقدمة هذه بدقة. وترسل األوقات من شبكة املواقع إىل احملطة املركزية ملعاجلة البيانات حلساب مواقع ان
من احلاالت، وباإلضافة إىل االختالفات يف زمن الوصول، يتم االستعانة بشكل متزامن بنظم التحديد املغناطيسي لالجتاه اليت جرى 

فناقش  [Diendorfer et al., 1994]نظمًا خمتلفة لكشف الّبق أما  [Holle and Lopez, 1993]تركيبها قبل سنوات. واستعرض 
 يات الرصد انطالقاً من الشبكة يف النمسا.عمل

على ذلك، من الالزم يف بعض املناطق رصد مجيع التفريغات الكهربائية املرتبطة بأنشطة العواصف الرعدية، سواء من  وعالوةً 
السحب إىل األرض أو من السحب إىل السحب. ويتم هذه الرصد على ترددات عالية جدًا )ويستعمل نظام كشف الّبق 

، يف حني يستعمل نظام املراقبة واإلنذار بالرعد باملسابري العاملة باملوجات متناهية MHz 225و MHz 63 (LDAR) اسهوقي
بيانات نظام كشف الّبق وقياسه يف الوقت الفعلي. وينبغي  6-3(. ويظهر يف الشكل MHz 118إىل  110من  (SAFIR) الصغر

بعيدة  بكامله. ويتطلب هذا أن تكون أجهزة االستشعار املقامة على األرض غري أن تبقى العواصف داخل خط الرؤية لرصد النشاط
بعض  أن مرت عن سطح األرض الستيفاء املعايري األفقية للرادار. غري 50وزهاء  km 30املسافة الفاصلة بينها  -عن بعضها البعض 

لى نظم سافة التباعد بينها أكّب مع االعتماد عنظم رصد النشاط من السحب إىل السحب يتم تشغيلها بأجهزة استشعار تكون م
 الرصد من السحب إىل األرض على الرتددات املنخفضة للحصول على التفاصيل املتصلة بالتفريغات على املستويات الدنيا.

ا )يظهر على خريطة للساحل الشرقي لفلوريد (LDAR)تبني بيانات نظام كشف الّبق وقياسه  6-3الصورة يف أسفل اليسار الشكل 
غرب مقابل االرتفاع )أعلى اليسار( وعلى لوحة مشال جنوب مقابل االرتفاع )أسفل اليمني، -جزئياً(. أسقطت البيانات على لوحة شرق

 درجة(. )أعلى اليمني(، تعرض اللوحة البيانات يف شكل مخس حصص تبلغ كل واحدة منها دقيقة. 90دارت هذه اللوحة بزاوية 

 ساعة 24يف مدة  581 11سجالت عواصف رعدية بلغ عددها 
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 6-3 الشكل

 ام كشف البرق وقياسه في الوقت الفعليبيانات نظ

Meteo-06-03 
 االستشعار عن ب عد من األرض 7.6

. 1.5 اجلزء لقد ش رح السّب الرأسي للغالف اجلوي باستعمال االستشعار املنفعل عن ب عد من السواتل بشكل مفصل يف
اجون إىل ؤات احمللية الدقيقة أو العلماء الذي يقومون ببحوث عاملية تحتاملتخصصني يف األرصاد اجلوية الذي يضعون التنب أن غري

 سّب الغالف اجلوي باستبانة رأسية أكّب قرب سطح األرض مقارنة مبا ال ميكن أن توفره نظم السواتل.

ال جهاز لقياس اإلشعاع مويعتّب االستشعار املنفعل عن ب عد باجتاه السماء من بني السبل الكفيلة بتوفري هذه ا ملعلومات، باستع
لوضع  GHz 58و 50يركب على سطح األرض. وتستعمل أجهزة قياس اإلشعاع جمموعة من القنوات يف نطاق األكسجني بني 

لتوفري املعلومات بشأن التباين يف خبار املاء على املستوى األفقي،  GHz 24و 21قياس لبنية درجات احلرارة. وتستعمل القنوات بني 
نطاق  لرصد السحب. ويستفيد قياس خبار املاء من الرصدات اإلضافية يف الطبقات السفلى يف GHz 30فذة يف منطقة وتستعمل نا

 .GH 183 امتصاص خبار املاء على

وتوجد قنوات االستشعار عن ب عد القائمة على األرض اخلاصة بدرجات احلرارة والرطوبة يف نفس املنطقة اليت توجد فيها أجهزة 
بعض  املنفعل الساتلي، ومع ذلك فهي تستعمل بوجه عام نطاقات أوسع تضم نطاقات متقامسة مع خدمات أخرى. ويف االستشعار

من لوائح الراديو، تتمتع أجهزة قياس اإلشعاع املقامة على األرض بنفس  340.5سيما تلك اليت يتناوهلا الرقم  نطاقات الرتدد، ال
مازال عدد و عد، بيد أن هذه األجهزة قد حتتاج إىل محاية خاصة يف نطاقات أخرى. ب   احلماية املمنوحة لالستشعار الساتلي عن

أجهزة قياس اإلشعاع القائمة على األرض العاملة قليل نسبياً، غري أنه يتوقع نشر أعداد أكّب يف املستقبل القريب. وينبغي اعتماد 
 ل مع اخلدمات األخرى.منط واقعي للتقاسم عند نشر أجهزة قياس اإلشعاع لتفادي التداخ

( من GHz 142كما يستفيد االستشعار املنفعل عن ب عد ملكونات أخرى من الغالف اجلوي، مثل األوزون )بشكل خاص على 
 عدد كبري من أجهزة قياس اإلشعاع القائمة على األرض.

