
 المحاضرة الثانية 

 الرياحعنصر

وهي تحرك او انتقال الكتل الهوائية في االتجاه االفقي, وهي تتحرك نتيجة انحدار  

 الضغط الجوي.

 اجهزة قياس الرياح 4:1

 اجهزة قياس سرعة الرياح )االنيموميتر(. .1

 الرياح )دوارة الرياح(. اجهزة قياس اتجاه .2

 االنيموميتر  دوارة الرياح 

 

Nddff ← 

 مجموعة كمية الغيوم واتجاه وسرعة الرياح حيث ان:

   N      (                 9-0كمية الغيوم ويأخذ القيم بين )   

 



 

   dd                      360( ولتعيين االتجاه الصحيح     36-01اتجاه الرياح ويأخذ القيم )  

                 90نضيف صفر لليمين ونرسم االتجاه داخل الى المحطة                            
 270 

180           

 

 

 

   ffسرعة الرياح ويرسم باتجاه عقارب الساعة من خط االتجاه          

                                                                    50 10 5    

          N        dd         ff                        

 

 

 



 

 

 

 

 :مهمة مالحظات

                          xفيرسم باالتجاه االكثر تكرارا كما بالشكل       في حالة كون اتجاه الرياح متغير .1

 اذا فقد اتجاه الرياح فال نرسم معلومات الرياح. .2

        x      اذا فقدت معلومات سرعة الرياح فيكون الرسم كاالتي                       .3

 اذا كانت الرياح هادئة او ساكنة فيكون الرسم كاالتي                                                         .4

 لتحويلها للعقدة. 2فتضرب في   m/s, اما اذا كانت بوحدات الرسم يكون بوحدات العقدة .5

 (00fffونضيف مجموعة جديدة ) 99 الرقم  ff( نكتب بدل .100ktاذا تجاوزت سرعة الرياح ) .6

جنوبية بسرعة  الرياح اذا كانتفمثال  , 00 بثالث مراتب بعد ونكتب قيمة سرعة الرياح الحقيقية

125kt.  :00125  41899والغيوم تغطي نصف السماء, فتكون الشفرة كآلتي     

 

 

 



 

 درجة الحرارةعنصر

وهناك العديد من الوحدات وهي مؤشرعلى كمية الطاقة الحرارية التي يختزنها الجسم  

 لقياس درجة الحرارة:

 (.℃100(: فيه يتجمد الماء عند الصفر ويغلي عند )℃سليسيوس ) .أ

 (.℉212( ويغلي عند)℉32(: فيه يتجمد الماء عند )℉الفهرنهايت ) .ب

T(℉) = 
9

5
 T(℃) + 32 

 (.373K( ويغلي عند)273K(: فيه يتجمد الماء عند )Kالمطلق ) .ج

T(K) =  T(℃) + 273 

 اجهزة قياس درجة الحرارة 

 يوجد في المحطة صندوق يدعى صندوق المحارير مصنوع       

 من الخشب ومطلي باللون االبيض جدرانه مزدوجة وذات فتحات 

 على شكل شقوق لتسمح بمرور الهواء الى الداخل لتبقى االجهزة 

 او المحارير بعيدة عن تأثير االشعاع الشمسي, ومن هذه االجهزة: 

 المحرار ذو البصلة الجافة. .1

 المحرار ذو البصلة الرطبة. .2

 محرار النهاية العظمى. .3

 محرار النهاية الصغرى. .4

 المحرار المسجل )المزدوج (. .5

 محرار درجة حرارة اعماق التربة. .6

 محرار االشعة تحت الحمراء. .7

 محرار الكهروحراري. .8

 

 



 

 

 

 

 

 الصغرى والعظمى            المزدوجمحرار االشعة تحت الحمراء       محرار النهاية 

 

1SnTTT  ← 

 ( هو دليل المجموعة.1مجموعة درجة الحرارة حيث ان ) 

Sn ( اذا كانت درجة الحرارة موجبة0اشارة درجة الحرارة ويأخذ القيم ) او مساوية للصفر ,

 الحرارة سالبة.( اذا كانت درجة  1و)

TTT   درجة الحرارة مع اعشارها حيث يتم تقريب االعشار عند الرسم على المحطة كما

 يلي:

10237      TT= +23.7  TT= +24 

10064       TT= +06.4        TT= +06 

11106  TT= -10.6         TT= -11 

 

 TTيكون موقع درجة الحرارة على المحطة كما يلي:                                           

 

 

 

 

 



 

 الرطوبة النسبيةعنصر 

تعرف بانها نسبة الضغط الجزئي لبخار الماء في مزيج الى ضغط البخار المشبع للماء  

 عند درجة حرارة معينة.

 اجهزة قياس الرطوبة النسبية  2:1

 السايكروميتر )المحرار ذو البصلة الجافة والرطبة(. .1

 (.Hygrographالنسبية المسجل )مقياس الرطوبة  .2

 اجهزة قياس الرطوبة بطرق المقاومة الكهربائية. .3

 اجهزة قياس الرطوبة بطريقة السعة الكهربائية. .4

 للرطوبة(. 2CaClاجهزة قياس الرطوبة بطريقة االمتصاص )امتصاص  .5

 اجهزة قياس الرطوبة بطريقة التكثف. .6

 

 

 

 

 

 

    Hygrograph                          السايكروميتر                               

 

 

 

 

 

 

 



 

2SnTdTdTd  ← 

 ( هو دليل المجموعة.2مجموعة درجة حرارة نقطة الندى حيث ان ) 

Sn  نقطة الندى حرارة ( اذا كانت درجة0ويأخذ القيم ) نقطة الندى حرارةاشارة درجة 

 سالبة. نقطة الندى ( اذا كانت درجة حرارة1, و)او مساوية للصفر  موجبة

TdTdTd   درجة حرارة نقطة الندى مع اعشارها حيث يتم تقريب االعشار عند الرسم على

 المحطة كما في درجة الحرارة.

 يكون موقع درجة حرارة نقطة الندى على المحطة كما يلي:                                             

                  

             TdTd             

ت لدرجة حرارة نقطة الندى فالمعلومات تكون للرطوبة النسبية في حالة عدم وجود معلوما

 االعشار وترسم على المحطة في نفس المكان كما يلي:( وتقرب 9بالرقم ) Snوتشفر  

29UUU       ex:  29653  UU=65.3%      

 UU=65%  

 

 

                 

 

 


