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  للطیرانلجنة األرصاد الجویة 

  عشرة الخامسةالدورة 
  اجتماع شعبة األرصاد الجویة

  ٢٠١٤لعام 

  ١٨/٧/٢٠١٤ – ٧، لیامونتر
 

 تحسین سالمة وكفاءة المالحة الجویة الدولیة من خالل تعزیز توفیر خدمات األرصاد الجویة :٢البند رقم 

االستراتیجیة وما تعزیز معلومات األرصاد الجویة المتكاملة لدعم عملیة صنع القرارات التشغیلیة  :٢-٢
من حزم  B1-AMET بما في ذلك الوحدة( ٢٠١٨قبل التكتیكیة والتكتیكیة اعتبارًا من عام 

 التحسینات في منظومة الطیران)

  خدمات األحوال الجویة الفضائیة دعمًا للطیران
  )سترالیاأمن (مقدمة 

  ملخص
الفضائیة بدعم عملیات مراكز األحوال الجویة ه الورقة معلومات عن ضرورة قیام تعرض هذ

ن قدرة المكتب األسترالي لخدمات األرصاد الخاصة باألحوال الجویة الفضائیة على الطیران، وتُبیّ 
توفیر معلومات بشأن األحوال الجویة الفعلیة والمتوقعة في الفضاء الجوي دعمًا للمالحة الجویة 

  .٣الدولیة. ویرد اإلجراء المطلوب من االجتماع في الفقرة 

 مقدمةال -١

وٕاقرارًا بذلك أصدر اجتماع شعبة  .ل خطرًا على الطیرانمن المعروف أن ظواهر الجو في الفضاء ُتشكّ  ١- ١
إلنشاء هیئة مالئمة تتولى، بالتشاور مع التي تدعو االیكاو إلى اتخاذ الترتیبات  ١/٢٠التوصیة  ٢٠٠٢األرصاد الجویة لعام 

ة وغیر یتوفیر معلومات للمالحة الجویة الدولیة عن العواصف اإلشعاعیة الشمس منظمة الصحة العالمیة، تقییم ج) الحاجة إلى
 ذلك من األخطار األحیائیة.

وكّلفت لجنة المالحة الجویة فریق مراقبة البراكین على الطرق الجویة الدولیة دراسة ُسُبل تنفیذ التوصیة  ٢- ١
مات عن األحوال الجویة الفضائیة دعمًا للمالحة الدولیة" . وأعّد الفریق مشروع "مفهوم للعملیات ألغراض توفیر معلو ١/٢٠

خدمة األرصاد  —وما یقترن بذلك من أحكام الملحق الثالث  MET/14-IP3 | CAeM-15/INF.3 على النحو الوارد في الورقة 
  .MET/14-WP/11 | CAeM-15/Doc.11، المقترحة في الورقة الجویة للمالحة الجویة الدولیة

  المناقشة -٢
 .اآلن النظر في أنجع وأكفأ الُسُبل لتوفیر الخدمات الجویة الفضائیة إلى الطیران بطریقة مّتسقة دولیاً  نیتعیّ  ١- ٢

وفي غضون ذلك، یجب مراعاة األنواع األربعة من الظواهر المناخیة الفضائیة وهي العواصف الجیومغناطیسیة وعواصف 
 ف المتأّین.اإلشعاع الشمسي والتوهجات الشمسیة واضطرابات الغال
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وتكتسي مسألة االتساق في المعلومات أهمیة قصوى بالنسبة للظواهر الكونیة مثل عواصف اإلشعاع الشمسي  ٢- ٢
فالمراكز اإلقلیمیة لإلنذار باألحوال الجویة  .وآثار التوهجات الشمسیة والتوقعات الطویلة األجل للعواصف الجیومغناطیسیة

ل إلعداد تستخدم أساسًا نفس بیانات السوات تي تصدر حالیا تنبؤات بشأن تلك الظواهرالفضائیة، في جمیع أنحاء العالم، وال
التنبؤات والمالحظات. ولهذا السبب، فمن شأن قیام مركزین عالمیین بتقدیم منتجات وخدمات متناغمة ألوساط الطیران أن یوّفر 

