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 وورد مايكروسوفت بصيغة نسخة_(WAFS) المنطقة لتنبؤات العالمي النظام

 القائمة - ٢

 اسم  بدون شريحة ١-٢

  

  



 

 Articulate® Storyline”“ com.articulate.www صادر عن

 المقدمة - ١

 المقدمة ١-١

 

 المالحظات:

 توفر وال خريطة، شكل في عادة تكون التقليدية، الطريقة باستخدام الجوية الخطيرة حوالنبؤات األت نأ تعرفون لعلكم
 إنتاجها يتم ال فإنه ذلك، إلى وباإلضافة. الجوية واالضطرابات والجليد الركامية السحب نأبش حدودةم معلومات سوى
 ،القصيرة لرحالتتحديث المعلومات لن يكون متاحًا ل أن يعني الذي األمر واحدة، زمنية لخطوةكل ست ساعات  إال

 .جداً  الطويلة للرحالت فيدةم جعلهاثة بالقدر الذي يالمعلومات المحدّ  الخرائط طيعت ال بينما

 بها بأس ال خطوة يعتبرف ،الجوية واالضطرابات والجليد الركامية للسحب الشبكي مبالرس لتنبؤاتل الجديد النظامأما 
  .المشاكل هذه معالجة نحو
لمية كاو والمنظمة العااالي بين، تم عقده القطاعي المستوى على اجتماع في مرة ألول النظام هذا اقتراح تم وقد

  .الدولي الجوي النقل اتحاد لطلب ستجابةفي إطار اال ٢٠٠٢لألرصاد الجوية في عام 
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َم و  مجموعة  هتطوير  على أشرف، و الطيران تخطيطالمحوسبة ل نظمةاأل في لالستخدام أساساً هذا النظام قد ُصمِّ
 .التابعة لاليكاو عمليات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة

، الجوية واالضطرابات والجليد الركامية للسحب الشبكي مبالرس لتنبؤاتا نظامهو الجديد بشأن  دعونا نعرف ماواآلن، 
  ؟مهامكمأداء  علىهذا النظام وكيف سيساعدكم 

  
  
 المقدمة ٢-١

 

 المالحظات:

إن النظام ، فةواحد ةزمنيطوة إال بخ باستخدام الطريقة التقليدية الجوية الخطيرة األحوالنبؤات تبينما ال يتم إنتاج 
 ٦ساعات، ويتم تحديثها كل  ٣زمنية قدرها  ةخطو بالجديد للتنبؤات بالرسم الشبكي يعني أن المعلومات متاحة 

  ساعة. ٣٦ساعات وحتى  ٦ من مقدارهافترة زمنية مقبلة ساعات، وتغطي 
خطوات الزمنية، بينما ال كل في العالمي الصعيد علىاآلن  متاحة الشبكيفإن التنبؤات بالرسم  ذلك، إلى باإلضافةو 

 .محدودة جغرافية مناطقالجليد بأنها ال تتاح سوى لالتنبؤات بو  الجوية الخطيرة األحوالنبؤات تتتسم 
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في بيانات  من الجوية واالضطرابات والجليد الركامية للسحب الشبكي ملتنبؤات بالرسا تتكونوفي هذا النظام الجديدـ، 
 .بأكمله العالم تغطيمتعددة  رأسيةعند مستويات نقاط شبكية صورة 

من أجل  (WAFS)النظام العالمي لتنبؤات المنطقة التي يستخدمها  ةيالشبك نقاطال سيتم إنتاج هذه التنبؤات لنفو 
  .والرطوبة الحرارة ودرجةبالرياح التنبؤات الخاصة 

  ينما تكون وجهتها.أ الرحلةب الصلة ذات المعلومات أحدثدائمًا سيكون لديهم  المستخدمين أن يعنيذلك و 
  .تقليديةبالمقارنة بالتنبؤات ال كبير تحسن هذاو 
  
  
 المقدمة ٣-١

 

 المالحظات:

ساعات، تغطى فترة زمنية مقبلة  ٣زمنية بمسافة بينية مقدارها  إلحدى عشرة خطوةالشبكي التنبؤات بالرسم  إنتاج يتم
 .ساعة ٣٦ساعات وحتى  ٦من 
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 .ساعات ٦ كلتحديث التنبؤات  يتمو 

  (GRIB2)رموز الشبكة الثنائية  درجة، وتصدر البيانات في شكل ١.٢٥بقياس  منتظمةتستخدم التنبؤات شبكة ما ك
  
 المقدمة ٤-١

 

 المالحظات:

  واآلن، كيف ستصلون إلى هذه البيانات؟
يانات عبر ، اللذين يتيحان لكم الوصول إلى هذه الب(WAFCs) هذا هو دور كال المركزين العالميين لتنبؤات المنطقة

اإلنترنت من خالل خدمة التبادل المأمون للملفات عبر نظام بث معلومات المالحة الجوية باألقمار الصناعية 
(SADIS FTP)  وخدمات اإلنترنت للنظام العالمي لتنبؤات المنطقة(WIFS). 

 (SADIS 2G)مار الصناعية معلومات المالحة الجوية باألق بثالجيل الثاني من نظام  إلى البيانات إضافة سيتم ماك
  .٢٠١٣ عام نوفمبرمن شهر تشرين الثاني/اعتبارًا 

  قدم خدمة خارجي.م طريق عن مبه الخاصة البيانات المستخدمين بعضوقد يتلقى 
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أو خدمات اإلنترنت للنظام  ،(SADIS)بث المعلومات الفضائية باألقمار الصناعية لفإذا كان لديكم بالفعل نظام 
في إطار بيانات األرصاد الجوية المعدة  إلىمن تطويركم للوصول  عمل محطة أو ،(WIFS)ت المنطقة العالمي لتنبؤا

مزودكم بمقدور فيتعين أن يكون  ،(GRIB)موز الشبكية الثنائية ر الباستخدام  (WAFS)النظام العالمي لتنبؤات المنطقة 
  .جديدةال نتجاتمال استخدام على قادرة لتكون برمجياتترقية الالقيام ببالخدمة 

  
 المقدمة ٥-١

  

 المالحظات:

يتعين إجراء بعض المعالجة  ،(WAFCs)تحقيق التناغم بين بيانات المركزين العالميين لتنبؤات المنطقة  أجل من
  بيانات السحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية.لاإلضافية 
لسحب الركامية والجليد التنبؤات بالرسم الشبكي لفإن  ضافية،اإل معالجةال هلهذ نتيجة أنهمالحظة  المهم فمن ،وبالتالي

 الحرارة اتودرج الرياحالبيانات الخاصة بإتاحة من  دقيقة ١٢٠ حوالي بعد واالضطرابات الجوية تكون متاحة
  .والرطوبة
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 المقدمة ٦-١

 

 المالحظات:

  بالرسم الشبكي؟ لتنبؤاتاستخدام النظام الجديد ل ينبغي فكيفحسنًا، 
 بالرسم الشبكيالحالة الجوية في طبقات الجو العليا تنبؤات  (WAFCs)المركزان العالميان لتنبؤات المنطقة  أنتجقد ل

  .طيرانال تخطيط فيبغرض االستخدام أساسًا  (WAFS)في إطار النظام العالمي لتنبؤات المنطقة 
لطائرة، ا وقود قار تحالكفاءة المثلى ال لحساب رةالحرا ودرجة الرياحيمكن استخدام تنبؤات  المثال، سبيل علىف لذلك،و 

عمليات تحويل  في الجليدتكون  لخطر المعرضة المناطق إلى لإلشارة عادة النسبية الرطوبة تنبؤات تستخدم بينما
ً المسار الممتدة زمن  .يا

مليات التحويل باستخدام تخطيط الطيران استيعاب النظام الجديد لتنبؤات الجليد والقيام بحساب عاآللية لنظم ليمكن ل
  هذه البيانات عوضًا عن تنبؤات الرطوبة النسبية.