 نظم الطائرات بال طيار 8.6
استكشاف األرض ويف األرصاد اجلوية. وتستجيب نظم الطائرات  تزداد أمهية يف عمليات (UAS)بدأت نظم الطائرات بال طيار 

طيار للمتطلبات املتصلة بالرصد يف املناطق اليت ال ميكن فيها نشر نظم الرصد التقليدية أو عندما يكون من املستحيل إرسال  بال
وتستعمل  .ة(واألعاصري احللزوني األعاصريب طول مسافة الرحلة أو عند وجود ظروف حمفوفة باملخاطر )مثل بطائرات بطيار بس
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الطيف غري املرخص به للتحكم يف الطائرة ومراقبتها، على الرغم  ( ألغراض األرصاد اجلوية عادةً 2008طيار )عام  نظم الطائرات بال
تيادي عمن أن بعض النظم تستعمل الرتددات املرخص هبا. وتستخدم نظم الطائرات بال طيار للتطبيقات اليت تشمل اإلطالق اال

للمسابري اهلابطة يف مناطق احمليط اليت حتتاج إىل الرصد جلمع البيانات بشأهنا، والقيام برحالت داخل عواصف واهلوركني واألعاصري 
، ورحالت التحليق للرصد املناطق املتضررة من الطقس القاسي أو من نوبات اجلفاف ومراقبة ذوبان جليد املوقعيةجلمع البيانات 
 يل.القطب الشما

ويتيح استعمال نظم الطائرات بالطيار يف عمليات األرصاد اجلوية حتسني القدرة على التبنؤ بوصول عواصف واهلوركني إىل اليابسة 
وزيادة الوقت املتاح قبلها للجمهور ويسمح بزيادة فهم املناخ. وهناك حاجة إىل الطيف لضمان تراسل البيانات إضافة إىل التحكم 

بال طيار ومراقبتها. وميكن حتقيق هذه اهلدف بتخصيص النطاقات املالئمة ألغراض األرصاد اجلوية )مساعدات نظم الطائرات  يف
 حلجم البيانات املعنية. األرصاد اجلوية( أو باالستعانة بنطاقات أخرى للرتدد وفقاً 
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sensors operating in the Earth exploration-satellite (active) and space research (active) services  

Recommendation ITU-R RS.1166 – Performance and interference criteria for active spaceborne sensors 

Recommendation ITU-R RS.2017 – Performance and interference criteria for satellite passive remote sensing 
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 1امللحق 
 المختصرات شائعة االستعمال في األرصاد الجوية

A  

A/D رقمي-إىل-متاثلي 
AAAS الرابطة األمريكية للنهوض بالعلم 

AARS نظام اإلبالغ اجلوي األوتومايت 

ABSN املنطقة  ة يفالشبكة السينوبتيكية األساسي
 القطبية اجلنوبية )أنتاركتيكا(

ACARS  نظام توجيه اتصاالت الطائرات
 اجلوي واإلبالغ

ACCAD  اللجنة االستشارية للتطبيقات
 املناخية والبيانات

ACMAD  املركز اإلفريقي لتطبيقات األرصاد اجلوية
 ألغراض التنمية

ADAS  نظام احلصول على البيانات من
 فضائية مركبة

ADC حمورل البيانات التماثلية إىل رقمية 

ADEOS )الساتل املتقدم لرصد األرض )اليابان 

ADP املعاجلة األوتوماتية للبيانات 

ADPE نظام املعاجلة األوتوماتية للبيانات 

AFC التحكم األوتومايت يف الرتددات 

AFOS نظام التنبؤ والرصد األوتومايت 

AGC  الكسبالتحكم األوتومايت يف 

AGRHYMET  املركز اإلقليمي للتدريب على األرصاد
اجلوية الزراعية واهليدرولوجيا 

 وتطبيقاهتا التطبيقية

AIRS مسبار األشعة دون احلمراء املتقدم 
 (NASA )أداة هيئة

ALC التحكم األوتومايت يف املستوى 

AM تعديل تضمني سعة املوجه 

AMDAR درة بث بيانات األرصاد اجلوية الصا
 الطائرات عن

AMI اجلمعية األمريكية لألرصاد اجلوية 

AMSR مسبار رصد درجة احلرارة املتقدم 

ANSI املعهد األمريكي للمعايري الوطنية 

AOPC  فريق اخلّباء املعي برصد الغالف اجلوي
 لألغراض املناخية

AOS التقاط اإلشارة 

APT اإلرسال األوتومايت للصور 

ARGOS البيانات وحتديد املواقع على منت نظام مجع 
 NOAAسواتل هيئة 

ASCII  الشفرة املعيارية األمريكية 
 لتبادل املعلومات

ASIC دارة التطبيق اخلاص املتكاملة 
ATMS  مسبار املوجات الصغرية بالتكنولوجيا

 )(NPOESS/NASAاملتقدمة 

ATOVS  املسبار الرأسي املتطور الشغال اخلاص
التلفزيوين باألشعة  بالساتل للرصد

 احلمراء حتت

ATSR اراملس املقياس اإلشعاعي للمسح على طول 

AVCS نظام جهاز التصوير الفيديوي املتقدم 

AVHRR  جهاز قياس اإلشعاع املتطور عايل
 االستبانة جداً 

AWIPS نظام معاجلة معلومات الطقس املتقدم 

B  

BCD العشرية ثنائية التشفري 

BER البتة معدل خطأ 

BPS عدد البتات يف الثانية 

BPSK إبراق بزحزحة الطور ثنائي احلالة 

BR  مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد
 الدويل لالتصاالت

BW عرض النطاق 

C  

0C/N نسبة املوجة احلاملة إىل كثافة الضوضاء 

C&DH التحكم يف البيانات ومناولتها 

CaeM ريانجلنة األرصاد اجلوية للط 

CAgM جلنة األرصاد اجلوية الزراعية 

CAS جلنة علوم الغالف اجلوي 

CBS جلنة النظم األساسية 

CCD  صفيفة من األجهزة املتقارنة
 الشحنات بواسطة
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C ( تابع)  