 قدمة.دي تكرار المعلومات المُ تیح الدعم المناسب وتفاحالo مثالیًا لمسألة المنتجات الكونیة ویُ 
على  ألحوال الجویة الفضائیةاوهناك، في كثیر من األحیان، اختالف كبیر بین األقالیم من حیث آثار  ٣- ٢

فهاتان الظاهرتان تتطلبان شبكة مكّثفة من مراكز المراقبة على السطح  .الغالف المتأّین، وفي الحقل الجیومغناطیسي بدرجة أقل
المستوى اإلقلیمي لتحدید اآلثار والتنبؤ بها بدرجة بصعب بلوغها في المراكز العالمیة. وینطبق وقدرًا كبیرًا من المعارف على 

 على آثار الغالف المتأّین على نظم سواتل المالحة العالمیة. ذلك، بشكل خاص،
 أسترالیایصال معلومات األحوال الجویة الفضائیة وتیسیرًا لعملیات الطیران، تدُعم إولبلوغ المستوى األمثل في  ٤- ٢

البنیة التي عرضتها المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة خالل االجتماع الثامن لفریق مراقبة البراكین على الطرق الجویة الدولیة 
قدمان خدمات ذات طبیعة كونیة ولشبكة لمركزین عالمیین (یوفران ما یلزم من احتیاط ودعم) یُ ) IAVWOPSG/8-IP/9(انظر 

ذات الموارد الكافیة لتوفیر عملیات الرصد والتحلیل والتنبؤات فیما یتصل بالخدمات التي تعتبر ذات  من المراكز اإلقلیمیة
 .طبیعة إقلیمیة

أیضًا بأن ینظر االجتماع في استحداث حزمة من الخدمات والقدرات الدنیا بالنسبة للمراكز  أسترالیاتوصي  ٥- ٢
وینبغي أن تشمل تلك  .ة لتأمین توفیر أكفأ وأنجع الخدمات لقطاع الطیرانالعالمیة واإلقلیمیة لمراقبة األحوال الجویة الفضائی

 المواصفات والقدرات ما یلي:
 تحدید مواصفات المنتجات والخدمات الكونیة وتوحیدها؛ •
 تحدید مواصفات المنتجات والخدمات اإلقلیمیة وتوحیدها؛ •
 توزیع المنتجات على الصعیدین اإلقلیمي والعالمي؛ •
 الحدود في المنتجات والخدمات؛االتساق عبر  •
 تطبیق نظام إلدارة النوعیة؛ •
 تحدید المؤهالت والكفاءات الالزمة؛ •
 العمل على مدار الیوم؛ •
 التواصل مع المنتفعین وتدریبهم؛ •
 استحداث آلیة السترداد التكالیف؛ •
 التحلیل الالحق للظواهر والتماس ردود أفعال المنتفعین والتحقق من التنبؤات؛ •
 ا المعلومات، النمذجة وبنیة نظم االتصاالت؛تكنولوجی •
 مواصلة البحث والتطویر. •

سترالي لخدمات التنبؤات الجویة في الغالف المتأّین ُیقدم، منذ السبعینات، خدمات وما فتئ المكتب األ ٦- ٢
البدایة ثم مؤخرًا في المعلومات بشأن األحوال الجویة في شكل تخطیط ومشورة باالتصاالت الرادیویة ذات الترددات العالیة، في 

ات جیومغناطیسیة، وخدمات لالتصاالت بالسواتل وللمالحة، فضًال عن طائفة من ر یذشكل تحذیرات وانذارات باإلشعاعات وتح
 ألسترالیا الذي أنشأته الحكومة االتحادیة ،سفیریة والعالیة الترددات. وقد أصبح هذا المكتبنو الخدمات االستشاریة الرادیویة األیو 

، حیث تم توسیع نطاق مرافق رصد ٢٠٠٨ضمن وزارة الداخلیة، فرعًا من فروع مكتب األرصاد الجویة في عام  ١٩٤٧عام في 
 .األحوال الجویة الفضائیة والتنبؤ بها لتشمل على سبیل المثال، أجهزة حساب عالیة األداء وشبكة موسعة للرصد

سترالي لخدمات التنبؤات الجویة في الغالف المتأّین مركزًا إقلیمیًا لإلنذارات یعمل منذ أمد المكتب األل شغِّ ویُ  ٧- ٢
ونیوزیلندا وغینیا الجدیدة (استراالسیا) وُیمثل أحد المراكز الخمسة عشر في العالم التي توفر تنبؤات  أسترالیاطویل في منطقة 