لوجود الجليد أو االضطرابات المهيأة إخبار العمالء بأكثر األماكن بي التنبؤات الجوية عدّ لمُ  الجديدة البياناتتسمح و 
  الجوية أو السحب الركامية.



 

 Articulate® Storyline”“ com.articulate.www صادر عن

 بحيث يمكن دمج مصممة وهي ،(GRIB2)الشبكة الثنائية باستخدام رموز  رقمي شكل في التنبؤات هذه توفير يتمو 
  .طيرانال تخطيطاآللية ل نظمةاأل في مباشرةبياناتها 

  
 المقدمة ٧-١

 

 المالحظات:

التنبؤات بالرسم الشبكي المتعلقة باستخدام تحديد متطلباتهم  – عادة طيرانال شركات - الجويين نمشغلياليجب على 
  .السالمة مخاطر دارةإل طهمخطو  أعمالهم نماذجلإليهم، وذلك وفقًا  ةالخدم ميمقدوالتباحث بهذا الشأن مع 

 عاصفة حولأرادت شركة طيران تجنب منطقة تتكرر فيها تشكيالت السحب الركامية  إذا المثال، سبيل علىو 
التي تتكرر فيها فيتعين بالتالي على موفر خطة الطيران لها أن يعرف كيفية توجيه الطائرة حول المنطقة  استوائية،

  .الخطر الطقستشكيالت السحب الركامية ليجنبها 
تغطيها  منطقة أيوهو ما يعني تجنب  الخدمة، قدمممع  ٠.٧عتبة قيمتها يوافق العميل على  المثال، هذا فيو 

  خطة الطيران. في ٠.٧تشكيالت السحب الركامية بنسبة أكبر من 
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بقيم  علم علىاإلحاطة في مجال الطيران  ةالطيارون ومقدمو خدموبالتالي، فيتعين أن يكون مرحلو الطائرات و 
  .التنبؤات هذه استخدام عند حددها موردوهمالعتبات التي 

  
 المقدمة ٨-١

 

 المالحظات:

 ٣ الملحقوثائق الطيران الواردة في ن شروط ادعمي (WAFCs)المركزين العالميين لتنبؤات المنطقة  أن من الرغم على
لرياح ودرجة الحرارة والرطوبة بالرسم الشبكي لتنبؤات ال وكذلك الجوية الخطيرة حوالنبؤات األت توفير لخال منلاليكاو 

خرائط وثائق الطيران ب انال يدعمهما نفإ، (WAFS)في إطار النظام العالمي لتنبؤات المنطقة في طبقات الجو العليا 
 .والجليد واالضطرابات الجوية في طبقات الجو العليالتشكيالت السحب الركامية للتنبؤات بالرسم الشبكي بصرية 

 

  .لاليكاو ٣الفصل التاسع في الملحق لمعرفة المزيد يرجى االطالع على 
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 البيانات عن نبذة - ٣

 الركامية السحب البيانات: قيم ١-٣

  

 لمالحظات:ا

  .البيانات علىأكثر عمقًا  نظرةواآلن، فلنلق 
 ألمطارهطول كثافة و  السحب كميةإلى  ستندت خوارزميةمية تستخدم فالتنبؤات بتشكيالت السحب الركا

  .١و صفر بينتتراوح  قيمةب يشبك مربع كل فييتم تمثيل المدى األفقي للسحب الركامية و 
 .يالشبك المربع هذاالسحب الركامية في  من ٪٥٠بنسبة  تغطية يعني ٠.٥ الرقمف

 .طول درجة ١.٢٥، وعرض درجة ١.٢٥فيبلغ  يالشبكأما حجم المربع 

  .بصرياً عرضها  عند البياناتالتي تبدو بها هذه  كيفيةعلى ال أمثلةاالطالع في القسم الثالث على  ويمكن
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 الركامية السحب البيانات: قيم ٢-٣

 

 المالحظات:

وحدة  إلى تحويلهايتم  ثم ومن الطيرانبأرقام دالة على مستويات تها وقمالسحب الركامية  قاعدة التعبير عن يتم
  .‘البحر سطح مستوى فوق متر"القياس 

لضغط الجوي ل تكون منسوبةتنبؤات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة  االرتفاعات الواردة في جميع أن الحظويت
  القياسي لاليكاو.
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 الجليد البيانات: قيم ٣-٣

 

 المالحظات:

  التنبؤات بأحوال تكون الجليد. ستخالصتلك طريقة جديدة ال
، الحرارة ودرجة ،)والماء الثلج(السحب المكثفة توليفة من  على الجليدالمعنية بتكون  خوارزمياتال تندتسحيث 

  شديدة البرودة.قطرات مياه تنبئ بوجود  التيالرأسية  الحركة ومعلمات ،النسبية والرطوبة
 .١و ٠ بين الجليدتكون مهيأة ل فرصة تمثلالتي وتتراوح القيم 
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 الجليد :البيانات قيم ٤-٣

 

 المالحظات:

حساب احتمال تكون الجليد  حالياً  الممكن غير فمن ة،الطائر على لتكون الجليد  روتينية قياسات دو وجنتيجة لعدم 
  الجليد ضمن التنبؤات.تكون  مدى شدةبشكل دقيق أو بيان 

 

 ظروف مواجهة احتمالعلى ة للدالل فرصة"مركزين العالميين لتنبؤات المنطقة يستخدمان المصطلح "ال فإن وبالتالي
  .محدد ووقت معين موقع في الجليدتكون 

  لذلك،و 
  الجليد، كلما زاد خطر مواجهة الجليد.ت القيمة العددية لفرصة تكون فكلما ارتفع
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  الرأسية المستويات – الجليد البيانات: قيم ٥-٣

  

 المالحظات:

 .رأسية طبقاتلست  الجليدبتكون  التنبؤات إنتاج يتم

 .هكتوبسكال ١٠٠تبعد كل منها عن األخرى بمسافة ، بينما هكتوبسكال ١٠٠عمق كل طبقة منها  ويبلغ

 .طبقاتطبقة من هذه ال لكلمعادلة التقريبية الطيران الويرد في العمود األيسر من الجدول المبين مستويات 



 

 Articulate® Storyline”“ com.articulate.www صادر عن

 الصافي الجوي االضطراب البيانات: قيم ٦-٣

 

 المالحظات:

يتم ". وهو مؤشر (Ellrod)"إلرود  مؤشرإلى  ستندتباستخدام خوارزمية  (CAT) الجوي الصافي يتم اشتقاق االضطراب
  باالضطراب الجوي الصافي. للتنبؤ أسلوب موضوعيحسابه ب

التنبؤ  نموذج من المستمدقص الرياح الرأسي ناتج حاصل ضرب التشوه األفقي و  أساس على المؤشرهذا  حساب ويتم
  ت الجو العليا.العددي للرياح في طبقا

  .التضاريسكما يتضمن هذا المؤشر االضطراب الجوي الناجم عن 
  .٤٠كون أقل من تبيد أن معظم القيم  ،٩٩و صفريتراوح بين  البيانات طاقن حدومن الناحية النظرية، فإن 
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 الصافي الجوي باالضطرا البيانات: قيم ٧-٣

 

 المالحظات:

لعدم كفاية المالحظات الالزمة  ُتعد احتماًال، وذلكال  (CAT) جوي صافي لفرصة وجود اضطراب العدديةإن القيمة 
  .التوقعات معايرةل

  ومع ذلك، فكلما ارتفعت القيمة العددية لفرصة وجود اضطراب جوي صافي، كلما زاد خطر مواجهة هذا االضطراب.
  .الجوي االضطراب شدةمدى  إلى إلشارة، فمن غير الممكن حاليًا اتفصيلية مالحظاتونتيجة لالفتقار إلى وجود 
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 الرأسية المستويات – الصافي الجوي االضطراب البيانات: قيم ٨-٣

 

 المالحظات:

 .رأسية طبقاتبوجود اضطراب جوي صافي لست  التنبؤات إنتاج يتم

 .هكتوبسكال ٥٠، بينما تبعد كل منها عن األخرى بمسافة هكتوبسكال ٥٠ويبلغ عمق كل طبقة منها 

