ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ
Η ατµόσφαιρα της γης αποτελείται από µόρια και άτοµα τα οποία βρίσκονται
σε συνεχή κίνηση. Αν θεωρήσουµε ένα µεγάλο αριθµό µορίων και µελετήσουµε
στατιστικά τις κινήσεις τους µπορούµε να καθορίσουµε την συµπεριφορά
µακροσκοπικών παραµέτρων πυυ διέπουν τη φυσική των αερίων αυτών στοιχείων
στην ατµόσφαιρα. Αυτή είναι η µεθοδολογία ακολουθείται από την στατιστική
θερµοδυναµική. Ετσι µπορούµε να αντικαταστήσουµε τις τυχαίες κινήσεις ενός
µεγάλου αριθµού µεµονωµένων µορίων µε µακροσκοπικές φυσικές ποσότητες (π.χ.,
θερµοκρασία, πίεση) που διέπουν την κατάσταση ενός ρευστού. Η µελέτη των
µακροσκοπικών ιδιοτήτων των ρευστών είναι αντικείµενο της θερµοδυναµικής.
Οι νόµοι της θερµοδυναµικής παίζουν σηµαντικό ρόλο στην κατανόηση
διαφόρων ατµοσφαιρικών φαινοµένων, από το σχηµατισµό των νεφών ως τη γενική
κυκλοφορία της ατµόσφαιρας. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η ανασκόπηση
µερικών βασικών ιδεών και νόµων της θερµοδυναµικής και η εφαρµογή τους σε
µερικές απλές αλλά βασικές διεργασίες και φαινόµενα που λαβαίνουν χώρα στην
τροπόσφαιρα, που αποτελεί αντικείµενο µελέτης της µετεωρολογίας.
Στη θερµοδυναµική ο, όρος σύστηµα συνήθως αναφέρεται σε κάποιο υλικό
σώµα ορισµένης µάζας και σύνθεσης που είναι υπό µελέτη. Όλα τα άλλα σώµατα µε
τα όποία ένα σύστηµα µπορεί να ανταλλάξει θερµότητα αποτελούν το περιβάλλον
του συστήµατος. Στο εργαστήριο το σύστηµα συνήθως περιβάλλεται, ¨η καθορίζεται
από κάποια επιφάνεια, διά της οποίας διαχωρίζεται σαφώς από το περιβάλλον του. Τα
συστήµατα που συναντάµε στη µετεωρολογία είναι πιο πολύπλοκα. Εδώ µιλάµε για
κάποια, συνήθως όχι σαφώς καθορισµένων διαστάσεων, αέρια µάζα η οποία δε
διαχωρίζεται από την υπόλοιπη ατµόσφαιρα από κάποια επιφάνεια αλλά µπορεί να
διαφοροποιείται γιατί έχει π.χ. διαφορετική θερµοκρασία ή σύσταση. Στήν
ατµόσφαιρα αναφερόµαστε και µελετάµε συνήθως δύο τύπους συστηµάτων: α) σε
αέριες µάζες, θερµοδυναµικά συστήµατα αέρα µικρών ή µεγάλων διαστάσεων που
θεωρούνται µίγµα δύο αερίων: ξηρού ατµοσφαιρικού αέρα και µη κορεσµένων
υδρατµών, και β) νέφη, αέριες µάζες που αποτελούνται από ξηρό ατµοσφαιρικό αέρα,
κορεσµένους υδρατµούς, σταγονίδια ύδατος ή/και κρυσταλλίδια πάγου.
3.2 Εφαρµογή της καταστατικής εξίσωσης ιδανικών αερίων στην ατµόσφαιρα
Η καταστατική εξίσωση ενός ιδανικού αερίου είναι µία σχέση µεταξύ της
πίεσης, p, του όγκου, V, και της απόλυτης θερµοκρασίας, Τ, του αερίου,

pV = nR * T = mRT ,

(3.1)

όπου n είναι η µάζα του αερίου σε χιλιογραµµοµόρια ( n ≡ m / µ , m είναι η µάζα σε
χιλιόγραµµα προς το µοριακό βάρος µ), R* = 8314 (J/Κ-kmol) είναι η παγκόσµια
σταθερά των αερίων, και R = R*/µ είναι η σταθερά αερίου (J/K-kg).
Για ένα µίγµα n αερίων ισχύει ο νόµος του Dalton, ο οποίος λέει ότι η ολική
πίεση του µίγµατος αερίων, p, ισούται µε το άθροισµα των µερικών πιέσεων, pi, κάθε
µέλους του µίγµατος
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p = p1 + p2 + p3 +L+ pn .

(3.2)

Η µερική πίεση ενός ιδανικού αερίου είναι η πίεση που ασκεί χωριστά κάθε
συστατικό αέριο του µίγµατος όταν έχει την αυτή θερµοκρασία και καταλαµβάνει τον
ίδιο όγκο που καταλαµβάνει το µίγµα.
Αν τώρα υποθέσουµε ότι ο ξηρός ατµοσφαιρικός αέρας συµπεριφέρεται σαν
ένα µίγµα ιδανικών αερίων µε ολική πίεση pξ, και χρησιµοποιήσουµε τις (3.1) και
(3.2), γράφουµε την καταστατική εξίσωση του ξηρού ατµοσφαιρικού αέρα
pξ = ρ ξ Rξ T

(3.3)

όπου, ρξ = Σ in=1mi / V είναι η πυκνότητα του ξηρού αέρα, Rξ ≡ R * / µ ξ = 8314/28.96
= 287 J/K-kg είναι η σταθερά του ξηρού αέρα και µξ ≡ Σin=1mi µi / Σin=1 (mi ) = 28.96 kg
/ kmole, είναι το µέσο µοριακό βάρος του.
Συµβολίζοντας τη µερική πίεση των υδρατµών µε e , γράφουµε την
καταστατική εξίσωση των υδρατµών

e = ρυ Rυ T ,

8314
≈ 462 (J/K-kg) είναι η σταθερά αερίου των υδρα-τµών Από
18
µυ
τις τιµές των σταθερών Rξ και Rυ προκύπτει
Rξ µυ
(3.5)
=
≡ ε = 0.622 .
Rυ µξ

όπου, Rυ ≡

R*

(3.4)

