
  :  6שעורי בית  –סירקולציה כללית של האטמוספרה 
  

המייצגת את סירקולצית המסה , שיעורי הבית הקודמים עסקו בהגדרת המהירות השאריתית
  להגדיר מהירות שאריתית באופן דומה ניתן , גיאוסטרופי הרציף-מודל הקואזיב. המרידיונאלית

(v*, w*)למהירות האוילרית הוספת איברעל ידי ,  אשר שווה בקרוב טוב למהירות המסה 
  ). המיוצג על ידיד כח עילוי(חום ההכולל את שטף אנכית /המרידיונאלית

  
הסבירו מה הקשר בין שטף ). מרידיונאלית ואנכית (תכתבו מפורשות את הגדרת המהירות השאריתי. א

יצד מגיעים הראו כ (סעיף קודםלאיבר עם שטף החום של  5עורי בית שהמסה של המערבלים המופיע ב
  ). כפי שהראנו בכיתה, מאחד לשני

  
הממוצעים עבור ) כח עילוי(העזרו בהגדרת המהירות השאריתית כדי לכתוב את משוואת התנע והחום . ב

  ). 1מאזן התנע לא שונה מבשאלה (הסבירו את מאזן החום במצב עמיד . סירקולציה שאריתית
  
 הממוצעות עבור חורף צפוניהזרימה השאריתית ומראים את פונקציות הזרימה גרפים למטה ה. ג

מה ההבדלים ? ואיזה את השאריתית) הרגילה(ראה את הסירקולציה האויילרית איזה גרף מ ציינו
של מה הבדלים הוגם , הבדלים המורפולוגיים בצורהה(? המרכזיים בין שני תאורים אלו של הסירקולציה

   ?לי ותא פרל בסירקולציה השאריתיתהאם רואים את תא הד). שהסירקולציה מתארת
  

  
 למשוואה דיאגנוסטית עבור הסירקולציה המרידיונאלית נו הגע,1 שאלה 2שיעורי בית וב, כיתהב.  ד

 את המשואה הדומה עבור הסירקולציה השאריתית  ופתח. פונקצית הזרימה  י "המתוארת ע, הממוצעת
.ן משוואה זו למשוואה האויילרית מה ההבדלים המרכזיים בי.  

ושדה החימום  פונקצית הזרימה השאריתית ,פאלם- הגרפים הבאים מראים את התבדרות שטף אליאסן.ה

 הסבירו באמצאות המשוואה שפיתחתם עבור פונקצית הזרימה השאריתית. עבור חורף צפוני, הדיאבטי



פאלם -התבדרות שטף אליאסן/התכנסות) i: כיצד האיברים השונים משפיעים על הסירקולציה השאריתית
 .ii (החימום הדיאבטי .iii (הניחו שהחיכוך גדול רק סמוך לקרקע ושהוא פועל להחליש -איבר החיכוך 

  . את עוצמת הרוח הזונאלית בקרקע
  ). כמו שעשינו בכיתה עבור הסירקולציה האויילרית(שרטטו סכמתית את מבנה האיברים הללו 

  ? עלות במשווהמה מניע את האויר ל
  ? מה מניע אותו לרדת בקווי הרוחב הסובטרופים

זרימה אל הקוטב עם , של קווי הרוחב הממוזגים בו היא רדודה יותרמה מניע את הסירקולציה בחלק 
   .   לכוון המשווה בקרקעשקיעה בקוטב וחזרה, בטרופוספירה העליונה
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