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Aerozole naturalne:
wulkaniczne, pustynne, morskie, pylenie 
roślin....



 

Aerozole produkowane przez 
człowieka: pyły i smog. 

Nie tylko przemysł...



 

Aerozole antropogeniczne:

Smog kwaśny 
(czasem zwany zimowym)

Smog fotochemiczny 
(czasem zwany letnim)



 

Pożary lasów, torfowisk, 
buszu... naturalne I 
antropogeniczne



 

Grubość optyczna aerozolu (miara 
blokowania dopływu promieniowania 
 słonecznego maleje od czasu 
erupcji Mt Pinatubo w 1991 r 
(zielona linia). [NASA]

Wpływ aerozolu na ALBEDO, 
dokładniej na rozpraszanie 
(odbijanie w kosmos) 
promieniowania słonecznego,
tzw. bezpośredni efekt aerozolowy.

Wymuszenie: np. aerozol 
wulkaniczny czy antropogeniczny. 
Sprzężenie: np. aerozol soli 
morskiej, pyłki roślin.

Albedo: efekty aerozolu 
atmosferycznego 

http://www.giss.nasa.gov/research/features/200711_temptracker/page2.html



 

T1      > T2 > T3

Aby temperatura Ziemi była stała 
strumień ciepła otrzymywanego przez Ziemię od Słońca ΔQ

S
 (/Δt) musi być równoważony 
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NASA
Transmisja atmosfery



 

Efekt cieplarniany – jak to działa
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Wymuszenia i sprzężenia w systemie klimatycznym z udziałem gazów 
cieplarnianych, aerozoli i chmur wg. V Raportu IPCC



 



 

Zmiany w wymuszaniu radiacyjnym przez aerozole:
BC – sadza (Black Carbon), Sulfate – aerozole siarkowe, Nitrate – aerozole 
azotowe, OC – organiczne (Organic Carbon), SOA – Secondary Organic Aerosol



 

Woda w atmosferze – domieszka do tzw. „powietrza suchego” 
występuje w trzech stanach skupienia - stałym, ciekłym i 
gazowym. 

Przejścia pomiędzy tymi stanami mają swoje nazwy i tak - 
między stanem stałym i ciekłym topnienie i zamarzanie; między 
stanem ciekłym i gazowym - parowanie i kondensacja; między 
stanem gazowym a stałym - sublimacja i resublimacja.

 
Chmury powstają zawsze tam, gdzie temperatura powietrza ma 
niższą wartość niż temperatura punktu rosy, co umożliwia 
przemianę fazową – kondensację obecnej w powietrzu pary 
wodnej. 



 

Aerozole – na nich zachodzi kondensacja pary wodnej.



 

Przemiany fazowe wody – równowaga faz
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Procesy fizyczne prowadzące do 
kondensacji pary wodnej obecnej w 
powietrzu:
rozprężanie adiabatyczne (np. w 
ruchach wstępujących);

ochładzanie izobaryczne (radiacyjne, 
przez przewodnictwo);

mieszanie izobaryczne.



 

Formowanie 
się chmur 
wskutek 
adiabatyczne
go spadku 
ciśnienia.



 

Powstawanie 
chmur wskutek 
ochładzania 
izobarycznego

(na ogół wskutek 
wypromieniowani
a w 
podczerwieni).



 

Powstawanie chmur 
wskutek mieszania 
izobarycznego dwóch mas 
powietrza o różnych 
temperaturach.



 

EFEKT ZAKRZYWIENIA 
POWIERZCHNI KROPLI

INTEPRETACJA MOLEKULARNA



 

Kondensacja 
heterogeniczna: :

-efekt zakrzywienia 
powierzchni – 
utrudnia kondensację 
(podwyższają 
ciśnienie nasycenia 
pary)

-efekty higroskopowe 
(sole rozpuszczalne) 
– obniżają ciśnienie 
nasycenia pary.



 

KROPLE 
CHMUROWE I 
OPADOWE



 

Masa  typowej kropli 
deszczu jest  
MILION razy 
większa od masy 
kropli chmurowej 
powstałej w wyniku 
kondensacji.