=

Παράδειγµα. Υπολογίστε την πυκνότητα των υδρατµών (Η2Ο) που ασκούν πίεση 9
mb σε θερµοκρασία 20C. (Απάντηση . ρυ = 6.67 x 10-3 (kg/m3).
3.2 ∆ιέπουσα θερµοκρασία

Από τον Πίνακα 1.1 φαίνεται ότι η ποσότητα υδρατµών στον ατµοσφαιρικό
αέρα µεταβάλλεται µεταξύ µεγάλων ορίων. Συνεπώς µία καταστατική εξίσωση για
τον ατµοσφαιρικό αέρα (όπως η 3.3) που θα περιλάµβανε και τους υδρατµούς θα
ήταν περιορισµένης χρησιµότητας, επειδή για κάθε διαφορετικό σε περιεχόµενο
υδρατµών δείγµα αέρα έχει διαφορετική σταθερά του Rµιγ . Για αυτό το λόγο στην
προηγούµενη παράγραφο ξεχωρίσαµε τους υδρατµούς από τον ξηρό ατµοσφαιρικό
αέρα και γράψαµε δύο καταστατικές εξισώσεις, µία για τον ξηρό αέρα (3.3) και µία
για τους υδρατµούς (3.4). Για να συµπεριλάβουµε και τους υδρατµούς και τον ξηρό
αέρα στην ίδια καταστατική εξίσωση, µε µία και αµετάβλητη σταθερά Rµιγ , πρέπει να
µεταφέρουµε τη µεταβλητότητα της σύστασης σε κάποια από τις άλλες παραµέτρους
της εξίσωσης. Είναι εύχρηστο στους υπολογισµούς να χρησιµοποιήσουµε τη σταθερά
του ξηρού ατµοσφαιρικού αέρα Rξ και να επαναπροσδιορίσουµε τη ερµοκρασία
(ώστε να εµπεριέχει κα τις µεταβολές των υδρατµών), την οποία και θα ονοµάσουµε
διέπουσα θερµοκρασία (virtual temperature)
Η πυκνότητα ρ ενός δείγµατος υγρού ατµοσφαιρικού αέρα που καταλαµβάνει
όγκο V και περιέχει µάζα mξ ξηρού αέρα και µάζα mυ υδρατµών είναι
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ρ=

mξ + mυ
V

= ρξ + ρυ ,

(3.6)

όπου ρξ και ρυ είναι οι πυκνότητες που θα είχαν οι αυτές µάζες ξηρού αέρα και
υδρατµών, αντίστοιχα, αν καταλάµβαναν τον αυτό όγκο χωριστά. Από πρώτη µατιά
ίσως φαίνεται ότι η πυκνότητα του υγρού αέρα είναι µεγαλύτερη αυτής του ξηρού.
Τούτο δεν είναι όµως αληθές, γιατί η µερική πυκνότητα ρξ είναι µικρότερη από την
πραγµατική πυκνότητα του ξηρού αέρα.
Γράφοντας την καταστατική εξίσωση για τους υδρατµούς και τον ξηρό αέρα
χωριστά έχουµε
e = ρυ Rυ T

pξ = ρ ξ Rξ T ,

και

(3.7)

για τη µερική πίεση των υδρατµών, e, και του ξηρού αέρα, pξ, αντίστοιχα, και
χρησιµοποιώντας το νόµο του Dalton
p = pξ + e ,

(3.8)

και τις (3.6) και (3.7) παίρνουµε

ρ=

p−e
e
+
,
Rξ T
Rυ T
ή

ρ=

p
Rξ T

 e

1 − p (1 − ε ) ,



(3.9)

όπου ε=Rξ/Rυ. Ορίζοντας τη διέπουσα θερµοκρασία Τv, ως
Tv =

T
,
1 − (e / p)(1 − ε )

(3.10)

γράφουµε την καταστατική εξίσωση του υγρού ατµοσφαιρικού αέρα
p = ρ Rξ Tv .

(3.11)

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι στην καταστατική εξίσωση (3.11) ενώ οι θερµοδυναµικές ποσότητες p, ρ και Τv αναφέρονται στο µίγµα, η σταθερά Rξ είναι αυτή του
ξηρού ατµοσφαιρικού αέρα. Επίσης, από την (3.10), φαίνεται ότι η διέπουσα
θερµοκρασία Τv είναι πάντοτε µεγαλύτερη της πραγµατικής θερµοκρασίας Τ.
3.3 Υψοµετρική εξίσωση

Χρησιµοποιώντας τον ορισµό του γεωδυναµικού dΦ = g dz, την υδροστατική
εξίσωση dp = - gρdz, και την (3.11), παίρνουµε
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dΦ = − Rξ Tv

dp
.
p

(3.12)

Ολοκληρώνοντας µεταξύ δύο υψοµετρικών επιπέδων (z1, z2) παίρνουµε
p2

Φ 2 − Φ 1 = − Rξ ∫ Tv
p1

dp
.
p

(3.13)

Χρησιµοποιώντας τον ορισµό του γεωδυναµικού ύψους η τελευταία εξίσωση
γράφεται
Z 2 − Z1 = −

Rξ
g0

∫

p2

p1

Tv

dp
.
p

(3.14)

Στην περίπτωση που το ατµοσφαιρικό στρώµα µεταξύ των υψών z1, z2 είναι ισόθερµο
(Τυ = σταθερά) η (3.14) ολοκληρώνεται, ώστε
Z 2 − Z1 = −

όπου H v =

Rξ Tv
g0

ln(

p1
p
) = H v ln( 1 ) ,
p2
p2

(3.15)

Rξ Tv

= 29.3Tv , είναι η κλίµακα ύψους σε km. Επειδή η θερµοκρασία
g0
ενός στρώµατος αέρα δεν είναι συνήθως σταθερή. Στην πράξη ολοκληρώνουµε την
(3.14) ορίζοντας τη µέση διέπουσα θερµοκρασία ως
dp
p1
p
Tv =
.
p 2 dp
∫p1 p

∫

p2

Tv

(3.16)

Οπότε προκύπτει
Z 2 − Z1 = −

Rξ Tv
g0

ln(

p1
p
) = H v ln( 1 ) .
p2
p2

(3.17)