CCIR ( نظر االلجنة االستشارية الدولية للراديو
قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد 

 الدويل لالتصاالت(

CCl جلنة علم املناخ 

CCRS  عدب   عناملركز الكندي لالستشعار 

CCSDS  اللجنة االستشارية لنظم البيانات
 الفضاء من

CDA  التحكم واحلصول على البيانات 

CDAS حمطة التحكم واحلصول على البيانات 

CEOS جلنة السواتل لرصد األرض 

CERES نظام الطاقة اإلشعاعية للسحب واألرض 

CGMS ريق تنسيق السواتل اخلاصة ف
 اجلوية باألرصاد

CHy جلنة اهليدرولوجيا 

CIESIN رضاأل احتاد الشبكة الدولية ملعلومات علوم 

CIMO جلنة أدوات وطرق الرصد 

CIMSS ويةاجل معهد التعاون لدراسات سواتل األرصاد 

CLICOM احلساب اآليل للمناخ 

CLINO املعدالت املناخية 

CLIPS  املعلومات والتنبؤات املناخيةخدمات 

CLIVAR تقلبية املناخ وإمكانية التنبئ به 

CMA إدارة األرصاد اجلوية الصينية 
CMD التحكم وإصدار األوامر 

CMIS  املرسام املخروطي ملسح األعماق باملوجات
 متناهية الصغر

CMM جلنة األرصاد اجلوية البحرية 

CNES ائيةاملركز الوطي للدراسات الفض 

CNIE اللجنة الوطنية لألحاث الفضائية 

COADS طاتللمحي البيانات الشاملة للغالف اجلوي 

CONUS املنطقة القارية بالواليات املتحدة 

COP اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

COPUOS ارجياخل جلنة االستخدامات السلمية للفضاء 

CORSSAC ن ع اللجنة االستشارية لساتل االستشعار
 ب عد العامل ألغراض مدنية 

COSPAS  نظام البحث واإلنقاذ عن منت ساتل
 (SARSATروسي )راجع 

CPCSA أنشطة تنسيق ودعم برنامج املناخ 

CPR  مقياس اإلشعاع لكيمياء السحب أو إعادة
 إحياء القلب والرئتني

CPU وحدة املعاجلة املركزية 

CRC  اختبار التكرار الدوري/شفرة
 الدوري رالتكرا

CrIS  مسبار األشعة دون احلمراء عرضي املسار
 (NPOESS)أداة 

CrMIS جهاز التصوير باملوجات الصغرية -مسبار
 (NPOESSعرضي املسار )أداة 

CRT أنبوب الشعاع الكاثودي 

CSA وكالة الفضاء الكندية 
CS&C مراقبة االتصاالت وتبديلها 

CSIRO ناعيةوالص منظمة الكمنولث للبحوث العلمية 

CSIS النظام املركزي ملعلومات اخلاصة بالعواصف 

CSM مراقبة النظام املناخي 

CSMA/CD  النفاذ املتعدد الستشعار املوجة احلاملة
 بكشف التصادم

CSTR جملس البحوث العلمية والتقنية 
CTCS نظام القياس عن ب عد والتحكم 

CW موجة مستمرة 

CZCS  الساحليةماسحة لونية للمناطق 

D  

D/A متاثلي-إىل-رقمي 

DAAC مراكز األرشفة الفعلية للبيانات 
DADS نظام أرشفة البيانات وتوزيعها 

DAPS ياناتالب نظام املعاجلة األوتومايت لنظام مجع 

DAS نظام احلصول على البيانات 

DAS نظام إدارة قاعدة البيانات 

DAS نظام النفاذ املباشر 

dB ديسيبل 

DB البث املباشر 

DBMS نظام إدارة قواعد البيانات 

DCPLS نظام حتديد موقع منصة مجع البيانات 

DCP منصة جتميع البيانات 

DCPI استفسار منصة جتميع البيانات 

DCPR استقبال منصة جتميع البيانات 

DCR مقياس اإلشعاع لالرتباط التفاضلي 

DCS نظام جتميع البيانات 



 121 1 امللحق

 

D ( تابع)  