 .طبقاتطبقة من هذه ال لكلمستويات الطيران التقريبية المعادلة العمود األيسر من الجدول المبين  ويرد في
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 داخل السحاب الجوي االضطراب البيانات: قيم ٩-٣

 

 المالحظات:

  للتنبؤات باالضطراب الجوي داخل السحاب. بيانات أيضا هناك
مع  الكامنة الطاقة في والتغير سحاب،ال وجود إلىلذي يشير ا النموذجوتستند الخوارزميات المستخدمة في ذلك إلى 

 .االستقرار عدماالرتفاع، وهو مقياس ل

  .١و صفر بين سحابال جوي داخل اضطراب مواجهةلفرصة تهيئة الالتي تشير إلى ويتراوح نطاق قيم البيانات 
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 الرأسية المستويات – داخل السحاب الجوي االضطراب البيانات: قيم ١٠-٣

 

 المالحظات:

 ١٠٠رأسية، يبلغ عمق كل طبقة منها  طبقاتباالضطراب الجوي داخل السحاب لخمس  التنبؤات إنتاج يتم
  .هكتوبسكال
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 التفاصيل من مزيدال ١١-٣

 

 المالحظات:

 شكل في التنبؤاتالمتعلقة ب المعلمات جميعبشأن  التفاصيل من مزيديرجى زيارة الموقع اإللكتروني لاليكاو لمعرفة ال
  .أسمائها ورؤوس مواضيعهاو  الملفات عدد ذلك في بما ،(GRIB2)باستخدام رموز الشبكة الثنائية  رقمي
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 والمتوسطة القصوى القيم البيانات: قيم ١٢-٣

 

 المالحظات:

لبالغة الدقة اتفوق كثيرًا دقة  تنبؤاتهمااألصلية ل النماذجفي  (WAFCs)ن لتنبؤات المنطقة ان العالمياالمركز يعتمد 
  .(WAFS) النظام العالمي لتنبؤات المنطقة درجة المعتمدة في نموذج التنبؤات بالرسم الشبكي في إطار ١.٢٥

يتم حساب قيمة قصوى وأخرى متوسطة لكل  ،شبكي مربع كل داخل البيانات تباين عن المعلومات بعض لتوفيرو 
  الصافي، واالضطراب الجوي داخل السحاب.مربع شبكي من أجل التنبؤات بتكون الجليد، واالضطراب الجوي 
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 والمتوسطة القصوى القيم البيانات: قيم ١٣-٣

 

 المالحظات:

مربع شبكي واحد في إطار النظام  داخل تحدث قد التي البيانات قيم تباين توضيحهو  لشريحةالغرض من هذه ا
  .(WAFS)العالمي لتنبؤات المنطقة 

نموذج يتيحها ال أكثر دقة درجة، يتضمن تفاصيل ١.٢٥×  ١.٢٥واحدًا، سعته  مربعًا شبكياً  المثال هذاويوضح 
  .١٠تتراوح بين صفر و  (CAT)اضطراب جوي صافي وجود المهيأة لفرص القيم أن األصلي، توضح 

 .٣ المتوسطة القيمة، بينما تبلغ ١٠ يالشبك المربع داخل هذا القصوى لقيمةوتبلغ ا

  بارهما التوقعات القصوى والمتوسطة لالضطراب الجوي الصافي.ويتم نشر هذين الرقمين باعت
، وذلك التنبؤات إنتاج خاللاإلحصائي  االستيفاءبعمل ذلك  (WAFCs)ويقوم المركزان العالميان لتنبؤات المنطقة 

 .يشبك مربع كل داخل البيانات تباين بشأن المعلومات توفيربغرض 
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 الملفات عدد البيانات: قيم ١٤-٣

 

 الحظات:الم

 .لكل معلمة من معلمات التنبؤ إنتاجها يتم التي المختلفة الملفات عدد الجدول هذا يبين

  القيمة المتوسطة والقيمة القصوى :لجليدل نامعلمت هناك أن الحظيتو 
  القيمة المتوسطة والقيمة القصوى :الجوي داخل السحاب الضطرابل نامعلمتوهناك 

  القيمة المتوسطة والقيمة القصوى :الصافي لجويا ضطرابمعلمتان لالكما أن هناك 
  قمة السحاب وقاعدة السحاب، وعل ووعل فقي،األ مدىال للسحب الركامية: معلمات ثالثبينما هناك 

 .ملفات ٤٠٧خطوة زمنية، فإن مجموع عدد ملفات البيانات يبلغ  ١١ونظرًا لوجود 
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 التنسيق البيانات: قيم ١٥-٣

 

 المالحظات:

المركز العالمي من من أجل تحقيق االتساق والتناغم بين مجموعتي البيانات لدى كل  التنسيق عمليةع باالضطال يتم
 .للتنبؤات في واشتطن والمركز العالمي للتنبؤات في لندن

 في إطار النظام العالمي لتنبؤات المنطقةمجتمعين عليًا تنبؤين تمثل ففي حقيقة األمر فإن تنبؤات هذين المركزين و 
(WAFS). 

م االمركز العالمي في لندن مع تنبؤات المركز العالمي في واشنطن، وذلك باستخدنبؤات توقبل اإلصدار، يتم تنسيق 
  .في كل منهمامتماثلة عملية 

ي قيمتين المتوسطتين لتنبؤ ال‘ متوسط’جوي، يتم حساب  ضغط ، ومستوىزمنية خطوةو  معلمة، لكلوبالنسبة 
 بينهما.القيمة القصوى األعلى  اختيارالمركزين، بينما يتم 

االضطالع بذلك بالنسبة للتنبؤات المتعلقة باالضطراب الجوي الصافي، والجليد، واالضطراب الجوي داخل  يتمو 
  السحاب.
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  لتنبؤين.األعلى بين اوبالنسبة للمدى األفقي للسحب الركامية، يتم اختيار القيمة القصوى 
  القيمة األعلى بين القيمتين.ية، فيتم اختيار بالنسبة لعلو قمة السحب الركاموكذلك 

 .أما بالنسبة لعلو قاعدة السحب الركامية، يتم اختيار القيمة األدنى بين القيمتين
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 التنسيق البيانات: قيم ١٦-٣

  

 المالحظات:

  االضطالع بعملية التنسيق. نادرة حاالت في يتعذر قد
  لمي منفردًا بإتاحة تنبؤاته بشكل مستقل.يقوم كل مركز عا التنسيق، عمليةما أخفقت  إذاف

ويتم حينئذ إصدار رسالة إدارية من النظام العالمي لتنبؤات المنطقة إلخطار المستخدمين بأنه قد تم إصدار التنبؤات 
 .المركزين بينفيما  بشكل مستقل دون تنسيق

  لديكم. العملية على محطة اإلدار  الرسائلمن حصولكم على أحدث  دائماً  التأكد معليك يجبولذلك، فإنه 
 من األيمنالعلوي  الجانب في المواردإلى  الرابط على النقر يرجى ،داريةاإل ئلرساال على أمثلة على لالطالعو 

  .الشاشة
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 البيانات استخدام - ٤

 ‘١’ المقدمة ١-٤

 

 المالحظات:

لشبكي للسحب الركامية والجليد بالرسم ا التي يصدرها المركزان العالميان لتنبؤات المنطقة تختلف التنبؤات
تلك االختالفات، واالضطرابات الجوية عن تنبؤات األحوال الجوية الخطيرة بالطريقة التقليدية. وتصف الشرائح التالية 

عرضها بشكل و  المعلومات استخدام يةكيفكثيرة بشأن الخيارات المزيد من الالتحديد، فلدى المستخدم  وجه علىو 
  .بصري
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 ‘١’ ةالمقدم ٢-٤

 

 المالحظات:

األحوال الجوية  تنبؤاتالنظام الجديد للتنبؤات بالرسم الشبكي و  بين الرئيسية االختالفات بعض الجدول هذايبين لنا 
  الخطيرة بالطريقة التقليدية.