Η εξίσωση αυτή είναι γνωστή ως υψοµετρική εξίσωση.
Η διαφορά µεταξύ δύο γεωδυναµικών υψών, ∆z =Z2-Z1, ονοµάζεται εύρος
του µεταξύ στρώµατος. Σηµειώστε ότι γαι την τροπόσφαιρα το γεωδυναµικό ύψος Ζ
µπορεί να ληφθεί πρακτικά ισο µε z. Από την υψοµετρική εξίσωση βλέπουµε ότι το
εύρος µεταξύ των πιέσεων p2 και p1 είναι ανάλογο της µέσης διέπουσας
θερµοκρασίας Tv .
Παράδειγµα Υπολογίστε το εύρος του ατµοσφαιρικού στρώµατος µεταξύ
των πιέσεων 1000 και 500 mb α) σε ένα σηµείο κοντά στον ισηµερινό, όπου
Tυ = 9 o C και β) στους πόλους, όπου Tυ = −40 o C .
Λύση Από την υψοµετρική εξίσωση βρίσκουµε
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1000
∆Z = 29.3Tv ln(
) = 20.3Tv , και,
500
α) ∆Z ισ . = 20.3 × 282 = 5724m ,
β) ∆Z πολ . = 20.3 × 233 = 4730m .
Συνεπώς, ∆Z πολ . < ∆Z ισ . .
Το εύρος ενός ατµοσφαιρικού στρώµατος µεταξύ δύο ισοβαρών επιφανειών
µπορεί να µετρηθεί µε ραδιοβολίσεις, που γίνονται µε την που απελευθέρωση ενός
µικρού αερόστατου στο οποίο υπάρχουν αισθητήρες που µετρούν την πίεση, την
θερµοκρασία, υγρασία και την ταχύτητα του ανέµου σε διάφορα ύψη, οι µετρήσεις δε
αυτέσ µεταφέρονται µε ένα ραδιο-ποµπό στε εραστήριο. Η διέπουσα θερµοκρασία σε
κάθε ύψος υπολογίζεται από τις µετρήσεις χρησιµοποιώντας την (3.10). Στη συνέχεια
η µέση διέπουσα θερµοκρασία Tv υπολογίζεται από ένα διάγραµµα (lnp, Tv ),
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο των ίσων εµβαδών, όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.1
Χρησιµοποιώντας παρατηρήσεις
από ένα δίκτυο ραδιοβολίσεων µπορούµε να κατασκευάσουµε διαγράµµατα
κατανοµής των γεωδυναµικών υψών σε
ορισµένες
βαροµετρικές
στάθµες.
Τέτοιοι υπολογισµοί γίνονται καθηµερινά (υπολογισµοί ρουτίνας) σε
µετεωρολογικούς σταθµούς και χρησιµοποιούνται για τον εντοπισµό ατµοσφαιρικών διαταραχών και της δοµής
τους στο χώρο, που είναι χρήσιµα στοιχεία για την πρόβλεψη του καιρού. Σε
µία ισοβαρή επιφάνεια η πίεση είναι εξ
ορισµού σταθερή. Το εύρος µεταξύ δύο
ισοβαρών επιφανειών (p1, p2) είναι ένα
ισοβαρές
στρώµα.
Για
κάποιο Σχήµα 3.1 Εύρεση της µέσης τιµής της
συγκεκριµένο ισοβαρές στρώµα, (π.χ. διέπουσας θερµοκρασίας µε τη µέθοδο των ίσων
µεταξύ 1000mb και 500mb), ο παράγων εµβαδών.
ln(p1/p2), που εµφανίζεται στην υψοµετρική εξίσωση (3.17), παραµένει σταθερός ενώ το εύρος ∆z =Ζ2 - Ζ1 αποτελεί µέτρο
της µέσης διέπουσας θερµοκρασίας. Το Σχήµα 3.2 δείχνει τη µεταβολή του εύρους
ενός ισοβαρούς στρώµατος σε σχέση µε τη µέση διέπουσα θερµοκρασία. Η κατανοµή
των ισοβαρών επιφανειών στο χώρο, χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό των
βαροµετρικών χαµηλών και υψηλών και των θερµών και ψυχρών περιοχών, στοιχεία
που είναι απαραίτητα για τον καθορισµό των ατµοσφαιρικών κινήσεων και την
πρόγνωση του καιρού.
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Ας αναφέρουµε µία ακόµη χρήση της υψοµετρικής εξίσωσης. Στους διάφορους
µετεωρολογικούς σταθµούς, η
διαφορά µεταξύ των µετρούµενων πιέσεων κάποια συγκεκριµένη χρονική στιγµή οφείλεται κυρίως στις διαφορές του
υψοµέτρου των σταθµών.
Για να διαχωρίσουµε το
µέρος της πίεσης που οφείλεται στη διέλευση καιρικών
συστηµάτων είναι αναγκαίο να
αναχθούν οι πιέσεις σε ένα
Σχήµα 3.2 Μεταβολή του πάχους ισοβαρούς στρώµατος
κοινό υψόµετρο αναφοράς, για µε την διέπουσα θερµοκρασία.
το οποίο λαµβάνεται η επιφάνεια της θάλασσας. Για ένα στρώµα µεταξύ ενός σταθµού s στην ξηρά και την
επιφάνεια της θάλασσας, η υψοµετρική εξίσωση παίρνει τη µορφή
z s = H v ln( p 0 / p s ) .

(3.18)

Από την τελευταία εξίσωση υπολογίζουµε την πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας.
p 0 = p s exp( z s / H v ) = p s exp(

g0 zs
)
Rξ Tv

.(3.19)

Η (3.19) δείχνει ότι η p0 εξαρτάται από τη µέση διέπουσα θερµοκρασία
εδάφους. Όταν z > 1km θα πρέπει, για τη σωστή αναγωγή της πίεσης στην επιφάνεια
της θάλασσας, να γνωρίζουµε τη µέση διέπουσα θερµοκρασία. Κατά προσέγγιση,
µπορούµε να την υπολογίσουµε από τη σχέση

1
Tv = Ts + γ z s , όπου
2

γ =−

dT
≈ 0.006 K / m .
dz

Για τον υπολογισµό της Tv , στους διάφορους µετεωρολογικούς σταθµούς
χρησιµοποιούνται εµπειρικές διορθώσεις, σύµφωνα µε την τοπογραφία του εδάφους.
Η εξίσωση που χρησιµοποιείται για τη βαθµονόµηση των βαροµετρικών
αλτιµέτρων των αεροπλάνων, είναι κατ’ ουσία αυτή που προκύπτει στην περίπτωση
της πολυτροπικής ατµόσφαιρας,
z=