Takie krople 
opadowe mogą 
powstać tylko w 
procesie zderzeń I 
zlewania się kropli 
(collision 
coallescence), ale 
żeby mógł on zajść 
potrzebne są na 
początku krople o 
zróżnicowanych 
rozmiarach
(rożnych 
prędkościach 
opadania)!



 
After Shaw, 2003.

Powstawanie opadu w chmurze – ewolucja rozmiarów 
kropel w wyniku koalescencji/koagulacji 
(zderzeń i zlewania się kropli) 



 

Inny mechanizm 
powstawania opadu: 
proces Bergerona
(Wegenera, 
Findeisena)



 

Wzrost kryształków 
przez resublimację 
kosztem parowania 
przechłodzonych 
kropelek

Wzrost kryształków 
wskutek 
zderzeń/wyłapywani
a przechłodzonych 
kropelek



 

Jeszcze inny mechanizm: 
gigantyczne jądra 
kondensacji.



 

Jeszcze inne 
mechanizmy 
powstawania 
opadu  
związane z 
turbulencją:

preferential 
concentration
, 

mieszanie 
jednorodne i 
niejednorodn
e.



 
Cząstki chmurowe na różnych wysokościach zaobserwowane w warunkach 
naturalnych przyrządem CPI (Cloud Particle Imager, SPEC Inc.) 



 

Mechanizmy 
opadowe



 

I co z 
tego 
wynika :)



 

Efekty aerozolowo-chmurowe wg. V Raportu IPCC



 

Wpływ aerozolu na  budowę 
chmur (rozmiar kropelek)
i w  konsekwencji na ich własności 
radiacyjne:

tzw. pośrednie efekty aerozolowe:
- pierwszy (albedo chmur)
- drugi (czas życia chmur).



 

Jak sobie radzimy z problemami?
„Multiscale modeling” - modelowanie wieloskalowe, 
superparametryzacje, GIGA-LES, ILES, 
explicit cloud-resolving....

Bodenschatz, E., S.P. Malinowski, R.A. Shaw, F. Stratmann, 2010: Can We Understand Clouds without Turbulence? Science, 327,  970 – 971.

Randall D.A, Khairoutdinov M, Arakawa A, Grabowski W.W., 2003: Breaking the cloud parameterization deadlock . Bull. Amer. Meteorol. Soc., 84, 
1547-1564.

I wiele wiele innych.....



 
Uśredniony bilans energii systemu klimatycznego. Wartości w 
W/m2. 
W nawiasach zakres niepewności i zmienności.

https://www.ipcc.ch/report/ar5/
wg1/



 

Chmury i ich rola w procesach 
radiacyjnych. Jak zmiany w 
zachmurzeniu wpływają na bilans 
energii? 



 

Efekty sprzężeń związanych z chmurami wskutek z zmian koncentracji CO2 w 
atmosferze. 



 

Zakres oszacowań czułości klimatu modeli CMIP5, wykorzystanych w 
5 raporcie IPCC (po lewej stronie) oraz wstępne rezultaty symulacji 
CMIP6 modelami nowej generacji (po prawej).



 

Chmury I aerozole, a ściślej cykl hydrologiczny wpływają nie tylko na 
strumienie radiacyjne, ale i na dynamikę atmosfery i oceanu.



 

Zmiany w strukturze i dynamice atmosfery związane ze zmianami zachmurzenia 
na ocieplającej się Ziemi.



 

Zmiany w zachmurzeniu ocieplającej się planety – schematycznie.



 

A co jeśli zaczną gwałtowanie narastać niekorzystne procesy związane ze wzrostem 
temperatury... geoinżynieria... Solar Radiation Management (SRM)



 



 

Jeśli raz zaczniemy 
nie będziemy mogli 
przestać ani na 
chwilę.

Szare – wzrost 
temperatury przy 
rosnącej 
koncentracji gazów 
cieplarnianych.

Żółte – 
kompensacja 
wymuszania 
radiacyjnego przez 
SRM.

Symulacja: w 50 
roku rezygnujemy z 
SRM.
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