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Termodynamika jest tym co łączy cyrkulację (ruch)  
oraz transfer ciepła  

(radiacyjny, ciepło odczuwalne i utajone)  
pomiędzy powierzchnią Ziemi i atmosferą. 

 
Termodynamika zajmuje się opisem  

wewnętrznej transformacji energii układu  
oraz wymianą energii pomiędzy układem i otoczeniem. 



Plan wykładu ‘Termodynamika atmosfery’ 

•  Termodynamika powietrza suchego 
•  Termodynamika powietrza wilgotnego  
•  Charakterystyczne procesy w atmosferze 
•  Diagramy termodynamiczne 
•  Warunki równowagi w atmosferze 

–  Gradient sucho- i wilgotno- adiabatyczny 
–  Warunki stabilności; niestabilność warunkowa i potencjalna 
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Podręczniki 

•  Fundamentals of Atmospheric Physics, M.L. Salby (Salby) 

•  A Short Course in Cloud Physics, R.R. Rogers and M.K. Yau (R&Y) 

•  Thermodynamics of Atmospheres and Oceanes, J.A. Curry and P.J. 
Webster (C&W) 

•  Microphysics of Cloud and Precipitation, H. Pruppacher and J. Klett 

•  Atmospheric Chemistry and Physics, J.H. Seinfeld and S.N. Pandis 

•  Atmospheric Science. An Introductory Survey, J. Wallace 
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PLAN WYKŁADU  

§  Równanie stanu dla powietrza suchego 
§ Układ termodynamiczny, parametry stanu 
§  I zasada termodynamiki 
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Podręczniki 

•  Salby, Chapter 1 
•  Salby, Chapter 2 
•  R&Y, Chapter 1 
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SKŁAD POWIETRZA 
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Czynniki kontrolujące skład powietrza 

•  Droga swobodna molekuł, określająca częstość zderzeń, zależy odwrotnie 
proporcjonalnie od gęstości powietrza 

•   Średnia droga swobodna rośnie ekspotencjalnie z wysokością od wartości 10-7 
m na powierzchni Ziemi do 1 m na wysokości 100 km (gęstość powietrza maleje 
ekspotencjalnie) 

•   Dyfuzja molekularna zależy od wielkości drogi swobodnej; średnia droga 
swobodna molekuł określa również wielkość lepkości i przewodnictwa 
cieplnego 

•   Dyfuzja pędu i ciepła prowadzi do dyssypacji ruchu w atmosferze poprzez 
likwidację gradientu prędkości i temperatury. 
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Poniżej wysokości 100 km 

 

•   wielkość średniej drogi swobodnej jest tak mała, że ruchy turbulencyjne 
w atmosferze są bardzo słabo tłumione przez procesy dyfuzyjne 

•   transport turbulencyjny ma większe znaczenie od transportu 
dyfuzyjnego różnych składowych atmosfery 

•   ruch turbulencyjny jest jednakowo wydajny w mieszaniu różnych gazów 
w atmosferze; składowe atmosfery są ‘dobrze wymieszane’ 

•  Atmosfera jest jednorodna: 
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Powyżej wysokości 100 km 
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•  średnia droga swobodna staje się większa niż skala związana z ruchem 
turbulencyjnym 

•   ruch turbulencyjny jest silnie tłumiony poprzez dyfuzję, która staje się 
głównym mechanizmem transportu pionowego 

•   granica 100 km nosi nazwę homopauzy (lub turbopauzy) 

•   dyfuzja molekularna zależy od masy molowej składników; atmosfera 
przestaje być jednorodna 



PLAN WYKŁADU  

§ Równanie stanu dla powietrza suchego 
§ Układ termodynamiczny, parametry stanu 
§  I zasada termodynamiki 
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Równanie stanu gazu doskonałego w stanie równowagi 
termodynamicznej: 

C jest stałą zależną od ilości danego gazu 

Prawo Avogadro mówi: 

w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury 1 mol dowolnego gazu 
zajmuje tę samą objętość; oznaczmy ją V* (V*=V/n, n – liczba moli): 

gdzie C’ jest takie samo dla wszystkich gazów. 

