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Do tej pory rozważaliśmy dwa procesy dochodzenia do stanu
nasycenia i zdefiniowane w oparciu o nie temperatury:

proces izobaryczny, przy stałym stosunku zmieszania
; temperatura punktu rosy Td (ang. dew point [temp.])
proces adiabatyczny, przy stałym stosunku zmieszania
; temperatura na poziomie kondensacji wymuszonej TLCL (ang.
isentropic condensation temp., temp. at LCL, saturation temp.)

Na wykładzie wprowadzone były dwa procesy (oraz odp. im
temperatury) dla których stosunek zmieszania (r) nie jest stały:

proces izobarzyczny, z parowaniem aż do osiągnięcia r = rs
; temperatura wilgotnego termometru Tw (ang. wet-bulb
temp.)
proces izobarzyczny, z kondensacją aż do osiągnięcia r = 0
; temperatura ekwiwalentna Te (ang. equivalent temp.)

Wyznaczmy Tw i Te przy pomocy diagramu
termodynamicznego. . .
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Zadanie 9.1 : uwagi

Podane procedury dają wynik przybliżony w stosunku do
wartości wynikających z definicji Td , Te , TLCL, Tw , ze
względu na zastosowane przybliżenia (podręczniki podają
typową dokładność ok. 0,5K ):

wynikające z definicji procesu pseudoadiabatycznego
związane z pominięciem zmienności R i cp z zawartością
pary dla procesu suchoadiabatycznego

Wyznaczenie odpowiednich temperatur potencjalnych: θe i
θw , sprowadza się do „przejścia po adiabacie” (suchej dla
θe i pseudo- dla θw ) do poziomu 1000 hPa (dla podanych
przykładów Ti = θi ponieważ punkt wyjściowy znajduje się
na poziomie 1000 hPa).
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Zadanie 9.2 : polecenie
Znalezienie, przy pomocy diagramu Skew-T z zadania 7.4D:

temperatury i ciśnienia na poziomach:
konwekcji wymuszonej,
ang. Lifting Condensation Level (LCL)
konwekcji swobodnej, ang. Level of Free Convection (LFC)
równowagi, ang. Equilibrium Level (EL),Level of Neutral
Buoyancy (LNB)

energii zatrzyującej konwekcję (prop. do powierchni obszaru
pomiędzy wilgotną adiabatą wychodzącą z LCL, a temperaturą
otoczenie, powierzchnia Ziemi-LFC) ang. Convective Inhibition
[Energy] (CIN[E])

CIN = −R
LFC∫
SFC

(T ′ − T ) d lnp

energii potencjalnej dostępnej konwekcyjnie (prop. do
powierzchni obszaru pomiędzy wilgotnoą adiabatą wychodzącą z
LCL, a temperaturą otoczenia, w zakresie LFC–EL), ang.
Convective Available Potential Energy (CAPE)

CAPE = −R
EL∫
LFC

(T ′ − T ) d lnp
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1dla lepszej dokładności obliczenia można wykonywać przy użyciu
temperatury wirtualnej – uwzględniając zmiany gęstości z zawartością pary
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Zadanie 9.2 : rozwiązanie (kod cz.1)

