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תכנית השיעור

:ושלגגשםועל,מפותהרבה•

הישראליהמטאורולוגיהשירותwww.ims.gov.il

אתרIGES-COLA,שלהםומפות

אתרNOAA,והמטאורוגרמות,ב"ארה

מפורטגרמניאתר
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http://www.ims.gov.il/
http://wxmaps.org/pix/forecasts.html
https://ready.arl.noaa.gov/READYcmet.php
http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsavneur.html
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3מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

סוגי עננים
סרטון?זהמה!עננים-נחמדממשהונתחיל•

• https://ims.gov.il/he/node/317

:בהמופיעאחרנעקובהענניםסוגילימודלשם•

• http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/cld/home.rxml

:ללגלושגםניתן•

• http://www.australiasevereweather.com/techniques/moreadv/class.htm

• http://www.metoffice.gov.uk/learning/clouds

• http://www.sky-chaser.com/schcloud.htm

:ממורכביםהענניםשמותכלליבאופן•

נימבו,-אלטו-צירו:גשםמורידהענןהיותעלאוהגובהעלשמצביעמילה-

קומולוס,-סטרטו:שכבתיאוערמתיהענןהיותעלשמצביעמילה

.האפשרבמידת,במציאותכאלוענניםלהציגנשתדל•

4מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

...צרה צרורהאוי -מים באוויר
בין פזות שונות של תרמודינמיהבנה מעמיקה של הנושא מחייבת לעסוק בשיווי משקל •

.אנרגיה החופשיתהווה אומר בפרמטר פיסיקלי הנקרא , מים

יותראיכותנית שבמסגרת הנוכחית נדבר בצורה כמובן •

:שלושת מצבי הצבירה

http://mutuslab.cs.uwindsor.ca/schurko/animations/phasescontainers/phasescontainer.html

מוצקנוזל  גז  

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

3

4

http://www.atmosedu.com/meteor/Animations/Condensation.mov
https://ims.gov.il/he/node/317
http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/cld/home.rxml
http://www.australiasevereweather.com/techniques/moreadv/class.htm
http://www.metoffice.gov.uk/learning/clouds
http://www.sky-chaser.com/schcloud.htm
http://mutuslab.cs.uwindsor.ca/schurko/animations/phasescontainers/phasescontainer.html
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אנרגיה במעברי פאזה של מים

(deposition)השקעה 

עיבוי

המסהאידוי

קפיאה

(sublimation)סובלימציה 

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

6מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

?לחץ חלקי
לחץ אדים ומכנים " כלחץ של אדי מים"כמות המים באוויר מודדים את •

!(גזיים)כמה מהלחץ הכולל הוא למעשה תרומה של מים , הכוונה•

כל גז תורם תרומתו ללחץ הכולל בהתאם לכמות המולקולות שלו בתוך •

נפח אוויר נתון

.גם אדי המים תורמים תרומתם•

יותר מולקולות אדי מים , חד משמעית, משמעותו" לחץ אדים"יותר •

.בנפח אוויר נתון
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מרכיבי האוויר  : הרכב האטמוספירה
סמוך לקרקע

יחידת  "מסה מולקולרית היא המסה של המולקולה אשר מבוטאת ביחידה הנושאת את השם -1
(.א שווה הקירוב למסה של אטום מימן"ימamu–Atomic Mass Unit 1" )מסה אטומית

2-Parts Per Million – ppmכלומר מספר המולקולות של החומר מתוך סך הכל  , חלקים למיליון
.מיליון מולקולות אוויר

מסה מולקולרית  (באחוזים)שכיחות סימן כימישם
ביחידות מסה )

(1אטומית

N278.08%28.016חנקן

O220.95%32.00חמצן

Ar0.93%39.94ארגון

H2O0-4%18.02אדי מים

CO2ppm2דו תחמוצת הפחמן 35044.01

Neppmניאון 18 20.18

O3ppmאוזון 0.0448.00

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

10

מעברי פאזה

כיצד עובר החומר ממצב  
?צבירה אחד לשני

מעבר מולקולות בין  
אדים לנוזל מתרחש כל  

הזמן

קצב המעבר תלוי  
בטמפרטורה  

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ
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מעברי פאזה

כאשר קצב האידוי שווה  

החומר  , לקצב ההתעבות

:  נמצא בשיווי משקל או

"לחץ אדים בשיווי משקל"

"לחץ אדים ברוויה"

