مراجعت الوحدة الثانيت 2016
* مكونات النظام االشعاعً :
 -1جسم مشع  -2وسط فاصل  -3جسم مستقبل
* تصنف االشعة حسب كل من :
 -2المصدر
 -1الطول الموجً
 تصنٌف االمواج حسب الطول الموجً :
طوٌلة غٌر مرئٌة

قصٌرة مرئٌة
11 7.5

7-

قصٌرة غٌر مرئٌة
114

7-

"الطاقت االشعاعيت يف الغالف اجلوي " اعداد املعلم  :ثائر ابو لبده 0787441238
تصنٌف االشعة حسب المصدر :
 -2اشعاعً ارضً
 -1اشعاع شمسً
االرضً
الشمسً
اقل
اكبر
درجة الحرارة
اكبر
اقل
الطول الموجً
االرض +
الشمس
مصدرها
االجسام الباردة
ال ٌمكن
ٌمكن
االحساس بها
ٌضمها
االشعة التً
تحت حمراء
جمٌع االشعة
السرعة
سرعة الضوء سرعة الضوء
القدرة االشعاعٌة
 التدفق = ϕ

سؤال  :ادرس المعلومات فً الجدول و اجب عن األسئلة

ج
311

ب
أ
الكوكب
الثابت الشمسً
51
111
أ) رتب الكواكب حسب بعدها عن الشمس(االبعد الى االقرب)
ب  أ  ج

ب) رتب الكواكب حسب كمٌة الطاقة الساقطة علٌها (تصاعدي) ؟

 ب أ  ج
ج ) اذا علمت ان بعد الكوكب (س) عن الشمس ( )11أضعاف
بعد كوكب األرض عن الشمس و الثابت الشمسً لألرض
( 1372واط/م )2جد الثابت الشمسً للكوكب س ٌساوي:
 نق س =  11نق االرض *ϕ ،االرض =  1372واط/م2

*ϕ االرض  = .نق س )11( = 1372  2 .
المساحة(π4نق )2
*
*
 ϕس
نق االرض
 ϕس
**********************************************
2
 *ϕ س =  13.72واط /م
العوامل المؤثرة فً مقدار الطاقة الشمسٌة الساقطة:
**********************************************
 -2زاوٌة السقوط
 -1البعد عن الشمس
* زاوٌة السقوط :
 -3الوسط الفاصل ( الغالف الجوي).
"الزاوٌة المحصورة بٌن الشعاع الساقط و العمود المقام"
 )1رتب االمواج التالٌة ( موجات االذاعة  ،اشعة غاما  * ،البعد عن الشمس :
 العالقة عكسٌة بٌن التدفق و زاوٌة السقوط ،
االشعة تحت الحمراء ) تصاعدٌا حسب :
 العالقة عكسٌة بٌن التدفق و البعد عن الشمس
أ) طولها الموجً :
 (اشعة غاما  ،االشعة تحت الحمراء  ،موجات االذاعة ) ٌ عبر عن يمذار تذفك االشعت انشًطٍت الساقطة عمودٌا
على سطح الغالف الجو الخارجً للكوكب بالثابت الشمسً
ب) درجة حرارتها :
 )1فً أي المناطق تكون زاوٌة السقوط اكبر ؟ " ب"
 (موجات االذاعة  ،االشعة تحت الحمراء  ،اشعة غاما) الثابت الشمسً (  = ) *ϕالقدرة االشعاعٌة للشمس
2

 )2فً أي المناطق تكون المساحة المضاءة اكبر ؟" ب"
 )2الى أي نوع تنتمً االشعة االرضٌة؟  تحت حمراء
المساحة
 )3فً أي المناطق ٌكون تدفق الطاقة االشعاعٌة الساقطة اكبر
 )3اذا كان  λأ =  7- 11 5متر  λ ،ب =  8- 11 5متر
حٌث :المساحة=  π 4نق ،2نق  :البعد بٌن الكوكب و الشمس و لماذا ؟
 λ ،ج =  6- 11 5متر  ،فما نوع الطٌف
 "أ " الن مع زٌادة زاوٌة السقوط فان كمٌة الطاقة تتوزع
الكهرمغناطٌسً لكل منها؟
 العالقة عكسٌة بٌن  *ϕو البعد عن الشمس
 لكل كوكب ثابت شمسً خاص به  :بسبب اختالف بعد الكواكب على مساحة اكبر و بالتالً ٌقل مقدار التدفق الساقط على
 ا :قصٌرة مرئٌة  ،ب  :قصٌرة غٌر مرئٌة