EMUXD جهاز اإلرسال املتعدد 

DIFAX جهاز الفاكس الرقمي 

DIR األشعة دون احلمراء يف فرتة النهار 
DLI واسطة الوصلة اهلابطة 

DLM جهاز مراقبة الوصلة اهلابطة 

DLR وكالة الفضاء األملانية 

DMSP  برنامج التوابع اإلصطناعية اخلاصة
 باألرصاد اجلوية لألغراض الدفاعية

DN ة هبوطعقد 

DOMSAT ساتل االتصاالت احمللية 

DPT اجلهاز الطريف للصورة الرقمية 

DR القراءة املباشرة 

DRGS حمطات القراءة املباشرة األرضية 

DS Dwell Sounding or Sounding 

4/7 VAS operating node)-(GOES 

DSARS  نظام األرشفة والسحب التابعة
 DAMUS لساتل

DSB ر للمسبار املنار املباش 

DSB اإلرسال املباشر لبيانات السّب اجلوي 

DSN شبكة الفضاء السحيق 

DUS نظام استعمال البيانات 

E  
EBR مسجل حزمة اإللكرتون 

EC/AGE  الفريق االستشاري التابع للمجلس
التنفيذي واملعي بتبادل بيانات ونواتج 

 لكرتونيات األرصاد اجلوية ومعايرة اإل

ECMWF ركز األورويب للتنبؤات املتوسطة املدىامل 
EDC "مركز بيانات "ايروس 

EDIMS نظم إدارة البيانات البيئية واملعلومات 

EES ساتل استكشاف األرض 

EESS خدمة السواتل اخلاصة باستكشاف األرض 

EIRP القدرة املشعة املكافئة املتناحية 

EIRPSD املتناحية ةالكثافة الطيفية للقدرة املشعة املكافئ 

ELT وارئالط حاالت جهاز إرسال لتحديد املوقع يف 

ELV مركبة اإلطالق القابلة للتمدد 

EMC التوافق الكهرمغنطيسي 
EMI التداخل الكهرمغنطيسي 

ENSO ظاهرة النتنيو/التذبذب اجلنويب 

ENVISAT السواتل البيئية 

EOS سواتل رصد األرض 

EPIRB  ئالطوار  على موقعمنار راديوي لالستدالل 

EPOCS دراسات مناخ احمليط اهلادي االستوائي 

EPS جهاز استشعار اجلزيء الطاقي 

ERB حصيلة اإلشعاع األرضي 

ERBE جتربة ميزانية اإلشعاع األرضي 

ERL خمتّب البحوث البيئية 

EROS نظام رصد املوارد األرضية 

ESA وكالة الفضاء األوروبية 

ESD  وستايتالتفريغ الكهر 

ETA وقت الوصول املقدر 

ETM منوذج االختبار اهلندسي 

ETM جهاز رسم اخلرائط املواضيعي 

ETS الساتل املخصص لالختبارات اهلندسية 

EUMETSAT  املنظمة األوروبية الستخدام السواتل
 اخلاصة باألرصاد اجلوية

EUV اإلشعاع فوق البنفسجي األقصى 

F  

FAX الفاكس 

FC طئلون خا 

FCC مركب اللون اخلاطئ 

FCC اللجنة الفيدرالية لالتصاالت 

FDM طريقة تعدد اإلرسال بتعدد الرتدد 

FFT حمول فورييه السريع 

FIFO من يدخل األول خيرج األول 

FM تشكيل الرتدد 

FOV حقل الرؤية 

fps اإلطارات يف الثانية 

FSK تضمني الرتدد بالزحزحة 

FSS ستقرةخدمة السواتل امل 

FSS نظام برجمية برجمة الرحالت اجلوية 

G  

GAC تغطية املنطقة الشاملة 
GAME جتربة املومسيات اآلسيوية 

GARP برنامج حوث الغالف اجلوي 
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G ( تابع)  