T0 
p γR /g 
1 − ( ) ξ 0 
γ 
p0


(320)

όπου, σύµφωνα µε την πρότυπη (standard) ατµόσφαιρα, χρησιµοποιούµε, g0 = 9.8
m/s2, p0 = 1013.25 mb, T0 = 288 K και γ = 6.5 K/km.
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3.4 Θερµοδυναµικά αξιώµατα και εφαρµογές τους στην ατµόσφαιρα

Το πρώτο θερµοδυναµικό αξίωµα περιλαµβάνει δύο σκέλη, κάθε ένα από τα
οποία εκφράζει µία εµπειρική πραγµατικότητα: α) η θερµότητα είναι µία µορφή
ενέργειας, και β) η ενέργεια διατηρείται.
Η θερµότητα µετρείται συνήθως σε θερµίδες (calories). Εξ’ ορισµού µία
θερµίδα είναι η θερµότητα που απαιτείται για να αυξηθεί η θερµοκρασία ενός
γραµµαρίου ύδατος κατά ένα βαθµό Celsius (από 14 C σε 15 C). Όπως βλέπουµε το
πρώτο σκέλος του πρώτου νόµου της θερµοδυναµικής, το οποίο είναι γνωστό και ως
νόµος του Joule, εκφράζει την ισοδυναµία θερµότητας και µηχανικής ενέργειας 1
calorie = 4.1868 joule.
Το δεύτερο σκέλος εκφράζει την αρχή διατήρησης της ενέργειας και µπορεί
να διατυπωθεί ως εξής: αν µία ποσότητα θερµότητας, dQ, διοχετευτεί σε ένα υλικό
σώµα (ή σύστηµα ) µάζας m, ένα µέρος µπορεί να αυξήσει την εσωτερική ενέργεια του
σώµατος (η συστήµατος) κατά dU και το υπόλοιπο µπορεί να εκτελέσει έργο, dW, στο
περιβάλλον του σώµατος. Σε αλγεβρική µορφή αυτό διατυπώνεται ως
dQ = dU + dW .

(3.21)

Είναι συνήθως πιο βολικό να ανάγουµε τη κάθε ποσότητα ανά µονάδα µάζας.
∆ιαιρώντας µε τη µάζα m του σώµατος, γράφουµε
dq = du + dw .

(3.22)

Οι δύο προηγούµενες σχέσεις αποτελούν µαθηµατικές εκφράσεις του πρώτου νόµου
της θερµοδυναµικής, που ισχύει βεβαίως για όλα τα σώµατα. Εδώ θα τον
εφαρµόσουµε σε µιά µάζα ατµοσφαιρικού αέρα η οποία δεν περιορίζεται από τα
τοιχώµατα ενός δοχείου αλλά από κάποια ιδεατή επιφάνεια.
Ας θεωρήσουµε τώρα ένα δείγµα ατµοσφαιρικού αέρα µάζας m, που
καταλαµβάνει κάποιον όγκο V, που µπορεί να µεταβληθεί καθώς οριοθετείται από µι
µετατοπιζόµενη χωρίς τριβές επιφάνεια Α. Ας εξετάσουµε πρώτα τον όρο dW , που
αναφέρεται στο έργο που εκτελείται από τη µάζα αέρα στο περιβάλλον της µέσω της
επιφάνειας Α. Η µεταβολ’η όγκου dV κατά την στοιχειώδη µετατόπιση ds της
επιφάνειςα Α, είναι
dV = Ads .

(3.23)

Η δύναµη F, που δρα κατά τη µετατόπιση ds, είναι F = pA . Συνεπώς το έργο είναι,
dW = Fds = pdV .

(3.24)

∆ιαιρώντας µε τη µάζα m παίρνουµε το έργο, ανά µονάδα µάζας ή το ειδικό έργο, dw,
dw = pdυ ,

(3.25)

όπου υ = V / m = 1 / ρ είναι ο ειδικός όγκος (ο όγκος ανά µονάδα µάζας).
Γενικά, το ειδικό έργο που εκτελείται όταν επέρχεται κάποια πεπερασµένη
µεταβολή στον όγκο του αερίου από υ1 σε υ2 είναι
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υ2

∫ dw = ∫υ

pdυ .

(3.26)

