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  الثرموكراف  الحرارة مسجل جهاز - 2  

 . كامل اسبوع او كامل ٌوم لمدة كاملة تسجٌالت على الحصول هو الجهاز هذا من الغرض

 الجهاز بخارج التوصٌل ٌتم اخرى عتلة طرٌق وعن مسند له وذراع دوارة اسطوانة من ٌتكون

 الذراع وٌقوم الجاف للهواء معرض الجهاز مثالً حدٌد ونٌكل ألنه بفلزٌن مرتبط الجهاز وخارج

 بعملٌة المؤشر وٌقوم الداخل الى الخارج من الفلزات نقل وٌتم الغازات هذه ومضاعفة الخارجً

 فالقلم عمودٌة الى االفقٌة الحركة بتغٌٌر وٌقوم الخرٌطة على التسجٌل وٌرسم والشد التمدد

 ثم االعلى الى ورفعه الجهاز مفتاح من بفتح ٌكون الجهاز تشغٌل. واالسفل االعلى الى ٌؤشر

 ونرجع مخططة غٌر وتكون البٌانٌة الورقة بها وتلف االسطوانة نخرج وبعدها االسفل الى نزله

 ٌومٌة متابعة الى ٌحتاج ال وبهذا اسبوع لمدة التكوٌك وتشغل االصلً مكانها الى االسطوانة

 بسرعة حركته تكون و دقٌقة غٌر القراءة وتكون 26/11/20017 -19 من مثال ونكتب

  . الساعة

 - التربة محارير

 بحرارة بل فقط الهواء بحرارة تتأثر ال النبتة الن وذلك الزراعة ألغراض الجهاز هذا وٌستعمل

ً  التربة امتار 10-300 من تتراوح المختلفة لألعماق العاطً المقٌاس اعتماد وعلى أٌضا

 وتكون مختلفة مستوٌات هذه (300 ,150 ,100 , 50, 20, 10) عن عبارة والمستوٌات

  . المناخٌة المحطة فً ونجدها التربة فً مغروسة

 - العشب محرار

أي العشب  االرض عن بعٌد وٌكون المحرار ووسطها مسندٌن لىع موضوع شكل على وٌكون

 الزراعٌة ولألغراض الصقٌع تكون احتمالٌة ومتابعة لمحاولة منه وٌستفاد سم5 الى مرتفع

 .االخرى

 : الزئبقي البارومتر-1  / الجوي الضغط قياس اجهزة

ً  االنبوب ٌكون 2سم1 قاعدته ومساحة سم100 طوله مدرج زجاجً انبوب من ٌتألف  مفتوحا

 او ٌرتفع الجوي الضغط فً تغٌر حدوث وعند زئبق فٌه حوض فً وٌوضح واحد طرف من

 . الزئبق ٌنخفض

  البارومٌتر  الجوي الضغط لقٌاس الخاصة التصحٌحات

 علٌه حصلنا الذي الناتج ان نفرض بارو بالملً الضغط قٌاس على والحصول القراءة إتمام بعد

  -: كاآلتً وهً مهمة خطوات ثالث بإجراء نقوم اربملٌ (1050)