אם נוסיף עוד  , במצב זה

אדי מים הם מיד יהפכו  

,  העברית' מאתר קורס באונלנוזל
דיין' פרופ

12מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

רוויה באדי מים
בטמפרטורה , אם אדי מיםבשיווי משקל כאשר מים נמצאים •

. "רוויה"אלו נקראים תנאים -מסויימת

כפי שניתן לראות , עולה עם הטמפרטורהברוויה לחץ אדי המים •

מהגרף בשקף הבא

מכיוון שיש את כמות האדים  , "לחות100%"מצב רוויה גם נקרא •

.המקסימלית האפשרית בטמפרטורה הנתונה

. בלתי תלוי בלחץ האטמוספריכמעטאדי המים ברוויה הוא לחץ •

, צלסיוס0לחץ אדי מים ברוויה בטמפרטורה של -אחרותבמילים 

 !!!האוורסטמיליבר גם בים המלח וגם בפסגת 6.2למשל הוא 

11

12
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או" נקודת הרוויה"

"לחץ אדים ברוויה"

קו לחות  

מוחלטת 

ברוויה

(עבור לחץ קבוע)

ככול שהטמפרטורה  ➢

קצב , גבוהה יותר

המולקולות  " יציאת"

ויש יותר , מהנוזל גדל

אדים באוויר

כל , במצב רוויה➢

כמות נוספת של אדי  

מים באוויר תהפוך  

(  תתעבה)לנוזל 

חישובים

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

14מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

בפועללחץ אדים 

לחץ  -הווה אומר". שיווי משקל"האוויר לא חייב להיות ב•
והלחות לא )ברוויה לא בהכרח נתון ברגע האדים באוויר

ממנוקטן והוא יכול בהחלט להיות , (100%בהכרח 

שלחץ האדיםתווך הערכים , האוויר המקובלותבטמפרטורות •
.  mb 1-40לקבל נע בין יכול 

13

14

http://www.cactus2000.de/uk/unit/masshum.shtml
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תיחסילחות

:קלה מאוד להגדרה לאחר שהובהרו הפרמטרים•

בטמפרטורה הנתונהחלקי לחץ האדים ברוויה , לחץ אדים בפועל•

שעליה בטמפרטורה של גוש אוויר ללא  כמובן שעולה מכך באופן ברור •

מקטינה בהכרח את הלחות היחסית שלו, שינוי בכמות אדי המים בו

, (הנשארת קבוע, לחץ אדים בפועל)זאת לא על ידי הקטנת המונה •

(.לחץ אדים ברוויה)הגדלת המכנהאלא על ידי 

עליה בטמפרטורת  : את אותו משפט ניתן לנסח על פי יחס העירוב•

האוויר מעלה את יחס העירוב ברוויה

15מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

16

לחות מוחלטת לעומת לחות  : 5שקף 

יחסית

גרם מים

ג אוויר יבש"ק

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

15

16
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התפלגות הלחות והשתנותה בזמן
,  העברית' מאתר קורס באונ

דיין' פרופ

?אז איך מגיעים לרוויה

:ידיעלאו•

(המונההגדלת)מיםאדיהוספת

(המכנההקטנת)בטמפרטורהירידה

שניהםשלשילוב

18

100
T actualat amount  vapor maximum

 vaporofamount 
RH =

17

18
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19מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

Twטמפרטורת הלח 
זה למעשה שני מדי חום זהים -פסיכרומטרלחות באוויר מודדי בעזרת •

 .אשר אחד מהם באוויר והשני עטוף בבד לח, בתכונותיהם

 :כעיקרוטרמודינמיהתהליך הינו •

מד החום היבש מודד את טמפרטורת האוויר. 

לשם כך הוא לוקח  . הבד מאדה מים אל הסביבה, במד החום הלח

 .ותוך כדי כך גורם לירידת הטמפרטורה, חום ממד החום

הרוויה  לכמות אדי המים בפועל ככל שההפרש בין כמות האדים באוויר •

ועקב כך מוריד יותר  , לוקח יותר חום, הבד מאדה יותר מים, גדול יותר

 .את הטמפרטורה

נקראת טמפרטורת לח, הטמפרטורה אליה מגיע מד החום הלח•

ניתן לחשב , וטמפרטורה מד החום היבש, מההפרש בין שני מדי החום•

את הלחות

20

תרמומטר לח

אידוי המים מהשרוול גוזל  ➢

האוויר  . חום מהסביבה

.סביב הגולה מתקרר

שרוול טבול במים מזוקקים

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

19

20
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21מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

Tdewטמפרטורת טל 

הורדה בטמפרטורה של גוש  בטמפרטורת הטל מדובר על •
של גוש  להגיעועד ללא תוספת אדי מים נוספים אוויר 

 .האוויר למצב רוויה של אדי מים

טמפרטורת הטל היא הטמפרטורה אליה  , במילים אחרות•
מגיעה גוש אוויר המקורר עד שהלחות היחסית שלו היא  

100%.