1

Τέτοια ολοκληρώµατα παρίστανται σε θερµοδυναµικά διαγράµµατα που αποτελούν
γραφικές παραστάσεις των µεταβολών των καταστατικών µεταβλητών ενός υλικού
σώµατος ή συστήµατος όταν αυτό
υποβάλλεται σε κάποια θερµοδυναµική
διεργασία. Η θερµοδυναµική κατάσταση
του σώµατος αντιπροσωπεύεται από ένα
σηµείο στο θερµοδυναµικό διάγραµµα.
Όταν το σώµα θερµαίνεται, ή υπόκειται
στην επίδραση εξωτερικών δυνάµεων,
περνάει από µία σειρά διαδοχικών
θερµοδυναµικών καταστάσεων, οι οποίες
αντιπροσωπεύονται από κάποια καµπύλη
στο θερµοδυναµικό διάγραµµα. Το έργο
που εκτελείται από µία αέρια µάζα που
Σχήµα 3.4 Θερµοδυναµικό διάγραµµα που
εκτονώνεται από όγκο υ1 σε όγκο υ2 δείχνει το εκτελούµενο έργο κατά την
δίνεται, στο Σχήµα 3.4, σε ένα θερµοδυ- εκτόνωση ενός συστήµατος από όγκο υ1 σε
ναµικό διάγραµµα πίεσης ειδικού όγκου. όγκο υ2.
Σ’ αυτό το παράδειγµα το αέριο
εκτονώνεται από την αρχική κατάσταση A( p1 , υ1 ) στην τελική κατάσταση B( p2 , υ2 ) .
Το ειδικό έργο αντιπροσωπεύεται από το εµβαδόν ΑΒΓ∆. Είναι προφανές ότι
υπάρχουν
πολλές
διαφορετικές
διεργασίες (διαδροµές) για να περάσει
ένα θερµοδυναµικό σύστηµα από την
αρχι-κή κατάσταση A( p1 , υ1 ) στην
τελική B( p2 , υ2 ) . Το έργο όµως που
εκτελείται
σε
κάθε
περίπτωση
εξαρτάται από την ακολουθούµενη
διαδροµή (θερµοδυ-ναµική διεργασία).
Σε µαθηµατική ορολογία λέµε ότι το
ολοκλήρωµα (3.26) εξαρτάται από τη
διαδροµή ολο-κλήρωσης, ή ότι η (3.25)
Σ
δεν αντι-προσωπεύει ένα πλήρες
Σχήµα 3.5 Θερµοδυναµικό διάγραµµα που
(ακριβές) δια-φορικό.
δείχνει το εκτελούµενο έργο σε µία κυκλική
Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στη διεργασία.
θερµοδυναµική είναι κυκλικές διεργασίες, κατά τις οποίες το θερµοδυ-ναµικό σύστηµα (το αέριο) περνάει από µία σειρά
από θερµοδυναµικές καταστάσεις και καταλήγει στην αρχική. Μία τέτοια κυκλική
διαδικασία παρουσιάζεται στο θερµοδυναµικό διάγραµµα που φαίνεται στο Σχήµα
3.5. Το αέριο ξεκινάει από την κατάσταση A( p1 , υ1 ) και µεταβαίνει στη B( p2 , υ2 )
ακολουθώντας την καµπύλη που δείχνει το επάνω βέλος. Το έργο που εκτελείται στο
περιβάλλον κατά την εκτόνωση δίνεται από το εµβαδόν της επιφάνειας κάτω από
αυτή την καµπύλη. Μετά το αέριο συµπιέζεται και επιστρέφει στη αρχική κατάσταση
A( p1 , υ1 ) ακολουθώντας την καµπύλη που δείχνει το κάτω βέλος. Σ’αυτή τη
διαδροµή το περιβάλλον εκτελεί έργο επί του αερίου, το οποίο δίνεται από το
εµβαδόν της επιφάνειας κάτω από την χαµηλότερη καµπύλη. Στην κυκλική αυτή
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διαδροµή το αέριο εκτελεί έργο επί του περιβάλλοντος του ίσο µε το εµβαδόν της
επιφάνειας κάτω από την άνω καµπύλη µείον το εµβαδόν της επιφάνειας κάτω από
την κάτω καµπύλη. Τούτο είναι ίσο µε το εµβαδόν της επιφάνειας που περιβάλλεται
από τη διαδροµή ΑΒΑ. Σηµειώστε ότι αν ακολουθηθεί η αντίστροφη πορεία (η
πορεία µε αντιστραµµένα τα βέλη) πάλι το έργο θα δινόταν από το εµβαδόν της
περιβαλλόµενης επιφάνειας, θα ήταν ίσο σε µέτρο µε το προηγούµενο αλλά αρνητικό,
γεγονός που υποδηλώνει ότι το περιβάλλον θα έκτελούσε έργο επί του αερίου.
Σε µαθηµατική γλώσσα το έργο που παράγεται σε µία κυκλική διαδικασία
δίνεται από το επικαµπύλειο ολοκλήρωµα

∫ dw = ∫ pdυ .

(3.27)

Για πλήρη διαφορικά το ολοκλήρωµα εξαρτάται µόνο από τα όρια της ολοκλήρωσης
και συνεπώς το επικαµπύλειο ολοκλήρωµα σε µία κλειστή διαδροµή ισούται µε
µηδέν, ενώ εδώ δεν ισχύει αυτό.
Ας θεωρήσουµε τώρα τον όρο du στην (3.22). Για ιδανικά αέρια κάθε αύξηση
της εσωτερικής ενέργειας εµφανίζεται σαν αύξηση της θερµοκρασίας, η µεταβολή
της οποίας είναι ανάλογη της προστιθέµενης θερµότητας, ώστε να ισχύει

dq = cdT .
Η σταθερά c ονοµάζεται ειδική θερµοχωρητικότητα και, όπως φαίνεται από την
(3.22), η τιµή της εξαρτάται από το αν κατά την παροχή της θερµότητας εκτελείται
έργο ή όχι. Αφού, σύµφωνα µε το πρώτο θερµοδυναµικό αξίωµα, η παροχή
θερµότητας σ’ένα υλικό σώµα συνεπάγεται ή τη µεταβολή της εσωτερικής του
ενέργειας, ή την εκτέλεση έργου, ή και αµφότερα, είναι προφανές ότι, για την αυτή
ποσότητα θερµότητας, η µέγιστη µεταβολή της θερµοκρασίας του σώµατος
επιτυγχάνεται όταν κατά την παροχή της θερµότητας δεν εκτελείται έργο στο
περιβάλλον και, συνεπώς, για ένα ορισµένο υλικό, η c παίρνει τη µικρότερη της τιµή
cυ . Επειδή, όπως είδαµε πιο πάνω, η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου συνεπάγεται
µεταβολή του όγκου του σώµατος, ο περιορισµός dυ = 0 , ισοδυναµεί µε έλλειψη
έργου. Συνεπώς, γράφουµε
 dq 
(3.28)
  ≡ cυ (J/K-kg)
 dT  υ
Ο δείκτης υ στον ορισµό υποδηλώνει ότι η παροχή της θερµότητας γίνεται καθόσον
ο όγκος του υλικού παραµένει σταθερός, έτσι ώστε dq = du = cυdT. Η σταθερά
cυ ονοµάζεται ειδική θερµοχωρητικότητα υπό σταθερό όγκο και, για ξηρό
ατµοσφαιρικό αέρα έχει την τιµή cυ = 718 (J/K-kg).
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω το δεύτερο σκέλος του πρώτου θερµοδυναµικού
αξιώµατος (3.22) γράφεται
dq = cυ dT + pdυ .
(3.29α)
∆ιαφορίζοντας την καταστατική εξίσωση

d ( pυ = RT ) ⇒ pdυ = RdT − υdp ,
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και αντικαθιστώντας παίρνουµε

dq = c p dT − υdp .

