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Zadanie 1 (20 pkt.)

W tabelach podane są wartości parametrów zmierzonych podczas sondażów aerologicznego w Ho Chi
Minh i w Kabulu. 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.

Ho Chi Minh (dawniej Sajgon), 2011-06-15 00Z

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

1000 77 25,2 20,7 76 15,63 275 6 298,4 344,0 301,1
996 112 25,0 20,8 77 15,82 275 10 298,5 344,8 301,4
985 211 24,6 21,2 81 16,38 275 18 299,0 347,0 302,0
976 292 25,6 20,1 72 15,38 275 25 300,8 346,2 303,6
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Kabul, 2011-06-15 00Z

PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
816 1791 19,2 -0,8 26 4,44 280 3 309,8 324,0 310,7
807 1887 23,4 -1,6 19 4,24 294 5 315,3 329,1 316,1
773 2261 21,9 -5,7 15 3,26 350 11 317,6 328,4 318,2
767 2329 21,6 -6,4 15 3,10 350 15 318,0 328,4 318,6
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Zadanie 2 (10 pkt.)

Wyznacz profil temperatury potencjalnej, temperatury ekwiwalentnej i ekwiwalentnej temperatury poten-
cjalnej w funkcji wysokości, dla drugiej warstwy atmosfery standardowej (zdefiniowanej poniżej).
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Zadanie 3 (10 pkt., brane pod uwagę będzie 5 najlepszych odpowiedzi)

Podaj jednostkę, rząd wielkości i znak poniższych wielkości:

— wilgotność bezwzględna w stratosferze
— stężenie dwutlenku węgla w troposferze
— izobaryczny współczynnik rozszerzalności cieplnej powietrza (traktowanego jako gaz doskonały)
— pochodna temperatury po ciśnieniu cząstkowym pary wodnej w stanie nasycenia dla punktu potrójnego
— gradient adiabatyczny dla wody
— woda opadowa (w rozumieniu zawartości wody w kolumnie powietrza)

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
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