.Tdewלבין TWדוגמאות להמחשת ההבדל בין•

 מד החום  . מעלות הלחות26בחדר הטמפרטורה היא
מה ? מה יחס העירוב? מה הלחות. מעלות20הלח מראה 

?טמפרטורת הטל

 מה ( ?בחוץ או בפנים)על החלון נוצרת טיפות מים
?טמפרטורת החלון

22מטאורולוגיה ואקלים
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23מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

24מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

לחות-סיכום זמני
לחץ אדים  "בנפח אוויר נתון נקראת " להיות"כמות האדים המקסימלית שיכולים •

ורק בא , מבחינה מדעיתמדוייקמשפט זה איננו . וזו עולה עם הטמפרטורה, "ברוויה

התופעה היא למעשה תלויה במים ובאדי  . כאןאו כאן ראו . להמחיש את התופעה

התעבו לטיפות גם אם –אדי מי מאוד קרים . ולא באוויר( כולל הטמפרטורה)המים 

אדי מים חמים לא ייצרו טיפות אלא : ולהיפך...מסביבם חם...( או כל גז אחר)האוויר 

אם יתקררו

-כמות האדים בפועל מחולקת לכמות המקסימלית האפשרית בטמפרטורה הנתונה•

זו הלחות היחסית

:או שילוב שלהם" שיטות"אפשר להביאו לרוויה בשתי , אוויר בתנאים נתונים•

עד להגעת  , תוך כדי כך הטמפרטורה שלו יורדת. על ידי הוספת לחות לאוויר

זו טמפרטורת לח-(RH=100%) האוויר לרוויה 

תוך כדי כך מורידים את  . על ידי קירור גוש האוויר ללא הכנסת לחות נוספת

זו  . מה שיש בפועלעם עד שזו משתווה , "מותרת"הכמות המקסימלית ה

.טמפרטורת הטל

23

24

http://www.ems.psu.edu/~fraser/Bad/BadClouds.html
http://fermi.jhuapl.edu/people/babin/vapor/index.html


12

?איך...יצירת עננים

מחייבתענניםשיצירתמכאן,קרחגבישיאומיםטיפותישבעננים•

.לחות100%לפחות

•http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/cld/home.rxm

l

:טיפותליצירתמנגנונייםארבעהלמעשהישנם•

יותרקראווירגושאומשטחעםמגעעקבאווירשלנתוןנפחקירור

(הטללנקודתהאווירהבאת-למעשה)

שכשעוליםכברראינו:מעלהעולהאווירשגושמכךהנובעקירור

הטללנקודתמביאגםזה.יורדתהטמפרטורה

בלחותבעליההמלווה,התאדותבעקבותלאווירמיםאדיתוספת

(הלחלטמפרטורתהגעהלמעשה)היחסית

אידויוגםהתפשטות/עליהגם,אומרהווה-מנגנוניםשלערבוב

25
מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

?מה גורם לגוש לעלות

זהובעקבות,לעלותהאווירלגושלגרוםשיכולותסיבותמספרישנן•

זהבעקבות,להתפשטזהובעקבות,להתקררלרוויהלהגיע,

.ענןליצורזהובעקבות

קונווקציהתהליכי(convection)(מקומינמוךלחץיצירת)

(חזית)אווירגושיביןוחיכוךמערבולות

(הריםענני)"טופוגרפיתהשפעה"

נרחביםהתכנסותתהליכי(convergence)(שקע)

26
מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

25

26

http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/cld/home.rxml
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27

סיבות לעליית אוויר: 12שקף 

מכשול 

אורוגרפי

-

קונבקציה

מאולצת

התחממות מקומית 

-

קונבקציה חופשית

מפגש חזיתי

התכנסות

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

33

התנהגות גושי האוויר בחתך  : 15שקף 

רוחב מעל ישראל וירדן   
,  העברית' מאתר קורס באונ

דיין' פרופ

27

33
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יצירת עננים

:בהמופיעאחרנעקובהענניםיצירתתהליכילשם•

• http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/cld/home.rxml

.אדיםתוספתללאהתקררותבתהליךנוצריםענניםהמקריםברוב•

לטמפרטורתמשתווהשלוהאדיםשכמותעדמתקרר-עולהאווירגוש•

.הטל

34
מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

35

הגדרת ענן

חלק מהאוויר בו קיימות טיפונות מים או  -" ענן"