ب عددًا من المراكز اإلقلیمیة في بناء القدرات لرصد األحوال الجویة األحوال الجویة الفضائیة وترُصُدها. وقد ساعد المكت
 .الفضائیة في مناطق أخرى، بما في ذلك في كوریا الجنوبیة وجنوب أفریقیا
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المعنیة بدراسة  االیكاو ویعمل المكتب األسترالي بنشاط على الصعید الدولي أیضًا من خالل فرقة عمل ٨- ٢
تقییم آثار األحوال الجویة الفضائیة على النظم العالمیة للمالحة باألقمار  غیةبالغالف المتأّین في أسیا والمحیط الهادئ، 

بصفته عضوًا كذا االصطناعیة بما في ذلك نظم تقویة اإلشارات باألقمار االصطناعیة ونظم تقویة اإلشارات بالنظم األرضیة، و 
بین البرامج التابع للمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة المعني باألحوال الجویة الفضائیة الذي أسهم إسهامًا بارزًا  في فریق التنسیق

وفي إعداد مسودات القواعد والتوصیات الدولیة الخاصة في إعداد مفهوم االیكاو للعملیات الخاص باألحوال الجویة الفضائیة 
 باألحوال الجویة الفضائیة بغرض إدراجها في الملحق الثالث.

ویوفر المكتب األسترالي لخدمات التنبؤات الجویة في الغالف المتأّین المنتجات والخدمات لقطاع الطیران عبر  ٩- ٢
، والتحذیرات )http://www.ips.gov.au/Products_and_services (یصاً وصلة بینیة للمنتجات والخدمات المصممة خص

واإلنذارات للمشتركین الُمقدمة بواسطة البرید اإللكتروني والرسائل الهاتفیة القصیرة والتقاریر الیومیة والشهریة والخدمات 
 من مرفق هذه الورقة قائمة مفّصلة بالمنتجات والخدمات التي ُیقدمها المكتب لقطاع الطیران.تضیاالستشاریة. و 

وقد رّسخ المكتب أقدامه كجهة لتقدیم خدمات األحوال الجویة الفضائیة حیث اكتسب خبرة مكّثفة منذ زمن  ١٠- ٢
راض االتصاالت الرادیویة عالیة الترددات، طویل في توفیر التنبؤات والخدمات الخاصة باألحوال الجویة الفضائیة والسیما ألغ

، ویوجد في موقف جّید لتوفیر منتجات وخدمات األحوال الجویة فضًال عن تاریخ طویل من االلتزام إزاء أوساط الطیران
 الفضائیة ألوساط الطیران في المستقبل.

   أدناه: ةُیرجى من االجتماع أن ُیصدر التوصی ١١- ٢

  بما یلي: مراكز مراقبة األحوال الجویة الفضائیة یوصي – X/٢التوصیة 
توفیر معلومات عن األحوال الجویة الفضائیة دعمًا لعملیات الطیران   ) أ

عبر مركزین عالمیین (یؤمنان االحتیاط والدعم الالزمین) للخدمات ذات 
الطبیعة العالمیة وشبكة لمراكز إقلیمیة ذات موارد كافیة للرصد والتحلیل 

  ؛ما یتصل بالخدمات التي ُتعتبر إقلیمیة في طبیعتهافی اتوالتنبؤ 
حزمة من الخدمات والقدرات الدنیا لدى مراكز رصد األحوال الجویة   ) ب

 الفضائیة على الصعید اإلقلیمي وتشمل ما یلي:
 تحدید مواصفات المنتجات والخدمات الكونیة وتوحیدها؛ •
 تحدید مواصفات المنتجات والخدمات اإلقلیمیة وتوحیدها؛ •
 وزیع المنتجات على الصعیدین اإلقلیمي والعالمي؛ت •
 االتساق عبر الحدود في المنتجات والخدمات؛ •
 تطبیق نظام إلدارة النوعیة؛ •
 تحدید المؤهالت والكفاءات الالزمة؛ •
 العمل على مدار الیوم؛ •
 التواصل مع المنتفعین وتدریبهم؛ •
 استحداث آلیة السترداد التكالیف؛ •
 والتماس ردود أفعال المنتفعین والتحقق من التنبؤات؛التحلیل الالحق للظواهر  •
 تكنولوجیا المعلومات، النمذجة وبنیة نظم االتصاالت؛ •
 .مواصلة البحث والتطویر •
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  االجتماع من المطلوباإلجراء  -٣
 ما یلي:ب ُیرجى من االجتماع أن یقوم ١- ٣