رة ساعات، بينما تنبؤات األحوال الجوية الخطي ٣أوًال: التنبؤات بالطريقة جديدة متاحة على خطوات زمنية قدرها 
  ساعة. ٢٤متاحة لخطوة زمنية واحدة مقدارها 

  .ساعات ٦التنبؤات في النظام الجديد كل  تحديث يتم
  تتسم التنبؤات الجديدة بتغطيتها العالمية، بينما تنبؤات الجليد في النظام التقليدي لم تكن متاحة سوى لمناطق محدودة.

 .الجوية للظواهر الرأسي التوزيع عن التفاصيل من اً مزيدتوفر التنبؤات الجديدة 

 خطر بشأنفرص تكون الجليد واالضطرابات الجوية بما يتيح مزيدًا من التفاصيل ل القيم من نطاق إعطاء ويتم
  .الظواهر هذه مواجهة
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 ‘١’ المقدمة ٣-٤

 

 المالحظات:

ن لتقليدية إلى فئات تكوُّ بينما تشير التنبؤات باألحوال الجوية الخطيرة بالطريقة ا أنه االعتبار في يوضع أن ينبغي
الجليد واالضطرابات الجوية إما بالمعتدلة وٕاما بالحادة، فإن ذلك يعتمد بدرجة كبيرة على التقدير الذاتي لُمعّدي 

  التنبؤات.
الجوية على التقييم الموضوعي لخطر مواجهة أي من إلى فرص تكون الجليد واالضطرابات وتعتمد القيم التي تشير 

مواجهة الجليد أو احتمال  بينلتنبؤات بالرسم الشبكي أن تل الحاضر الوقت فيومن غير الممكن هذه الظواهر. 
  .هاخطر  شدةأو االضطراب الجوي 
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 ‘١’ المقدمة ٤-٤

 

 المالحظات:

بالرسم الشبكي عن األشكال السلسة التي تبينها خرائط التنبؤات باألحوال الجوية  البيانات حددهات التي المناطقتختلف 
  .تفتتاً منها الخطيرة، كما أنها تبدو أكثر 

  .التشغيلية متطلباتهميودون بيانه بصريًا وفقًا ل ما اختيار لمستخدمينبمقدور او 
  .التالية الشرائحالوارد في  التوجيهب باالستعانة ةمناسب عتباتاختيار  ياتالبرمج مقدميل نبغييكما 
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 ‘١’ المقدمة ٥-٤

 

 المالحظات:

مزيدًا من الحنكة والدراية في تحديد المناطق  (CAT)ت بالقيم القصوى لالضطرابات الجوية الصافية تستلزم التنبؤا
القيم المتوسطة. وقد ثبت من التحقق التنبؤات ب هلزمتستالتي تزداد فيها فرصة تكون اضطراب جوي صافي أكثر مما 

  لتنبؤات بالقيم المتوسطة.ا هلزمتست مام أكبر رةمهاأن التنبؤات بالقيم القصوى لالضطرابات الجوية الصافية تستلزم 
االضطراب الجوي الصافي موقع تحديد لتمكن من لتقريبًا  ٦و ٤للعتبة تتراوح بين  ةومن المستصوب تحديد قيم

االضطراب الجوي الصافي بقيمة البصري لمناطق  مثيلتاليمكن استخدام  المثال، سبيل علىالمعتدل وفوق المعتدل. 
 .فوق معتدلة أو معتدلة اضطراباتفيها وجود  يتوقع التي المناطق إلظهارأو أكثر  ٥

 الرياح قصالنفاثة ومناطق  تياراتاالضطراب الجوي الصافي في أفضل ما يكون بالقرب من ال ةكون أداء خوارزمييو 
 .االستوائية لمناطقا من بالقرب المثال، سبيل، ولكنه ال يكون في أفضل أدائه في مناطق الرياح األخف، على ةالقوي
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 ‘١’ المقدمة ٦-٤

 

 المالحظات:

في  ةالكاذب اتمعدل اإلنذار أن معدل اإلصابة و  ، ُتظهرمحدودة بيانات إلى استناداً  لتحقق،ل إحصاءاتيتم إنتاج 
 .ةعتبمعينة لل ةقيم يتخطىالتنبؤات بمواجهة اضطراب جوي معتدل أو فوق معتدل 

إصابة التنبؤات  معدلأو أكثر لعتبة االضطراب الجوي الصافي، يمكن توقع  ٦قيمة تحديد عند  المثال، سبيلعلى 
أو أكثر لعتبة االضطراب  ٦، فعند قيمة أخرى وبعبارة. ٠.١١بقيمة  اإلنذارات الكاذبة معدل، وتوقع ٠.٤٣بقيمة 

يمكنكم ينما ، بالتنبؤ بحدوثهمن حاالت  المائة في ٤٣اضطراب جوي صافي في  رصد حدوث الجوي، يمكنكم توقع
  حاالت التنبؤ بحدوثه. من المائة في ١١رصد حدوث اضطراب جوي في توقع عدم 

 .يةالتشغيل هممتطلبات لتلبية بهم خاصة عتباتقيم  استخدام في المستخدمين يرغب قدو 
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 ‘١’ المقدمة ٧-٤

 

 المالحظات:

  .بشكل أكثر تحفظاً  بالنسبة للجليد، تستند بيانات العتبة إلى استخدام خانة القيمة القصوى
ي تخطيط عمليات تحويل المسار الممتدة ف جليدلاتكّون فرصة ل أي لتجنب ٠.١ بقيمة عتبةتحديد الومن المستصوب 

  .(EDTO)زمنيًا 
  تكون الجليد التي تبينها خرائط األحوال الجوية الخطيرة. مجاالت تغطية مماثلة لمناطق ٠.٧ بقيمة عتبةبينما تعطي ال
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 ‘١’ ةالمقدم ٨-٤

 

 المالحظات:

 عتباتالتنبؤات بشأن مواجهة الجليد فوق ومعدالت اإلنذارات الكاذبة في صابة اإلإحصاءات التحقق معدالت بين ت
  .(FL100) ١٠٠ طيران مستوىالقيم عند  مختلفة

 ما أي ،٠.٩بقيمة التنبؤات إصابة  معدل توقع يمكنأو أكثر لعتبة الجليد،  ٠.١ويظهر من الجدول أنه عند قيمة 
  .٪١٥.٥ نسبة ، أي ما يعادل٠.١٥٥بقيمة اإلنذارات الكاذبة معدل توقع ، و ٪٩٠ نسبة يعادل

  



 

 Articulate® Storyline”“ com.articulate.www صادر عن

 ‘١’ المقدمة ٩-٤

 

 المالحظات:

  .للسحب الركامية بالنسبة للسحب الركامية، تستند بيانات العتبة إلى تنسيق القيمة القصوى للمدى األفقي
التغطية بالسحب العرضية المبينة في خرائط األحوال الجوية نطقة لم يةبتقريقيمة يعطي  ٠.٥واختيار عتبة بقيمة 

  الخطيرة.
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 ‘١’ المقدمة ١٠-٤

 

 المالحظات:

التنبؤات بشأن مواجهة السحب معدالت اإلنذارات الكاذبة في صابة و اإلثمة إحصاءات للتحقق ُتظهر معدالت 
  ‘.للمدى األفقي للسحب الركامية’ مختلفة عتباتالركامية فوق 

بقيمة التنبؤات إصابة  معدل توقع يمكن، السحب الركاميةأو أكثر لعتبة  ٠.٤ويظهر من الجدول أنه عند قيمة 
 .٪٨ نسبة ، أي ما يعادل٠.٠٨بقيمة اإلنذارات الكاذبة معدل توقع ، و ٪٧١ نسبة يعادل ما أي ،٠.٧١
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 ‘١’ المقدمة ١١-٤

 

 المالحظات:

بيانًا بصريًا لتنبؤات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة بالرسم  (WAFCs)ات المنطقة ال يوفر المركزان العالميان لتنبؤ 
  الشبكي.

