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വായു / കാറ്റ് സംവിധാനം
ഉയർന്ന മർദ്ദമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴ്ന്ന്ന മർദ്ദമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിദേക്ക് ചേിക്കുന്ന
വായു രിണ്ഡത്തെ 'കാറ്റ്' എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മത്തറ്റാരു വിധെിൽ രറഞ്ഞാൽ, സൂരയൻ
ചൂടാകുന്നതുും ഭൂമിയുത്തട സവന്തും അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നതുും മൂേമുണ്ടാകുന്ന
വായുവിന്ത്തറ തിരശ്ചീന ചേനത്തെ കാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

കാറ്റ് സുംവിധാനെിന്ത്തറ ത്തമക്കാനിസും

ത ായി
ഭൂമിയുത്തട ഉരരിതേെിന്ത്തറ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ സൂരയന്ത്തറ വികിരണും വയതയസ്മ
ആഗിരണും ത്തചയ്യുന്നതിനാൽ സൂരയന്ത്തറ വികിരണും മൂേമാണ് കാറ്റ് സുംവിധാനും
രൂരത്തെടുന്നത്. താഴ്ന്വരകൾ, ജേദപ്സാതസ്സുകൾ, ദമഘങ്ങൾ മുതോയവ ഉൾത്തെത്തടയുള്ള
നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഇതിന് കാരണമാകുന്നു. ഭൂമിയുത്തട ഉരരിതേെിന്ത്തറ അസമമായ
താരെിന്ത്തറ ഈ പ്രപ്കിയ കാരണും, ചിേ ഭാഗങ്ങൾ വളത്തര ചൂടാകുകയുും ചിേത്
താരതദമയന കുറയുകയുും ത്തചയ്യുന്നു. അങ്ങത്തന, ചൂടുള്ള പ്രദേശത്തെ വായു ഉയരുകയുും
താഴ്ന്ന്ന അന്തരീക്ഷമർദ്ദും സൃഷ്ടിക്കുകയുും ത്തചയ്യുന്നു. ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷമർദ്ദെിൽ നിന്ന്
താഴ്ന്ന്ന അന്തരീക്ഷമർദ്ദമുള്ള ഈ പ്രദേശദെക്ക് തണുെ വായു ഒഴ്നുകുന്നു.
അങ്ങത്തന, ഉയർന്ന മർദ്ദെിൻ കീഴ്നിേുള്ള വായു താഴ്ന്ന്ന മർദ്ദെിൻ കീഴ്നിേുള്ള
പ്രദേശങ്ങളിദേക്ക് നീങ്ങുന്നു. അതിനാൽ, സമ്മർദ്ദെിത്തേ വയതയാസങ്ങൾ കാരണും, കാറ്റ്
സുംഭവിക്കുന്നു. അങ്ങത്തന, സമ്മർദ്ദ വയതയാസും കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വായുവിന്ത്തറ ഒഴ്നുക്ക്
ദവഗെിോകുും. ഇത് ഗണയമായ ശക്തിദയാത്തട ചേിക്കുന്ന വായു സൃഷ്ടിക്കുും.
അക്ഷാുംശങ്ങളിേുടനീളമുള്ള വായുവിന്ത്തറ വിവിധ നിരകൾക്കിടയിൽ കാറ്റ് കാരണും ഒരു
താര വിനിമയവുും ഉണ്ട്. ആദഗാളതേെിൽ മർദ്ദെിന്ത്തറ അസമമായ വിതരണത്തെ കാറ്റ്
സന്തുേിതമാക്കുന്നു.

കാറ്റിന്റെ ദിശ



ദകാറിദയാേിസ് പ്രഭാവും കാറ്റിന്ത്തറ േിശത്തയ ബാധിക്കുന്നതാണ്.
അക്ഷാുംശെിനനുസരിച്ച് വയതിചേനെിന്ത്തറ വയാപ്ിത വയതയാസത്തെടുന്നു.
മധയദരഖയിൽ, ദകാറിദയാേിസ് പ്രഭാവും രൂജയമാണ്, പ്ധുവങ്ങളിൽ രരമാവധി
വർദ്ധിക്കുന്നു.

അനിമമാമീറ്റർ


അനിദമാമീറ്റർ എന്നറിയത്തെടുന്ന ഉരകരണും ഉരദയാഗിച്ചാണ് കാറ്റിന്ത്തറ ദവഗത
അളക്കുന്നത്.

ദി വിൻഡ് റവയിൻ


കാറ്റിന്ത്തറ േിശ അളക്കാൻ ഉരദയാഗിക്കുന്ന ഉരകരണും.