חלקיקי קרח הנראים לעין

איפיון הענן נקבע לפי צורתו וגובה הופעתו➢

הענן משמש לאבחון מצב האטמוספירה בזמן ➢

ובמקום נתון
,  העברית' מאתר קורס באונ

דיין' פרופ

34

35

http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/cld/home.rxml
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LCLגובה בסיס הענן 
.ברוויהלפחותאווירגוששללחותכאשרנוצריםעננים•

שלבתווך(קרח)מוצקיםאו(מים)נוזלייםחלקיקיםשלתרחיףהואענן•

ענןהווצרותלצורךעיבוידרוש,זאתבעקבות.(אוויר)גז

להתרחשיכול(יותראו100%שליחסיתלחות)עיבוי•

לחותשלבהגדרה"המונההגדלת)"אויירבגושהמיםאדיבכמותעליהידיעל

,(יחסית

(המכנההקטנת)נתוןאווירגוששלהטמפרטורהירידתידיעלאו...

,(אינוורסיהלמצביפרט)למעלהנמצאיותרקרהאווירכ'שבדמכיוון•

בולגובהיגיעדברשלובסופויתקררמעלההעולההאווירגושהרי

ענןיווצרושם,100%היחסיתלחותו

liftכמסומןהענניםנוצריםבוהגובה• condensation level LCL

ענניםאזי,יציבותחוסרדרושלעלותייטואווירשגושישבכדימכיוון•

.אחרתאוכזוברמהיציבהבלתיבאטמוספירהכ'בדהתקבלו

36
מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

CCNגרעיני התעבות 

.הטמפרטורהאתלהורידמספיקתמידשלא,מתבררבפועל•

חלקיקיםכלללא,וסטרילילחלוטיןנקיבאווירמעבדהמניסיונות•
נוקלאציההנקרא)כאלובתנאיםטיפותשלשעיבוימתברר,מרחפים

!!!יחסיתלחות400%-בכרקמתקבל(הומוגנית

טיפותנוצרותלאאך',טמפלאותהמרוויהמיםאדייותרישבולמצב•
superרוויהעלקוראים saturation.

אומכה,זהום,תנודה)כלשהישהפרעהעד,להמשךיכולזהמצב•
.פתאומית(התעבות)להתגבשותתגרום(כדומה

,צמחיםאבקני,אבק:חלקיקיםשלרבמספרמרחפים"אמיתי"באוויר•
.אחריםאוכאלומזהמיםאומלחיםשלגבישים

CCNהתעבותגרעיניהםאלוחלקיקים• cloud condensation
nuclei.

רקאומרהווה)110%-כשלהיאהמקסימליתיתררוויתכזהבמצב•
.(מעל10%

37
מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר
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CCNסוגי 

.הגאוגרפיהמיקוםעםמשתנהCCNהוסוגהרכב•

.מלחשלמיקרוסקופייםגבישיםבעיקר:האוקיאנוסיםמעל•

.צמחיםאבקתאו(אבק)חרסיתחלקיקיבעיקר:היבשהמעל•

אחרותבמיליםאו"מסיסים"היותםהואהשוניםCCNלהמשותף•

.מיםידיעלמורטבים,הידרופילים

לאמיםדוחההיותועקב(שוניםפחמימנים,שומן),הידרופוביחלקיק•

.טיפהלהווצרותעדסביבולהצטברמיםלמולקולותיאפשר

38
מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

הסבריים פשטניים
שלמולקולת.פניםמתחשנקראבקרוםעטופיםמים-טומפסוןאפקט•

"הנוזליםמים"ללהצטרףבכדי,הקרוםעל"תתגבר"צריכהאדים

מכאן.יותרגדול"הקרוםחוזק"יותרקטןהטיפונתשרדיוסככל•
יצירתעלמקשהזהשאפקטמכאן.לגדולקטנותלטיפונותשקשה
מדיקטנותטיפות

מים,באוויר"(מיםאוהבי)"הידרופילייםחלקיקיםכשיש:ראולאפקט•
יגרמוכאלושחלקיקיםמכאן.יותררבהבקלותאליהםלהספחנוטים