ج  :طوٌلة غٌر مرئٌة

عن الشمس

عهىو االرض يراجعت انىحذة انثبٍَت  " :انطبلت االشعبعٍت فً انغالف انجىي "

السطح.
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انصفحت 11

 التدفق الساقط على الغالف الجوي   *ϕ = ϕجتا θ
حٌث  : *ϕ :التدفق المنبعث من الشمس  : θ ،زاوٌة السقوط
* االثار الناتجة على اختالف زاوٌة السقوط :

* ادرش انشكم انتبنً و اجب عٍ االضئهت انتً تهٍّ :

 -1التغٌر الٌومً فً درجات الحرارة -2 .التغٌر الفصلً فً درجات الحرارة.
.
 -3االختالف و التباٌن فً األقالٌم المناخٌة
* انتغٍر انٍىيً فً درجبث انحرارة *

 -1ما العالقة بٌن درجات الحرارة و زاوٌة السقوط ؟  العالقة عكسٌة
 -2حدد الوقت الذي تكون به األشعة الشمسٌة عمودٌة على السطح الخارجً للغالف الجوي؟
 الساعة  12ظهرا (منتصف النهار)
 -3حدد الوقت الذي تكون به األشعة الشمسٌة موازٌة للسطح الخارجً للغالف الجوي
 الساعة ( )6صباحا و (  ) 6مساءا

 -4صف التغٌر فً درجات الحرارة و زاوٌة السقوط خالل النصف االول من النهار
 عند الساعة الساسة تكون االشعة موازٌة للسطح لذلك ٌكون التدفق اقل ما ٌمكن مع زٌادة
الوقت تقل زاوٌة السقوط و ٌزداد التدفق حتى تصل الى اعلى قٌمة عند الساعة  12ظهرا .

 -5صف التغٌر فً درجات الحرارة و زاوٌة السقوط خالل النصف الثانً من النهار ؟
 عند الساعة  12تكون االشعة عمودٌة على سطح لذلك ٌكون التدفق اكبرما ٌمكن مع زٌادة
الوقت تزداد زاوٌة السقوط و ٌقل التدفق حتى تصل الى اقل قٌمة عند الساعة  6مساء .

 -6ما مقدار زاوٌة السقوط فً االوقات التالٌة :
أ)  12ظهرا  :صفر , °ب)  6مساءا ° 90.

 عالقة عكسٌة
 -1ما العالقة بٌن التدفق و زاوٌة السقوط ؟
 عالقة طردٌة
 -2ما العالقة بٌن التدفق وجٌب تمام زاوٌة السقوط ؟
 -3صف كل من التدفق و زاوٌة السقوط فً كل من الفترات التالٌة :
أ)  : 12 6زاوٌة السقوط تقل  ،التدفق ٌزداد
ب)  : 18 12زاوٌة السقوط تزداد  ،التدفق تقل
 -4ما متوسط التدفق فً كل من الفترات التالٌة :
2
أ) ( 6صباحا  12 ظهرا) الربع الثانً 686 = 2 / )1 + 1372( :واط /م
2
ب) ( 12ظهرا  6 مساءا)الربع الرابع 686 = 2 / )1372 + 1( :واط /م
ج) (  6مساءا 6صباحا) ( 12ساعة لٌال) :صفر واط /م 2بسبب غٌاب اشعة الشمس
2
د) متوسط التدفق خالل الٌوم الواحد 343 = 4 / 1372 :واط /م
2
هـ) منتصف النهار حتى منتصف اللٌل 343 = 2 / )1 + 686( :واط /م
2
و) منتصف اللٌل حتى السادسة مساءا 457 = 3 / )1 + 686+686( :واط /م
 -5اعتبر الثابت الشمسً =  1211واط /م 2جد متوسط التدفق خالل :
2
أ)  12ساعة نهارا  611 = 2/1211 واط/م
2
ب)  24ساعة "ٌوم"  311 = 4/1211 واط/م
2
ج) منتصف النهار حتى منتصف اللٌل 311 = 2 / )1 +611( :واط /م
2
د) منتصف اللٌل حتى السادسة مساءا 411 = 3 / )1 + 611+611( :واط /م
يىلع انُخبت تىجٍهً اكبدًًٌ  /انًعهى  :ثبئر ابى نبذِ