(3.29β)

Η σταθερά c p = cυ + R ονοµάζεται ειδική θερµοχωρητικότητα υπό σταθερή πίεση.
Για ξηρό ατµοσφαιρικό αέρα η cp έχει την τιµή c p = cυ + Rξ =718+287=1005 (J/Κkg).
Οι εξισώσεις (3.29α) και (3.29β) αποτελούν εναλλακτικές εκφράσεις του
πρώτου θερµοδυναµικού αξιώµατος. ∆ιάφορες θερµοδυναµικές διeργασίες ορίζονται
µέσω αυτών των εκφράσεων, ως ακολούθως :
α) Η παροχή (ή απώλεια) θερµότητας υπό σταθερή πίεση ( dp = 0 ) είναι
γνωστή ως ισοβαρής διεργασία και, από την (3.29β) έχουµε

dq = c p dT = ( c p / cυ )cυ dT = ( c p / cυ )du

(3.30)

β) Η παροχή (ή η απώλεια) θερµότητας υπό σταθερή θερµοκρασία ( dT = 0 )
ονοµάζεται ισόθερµη διεργασία και, από τις (3.29α,β) έχουµε

dq = pdυ = −υdp = dw

(3.31)

γ) Η παροχή (ή απώλεια) θερµότητας υπό σταθερό όγκο ( dυ = 0 ) είναι γνωστή
ως ισοχωρος διεργασία και, από την (3.29α) έχουµε
dq = cυ dT = du

(3.32)

δ) Οποιαδήποτε µεταβολή του όγκου ή της θερµοκρασίας χωρίς την παροχή (ή
απώλεια) θερµότητας πρόσ το περιβάλλον ( dq = 0 ) ονοµάζεται αδιαβατική
διεργασία και, από τις (3.29α,β) έχουµε
cυ dT = − pdυ

α),

ή,

c p dT = υdp

β).

(3.33)

Η περίπτωση της αδιαβατικής διεργασίας είναι ιδιαίτερης σηµασίας στη
µετεωρολογία. Αντικαθιστώντας την καταστατική εξίσωση, υ = RT p , στην (3.33β)
c p dT T = R dp p , οπότε ολοκληρώνοντας έχουµε

T = T0 ( p / p0 ) k ,

(3.34)

c
R c p − cυ
=
= 1 − υ , ενώ για ξηρό ατµοσφαιρικό αέρα k=0.286.
cp
cp
cp
Η εξίσωση (3.34) είναι γνωστή ως εξίσωση του Poison για την αδιαβατική
διαδικασία. Οι ποσότητες Τ0 και p0 (στην 3.34) αναφέρονται στη θερµοκρασία και
την πίεση πριν την έναρξη της αδιαβατικής διαδικασίας (στην αρχική κατάσταση). Σε
εφαρµογές της (3.34) στην ατµόσφαιρα παίρνουµε σαν πίεση αναφοράς την πίεση
των 1000mb, ( p0 = 100kPa = 1000mb ) και ορίζουµε µία νέα θερµοδυναµική
µεταβλητή, τη δυναµική θερµοκρασία Θ (potential temperature), ως
k
k
 p0 
 100kPa 
Θ = T  = T
(3.35)
 .
p 
 p

όπου k =
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Eξ’ ορισµού λοιπόν η δυναµική θερµοκρασία Θ είναι η θερµοκρασία που θα έπαιρνε
µια αέρια ατµοσφαιρική µάζα αν µεταφερόνταν από κάποιο αρχικό ατµοσφαιρικό
επίπεδο, όπου θερµοκρασία και πίεση είναι Τ και p, αντίστοιχα, στην επιφάνεια της
θάλασσας, όπου η πίεση p0 λαµβάνεται προσεγγιστικά ίση µε 1000mb. Σηµειώστε ότι
σε µια θερµοδυναµική αδιαβατική µεταβολή η δυναµική θερµοκρασία Θ παραµένει
αµετάβλητη, δηλαδή αποτελεί στρθερά της αδιαβατικής µεταβολής. Η δυναµική
θερµοκρασία βρίσκει ευρύτατη εφαρµογή στην µετεωρολογία.
Το δεύτερο θερµοδυναµικό αξίωµα, ή ο δεύτερος νόµος της θερµοδυναµικής,
υποδηλώνει την ύπαρξη µίας ακόµη θερµοδυναµικής καταστατικής µεταβλητής, της
εντροπίας φ, που ορίζεται από τη σχέση

dϕ =

dq
.
T

(3.36)

Αντικαθιστώντας dq = c p dT − υdp , από την (3.29β) και την καταστατική
εξίσωση, υ = RT / p , παίρνουµε

 dT
dp 
dΘ
dϕ = c p 
− k  = cp
,
p
Θ
T

(3.37)

όπως µπορεί εύκολα να αποδειχτεί διαφορίζοντας την (3.35). Ολοκληρώνοντας
παίρνουµε τη σχέση
ϕ = c p ln Θ + const . ,
(3.38)
η οποία συνδέει την εντροπία φ µε τη δυναµική θερµοκρασία Θ. Από τον ορισµό της
εντροπίας (3.36) είναι προφανές ότι µία αδιαβατική διαδικασία είναι και ισεντροπική.
3.5 Μεταβολή της πίεσης κορεσµένων υδρατµών µε τη θερµοκρασία. Η εξίσωση
Clausius-Clapeyron

Θεωρούµε ένα θερµικά µονωµένο δοχείο µερικά γεµισµένο µε καθαρό νερό
(Σχήµα 3.6). Λόγω της θερµικής τους κίνησης, µόρια νερού αποσπώνται από την
επιφάνεια του νερού (εξατµίζονται) και διαχέονται στον άνωθεν του νερού χώρο.
Μερικά από αυτά τα µόρια συγκρούονται µε τα τοιχώµατα του δοχείου και µε την
επιφάνεια του νερού, προσκολλώνται και συµπυκνώνονται.
Εξάτµιση και συµπύκνωση λαβαίνουν χώρα ταυτόχρονα. Για µία δοσµένη
θερµοκρασία η εξάτµιση και συµπύκνωση ισορροπούν και όσα µόρια εξατµίζονται
άλλα τόσα συµπυκνώνονται. Τότε η θερµοκρασία των υδρατµών πάνω από το νερό
είναι ίση µε τη θερµοκρασία του νερού και δεν υπάρχει καθαρή µεταφορά µορίων
από τη µία φάση στην άλλη. Σ’ αυτή την κατάσταση ο υπεράνω της επιφάνειας του
νερού χώρος είναι κορεσµένος από υδρατµούς και η µερική πίεση των υδρατµών
λέγεται πίεση (ή τάση) κόρου. Η τάση κόρου es εξαρτάται από τη θερµοκρασία και
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δίνεται από µία διαφορική εξίσωση γνωστή ως εξίσωση Clausius-Clapeyron, την
οποία θα εξάγουµε στα ακόλουθα.
Για το πέρασµα από την υγρή στην αέρια φάση απαιτείται ενέργεια. Η
ενέργεια που απαιτείται για τη µετατροπή µίας µονάδας µάζας νερού σε υδρατµούς
υπό σταθερή θερµοκρασία και πίεση,
καλείται λανθάνουσα θερµότητα εξάτµισης,
Lv . Συνεπώς, για την εξάτµιση µονάδας
µάζας νερού υπό σταθερή θερµοκρασία και
πίεση, έχουµε
q2