אפקטעללהתגבריותרקליהיהוכך,יותררבהבקלותלגדוללטיפה
טומפסון

40
מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר
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40
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אפקט טומפסון
אובועהשבתוךזהאתמכתיבהנוזלבכלהקיימתהפניםמתחתופעת•

המגבילשהמשטחככללמעשה.בחוץמאשריותרגבוהמעטהלחץטיפה

גדלהלחץהפרש(יותרקטןהטיפהרדיוס-אומרהווה)יותר"עקום"

g=0.078כאשר,DP=2g/Rכדוריתבטיפה• N/mמיםשלהפניםמתחהוא

)הטמפרטורהעםמעטמשתנה,מעלות20-ב)טהורים

,זותופעהבעקבות•

20בטמפרטורה,פתוחמיםמשטחמעלCביתקבלעיבוי-

e=23.5mb

שללטיפהמעלr=0.1 mm, DP=2g/R=2*0.078/1x10-4=15.6mb

כאשררקיתרחששהעיבוימכאןe=39.1 mb!!!

.לנפחיחסיתגדולמאודפניםשטחלהישכזוומיקרוסקופיתעובריתטיפה•

גדולתתאדהשהיאשהסיכויהרי,הפניםמשטחמתבצעשהאידוימכיוון

.תגדלשהיאמהסיכויבהרבה

41
מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

אפקט ראול

בתמיסותממסשלהאדיםלחץלפיהאשרקולגטיביתבתכונהמדובר•
.שלוהמולרילשברבהתאםיורד

המומסריכוז-אומרהווה)מאחדקטןהממסשלהמולרישהשברככל•
,משקלבשוויאיתוהנמצאהאדיםלחץקטןכך,(יותרגדולבתמיסה

.יחסבאותו

מסביבומעטותמיםמולקולותעםמסיסחלקיקישנושכאשרכמובן•
,לכךובהתאם)0.3-0.8בין)יחסיתקטןהמיםשלהמוליהשבר

עודומתעבים,יותרמהרלרוויהמגיעהחלקיקלאותומסביב"אוויר"ה
טיפהויוצריםאותוהמגדילים,החלקיקעלמים

אתלהקטין“החלקיקשלכשאיפהגםזהאפקטעללהסתכלניתן•
.”ריכוזו

.עבורויתקייםלאוהאפקט,מיםידחההידרופובישחלקיקכמובן•

!CCNמהוויםלטהידרופובייםמזהמים:ומעניינתחשובהזונקודה•

42
מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

41
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גודל טיפות

.מיםמולקולותהחלקיקאל"ימשוך",ומרחפיםקטניםחלקיקיםהמצאות•

.למיניהןטיפותלעומתCCNשלהקטןהגודלואתממחישהאיור•

(v)הנפילהמהירויות,(r)מיקרונים-המטרבמיליוניתהטיפותרדיוסי•

-ו,לשניהמ'בס nאווירליטרשלבנפחהאלוהטיפותריכוזהינו.

.הטרוגניתנוקלאציהנקראCCNלמסביבהטיפהיצירתתהליך•

0.1ביןנעשרדיוסםאלוהינםטיפותליצירתביותרהיעיליםהחלקיקים•

.מיקרון0.8ל

43
מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

44

סוגי עננים

(סטרטוס)-שכבתיים(קומולוס)-ערימתיים

עליה איטיתקונווקציה

חימום מקומי•

אי יציבות•

זרמים אנכיים ועלייה מהירה•

גדול עם הסביבה' הפרש טמפ•

תכולת אדי מים גבוהה•

עלייה איטית•

זרמים אנכים מתונים•

תוחלת חיים ארוכה יותר•

תכולת אדי מים נמוכה יותר•

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

43

44
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45

סוגי עננים  

:באלה ניכר הענן

גלי, ערמתי, שכבתי–במבנהו

מעורב, גבישי קרח, טיפות מים–בהרכבו

הנמדדת בשמיניות–בכמות

הנקבע על פי גבה בסיסו–בגובהו

טרופופאוזה----------------

גבוהים

מ"ק5----------------

בינוניים

מ"ק2----------------

נמוכים

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

46

סוגים ושמות

:חלוקה לפי אופי העננים

ענן ערמתי–קומולוס 1.

ענן שכבתי–סטרטוס 2.

ענן דמוי נוצה–צירוס 3.

ענן המוריד גשם–נימבוס 4.

:חלוקה משנית

עננים מורידי גשם–" נימבו"1.

(מ"ק2-5)עננים בינוניים –" אלטו"2.

(מ"ק5מעל )עננים גבוהים –" צירו"3.

