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 الصيغة العامة لشفرة السطحية 
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واألجهزة المستخدمة ) رسم وتحليل شفرات الرصد السطحية 

 للقياس (

 تكتب شفرة الرصد السطحية بالصيغة االتية:

MiMiMjMj  YYGGIw   

IIiii   IRIxhVV   Nddff   1SnTTT   2SnTdTdTd   

3PoPoPoPo  4PPPP   5aPPP   6RRRtR   7wwW1W2   

8NhCLCMCH 

   LaLaLa   LoLoLo(: هناك شفرات لتحديد خطوط الطول والعرض 2* مالحظة )

 ولكن لم تذكر في الشفرة الرئيسية اعاله.

MiMiMjMj    ← 

 باحدى الصيغ التالية:نوع المحطة ويعوض عنها 

 (AAXX)حطة ارضية ثابتة             اذا كان التقرير مأخوذ من م        

 (BBXX)      من محطة بحرية               اذا كان التقرير مأخوذ         

 (OOXX)      أخوذ من محطة ارضية متحركة   اذا كان التقرير م        

YYGGIw ← 

  YY(                                      01- 31بين )التاريخ ويأخذ قيم 

   GG                  (                    00- 23الوقت ويأخذ قيم بين  )

   Iwمصدر ووحدات سرعة الرياح ويأخذ القيم التالية:                   

  m/s                0اذا كانت السرعة مقدرة بوحدات                                 

   m/s                1اذا كانت السرعة مقاسة بوحدات                             

   knot              2اذا كانت السرعة مقدرة بوحدات                             

  knot               3اذا كانت السرعة مقاسة بوحدات                             



 / اذا كانت سرعة الرياح غير متوفر                             

والسرعة المقاسة زوجي (: لسهوله حفظ االرقام دائما السرعة المقدرة يكون الرقم 0* مالحظة )

 . فردي يكون الرقم 

IIiii ← 

II    Zone number          /     iii    Station number 

IRIxhVV ← 

 مجموعة مدى الرؤية حيث ان: 

  IRدليل مجموعة الترسبات ويأخذ القيم                                                   

   0,1,2                ن المجموعة السادسة موجودة  في حالة وجود ترسبات ويعني ا - 

في حالة عدم وجود ترسبات او ترسبات محذوفة او غير مرصودة ويعني ان  - 

 3,4                                                                     السادسة غيرموجودةالمجموعة   

  Ixدليل مجموعة الحالة الجوية ويأخذ القيم                                               

في حالة وجود حالة جوية ويعني ان المجموعة السابعة موجودة                        -

1  

في حالة عدم وجود حالة جوية ويعني ان المجموعة السابعة غيرموجودة             -

2 

   hارتفاع قاعدة اوطأ غيمة ويأخذ القيم حسب الجدول                     

Meters 

 

feet Code figure 

0-50  0-100  0  

 50-100  100-300  1  

100-200  300-600  2  

200-300  600-900  3  

300- 600  900-1900  4  

600-1000  1900-3200  5  

1000-1500  3200-4900  6  

1500-2000  4900-6500  7  



2000-2500  6500-8000  8  

2500 or higher or no 

cloud  
8,000 or higher or no cloud  9  

Height of base of cloud is not known. / 

 

   VV   مة في الشفرة ويأخذ القيم مدى الرؤية ويرسم على المحطة بنفس القي

 ( وتحسب قيمته الحقيقية بالشكل التالي:99 - 00) -

 (  0 - 50)             (mنضيف صفرين لليمين ويقاس مدى الرؤية بوحدات ) -

 ( 55 - 51)                               ال تستعمل                                    -

 

   ( 56 – 80)             (      kmويقاس مدى الرؤية بوحدات )  50نطرح  -

 ( 81 – 89)    (kmيحسب مدى الرؤية من المعادلة ادناه ويقاس بوحدات )          

        VV* )رقم اآلحاد( =  30 + 5                                  

 99 – 90                دى الرؤية في البحر         وتعطي هذه المجموعة م          

 

 vvيكون موقع مدى الرؤية على المحطة كما يلي:                                           

 