  هذه الورقة؛ بالمعلومات الواردة في علماً  اإلحاطة  ) أ
 .لمعروضة علیهاالُمقترحة  ةالتوصینظر في اعتماد مشروع ال  ) ب

----------------- 
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APPENDIX 
 

AUSTRALIAN BUREAU OF METEOROLOGY  
SPACE WEATHER SERVICES FOR AVIATION 

 
The Australian Bureau of Meteorology’s Ionospheric Prediction Service (BoM/IPS) has provided space 
weather information services to the aviation industry for around 40 years. The following products and 
services relevant to the aviation industry are provided by the BoM/IPS. 
 
A.1 Space weather monitoring and alert services for aviation 
 
The NOAA Space Weather Prediction Centre (NOAA/SWPC) have developed a set of scales (R for radio 
blackout, S for solar radiation storm and G for geomagnetic storms) that are widely used by space weather 
forecast centres and adopted for space weather forecasting and monitoring for aviation. The R3, S3 and 
G3 levels are used by BoM/IPS for issuing alerts to aviation customers. 
 
A.2 Radio blackouts  
 
Solar X-ray flare events (NOAA R-scale) ionise the lower ionosphere causing attenuation (absorption) of 
HF radio waves in the sunlit hemisphere (HF fades). Solar X-ray flux is monitored by satellites, including 
the NOAA GOES satellite. The effect on HF radio communication is modelled based on peak X-ray flux 
(see Figure 1). Warnings for possible HF fades are issued based on forecast solar flare activity at R1 level 
or greater. Alerts for current HF fades are issued based on solar X-ray flux for a threshold value of R3, 
which indicates the occurrence of an X1 level solar X-ray flare, producing wide area blackouts for HF 
communications on the sunlit side of the Earth and degradation of low-frequency navigation signals. 
 

SUBJ: IPS HF RADIO COMMUNICATIONS WARNING 14/15 
ISSUED AT 25/2330Z FEBRUARY 2014 
BY THE AUSTRALIAN SPACE FORECAST CENTRE. 
 
HF COMMS FADEOUTS EXPECTED DURING DAYLIGHT HOURS 
FROM 26-28 FEBRUARY 2014 
IF COMMS DIFFICULTIES EXPERIENCED TRY A HIGHER FREQUENCY BAND 
_____________________________________________________________ 
 
SOLAR ACTIVITY FORECAST       HF COMMS FADEOUTS              
26 Feb:  Moderate to high     Possible              
27 Feb:  Moderate to high     Possible              
28 Feb:  Moderate to high     Possible              

 
Figure 1. IPS HF Radio Communications warning for possible HF fade due to  

R1 or greater solar flare event 
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Figure 2. Modelled effect on the minimum HF radio frequency available for communication on a 1500km 
circuit during an R3 Solar X-ray event (refer http://www.ips.gov.au/HF_Systems/6/2/2) 

 
A.3 Solar radiation storms 
 
Energetic solar radiation storm events (NOAA S-scale) result in degraded HF radio propagation 
throughout the polar regions and navigational position errors, and may last for multiple days. Proton flux 
is monitored using particle detectors on-board the NOAA GOES satellite. HF blackout in the polar 
regions is monitored using high latitude riometers (passive HF radio receivers), and ionosondes (HF radio 
vertical sounders). Alerts for aviation are issued for degraded polar HF conditions at the S3 threshold, 
which indicates a flux level of ≥10MeV protons of 103 particles.s-1.ster-1.cm-2 at geosynchronous orbit and 
is indicative of possible radiation hazards in high flying aircraft, and degraded HF propagation through 
the polar regions. 
 
Ground-level events  
Ground-level events (GLEs) are detected by cosmic ray telescopes at high latitudes. GLEs occur 
approximately 16 times per solar cycle. They are an indicator of possible radiation hazard at high latitudes 
and altitudes due to solar energetic particles. These are also related to the S-scale, but are a ground-based 
observation rather than a satellite-based observation. 
 