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

45
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47

48

סטרטוס  -עננים נמוכים 
.  גבולותיו אינם חדים, (מאות מטרים ופחות)ענן שכבתי נמוך מאד -St))טרטוס ס

.  או בקרעים מתחת ענני גשם( עלול להפוך לערפל)מופיע בלילות לחים ויציבים 

.עשוי להוריד רסס קל. מלווה ראות לקויה

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

47

48
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49

סטרטוקומולוס-עננים נמוכים 

.  ענן שכבתי בעל התפתחות ערמתית מעטה-Sc))סטרטוקומולוס 

עשוי להוריד רסס  . אפור עם גוונים המשתנים בסדירות מסוימת

.  או גשם

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

50

קומולוס-עננים נמוכים 
ופסגותיו  , ענן ערימתי שבסיסו אופקי וכהה-Cu))קומולוס 

מצוי בגדלים שבין  (. ראשי כרוב)מעוגלות ומבהיקות בלובנן 

הגדולים שבהם עשויים להוריד  . מאות מטרים לבין קילומטר

.גשם

49

50
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51

קומולונימבוס-עננים נמוכים מפותחים 
ענן הרעמים  Cb))קומולונימבוס 

נתקלות בה , פסגותיו מגיעות לטרופופאוזה. ענן הערמתי המפותח בטבעה

ומהירות הזרמים , קילומטרים-מידותיו . ומתפשטות בצורת סדן לבן מגבישי קרח

תחת . מוריד מטרות וברד. בענן נוצרות סופות רעמים)!( 'שנ\האנכיים בו עשרות מ

.מלווה פרצי רוח. בסיסו קרעי קומולוס נמוכים

52

נימבוסטרטוס-עננים בינוניים 

המכסה בגוון  ( מ"עשרות ק)ענן שכבתי נרחב -Ns))נימבוסטרטוס 

.מוריד גשם או רסס רצוף וממושך. אחיד את השמיים

51

52
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53

אלטוסטרטוס-עננים בינוניים 

רצועות רכות אפורות או משטח אחיד  . שכבתי-As))אלטוסטרטוס 

.  השמש נראית דרכו כמו דרך זכוכית מפויחת. מבהיק במקצת

עשוי להוריד גשם קל

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

54

אלטוקומולוס-עננים בינוניים 

שם  -Ac))אלטוקומולוס 

קולקטיבי למגוון צורות

ערימתיות בגבה בינוני

:אלטוקומולוס טורי

:אלטוקומולוס מגדלי

53

54
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55

צירוס-עננים גבוהים 
לרוב  . דמוי סיבים או שערות ומכיל גבישי קרח בלבד-Ci))צירוס 

.  שקוף לשמש ולירח

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

56

Cs

Cu

צירוסטרטוס  -עננים גבוהים 
מכסה , סיבי או בעל מראה חלבי, שכבתי–Cs))צירוסטרטוס 

סביב  22יוצר הילה בקוטר , שקוף למחצה. ברציפות את השמיים

.השמש או הירח

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

55
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57

צירוקומולוס  -עננים גבוהים 
ענן גלי דמוי כבשים לבן ועדין-Cc))צירוקומולוס 

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

58
מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר
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גידול טיפות ענן

כבדותמספיקאינןהם,מיקרוסקופיבגודלטיפונותשנוצרולאחרגם•

קרחאומיםטיפותלמעשההואענן.בענןמרחפותוהם,ליפולבכדי

מהירותשלמעשהתראה,כזוטיפהעלהפועליםלכוחותהתייחסות•

היותרלכלתהיה(מערבולותבלי)ולמינרילחלוטיןשקטבאווירנפילתה

לאלעולםטיפה,שכזובמהירות.(לשעה'מ0.8כ)לשניהמ'ס0.02

...לקרקעתגיע

כזהבמצבהמהירות.מערבולותבושישתווךהינוהאוויר,במציאות•

.לשעה’מ36-כתיהה

לאפעםאףכמעטשהאווירמכיוון,מאודנמוכותאלומהירויותגם•

.כגשםותיפולהענןאתתעזובלאהטיפה,בפועל.לחלוטין"עומד"