zad9 2.gpi
 1 set encoding iso_8859_2
 2 load 'zad11_1_consts.gpi'
 3 load 'zad11_1_lib.gpi'
 4 
 5 # definicje współrzędnych
 6 yy(p) = - log(p)
 7 skew = 40
 8 xx(T, p) = T + skew * yy(p)
 9 
10 # funkcje pomocnicze
11 xx0(T) = xx(T, 1e5)
12 p(p_hPa) = 100 * p_hPa
13 T(T_C) = 273.15 + T_C
14 
15 # ustawienia kolorów
16 pktr = 3; temp = 2; izob = 1; izot = 4; izen = 5; izoh = 6; pseu = 7
17 
18 # ustawienia osi
19 set key top right
20 set xlabel "temperatura [K]"; set ylabel "ciśnienie [hPa]"
21 p_min = 1.1e4; p_max = 1.1e5; T_min = T(0) - 0; T_max = T(0) + 30
22 set xrange [xx0(T_min):xx0(T_max)]
23 set yrange [yy(p_max):yy(p_min)]
24 set xtics ("-30" xx0(T(0)-30), "-20" xx0(T(0)-20), "-10" xx0(T(0)-10), "0" xx0(T(0)), \
25            "10"  xx0(T(0)+10), "20"  xx0(T(0)+20), "30"  xx0(T(0)+30))
26 
27 # ustawienia dla wykresów parametrycznych
28 set parametric; set trange [0:1]
29 tT(t) = T_min + t * (T_max - T_min) # parametr zmieniający się w zakresie T_min ... T_max
30 tp(t) = p_min + t * (p_max - p_min) # parametr zmieniający się w zakresie p_min ... p_max
31 
32 # wyrażenia analityczne na p(T, ...) dla th=const i r=const
33 izen_p(T, th) = 1e5 * (th / T) ** (-c_p_d / R_d)
34 izoh_p(T, r) = p_v_s(T) + eps * p_v_s(T) / r
35 
36 # odczytane z pliku  wykresu:
37 T_1000 = T(0) + 27.4
38 r_1000 = .01882
39 T_LCL  = -162.383 + skew * 11.4597 # 296 K
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zad9 2.gpi
40 p_LCL  = exp(11.4597)              # 984 hPa
41 p_LFC  = exp(11.3894)              # 884 hPa
42 p_LNB  = exp(9.53362)              # 138 hPa
43 
44 set ytics ("1000" yy(1e5), "LCL" yy(p_LCL), "LFC" yy(p_LFC), "800" yy(8e4), "600" yy(6e4), \
45   "400" yy(4e4), "300" yy(3e4), "200" yy(2e4), "100" yy(2e4), "LNB" yy(p_LNB))
46 
47 OUTFILE = sprintf('LCL_do_200', r_1000) 
48 F(X, Y) = dTdp(Y, X); Y = T_LCL; X = p_v_s(Y) * (1 + eps / r_1000); DX = -1000; X_MAX = p_min
49 set print OUTFILE
50 load 'zad11_1_rk4.gpi'
51 
52 OUTFILE = sprintf('LCL_do_1000', r_1000) 
53 F(X, Y) = dTdp(Y, X); Y = T_LCL; X = p_v_s(Y) * (1 + eps / r_1000); DX = 1000; X_MAX = 1e5
54 set print OUTFILE
55 load 'zad11_1_rk4.gpi'
56 
57 plot \
58   xx0(tT(t)), yy(p_LNB) lt izob lw 3 t '', \
59   xx0(tT(t)), yy(p_LFC) lt izob lw 3 t '', \
60   xx0(tT(t)), yy(p_LCL) lt izob lw 3 t '', \
61   xx0(tT(t)), yy(1e5) lt izob lw 3 t 'izobary', \
62   \
63   xx(tT(t), izen_p(tT(t), T_1000)), yy(izen_p(tT(t), T_1000)) lt izen lw 3 t 'suche adiabaty', \
64   \
65   xx(tT(t)<T_LCL?NaN:tT(t), izoh_p(tT(t), r_1000)), yy(izoh_p(tT(t), r_1000)) lt izoh lw 3 t 'izohumidy', \
66   \
67   'LCL_do_1000' u (xx($2, $1)):(yy($1)) w l lt pseu lw 3 t '', \
68   'LCL_do_200' u (xx($2, $1)):(yy($1)) w l lt pseu lw 3 t 'pseudoadiabaty', \
69   \
70   xx(T(0)-90, tp(t)), yy(tp(t)) lt izot t '', xx(T(0)-80, tp(t)), yy(tp(t)) lt izot t '', \
71   xx(T(0)-70, tp(t)), yy(tp(t)) lt izot t '', xx(T(0)-60, tp(t)), yy(tp(t)) lt izot t '', \
72   xx(T(0)-50, tp(t)), yy(tp(t)) lt izot t '', xx(T(0)-40, tp(t)), yy(tp(t)) lt izot t '', \
73   xx(T(0)-30, tp(t)), yy(tp(t)) lt izot t '', xx(T(0)-20, tp(t)), yy(tp(t)) lt izot t '', \
74   xx(T(0)-10, tp(t)), yy(tp(t)) lt izot t '', xx(T(0)+00, tp(t)), yy(tp(t)) lt izot t '', \
75   xx(T(0)+10, tp(t)), yy(tp(t)) lt izot t '', xx(T(0)+20, tp(t)), yy(tp(t)) lt izot t 'izotermy', \
76   \
77   'dane' u (xx(T($3), p($1))):(yy(p($1))) w linespoints lt temp lw 3 t 'temperatura', \
78   'dane' u (xx(T($4), p($1))):(yy(p($1))) w linespoints lt pktr lw 3 t 'temperatura punktu rosy'
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Zadania
9.1: polecenie

9.1: rozwiązanie

9.1: rozwiązanie

9.1: uwagi

9.2: polecenie

9.2: rozwiązanie
(wykres)

9.2: rozwiązanie (kod
1/2)

9.2: rozwiązanie (kod
2/2)

9.2D: polecenie

Zadanie 9.2D : polecenie

Znalezienie wyrażenia na gradient temperatury z wysokością
dT
dz dla procesu pseudoadiabatycznego. Wykreślenie profilu z
wysokością potencjalnej temperatury ekwiwalentnej (patrz
wykład) dla tego procesu (całkując numerycznie dTdz ).
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