 ،ج)  9صباحا ° 45:

عهىو االرض يراجعت انىحذة انثبٍَت  " :انطبلت االشعبعٍت فً انغالف انجىي "

 /يركس اكبدًٌٍت انًبيىٌ انًعهى ثبئر ابى نبذِ 0787441238

انصفحت 12

* انتغٍر انفصهً فً درجبث انحرارة *

 -االختالف و انتببٌٍ فً األلبنٍى انًُبخٍت

)1ما قٌمة مٌل محور دوران األرض عن العمود المقام على مستوى دورانها ؟23.4 
 -1ما العالقة بٌن مقدار التدفق األشعة الساقطة و دوائر العرض؟
 )2ما الفصل السائد فً النصف الشمالً فً كل من الحاالت التالٌة :
 -2ما العالقة بٌن زاوٌة السقوط و دوائر العرض ؟ زاوٌة السقوط = مقدار دائرة العرض
أ) األرض اقرب إلى الشمس   :فصل الشتاء
 3ما مقدار زاوٌة السقوط فً كل من المواقع التالٌة :
ب) األرض ابعد عن الشمس  :فصل الصٌف
ب) القطب الجنوبً ° 91 :
أ) خط االستواء  :صفر، °
ج) مٌل محور الدوران لألرض مقترب نحو الشمس  :فصل الصٌف
د) °61 : 61-
ج) دائرة عرض 31ش ° 31  :
فصل الشتاء
د) مٌل محور الدوران لألرض مبتعدا عن الشمس :
 )4فً اي دوائر العرض تتلقى اكبر كمٌة من األشعة الساقطة على الغالف الجوي و اٌها ٌتلقى اقلها و لماذا
هـ) اشعة الشمس عمودٌة على دائرة االستواء  :فصلً الربٌع و الخرٌف
 عند خط االستواء (دائر عرض =صفر) تكون األشعة ساقطة عمودٌا وتكون زاوٌة
و) اشعة الشمس عمودٌة على مدار الجدي  :فصل الشتاء
 .السقوط اقل ما ٌمكن و بالتالً ٌكون التدفق اكبر ما ٌكمن .
ز) اشعة الشمس عمودٌة على مدار السرطان  :فصل الصٌف
 عند القطب الشمالً أو الجنوبً (91ش أو  91ج) تكون االشعة موازٌة للسطح فتكون
 )3صف كٌف ٌتكون كل من فصلً الصٌف و الشتاء :
زاوٌة السقوط اكبر ما ٌمكن ( 91درجة) و بالتالً فان قٌمة التدفق تكون اقل ما ٌمكن .
فً فصل الصٌف تكون األرض ابعد ما ٌكون عن الشمس لكن محور دوران األرض
 )5ما قٌمة التدفق عند المنطقة دائرة عرض 31-؟
ٌمٌل مقتربا من الشمس و بالتالً تكون زاوٌة السقوط اقل ما ٌمكن و هذا ٌؤدي إلى
×*Ф = Фجتا هـ ×1372 = Ф،جتا 1194 = 1.87 × 1372 = 31واط/م2
زٌادة فً معدل التدفق أي زٌادة فً درجات الحرارة.
 فً فصل الشتاء تكون األرض اقرب ما ٌكون عن الشمس لكن محور دوران األرض  )6ما قٌمة التدفق عند خط االستواء ×1372 = Ф :جتا 1372= 1 × 1372 = 1
 )7ما قٌمة التدفق عند القطب الشمالً ×1372 = Ф :جتا 1 = 1 × 1372 = 91
ٌمٌل مبتعدا عن الشمس و بالتالً تكون زاوٌة السقوط اكبر ما ٌمكن و هذا ٌؤدي إلى
 )8احسب متوسط التدفق فً كل من النصف الشمالً:
.
نقصان فً معدل التدفق أي نقصان فً درجات الحرارة
2
 متوسط التدفق خالل النصف الشمالً  + 1372 = :صفر =  686واط/م
 )4صف ماذا ٌحدث لكل من التدفق و زاوٌة السقوط فً الحاالت التالٌة :
2
أ) االنتقال من فصل الصٌف إلى فصل الشتاء  :زاوٌة السقوط تزداد  ،التدفق تقل
ب) االنتقال من فصل الربٌع إلى فصل الخرٌف  :ربٌع الى الصٌف  ( :هــ  )9 )+ ɸ ، -ما دوائر العرض التً تتلقى نفس كمٌة الطاقة الساقطة علٌها ؟
 91( ج  91ش )  61(،ج  61ش )  31(،ج  31ش ) ،
من الصٌف الى الخرٌف ( هــ )- ɸ ، +
عالقة عكسٌة