في حالة رغبتكم في الحصول على برمجيات لعرض تنبؤات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة بالرسم الشبكي، و 
أو بمقدم األقمار الصناعية ع معلومات المالحة الجوية بتوزيخدمة  مقدمب سيتوجب عليكم كمستخدمين االتصالف

  لديكم. لنظام العالمي لتنبؤات المنطقةاإلنترنت ل ةخدم
النظام العالمي لتنبؤات المنطقة بالرسم البصري لتنبؤات البيان على  األمثلة بعضوتجدون في الشرائح القليلة التالية 

  األمريكية. الوطنية الجويةاألرصاد خدمة الشبكي، مقدمة من 
  



 

 Articulate® Storyline”“ com.articulate.www صادر عن

 ‘١’ مةالمقد ١٢-٤

 

 المالحظات:

بألوان تتدرج من األصفر إلى األحمر  (CAT) ةالصافي ةالجوي اتاالضطراب مناطق تصويريالشكل ال هذا ظهريُ 
 ٦٠على  الرياح سرعةتزيد  حيث األرجواني إلى األزرقبألوان تتدرج من  تصويرياً  تيارات النفاثة المبينةالتتراكب فوق 

  .عقدة
أكثر بكثير من هذه المنطقة الفرصة مهيأة في يعني أن  ينطاألطل شمال فوقمنطقة المبينة واللون األحمر الداكن لل

ن الطيران  ات. وبناًء على ذلك، فعلى شرك)٢٠(تزيد قيمتها على  اضطراب جوي صافي معتدل إلى حاد غيرها لتكوَّ
أو  تحمله من بضائع هشة التي ترغب في تجنب مناطق االضطرابات الجوية الصافية، ربما حرصًا منها على ما

  ن اضطرابات جوية صافية بها.توجه مسارها بحيث تتجنب تلك المناطق ذات الفرص العالية لتكوُّ ، أن قابلة للكسر
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 ‘١’ المقدمة ١٣-٤

 

 المالحظات:

 عتبة باستخدام (FL100) ١٠٠ الطيران مستوى عند الجليدن تكوُّ مهيأة لال مناطقالفيوضح  ،ير يالتصو الشكل  هذاأما 
  .أكبر أو ٠.٧قيمتها 

المناطق ذات  جميع لتجنب ٠.١ بقيمة عتبة استخدام (WAFCs) لمركزين العالميين لتنبؤات المنطقةستصوب كال ايو 
  .(EDTO) المسار الممتدة زمنياً  تحويل لعملياتمفيدًا بالنسبة  يكون أن ذلك شأن منالفرص المهيئة لتكون الجليد. و 
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 ‘١’ المقدمة ١٤-٤

 

 لمالحظات:ا

، بينما يوضح اللون ٠.٥التغطية عن نسبة تزيد ي يوضح مواقع السحب الركامية حيث وأخيرًا، فهذا الشكل التصوير 
  .الطيران مستويات في السحب قممالرمادي بدرجاته 

  .(FL450)قدم  ٤٥.٠٠٠فوق مستوى الركامية تحمل تنبؤات بقمم السحب المناطق ذات اللون األبيض و 
قدم  ٣٠.٠٠٠اطق ذات اللون الداكن تشير إلى تنبؤات بقمم السحب الركامية فوق مستوى ال يتجاوز بينما المن
(FL300).  
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 ‘١’ المقدمة ١٥-٤

 

 المالحظات:

لتحسين المستمر للنظام العالمي لتنبؤات المنطقة لببرنامج  (WAFCs)يلتزم المركزان العالميان لتنبؤات المنطقة 
(WAFSs).  

فإن إتاحة المزيد من المالحظات لالضطرابات الجوية والجليد سيسمح بالتوسع عالميًا في  ص،الخصو  وجه علىو 
  .ذلكللتحقق من البيانات المتصلة بفضًال عن إفساح المجال ، المرتبطة بكل منهاحدة ودرجة الحتماالت االحساب 
 تحسينؤدي إلى أن ي شأنه منمر الذي األ ،المقبلة القليلة السنوات مدى على خوارزميات تطوير مواصلة المقرر ومن

 .ينالمستخدم متطلبات لتلبية المعلومات

 صفحةتم إنشاء ومن أجل ذلك فقد  .هي محل ترحيب المستخدمبشأن دليل  عليقاتوتجدر اإلشارة إلى أن اآلراء والت
 .مبين في الرابطلا لعنوانزيارة ا يرجىفي هذه الصفحة  لالشتراكاآلراء والتعليقات. و تلك إلكترونية لتلقي 

  مفيدة. أن تجدوها نأملو . يةالتدريب األداة هذه استخدام، نشكركم على الختامفي و 



 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

المقدمة نبذة عن البيانات استخدام البيانات

المركز العالمي لتنبؤات المنطقة 
في كل من مدينتي لندن وواشنطن

2013مايو /أيار



8من  1صفحة : المقدمة

تنبؤات األحوال الجوية الخطيرة 
:بالطريقة التقليدية

محدودية البيانات بشأن •
السحب الركامية والجليد 

واالضطرابات الجوية
خطوة زمنية واحدة•

جعل  2002طلب اجتماع عام 
االيكاوالتنبؤات أكثر تفصيالً  المنظمة العالمية لألرصاد 

(WMO) الجوية

2002

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية

المالحظات| مسرد المصطلحات | الموارد 

السابقالتالي



 بالرسم للتنبؤات الجديد النظام
الشبكي

 زمنية خطوات على متاح
 ويغطي ساعات، 3 مقدارها

  وحتى ساعات 6 من مقبلة فترة
ساعة 36

عالمياً  متاح

كل األوقات  تغطية عالمية

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية8من  2صفحة : المقدمة

المالحظات| مسرد المصطلحات | الموارد 

السابقالتالي



زمنية خطوة 11

ساعات 6 كل التنبؤات تحديث

 1.25 بقياس منتظمة شبكة
درجة

 رموز شكل في البيانات صدور
(GRIB2) الثنائية الشبكة

ساعات 3

ساعات  6
مقبلة

ساعة  36
مقبلة

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية8من  3صفحة : المقدمة

المالحظات| مسرد المصطلحات | الموارد 

السابقالتالي



كيف سيمكننا : السؤال اآلن هو
الوصول إلى هذه البيانات

المركزان العالميان 
لتنبؤات المنطقة 2013نوفمبر 

التبادل المأمون 
للملفات عبر نظام 

SADIS

خدمات اإلنترنت للنظام 
لتنبؤات المنطقةالعالمي 

أنتم

الجيل الثاني من نظام بث 
معلومات المالحة الجوية 

(SADIS 2G)باألقمار الصناعية 

مقدم خدمة خارجي

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية8من  4صفحة : المقدمة

المالحظات| مسرد المصطلحات | الموارد 

السابقالتالي

أنتمأنتم

أنتم



 فإن اإلضافية للمعالجة نتيجة
 للسحب الشبكي بالرسم التنبؤات
 واالضطرابات والجليد الركامية
  حوالي بعد متاحة تكون الجوية
 البيانات إتاحة من دقيقة 120

 الحرارة ودرجات بالرياح الخاصة
.والرطوبة

دقيقة 120

بالرسم  WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية8من  5صفحة : المقدمة

المالحظات| مسرد المصطلحات | الموارد 

السابقالتالي



 التنبؤات بيانات دمج يمكن
 مباشرة الجديد النظام باستخدام

 لتخطيط اآللية األنظمة في
الطيران

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية8من  6صفحة : المقدمة

المالحظات| مسرد المصطلحات | الموارد 

السابقالتالي



  الجويين المشغلين على يجب
 تحديد )الطيران شركات(

 فيما الخدمة مقدمي من متطلباتهم
 التنبؤات من باالستفادة يتعلق
 لنماذج وفقاً  الشبكي بالرسم
 مخاطر إلدارة وخططهم أعمالهم
السالمة

لي على ويجب  الطيران ُمرحِّ
 اإلحاطة خدمة ومقدمي والطيارين

 على يكونوا أن الطيران مجال في
 حددها التي العتبات بقيمة علم

 هذه استخدام عند موردوهم
التنبؤات

مثال على استخدام مستوى العتبة الذي يحدده الُمشغِّل الجوي 
لتجنب السحب الركامية) شركة الطيران(