 

C’ jest to tzw. uniwersalna stała gazowa, oznaczana jako R*: 

TnRpV *=
uniwersalna stała gazowa 

CTpV =

TCpV

T
n
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n
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v- objętość właściwa 
ρ - gęstość 
M - masa molowa 

ρRTp
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Objętość (V) i liczba moli (n) nie są wygodnymi zmiennymi do opisu stanu powietrza.  

Równanie stanu gazu doskonałego podzielimy stronami przez masę powietrza (m) 

m/TnRpV *=

M
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Powietrze jest mieszaniną gazów, których skład procentowy jest stały z wysokością (do ~100 km). 

Prawo Daltona dla mieszaniny gazów: całkowite ciśnienie wywierane przez mieszaninę (p) jest 
równe sumie ciśnień cząstkowych (pi) poszczególnych składników mieszaniny. 

m masa mieszaniny 

M masa molowa 
mieszaniny 

R indywidualna stała 
gazowa mieszaniny 

ni ilość moli 

     średnia ważona masa 
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M
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Masa molowa suchego powietrza wynosi ok. 28.96 g/mol: 
średnia ważona dla podstawowego składu powietrza: 78% azotu (MN2 = 28g), 
21% tlenu (MO2=32g), 0.9% argonu 

Dla suchego powietrza indywidualną stałą gazową oznaczamy literą R (lub Rd) 

Kkg
J287R =



PLAN WYKŁADU  

§  Równanie stanu dla powietrza suchego 

§ Układ termodynamiczny, parametry stanu 
§  I zasada termodynamiki 
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UKŁAD 
TERMODYNAMICZNY 
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Układ termodynamiczny (thermodynamic system), 
oryginalnie nazywany pracującą substancją, jest zdefiniowany 
jako ta część wszechświata, którą aktualnie rozpatrujemy.  

Rzeczywiste lub myślowe granice (boundary) oddzielają ten 
układ od reszty wszechświata, która jest nazywana otoczeniem 
(environment, surroundings) (czasami również nazywana 
zbiornikiem (reservoir)).  
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W zależności od rodzaju oddziaływania i wymiany energii pomiędzy układem i otoczeniem 
wyróżnia się: 

§  Układ zamknięty:  może wymieniać energię (ciepło i praca) z otoczeniem, ale nie ma 

wymiany masy. Gaz cieplarniany jest przykładem zamkniętego układu, który wymienia ciepło 

(ale nie pracę)  z otoczeniem. To czy układ wymienia ciepło czy pracę zależy od własności 

granicy pomiędzy układem i otoczeniem. 

§  Układ izolowany: jest pod każdym względem odizolowany od otoczenia. Nie zachodzi 

wymiana ciepła, pracy oraz masy z otoczeniem. Przykładem takiego układu jest izolowany 

sztywny zbiornik zawierający gaz.  

§  Układ otwarty: wymienia energię (ciepło i praca) oraz masę z otoczeniem. Granica między 

układem i otoczenie jest przepuszczalna. Ocean jest przykładem układu otwartego.  
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W atmosferze wymiana masy następuje na skutek: 

§  wciągania masy z otoczenia i mieszania z otoczeniem 

§  wymiany masy poprzez dyfuzję (niektórych składników, np. pary wodnej) 

 
Powyżej planetarnej warstwy granicznej oraz poza obszarami bardzo wypiętrzonych 
chmur  wymiana masy jest tak wolna w porównaniu z innymi procesami, że 
atmosfera może być traktowana jako układ zamknięty.  



SPOSOBY WYMIANY 
ENERGII 
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Układ może wymieniać energię z otoczeniem na dwa sposoby: 

§  wykonując pracę (mechaniczna wymiana energii) 

§  przekazując ciepło (termiczna wymiana energii) 
 
Praca: atmosfera składa się ze ściśliwego gazu zawierającego aerozole (cząstki stałe lub 
ciekłe).  
Podstawowym mechanizmem wymiany energii jest praca związana z rozprężaniem i 
sprężaniem.  
Inny rodzaj pracy jest związany z dyssypacją w procesach turbulencyjnych 
 

Ciepło: dyfuzja i przewodnictwo cieplne.  
Jeśli układ jest otwarty to również wymiana ciepła w wyniku przemiany fazowej wody.  
Transfer promieniowania. 