u2

υ2

q1

u1

υ1

Lv = ∫ dq = ∫ du + ∫ e s dυ

(3.39)
= u 2 − u1 + e s (υ 2 − υ 1 )

όπου es είναι η τάση κόρου, η οποία είναι
σταθερή κατά την εξάτµιση. Οι δείχτες 1 και
2 υποδηλώνουν την υγρή και την αέρια Σχήµα 3.6 Υδρατµοί σε θερµοδυναµική
κατάσταση, αντίστοιχα. Αφού και η ισορροπία µε νερό. Αυτή η κατάσταση
ισορροπίας ονοµάζεται κατάσταση κόρου.
θερµοκρασία παραµένει σταθερή κατά την
εξάτµιση, µπορούµε να γράψουµε το πρώτο ολοκλήρωµα από τ’ αριστερά ως

Lv = T ∫

q2

q1

φ2
dq
= T ∫ dϕ = T (ϕ 2 − ϕ 1 ) .
φ1
T

(3.40)

Αντικαθιστώντας στην (3.39) και ανασυντάσσοντας του όρους παίρνουµε

u1 + esυ1 − Tϕ1 = u2 + esυ2 − Tϕ2 .

(3.41)

Ο συνδυασµός των θερµοδυναµικών µεταβλητών που εµφανίζονται σε κάθε πλευρά
αυτής της εξίσωσης (3.41) είναι γνωστός σαν συνάρτηση Gibbs,

G = u + esυ − Tϕ .

(3.42)

Η (3.41) υποδηλώνει ότι σε µία ισοβαρή και ισόθερµη αλλαγή φάσης, η
συνάρτηση Gibbs παραµένει σταθερή. Όµως, παρά το γεγονός ότι η συνάρτηση
Gibbs παραµένει σταθερή κατά την αλλαγή φάσης δεν παύει να είναι συνάρτηση
θερµοδυναµικών µεταβλητών και συνεπώς να µεταβάλλεται µ’ αυτές. Η
συναρτησιακή αυτή µεταβολή βρίσκεται µε διαφόριση

dG = du + es dυ + υdes − Tdϕ − ϕdT = υdes − ϕdT ,

(3.43)

όπου χρησιµοποιήσαµε το γεγονός ότι du + es dυ − Tdϕ = 0 , όπως φαίνεται από το
συνδυασµό των θερµοδυναµικών αξιωµάτων. Αφού το διαφορικό ισχύει και για τις
δύο φάσεις, dG1 = dG2 , αντικαθιστώντας και ανασυντάσσοντας παίρνουµε
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des ϕ2 − ϕ1
Lv
L
Lv
Le
=
=
≈ v =
= v s2 ,
dT υ2 − υ1 T (υ2 − υ1 ) Tυ2 T ( Rυ T es ) Rυ T

(3.44)

όπου χρησιµοποιήσαµε την προσέγγιση υ2 >> υ1 , δηλ. το γεγονός ότι, υπό την αυτή
πίεση και θερµοκρασία, ο όγκος µίας µονάδας µάζας νερού στην αέρια φάση, υ2 ,
είναι κατά πολύ µεγαλύτερος του όγκου της αυτής µάζας στη υγρή φάση, υ1 . Τέλος,
χρησιµοποιήσαµε την καταστατική εξίσωση για να απαλείψουµε τον όγκο των
υδρατµών, υ2 , καταλήγοντας στη διαφορική εξίσωση Clausius-Clapeyron
des
Le
= v s2 ,
(3.45)
dT Rυ T
η οποία δίνει τη σχέση µεταξύ της θερµοκρασίας και της τάσης κορεσµένων
υδρατµών σχετικά µε την υγρή φάση. Η εξίσωση αυτή ισχύει και για θερµοκρασίες
µικρότερες των 0 C, όπου κορεσµένοι υδρατµοί µπορεί να είναι σε ισορροπία µε
υπέρψυχρο νερό.
Επίσης, η αυτή εξίσωση δίνει τη σχέση µεταξύ της θερµοκρασίας και της
τάσης κορεσµένων υδρατµών σε ισορροπία µε νερό στη στερεά φάση (µε πάγο),
αρκεί να αντικατασταθεί η λανθάνουσα θερµότητα εξάτµισης Lv , µε τη λανθάνουσα
θερµότητα εξάχνωσης Lπ , δηλ. µε τη λανθάνουσα θερµότητα που απαιτείται για την
απευθείας µετάβαση από τη στερεά στη αέρια φάση. Βεβαίως, για θερµοκρασίες
πάνω από 0 C, µόνο η υγρή φάση µπορεί να συνυπάρχει µε κορεσµένους υδρατµούς.
Σε πρώτη προσέγγιση µπορούµε να θεωρήσουµε τις λανθάνουσες θερµότητες
Lv , Lπ , σταθερές και να ολοκληρώσουµε την (3.45) παίρνοντας
 L 
 L 
 B 
esv = es 0 exp v  exp − v  = Av exp − v  ,
 T
 Rυ T0 
 Rυ T 

(3.46)