GARS  نظام األرشفة والسحب من السواتل
 املدار املستقر بالنسبة لألرض ذات

GAW وياجل برنامج املراقبة العاملية للغالف 

GCIP املشروع الدويل على النطاق القاري 

GCM منوذج للدوران العام 

GCOS النظام العاملي لرصد املناخ 

GDTA  الفريق املعي بتطوير االستشعار عن ب عد
 من الفضاء اجلوي

GEO املدار املستقر بالنسبة إىل األرض 

GEWEX التجربة العاملية لدوريت الطاقة واملاء 

GHz ألف مليون دورة يف الثانية( اهرتزجيغ( 

GIMGSP  مشروع النظام املقام على األرض
 M)-(GOES I لساتل

GIMTACS  نظام القياس عن ب عد والتحكم
 M)-(GOES I لساتل

GIS نظم املعلومات اجلغرافية 

GMACS  نظام املراقبة والتحكم للسواتل ذات املدار
 املستقر بالنسبة لألرض

GMDSS  البحار العاملي لالستغاثة والسالمة يفالنظام 

GMS السواتل املستقرة املدار 

GMT توقيت غرينيتش 

GNSS األنظمة الساتلية للمالحة العاملية 
GOES  ساتل يستخدم للمسح البيئي ثابت

 بالنسبة لألرض

GOMS  ساتل األرصاد اجلوية التشغيلي الثابت
 بالنسبة إىل األرض

GOOS  لرصد احمليطاتالنظام العاملي 

GOS النظام العاملي لرصد املناخ 

GOSSP النظم العاملية للرصد الفضائي 

GPCP املشروع العاملي لعلم املناخ اخلاص باهلطول 

GPS النظام العاملي لتحديد املواقع 

GPSOS جهاز استشعار النظام العاملي لتحديد املواقع 

GRC  مركز جلني للبحوث، مركز لويس
 ابقاً س للبحوث

GRS حمطة االستقبال األرضي 

GRT  قاعدة البيانات الوقت الفعلي للسواتل
 ذات املدار املستقر بالنسبة لألرض

GSFC مركز غودارد للطريان الفضائي 

GSN شبكة السطح للنظام العاملي لرصد املناخ 

GSTDN  شبكة البيانات األرضية واخلاصة بتتبع
 الرحالت الفضائية 

G/T وائي مقابل نسبة درجة حرارة كسب اهل
 ضوضاء النظام

GTOS النظام العاملي لرصد األرض 

GTS النظام العاملي لالتصاالت 

GUAN شبكة رصد اهلواء العلوي 

GVAR  متغري السواتل ذات املدار املستقر
 لألرض بالنسبة

GWC املركز العاملي للطقس 

H  

H1/3 ارتفاع األمواج ذي الداللة 

HEPAD شف ألفا والّبوتون ذي الطاقة العاليةكا 

HiRID بيانات جهاز التصوير عالية االستبانة 

HIRS  مسبار األشعة دون احلمراء عايل االستبانة
 (TIROS)أداة 

HOMS األغراض النظام اهليدرولوجي التشغيلي متعدد 

HRD يوم البحوث بشأن عواصف اهلوركني 

HRD (10) وركني يوم البحوث بشأن عاصفة اهل- 
ساتل املدار املستقر ميسح شرقاً كل 

 دقائق يف أوقات معينة 10

HRIS  مسبار دون األشعة احلمراء عايل االستبانة
 أو مسبار قياس التداخل عايل االستبانة

HRPT جهاز الستقبال بث الصور عالية االستبانة 

HRSD (S) ار ساتل املد - يوم مسح عاصفة اهلوركني
 7 1/2رقاً كل املستقر ميسح ش

Hz هرتز سابقاً جوالت لكل ثانية 

I  

I/O مدخالت/نواتج 

I/S جهاز التصوير واملسبار 

IAHS الرابطة العاملية للعلوم اهليدرولوجية 

IAMAS  الرابطة الدولية لألرصاد اجلوية وعلوم
 الغالف اجلوي

IASI  مقياس التداخل لسّب الغالف اجلوي
 باألشعة دون احلمراء

ESIC اجمللس الدويل الستكشاف البحار 

ICSAR اللجنة الدولية للبحث واإلنقاذ 

ICSU اجمللس الدويل للعلوم 
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I ( تابع)  

IEEE معهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات 

IF الرتدد املتوسط 

IFOV جمال الرؤية اآلنية 

IFRB اجمللس الدويل لتسجيل الرتددات 

IGBP الف األرضي الّبنامج الدويل للغ
 احليوي والغالف

IGF مرفق استصدار الصور 

IGFOV جمال الرؤية اهلندسية اآلنية 

IGOSS النظام العاملي املتكامل خلدمات احمليطات 

IHP الّبنامج اهليدرولوجي الدويل 

INDOEX جتربة احمليط اهلندي 

INPE املعهد الوطي لبحوث الفضاء 

INR الصوراملالحة والتسجيل اخلاصة ب 

INR التداخل مقابل نسبة الضوضاء 

INSAT السواتل اهلندية 

IOC احمليطات اللجنة الفنية املشرتكة املعنية بعلوم 

IODE  نظام التبادل الدويل للبيانات
 األوقيانوغرافية واملعلومات

IPCC اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ 

IPD األشعة دون احلمراء 

IR ل خمصص للرصد التلفزيوين باألشعة سات
 حتت احلمراء

IRIG جمموعة األدوات داخل املدى 

IRIS  الرصد الطيفي والقياس واإلشعاعي
 باملوجات دون احلمراء

IRS الساتل اهلندي لالستشعار عن ب عد 

IRU الوحدة املرجعية العطالية 

ISETAP  اجمللس االستشاري احلكومي الدويل
 التكنولوجياهلندسة العلوم و 

ISO املنظمة الدولية للتوحيد القياسي 

ITOS "الساتل التشغيلي احملسرن "تايروس 

ITPR صةاملستخل مقياس إشعاع مقطع درجة احلرارة 

ITU االحتاد الدويل لالتصاالت 

R-ITU  قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد
 الدويل لالتصاالت

J  

JDIMP  مات ة البيانات واملعلو اهليئة املشرتكة إلدار
 GTOSو GOOSو GCOSبني 

JERS الساتل الياباين للموارد األرضية 

JIC املركز املشرتك للجليد 

JMA وكالة األرصاد اجلوية اليابانية 

JPL خمتّب الدفع النفثي 

JSC  مركز الفضاء التابع للجنة العلمية
 جونسون املشرتكة

JSTC رتكةاللجنة العلمية والتقنية املش 

K  

K كيلفني 
kbit كيلوبتة 

kB كيلوبايت 

kbit/s كيلوبتة يف الثانية 

keV آلف فولت إلكرتون 

kHz كيلوهرتز 

KSC مركز كنيدي للفضاء 

KSPS كيلو عينة يف الثانية 

L  

LANDSAT  الساتل اخلاص باستشعار األرض عن ب عد
 التابع للواليات املتحدة األمريكية

TM-LANDSAT اة وضع اخلرائط املواضيعية التابع أد
 LANDSAT لساتل

LaRC مركز النغلي للبحوث 
LAT/LON العرض/ الطول 

LE استخراج عالمة أرضية 

LEO  السواتل العاملة يف مدار منخفض
 لألرض بالنسبة

LEOP طالق وطور املدار املبكراإل 

LeRC مركز "لويس" للبحوث 

LGSOWG املقامة  مليات احملطةالفريق العامل املعي بع
 LANDSATعلى األرض لساتل 

LHCP االستقطاب الدائري من اليسار 

LIDAR األجهزة الضوئية لالكتشاف وحتديد املدى 

LMT التوقيت احمللي 

LOS خسارة اإلشارة 

LPA مضخم القدرة املنخفضة 

lpi خطوط لكل بوصة 

lpm خطوط لكل دقيقة 
LRIT ملعدلبث املعلومات املنخفض ا 
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L ( تابع)  

