باسمه تعالی

تمرینهای درس هواشناسی عمومی
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انم و انم خانوادگی:

مهلت تحویل/20:فروردین1396/

با توجه به شهر انتخابی خود و استخراج آمار و دادههای اقلیمی ایستتااههای ستیووتتی مربتوب بته آه شتهر ای ستایت
 irimo.irو یا سایت  cri.ac.irتمام اطالعات مربوب مورد نیای آب و هوای شهر مورد نظتر ختود را استتخراج هترده و
سپس نمودارهای میاناین دما ،مجموع بارش ماهانه ،میاناین سرعت باد ،بیشیوۀ دما ،همیوۀ دمتا ،ستمت و سترعت بتاد
بیشیوۀ ماهانه ،در بزرگترین بایهای هه اطالعات آه موجود است ،رسم هوید.
سپس فایل مورد نظر هه نامش را به نام و نام خانوادگی خودتاه به عالوۀ اسم شهر تغییر دادهاید و شامل همۀ دادههتای
اولیه ،متوسطگیریها و نمودارهاست ،حتداهرر تتا تتاری  96/1/20بته رایانامتۀ meteorology.95@gmail.com
ارسال نمایید.
(تیشوهاد میشود برای هسب اطالعات بیشتر بولتنهای سایماه هواشواسی هه در قستمت ختدمات و محالتوست ستایت
 irimo.irموجودست ،مشاهده نمایید .همچوین در سایت سایماه هواشواسی شهر مورد نظر خود نیز اطالعات بیشتری
خواهید یافت).
در نقشۀ شمارۀ  ،7قسمت  aو  ،bخطوب همارتفاع را با فاصلۀ  4 gpmو خطوب همدما را با فاصلۀ  2درجه رسم نمایید.
نقشههای خود را نیز تا تاری مذهور تحویل دهید.
مقدار و جهت نیروی هوریولیس را برای شهر مشهد هه دارای باد شمالشرقی با یاویۀ  45درجه و با سترعت 10 m/sرا
بیابید.
اگر سطح  50 kPaبه ایای هر  500kmدر امتداد شمال 10m ،هاهش ارتفاع داشته باشد ،نیروی گرادیاه فشار چقتدر
است؟
بر اساس دادههای واقعی شعاع یمین در استوا و قطب و همچوین مالحظۀ چرخش یمین به دور محور خود تفتاوت * gرا
در قطب و استوا بهدست آورید.

 .4تشکیل مه فرارفتی بر روی آبهای دریای مایندراه محتملتر است یا خلیج فارس؟ چرا؟
 .5نرخ هاهش محیطی ) ، (ELRای سطح یمین تا ارتفاع  1هیلتومتری ،برابتر بتا  12درجتۀ ستانتیاراد بتر هیلتومتر و ای 1
هیلومتر تا تروتوتای 6 ،درجۀ سانتیاراد بر هیلومتر است .نرخ تغییرات نقطۀ شبوم با ارتفاع برابر با  2درجۀ ستانتیاراد بتر
هیلومتر است .دمای هوا و نقطۀ شبوم آه در سطح یمین ،به ترتیب برابر با  20و  10درجۀ سانتیاراد است .نرخ هتاهش
مرطوب نیز برای این هوا  8درجۀ سانتیاراد بر هیلومتر است .الف) آیا این هوا ناتایدار است؟ چرا؟ ب) اگر بستهای ای این
هوا ،مجبور به صعود شود ،تا چه ارتفاعی باس خواهد رفت؟ ج) هف و سقف ابر تشکیلشده در چه ارتفاعاتی خواهتد بتود؟
نمایۀ عمودی جو و بسته را رسم هوید.
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