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Atmosfera jest mieszaniną suchego powietrza i wody; proporcje są zmienne.

Zawartość wody nigdy nie przekracza paru procent masy suchego powietrza.

Będziemy rozważać układ składający się z suchego powietrza i wody,
przy czym woda może występować także w co najmniej jednej ze skondensowanych faz.

Para wodna będąca w równowadze z wodą i znajdująca się w powietrzu zachowuje się tak 
jakby była wyizolowana.















Rozpatrujemy pionowe przesunięcia cząstki (niewielkiej objętości) płynu, który jest w 
równowadze hydrostatycznej

Cząstka powietrza poruszająca się pionowo w płynie jest poddawana sprężaniu lub 
rozprężaniu adiabatycznemu; zatem jej temperatura ulega zmianie

W otoczeniu jest pewien pionowy profil temperatury.

Ruch pionowy cząstki powoduje, że może się stać cieplejsza lub chłodniejsza od otoczenia, 
odpowiednio mniej lub bardziej gęsta od otoczenia.

Działa na nią siła Archimedesa (wyporu)

Jeśli siła wyporu jest zgodna z kierunkiem ruchu mamy stan niestabilny,
siła wyporu jest przeciwnie skierowana do kierunku ruchu, mamy stan 
stabilny, brak siły wyporu oznacza równowagę neutralną.

Założenia:
 Cząstka zachowuje swoją integralność; nie miesza się z otoczeniem 
 Ruch cząstki nie zaburza otoczenia
 Ciśnienie w cząstce dostosowuje się natychmiast do ciśnienia zewnętrznego
 Cząstka jest adiababtyczna.



Wielkości nieprimowane będą opisywały stan otoczenia; wielkości primowane opisują stan 
cząstki
Płyn w otoczeniu znajduje się w stanie równowagi hydrostatycznej, zatem siła gradientu 
ciśnienia jest równoważona przez siłę grawitacji

Rozważmy małe wychylenie cząstki w pionie . Z drugiej zasady dynamiki Newtona wynika, 
że przyspieszenie cząstki musi być równe sumie siły grawitacji i siły gradientu ciśnienia

















  

      Czym jest chmura?

Chmury są skupiskiem bardzo drobnych (średnica 2-100 
mikrometrów) kropelek wody i/lub kryształków lodu. W zależności 
od składu mówimy o chmurach:

– ciepłych – składających się wyłącznie z kropel wody (ang. 
warm clouds),

– lodowych – składających się wyłącznie z kryształków lodu (ang. 
ice clouds)

mieszanych – zawierających zarówno krople jak i kryształki (ang. 
mixed phase clouds).



  

.

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



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



  

Procesy fizyczne prowadzące do 
kondensacji:

Rozprężanie adiabatyczne (np. w 
ruchach wstępujących)

Ochładzanie izobaryczne (radiacyjne, 
przez przewodnictwo);

Mieszanie izobaryczne..



  

Formowanie 
się chmur 
wskutek 
adiabaty-
cznego 
spadku 
ciśnienia.



  

Powstawanie chmur 
wskutek ochładzania 
izobarycznego

(na ogół wskutek 
wypromieniowania w 
podczerwieni).



  

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



  

Aerozole – na nich zachodzi kondensacja



  



  

Wpływ aerozolu
na  budowę chmur 
(rozmiar kropelek)
i w  konsekwencji
na ich własności 
radiacyjne:
tzw. pośrednie 
efekty aerozolowe
- pierwszy 
(albedo)
drugi (czas 
trwania).



  

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)!



  

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



  

Jeszcze inny mechanizm: 
gigantyczne jądra 
kondensacji.



  

Jeszcze inne 
mechanizmy 
powstawania 
opadu  
związane z 
turbulencją:

preferential 
concentration, 

mieszanie 
jednorodne i 
niejednorodne.



  

Mechanizmy 
opadowe


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18
	Slajd 19
	Slajd 20
	Slajd 21
	Slajd 22
	Slajd 23
	Slajd 24
	Slajd 25
	Slajd 26
	Slajd 27
	Slajd 28
	Slajd 29
	Slajd 30
	Slajd 31
	Slajd 32