LRPT بث الصور املنخفض املعدل 

LUT )وحدة طرفية حملية )للمستعملني 

LW إشعاع املوجات الطويلة اهلابط 

LWIR ابطاهل إشعاع املوجات حتت احلمراء الطويلة 

M  

mb ميليبار 
Mbit/s ميغابتة/ثانية 

MB/s عدة ميغابايت/ثانية 

MCC مركز مراقبة الرحالت 
MCDW البيانات املناخية الشهرية للعامل 

MCS دعم قناة الرطوبة 

MDHS  نظام التعامل مع بيانات األرصاد اجلوية 

MDUS البيانات حمطات متوسطة احلجم الستخدام 

MEO مدار األرض املتوسط 

MEPED كاشف اإللكرتون والّبوتون متوسط الطاقة 

MetAids مساعدات األرصاد اجلوية 
METEOSAT جليل الثاين من سلسلة السواتل ألوروبا ا

 الوسطى والشرقية

METOP  السواتل التشغيلية األوروبية لألرصاد اجلوية
 املدار القطيب يف

MetSat سواتل األرصاد اجلوية 
MeV مليون فولت إلكرتون 

MeV/n مليون فولت إلكرتون لكل نوية 

MHS مسبار الرطوبة باملوجات الصغرية 

MHz زميغاهرت 

MLS مسبار باملوجات الصغرية 

MODEM مشكل ومزيل التشكيل 

MODIS تطبيقات موديس )االستبانة املعتدلة للتصوير 
 (NASA باملقاس الطيفي الراديوي( )أداة هيئة

MOPITT  قياس التلوث يف طبقة الرتوبوسفري
 (NASA )هيئة

MOS )ساتل الرصد البحري )اليابان 

MPERSS  يالبحر  لطوارئ التلوثنظام دعم التصدي 

mr ميلرياديانز 
MSFC مركز مارشال لرحالت الفضاء 

MSI التصوير متعددة الطيف 

MSS اخلدمة املتنقلة الساتلية 

MSS املاسح املتعدد الطيف 

MSU وحدة للسّب باملوجات الصغرية 

MTBF متوسط الوقت بني األعطال 

MTF وظيفة حتويل التشكيل 

MUX رسال جهاز تعدد اإل 

MW  عجلة الزخم املوجة املتوسطة ميغاواط
 للموجات الصغرية

N  

N/S مشال/جنوب 

NASA اإلدارة الوطنية لشؤون الطريان والفضاء 

NASCOM  شبكة االتصاالت التابعة لإلدارة الوطنية
 لشؤون الطريان والفضاء 

NASDA الوكالة الوطنية للتنمية الفضائية 

NCDC ملناخية الوطنيةمركز البيانات ا 

N-delta-NE التغري املقابل للضوضاء يف اإلشعاعية 

T-delta-NE التغري املقابل للضوضاء يف درجة احلرارة 

NERC اجمللس الوطي للبحوث البحرية 

NESDIS  الدائرة الوطنية للمعلومات والبيانات
 والسواتل البيئية

NF العدد اخلاص بالضوضاء 

NHC ألعاصري املداريةاملركز الوطي ل 

NHS مركز وطي للهيدرولوجيا 

NIR  األشعة دون احلمراء يف الليل أو اليت تكاد
 تكون دون احلمراء

NMC مركز وطي لألرصاد اجلوية 

NMS مرفق وطي لألرصاد اجلوية واهليدرولوجيا 

NNODS  نظام بيانات احمليط التابعة
 NOAA/NOSS هليئة

NOAA محيطات والغالف اجلوياإلدارة الوطنية لل 

NOAA ساتل ميتسات القطيب 

NOS املسح الوطي للمحيط 

NPOESS النظام الوطي للسواتل البيئية العاملة القطبية 

NRCT اجمللس الوطي للبحوث بتايالند 

NROSS  ع عد التابن ب  عنظام استشعار احمليط
 للقوات البحرية

NRSA دالوكالة الوطنية لالستشعار عن ب ع 

NRZ ال ميكن العودة إىل الصفر 

L-NRZ ال ميكن العودة إىل مستوى الصفر 
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N ( تابع)  