Praca 
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S p T m Z 
z=Z/m 

Atmosfera składa się ze ściśliwego gazu zawierającego 
aerozol ciekłych i stałych cząstek. 
 
Podstawowym mechanizmem wymiany energii z 
otoczeniem jest praca związana ze sprężaniem i 
rozprężaniem. 

Jeśli pomiędzy układem i otoczeniem istnieje różnica ciśnień układ zwiększy lub zmniejszy 
swoją objętość; zostanie wykonana praca przez układ lub nad układem. 
Wykonana praca wiąże się z przemieszczeniem o dn jednostkowej powierzchni S  (=Sdn) 
prostopadłej do wektora n  
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W cyklu zamkniętym praca jest reprezentowana przez pole 
powierzchni na wykresie p-v.  Pomimo tego, że układ i 
parametry wracają do stanu początkowego  to wykonana 
praca jest równa zeru tylko wtedy gdy układ wraca do 
stanu wyjściowego po tej samej drodze.  



Wymiana ciepła – skale czasowe 
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Transfer ciepła jest procesem wtórnym w porównaniu z 
procesami mechanicznymi. 
Poza warstwą graniczną mieszanie turbulencyjne jest słabe. 

W swobodnej atmosferze i poza obszarami chmur przeważającym 
mechanizmem przekazywania ciepła jest promieniowanie → skala 
czasowa (τc) jest rzędu ok. 2 tygodni. 

Skala czasowa dla procesów mechanicznych (τm)  związanych z 
rozprężaniem jest rzędu 1 dnia lub mniej. 

 

Procesy adiabatyczne (adiabatic) i nie-adiabatyczne (diabatic). 
Ponieważ skala czasowa procesów związanych z wymianą ciepła jest 
bardzo duża, to większość przemian w atmosferze można traktować jako 
procesy adiabatyczne. 

W dłuższych okresach czasu procesy nie-adiabatyczne muszą być 
uwzględnione. Transfer ciepła jest głównie odpowiedzialny za globalną 
cyrkulację atmosfery. 

 tygodnie2c =τ

dzień 1m =τ

mττ >>c



ZMIENNE STANU 
PROCESY TERMODYNAMICZNE 
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Układ termodynamiczny może być charakteryzowany przez zmienne: 

§  intensywne, z,  (niezależne od masy); np. ciśnienie, temperatura 

§  ekstensywne, Z, (zależne od masy); np. objętość 
 

Zmienna intensywna może być zdefiniowana przy użyciu zmiennej ekstensywnej 

z=Z/m 
 

Zmienna intensywna nazywa się zmienną właściwą.  

Np. V- objętość, v=V/m – objętość właściwa 
 

 

Układ może być jednorodny (homogeneous) lub niejednorodny (heterogeneous) 

Stratyfikacja gęstości i ciśnienia sprawiają, że atmosfera jako całość stanowi 
układ niejednorodny. 

RTpv
m/mRTpV

=

=
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Aby opisać stan termodynamiczny układu należy określić wszystkie jego własności. 
  
Wyjątkiem jest gaz w normalnych warunkach ciśnienia i temperatury. 
Stan czystej substancji (gazu)  może być opisany przy użyciu tylko dwóch zmiennych 
intensywnych (z1, z2), nazwanych zmiennymi stanu.  
Trzecia zmienna intensywna (z3) jest określana przez równanie stanu ( f lub g): 

)z,z(gz
0)z,z,z(f

213

321

=

=

Gaz ma zatem dwa termodynamiczne stopnie swobody.  

Dla gazu doskonałego równaniem stanu jest równanie gazu doskonałego. 

( )T,vpp =



Równowaga termodynamiczna 
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Mówi się, że układ termodynamiczny jest w równowadze jeśli jest w 
równowadze termicznej, mechanicznej i chemicznej.  
Lokalny stan układu jest określany poprzez jego parametry intensywne, takie jak 
ciśnienie, temperatura itp. 

