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مقذمه
رادار یک ضیطتُ اٌکترِٚغٕاعیطی اضت کٗ ترای تػخیؽ  ٚتؼییٓ ِٛلؼیت ٘ذف تکار ِیرٚد .تا
رادار ِیتٛاْ درِ ْٚذیغی را کٗ ترای چػُ  ،غیر لاتً ٔفٛر اضت دیذ ِإٔذ تاریکی  ،تاراْ ، ِٗ ،
ترف  ،غثار  ٚغیرٖ .اِا ِّٙتریٓ ِسیت رادار تٛأایی آْ در تؼییٓ فاؾٍٗ یا دذٚد ٘ذف ِیتاغذ.
کارترد رادار٘ا در ا٘ذاف زِیٕی ٛ٘ ،ایی  ،دریایی ،فضایی ٛ٘ ٚاغٕاضی ِیتٛاْ پیع تیٕیٙای الزَ
را ارائٗ کرد .ایجاد ضیطتّی تا تٛأایی تاال در ردیاتی پذیذٖ٘ا ٘ذف ػّذٖ رادار٘ای ٘ٛاغٕاضی کػٛر
اضت .ایٓ دضتگاٖ تر اضاش ارضاي یک غکً ِٛج خاؼ تٗ عرف ٘ذف اضت .ترای ِثاي تا یک ِٛج
ضیٕٛضی تا ِذٚالضی ْٛپاٌطی تجسیٗ  ٚتذٍیً تازتاب آْ ػًّ ِیکٕذ.

رادار یىي از اتسار٘اي ِ ُٙأذازٖ گیري پاراِتر٘اي ٘ٛاغٕاضي اضت وٗ تا ارضاي اِٛاج
اٌىترِٚغٕاعیص  ٚدریافت تازتاب آْ ّ٘إٔذ یه تیغ جرادي فضاي تذت پٛغع را ِي غىافذ ٚ
اعالػات جٛي راتذضت ِي آٚرد.از ِسیت ٘اي رادار٘اي ٘ٛاغٕاضي پیٛضتگي زِأي ِ ٚىأي أذازٖ
گیري ٘اي آْ اضت وٗ تٗ ػٕٛاْ دادٖ ٘اي تىّیٍي در پیع تیٕي دلیك تر ِىاْ  ٚزِاْ ٚلٛع پذیذٖ
٘اي جٛي تٗ دطاب ِي آیذ.
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بخشهای مختلف رادار
یک رادار سادِ ضايم آَتٍ  ،فرستُذِ  ،گیرَذِ ٔ عُصر آضکار ساز اَرژی یا گیرَذِ يیتاضذ .آَتٍ
فرستُذِ پرتْٕای انکترٔيغُاطیسی تٕنیذ ضذِ تٕسظ َٕساَگر را دریافت ٔ تّ گیرَذِ يیدْذ.
يعًٕنی تریٍ ضکم يٕج در رادارْا یک قطار از پانسٓای تاریک يستطیهی است کّ يٕج حايم
سیُٕسی را يذٔنّ يیکُذ .رادارْا در رٔی زيیٍ ٔ در ْٕا  ،دریا ٔ فضا تکار گرفتّ يیضَٕذ.
رادارْای زيیُی تیطتر ترای آضکار سازی  ،تعییٍ يٕقعیت ٔ ردیاتی ْٕاپیًا یا اْذاف ْٕایی يٕرد
استفادِ قرار يیگیرَذ.
رادارْای ْٕایی ترای آضکار سازی ْٕاپیًا  ،کطتی ٔ ٔسائظ َقهیّ زيیُی ٔ یا َقطّ ترداری زيیٍ ،
اختُاب از طٕفاٌ خهٕگیری از ترخٕرد تا زيیٍ ٔ یا َأتری يیتٕاَُذ يٕرد استفادِ قرار گیرَذ.
ايرٔزِ رادارْای يدٓسی خٓت ضُاسایی يراکس طٕفاٌ ٔ اَذازِ گیری ضذت تارَذگی ٔ إَاع
رگثارْا در اختیار ْٕاضُاساٌ قرار دارد .تازتاب اضعّ رادار در صفحّ تصٕیر يُعکس ضذِ
ٔ تٕسظ دستگآْای اَذازِ گیری  ،يطخصات سیگُال رسیذِ دقیقا يٕرد تررسی قرار يیگیرد
ٔ فاصهّ ْذف تا يثذأ (ایستگاِ زيیُی رادار) اَذازِ گیری يیضٕد.