חייבותטיפותשלרבמספר,כגשםתרדשהטיפהשבכדימכאן•

שלתאורטיתמהירות)מ'מ0.4לפחותשל,יותרגדולהלטיפהלהתלכד

.(לשעה'מ1300כשהן,לשניהמטר0.35-כ

59
מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר

איסוף-התלכדות

.יותרמצומצמתנפילתהמהירותיותרקטנהשטיפהככל•

מטיפותיותרמהרנופלותיותרגדולותטיפותשהוא,מכךשיוצאמה•

נופלותלאכללטיפותמתחתיוסףערךושיש,יותרקטנות

,ממנהקטנות"משיגה"היאיותרגדולהשטיפהשככלאומרתזאת•

וחוזר,מהירותהאתעודומגבירה,כךכדיתוךוגדלה,אותם"אוספת"ו

...חלילה

"מעלהכלפי"אנכייםזרמיםענןבתוךישאם,יותרעודיעילהתהליך•

אותםומביאים,הענןבתוךיותרהקטנותהטיפותאתמעלהשמרימים

וכבדהגדולהלטיפהטיפונותיותר"מדביקות"וכך,הגדולההטיפהאל

יותר

60
מבוא לקלימטולוגיה ומזג אוויר
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61

תהליכי יצירת משקעים מעננים
התנגשויות מולקולריות של אדי מים היוצרות טיפונות עובריות  :1תהליך 1.

(droplets ) 0.1בגודל - 1µm

(condensation)גידול טיפונות הענן בתהליך ההתעבות :2תהליך 2.

הטיפונות מתעבות על גרעיני התעבות  

(CCN ) 0.2בגודלµm(אבק ,

בתהליך  ( תרכובות גופרית, מלחים

(  1-10µmבגודל )טיפונת : איטי

בגודל  )תהפוך לטיפת גשם 

2000µm )שעות10-תוך למעלה מ

1µm = 10-3mm = 10-6m
,  העברית' מאתר קורס באונ

דיין' פרופ

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

62

(המשך)תהליכי יצירת משקעים מעננים 

י  "גידול הטיפונות ע:3תהליך 3.

והתלכדויות  ( collision)התנגשויות 

(coalescence.)

A– טיפונת גדולה נופלת מהר ומתנגשת עם טיפונת קטנה

ואיטית

B– בענן בעל טיפונות בגודל אחיד הסיכוי קטן

להתנגשויות

C–חלק מהטיפונות מוסטות וחלקן נישאב

D–  עירבול בענן והתנגשויות של טיפונות בגדלים שונים

ומסלולים שונים

A

B

C

D ,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ
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63

( המשך)תהליכי יצירת משקעים מעננים 

התנגשות והתלכדות מתרחשים בענן  , תהליכי ההתעבות

(ענן ללא גבישי קרח)חם 

גידול גבישי קרח בתהליך דיפוזיה–ענן קר :4תהליך 
(Bergeron Process)

טיפונות מעל רום הקיפאון בענן קופאות על גבי 1.

– Ice Nuclei)גרעיני התקרחות  IN)

נקבל טיפות מקוררות ביתר  IN-בשל מחסור ב2.

"(ענן מעורב)"וגבישי קרח 
,  העברית' מאתר קורס באונ

דיין' פרופ
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( המשך)תהליכי יצירת משקעים מעננים 

(המשך):4תהליך 

"  סופגים"גבישי הקרח 3.

את אדי המים 

מטיפונות המים וכך 

גדל הגביש על חשבון 

הטיפונת

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ
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65

( המשך)תהליכי יצירת משקעים מעננים 

גביש הקרח :5תהליך ➢

מתנגש עם גבישים  

אחרים וטיפונות 

מקוררות ביתר בענן  

"  איסוף"בתהליך ה

(Aggregation ) וגדל

.לפתית שלג

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ
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(הנושא נידון במצגת השלג)סוגי משקעים 
חמים,קרחרקמכיליםקרים.ומעורביםחמים,לקריםמתחלקיםעננים•

