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  تحسین سالمة وكفاءة المالحة الجویة الدولیة من خالل تعزیز توفیر خدمات األرصاد الجویة  : ٢رقم  البند
تعزیز توفیر خدمات األرصاد الجویة القائمة ألغراض صنع القرارات التشغیلیة االستراتیجیة وما قبل   : ٢-٢

  من حزم التحسینات في منظومة الطیران). B0-AMET (بما في ذلك الوحدةالتكتیكیة والتكتیكیة 

  ن ألغراض الطیران المدنيفي الصی المقدمة خدمات طقس الفضاء

  )الصینمة من قدَّ ورقة مُ (
  الموجز التنفیذي

التي تقدمها الصین تعرض هذه الورقة معلومات عن التنبؤات التشغیلیة لطقس الفضاء والخدمات 
 ، وتظهر الورقة قدرات الصین في توفیرلمالحة الجویة الدولیةالمعنیة في مجال احتیاجات تلبیة لال

  .٣االجتماع في الفقرة من ویرد اإلجراء المطلوب  .خدمات طقس الفضاءلمركز عالمي 

 مقدمةال -١

لتعدیل المقترح اوتدعم الصین دعما كامال  .طقس الفضاء تمثل خطرا على الطیران ظواهرالمسلم به بأن من  ١- ١
المعلومات ونشرها بشأن عواصف  بإعدادإدراج أحكام مرتبطة ب ،حة الجویة الدولیةالخدمة األرصاد الجویة للم -لملحق الثالثل

إعداد مزید ب MET/14-WP/6/CAeM-15/DOC. 6كما تؤید التوصیة الواردة في الوثیقة ،االشعاعات الشمسیة (طقس الفضاء)
 طقس الفضاء. عنمن األحكام الخاصة بتقدیم المعلومات 

 ،(NCSW)مركز الوطني لطقس الفضاء ال ٢٠٠٢عام في  (CMA)أنشأت الهیئة الصینیة لألرصاد الجویة  ٢- ١
مركز األرصاد الجویة التابع  یقدم. ودعما لمبادرات االیكاو، ٢٠٠٤عام منذ وبدأت بتوفیر خدمات تشغیلیة لطقس الفضاء 

منتجات روتینیة عن طقس الفضاء باالستناد إلى ، إلى قطاع الطیران ١/٦/٢٠١٢منذ لهیئة الطیران المدني في الصین، 
(تعطیل أجهزة الرادیو،  (NOAA) اإلدارة الوطنیة للمحیطات والغالف الجوي مقاییس ماستخدملمحلیة والدولیة البیانات ا

 .والعواصف االشعاعیة الشمسیة، والعواصف الجیومغناطیسیة)

  المناقشة -٢
  اآلثار العالمیة والمحلیة لطقس الفضاء على الطیران ١- ٢
العاصفة  فقد تدومتطور على درجات مختلفة من ناحیة الزمان والمكان. وتمتد ظواهر طقس الفضاء ت ١- ١- ٢

. ویمكن لالضطراب الجیومغناطیسي أن یمتد فقط دوم عشر دقائقیاالشعاعي  التوهجالجیومغناطیسیة عدة أیام في حین أن 
أقالیم الخط یطرأ أوال على مستوى ومضان األیوني الفي حین أن  ،منخفضةال العرض دوائرإلى  المرتفعة العرضدوائر من 

 .مرتفعةال العرض دوائر أقالیماالستوائي و 
 الرادیو داتتصاالت بواسطة ترداالتالیین: ال ینیرئیسالمجالین الالطیران في  یؤثر طقس الفضاء علىو  ٢- ١- ٢

وٕاشارات لصناعیة واألقمار اموثوق بها بواسطة الترددات العالیة  اتصاالتشركات الطیران إلى  وتحتاجومستویات اإلشعاع. 
لالتصاالت بالترددات الرادیویة  فعاال مثل جزءا رئیسیای یونوسفیروٕان األ .(GNSS)لمالحة باألقمار الصناعیة لالنظام العالمي 