മകാെിമയാലിസ് മ




ാഴ്്സ

ഭൂമിയുത്തട പ്ഭമണും മൂേും ഉണ്ടാകുന്ന ബേത്തെ ദകാറിദയാേിസ് ദ ാഴ്് സ എന്ന്
വിളിക്കുന്നു.
ഭൂമിയുത്തട പ്ഭമണും കാരണും, ചേിക്കുന്ന കാറ്റുകൾ വയതിചേിക്കുന്നു.
ദകാറിദയാേിസ് ബേും പ്രഷർ ദപ്ഗഡിയന്റ് ദ ാഴ്ന്സിന് േുംബമായി പ്രവർെിക്കുന്നു.

കാറ്റിന്റെ തരങ്ങൾ


മൂന്ന് തരും കാറ്റുകളുണ്ട്: പ്ഗഹ കാറ്റ്, സീസണൽ കാറ്റ്, പ്രാദേശിക കാറ്റ്.

പ്ലാറനറ്റെി കാറ്റുകൾ


ഈ കാറ്റുകത്തള സ്ഥിരും/പ്രാഥമിക അത്തെങ്കിൽ നിേവിേുള്ള കാറ്റ് എന്നുും വിളിക്കുന്നു.
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ഭൂമിയുത്തട ആകൃതിയുും സൂരയന്ത്തറ താരീകരണ ശക്തിയുും ദചർന്ന് ഭൂമിയുത്തട
പ്ഭമണും കാരണും രൂരത്തെടുന്ന വേിയ വായു രിണ്ഡങ്ങളുത്തട രൂരെിോണ് ഈ
കാറ്റുകൾ.
വായു മർദ്ദെിത്തേ അക്ഷാുംശ വയതയാസും കാരണും ഒരു അക്ഷാുംശെിൽ നിന്ന്
മത്തറ്റാന്നിദേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റുകത്തള പ്ലാനറ്ററി വിൻഡ്് സ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
അെരും കാറ്റ് വർഷും മുഴ്നുവനുും വീശുന്നു.
ഈ കാറ്റുകത്തള നിയപ്ന്തിക്കുന്നത് അക്ഷാുംശ പ്രഷർ ത്തബൽറ്റുകളാണ്.
ഈ കാറ്റിൽ ഭൂദഗാളെിന്ത്തറ വേിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾത്തെടുന്നു.
ത തിയിേുും സമുപ്േങ്ങളിേുും കാറ്റ് വീശുന്നു.
ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുത്തട വിശാേമായ വിസ്ൃ
ഈ കാറ്റുകൾ പ്രകൃതിയിൽ സ്ഥിരമാണ്.
പ്ഗഹ കാറ്റുകത്തള ഇനിെറയുന്ന തരങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:
o വയാപാര കാറ്റ്
o റവമേർലീസ്
o മപാളാർ കാറ്റ്

വയാപാര/ മരേഡ് കാറ്റ്













വയാരാര കാറ്റ് സാധാരണയായി കിഴ്നക്ക് നിന്ന് വീശുന്നതിനാൽ ഈ കാറ്റുകത്തള
ഈസ്റ്റർേീസ് എന്നുും വിളിക്കുന്നു.
ണ മഖോ ഉയർന്ന മർദ്ദ ദമഖേകളിൽ നിന്ന് (30N, S) മധയദരഖാ താഴ്ന്ന്ന
ഈ കാറ്റ് ഉര ഉഷ്ദ
മർദ്ദ വേയെിദേക്ക് വീശുന്നു.
വയാരാര കാറ്റ് കുറയുന്നു.
അവയുത്തട ഉത്ഭവ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാറ്റുും സ്ഥിരതയുള്ളതാണ്.
ഭൂമധയദരഖയിൽ, ഈ കാറ്റുകൾ ഈർെമുള്ളതുും ചൂടുള്ള സവഭാവവുമാണ്.
സുംദയാജനമാണ് കനെ മഴ്നയ്ക്ക് കാരണമായത്, അതിനാൽ കാറ്റ് ഉയർന്നു.
രടിഞ്ഞാറൻ സമുപ്േവുമായി താരതമയത്തെടുെുദപാൾ, കിഴ്നക്കൻ സമുപ്േെിൽ
വയാരാര കാറ്റ് സ്ഥിരവുും വരണ്ടതുമാണ്.
ഈ കാറ്റുകൾ വടക്കൻ അർദ്ധദഗാളെിൽ വടക്ക് നിന്ന് ത്തതദക്കാട്ുും
േക്ഷിണാർദ്ധദഗാളെിൽ ത്തതക്ക് നിന്ന് വടദക്കാട്ുും വീശിദയക്കാും എന്നാണ്
രണ്ഡിതരുത്തട അഭിപ്രായും.
എന്നാൽ ദകാറിദയാേിസ് ഇ ക്റ്റിന്ത്തറയുും ത്ത റേിന്ത്തറ നിയമെിന്ത്തറയുും
സാന്നിധയും കാരണും, കാറ്റ് വടക്കൻ അർദ്ധദഗാളെിൽ വേദൊട്ുും ത്തതക്കൻ
അർദ്ധദഗാളെിൽ ഇടദൊട്ുും വയതിചേിക്കുന്നു.
ഇക്കാരണൊൽ, വടക്കൻ അർദ്ധദഗാളെിൽ വടക്കുകിഴ്നക്കൻ വയാരാരവുും
േക്ഷിണ അർദ്ധദഗാളെിൽ ത്തതക്കുകിഴ്നക്കൻ വയാരാരവുും നടക്കുദപാൾ വയാരാര
കാറ്റ് വീശുന്നു.