 ٌكون الضغط الذي جهاز  البارومٌتر موقع ان بما المئوي الصفر أساس على التعدٌل •

 الحرارة درجات حسب تتباٌن الغرفة فً الحرارة درجة وان المناخٌة الخطة غرفة فً

 لذلك الخطة موظف قبل من اعتمادها ٌتم التً الحرارة ومقدار المختلفة العالم دول فً



 على االرضٌة المحطات جمٌع قبل من الضغط قراءة توحٌد الضروري من اصبح

 وٌؤدي البارومٌتر فً المستخدم الزئبق على ٌؤثر الحرارة لدرجات االرتفاع إن أساس

  المثال سبٌل على الحرارة درجة كانت فلو . الخطأ من نسبة بذلك مسجل تمدده الى

 الزٌادة هذه معرفة ٌمكن ما بمقدار الزئبق ارتفاع الى ذلك وأدى الغرفة داخل م ف30ً

 1050  مع الحرارة درجات فٌه تتقاطع الغرض لهذا معد خاص جدول الى للرجوع

  -: اآلتٌة المعادلة فً ملٌبار كما50  قدرها زٌادة على ملٌار فنحصل

            1050- 50 = 1000            

 . الحرارة لدرجة محرار جواره والى المحطة فً موقعه وٌكون          

 مستوى فوق تقع االرضٌة المحطة اكثر إن بما البحر سطح مستوى عند التصحٌح •

 لجمٌع وأجد مستوى اعتماد الضروري من اصبح لذا متباٌنة بارتفاعات البحر سطح

 االرصاد منظمة قبل من البحر سطح مستوى اختٌار وثم الجوي االرصاد محطات

 الضغط تناقص الى ٌؤدي البحر سطح مستوى فوق ارتفاع أي ان اساس على العالمٌة

ملٌبار 1000 وهو المئوي الصفر درجة عند المعدل الضغط السابق المثال استخدام فمع

 مستوى عن االرتفاع ومقدار الجوي الضغط بٌن التقاطع فً ٌتم ثانً جدول الى تحتاج

 مستوى م عن100  بمقدار مرتفعة ما محطة كانت لو فمثالً  , باألمتار البحر سطح

 على نحصل ملٌبار فأننا10  بمقدار الضغط تناقص الى االرتفاع هذا وأدى البحر سطح

 ملٌار ٌعن1000ً الى (10) الرقم هاذ إضافة بواسطة المطلوب التعدٌل

 . ملٌبار (1010=10+100)

 حسب مختلف االرضٌة الجاذبٌة مقدار ان بما (45) عرض دائرة اساس على التعدٌل •

 النقصان حسب الزئبق وانخفاض ارتفاع على ٌؤثر االختالف وهذا العرض دائرة

 التصحٌح إلجراء ثالث جدول اعتماد ٌتم فأنه الجاذبٌة بمقدار التوالً على والزٌادة

 45 عند الجاذبٌة مقدار او (45) عرض دائرة االعتبار بنظر آخذٌن االخٌر

 .الجو مع ٌنسجم حتى وذلك مختلفة االرضٌة الجاذبٌة : ملٌبار القٌاسٌن1013

 : المعدني او الجاف الباروميتر-  2

 وٌكبسها الهواء أٌضغط الخارجً الضغط علٌه ٌؤثر الجهاز وهنا البوصلة الى أقرب وهو

 هذه وفً الهواء من ألنه والسفلٌوذلك العلوي الجدران تلتصق ال لكً نابض وضعوا وبعدها

 جهة من الضغط زٌادة الدرجة وٌؤشر المؤشر على ٌنعكس والتقارب التباعد عملٌة إن الحالة

 . الٌسار من والنقصان الٌمٌن

 : المسجل الباروميتر 3 -

 لكً اسطوانة من اكثر واخذوا المعدنً للبارومٌتر مشابهة تكون للقنانً العلوٌة الصفٌحة وذلك

 وتكون كامل اسبوع لمدة الضغط قراءات على الحصول منه الغرض وذلك الضغط ٌتباٌن

 المحادٌة االسطوانات على تنعكس سوف الضغط وتأثٌرات الهواء من مفرغة شبه االسطوانات

  . الخرٌطة على ٌؤشر وبهذا



 : الرياح قياس أجهزة

 :Wind Velocity الرياح سرعة قياس

 سرعة لقٌاس ٌستخدم وهو االنٌمومتر او بالمرٌاح ٌسمى الرٌح سرعة لقٌاس المستخدم الجهاز