د اإلشارة إلى األرض. أما بالنسبة رتت ىحت یونوسفیرإلى األ (HF)تحتاج الترددات المنخفضة للتردد العالي و للطیران. 
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والتي یجب  ،بواسطة األقمار الصناعیة المرسلة إلى المستویات األعلىن الترددات إف ،بواسطة األقمار الصناعیةلالتصاالت 
التي یتسبب  (D)امتصاص اإلقلیم ظاهرة . وٕان تردداتهااستقرار  یضعف قد تتأثر وتتقلص قوتها أوف ،یونوسفیرأن تمر عبر األ

یة أن تؤثر على الترددات العالیة. یونوسفیر عاصفة األلل كما یمكن ،العالیةالترددات  انتشاریمكن أن یعرقل فالتوهج الشمسي  بها
 (TEC)مثل مستوى اإللكترون العالي  ،یونوسفیر. وثمة اضطرابات محلیة في األعالمياتساع نطاق هذه الظواهر وٕان 

 انتشارؤثر على ت ،)الومضان( وطورها قوتها السریعة من حیث في اإلشارات والتقلباتكثافة اإللكترون التدرجات العالیة لو 
من مراعاة أثر االشعاعات على البشر وعلى إلكترونیات  .والبدّ (GNSS)نظام إشارات االتصاالت باألقمار الصناعیة و 

 والعواصف اإلشعاعیة الشمسیة ذات المّجرات اإلشعاعیةلبیئة  ءالبطي تغیرالإلى هذه الظواهر  أسبابتعود الطائرات. و 
 العالمي.  االنتشار

 ،لطیران المدني الدوليا دعملمراكز إقلیمیة  باإلضافة إلىمراكز عالمیة لهیكلیة  إقامة توافق الصین علىو  ٣- ١- ٢
ینبغي أال  ،تشغیلیة عالمیة ولتوفیر خدمةقلیمیة لطقس الفضاء في شتى أنحاء العالم. توزیع المراكز العالمیة واإلبوتوصي 

في  أخرى أجهزة قیاس على. فینبغي االعتماد بصورة احتیاطیة األقمار الصناعیةالمركز العالمي على رصدات یكتفي باعتماد 
 المضاد لتدقیقاإمكانیة  تیحتاألجهزة األرضیة. وٕان البیانات المحصلة من المصادر األخرى یمكن أن بورصدات أخرى  الفضاء

 للمعلومات.
 طقس الفضاء في الصین لمركز ليتشغیالعمال األنظام  ٢- ٢
طقس الفضاء. وعلى أساس بلتنبؤات لالمصدر الرئیسي  CMA/NCSW المركز الوطني لطقس الفضاء یعتبر ١- ٢- ٢

وتنبؤات موثوق بها لظواهر آنیة  رصدات أن یوفر CMA/NCSW الوطني لمركزلنظام الرصد التشغیلي لطقس الفضاء، یمكن 
 على عملیات الطیران الدولیة.طقس الفضاء التي یمكن أن تؤثر سلبا 

لهیكل المعتمد عادة في خدمة اب شبیهالألعمال شامال نظاما  ، وكخطوة أولى،CMA/NCSWوقد أعد مركز  ٢- ٢- ٢
وهو یستطیع أن یوفر  ،والتطویربحیث یشمل الرصد والتنبؤ والخدمات فضال عن بعض نشاطات األبحاث  ،األرصاد الجویة

 .الشمس إلى األرض نمالبیانات معلومات آنیة وموثوق بها عن 
 المراقبةبهدف تعزیز القدرة على  الحالیة نظم األرصاد الجویةل وفقاطقس الفضاء تم إنشاؤه  مراقبةنظام تشغیلي ل :المراقبة )١

 ).١لفضاء والغالف الجوي (أنظر الشكل في ابصورة غیر منقطعة 
الخدمة االحتیاطیة تتیح منصة مثالیة لرصدات طقس الفضاء وتقدم  (FY) األقمار الصناعیةصبحت أعالمي: القطاع ال )٢

لألرصاد الجویة أجهزة  قمر، یحمل كل (FY-1C) األقمار الصناعیة . ومن نظام(GOES)الالزمة لألقمار الصناعیة 
لقیاس  (FY-2)األرصاد الجویة األقمار الصناعیة المتزامنة مع األجهزة األرضیة تستخدم و كشف عن البیئة في الفضاء. 

