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 شبكة النقطية()ال انحدار الضغط

  ( الجزء االول2تجربة )

 

 رسم شبكة نقطية لغرض حساب انحدار الضغط بطريقة الفروقات المحددة. :ف من التجربةالهد

 لها من النقاط تفص grid التكامل الى شبكة domain في طريقة الفروقات المحددة يقسم مجال :يالجزء النظر

 .ىذه الطريقة تتحول المعادالت التفاضمية الى معادالت جبريةهزمنية متقطعة. بواسطة  راتفتوافضاءات 

تخدام فالجل حساب انحدار الضغط باس.ة المتجاورةىذه النقاط الشبكيهت المعتمدة عند رايتم ايجاد قيم المتغي

فل نقاط غط لكل محطة تقع استدون قيم الضثم ع الشبكة على سطح خارطة سطحية محللة ، يتم وضشبكة نقطية

 .الشبكة على نقاط الشبكة ويتم حساب انحدار الضغط 

 :المعادلة ادناه من فمثال

 

 

فاصلة بين نقطة واخرى فان قيمة انحدار هو المسافة ال xالنقاط و من  Nهي قيم الضغط ل   Uلو فرضنا ان 

 الضغط بين نقطتين على الشبكة تساوي 

U2-U1/X 

 

 :المشتقة عند الشبكة النقطية  لحسابهناك ثالث طرق 

 

 

 



 طريقة العمل:

قاط ثم نبدا من هذه النقطة بتوزيع باقي الن 0ضع نقطة ف نومن المنتص A4ة حجم قناخذ ور .1

نقاط عموديا المسافة بين نقطة واخرى  5نقاط افقيا و 5يتم توزيعها  نقطة 25والتي عددها 

5cm   على محورx محور وy (1ل )كما في الشك. 

حيث يوضع مركز بعد ان تنتهي من رسم الشبكة النقطية يتم تثبيتها على خارطة سطحية محللة  .2

 .فيها الورقة على مركز المنظومة المراد حساب انحدار الضغط

 وبذلك يصبحكل نقطة شبكية تاخذ قيمة الضغط للمحطة او الخط االيزوباري اللذي يقع اسفلها  .3

لدينا شبكة نقطية لقيم ضغط المنظومة المراد حساب انحدار الضغط فيها بطريقة الفروقات 

 .المحددة

 

4.  

5. ● ● ● ● ● 

6.             10  

7.  

8.  

9. ●                     ●                       ●                          ●                         ●  

10.      5          2         6  

11.  

12.  

13. ●                     ●                       ●                          ●                         ●  

14. 9     1          0                           3     11  

15.  

16.  

17. ●                    ●                        ●                          ●                         ●  

18.    8          4         7  

19.  

20.  

21. ●                   ●                        ●                           ●                         ●  

 

 (1)شكل 