റവമേർലീസ്




ണ മഖോ ഉയർന്ന മർദ്ദ വേയങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴ്ന്ന്ന മർദ്ദ
അെരും കാറ്റ് ഉര ഉഷ്ദ
വേയങ്ങളിദേക്ക് വീശുന്നു.
േക്ഷിണാർദ്ധദഗാളെിത്തേ രടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങൾ വടക്കൻ അർദ്ധദഗാളദെക്കാൾ
ശക്തവുും സ്ഥിരമായ േിശയിോണ്.
വടക്കൻ അർദ്ധദഗാളെിൽ, രാശ്ചാതയൻ പ്രകൃതിയിൽ പ്കമരഹിതമാണ്.
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ഈ കാറ്റുകൾ 40-65N അക്ഷാുംശങ്ങൾക്കിടയിൽ വികസിക്കുന്നു.
ഈ അക്ഷാുംശങ്ങൾ ദറാറിുംഗ് ദ ാർട്ീസ്,
യൂരിയസ്
ി ്റ്റീസ്, പ്ഷീക്ക്-യിുംഗ് സിക്
സ്റ്റീസ് എന്നിങ്ങത്തന അറിയത്തെടുന്നു.

മപാളാർ ഈേർലീസ്




വരണ്ടതുും തണുെതുമായ കാറ്റുകളാണ് ഇവ.
തണുെ വായു പ്ധുവെിൽ ഉയരുകയുും കുറയുകയുും ത്തചയ്യുന്നു.
ദകാറിദയാേിസ് പ്രഭാവും കാരണും, കാറ്റിന്ത്തറ ഒഴ്നുക്ക് രടിഞ്ഞാദറാട്്
വയതിചേിക്കുന്നു.

സീസണൽ കാറ്റ്



സീസണിത്തേ മാറ്റും കാരണും, ആനുകാേിക കാറ്റ് ഇടയ്ക്കിത്തട േിശ മാറ്റുന്നു.
ഉോഹരണെിന്- മൺസൂൺ, ോൻഡ് ആൻഡ് സീ പ്ബീസ്, മൗണ്ടൻ, വാേി പ്ബീസ്.

മൺസൂൺ കാറ്റ്







ഇവ സീസണൽ കാറ്റുകളാണ്.
സീസണിത്തേ മാറ്റും കാരണും അവയുത്തട േിശ മാറ്റുന്ന ത്തമാെെിേുള്ള ഉരരിതേ
കാറ്റ്.
'ദലാൺ' അനുസരിച്ച്, മൺസൂൺ ത്തരാതു പ്ഗഹ കാറ്റാടി വയവസ്ഥയുത്തട
കാോനുസൃതമായ രരിഷ്ക്കരണമാണ്.
ദവനൽക്കാേ മൺസൂൺ ത്തതക്ക് രടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് എന്നറിയത്തെടുന്നു, കൂടാത്തത
വരൾച്ചയുത്തടയുും കനെ മഴ്നയുത്തടയുും ഇടയ്ക്കിത്തടയുള്ള കാോവസ്ഥയ്ത്തക്കാെും
വളത്തര വയതിയാനമുള്ള കാോവസ്ഥയുും ഇതിന്ത്തറ സവിദശഷതയാണ്.
ശീതകാേ മൺസൂൺ വായുവിന്ത്തറ മൃേുേമായ ഒഴ്നുക്കാണ്, അതിൽ വടക്ക്-കിഴ്നക്ക്
നിന്ന് കാറ്റ് വീശുന്നു, ഇത് വടക്ക്-കിഴ്നക്കൻ കാറ്റ് എന്നറിയത്തെടുന്നു.
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ലാൻഡ് രരീസ്





പ്രഷർ ദപ്ഗഡിയന്റ് കാരണും, രാപ്തിയിൽ ഈ കാറ്റ് കരയിൽ നിന്ന് കടേിദേക്ക്
വീശുന്നു.
അങ്ങത്തന കടേിത്തനക്കാൾ ദവഗെിൽ കര തണുക്കുന്നു.
പ്േുതഗതിയിേുള്ള വികിരണും മൂേമാണ് കരയിൽ ഉയർന്ന മർദ്ദവുും കടേിൽ താഴ്ന്ന്ന
മർദ്ദവുും ഉണ്ടാകുന്നത്.
ഈ കാറ്റ് ഈർെും വഹിക്കാെതുും അൽെും ചൂടുള്ളതുും വരണ്ടതുമാണ്.

