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 (7التجربة )

 ةـــــة واتجاه الرياح الحراريــــسرع

Thermal wind speed and its direction 

 الهدف من التجربة:

وصف كيفية تركيب الهدوَكراف باستخدام مخطط الدوائر المتحدة المركز )مخطط مركزي أو    

 محوري( ومن ثم التنبؤ عن سرعة واتجاه الرياح الحرارية عموديا ً.

 الجزء النظري:

𝑉𝑇عرفت الرياح الحرارية )   
وستروفيكية ( في تجربة سابقة على انها القصى العمودي للرياح الجي ⃗⃗⃗⃗

(∂𝑉𝑔⃗⃗  ⃗/∂z ورياضيا ً تكتب بالعالقة التالية:( او ان متجه الرياح بين اي مستويين في االجواء الحرة 

                                               𝑉𝑇
⃗⃗⃗⃗ =𝑉𝐻

⃗⃗ ⃗⃗  - 𝑉𝐿
⃗⃗  ⃗ -----------(1) 

𝑉𝐿حيث أن 
⃗⃗ 𝑉𝐻( و L: متجه الرياح الجيوستروفيكية في المستوى الواطئ ) ⃗ 

⃗⃗ : متجه الرياح   ⃗⃗

𝑉𝐿(. عند رسم المتجهين Hالجيوستروفيكية في المستوى العالي )
⃗⃗ 𝑉𝐻و  ⃗ 

⃗⃗ مقدارا ً واتجاها ً من نقطة   ⃗⃗

𝑉𝑇، فان   (1)معروفة كما مبين بالشكل 
ممكن الحصول عليها للمتجه الواطئ الى نقطة نهاية المتجه   ⃗⃗⃗⃗

 العالي.

عمليا ً تُحسب سرعة الرياح الحرارية واتجاهها بإسقاط سرعة واتجاه الرياح مقداراً  واتجاها ً    

لالرتفاعات العالية المختلفة المأخوذة من تسجيالت الراديوسوند أو تلك المدونة عند خرائط المستويات 

ه المتجهات بمتجهات اخرى . توصل النقاط النهائية لهذ   (2ل)الضغطية العليا، النموذج الموضح الشك

. المتجه بين اي نقطتين يسمى بمتجه القصى  Hodographمتعاقبة مكونة منحنى يسمى بالهدوَكراف 

الرأسي كونه يقيس قصى الرياح مع االرتفاع، فمنحنى الهدوَكراف يعتبر وسيلة مهمة لفهم ودراسة 

 الحركات الجوية والتركيب الطبيعي للغالف الجوي عموديا ً.

                                                                                                                                           

 

                  

 

 

 

 
 : متجه القصى العمودي (1كل )الش



                         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 ل :ـــة العمــــــطريق

 حّضر مخطط محوري فارغ )النموذج(. .1

أطلب قيم سرعة الرياح واتجاهها عند ارتفاعات مختلفة لمحطة مفردة كتلك المدّونة في الجدول  .2

(1) . 

دأ من نقطة مبت ( 1)أدخل قيمة سرعة الرياح وحسب االتجاه لالرتفاع االول المدونة بالجدول  .3

طوله يتناسب مع قيمة السرعة ورأس السهم يشير ( →)اصل المخطط على شكل سهم أو شعاع 

 الى اتجاه الرياح واضعا ً رقم دليله عند نهاية السهم.

أدخل قيمة السرعة واتجاهاتهم لالرتفاعات الباقية مكرراً الخطوة السابقة على ان يكون االبتداء  .4

التي ستمثل النقطة االبتدائية لجميع متجهات الرياح وكذلك اكتب ارقام من نقطة االصل أيضا ً 

 دليلهم عند نهاية السهم.

صل ّ بين كل نهاية سهمين متتالين بسهم جديد آخر يمثل متجه قصى الرياح العمودية ويرمز له  .5

 .Aبالرمز 

 وهكذا. Dو  Cو  Bلبقية االسهم االخرى مكونة اسهم جديدة، ارمز لهم بالرموز  5كرر الخطوة  .6

 و .......... بخط سميك الذي سيمثل منحنى الهدوكراف. Dو  Cو Bو Aثّخن خطوط االسهم  .7

𝑉𝑇أحسب قيمة واتجاه  .8
 . (1)لكل سهم من منحنى الهدوكراف مدونا ً نتائجك في الجدول   ⃗⃗⃗⃗

 

 

 : المخطط المحوري )النموذج( (2)لشكل



تسقيط قيم السرع عند كل مستوى للحصول على مسار الرياح للشكل النهائي للهودوكراف بعد وكنموذج 

 (3مالحظة الشكل ) الحرارية باالمكان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمسار النهائي للرياح الحرارية (:نموذج 3شكل)

 

 

            

 : قيم سرعة الرياح واتجاهها لمستويات ضغطية عليا وقيم واتجاه الرياح الحرارية.(1)جدول



 المناقشـــــة :

 : وّضــح أهمية استخدام هذه التجربة في التطبيقات العملية ؟1س

 كيفية تغيرها مع االرتفاع ؟و TV: ناقش قيم 2س

𝑉𝑇: ناقـش اتجاهات 3س
 وكيفية تغيرها مع االرتفاع ؟   ⃗⃗⃗⃗

 