MET/14-WP/15 
CAeM-15/Doc. 15
Appendix

 

A-3

  
Figure 3. Cosmic ray monitoring for automated detection of Ground Level Events (GLEs), an indicator of 

possible radiation hazard at high latitudes and altitudes (refer http://www.ips.gov.au/Geophysical/1/4 )  
 
A.4 Geomagnetic storms 
 
Alerts for aviation are issued for geomagnetic storm conditions at the NOAA G3 threshold, which 
indicates a geomagnetic storm with a 3-hourly Australian region K-index (geomagnetic storm index) of at 
least 7. 
 
Severe space weather events 
The severe space weather (SSW) service is a forecasting and alert service for very high threshold space 
weather events (G5 and S4/5). This is driven by growing demand for an advance warning of severe space 
weather events from various critical industries such as power networks, aviation, critical infrastructure, 
and emergency services. The SSW service is a combination of improved modelling of high threshold 
events, procedural improvements in the space forecast centre, and tailored communications for critical 
industries. The SSW service aims to identify, with reasonable lead time, solar disturbances with the 
potential to produce a G5 level storm. Storms at that level occur, on average, approximately 4 times per 
11-year solar cycle, and may produce significant anomalous ionospheric gradients at all latitudes affecting 
GNSS-based navigation, as well as significantly impacting HF radio communications. Primarily, the alert 
service is a forecast with varying lead times from 1-72 hours. There is also a real-time monitoring 
component to issue immediate alerts on the observation of an SSW level storm event. 
 
A.5 Services for satellite based navigation 
 
Ionospheric scintillation monitoring and alerts 
BoM/IPS maintains a network of ionospheric scintillation monitors in Northern Australia in support of 
Global Navigation Satellite Systems (GNSS) based navigation and satellite communications near the 
equatorial ionospheric anomaly region. The network monitors ionospheric scintillation levels and GNSS 
satellite loss of lock, with alerts based on threshold levels of ionospheric scintillation index 'S4'. 
 



MET/14-WP/15 
CAeM-15/Doc. 15
Appendix 
 

A-4

 
 

Figure 4. Real time map of ionospheric scintillation level across northern Australia 
(refer http://www.ips.gov.au/Satellite/1/2 ) 

 
Anomalous ionospheric gradient monitoring and alerts 
The Anomalous Ionospheric Gradient (AIG) alert service is currently being developed and is designed to 
alert GNSS users of the presence of ionospheric gradients above a critical threshold. The service is based 
on monitoring data from short-baseline GNSS Continuously Operating Reference Station (CORS) 
networks, from which estimates of peak ionospheric gradient (in mm of slant delay per km of baseline) 
can be calculated.  
 
A.6 HF frequency management 
 
Hourly and daily HAP (Hourly Area Prediction) charts for HF frequency selection for communication 
from specific locations, based on current ionospheric conditions. Hourly NAP (Network to Area 
Prediction) charts for HF communication using multiple base locations and a defined operational area. 
Predictions superimposed on Flight Information Regions (FIRs). 
 

 
 

Figure 5. Hourly Area Prediction (HAP) chart for HF frequency selection from a base at Sydney, as 
produced for Qantas (refer http://www.ips.gov.au/Products_and_Services/5/10/1 ) 
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A.7 Aviation-specific web pages 
 
The BoM/IPS has established a number of customised web-pages for aviation industry clients such as 
Airservices Australia, and individual airlines such as Qantas, Virgin Australia and Jetstar. These pages 
draw together all relevant space weather forecast and monitoring information, as well as customised HF 
prediction tools into a single stop webpage for each customer. 
 
Examples can be found at: 

 QANTAS: http://www.ips.gov.au/Products_and_Services/5/10 
 Airservices Australia: http://www.ips.gov.au/Products_and_Services/5/1 

 

  
 
A.8 Consultancy Services 
 
BoM/IPS has conducted consultancies for the aviation industry for more than 30 years. Historically this 
has been primarily for HF radio communication network planning and frequency management. Other, 
more recent consultancies include validation of the Conterminous United States (CONUS) ionospheric 
threat model within the Ground-Based (GPS) Augmentation System (GBAS) for operation and 
certification in the Australian region; a consultancy undertaken for Airservices Australia in 2010. 
 
 
 
 
 
 

— END — 