NSSFC املركز الوطي للتنبؤ بالعواصف القاسية 

NSSL املختّب الوطي للعواصف القاسية 

nT نانو تيسال 

NWP التنبؤ العددي بالطقس 

NWS املرفق الوطي للطقس 

O  

O&M العمليات والصيانة 

OAD حتديد املدار واالرتفاع 

OAR اجلوي مكتب البحوث بشأن احمليط والغالف 

OCTS جهاز استشعار درجة حرارة احمليط 

OHP برنامج اهليدرولوجيا التشغيلية 

OMI مقياس األوزون 

OMPS جهاز رسم مقاطع وخرائط األوزون 

OOPC  فريق اخلّباء املعي برصد احمليطات
 لألغراض املناخية

OQPSK إبراق رباعي بزحزحة الطور متخالف 

P  

P/SEC نبضات يف الثانية 

P-P من ذروة إىل ذروة 

PA مضخم القدرة 

PAM تعديل سعة النبضة 

PCM تعديل الشفرة النبضية 

PDL شحنة بيانات املعاجل 

PDR ترحيل البيانات املعاجلة 

PE معادلة بدائية 

PEP قدرة ذروة غالفية 

PEP ة من اخلطأ االمسي املتعددمحاي 

PFD كثافة تدفق الطاقة 

Pixels  عناصر الصورة 

PKM Perigee Kick Motor 

PLL عروة الطور املغلقة 

PM تشكيل الطور 

PN يشبه الضوضاء 

POES التوابع اإلصطناعية قطبية املدار العاملة 

PPM أجزاء يف املليون 
PPS نبضات يف الثانية 

PR ولرادار اهلط 

PRF تردد تكرار النبضات 

PROFS التنبؤ الّبنامج اخلاص بالرصد اإلقليمي وخدمة 

PROMET  الفريق العامل اخلاص بتوفري معلومات
 األرصاد اجلوية

PSK تشكيل اإلبراق بزحزحة الطور 

PWM تشكيل سعة النبضة 

Q  

QC مراقبة اجلودة 
QPSK إبراق رباعي بزحزحة الطور 

R  

R رايالغ 

RA أجهزة القياس من االرتفاع بواسطة الرادار 

R/Y roll/yaw 

R&D البحث والتطوير 

RBSN الشبكة السينوبتيكية األساسية اإلقليمية 

RCS نظام مراقبة رد الفعل 

RF الرتددات الراديوية 

RFI تداخل الرتددات الراديوية 

RGB أمحر/أخضر/أزرق 

RH الرطوبة النسبية 

RHCP قطاب الدائري من اليمنياالست 

RMDCN اجلوية الشبكة اإلقليمية لتوصيل بيانات األرصاد 

RMS جذر متوسط املربعات 

RPM الدورات يف كل دقيقة 

RSS جذر جمموع املربعات 

RSU  عدب   عنوحدة االستشعار 

RT الوقت احلقيقي 
RW عجلة رد الفعل 

RWA جمموع عجلة رد الفعل 

S  

S/C ئيةمركبة فضا 

S/N نسبة اإلشارة مقابل الضوضاء 

S/N0 نسبة اإلشارة مقابل كثافة الضوضاء 

VAS-S  مسبار املسح الدوامي يف الطيف املرئي
 وحتت األمحر املمدد للغالف اجلوي
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S ( تابع)  

VISSR-S  مقياس اإلشعاع باملسح الدوامي يف الطيف
 املرئي وحتت األمحر املمدد

SAD ويةمسبار/بيانات ثان 

SAGE جتربة اهلباء والغاز يف السرتاتوسفري 

SAR فتحة الرادار االصطناعية، أو البحث واإلنقاذ 

SARSAT  بعاملساعدة على التت -ساتل البحث واإلنقاذ 

SATCOM شبكة االتصاالت بواسطة التوابع اإلصطناعية 

SBUV الشمسي األشعة فوق البنفسجية جلهاز االنتثار 

SC/N0 ءاملة الفرعية مقابل كثافة الضوضانسبة احل 

SC/OMS  اللجنة الفرعية املعنية بسواتل األرصاد
 اجلوية العاملة

SC/OES العاملة اللجنة الفرعية املعنية بسواتل املسح البيئي 

SCHOTI  املؤمتر الدائم لرؤساء مؤسسات التدريب
 التابعة للمرافق الوطنية لألرصاد اجلوية

SCIAMACHY المتصاص الضوئي التصويري باملسح مطياف ا
 خرائط الغالف اجلوي ألغراض إعداد