کاربرد رادارهای هواشناسی
ايرٔزِ تقریثا تًاو دَیا از رادارْای ْٕاضُاسی ترای يقاصذ يختهف استفادِ يیکُُذ .استفادِ از ایٍ
دستگاِ ْٕاضُاسی از زياٌ خُگ ضرٔع ضذِ است ،تذیٍ يعُا کّ يتخصیٍ رادار يطاْذِ يیکردَذ ْر
زياٌ تیٍ ْذف ٔ دستگاِ رادار اتر تاراٌ زا يطاْذِ ضٕد ،يطاْذِ ْذف يطکم ٔ گاْی غیر يًکٍ
استٔ ،نی اگر اتر تذٌٔ تاراٌ تاضذ اضکال چُذاَی تٕخٕد ًَیآیذ.
تقریثا ًْیطّ ترای ٔضعیت ْٕاضُاسی از طٕل يٕخٓای تهُذ استفادِ يیضٕد ٔ .نیکٍ در ایٍ رادارْا
طٕل يٕخٓا را يیتٕاٌ تّ  01ساَتیًتر یا کًتر يختصر کرد.
ٔاضح است کّ گاْی أقات گرفتٍ تازتاتٓا از اْذاف ْٕاضُاسی تٕدِ ٔ يًکٍ است يٕخة کاْص در
حذاکثر ترد رادار ضٕد .گاْی أقات يسیر اَتقال را تحت تأثیر قرار يیدْذ .اخیرا رادارْا در
ْٕاضُاسی ٔ غیرِ تا ْذف از تیٍ تردٌ َتایح اضتثاِ تا يذارْا ترکیة ضذِاَذ .تا اتًاو یافتٍ خُگ در
سال  ،0491در تخص ْٕاضُاسی رادارْای يُاسة زیادی ارائّ ضذ کّ تیطتر از طٕل يٕخٓای  3انی
 01ساَتیًتر استفادِ يیکردَذ ،آَٓا دادِْا را ردیاتی کردِ ٔ يطاْذات خذیذ را تّ صٕرت تانفعم در
آٔردِ ٔ يیاَگیٍ آَٓا را تذست يیآٔرَذ.
ترخی از کطٕرْا در سانٓای  0491ٔ0411ضرٔع تّ استفادِْای تٓتری از رادارْا کردَذ .تیٍ
رادارْای ْٕایی ٔ دریایی اختالف َاچیسی ٔخٕد داردْ .ر دٔ ترای ردیاتی ٔ پیگیری تٕفآَای
تُذری ٔ سیهیکَٕٓا يٕرد استفادِ قرار يیگیرَذ .اغهة يحم فرٔدگاِ در َقاطی کّ تیطتریٍ حساسیت
را در تراتر تٕفآَا دارد ،قرار يیگیرد .در ایٍ يٕارد (ُْگاو ترٔز طٕفاٌ) تّ ساکُیٍ ٔ ْٕاپیًاْا
ْطذار يی دُْذ .ایٍ اطالعات يٕخة افسایص دیذِ تاَی در تخطٓای يختهف پیص تیُی يیگردد ،در
ترخی از ایٍ رٔضٓا يیساٌ تارَذگی را تطٕر دقیق تعییٍ يیکُُذ .تُاترایٍ رادارْا ايکاٌ تٕسعّ
اطالعات ٔ دادِْای ْٕاضُاسی را يسیر يیسازَذ.
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در ضّٓ ِیتٛاْ ِیساْ تارٔذگی را دلیك أذازٖ گیری کرد  ٚدر تخػٙای تذمیماتی ٘ٛاغٕاضی ٚ
آ تػٕاضی ِٛرد اضتفادٖ لرار داد .تٕاترایٓ تا اضتفادٖ از کاِپٛتر٘ای اٌٚیٗ ِیتٛاْ ِمذار زیادی از