عهىو االرض يراجعت انىحذة انثبٍَت  " :انطبلت االشعبعٍت فً انغالف انجىي "
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انصفحت 13

 )4جد امتصاصٌة غاز  H2Oللموجات التالٌة :
الوسط الفاصل بني املصدر املشع و السطح ( الغالف اجلوي)
أ) موجة طولها  1.1مٌكرومٌتر  (  :االمتصاصٌة = صفر ) %
( االمتصاصٌة = ) % 111
ب) موجة طولها  5مٌكرومٌتر  :
* العوامل المؤثرة فً مقدار الطاقة التً تصل إلى سطح األرض :
***********************************************************************
 -1تركٌز الغازات  -2المواد العالقة  -3إشعاعاتها و حجم المواد العالقة .
* التشتت *
* اهم العملٌات المؤثرة فً مقدار الطاقة التً تصل إلى سطح األرض:
 -2التشتت
 -1امتصاص األشعة فً الغالف الجوي
" تغٌر مسار االشعة عن سقوطها على المواد العالقة وٌشمل االنعكاس و الحٌود و االنكسار"
 -2حجم المواد
 -1كمٌة المواد
 تعتمد التشتت على :
 امتصاص األشعة فً الغالف الجوي
 المواد الصغٌر تشتت االمواج ذات الطول الموجً القصٌر ( االزرق )
* الغازات الموجودة فً الغالف الجوي هً المسؤولة عن عملٌة االمتصاص.
* تعتمد االمتصاصٌة على معامل االشعاع ( االشعاعٌة) ،الطول الموجً للموجة الساقطة المواد الكبٌرة تشتت جمٌع االطول الموجٌة
* تعتبر المادة جسم اسود عندما تمتص جمٌع االشعة الساقطة علٌها( االمتصاصٌة =  )% 111االثر الناتج عن التشتت  :ظهور السماء باألوان االزرق و االبٌض و االحمر
االمواج المشتته
جحم المواد
وصف السماء كمٌة المواد
لون السماء
حٌث  : )O2 , O3( *:جسم اسود لألشعة فوف بنفسجٌة
القصٌرة (االزرق)
صغٌر
قلٌلة
صافٌة
ازرق
* ( : )H2O , CO2 , N2Oجسم اسود لألشعة تحت حمراء
جمٌع االمواج حتى
كبٌر
كبٌر
مغبر
ابٌض
* ( الغالف الجوي) جسم اسود لمعظم االشعة.
تتداخل و ٌظهر اللون
االثر الناتج عن االمتصاصٌة  :االحترار الحراري /البٌت الزجاجً
االبٌض
 )1أي من الغازات تعتبر جسم اسود لكل من :

أ -لألشعة القصٌرة (فوق بنفسجٌة):
)O2 , O3 ( 
ب -لألشعة الطوٌلة(تحت حمراء) :
)H2O , CO2 , N2O( 
 )2هل نستطٌع رؤٌة اللون األحمر
من خالل غاز ثانً اكسٌد الكربون
ٌمكن  ،الن  CO2ال ٌمثل جسم
اسود للضوء المرئً ( اللون االحمر)
 )3حدد الغاز الذي ٌمثل جسم اسود
لألمواج ذات االطوال الموجٌة التالٌة
علما بانها بوحدة المٌكرو متر ؟
أ) )O2 , O3 (  : 1.2= λ
ب) )H2O (  : 6= λ
ج) H2O , CO2  : 2.5= λ
د) N2O , CO2  : 4.5= λ
عهىو االرض يراجعت انىحذة انثبٍَت  " :انطبلت االشعبعٍت فً انغالف انجىي "

