
 
 

شركة ناعة  ص عدات  م م ال حدةال  ت

 

ساعد كار ي ت ة إب شرك يخ  ت س ندا رو ات مواجهة هول ضان ي ف  ال

 

"فيغا"، المدرجة في "شركة صناعة المعدات المتحدة" لتوريد ست منظومات إلكترونية لشركة ميامار الهولندية  تستعد مجموعة
 العالمية، التي تعمل في إطار برنامج تعزيز السدود في هولندا.

لكشف عن التسريبات " و "راسا" قادرين على "رؤية" الماء من تحت السدود أو في الجدار ل12أجهزة القياس اإللكترونية "رانيت 

 الخفية، و يعطي تحذيرات من خطر وقوع الحوادث.

كم،  0033هناك قسم كبير من هولندا تحت مستوى سطح البحر وتعاني بانتظام من الفيضانات. ويبلغ طول السدود في البالد حوالي 

 وهناك قسم خاص للحماية من الفيضانات.

"أجهزة الرادار التي ننتجها أو أجهزة القياس التي تعمل بالموجات الدقيقة الصغرية قادرة على إستقبال اإلشعاع الحراري اإللكتروني 

الخاصة بالكائنات المختلفة، بما في ذلك سطح األرض. ببساطة المناطق الرطبة من التربة على الخريطة التي نحصل من خالل نظرة 

قال كبير المصممين في مجموعة "فيغا" فيكتور بلوشيف وبهذه الطريقة غالبا ما يتعذر رؤية التسرب في  -، االشعاع "الباردة"

 السدود. وأنها تكون غير مرئية، أما اآلن يمكن تحديد هذه القياسات عن بعد"

مار هذا العام على ست ". سوف تحصل شركة ميا12تزويد هولندا باثنين من أجهزة "رانيت  1323و  1332لقد تم بالفعل عام 

مجموعات أخرى. يمكن استخدام دفعة المعدات الجديدة راسا المطورة، التي تم ابتكارها بتكليف من وزارة الصناعة المتقدمة، إما 

بمفردها أو في نظام واحد متكامل. يقوم خبراء ميامار بتركيب المنظومات على متن طائرات صغيرة، طائرات بدون طيار، وحتى 

 ات النارية القادرة على المشي على السدود، في األماكن التي ال يمكن الوصول إليها على المركبات.الدراج

قام العلماء الروس بتنفيذ أعمال مماثلة بالتعاون مع الزمالء األمريكان التي أجريت في الواليات المتحدة، على ضفاف نهر ميسيسيبي 

طول ضفاف النهر بنيت عدة كيلومترات من السدود للحماية من الفيضانات الناتجة في والية أوهايو. واضاف "في وسط أميركا على 

قال ايغور سيدوروف كبير المصممين  -عن رفع مستوى الماء، وأنهم جميعا تتطلب مراقبة مستمرة للحفاظ على النظام في العمل، 

ات. في وجود تسرب تحت األرض من خالل هناك مناطق واسعة تحت تهديد الفيضان -المشرف على مشروع "رانيت" و "راسا"

التربة الرملية السدود الترابية ال يمكن أن تصمد أمام ضغط المياه، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة. قمنا بتطوير المعدات إليجاد مواقع 

 التسريبات تحت األرض، في الوقت المناسب إلصالح السدود والوقاية من الفيضانات".

 
 

 


