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  .הניחו מודל עם תקרה קשיחה וקרקעית הררית: (shallow water)מודל מים רדודים  .1
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  : form drag-והסירקולציה המרידיונאלית האויילרית והשאריתית . 2
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, ובמקום איבר התכנסות שטף התנע, ניתן להגיע למשואת תנע בה כח קוריאוליס פועל על מהירות המסה
  . ציאליתמופיע איבר של שטף ערבוליות פוטנ

  

*וע הסבירו מד.   א 0v במודל חד שכבתי עם גבול עליון קשיח  .  
  
  ? במונחי שטפי תנע ומסה, למה שווה השטף המרידיונאלי של הערבוליות הפוטנציאלית. ב
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 את הקרקע ואת xונקציה של שרטטו כפ. x חיובי וקרקע בצורת גל סינוס אינסופי ב 

'ע הסבירו בעזרת השרטוט מדו). ההפרעה בלחץ (pהאזורים החיוביים והשליליים של  'v h חיובי גורם 
  .לתאוצה של התנע הממוצע לכיוון מערב

  
ועם הסירקולציה , vילרית  עם הסירקולציה האוי- כתבו את משוואת התנע בשתי הצורות שלה. ד

הניחו שמדובר ). The mean residual circulation נקראת גם TEM-סירקולצית ה (v*השאריתית 
כתבו ? מהו מאזן התנע במצב עמיד עבור כל אחד מתיאורים אלו. בשכבות העליונות בהן כח החיכוך זניח

  . יקאלית של כל איבר והאם הוא מאיץ או מאט את הרוחמה המשמעות הפיז
  
מה המאזן . rU–והניחו חיכוך לינארי מהצורה , כתבו עתה את אותן משוואות עבור השכבה התחתונה. ה

  ?העיקרי במצב עמיד בשכבה זו עבור כל אחד מתיאורים אלו
  

  :חומר קריאה
  .12.2ואליס פרק . 1
  .3.1-3.4ואליס : שכבותחזרה על מודל מים רדודים ומודל . 2
3 .form drag : 3.5ואליס .  
4 .Isaac Held's class notes , בהצגה שונה ועוד תוספות , אותו חומר כמו בואליס (3-4פרקים
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