* ظهور السماء باللون األحمر :
عند شروق الشمس و غروبها فان أشعة الشمس الموازٌة لألفق تقطع مسافات طوٌلة فً
الغالف الجوي فتتشتت معظم األطول الموجٌة القصٌرة و تبقى االمواج الضوئٌة الطوٌلة و
هً الحمراء لذلك تبدو السماء حمراء.
*********************************************************************
* تحدث فً الغالف الجوي عملٌتان هما عملٌة االمتصاص و عملٌة التشتت قارن بٌنه1ما
التشتت
االمتصاص
كافة االطوال الموجٌة
القصٌر غٌر المرئٌة و
الطول الموجً
الطوٌلة عٌر المرئٌة
المواد العالقة
الغازات
طبٌعة المواد المؤثرة
العوامل المؤثر بها/الوسط االشعاعٌة /الطول الموجً كمٌة و حجم المواد العالقة
للموجة الساقطة
ظهور السماء باألوان
االحترار العالمً/البٌت
تأثٌرها على الغالف الجوي
االزرق و االبٌض و االحمر
الزجاجً
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انصفحت 14

امتصاص الطاقة الشمسية من سطح األرض

عند سقوط األشعة الشمسٌة على سطح األرض فانه ٌقوم بامتصاص جزء و عكس الجزء
الباقً  ،حٌث تعتمد كمٌة التدفق المنعكس على انعكاسٌة أو االلبٌدو أو البٌاضة لألجسام

 )تتناسب كمٌة الطاقة الممتصة عكسٌا مع االنعكاسٌة و بالتالً السطح الذي
انعكاسٌة كبٌره تكون الطاقة الممتصة من السطح قلٌلٌه
 علل كل مما ٌلً :
 )1مساهمة األشعة الشمسٌة فً رفع درجات الحرارة للسطح المغطى بالثلوج تكون محدودة
 الن انعكاسٌة الثلوج تكون كبٌرة و بالتالً فان كمٌة الطاقة الممتصة تكون قلٌلة.
 )2مساهمة األشعة الشمسٌة فً رفع درجات الحرارة للسطح المغطى بالرمال تكون كبٌرة
 الن انعكاسٌة الرمال تكون قلٌلة و بالتالً فان كمٌة الطاقة الممتصة تكون كبٌرة
 تتناسب كمٌة الطاقة الممتصة طردٌا مع التدفق الممتص و المساحة و المدة الزمنٌة .
***************************************************************************

 фمفقود من الغالف الجوي

 *Фالمنبعث من الشمس
 фساقط على الغالف الجوي

 фساقط على األرض

الغالف الجوي

 фمفقود من االرض
سطح األرض
 фالممتص من سطح االرض

****************************************************************
* مالحظات :
انمىاٍٍَ انًطتخذيت فً حم انًطبئٍت انحطببٍت :
2
 )1الدونم =  1111م  1،ساعة =  3611 = 61 × 61ثانٌة
 )1حساب التدفق الساقط على الغالف الجوي :
 )2اذا كان التدفق خالل زمن قلٌل (من دقائق حتى ساعات قلٌلة)
 التدفق الساقط على الغالف الجوي   *ϕ = ϕجتا θ
ٌ بدأ حل السؤال من الشمس
 1372 = *Ф واط/م ، 2و نستخدم زاوٌة السقوط المعطاة فً السؤال.
 )2التدفق الساقط على سطح االرض:
 )3التدفق خالل  12ساعة نهارا :
 تدفق األشعة الساقطة على األرض =
ٌ بدأ حل السؤال من الغالف الجوي
تدفق األشعة الساقطة على الغالف الجوي – التدفق المفقود من الغالف الجوي
 Фساقط على الغالف =  686واط/م ، 2و ال نستخدم زاوٌة السقوط.
 )4التدفق خالل  12ساعة لٌال :
 )3التدفق المفقود من الغالف الجوي :
 = *Ф صفر واط/م. 2
 التدفق المفقود من الغالف الجوي =
 )5التدفق خالل ٌوم أو كثر :
التدفق الساقط على الغالف الجوي  النسبة المئوٌة للتدفق المتشت او الممتص من الغالف ٌ بدأ حل السؤال من الغالف الجوي
2
 Ф ساقط على الغالف =  343واط/م  ،و ال نستخدم زاوٌة السقوط.
 )4الطاقة الممتصة من سطح االرض :
 )6االنعكاسٌة = االبٌدو = البٌاضة .
الطاقة الممتصة = التدفق الممتص × المساحة (م × )2الزمن (ثانٌة)
 )7متوسط التدفق :
 )5التدفق المنعكس من سطح االرض :
أ) خالل  12ساعة نهارا () 2 / *Ф = ɸ
*
التدفق الساقط على سطح االرض  النسبة المئوٌة لالبٌدو او االنعكاسٌة او البٌاضة
() 4 / Ф = ɸ
أ) خالل ٌوم او اكثر