ثر الجسیمات المرتفعة تستخدم أساسا لرصد أف (FY-3)الطاقة. أما األقمار الصناعیة  وجسیماتاألشعة السینیة الشمسیة 
نطاق  لرصدقدرات  (FY-3) القمر الصناعي قدمیالجیل الجدید لألقمار الصناعیة، ف اعلى مركبات الفضاء. أم الطاقة
 جیومغناطیسي.ال الحقلرصدات یتیح صور للشمس و  طفسیوفر إمكانیة التقا (FY-4) القمر، أما . واألیونوسفیرالشفق

إجراء تحقیقات منتظمة بشأن بغرض للرصدات األرضیة  الصین: قد تم وضع شبكة على نطاق ياإلقلیمالقطاع  )٣
ومضان الو  یونوسفیرالفوتوسفیر الشمسي والكروموسفیر والحقل المغناطیسي والرادیوي ومعالم كثافة اإللكترون في األ

یتم العمل على إعداد  ،والریاح والحرارة في الطبقة العلیا من الغالف الجوي. وحالیا (D) المنطقة وامتصاص طبقة
األیونیة،  رلمسابست محطات ل ٢٠١٠تم إنشاء في عام  ،یةیونوسفیر رصدات جیومغناطیسیة. وبهدف رصد الظواهر األ

وتم تشغیل  المستمر في طبقة الغالف الجوي (ریومثر)لمقیاس االمتصاص وأربع محطات للومضان، وأربع محطات 
في  GPS/METلألرصاد الجویة محطة لنظام تحدید الموقع  ٨٠٠توافر حالیا أكثر من یي متحرك. و أیونوسفیر مسبار 

 ،)٢٠١٥عام . وفي المستقبل القریب (بحلول )(TECنتاج الخرائط الروتینیة لمحتویات إل CMA/NCSW الوطني مركزال
شبكة لرصد الومضان  ، تم تركیبفي جنوب الصینو محطة.  ٢٥٠٠إلى حوالي  GPS محطاتسیرتفع عدد 

"مشروع رصد طقس الفضاء في  في كأحد األعضاء ،CMA/NCSWیمكن لمركز ي. فضال عن ذلك، یونوسفیر األ
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سلسلة الوسطى للمحطات على ال)، أن یصل إلى البیانات من Meridianالصیني  الزوالي المنطقة الوسطى" (أو المشروع
غیر متبعثرة ورادارات  ،ومسابر أیونیة ،تتشكل هذه المحطات من أجهزة قیاس مغناطیسیة، و شرقا درجة ١٢٠ زٍ خط موا

ورادارات النیزك،  تربوسفیر، - ستراتسفیر - لمیسوسفیرابالتردد العالي، ورادارات المتبعثرة المرتدة العاملة  راداراتالمتسقة، و 
، وبیانات طیف القطب (FPI) بیروت - والرادار البصري (كشف الضوء وتحدید مداه)، ومقیاس تداخل الترددات فابري

 اإلشعاعي. 

  
  بیانات رصد طقس الفضاء باالستناد إلى الرصدات في الفضاء والرصدات من األرض  -١الشكل 

وتنبؤات  وصفا CMA/NCSW الوطني مركزالیوفر  ،البیانات الدولیة والمحلیة : على أساسالتنبؤ والخدمات ٣- ٢- ٢
 ،وٕامكانیة حصول توهج شمسي ،والجیومغناطیسیة ،مثل النشاطات الشمسیة ،من الشمس إلى األرضالممتدة لوضع البیئة 

