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10.) Meteorolojik Ölçüm Aletleri 



Meteorolojik gayeler için aşağıdaki sıcaklık ölçümleri 

yapılır. 

1. Yeryüzeyine yakın hava sıcaklığı : Yerden 1.25 m. ile 2 

m. arasındaki havanın sıcaklığıdır. 

2. Yüksek hava sıcaklığı : 0 hPa’a (atmaosferin tepesine)  

kadar ölçülen sıcaklık 

3. Muhtelif derinliklerdeki toprak sıcaklığı : Standart 

derinlikler, yerden 5, 10, 20, 50 ve 100 cm. dir. 

4. Nehir, göl ve deniz yüzeyi sıcaklıkları 

 

1.) Sıcaklık ölçümleri 



Meteorolojik gayeler için kullanılan 

termometreler, değişik maddelerin ısı 

karşısında gösterdikleri özelliklerden 

yararlanılarak yapılmışlardır.  

 Yapılışları aşağıdaki özelliklerden birine 

dayanır. 

1. Isı karşısında genleşme, 

2. Su buharının sıcaklığa bağlı oluşu 

3. Isınma ile iletkenlerin dirençlerinin 

değişmesi 

4. Termoelektrik etki 

1.) Sıcaklık ölçümleri 



1. Normal Termometreler : 

 Herhangi bir anda bulunduğu yerin sıcaklığını 

gösteren termometrelerdir.  

 Sıcaklığın yükseldiği anda, civanın kılcal boruda 

yükselmesi, düştüğü anda ise civanın hazneye 

tekrar dönmesi esasına göre yapılmıştır. 

2. Toprak Termometreleri : 

 Muhtelif derinliklerdeki toprak sıcaklığı özel 

şekilde yapılan civalı termometreler ile ölçülür. 

 Toprak sıcaklığı için standart derinlikler 5, 10, 

20, 50 ve 100 cm. dir. 

Termometre çeşitleri 



3. Deniz Termometresi : 

 Sudan çıkarıldığı zaman, sıcaklığının hemen değişmemesi 

için, haznenin etrafında, içinde bir miktar su 

bulunduracak şekilde delikli bir çanak bölümü vardır.  

 Bu termometrenin haznesi, toprak termometreleri gibi 

büyük olup, sıcaklık değişikliklerinden geç etkilenir. 

Termometre çeşitleri 



4. Azami (En yüksek) Termometre : 

 Günün en yüksek sıcaklığını ölçen 

termometrelerdir.  

5. Asgari (En Düşük) Termometre : 

 Günün en düşük sıcaklığını ölçen 

termometrelerdir. 

6. Bellani Termometresi : 

 Günün en yüksek ve en düşük 

sıcaklıkları bir arada gösteren 

termometrelerdir. 

Termometre çeşitleri 



7. Termograf : 

 Sıcaklığı bir diyagram üzerine devamlı olarak 

kaydeden aletlere termograf denir. 

Termometre çeşitleri 



Nem ölçmede kullanılan metotlar : 

1. Psikrometrik ölçümler 

2. Higrogkopik maddelerin boyutlarının değişmesi esasına 

dayanan metot (saçlı higrometre ve benzeri metotlar) 

2.) Nem ölçümü 

1. Psikrometrik ölçümler : 

 Bir kuru ve bir ıslak 

termometrenin meydana 

getirdiği takıma 

psikrometre denir. 



2.) Nem ölçümü 

2. Saçlı Higrometreler : 
 Havanın nisbi nemini doğrudan doğruya gösteren 

aletlere higrometre denir.  

 Bir saç demetinin, havadaki nisbi nem oranına 

göre uzayıp, kısalması esasına dayanarak saçlı 

higrometre aleti yapılmıştır.  

 



2.) Nem ölçümü 

3. Higrograf : 
 Bulunduğu yerin nisbi nemini devamlı olarak 

kaydeden aletlere higrograf denir.  

 



3.) Rüzgar ölçümü 

1. Sabit Anemometre : Rüzgarın 

hızını ve yönünü doğrudan 

ölçmeye yarar. 

 

 Meteorolojik amaçlı rüzgar ölçümleri yapan aletler:  

2. El Anemometresi : Seyyar olarak rüzgâr 

hızını ve yönünü ölçer. Alet olarak sabit 

anemometreye benzemekte olup daha 

küçük ebadlıdır.  



3.) Rüzgar ölçümü 
3. Anemograf : Mekanik anemograf, rüzgârın yönünü, 

saatte ortalama hızını ve hamleyi(rüzgâr hızındaki 

dalgalanmaları) yazarak ölçen alettir. 

 

 



4.) Yağış ölçümü 
 Memleketimizde yağış aşağıdaki aletlerle ölçülür. 

 

 1. Plüviyometre : Atmosferden 

yer yüzeyine düşen yağış 

miktarını (toplamını) ölçen 

alettir. 

 

2. Plüviyograf : Atmosferden 

yer yüzeyine düşen yağış 

miktarını anlık diyagram 

üzerine kaydeden alettir.  



5.) Buharlaşma ölçümü 

 Buharlaşmayı ölçen aletleri iki gurupta inceleyebiliriz: 

1. Gölgedeki buharlaşmayı ölçen aletler (Piş (Piche) 

evaporimetresi) : Alete su konularak ardışık iki seviye 

okuması arasındaki fark gölgedeki buharlaşmayı verir.  

2. Açık su yüzeyindeki 

buharlaşmayı ölçen aletler : 

Buharlaşma havuzundaki ardışık 

iki seviye okuması ile doğal 

(güneş altındaki) ortamdaki 

belirli bir alandan olan 

buharlaşma miktarını ölçer.   



6.) Radyasyon ölçümü 

 Meteorolojik amaçlı radyasyon ölçümü aktinograf aleti 

ile yapılır.  

 Aktinograf aleti, yatay bir yüzeye gelen toplam 

radyasyon şiddetini kalori cinsinden diyagram üzerine 

anlık kaydeder.  

 



7.) Güneşlenme Süresi 

 Güneş ışınlarının süresini veya günün ne kadar 

kısmının güneşli geçtiğini kaydeden aletlere helyograf 

denir.  

 Helyograf aleti, güneşten gelen direkt güneş ışınlarını 

bir diyagram üzerine kaydeder. 

 