 مع بأذرع متصلة فناجٌن العلٌا نهاٌتة فً توجد معدنً حامل من وٌتكون السطحٌة الرٌاح

 عدد على معتمد الجهاز هذا فً القٌاس واساس الهواء لحركة حساسة الفناجٌن وهذة الحامل

 . الواحدة الدقٌقة فً الرٌاح تدورها التً الدورات

  وهو معٌن قانون فهناك الرٌاح سرعة نستخرج كٌف

سرعة الرٌاح = 
القراءة عند نهاٌة الفترة القراءة عند بداٌة الفترة

عدد الساعات او الدقائق
 

 )مثال(                                      

سرعة الرٌاح = 
        

 
  =

   

 
 دورة / ساعة  300=  

 
   

  
 دورات / دقٌقة  5=  

 )ٌستفاد منه لقٌاس الرٌاح وٌمكن وضعه حول حوض التبخر( 

 حالريا أتجاه جهاز

الرٌاح  دوارة باسم المعروف الجهاز بواسطة الرٌاح اتجاه تحدٌد وٌتم -: الرٌاح اتجاه تحدٌد

 مع وٌدور الحدٌد من رأسً عمود على ٌرتكز سهم شكل على الحدٌد من ذراع من ٌتركب وهو

 ذراعان علٌه ومثبت متحرك غٌر آخر عمود على معاً  والسهم العمود وٌتركز بسهولة السهم

 الرٌاح فأن وعرٌضة الى مشٌر السهم مؤخرة ألن ونظراً  , األصلٌة الجهات الى ٌشٌران افقٌان

 تأتً التً الجهة الى مشٌراً  السهم رأس تبقى بٌنما إلٌها تنطلق التً الجهة نحو باستمرار تدفعها

 له وتستخرج ٌوم كل معٌنة ساعات فً االرصاد محطات فً الرٌاح اتجاه وٌسجل منها

 المختلفة االتجاهات من الرٌاح هبوب لمرات المئوٌة النسب فٌها تبٌن وشهرٌة ٌومٌة متوسطات

 المناخٌة الخرٌطة على النسب هذه توضح ان وٌمكن . الرصد مرات عدد لمجموع بالنسبة

 . (Wind rose) الرٌاح وردة اسم علٌه ٌطلق خاص رسم بواسطة

 - المطر قياس جهاز

 وترتفع  سم 12,5  ٌقارب قطره قمع ومن نحاسً وعاء داخل زجاجٌة اسطوانة من ٌتكون

 (24) كل الماء وٌجمع , االرض فً بإحكام ومثبت مدفون والباقً االرض سطح عن قدما

 فً التبخر حوض من الساقطة االمطار كمٌة الماء هذا وٌمثل مدرجة اسطوانة فً ساعة

  . المطر لقٌاس التصحٌحات

 



 

 - المطر مسجل جهاز

 فعند خاص حبر فٌه ٌوضع بمؤشر متصلة طوافة بداخلها توجد اسطوانة من الجهاز هذا وٌتكون

 اذا اما. االمطار كمٌة وٌسجل البٌانٌة الورقة على المؤشر فٌرتفع الطوافة ترتفع االمطار سقوط

ً  بفراغ ممتلئ الوعاء كان وإذا مطر ٌوجد ال ٌعنً ٌسجل لم   . كلٌا

  -الثلج قياس أجهزة

  الثلج سمك قٌاس عصا  ٌسمى بسٌط جهاز وهو

 وٌسجل علٌها الثلج وٌعلق الثلج فً عمودي بشكل العصا ٌغرس الثلج سمك قٌاس من الغرض

 ان وٌجب الغرسات عدد على ٌقسمها وبعدها بتسجٌلها ٌقوم غرسات بعدة ٌقوم وبذلك قراءته

 .الهش  حالته بداٌة فً الثلج نبٌن

 وبعدها الثلج ٌذوب ان ٌجب الحالة هذه وفً . المطر جهاز قٌاس بنفس ٌقاس الثلج كثافة أما

  القمع فً انزاله

 


