
   السادسةالمحاضرة                               

  : الشمس سطوع قٌاس أجهزة  

  ستوكس – كامبل جهاز -أ:

 تكون بؤرة فً وتتجمع فتحرقها األشعة علٌها تسقط حارقة امامٌة كرة عن عبارة االجزاء أهم 

 . علٌها تسقط ورقة أي تحرق ان تستطٌع بحٌث . مرتفعة الحرارة فٌها

 ساعات ُتبن اقسام الى مقسم المقوس المقوى الورق من شرٌط على البؤرة هذه سٌر خط وٌرسم

  . الغروب الى الشروق من الٌوم

 تحرك نتٌجة) البؤرة تحرك وٌؤدي اللون مثل داكن بلون ملون الورق شرٌط وجهً احد وٌكون

 إذا الورق شرٌط على محروق سمٌك خط رسم الى . (الغرب الى الشرق من الظاهري الشمس

 بسبب السطوع هذا انقطع إذا أما , النهار طول انقطاع بدون مستمرا ً الشمس سطوع كان

 وبهذه الوقت هذا اثناء المحروق الخط انقطاع الى ٌؤدي احتجابها فأن وقت أي فً السحب

 أٌضا ً ٌمكن كما , الٌوم خالل واالحتجاب الظهور حٌث من األشعة حالة معرفة ٌمكن الطرٌقة

 ٌتغٌر البؤرة سٌر خط ألن ونظرا ً . الشرٌط احتراق شدة أساس على األشعة هذه قوة تقرٌر

 اشكال بثالث الورقٌة الخرائط صممت فقد أخرى الى فترة من الشمس أشعة مٌل درجة بتغٌر

 تقع التً العرض خط ضبط تم كما , لالعتدالٌن والطوٌل للشتاء والمقعر للصٌف المحدب

  . العرض خط ضبط مقٌاس بواسطة علٌه المناخٌة المحطة

  -: االشعاع محصلة قٌاس جهاز -ب

  األرض من المرتد واالشعاع عمودٌا ً الوارد االشعاع بٌن الفرق معرفة فً منه نستفاد

 

TU= العلوي حرارة  

Td= السفلً حرارة  

(TU-Td) RN=K  

 .سود أوجه ومن متشابهٌن حساسٌن عنصرٌن من االجهزة من النوع هذا مثل ٌتكون

 . االرض الى الثانً العنصر وٌوجه السماء الى العناصر أحد ٌوجه

 الحرارة درجات قٌاس وبعد . عنصر لكل الحرارة درجة مقدار ٌختلف سوف لذلك ونتٌجة

 . االشعاع محصلة الستخراج اآلتٌة المعادلة تطبق للعنصرٌن

                                                         

  -: باٌرولومٌتر اجهزة -جـ



 . عمودٌا ً الواردة الشمسٌة األشعة قٌاس الجهاز هذا من الغرض

 هذه اشهر وعن . عمودٌا ً الواردة المنتشرة الشمسٌة الطاقة لقٌاس ٌستخدم األجهزة من النوع هذا

 والمنغنٌز النحاس من المركبة المنغنٌن مادة من تكون الذي الكستروم جهاز االجهزة

 الثانً الشرٌط حرارة درجة بنفس بالحرارة ٌمده كهربائً بتٌار الشرٌطٌن احد والنٌكلوٌوصل

 التً الحرارة لكمٌة مساوٌا ً الشمسٌة الطاقة مقدار ٌكون وبذلك الشمس ألشعة ٌعرض الذي

 . المذكور الشرٌط فً حرارة شكل على وتستلم الكهربائً التٌار ٌولدها

  أبلً جهاز الباٌرانومٌتر أجهزة -ء

 االشعةو الكلٌة القصٌرة االشعة او والمنتثرة المباشر الشمس اشعة لقٌاس الجهاز هذا ٌستخدم

 .القصٌرة الجوٌة االشعة + المباشر الشمسٌة

 المعدن من قطعتٌن من ٌتألف حراري عمود من ٌتكون وهو أٌلً جهاز انواعها واشهر

 بغطاء وتغطى االبٌض باللون والخارجٌة االسود باللون الداخلٌة الفضةًتطلى الحساس

 والبٌضاء السوداء القطعتٌن من كل الحرارة درجة تختلف سوف لذلك وتبعا ً زجاجً

 . والمنتشرة المباشرة االشعة ٌقٌس كهربائً تٌار الى الفرق هذا ٌتحول حٌث

  -: الحرارة درجات قٌاس اجهزة •

 المحرار 1590 سنة غالٌلو اكتشف

ً -: االعتٌادي المحرار-أ •

 بمستودع ٌنتهً مدرج زجاجً انبوب من ٌتكون

ًالزئبق ٌتمدد الحرارة درجة ارتفاع عند . للزئبق

 الزئبق ٌنخفض انخفاضها وعند المدرج االنبوب فً

  القوانٌن من الكثٌر الن الفهرنهاٌتٌة بالقراءات تحتم

  من الكثٌر – الفهرنهاٌت على تعتمد الموضوعة

  . الفهرنهاٌتٌة تعتمد االحصائٌات

 . الفهرنهاٌتٌة على العلماء من الكثٌر واعتماد

 . الظل فً ٌكون وان االرضً االشعاع ٌتجنب لكً وذلك متر 1,5 المحرار ٌرتفع

  -: الصغرى النهاٌة محرار -ب •

 الكحولبدال ً هو المستخدم السائل أن إال الشكل حٌث من االعتٌادي المحرار هذا ٌشبه •

 تجمد درجة من بكثٌر اقل الكحول تجمد درجة ان هو ذلك فً والسبب الزئبق من



 53- الزئبق تجمد درجة وتكون م112 - الكحول تجمد درجة تبلغ فبٌنما . الزئبق

 ْم.

 عن سحبه ٌمكن ال بعودته ٌسمح وال الكحول مستودع نحو سحبه ٌمكن بطرٌقة مصمم المؤشر

 . المغناطٌس طرٌق

  -: العظمى النهاٌة محرار -جـ

 للزئبق بمستودع ٌنتهً مدرج زجاجً انبوب من ٌتكون فهو اٌضا االعتٌادي الحرار ٌشبه وهو

 واهمٌة المستودع من الزئبق مجرى بداٌة عنقًفً تحضر وجود هو الوحٌد االختالف أن إال

 عند رجوعه منع او وعرقلة الحرارة درجة ارتفاع عند بالتمدد للزئبق السماح هو التحضٌر هذا

 . انخفاضها

 واقل النهار اثناء حرارة درجة اعلى معرفة والصغرى العظمى النهاٌات جهاز من الغرض ان

 الثانٌة الساعة من الٌوم فً حرارة درجة اعلى وتقاس الٌوم ساعات خالل حرارة درجة

 الفجر قبل تسجل حرارة درجة واقل الظهر بعد والنصف الثالثة حتى الظهر بعد والنصف

 . بساعات

 بتقاطع الثانٌة الساعة عند الحراري الفقد من اقل االكتساب ٌكون عشر الثانٌة الساعة فبعد

 . الحراري االكتساب مع الحراري الفقد فٌتساوى الحراري القوس

 100 الغلٌان درجة فً وتضرب 32 منها ٌطرح الفهرنهاٌتٌة الدرجة = المئوٌة درجة

                                         صفر واالنجماد
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