SCO مذبذب املوجة احلاملة الفرعية 

SCSMEX جتربة املومسيات جنوب الصني 

SDUS حمطة استعمال البيانات صغرية احلجم 

SeaWiFS مسبار حقل رؤية واسع - رؤية البحر 
SEC ثانية 

SEM جهاز رصد البيئة الفضائية 

SEU حادث وحيد 

SGLS نظام الوصل األرضي مع الفضاء 

SIGWX األحوال اجلوية اهلامة 

SIR رادار التصوير للمكوك الفضائي 

SIRS  مطياف األشعة دون احلمراء احملمول
 السواتل على

SIT  فريق التنفيذ االسرتاتيجي التابع للجنة
 سواتل رصد األرض

SLAR رادار جوي للرؤية اجلانبية 

NS  شبكة الفضاء 

SNR )نسبة اإلشارة إىل الضوضاء )الضجيج 

SOCC مركز التحكم يف عمليات املركبة الفضائية 

SOES  اللجنة الفرعية املعنية بسواتل املسح
 العاملة البيئي

SOLAS االتفاقية الدولية لسالمة األرواح يف البحار 

SPM جهاز مراقبة الّبوتون الشمسي 

SPOT رييب لرصد األرضالساتل التج 

SQPSK رباعية تشكيل اإلبراق بزحزحة الطور 

SPREP اهلادي الّبنامج البيئي اإلقليمي جلنوب احمليط 

SR مقياس إشعاع عن طريق املسح 

sr الزاوية القوية 

IR-SR احلمراء قناة مقياس اإلشعاع باملسح باألشعة دون 

VIS-SR ئيةر قناة مقياس اإلشعاع باملسح باألشعة امل 

SSA أنشطة دعم نظام املراقبة العاملية للطقس 

SSM/I  جهاز التصوير اخلاص لالستشعار
 باملوجات الصغرية

SST درجة حرارة سطح البحر 

SSU وحدة سّب طبقة السرتاتوسفري 

STA وكالة العلوم والتكنولوجيا 

STC اللجنة العلمية والفنية 

Ster الزاوية القوية 

STS  الفضائينظام النقل 

SW  املوجة القصرية 

SW التحول 

SWIR  طيف اإلشعاع دون األمحر للطول
 القصري املوجي

SXI جهاز تصوير باألشعة السينية الشمسية 

SXT تلسكوب باألشعة السينية الشمسية 

T  

T/P جتربة طوبوغرافيا/أسطح احمليطات 

T/V فراغ حراري 

T&C القياس عن ب عد والتحكم 

TBUS روف من أجل رسالة رمز من أربعة ح
 بيانات للتقومي الفلكي

TDM قناة تعدد إرسال بتقسيم الزمن 

TDRS الساتل املخصص للتتبع وترحيل البيانات 

TDRSS البيانات شبكة السواتل املخصصة للتتبع وترحيل 

TED كاشف الطاقة االمجالية 

TEMS نظام مراقبة النظام اإلحيائي األرضي 

TES وبوسفريالرت  طبقة ف االنبعاث يفمقياس طي 

TIP  معاجل املعلومات اخلاص بنظامTIROS 

TIR طيف األشعة دون احلمراء احلرارية 

TIROS  املسبار الرأسي املتطور الشغال اخلاص بالسائل
 للرصد التلفزيوين باألشعة حتت احلمراء
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T ( تابع)  

TLM القياس عن ب عد 

TM يجهاز رسم اخلرائط املواضيع 

TMI  جهاز التصوير باملوجات الصغرية لبعثة
 قياس األمطار املدارية

TMR األرصاد اجلوية املدارية 

TO مدار النقل األرضي التزامي 

TOGA احمليطات املدارية والغالف اجلوي العاملي 

TOPC فريق الرصد األرضي املعي باملناخ 

TOMS  األوزون الكلي من احمليطات األرضية
 حتاد اإلقليمي السادساال يف

TOS  النظام التشغيلي اخلاص بنظامTIROS 
TOVS املسبار الرأسي التشغيلي اخلاص بنظام TIROS 

TRMM بعثة قياس األمطار يف املناطق املدارية 

TRUCE جتربة املناخ احلضري يف املناطق املدارية 

TT&C التتبع والقياس عن ب عد 

TV  يونالفراغ احلراري أو التلفز 
TVM  النقل على منطVAS 

U  

UHF تردد فوق العايل 

UNEP برنامج األمم املتحدة للبيئة 

μrad ميكروراديان 
μs ميكروثانية 

UTC التوقيت العاملي املنسق 

UV األشعة فوق البنفسجية 

V  

VAS  مسبار للغالف اجلوي لقياس املوجات
 احلمراء املرئية واألشعة دون

VCP تعاون التطوعيبرنامج ال 

VDB  قاعدة البيانات اخلاصة مبقياس اإلشعاع باملسح
 الدوامي يف الطيف املرئي وحتت األمحر املمدد

VDUC  مركز استعمال بياناتVAS 

VHF  ًتردد عايل جدا 

VIIRS  مقياس اإلشعاع/جهاز التصوير باألشعة
 املرئية ودون احلمراء

VIP  معاجل الصورةVAS 

VIRGS يل الصور اخلاص مبقياس نظام تسج
اإلشعاع باملسح الدوامي يف الطيف املرئي 

 وحتت األمحر املمدد

VISSR  مقياس اإلشعاع باملسح الدوامي يف الطيف
 املرئي وحتت األمحر املمدد

VOS سفينة رصد طوعية 

VREC  مسجل البيانات ملقياس اإلشعاع باستبانة
 عالية جداً 

VSWR بل املوجةنسبة القدرة بالفولت مقا 

VTPR  مقياس إشعاعي )راديومرت( لقياس التوزيع
 الرأسي للحرارة

W  

WAFC املركز العاملي للتنبؤات املساحية 
WCASP الّبنامج العاملي للتطبيقات واخلدمات املناخية 

WCDA  حمطةWallops  للتحكم واحلصول
 البيانات  على

WCDMP اقبة املناخر الّبنامج العاملي للبيانات املناخية وم 

WCFP الّبنامج العاملي للبيانات املناخية 

WCP برنامج املناخ العاملي 

WCRP الّبنامج العاملي للبحوث املناخية 

WDC املركز العاملي للبيانات 

WEFAX نظام نسخ خرائط األرصاد اجلوية عن ب عد 

WHYCOS النظام العاملي لرصد الدورة اهليدرولوجية 

WMO لعاملية لألرصاد اجلويةاملنظمة ا 

WRC املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

WSFO مكتب خدمة التنبؤ بالطقس 

Tap-WSFO  وصلة االتصاالت املقامة على األرض التابعة
ات ملكتب خدمة التنبؤ بالطقس املعنية بنقل بيان
 السواتل ذات املدار املستقر بالنسبة لألرض

WWRP حوث الطقسالّبنامج العاملي لب 

WWW املراقبة العاملية للطقس 

WX الطقس 

X  

XBT جهاز قياس حرارة األعماق الال مستبعد 

XRI جهاز تصوير باألشعة السينية الشمسية 

XRS مسبار باألشعة السينية الشمسية 
Y  

yr سنة 
Z  

Z خمتصر شائع لتوقيت غرينتش أو التوقيت الدويل 
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