Równowaga termodynamiczna ⇔ 
§  równowaga mechaniczna (ciśnienie układu pu i otoczenia po takie że: pu-po=δp ) 
§  równowaga termiczna (temperatura układu Tu i otoczenia To takie, że: Tu-To= δT) 

W układzie izolowanym z upływem czasu wszystkie wewnętrzne różnice układu znikają. 
Ciśnienie i temperatura wyrównują się; to samo dotyczy gęstości.  
 
Układ, w którym wszystkie różnice praktycznie zniknęły jest uznawany za układ w stanie 
równowagi termodynamicznej. Jego własności termodynamiczne pozostają niezmienne w czasie.  
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Układ w równowadze jest dużo prostszy do zrozumienia niż układ niezrównoważony. 
  
Analizując procesy termodynamiczne często zakładamy, że każdy pośredni stan 
procesu jest stanem równowagowym.  
 
Proces termodynamiczny, który zachodzi tak wolno, że każdy stan pośredni jest w 
stanie równowagi nazywa się procesem odwracalnym.  
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x 

y 

h 
(x1, y1) 

h(x2,y2) 

Termodynamika zajmuje się opisem jak układ przechodzi z jednego 
stanu w drugi (→ proces termodynamiczny) 

Istnieje nieskończenie wiele dróg, które łączą dwa stany 
termodynamiczne. Zatem proces termodynamiczny zależy od drogi 
wzdłuż której przebiegają zmiany. 

 

Zmiana zmiennej stanu zależy wyłącznie od położenia punktu 
początkowego i końcowego, zatem w procesie cyklicznym zmiana 
zmiennej stanu jest równa zeru:  

∫ = 0dz

Nieskończenie mała zmiana wielkości z(x,y) może być zapisana w postaci różniczki zupełnej 

 
 
 
co jest prawdziwe tylko pod pewnymi warunkami 

dy
y
zdx

x
zdz

∂
∂

+
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Różniczka zupełna 
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Niech dwie ciągle różniczkowalne funkcje M(x,y) i N(x,y) łączą dwa punkty w przestrzeni x-y. 

Całka pomiędzy punktami (x0, y0) i (x, y), np. wzdłuż określonego konturu g(x,y): 
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00 z jest funkcją punktową i zależy tylko od punktu (x,y); 
nazywa się funkcją potencjalną 

jest różniczką zupełną, tzn. istnieje funkcja z taka, że 



Funkcja potencjalna, funkcje punktowe 
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Funkcja potencjalna definiuje pole bezwirowe  : 

0
),(),(

=×∇

+=∇=

v
jyxNiyxMzv

!

!!!

v!

Pole bezwirowe może być wyrażone jako gradient potencjału (z).  

Np.       jest polem bezwirowym                      . Praca wykonana między dwoma punktami 
pola przez siłę grawitacji nie zależy od drogi → stąd definiuje się potencjał Φ. 
g! 0≡×∇ g!

Termodynamiczne zmienne stanu są funkcjami punktowymi. Ich wartość zależy tylko od 
stanu układu, a nie od historii. 

 

Praca i ciepło przekazywane do układu w trakcie procesu termodynamicznego w ogólności 
nie są własnościami układu.  

Praca i ciepło są w ogólności funkcjami związanymi z drogą na której zachodził proces. Aby 
zdefiniować jednoznacznie te wielkości należy określić jaki był proces termodynamiczny. 



Zmienne stanu termodynamicznego 
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Praca i ciepło przekazywane do układu nie są parametrami stanu układu i zazwyczaj zależą od 
procesu, któremu został poddany układ.  

Żeby zdefiniować jednoznacznie te wielkości należy określić jaki proces doprowadził do ich 
zmian.  

∫ ∫== qqww δδ ,

W procesie cyklicznym praca i ciepło nie wracają do swoich początkowych wartości. 

Tylko w nielicznych przypadkach ciepło i praca nie zależą od drogi procesu np.  

praca wykonana przez siły grawitacyjne (dlatego praca może być wyrażona przez 
potencjał termodynamiczny, który staje się parametrem układu) ,  

również  → proces adiabatyczny. 