دادٖ٘ا را تا کّک افراد ارائٗ  ٚتا دادٖ٘ای دیجیتاٌی تغٛر یکطاْ ِٛرد پردازظ لرار داد ِّ ٚکٓ
اضت تٕٙا تؼذادی از دٛادث ِؼرٚف را أتخاب ّٔایٕذ .ػال ٖٚتر ایٓ ِ ،یتٛاْ تا دذالً تجرتٗ دادٖ٘ا
را تٙیٗ  ٚتٗ غخؽ اضتفادٖ کٕٕذٖ أتماي داد .در اٚاخر ضاٌٙایّ٘ 0691سِاْ تا ظٛٙر کاِپیٛتر٘ای
ضریغ  ٚکٛچک  ،اضتفادٖ از رادار ٔیس تٛضؼٗ یافتِّ .کٓ اضت در غرایظ ػادی دادٖ٘ای رادار تٕٙا
ِتؼٍك تٗ اعالػاتی در ِٛرد تارٔذگی تاغذ .تٕاترایٓ در اغٍة ِٛارد ٔیاز تٗ دلت در دادٖ٘ا  ٚاؾالح
ایٓ ِیأگیٕٙا ِیتاغذ .ایٓ کار ّ٘یػٗ تغٛر ِذا َٚؾٛرت ِیگیردٌ ٚ .یکٓ ترخی از کػٛر٘ا ثاتت
کردٔذ کٗ دادٖ٘ای ارائٗ غذٖ از رادار تا دذٚدی ترای ٘ػذار دادْ ضیً  ٚترای ِذیریت کٍی آب
ِٕاضة ِیتاغذ.
ترکیة دادٖ٘ا تا اضتفادٖ از چٕذ رادار  ،ػال ٖٚتر غکً ِرکة دادٖ٘ای ترکیثی رادار  ،دادٖ٘ایی کٗ تا
اضتفادٖ از ِا٘ٛارٖ٘ا تذضت ِیآیٕذ  ٚدادٖ٘ایی کٗ تیػتر از اتسار  ٚادٚات ٚیژٖ ٘ٛاغٕاضی تذضت
ِیآیٕذ تّاِا ِٛرد تررضی  ٚپیگیری لرار ِیگیرٔذ .از چٕذیٓ ضاػت لثً ِیساْ تارٔذگی پیع تیٕی
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ِی غٛد  ٚدادٖ ٘ا  ٚاعالػات رادار ٘ا از عریك ؾفذٗ تٍٛیسی ٚ ْٛکاِپیٛتر٘ا ترای پردازظ تیػتر
ِذٌٙای ٘ٛاغٕاضی ٘ ٚیذرٌٛٚژی (آتػٕاضی) ِٛرد اضتفادٖ لرار ِیگیرد  ٚتا تٛجٗ تٗ دیجیتاي تٛدْ
ضیطتّٙا ِیتٛاْ از دادٖ٘ا ترای تذضت آٚردْ ِیساْ تارظ ٔٛادی ِختٍف تٙرٖ ترد .تٕاترایٓ ِیتٛاْ
ایٓ ارلاَ  ٚاعالػات را تٗ آضأی تا ِطافتٙای زیادی ترای ّٔایع دادْ تٗ کارتر ارضاي کرد ِ ٚیساْ
زیادی از کار٘ای تالی ِأذٖ داد.
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 در رادار٘ای ٘ٛاغٕاضی ؾفذات ِختٍفی تکار ِیرٚد کٗ رایجتریٓ ایٓ ؾفذات PPI
ِیتاغذ .ػٍت اضتفادٖ از  PPIدر ٘ٛاغٕاضی ایٓ اضت کٗ تٕٙا چٕیٓ راداری ِیتٛأذ عٛفأٙا
 ٚتارٔذگیٙا را ِػخؽ  ٚجٙت آٔرا تؼییٓ ضازد .کارترد٘ای رادار٘ای ٘ٛاغٕاضی ایجاد
ضیطتّی تا تٛأایی کػف  ،ردیاتی  ٚتخّیٓ ػٍّکرد ضیطتّٙای فؼاي جٛی ترای ترآٚردٖ
ّٔٛدْ ٔیاز٘ای زیر ٘ذف ػّذٖ پرٚژٖ رادار٘ای ٘ٛاغٕاضی اضت.