عهىو االرض يراجعت انىحذة انثبٍَت  " :انطبلت االشعبعٍت فً انغالف انجىي "
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سؤال :اذا تسبب الغالف الجوي فً تشتٌت  % 31من قٌمة الطاقة الشمسٌة
الساقطة علٌه  ،احسب مقدار الطاقة التً تمتصها بركة مٌاه مساحتها  1111م ،
علما بان الثابت الشمسً  1372واط/م انعكاسٌة المٌاه =  %11و ذلك فً
الحاالت التالٌة :
◦
أ) خالل زمن  11دقائق اذا كانت متوسط زاوٌة السقوط = 31
2

 фمفقود من الغالف الجوي

 *Фالمنبعث من الشمس= 1372

أ) خالل زمن 12ساعة نهارا :
 фمفقود من الغالف الجوي
% 31
2

% 70
 фساقط على األرض
 ɸ % 11منعكس من االرض

 фساقط على الغالف الجوي = 686واط/م
الغالف الجوي

% 31
 фساقط على الغالف الجوي

% 71
 фساقط على األرض

الغالف الجوي

2

 ɸ % 11منعكس من االرض

 ɸ % 91ممتص من سطح االرض

 ɸ % 91ممتص من سطح االرض سطح األرض

 )1التدفق الساقط على الغالف الجوي =  686واط/م
 )2التدفق الساقط على بركة المٌاه  481 = 111 / 71 ×686 :واط/م
2
 )3التدفق الممتص من المٌاه  432 = 111/ 91 × 481 :واط/م
 الطاقة الممتصة =  Фالممتص × المساحة × الزمن
11
جول
= 11 ×1.78 =61× 61 × 12 × 1111 × 432
* احسب التدفق المفقود من الغالف الجوي ؟
2
 216 = 111/ 31 × 686 واط/م
* احسب التدفق المنعكس من سطح المٌاه :
2
 48 = 111/ 11 × 481واط/م

******************************************************************
ج) خالل  12ساعة لٌال :
2
 )1التدفق الساقط على الغالف الجوي = صفر واط/م
2
 )2التدفق الساقط على بركة المٌاه  = :صفر واط/م
2
 )3التدفق الممتص من المٌاه  = :صفر واط/م
 الطاقة الممتصة = صفر جول
2
* التدفق المفقود من الغالف الجوي = التدفق المنعكس من المٌاه = صفر واط /م
2

سطح األرض

2

 1372 = *Ф واط/م
* بما ان التدفق خالل زمن قلٌل
 )1التدفق الساقط على الغالف الجوي =
2
 × *Ф = Фجتا هـ =  × 1372جتا  1194 = 31واط/م
2
 )2التدفق الساقط على بركة المٌاه  836 = 111/ 71 ×1194 :واط /م
2
 )3التدفق الممتص من المٌاه  752 = 111 / 91 × 836 :واط/م
 الطاقة الممتصة =  Фالممتص × المساحة × الزمن
8
=  11 ×4.5 =611 × 1111 × 752جول
* احسب التدفق المفقود من الغالف الجوي ؟
2
 358 = 31 × 1194 واط/م
111
* احسب التدفق المنعكس من سطح المٌاه :
2
 83.6 = 111/ 11 × 836واط/م

عهىو االرض يراجعت انىحذة انثبٍَت  " :انطبلت االشعبعٍت فً انغالف انجىي "
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د) الطاقة الممتصة خالل شهر :
 )1التدفق الساقط على الغالف الجوي =  343واط/م
2
 )2التدفق الساقط على بركة المٌاه  241 = 111/ 71 ×343 :واط/م
2
 )3التدفق الممتص من المٌاه  216 = 111/ 91 × 241 :واط/م
 الطاقة الممتصة =  Фالممتص × المساحة × الزمن
= ٌ 31 × 1111 × 216وم ×  9 11 ×55.9 =61×61 × 24جول
2