കേൽ കാറ്റ്





രകൽസമയെ് കടേിത്തനക്കാൾ ചൂടാണ് കര.
അങ്ങത്തന, കരയിൽ താഴ്ന്ന്ന വായു മർദ്ദവുും കടൽ ഉയർന്ന മർദ്ദവുും വികസിെിക്കുന്നു.
കരയ്ക്ക് മുകളിേുള്ള വായു ഉയരുന്നു, രകരും കടേിൽ നിന്നുള്ള സീ പ്ബീസ്
എന്നറിയത്തെടുന്ന ഒരു തണുെ കാറ്റ്.
ഈ കാറ്റ് കുറച്ച് ഈർെവുും വഹിക്കുന്നു.

പർവത കാറ്റ്, താഴ്വര കാറ്റ്







രർവതപ്രദേശങ്ങളിത്തേ പ്രഷർ ദപ്ഗഡിയന്റ് കാരണും രർവതെിേുും താഴ്ന്വരയിേുും
കാറ്റ് രാപ്തിയുും രകേുും വീശുന്നു.
രർവതപ്രദേശങ്ങളിൽ, കരയ്ക്കുും കടൽക്കാറ്റിനുും സമാനമായ ഒരു രകൽ കാറ്റ്
ഉണ്ടാകുന്നു.
രകൽ സമയെ്, രർവതങ്ങളുത്തട ചരിവുകൾ ചൂടാണ്, താഴ്ന്വരയിൽ നിന്നുള്ള വായു
ചരിവിദേക്ക് ഒഴ്നുകുന്നു.
മത്തറ്റാരു വിധെിൽ രറഞ്ഞാൽ, വാേി പ്ബീസ് എന്നാണ് ഇത് അറിയത്തെടുന്നത്.
ത യെിനുദശഷും, രാദറ്റൺ വിരരീതമായി, തണുെ വായു മേയിൽ നിന്ന്
സൂരയാസ്മ
താഴ്ന്വരയിദേക്ക് ഒഴ്നുകുന്നു.
മൗണ്ടൻ പ്ബീസ് എന്നാണ് ഇത് അറിയത്തെടുന്നത്.
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രപാമദശിക കാറ്റ്











താരനിേയിേുും മർദ്ദെിേുമുള്ള പ്രാദേശിക വയതയാസും മൂേമാണ് പ്രാദേശിക
കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.
ചൂട്, തണുെ്, രരപരാഗതും, ചരിവ് എന്നിങ്ങത്തന നാേ് തരെിോണ് പ്രാദേശിക കാറ്റ്.
ഈ കാറ്റ് ത്തചറിയ പ്രദേശങ്ങത്തള മാപ്തദമ ബാധിക്കുകയുള്ളൂ.
ഒരു ത്തചറിയ പ്രദേശെ് േിവസെിദോ വർഷെിദോ ഒരു പ്രദതയക കാേയളവിൽ
പ്രാദേശിക കാറ്റ് വീശുന്നു.
ദപ്ടാദരാസ്ിഫ യറിന്ത്തറ ഏറ്റവുും താഴ്ന്ന്ന നിേയിോണ് ഈ കാറ്റുകൾ കാണത്തെടുന്നത്.
ദോകത്തമപാടുും വീശുന്ന അെരും നിരവധി കാറ്റ് ഉണ്ട്, അവയിൽ ചിേത്
തണുെതുും ചിേത് ചൂടുള്ളതുും ചിേത് നനഞ്ഞതുും ചിേത് വരണ്ടതുമാണ്.
തണുത്ത കാറ്റിൽ ദബാർ, മിസ്പ്ടൽ, ത്തപ്ഗദഗൽ, ചിനൂക്ക്, രുർഗ മുതോയവ
ഉൾത്തെടുന്നു.
മ കാറ്റിൽ ദസാണ്ട, സിദറാദക്കാ, ചിനൂക്ക്, േൂ മുതോയവ ഉൾത്തെടുന്നു.
ഊഷ്ള
നനഞ്ഞ കാറ്റ് ആനത്തയ ഉൾത്തക്കാള്ളുന്നു.
വരണ്ട കാറ്റിൽ കാേിമ ഉൾത്തെടുന്നു.