0.7مستوى العتبة عند 

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية8من  7صفحة : المقدمة

المالحظات| مسرد المصطلحات | الموارد 

السابقالتالي



  المنطقة لتنبؤات العالميان المركزان يدعم
(WAFCs) الواردة الطيران وثائق شروط 

 خالل من وذلك لاليكاو، 3 الملحق في
 الخطيرة الجوية األحوال تنبؤات توفير

(WAFS SIGWX) التنبؤات وكذلك 
 الحرارة ودرجة للرياح الشبكي بالرسم

 إطار في العليا الجو طبقات في والرطوبة
.المنطقة لتنبؤات العالمي النظام

 يدعم ما يقدمان ال المركزان هذان أن بيد
 للتنبؤات بصرية بخرائط الطيران وثائق
 الركامية السحب لتشكيالت الشبكي بالرسم
 طبقات في الجوية واالضطرابات والجليد
 االطالع يرجى المزيد، لمعرفة( العليا الجو
 3 الملحق من التاسع الفصل على

.)لاليكاو

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية8من  8صفحة : المقدمة

المالحظات| مسرد المصطلحات | الموارد 

السابقالتالي

لاليكاو 3الملحق 



 السحب بتشكيالت التنبؤات تستخدم
 كمية إلى تستند وارزميةخ الركامية
.األمطار هطول وكثافة السحب

 للسحب األفقي المدى تمثيل ويتم
 بقيمة يشبك مربع كل في الركامية
.1و صفر بين تتراوح

 ٪50 بنسبة تغطية يعني 0.5 فالرقم
 المربع هذا في الركامية السحب من

 الشبكي المربع حجم ويبلغ( الشبكي
)درجة 1.25 × 1.25

السحب الركامية: قيم البيانات

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 16من  1صفحة : نبذة عن البيانات

المالحظات| مسرد المصطلحات | الموارد 

السابقالتالي



 السحب قاعدة عن التعبير يتم
 على دالة بأرقام وقمتها الركامية
.الطيران مستويات

 االرتفاعات هذه تحويل ذلك بعد يتم
 إلى ‘الطيران مستوى’ وحدة من

 سطح مستوى فوق متر’ وحدة
.النشر يتم وبها ،‘البحر

 في الواردة االرتفاعات ميعج(
 لتنبؤات العالمي النظام تنبؤات
 للضغط منسوبة تكون المنطقة
)لاليكاو القياسي الجوي
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 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 16من  2صفحة : نبذة عن البيانات

المالحظات| مسرد المصطلحات | الموارد 

السابقالتالي

السحب 
الركامية

600

500

400

300

200

100

السحب الركامية: قيم البيانات



 بتكون المعنية الخوارزميات تستند
 السحب من توليفة على الجليد
 ودرجة ،)والماء الثلج( المكثفة
 النسبية، والرطوبة الحرارة،
 تنبئ التي الرأسية الحركة ومعلمات
.البرودة شديدة مياه قطرات بوجود

 فرصة تمثل التي القيم وتتراوح
.1و 0 بين الجليد تكونل مهيأة

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 16من  3صفحة : نبذة عن البيانات

المالحظات| مسرد المصطلحات | الموارد 

السابقالتالي

تكون الجليد: قيم البيانات



 مالحظات وجود إلى لالفتقار نتيجة
 الممكن غير فمن ،الجليد تكون حول
 ً  أو الجليد تكون شدة مدى بيان حاليا

 باحتماالت المدعومة التنبؤات معايرة
.دقيقة

 القيمة أن إلى اإلشارة تجدر كما
 تشير ال الجليد تكون لفرصة العددية

 ارتفاعها أن بيد تكونه، احتمال إلى
.الجليد مواجهة خطر ارتفاع يعني
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 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 16من  4صفحة : نبذة عن البيانات

المالحظات| مسرد المصطلحات | الموارد 

السابقالتالي

تكون الجليد: قيم البيانات



 الجليد بتكون التنبؤات إنتاج يتم
 منھا كل تبعد ،رأسية طبقات لست
 100 بمسافة األخرى عن

.ھكتوبسكال

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 16من  5صفحة : نبذة عن البيانات

المالحظات| مسرد المصطلحات | الموارد 

السابقالتالي

المستويات الرأسية–تكون الجليد : قيم البيانات

مركز الطبقة عند
)هكتوبسكال(

)إلى-من(الطبقات 
)هكتوبسكال(

مستوى الطيران
التقريبي

300250-350270-340
400350-450210-270
500450-550160-210
600550-650120-160
700650-75080-120
800750-850050-080



 الصافي الجوي االضطراب اشتقاق يتم
(CAT) تستند خوارزمية باستخدام 

."(Ellrod) إلرود" مؤشر إلى

 أساس على المؤشر ھذا حساب يتمو
 األفقي التشوه ضرب حاصل ناتج
.الرأسي الرياح قصو

 االضطراب المؤشر ھذا يتضمن كما
.التضاريس عن الناجم الجوي

 البيانات نطاقل النظري حدال ويتراوح
 القيم معظم أن بيد ،99و صفر بين
.40< تكون

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 16من  6صفحة : نبذة عن البيانات

المالحظات| مسرد المصطلحات | الموارد 

السابقالتالي

االضطراب الجوي الصافي: قيم البيانات



 وجود لفرصة العددية القيمة إن
 ال (CAT) صافي جوي اضطراب

.لوجوده احتماالً  ُتعد

 القيمة ارتفعت فكلما ذلك، ومع
 اضطراب وجود لفرصة العددية
 خطر زاد كلما صافي، جوي

.االضطراب هذا مواجهة

 حالياً  الممكن غير من أنه بيد
 االضطراب شدة مدى إلى اإلشارة
.الجوي
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 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 16من  7صفحة : نبذة عن البيانات

المالحظات| مسرد المصطلحات | الموارد 

السابقالتالي

االضطراب الجوي الصافي: قيم البيانات



 اضطراب وجودب التنبؤات إنتاج يتم
 ،رأسية طبقات لست صافي جوي
  بمسافة األخرى عن منها كل تبعد
.هكتوبسكال 50

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 16من  8صفحة : نبذة عن البيانات

المالحظات| مسرد المصطلحات | الموارد 

السابقالتالي

المستويات الرأسية–االضطراب الجوي الصافي : قيم البيانات

مركز الطبقة عند
)هكتوبسكال(

)إلى-من(الطبقات 
)هكتوبسكال(

مستوى الطيران
التقريبي

150125-175410-480
200175-225360-410
250225-275320-360
300275-325280-320
350325-375250-280
400375-425220-250



 في المستخدمة الخوارزميات تستند
 داخل الجوي االضطراب تنبؤات
:إلى السحاب

 وجود إلى يشير الذي النموذج(1)
سحاب،ال

 مع الكامنة الطاقة في التغير(2)
.االستقرار لعدم مقياس وهو االرتفاع،

 تشير التي البيانات قيم نطاق يتراوح
 اضطراب مواجهةل فرصةال تهيئة إلى
.1و صفر بين السحاب داخل جوي

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 16من  9صفحة : نبذة عن البيانات

المالحظات| مسرد المصطلحات | الموارد 

السابقالتالي

االضطراب الجوي داخل السحاب: قيم البيانات



 باالضطراب التنبؤات إنتاج يتم
 لخمس السحاب داخل الجوي
 طبقة كل عمق يبلغ رأسية، طبقات
.هكتوبسكال 100 منها

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 16من  10صفحة : نبذة عن البيانات

المالحظات| مسرد المصطلحات | الموارد 

السابقالتالي

المستويات الرأسية–االضطراب الجوي داخل السحاب : قيم البيانات

مركز الطبقة عند
)هكتوبسكال(

)إلى-من(الطبقات 
)هكتوبسكال(

مستوى الطيران
التقريبي

300250-350270-340
400350-450210-270
500450-550160-210
600550-650120-160
700650-75080-120