إِیت ترافیک ٘ٛایی
تا تٛجٗ تٗ ایٕکٗ رادار ٘ٛاغٕاضی ِیتٛأذ پذیذٖ٘ای جٛی را در ضغٛح فٛلأی تا دلتی تاال کػف ٚ
ردیاتی کٕذ ،ایٓ اِکاْ را فراُ٘ ِیآٚرد تا خٍثاْ پیع از ٚرٚد ٘ٛاپیّا تٗ ِٕغمٗای کٗ غرایظ
ٔإِاضة جٛی دارد از ِٛضٛع آگا٘ی پیذا کٕذ  ٚتؿّیّات الزَ را اتخار ّٔایذ.

کّک تٗ ِذیریت ِٕاتغ آب
رادار ٘ٛاغٕاضی اِکاْ پیع تیٕیٙای کٛتاٖ ِذت  ٚدلیك از ِیساْ تارٔذگی را فراُ٘ ِیآٚرد .ایٓ
پیع تیٕی٘ا ِیتٛأذ ِثٕای خٛتی را ترای ِذیریت ِٕاتغ آب از لثیً تٕظیُ دریچٗ٘ای خرٚجی آب از
ضذ٘ا ترای جٍٛگیری از ضر ریس غذْ  ،پاکطازی راٖ آتٙا  … ٚفراُ٘ آٚردّ٘ .چٕیٓ ایٓ اعالػات
ِیتٛأذ ترای ؾذٚر ٘ػذار ٔطثت تٗ ٚلٛع ضیالب یا عٛفاْ تکار رٚد .ػال ٖٚتر ایٓ اعالػات جّغ
آٚری غذٖ ِیتٛأذ ترای پیع تیٕی٘ای تٍٕذ ِذت در ِٛرد ِیساْ تارٔذگی  ٚتٗ تثغ آْ ِٕاتغ آب تکار
رٚد کٗ در ِٛارد ِتؼذدی چ ْٛتٌٛیذ ترق  ٚکػاٚرزی کارترد دارد.

کػاٚرزی
رادار ٘ٛاغٕاضی اِکاْ پیع تیٕی٘ای کٛتاٖ ِذت تارٔذگی را فراُ٘ ِیآٚرد .ایٓ پیع تیٕی٘ا ػالٖٚ
تر ِیساْ تارٔذگی  ،غذت ٛٔ ٚع آْ را ٔیس غاًِ ِیغٛد .تٗ ایٓ ترتیة پذیذٖ٘ای زیأثار ترای
ِذؿٛالت کػاٚرزی از لثیً تگرگ  ،تاراْ غذیذ  ٚعٛفاْ لاتً پیع تیٕی خٛا٘ذ تٛد.

تؼذیً آب ٛ٘ ٚا
غٕاضایی  ٚردیاتی تٛدٖ٘ای فؼاي  ٚغیر فؼاي جٛی  ٚترآٚرد ٔٛع فؼاٌیت آٔٙا ِیتٛأذ ِٕجر تٗ اتخار
تؿّیُ درضت  ٚتٗ ِٛلغ ترای تارٚری اتر٘ا  ،تثذیً تگرگ تٗ تاراْ  ٚضایر رٚغٙای تؼذیً آب ٚ
٘ٛا گردد.

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

RADAR HAVASHENASI

1901

تذمیمات
یکی از زِیٕٗ٘ای تاز تذمیمات  ،ایجاد اٌگٛریتُ  ٚرٚغٙای ترای پیع تیٕی  ٚتخّیٓ ضیطتّٙا
ِیتاغذ .ایٕکار تا داغتٓ دادٖ٘ای آِاری دلیك  ٚتا فاؾٍٗ زِأی ٘ر چٗ کٛتا٘تر ِّکٓ ِیغٛد.
داغتٓ آِاری تا دلت زِأی  ٚفػردگی ِکأی تاال از تارٔذگی  ،ترای پیػثرد ایٓ ا٘ذاف ِٕاضة
ِیتاغذ.

ِذیریت راٖ ٘ا
فراُ٘ آٚردْ اِکاْ پیع تیٕی تارظ ترف  ٚضایر ٔسٚالت آضّأی  ٚعٛفأٙا ِیتٛأذ ػاٍِی ِؤثر در
جٍٛگیری از دٛادث رإٔذگی ٔاغی از ٌغسٔذگی ِؼاتر  ٚضٛأخ ٔاغی از ضمٛط ت ّٓٙتاغذ.

پیع تیٕی ػِّٛی ٚضغ ٘ٛا
رادار ٘ٛاغٕاضی کارترد ػّذٖای در پیع تیٕی٘ای کٛتاٖ ِذت  ٚتٍٕذ ِذت ٚضغ ٘ٛا  ٚتذٍیً غرایظ
جٛی دارٔذ ٚ ٚضؼیت جٛی داضر را تا تؿٛیر٘ایی گٛیا  ٚزیثا ارائٗ ِیدٕ٘ذ کٗ لاتً ارائٗ از
عریك رضأٗ٘ای جّؼی ٔظیر تٍٛیسی ٚ ْٛایٕترٔت ِیتاغذ.

