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 (1تجربة )

 ويلةالموجات الط

Long Waves 

 

وذلك بتطبيق معادلة (mesoscale)التنبؤ عن حركة المنظومات الضغطية للمدى المتوسط  :الهدف من التجربة

 . 500hpaاالمواج الطويلة على خارطة المستوى الضغطي 

 

كبيرة(، احيانا تسمى بموجات  Aت موجية وسعا L يلطول الموجباالمواج الطويلة )ذات االجانب النظري: 

 Westerly windتتواجد ضمن نطاق الرياح الغربية او ما يعرف بالغربيات  Rossby Wavesروسبي 

دنيا التي تتفق محاورها مع خطوط الطول لذا فانها تستطيع نقل الهواء البارد من العروض العليا الى العروض ال

تتميز به  واهم ما 500hpaوالعكس صحيح . عموما تظهر الموجات الطويلة على خرائط المستوى الضغطي 

( 2)شكل  .Aوسعة  Lموجة طويلة ذات طول موجي ،( 1هو مرافقة االخاديد واالنبعاجات لها الحظ الشكل )

تظهر فيها خطوط االرتقاع الجهدي بشكل موجات  500hpaللمستوى الضغطي  ل خارطة ساينوبتيكيةيمث

 طويلة متكونة من االنبعاجات واالخاديد .

 

 

 

 

 

 

 

 (1شكل )
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 (2شكل )

)الذي يتفق  Xير في سرعتها على المحور من دون تغCالجريان لالمواج تتحرك بسرعة  نفترض ان خطوط

  :فان حركة خطوط الجريان تعطى بالعالقة tلحظة زمنية فعند اية .ل دالة جيبيةتقريبا مع خطوط العرض (بشك

Y=A*(sin2𝛑/L)(X-C*t)------(1-1) 

 سرعة انتشارها فتعطى بالعالقة التالية : اما

C=U-ẞ*(L²/4𝛑²)-------(1-2) 

 .  zonal windرياح الزونيةتمثل سرعة ال Uحيث ان 



 

 فيمثل مؤشر روسبي الذي يحسب من العالقة : ẞاما 

ẞ=(2*Ω*COSΦ)/R------(1-3) 

 (C=0) اي ان  معدل خط عرض انتشارها الذي يوافق محورها .وعندما تستقر االطوال الموجية Φحيث ان 

 ( :1-2من معادلة )  Stationary Wavelength(Ls)لطول الموجي المستقر ،يمكن حساب ا

Ls=2* 𝛑*√𝑼/ẞ 

                                      --------(1-4) 

 وجد ثالث صفات للموجة هي :ت U>0( عندما 1-2من معادلة )

 . U>C>0عندما   Progressive wavesموجات متقدمة  -1

 . U>C=0عندما  Stationary wavesموجات مستقرة  -2

 . U>0>Cعندما  Retrogressive wavesفة موجات متخل -3

 

 طريقة العمل :

جهدي مع توفر معلومات محللة بخطوط تساوي االرتفاع ال 500hpaهيء خارطة للمستوى الضغطي  -1

 سرعة الرياح عند المحطات .

 ات متكررة وحددخفاضخذ نظرة شاملة للخارطة المحللة وحاول ان تستنبط موجات واضحة لها وان -2

 وهكذا. 2،1 االخاديد واالنبعاجات مع ترقيم على شكل

اجمع قيم خطوط عرض خطوط تساوي االرتفاعات  1خط طول لالخدود او االنبعاج رقم كل على طول  -3

 .(وقسم الناتج على عدد الخطوط لتحصل على معدل خط العرض)الخطوط الكنتورية

الخارطة ووصل بين القيم بخط ملون لتحصل على لطول على ادخل قيم معدالت خطوط العرض وا -4

 .خط يمثل معدل الموجات المدروسة واحسب سعتها بوحدات الكيلومتر

 .(1-3من المعادلة ) ẞحدد خط العرض الذي تنتشر حوله الموجة المعدلة واحسب قيم  -5

 متر.ي نقطتين متكررتين ومتعاقبتين وعلى الموجة بوحدات الكيلواحسب طول الموجة بين ا -6

احسب معدل سرعة الرياح على طول الموجة المعدلة التي ستمثل سرعة الرياح الزونية وحولها الى  -7

 . Km/hrوحدات 

 ( وحدد صفة الموجة.1-2)من المعادلة  Cاحسب -8

 (.1-4)من المعادلة   Lsاحسب  -9

 



 

 

موقع بوضع سهم سميك عند وذلك  48hr&24hrبعد مرور  2تنبا عن موقع االخدود او االنبعاج رقم -10

 نحو الشرق.االخدود او االنبعاج متجها 

 شة:المناق

 ؟ةليوطلا جدا لدراسة االمواجلعليا بدال عن المستويات الواطئة لماذا اختيرت المستويات الضغطية ا-1

 هل تتوقع اختالف االطوال الموجية عند فصلي الشتاء والصيف ؟وايهما اكبر ؟-2

  

 مالحظة:

 ⁵/sֿ Ω=7.3x10 

R=6.37Km 

 