 لاليكاو اإللكتروني الموقع يتضمن
 جميع بشأن التفاصيل من اً مزيد

 في التنبؤاتب المتعلقة المعلمات
 الشبكة رموز باستخدام رقمي شكل

 ذلك في بما ،(GRIB2) الثنائية
 ورؤوس وأسمائها الملفات عدد

 :التفاصيل من المزيد لمعرفة لاليكاو اإللكتروني الموقع زيارة يرجى.مواضيعها

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 16من  11صفحة : نبذة عن البيانات

المالحظات| مسرد المصطلحات | الموارد 

السابقالتالي

http://www.icao.int/safety/meteorology/WAFSOPSG/Pages/Guida
nceMaterial.aspx



 لتنبؤات ناالعالمي ناالمركز  يعتمد
 نماذجال في (WAFCs) المنطقة
 كثيراً  تفوق دقة تنبؤاتهمال األصلية
 المعتمدة درجة 1.25 البالغة الدقة
 الشبكي بالرسم التنبؤات نموذج في
 لتنبؤات العالمي النظام إطار في

.(WAFS) المنطقة

 وأخرى قصوى قيمة حساب يتم
 أجل من شبكي مربع لكل متوسطة
 واالضطراب الجليد، بتكون التنبؤات
 واالضطراب الصافي، الجوي
.السحاب داخل الجوي

القيمة القصوى
القيمة المتوسطة

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 16من  12صفحة : نبذة عن البيانات

المالحظات| مسرد المصطلحات | الموارد 

السابقالتالي

القيم القصوى والمتوسطة: قيم البيانات



 بيانات قيم تتراوح المثال، هذا في
 (CAT) الصافي الجوي االضطراب

 صفر بين الشبكي المربع داخل
.10و

 القيمة نشر يتم المثال هذا وفي
 والقيمة ،10 تبلغ التي القصوى
.3 تبلغ التي المتوسطة

 (WAFCs) العالميان المركزان ويقوم
 خالل اإلحصائي االستيفاء بعمل
.التنبؤات إنتاج

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 16من  13صفحة : نبذة عن البيانات

المالحظات| مسرد المصطلحات | الموارد 

السابقالتالي

القيم القصوى والمتوسطة: قيم البيانات

02575
05710

7
02575
00252
00000



المتوسطة القيمة (: معلمتان للجليد) 2(
)القصوىالقيمة و 

معلمتان لالضطراب الجوي داخل ) 2(
القيمة المتوسطة والقيمة (: السحاب
)القصوى

 الجوي لالضطراب معلمتان )2(
 والقيمة المتوسطة القيمة( :الصافي
)القصوى

  :الركامية للسحب معلمات ثالث )3(
 السحاب، قاعدة علو األفقي، المدى(

)السحاب قمة علو

بيانات ملفات 407 = زمنية خطوة 11

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 16من  14صفحة : نبذة عن البيانات

المالحظات| مسرد المصطلحات | الموارد 

السابقالتالي

عدد الملفات: قيم البيانات
عدد الملفاتالخطوات الزمنيةالمستوياتالمعلمات

61166القيمة المتوسطة للجليد
61166القيمة القصوى للجليد

القيمة المتوسطة لالضطراب 
51155الجوي داخل السحاب

القيمة القصوى لالضطراب 
51155الجوي داخل السحاب

القيمة المتوسطة لالضطراب 
61166الجوي الصافي

القيمة القصوى لالضطراب 
61166الجوي الصافي

11111المدى األفقي للسحب الركامية
11111علو قاعدة السحب الركامية
11111علو قمة السحب الركامية



 من التنسيق بعملية االضطالع يتم
 بين والتناغم االتساق تحقيق أجل

 من كل لدى البيانات مجموعتي
 في للتنبؤات العالمي المركز
 للتنبؤات العالمي والمركز واشتطن

.لندن في

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 16من  15صفحة : نبذة عن البيانات

المالحظات| مسرد المصطلحات | الموارد 

السابقالتالي

التنسيق: قيم البيانات

المركز العالمي للتنبؤات
في واشنطن

المركز العالمي للتنبؤات
في لندن



 نادرة حاالت في يتعذر قد
.التنسيق بعملية االضطالع

 كل يقوم ذلك، حدث ما فإذا
 بإتاحة منفرداً  عالمي مركز
.مستقل بشكل تنبؤاته

 إدارية رسالة إصدار حينئذ ويتم
 لتنبؤات العالمي النظام من

 المستخدمين إلخطار المنطقة
 التنبؤات إصدار تم قد بأنه

 فيما تنسيق دون مستقل بشكل
.المركزين بين

المالحظات| مسرد المصطلحات | الموارد 

المركز العالمي للتنبؤات
في واشنطن

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 16من  16صفحة : نبذة عن البيانات
السابقالتالي

التنسيق: قيم البيانات

المركز العالمي للتنبؤات
في لندن



االختالفات بين التنبؤات بالرسم الشبكي وتنبؤات األحوال 
الجوية الخطيرة

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 15من  1صفحة : استخدام البيانات
السابقالتالي



ساعات 3خطوة زمنية مقدارھا 

ساعات 6يتم تحديثھا كل 

تغطية عالمية

المزيد من التفاصيل الرأسية

تغطي نطاقاً من القيم

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 15من  2صفحة : استخدام البيانات
السابقالتالي

االختالفات بين التنبؤات بالرسم الشبكي وتنبؤات األحوال 
الجوية الخطيرة

تنبؤات األحوال التنبؤات بالرسم الشبكيالسمة
الجوية الخطيرة

ساعة مقبلة  36-6تغطي فترة زمنية اإلتاحة
ساعات 3بخطوة زمنية قيمتها 

ساعة مقبلة بخطوة  24تغطي 
زمنية واحدة

تنبؤات الجليد متاحة فقط عالميةالتغطية
لمناطق أوروبا وشمال 
األطلنطي وجنوب آسيا

مبسطة–طبقة رأسية واحدة طبقات رأسية منفصلةالدقة الرأسية

نطاق من قيم البياناتالنوع
)فرص الحدوث(

قطعية

تقييم ذاتيقياس لفرصة تكون الجليدالِحدة



 الخطيرة الجوية األحوال تنبؤ يعتمد
 الذاتي التقدير على موسع بشكل
التنبؤات لُمعّدي

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 15من  3صفحة : استخدام البيانات
السابقالتالي

االختالفات بين التنبؤات بالرسم الشبكي وتنبؤات األحوال 
الجوية الخطيرة

التنبؤات بالرسم السمة
الشبكي

تنبؤات األحوال 
الجوية الخطيرة

االضطراب الجوي 
الصافي

الحاد/تصف المعتدل)99-0(فرصة حدوثه 

االضطراب الجوي 
داخل السحاب

في كافة ) 1-0(فرصة حدوثه 
تشكيالت السحب

الحاد في /تصف المعتدل
المناطق الخالية من السحب 

الركامية

في كافة ) 1-0(فرصة حدوثه الجليد
تشكيالت السحب

الحاد في /تصف المعتدل
المناطق الخالية من السحب 

الركامية

تغطي التنبؤات كافة تشكيالت السحب الركامية
السحب الركامية

ال تصف سوى السحب 
المنعزلة، والمندمجة، والعرضية، 
والعرضية المندمجة، والمتكررة



 تحددها التي المناطق تختلف
 عن الشبكي بالرسم البيانات
 خرائط تبينها التي السلسة األشكال
 الخطيرة، الجوية باألحوال التنبؤات

.تفتتاً  منها أكثر تبدو أنها كما

 ما اختيار المستخدمين بمقدورو 
 وفقاً  بصرياً  بيانه يودون

.التشغيلية لمتطلباتهم

 البرمجيات مقدميل ينبغي كما
 الستعانةاب مناسبة عتبات اختيار

.التالية الشرائح في الوارد التوجيهب

معلومات تكميلية لجميع المستخدمين

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 15من  4صفحة : استخدام البيانات
السابقالتالي