ِذؿٛالت رادار
ِذؿٛالت ٘ٛاغٕاضی غاًِ ِذؿٛالت اٌٚیٗ  ٚثأٛیٗ ٘طتٕذ کٗ از دادٖ ٘ای خاَ اٌٚیٗ  Y Z Wتذست

يیآیُذ .از يحصٕالت رادار يیتٕاٌ تّ چُذ يٕرد اضارِ ًَٕد کّ عثارتُذ از :يحصٕل ْٕاضُاسی (DAV
 ، )...AAC IHC IAAACيحصٕل آتطُاسی ( ِ )IVA AZAذؿٛي پیػثیٕی ٘ ٚػذار(، )...HHW WIW

ِذؿٛي پذیذٖ٘ا(OSAM

.)...AWC

رادار٘اي ٘ٛاغٕاضي در ایراْ
غرٚع ِغاٌؼاتِ :غاٌؼات عرح غثىٗ رادار در ایراْ از ضاي  7711تٛضظ وارغٕاضاْ ضازِاْ
٘ٛاغٕاضي جٙأي  ٚایراْ غرٚع غذ.
غثىٗ رادار :در غثىٗ رادار ٘ٛاغٕاضي ایراْ ٔ 71مغٗ عرادي غذٖ وٗ در فاز ٔخطت ضٗ ٔمغٗ در
ٔیّٗ غرتي وػٛر تجٙیس  ٚراٖ أذازي خٛا٘ذ غذ.اٌٚیٓ آْ در ا٘ٛاز ٔؿة  ٚد ٚدضتگاٖ دیگر پص از
رفغ ِػىً زِیٓ در تٙراْ  ٚتثریس ٔؿة خٛا٘ذ غذ.
ِىاْ یاتي :ػٍّیات ضایت یاتي رادار ا٘ٛاز تٛضظ وارغٕاضاْ ضازِاْ ٘ٛاغٕاضي جٙأي ؾٛرت

گرفت.
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غرٚع ػٍّیات :ػٍّیات ضاختّاْ ِخاترات  ٚترج  ٚاِىأات جٕثي آْ در ضاي  21تٛضظ ضٗ
غروت ایرأي غرٚع غذ.
ٔٛع دضتگاٖ :رادار Aتاَذ كّ از ضركت گًاترَٔیك آنًاَي خریذاري ضذ.
ِیساْ ِ ٚذً اػتثار٘ :سیٕٗ خریذ رادار ِ 5.2یٍی ْٛدالر ٘ ٚسیٕٗ ضاختّاْ  ٚترج رادار دذٚد

ِ 011یٍی ْٛتِٛاْ ِي تاغذ وٗ از ِذً اػتثارات ٍِي ٘سیٕٗ غذٖ اضت.
اعالػات رادار :ایٓ دضتگاٖ اعالػات واٍِي را از تارٔذگي تٛیژٖ عٛفأٙاي رػذ  ٚترق وٗ ایجاد
رگثار  ٚضیً  ٚآتگرفتگي ِي وٕٕذ تٗ ؾٛرت ٌذظٗ اي در اختیار وارتراْ لرار ِي د٘ذ ایٓ
اعالػات در پیع تیٕي ٘اي وٛتاٖ ِذت فٛق اٌؼادٖ ِ ُٙاضت.
ضخاِت اتر،أذازٖ لغرات،جٙت دروت  ٚزِاْ ِ ٚىاْ تارظ از جٍّٗ ػٛاًِ ِٛرد أذازٖ گیري
آْ تػّار ِي رٚد.ػال ٖٚتر ایٓ رادار اعالػات ِرتٛط تٗ دروت دػرات  ٚآفات ٔثاتي ٔظیر ٍِخ
،ررات ِؼٍك در ٘ٛا ِإٔذ گرد  ٚخان غٓ  ٚررات آٌٛدٖ وٕٕذٖ ِإٔذ دٚد را در اختیار لرار ِي
د٘ذّ٘.چٕیٓ ایٓ دضتگاٖ اعالػات ِرتٛط تٗ تغییرات ضّت  ٚضرػت تاد تا ارتفاع وٗ تٗ آْ ٚیٕذیػر
ِي گٛیٕذ  ٚدر ٔػطت  ٚترخاضت ٘ٛاپیّا اّ٘یت دارد را ِػخؽ ِي وٕذ.