.שניהםאתומעורבים,מיםרק

או,בענןמיםטיפונותשלקפיאהידיעלאולהווצריכוליםקרחגבישי•

בטמפרטורהתלויהכל.(מסובלימציהההיפך)דפוזיציהידיעל

תיתכןכאןגם.העיבוילתהליךהקפיאהתהליךביןרבדימיוןקיים•

(40-)שלבטמפרטורותרקלהתרחשעלולהזואך,הומוגניתקפיאה

.קפאוןלגרעיןמסביבהינההקפיאהרגילבמצב.מעלות

CCNכשמשמשמהכללשמשיכוליםכאלוכגרעינים•

גםאך,יותרגבוהותבטמפרטורותקפיאהמאפשרתהטרוגניתקפיאה•

.מעלות(5-)כשלבטמפרטורותקרחמופיעבעננים-זהבמקרה

עםהמתרחשאתמהבמידתמזכיר,קרחגבישישלגידולתהליךגם•

.ביניהםלהתחברצריכיםמיקרוסקופייםגבישיםכאןגם.טיפות

שלגלמעשההם-חשמלייםדחיהכוחותבעקבותמאוורריםקרחגבישי•

67
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68

סוגי משקעים

.  בענן שכבתי הזרם העולה איטי וגם טיפות קטנות נופלות

ורק הגדולות נופלות, על זרמים חזקים" להתגבר"בערימתי על הטיפות 

טיפות זעירות מעננות שכבתית-רסס

עוצמה מתונה, טיפות בינוניות-גשם

מעננים ערמתיים  , טיפות גדולות-מטר

מטר של טיפות מים שהועלו וקפאו לכדורי קרח–ברד

(מעבר ישיר מאדים לקרח)גבישי קרח שנוצרו ככאלה בסובלימציה-שלג

גבוה, מענן בינוני. שובל משקעים שאינו מגיע לקרקע-וירגה

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ
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69

(המשך)תהליכי יצירת משקעים מעננים 

גדלים אופייניים של 

,  גרעין התעבות

טיפונת ענן וטיפת  

גשם

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ
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ברד
תהליךמתרחש,לאפסמתחתשלהםשהטמפרטורהמעורביםבעננים•

ריימינגהנקרא

לקפואהספיקושלא,ביותרמקוררותמיםטיפותבענןקיימות

לקפואלטיפהגורמתההפרעה,כזובטיפהמתנגשקרחגבישכאשר

.אחתובעונהבעת

גושיוצרתוהקפאתםביתרמקוררותטיפותועודעודעםהתנגשות

הנקרא"(אליהואבטיח"לדומה)מוגדרתצורהוחסריחסיתגדולקרח

.גראופל

ויורדותעולותמיםטיפותחזקותאנכיותזרימותעם,מעורביםבעננים•

.הענןבתוך

וקופאותמתקררותהןבעלייתן,

ברדגושינוצריםכך.מהבמידתמתנזלמהמעטפתחלקבירידתם

.בצלכמו,קליפותבצורת

71
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ערפל
.הקרקעפניעל"מונח"הענןזהערפל•

מיםמולקולות.שמאליומהאווירחםמיםגושכאשרנוצרקיטורערפל•

.שמעליהןהקרהאווירעםבמגעכשבאותחזרהומתעבות,מתאדות

בימי,למשל,דגיםברכותאותאועיןמעלזהמסוגערפללראותניתן

.קריםחורף

עד,הלילהבמהלךבאיטיותמתקררהאווירכאשרנוצרקרינתיערפל•

ערפלהווצרותלשםהדרושיםהתנאים.שלוהטללטמפרטורתלהגיעו

יציבות,רוחהעדר,(קרינהבריחתלשם)בהירלילההםכזה

הקרובהאווירשל(אינוורסיה)שכבתיותעללשמורבכדיאטמוספרית

בהםאזוריםישנם,הומוגניאיננושהאווירמכיוון.לחואוויר,לקרקע

נוטההערפל,קראווירעלשמדוברמכיוון.מאחריםיותרסמיךהערפל

.קרקעקפליבתחתיתולהצטבר"לגלוש"

"ענניםסוגי"בשקףמהקישוריותבחלקלהעזרניתן•
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(2)ערפל 

קרמשטחעבראלמוסעוחםלחאווירגושכאשרנוצרהסעהערפל•

.החוףמישורמעלקיץבלילותשנוצרערפלהיאלכךדוגמא.ממנו

אווירהמסיעהחלשהרוחישנהואם,מהיםמהרמתקררתהקרקע

היכול,למדיסמיךערפלנוצר,ממנההקרההיבשהאלוחמיםלחימי

.ההריםערפלאתכברהזכרנוכןכמו.הצהרייםלשעותעדלהחזיק

אווירגוששלעליהבעקבות,הרפניעלהנוצרענןפשוט:הריםערפל•

.השטחפניעלוהתקררות
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 linksקישוריות

• http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gl)/guides/mtr/home.rxml

• http://australiasevereweather.com/photography/index.html

• http://www.met-office.gov.uk/bookshelf/clouds/

• http://www.sky-chaser.com/schcloud.htm
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ספרות
2יחידה , האוניברסיטה הפתוחה, מבוא למטאורולוגיה•

/http://web.mscc.huji.ac.il/synlab: קורס מהאוניברסיטה העברית•
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