 لالضطرابات القصوى بالقيم التنبؤات تستلزم
 تستلزمه مما أكبر مهارة الصافية الجوية

.المتوسطة بالقيم تنبؤاتال

 القصوى القيم فيها تبلغ التي بالمناطق يوصى
  من أكبر صافي جوي اضطراب وجود لفرص

  مكان تحديد من للتمكن تقريباً   4-6
 وفوق المعتدل الصافي الجوي االضطراب
.المعتدل

 الجوي االضطراب ةخوارزمي أداء كوني
 من بالقرب يكون ما أفضل في الصافي
.ةالقوي الرياح قص ومناطق النفاثة التيارات

 األخف، الرياح مناطق في األداء هذا ويقل
 المناطق من بالقرب المثال، سبيل على

.االستوائية

استخدام بيانات االضطرابات الجوية الصافية

مثال على االضطراب الجوي الذي يمكن االستدالل 
عليه بصريًا لوجود السحب

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 15من  5صفحة : استخدام البيانات
السابقالتالي



 ،*للتحقق إحصاءات إنتاج يتم
 اإلصابة تمعدال أن ُتظهر

 في الكاذبة اإلنذارات معدالتو 
 جوي اضطراب بمواجهة التنبؤات
 يتخطى معتدل فوق أو معتدل
.للعتبة معينة قيمة

 تحديد عند المثال، سبيل على
 لعتبة أكثر أو 6 قيمة

 الصافي، الجوي االضطراب
 التنبؤات إصابة معدل توقع يمكن
 معدل وتوقع ،0.43 بقيمة

.0.11 بقيمة الكاذبة اإلنذارات

محدودة بيانات إلى استناداً  *

عتبات االضطرابات الجوية الصافية

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 15من  6صفحة : استخدام البيانات
السابقالتالي

معدل الخطأمعدل اإلصابةقيمة العتبة
1.000.8110.563
2.000.7730.495
3.000.7090.428
4.000.6260.315
5.000.5230.180
6.000.4310.113
7.000.3700.068
8.000.3040.045
غير متاحغير متاح9.00

10.000.2000.220

معدل اإلنذارات الكاذبةمعدل إصابة التنبؤاتقيمة العتبة

1.000.8110.563
2.000.7730.495
3.000.7090.428
4.000.6260.315
5.000.5230.180
6.000.4310.113
7.0003700.068
8.000.3040.045
غير متاحغير متاح9.00

10.000.2000.220



 استخدام إلى العتبة بيانات تستند
 أكثر بشكل القصوى القيمة خانة

.تحفظاً 
 العتبة تحديد المستصوب من

 فرصة أي لتجنب 0.1 بقيمة
 تخطيط يف لجليدا تكّونل

 الممتدة المسار تحويل عمليات
.(EDTO) زمنياً 
 0.7 بقيمة عتبةال تعطي

  ناطقلم مماثلة تغطية مجاالت
 خرائط تبينها التي الجليد تكون

.الخطيرة الجوية األحوال

استخدام بيانات الجليد

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 15من  7صفحة : استخدام البيانات
السابقالتالي



  معدالت التحقق إحصاءات تبين
 اإلنذارات ومعدالت صابةاإل

 مواجهة بشأن التنبؤات في الكاذبة
 القيم مختلفة عتبات فوق الجليد
  100 طيران مستوى عند

FL(100).

 قيمة عند أنه الجدول من ويظهر
 يمكن الجليد، لعتبة أكثر أو 0.1
 بقيمة التنبؤات إصابة معدل توقع
 اإلنذارات معدل وتوقع ،0.9

.0.155 بقيمة الكاذبة

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 15من  8صفحة : استخدام البيانات
السابقالتالي

عتبة تكّون الجليد

معدل اإلنذارات الكاذبةمعدل إصابة التنبؤاتقيمة العتبة
0.0011
0.100.9000.155
0.200.8790.136
0.300.8400.114
0.400.7640.076
0.500.5740.032
0.600.2570.010
0.700.1380.004
0.800.0420.001
0.9000
1.0000



 تنسيق إلى العتبة بيانات تستند
 األفقي للمدى ‘القصوى’ القيمة
.الركامية للسحب

 0.5 بقيمة عتبة اختيار أن كما
  لمنطقة تقريبية قيمة يعطي
 العرضية بالسحب التغطية
 األحوال خرائط في المبينة
.الخطيرة الجوية

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 15من  9صفحة : استخدام البيانات
السابقالتالي

استخدام بيانات السحب الركامية



 لتحققا إحصاءات ُتظهر
 ومعدالت صابةاإل معدالت
 التنبؤات في الكاذبة اإلنذارات

 الركامية السحب مواجهة بشأن
 للمدى’ مختلفة عتبات فوق

.‘الركامية للسحب األفقي

 قيمة ندع :المثال سبيل على
 السحب لعتبة 0.4 من أكبر

 معدل توقع يمكن الركامية،
 ،0.71 بقيمة التنبؤات إصابة

 الكاذبة اإلنذارات دلمع توقعو 
.0.08 بقيمة

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 15من  10صفحة : استخدام البيانات
السابقالتالي

معدل اإلنذارات الكاذبةمعدل إصابة التنبؤاتقيمة العتبة
0.0011
0.100.8330.099
0.200.8260.098
0.300.7830.090
0.400.7140.079
0.500.4270.043
0.600.3570.038
0.700.3250.035
0.800.2670.031
0.900.2240.029
1.000.2180.028

عتبة السحب الركامية



 لتنبؤات العالميان المركزان يوفر ال
 بصرياً  بياناً  (WAFCs) المنطقة
 لتنبؤات العالمي النظام لتنبؤات
.الشبكي بالرسم المنطقة
 توزيع خدمة بمقدم االتصال يرجى

 باألقمار الجوية المالحة معلومات
 اإلنترنت خدمة بمقدم أو الصناعية

 المنطقة لتنبؤات العالمي للنظام
 برمجيات على حصوللل لديكم
.الشبكي بالرسم تنبؤاتال لعرض
 على األمثلة بعض يلي وفيما

 النظام لتنبؤات البصري العرض
 بالرسم المنطقة لتنبؤات العالمي
 األرصاد خدمة من مقدمة الشبكي،
.األمريكية الوطنية الجوية

البيان البصري لتنبؤات النظام العالمي لتنبؤات المنطقة بالرسم الشبكي

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 15من  11صفحة : استخدام البيانات
السابقالتالي



مثال بصري على مواقع االضطرابات الجوية الصافية والتيارات النفاثة

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 15من  12صفحة : استخدام البيانات
السابقالتالي



 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 15من  13صفحة : استخدام البيانات
السابقالتالي

مثال بصري على المناطق المهيأة لتكوُّن الجليد



 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 15من  14صفحة : استخدام البيانات
السابقالتالي

مثال بصري على مواقع السحب الركامية



مراقبة الجودة ومزيد من التحسين

 WAFSإرشادات بشأن تنسيق التنبؤات العالمية لنظام 
بالرسم الشبكي للسحب الركامية والجليد واالضطرابات الجوية

العودة إلى القائمة الرئيسية 15من  15صفحة : استخدام البيانات
السابقالتالي

 المرتبطة الحدة درجةو  حتماالتاال حساب في عالمياً  التوسع سيمكن ،المالحظات من المزيدب
 المتصلة البيانات من للتحقق المجال إفساح عن فضالً  والجليد، الجوية الضطراباتا من بكل
.بها
 شأنه من الذي األمر المقبلة، القليلة السنوات مدى على خوارزميات تطوير مواصلة المقرر ومن
.المستخدمين متطلبات لتلبية المعلومات تحسين إلى يؤدي أن
 إنشاء تم فقد ذلك، أجل ومن .ترحيب محل هي المستخدم دليل بشأن والتعليقات اآلراء أن كما

 العنوان زيارة يرجى الصفحة هذه في ولالشتراك .والتعليقات اآلراء تلك لتلقي إلكترونية صفحة
:التالي الرابط في المبين
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