لرصد وخدمات ا . ویقدم حالیا المركز منتجاتیونوسفیروطقس األ ،والعواصف المغناطیسیة ،وحوادث البروتون الشمسي
رسائل الو  ،یةالهاتف وباالتصاالت ،واإلنترنت ،خالل النشرات الورقیةلمنتفعین من إلى ایومیة وشهریة وسنویة بصورة  والتنبؤات

 لكبار یوفر خدمات خاصةأن ووسائل اإلعالم...إلخ. كما یمكن للمركز  ،والبرید اإللكتروني ،النقالة مقتضبة على الهواتفال
ستیت شبكة توزیع الطاقة و  (Beidou) بیدو نظام مهامو (Change E)  جيشنزو وشانالمركبة الفضائیة ا في ذلك مب ،لزبائنا

، استحدثت قناة رصد الفضاء على شبكة اإلنترنت على العنوان اإللكتروني التالي: ١/٦/٢٠١٣...إلخ. وفي  (State Grid)جرید
ttp://www.weather.com.cn/h . یوفر هذا الموقع معلومات عن طقس الفضاء للجمهور العام.و 

لمنظمة األرصاد  مج بشأن طقس الفضاء التابعبرئاسة فریق التنسیق بین البرا  CMA/NCSWمركزیشارك  ٣- ٢
 االیكاو بخصوص تحدید خدمات طقس الفضاء التي احتاجها الطیران عالمیا. والذي تعاون مع (ICTSW)الجویة 

وهیئة الطیران المدني في الصین، فإن بعض  CMA/NCSWبین مركز جمع  وبموجب اتفاق تعاوني ٤- ٢
قد ُاعدت وُوفرت إلى  ،الرئیسة والتنبؤات والبارامتراتمثل التحذیرات  ،المنتجات الخاصة بطقس الفضاء المتوفرة للطیران

وهي تصدر بصورة  ،طقس الطیرانب لخاصةامنتجات العن طقس الفضاء في منتجات هذه المنتفعین قطاع الطیران. وتم إدماج 
). ویتضمن ٢روتینیة من خالل منصة خدمة األرصاد الجویة للطیران التابعة لسلطة الطیران المدني في الصین (أنظر الشكل 

، یعد هذا المركز وسائل جدید لتوفیر خدمات فضال عن ذلك. CMA/NCSWالئحة أكثر تفصیال عن خدمات مركز المرفق 
باإلضافة  FY األقمار الصناعیةعن طقس الفضاء الستخدامها عملیا في مجال الرصدات العالمیة لطقس الفضاء باستخدام 

 ،على أساس النظم األرضیة اإلقلیمیة والتي تشمل جمیع األراضي الصینیة. لذلك تقدم الرصداتزیادة أعداد الشبكات التي  إلى
 تتمتع الصین بموقع جید یسمح لها بتوفیر خدمات ومنتجات خاصة بطقس الفضاء إلى أسرة الفضاء في المستقبل.

http://www.weather.com.cn/
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  لسلطة الطیران المدني في الصین التابعة خدمة األرصاد الجویة للطیرانمنصة   -٢الشكل 

)http://www.amsc.net.cn/ENG/Flash/Index.aspx#(  
  جى من االجتماع أن یتناول التوصیة التالیة:یر  ٥- ٢

  مركز طقس الفضاء والمركز اإلقلیمي – .../٢التوصیة 
وتّعرف طائفة من المنتجات والخدمات كي تفي باحتیاجات المنتفع  أن تحدد االیكاو

  بالقدرات الالزمة التي ینبغي أن تتوافر لدى المراكز العالمیة واإلقلیمیة لطقس الفضاء.

  على االجتماع مطلوباإلجراء ال -٣
 :القیام بما یلياالجتماع یرجى من  ١- ٣

  ؛یحیط علما بمضمون هذه الورقةأن   ) أ
 .المعروض علیه ةمشروع التوصیینظر في اعتماد أن   ) ب

 ----------  

http://www.amsc.net.cn/ENG/Flash/Index.aspx#
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APPENDIX 
 

CMA/NCSW SPACE WEATHER 
PRODUCTS AND SERVICES FOR AVIATION 

 
A.1 Space weather regular products 

Items Products Description 

1 Summary of previous 24 hours 

a) the solar activity of last 24 hours, latest space 
weather condition and solar eruptive events  

b) the evolution of geomagnetic field, the 
geomagnetic storm and its process;  

c) the space radiation environment condition, the 
disturbance and its source;  

d) the ionosphere process and its latest condition.