*االتزان الحراري على سطح األرض صفحة * 61

* احسب التدفق المفقود من الغالف الجوي ؟113 = 111/31 × 343 
* احسب التدفق المنعكس من سطح المٌاه :
2
 24 = 111/ 11 × 241واط/م

*************************************************************
سؤال  :ا ذا كان معدل تغٌر زاوٌة السقوط خالل النهار ( / ˚ 15ساعة ) و وقت
شروق الشمس السادسة صباحا (اعتبر الثابت الشمسً =  1411واط/م)2

واط/م2

 )1اكمل الجدول التالً ؟

الوقت/الساعة
السادسة صباحا
الثامنة صباحا
العاشرة صباحا
الثانٌة عشرا ظهرا
الثانٌة مساءا ()14
الرابعة مساءا ()16
السادسة
مساءا()18
الثامنة مساءا ()21

الزاوٌة
(هــ)
91
61
31
1
31
31
91

جتا هـ
صفر
1.5
1.87
1
1.87
1.87
صفر

التدفق الساقط على سطح
الغالف الجوي
صفر
711
1218
1411
1218
1218
صفر

-----

------

صفر

* الحع يٍ انجذول يب ٌهً :
 -1انعاللت بٍٍ انتذفك و زاوٌت انطمىط عكطٍت  ،و بٍٍ انتذفك و جٍب تًبو انساوٌت طردٌب
 -2الم تذفك ٌكىٌ عُذ شروق انشًص و غروبهب حٍث تكىٌ االشعت يىازٌت نهططح
 -3اكبر تذفك ٌكىٌ عُذ انطبعت  12ظهرا حٍث تكىٌ االشعت عًىدٌت عهى انططح
 -4فً انُصف االول يٍ انُهبر(( :)12  6زاوٌة السقوط تقل  ،التدفق ٌزداد)
 -5فً انُصف انثبًَ يٍ انُهبر(( :)18  12زاوٌة السقوط تزٌد  ،التدفق ٌقل)

عهىو االرض يراجعت انىحذة انثبٍَت  " :انطبلت االشعبعٍت فً انغالف انجىي "

 االشعاع الشمسً

 )1عدد طرق تزوٌد األرض بالطاقة الحرارٌة؟
 )2عدد طرق تخلص األرض من الطاقة االشعاعٌة الزائدة ؟
 -1التوصٌل  -2الحمل الحراري  -3االشعاع االرضً  -4التبخٌر
 )3اذكر اسم الطرٌقة لكل مما ٌلً :
أ) اكثر الطرق كفاءة فً التخلص من الطاقة االشعاعٌة الزائدة؟  التبخٌر
 التوصٌل
ب) ابطأ الطرق فً التخلص من الطاقة االشعاعٌة الزائدة؟
 االشعاع االرضً
ج) ٌعمل على اشعاع اشعة تحت حمراء ؟
 الحمل الحراري
د) تعتمد على مبدأ تسخٌن الهواء المالمس لسطح األرض ؟
 )4من خالل انعكاسٌة كل من الغٌوم و سطح األرض و الغالف الجوي
أ) رتب كل منها تصاعدٌا حسب االلبٌدو لها ؟( سطح االرض ،غالف جوي ،غٌوم)
ب) رتب كل منها تصاعدٌا حسب االمتصاصٌة لها ؟ (غٌوم ،غالف جوي ،سطح االرض)
 )5علل كل مما ٌلً :
أ) تساهم المسطحات المائٌة بالقدر االكبر من عملٌة تخلص األرض من الطاقة االشعاعٌة
الزائدة؟
 -1 مساحة المسطحات المائٌة الكبٌرة
 -2امتصاصٌتها العالٌة
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ما

مقدار زاوٌة سقوط االشعة على السطح الخارجً للغالف الجو فً كل من الموقعٌن
(أ  ،ب) ؟
 موقع "أ"  هــ = صفر  ، ºموقع "ب"  هــ = . º 91
 -2قارن بٌن الموقٌن ( أ ،ب ) ،من حٌث الوقت بالنسبة للراصد  ،طول مسار
االشعة فً الغالف الجوي  ،كمٌة الدقائق التً تعترض االشعة  ،مقدار التشتت ،
الطول الموجً للموجات المشتتة  ،اللون المتوقع للسماء ؟

الوقت بالنسبة للراصد
طول مسار االشعة فً الغالف الجوي
كمٌة الدقائق التً تعترض االشعة
مقدار التشتت
الطول الموجً للموجات المشتتة
اللون المتوقع للسماء