 

W przypadkach gdy praca lub ciepło są funkcjami punktowymi mogą 
być użyte do zdefiniowania nowych zmiennych stanu! 



PLAN WYKŁADU  

§  Równanie stanu dla powietrza suchego 
§ Układ termodynamiczny, parametry stanu 

§ I zasada termodynamiki 
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Energia wewnętrzna 
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wqdu δδ −=

I zasada termodynamiki wynika z obserwacji, że praca wykonywana w procesie 
adiabatycznym nie zależy od procesu, czyli nie zależy od drogi w przestrzeni zmiennych stanu.  

 

Energia wewnętrzna jest zdefiniowana jako zmienna stanu, której zmiana jest 
równa pracy wykonanej nad układem w warunkach adiabatycznych.  

adad wduwu δ−=−=Δ lub

Praca wykonana PRZEZ układ 
w procesie adiabatycznym 

δ  zależy od drogi,  d jest niezależne 
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Gdy ciepło jest wymieniane z otoczeniem:      uww ad Δ−=≠

Praca wykonana przez system różni się od pracy wykonanej w procesie adiabatycznym o 
wielkość q, która jest równe energii dostarczonej do układu przez wymianę ciepła (w=wad+q) 
 

 

 

 

 

 

 

Zmiana energii wewnętrznej nie zależy od ‘drogi’;  

to samo nie jest prawda w odniesieniu do pracy i ciepła.  

Jednak: 
 

 

pdvqdu

wqu

−=

−=Δ

δ

δq - ciepło dostarczone DO układu 
 
pdv - praca wykonana PRZEZ układ 

∫ ∫= qpdv δ
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Energia dostarczona do układu (ciepło lub praca) może: 

 

§  Zwiększyć prędkość molekuł (tzn. zwiększyć temperaturę układu) 

§  Stworzyć wewnętrzny ruch w molekule (np. rotacje lub wibracje) 

§  Zmienić siły przyciągania pomiędzy molekułami (np. zmiana stanu skupienia) 

 

Wszystkie wymienione rodzaje energii składają się na energię wewnętrzną układu.  



Konsekwencje I zasady termodynamiki 
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Zamknięty system, który wykonuje pracę kosztem dostarczonego ciepła nazywa się → 
maszyną cieplną 
Jeśli układ wydziela ciepło na skutek wykonanej nad nim pracy to jest to zasada działania → 
lodówki (refrigerator) 

 

Cząstka powietrza cyrkulująca w troposferze zachowuje się jak maszyna cieplna:  

Pobiera ciepło z powierzchni ziemi poprzez transfer promieniowania, 
wymianę ciepła odczuwalnego i utajonego 

Oddaje ciepło poprzez emisję promieniowania 
długofalowego 

Praca to energia kinetyczna ruchu w celu utrzymania cyrkulacji w 
troposferze przeciwko siłom tarcia.  

Cyrkulacja w troposferze jest generowana termicznie 
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W stratosferze cząstki zachowują zgodnie z zasadą działania lodówki (praca jest 
zamieniana na ciepło): 

 

Żeby mógł istnieć ruch pionowy należy wykonać nad cząstkami pracę (→ fale grawitacyjne i 
planetarne), której część może być ewentualnie uwolniona w postaci promieniowania 
długofalowego. 

 

Cyrkulacja w stratosferze jest generowana mechanicznie. 



Entalpia    h=u+pv 
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Możemy zdefiniować dowolną zmienną stanu, która jest kombinacją znanych zmiennych stanu. 
Nowe zmienne sprawiają, że analiza niektórych procesów staje się łatwiejsza. 

pvuh +=Entalpia  
Jest zmienną stanu, ponieważ jest funkcją innych zmiennych stanu (u, p, v).  

Można policzyć tylko zmianę entalpii otrzymując inną formę I zasady termodynamiki 

 

 

 

 
 

Entalpia jest wygodną zmienną przy opisie procesów izobarycznych. 

(w procesie izobarycznym (dp = 0) zmiana entalpii równa się ciepłu dostarczonemu 
do układu dh=δq) 

vdpqdh

vdppdvpdvq
vdppdvdudh
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