2 
Short term forecast of solar 10.7cm 
radio flux 

Forecasting the solar 10.7cm radio flux in the 
coming 24, 48 and 72 hours 

3 Short term forecast of Ap index  
Forecasting the Ap index in the coming 24, 48 and 
72 hours 

4 

Short term forecast of the probability 
of M class solar flare  

Forecasting the probability of M class solar flare in 
the coming 24, 48 and 72 hours 

Short term forecast of the probability 
of X class solar flare 

Forecasting the probability of X class solar flare in 
the coming 24, 48 and 72 hours 

5 
Short term forecast of the probability 
of solar proton event 

Forecasting the probability of solar proton event in 
the coming 24, 48 and 72 hours 

6 

Short term forecast of the probability 
of minor geomagnetic storm 

Forecasting the probability of minor geomagnetic 
storm in the coming 24, 48 and 72 hours 

Short term forecast of the probability 
of major geomagnetic storm 

Forecasting the probability of major geomagnetic 
storm in the coming 24, 48 and 72 hours 

7 Space weather development forecast 

a) Issue the space weather condition in coming 
72 hours;  

b) forecast the space weather event and its 
process; provide manipulation  

8 Ionosphere TEC nowcast The latest condition of TEC map over China 
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A-2

A.2 Aviation space weather index 

The RSG scales from NOAA Space Weather Prediction Centre (NOAA/SWPC) have been widely 
adopted by aviation to describe space weather information. Following the NOAA space weather scales, 
CMA/NCSW provides aviation space weather indexes (see Figure A1) including geomagnetic storms, 
solar radiation storms, and radio backouts based on international and domestic data (e.g. Fengyun 
satellites data). CMA/NCSW also issues space weather alert and forecast based on the scales. 

 
 

Figure A1.    The space weather index for aviation based on the NOAA/SWPC scales 
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A-4

The solar-induced drifting ionospheric electron-density irregularities may lead to the scintillation of trans-
ionospheric GNSS signals. Scintillations not only degrade signal quality but also cause loss-of-lock, 
posing a major threat to GNSS-based applications demanding high levels of accuracy, availability and 
integrity. Using ionospheric scintillation data of both GPS and FY-2D satellites, the services of 
ionospheric scintillation monitoring product in South China have been provided to Guangzhou 2010 
Asian Games and Shenzhen 2011 Universal Games (see Figure A3).  

A.5 Radiation dose for aviation 

 

Figure A4.    The demo system for aviation radiation dose  

It is well known that radiation increases with altitude and latitude. Especially in the polar and high-
latitude regions, solar radiation storms can further increase the radiation exposure to passengers and crew 
in aircraft. A radiation dose calculation system is being developed to provide the radiation exposure 
quantity related to biological risk – effective dose rate (uSv) and accumulated dose expected along a flight 
path (see Figure A4). 

A.6 Total Electron Content (TEC) Map over China 

 

Figure A5.    The TEC Map over China 
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A-5

This near real-time vertical TEC map is produced at CMA by using more than 800 GPS stations data over 
china (see Figure A5). Note that TEC values outside of the china come from the IRI ionospheric model 
and should be treated with caution. This ionospheric product could give the information of the signal 
delay for single and dual frequency GPS applications. 

A.7 HF maritime communications demo system in China 

 

Figure A6.    The demo system for HF maritime communications 

This system can grade the communication quality of the HF links between the cities on land and typical 
locations on coastal marine areas (see Figure A6). The quality of each link is divided into 4 grades 
according to the link midpoint ionospheric status. The results of all links are given as a form, including 
the grades, link distance, midpoint positions. The results can be updated every half an hour. 
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