الشمس فً الموقع " أ "
 12ظهرا "منتصف النهار"
اقصر
اقل
اقل
موجات القصٌرة (الزرقاء  +البنفسجٌة)
ازرق

عهىو االرض يراجعت انىحذة انثبٍَت  " :انطبلت االشعبعٍت فً انغالف انجىي "

الشمس فً الموقع " ب "
 6صباحا
اطول
اكثر
اكثر
جمٌع الموجات تتشتت و تبقى الطوٌلة (الحمراء)
احمر
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* اهم مصطلحات الوحدة الثانٌة * موقع النخبة توجٌهً اكادٌمً  /المعلم :ثائر ابو لبده
 )1اإلشعاع  :عملٌة انتقال الطاقة على شكل فوتونات تحمل طاقة محدده أو على شكل موجات كهرومغناطٌسٌة لها طول موجً محدد.
 )2األشعة القصٌرة غٌر المرئٌة  :أشعة ٌقل طولها الموجً عن ( 7- 11 × 4م) و تضمم األشعة الفوق بنفسجٌة و أشعة غاما و األشعة السنٌة .
 )3األشعة القصٌر المرئٌة  :أشعة طولها الموجً( 7- 11 × 4إلى  ) 7- 11 × 7.5م و تعرف بموجات الطٌف المرئً ( اللون احمر اللون البنفسجً).
 )4األشعة الطوٌلة غٌر المرئٌة :أشعة ٌزٌد طولها الموجً عن ( ) 7- 11 × 7.5م و تضم األشعة تحت الحمراء وموجات التلفاز و الرادٌو القصٌرة و
المتوسطة و الطوٌلة
 )5القدرة  :المعدل الزمنً النتقال الطاقة و تقاس بوحدة جول  /ثانٌة === واط
 * )6القدرة اإلشعاعٌة  :المعدل الزمنً النتقال الطاقة (انبعاثها) من الجسم بكامله خالل الثانٌة الواحدة
 * )7التدفق األشعة  :معدل انتقال الطاقة (المنبعثة أو الساقطة) على المتر المربع الواحد من سطح الجسم (المنبعث أو المستقبل) خالل وحدة الزمن و
تقاس بوحدة واط/م 2و ٌرمز لها بالرمز .Ф
 )8الثابت الشمسً ( : ) *Фمقدار ثابت ٌعبر عن تدفق األشعة الشمسٌة الساقطة بشكل عمودي على السطح الخارجً للغالف الجوي لألرض
 * )9زاوٌة سقوط األشعة  :هً الزاوٌة المحصورة بٌن الشعاع الساقط و العمود المقام على السطح
 )10 قانون جٌب التمام ٌ :عتمد تدفق األشعة الساقط على سطح ما  ،على جٌب تمام زاوٌة سقوط األشعة الشعاع الساقط و العمود المقام على السطح.
 )11التشتت  :التغٌر فً مسار األشعة بفعل المواد العالقة و تشمل ذلك االنعكاس و االنكسار و الحٌود
 )12االنعكاسٌة  :النسبة بٌن كمٌة االشعة المنعكسة عن الجسم الى كمٌة االشعة الساقطة علٌه.
 ) 13الجسم االسود  :جسم مثالً االشعاع ٌقوم بامتصاص جمٌع االطوال الموجٌة الساقطة علٌه و ٌعٌد اشعاعها ضمن اطوال موجٌة اخرى و ٌعتمد
توزٌعها على درجة الحرارة السطحٌة للجسم فقط
 )14الطٌف الكهرومغناطٌسً  :حزمة من الموجات الكهرومغناطٌسٌة التً تحمل كل منها طاقة و طول موجً ممٌزٌن .
 ) 15االشعاعية (معامل االشعاع ) :نسبة كمية الطاقة التي يشعها الجسم عند درجة حرارة معينة الى كمية الطاقة التي يشعها الجسم االسود عند نفس الدرجة
1787441238
مركز اكادٌمٌة المأمون الثقافً  /المعلم ثائر ابو لبده
مع اطٌب االمنٌات بالنجاح الباهر
تطلب من مكتبة رم اربد المجمع الشمالً
عهىو االرض يراجعت انىحذة انثبٍَت  " :انطبلت االشعبعٍت فً انغالف انجىي "
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