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Zadanie 1 (9 pkt.)

Wyznacz profil temperatury potencjalnej, temperatury ekwiwalentnej i ekwiwalentnej temperatury poten-
cjalnej w funkcji wysokości, dla drugiej warstwy atmosfery standardowej (zdefiniowanej poniżej).

Zadanie 2 (20 pkt.)

W tabelach podane są wartości parametrów zmierzonych podczas sondażów aerologicznego w Dżakarcie i w
Meksyku. Posługując się tabelami oraz diagramami, wyznacz przybliżone wartości lub zaznacz na diagramie:
— temperaturę potencjalną powietrza przy pow. Ziemi
— poziom kondensacji wymuszonej (LCL, ang. Lifting Condensation Level)
— temperaturę wilgotnego termometru i temperaturę potencjalną wilgotnego termometru przy pow. Ziemi
— poziom konwekcji swobodnej (LFC, ang. Level of Free Convection)
— CIN (energię zatrzymującą konwekcję, ang. Convective Inhibition)
— poziom równowagi (EL, ang. Equilibrium Level)
— CAPE (energię potencjalną dostępną konwekcyjnie, ang. Convective Available Potential Energy)
— temperaturę ekwiwalentną i potencjalną temperaturę ekwiwalentną przy pow. Ziemi

Opisz krótko metodę graficzną używaną do wyznaczania powyższych wielkości.

Dżakarta, 2010-01-18 12Z

PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K

1000,0 86 27,4 23,2 78 18,28 325 4 300,6 354,4 303,8
976,0 301 26,0 22,0 79 17,40 320 12 301,3 352,7 304,4
944,0 595 24,1 20,4 80 16,25 275 14 302,2 350,5 305,2
925,0 775 23,0 19,4 80 15,58 270 16 302,8 349,2 305,6
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Meksyk, 2010-03-12 12Z

PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K

771,0 2231 14,2 0,2 38 5,06 90 6 309,5 325,5 310,5
754,0 2437 13,4 -5,6 26 3,36 130 8 310,6 321,5 311,3
739,0 2623 16,8 -19,2 7 1,14 167 10 316,1 320,1 316,3
700,0 3124 12,6 -20,4 8 1,08 265 14 316,4 320,2 316,6
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Zadanie 3 (16 pkt., brane pod uwagę będzie 8 najlepszych odpowiedzi)

Podaj jednostkę, rząd wielkości i znak poniższych wielkości:

— wilgotność bezwzględna w stratosferze
— stosunek zmieszania dwutlenku węgla w troposferze
— pierwsza pochodna ciśnienia cząstkowego pary wodnej po ułamku molowym substancji rozpuszczonej

przy założeniu idealności roztworu (prawo Raoulta!)
— geopotencjał na wysokości stratopauzy
— izobaryczny współczynnik rozszerzalności cieplnej powietrza (traktowanego jako gaz doskonały)
— pochodna temperatury po ciśnieniu cząstkowym pary wodnej w stanie nasycenia dla punktu potrójnego
— pochodna ciśnienia cząstkowego pary wodnej w stanie nasycenia po ciśnieniu dla temperatury wrzenia
— pochodna ciepła utajonego parowania wody po temperaturze, w punkcie potrójnym
— różnica pomiędzy temperaturą, a temperaturą wirtualną

dla wilgotności względnej 100%, w temperaturze 0◦C, przy ciśnieniu 950mb
— deficyt punktu rosy jesienią o poranku, w Londynie (wskazówka na następnej stronie)

Zadanie 41 (15 pkt.)

Rekonstrukcja warunków klimatycznych przy powierzchni oceanu (CLIMAP), wykonana na podstawie analiz
skał osadowych z kilkuset wierceń dna oceanicznego, wskazuje iż temperatura powierzchni oceanu w tropi-
kach była w czasie ostatniego zlodowacenia niższa o około 1K w stosunku do warunków obecnych. Obecnie
średnia temperatura powierzchni oceanu w tropikach to ok. 26◦C.

Badania stratygraficzne wykorzystujące m.in. wyniki analiz składu izotopowego próbek skalnych oraz lodo-
wych z rejonów tropikalnych, wskazują iż linia wiecznego śniegu podczas ostatniego zlodowacenia położona
była o ok. 1 km niżej niż obecnie. Obecnie linia wiecznego śniegu w tropikach znajduje się na wysokości
ok. 5,3 km.

Zakładając pokrywanie się położenia linii wiecznego śniegu z izotermą 0 ◦C, wyznacz, dla warunków obec-
nych oraz warunków panujących w czasie ostatniego zlodowacenia:

a) temperaturę, jaką osiągnęłaby cząstka suchego powietrza, po wyniesieniu jej adiabatycznie do poziomu
linii wiecznego śniegu,

b) wartość ciśnienia na poziomie izotermy zero wyliczoną przy założeniu równowagi hydrostatycznej i
liniowego, zgodnego z obserwacjami, profilu temperatury (pozostałe założenia jak w modelu atmosfery
standardowej),

c) masę pary wodnej którą należałoby skondensować aby ogrzać kilogram suchego powietrza, na poziomie
linii wiecznego śniegu, od temperatury cząstki powietrza wyliczonej w podpunkcie a), do temperatury
obserwowanej (założone 0◦C),

d) wilgotność właściwą pary wodnej odpowiadającą wilgotności względnej 65% na wysokości linii wiecznego
śniegu

e) wilgotność względną przy powierzchni Ziemi odpowiadającą sumie, wyliczonych w punktach c) i d),
zawartości pary wodnej

Do jakich wniosków dotyczących wilgotności w niższych warstwach atmosfery prowadzi powyższe rozumowanie–
czy atmosfera była bardziej sucha, czy wilgotna podczas ostatniego zlodowacenia?

1Analiza przedstawionego zagadnienia, uwzględniającą procesy radiacyjne i konwekcyjne w atmosferze oraz m.in. wpływ
obecności dwutlenku węgla, znajduje się np. w artykule: „Water vapour feedback and the ice age snowline record” autorstwa
De-Zhenga i Lindzena z 1993 roku (Ann. Geophysicae 11, str. 204-215)
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Model atmosfery standardowej (pierwsze dwie warstwy: 0 – 20 km)

profil temperatury (T ): do 11 km liniowy względem wysokości, z gradientem Γ = 6,5◦K/km; powyżej stały
warunki przy powierzchni: p0 = 1013,25hPa; T0 = 15◦C
pozostałe założenia: równowaga hydrostatyczna; powietrze suche, traktowane jako gaz doskonały

Stałe fizyczne

parametry punktu potrójnego wody: T0 = 273,16K, p0 = 611,73Pa
stała gazowa dla pary wodnej: Rv = 461,4 J

kgK

stała gazowa dla powietrza suchego: Rd = 287,1 J
kgK

stosunek mas molowych pary wodnej i powietrza suchego: ε = 0,622
ciepło właściwe (przy stałym ciśnieniu) dla powietrza suchego: cpd = 1005 J

kgK

ciepło właściwe (przy stałym ciśnieniu) dla pary wodnej: cpv = 1850 J
kgK

ciepło właściwe (przy stałym ciśnieniu) dla wody ciekłej: cpw = 4220 J
kgK

ciepło utajone parowania w punkcie potrójnym: lv0 = 2,5× 106 J/kg

(podpowiedź do podpunktu 10. zad 3.; tekst: Gościnny, rys. Uderzo)
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