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سئواالت متداول پیش بینی هواشناسی جاده اي

 

 
1-اطالعات ھوای حاضر ھر چند وقت یک بار روزآمد می شود؟

این اطالعات ھر 10  ثانیه یک بار به روز می شود.
 

2- این اطالعات تا چقدر دقیق ھستند؟
پارامترھای ھواشنای با سنسورھای دقیق ھواشناسی اندازه گیری می شوند و از اعتبار باالیی برخوردار ھستند.

 
3 -  آیا سازمان ھواشناسی در مورد مسدود شدن جاده ھای به سبب شرایط ھوا اطالع رسانی می کند؟

این وظیفه به عھده پلیس و راه داری می باشد.
 

4-آیا سازمان ھواشناسی در مورد مسدود بودن جاده ھا به سبب شرایط ھوا اطالع رسانی می کند؟
جواب : اطالع رسانی در مورد وضعیت ھوای راھھا از طریق سایت  raod.irimo.ir صورت می گیرد و اعالم مسدود بودن

جاده ھا وظیفه سازمان راھداری وحمل ونقل جاده ای می باشد.
 

5- پیش بینی وضع ھوا برای جاده ھای کشور برای چند روز در دسترس می باشد؟
جواب : پیش بینی وضع ھوا در سایت  road.irimo.ir  برای سه روز آینده در دسترس می باشد.

 
6- اطالعات ھوای مسیرھا در سایت road.irimo.ir  در چه بازه ھای زمانی بروز رسانی می شود؟

جواب : این اطالعات ھر سه ساعت یک بار بروز رسانی می شود.
 

7- دقت اطالعات ھوای مسیر در سایت  road.irimo.irچقدر است؟
 پارامتر ھای ھواشناسی با سنجنده ھای دقیق اندازه گیری می شوند و از دقت باالیی برخوردارند.

 
8- آیا با مرجعه به سایت road.irimo.ir می توان از وضعیت یخبندان جاده ھا آگاھی پیدا کرد؟

جواب: بله، با توجه به دمای اعالم شده در مسیر می توان از وضعیت یخبندان جاده ھا اطالع پیدا کرد.
9-اطالعات ھوای حاضر ھر چند وقت یک بار روزآمد می شود؟

این اطالعات ھر 10  ثانیه یک بار به روز می شود.
 

10- این اطالعات تا چقدر دقیق ھستند؟
پارامترھای ھواشنای با سنسورھای دقیق ھواشناسی اندازه گیری می شوند و از اعتبار باالیی برخوردار ھستند.
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