راداري وٗ در ا٘ٛاز ٔؿة  ٚراٖ أذازي غذٖ داراي ِػخؿات فٕي زیر اضت:
 -0تأذ فروأص  Aكّ استفادِ از ایٍ تاَذ فركاَس تراي يُاطق حارِ اي ٔ َٕاحي تا تارضٓاي ضذیذ ٔ

رگثاري ياَُذ خٕزستاٌ تٕصیّ ضذِ است.
 -5تٕاٌ ارساني آٌ  021كیهٕ ٔات يي تاضذ.
-0يدٓس تّ تكُیك داپهري است كّ ايكاٌ اَذازِ گیري سرعت حركت پذیذِ ْاي ْٕاضُاسي را فراْى
يي كُذ.
-4ترد رادار در دٔ يذ داپهري ٔ غیر داپهري تترتیة حذٔد  411 ٔ 021كیهٕيتر يي تاضذ.
-2ايكاٌ تدٓیس تّ پالریساسیٌٕ دٔگاَّ خٓت تطخیص تٓتر َٕع تارش يي تاضذ.
-9ايكاٌ دسترسي تّ پائیٍ تریٍ سطح از دادِ ْاي رادار(سیگُال  )I*Cكّ در خٓت استفادِ در كارْاي

تحقیقاتي سطح تاال يٕرد استفادِ قرار يي گیرد.
-0اَتقال يحصٕالت از طریق ضثكّ تّ كارتر یا كارتراٌ یا یك يركس كايپیٕتر.
-8رخیرِ كردٌ يحصٕالت دادِ ْاي رادار.
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-6قطر آَتٍ ٔ گُثذ آٌ تترتیة  00.92 ٔ 8.2يتر يي تاضذ.
-01ارتفاع آٌ از سطح زيیٍ  02يتر است.

-00كايال اتٕياتیك ٔ كُترل از راِ دٔر يي تاضذ.
-05داراي سیستى عیة یاب ٔ ًَایص عًهكرد رادار يي تاضذ.

عكس ْاي َصة رادار إْاز
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VAD: Velocity Azimuth
Display

 ٔػأگر ضرػت ضّتPPI:Plan position
 اٌراشIndicator

ٗلؼیت ٔمػِٛ غاخؽ

VVP: Volume Velocity
Processing
UWT: Uniform Wind
Technique
SRI: Surface Rainfall
Intensity

ٍٗ درجٗ ضرػت ِردRHI::Range Height
Indicator
ظ ّ٘گٓ وردْ تادٚ رMAX: Maximum
Display
حٛ غذت تارٔذگي ضغCAPPI:Constant
ٓ زِیAltitude Position
Indicator
ع تارٔذگيّٛ ِجPCAPPI: Pseudo
Constant Altitude
Position Indicator
الٔيٛع تارٔگي عّٛ ِجVCU: Vertical Cut
ِذت
تات فرػيٛ تجّغ رضETOP: Echo Top
ٗٔدخاٚاردٖ تٗ رٚ
) َ گراٛ تافت ٔگار ( ٘یطتEBAS: Echo Base
غذت تارٔذگي
)ي (رادیايٛ چیٕع پرتPRT: Point Rain fall
Total
 چیٕع ضّت اٌراضيELS: Elevation Shear
ي تٍٕذيٛ چیٕع پرتRAS: Radial Azimuthal
Shear
 چیٕع ضٗ تؼذيHZS: Horizontal Shear
)ُ الیٗ اغتػاظ ( تالتVCS: Vertical Shear
) اخغاریٗ (٘ػذارHHW: Hail Warning
ٗ تٕذ تادٙ آغىار ضازي جثTRK: Storm Tracking

دٖ ارتفاعٚغاخؽ ِذذ

PAC: Precipitation
Accumulation
PAL: Long Time(pac)
RSA: River Subcatchment
Accumulation
RIH: Rainfall Intensity
Histogram
RDS: Radial Shear
AZS: Azimuthal Shear
RES: Radial Elevation
Shea
3DS: (3 Dshear)
LTB: Layer Turbulance
WRN: Warning
GUF: Gust Front
Detection

www.IrPDF.com

دذاوثر ّٔایع
لؼیت ٔمػٗ درِٛ غاخؽ
ػرـ ثاتت
ٗلؼیت ٔمػِٛ غاخؽ وارب
در ػرـ ثاتت
ديّٛترظ ػ
)انٚضمف أؼىاش ( پژ
ٗأؼىاش پای
جّغ تارظ ٔمغٗ اي
چیٕع تٍٕذي
ي ضّت اٌراضيٛچیٕع پرت
)تيّٛ(آزی
چیٕع افمي
دِيّٛچٕیع ػ
اخغاریٗ تگرگ
ْفاٛردیاتي ع