όπου προσθέσαµε και το δείχτη ν στο es ⇒ esv για να τονίσουµε ότι αυτή η ποσότητα
αναφέρεται στην τάση κορεσµένων υδρατµών υπεράνω επίπεδης επιφάνειας νερού.
es0 είναι (η σταθερά ολοκλήρωσης) η τάση κορεσµένων υδρατµών υπεράνω επίπεδης
επιφάνειας νερού στη θερµοκρασία T0 , η οποία πρέπει να καθοριστεί πειραµατικά.
Για T0 = 273K , es0 = 611 Pa και, στην αυτή θερµοκρασία, Lv = 2.50 × 10 6 ( J / kg ) ,

Av = 2.53 × 108 kPa και Bv = 5.42 × 103 K .
Η λανθάνουσα θερµότητα εξάτµισης Lv εξαρτάται ελαφρά από τη
θερµοκρασία. Στο διάστηµα -30C έως 30C µεταβάλλεται κατά ~6%. Αυτή η
εξάρτηση µπορεί να εξαχθεί από την (3.39). Σηµειώνοντας ότι υ2 >> υ1 , e2υ2 = Rυ T
και διαφορίζοντας ως προς τη θερµοκρασία παίρνουµε
(dLv / dT ) = c2υ − c1υ + Rυ = c2 p − c1υ ,

όπου c2υ = ( du2 / dT )υ είναι η ειδική θερµοχωρητικότητα των υδρατµών υπό σταθερό
όγκο, c1υ = (du1 / dT ) υ η ειδική θερµοχωρητικότητα του νερού και c2 p = c2υ + Rυ .
είναι η ειδική θερµοχωρητικότητα των υδρατµών υπό σταθερά πίεση. Στή συνέχεια,
θεωρώντας τις θερµοχωρητικότητες σταθερές και ολοκληρώνοντας παίρνουµε

46

Lv (T ) = L0 − (c1υ − c 2 p )(T − T0 ) ,

(3.47)

όπου L0 = Lv (T0 ) είναι η σταθερά ολοκλήρωσης. Αντικατάσταση της (3.47) στην
(3.45) και ολοκλήρωση δίνει µία ακριβέστερη σχέση για την esv (T ) .

Σχήµα 3.7 Μεταβολή της τάσης κορεσµένων υδρατµών υπεράνω οριζόντιας επιφάνειας
ύδατος και υπεράνω πάγου. (Λύσεις των Εξ. 3.46, και 3.48. α) -30 < Τ < 20: β) -20 < Τ <
0.))

Όπως προαναφέρθηκε, στη συνάρτηση Gibbs (3.41) πήραµε αυθαίρετα τις
καταστάσεις (1,2) να αντιπροσωπεύουν την υγρή και την αέρια φάση, αντίστοιχα. Οι
καταστάσεις (1,2) θα µπορούσε επίσης να αναφέρονται στη στερεά και την αέρια
φάση. Σ’αυτή την περίπτωση πρέπει να αντικαταστήσουµε στην εξίσωση ClausiusClapeyron (3.45) αντί της λανθάνουσας θερµότητας εξάτµισης Lv , τη λανθάνουσα
θερµότητα εξάχνωσης Lπ . Συνεπώς για την περίπτωση της εξάχνωσης (δηλ. στην
περίπτωση απ’ ευθείας µετάβασης από τη στερεά στην αέρια φάση) έχουµε
 L 
 L 
 B 
esπ = es 0 exp π  exp − π  = Aπ exp − π  ,
 T 
 Rυ T0 
 Rυ T 

(3.48)

. × 103 K .
όπου, es 0 = 611Pa, Lπ = 2.83 × 10 6 ( j / kg ), Aπ = 3.41 × 1012 Pa , και Bπ = 613
Συγκρίνοντας την (3.46) µε την (3.48) για την τάση κορεσµένων υδρατµών
υπεράνω νερού και πάγου, αντίστοιχα παίρνουµε
 L
esv (T )
= exp  τ
es π ( T )
 Rυ T0

 T0  
 − 1  ,
T


(3.49)
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όπου, Lτ = Lπ − Lv είναι η λανθάνουσα θερµότητα τήξεως (δηλ. η απαιτούµενη
θερµότητα για τη µετάβαση από τη στερεά στην υγρή φάση). Αφού η (3.48) ισχύει
µόνο για T ≤ T0 = 273 o K , το αυτό ισχύει και για την (3.49), από την οποία φαίνεται
ότι ο λόγος ( esv / esπ ) αυξάνει συνεχώς καθώς ελαττώνεται η θερµοκρασία. Στο
Σχήµα 3.7 δίνεται γραφική απεικόνιση των εξισώσεων (3.46), η συνεχής καµπύλη,
και (3.48), η διακεκοµµένη.
3.6 Παράµετροι υγρασίας

Στη µετεωρολογία, ο γενικός όρος υγρασία αναφέρεται στην παρουσία ύδατος
στον ατµοσφαιρικό αέρα. Στα ακόλουθα θα ορίσουµε µερικές παραµέτρους που
σχετίζονται µε την ποσότητα υδρατµών στον ατµοσφαιρικό αέρα.
3.6.1 Απόλυτη υγρασία

Ο όρος απόλυτη υγρασία αναφέρεται στη µάζα των υδρατµών ανά µονάδα
όγκου, ( mυ V ) = ρυ , ή την πυκνότητα των υδρατµών όπως εµφανίζεται στην
καταστατική εξίσωση του ιδανικού αερίου,

ρυ = ( e Rυ T ) .

(3.50)

Σε συνθήκες κορεσµένων υδρατµών, ορίζουµε την απόλυτη υγρασία κόρου,
ρυs = ( es Rυ T ) ,
(3.51)
όπου ο δείκτης s υποδηλώνει συνθήκες κόρου.
Στο εύρος των θερµοκρασιών που συναντώνται στην επιφάνεια της γης και
στην τροπόσφαιρα οι ποσότητες ρυ και ρυs , στο MKS σύστηµα µονάδων, είναι
αριθµητικά µικρές, συνήθως ρυ < ρυs ≤ 0.06 kg / m3 . Γι’ αυτό όταν µιλούµε για την
απόλυτη υγρασία την εκφράζουµε σε γραµµάρια ύδατος ανά κυβικό µέτρο.
Πίνακας 3.1 Μέγιστη δυνατή περιεκτικότητα υδρατµών ανά κυβικό µέτρο σε διάφορες θερµοκρασίες.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
( C)

ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5

0.120
0.205
0.342
0.559
0.894
1.403
2.158
3.261

o

3

( gr / m )

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
( C)

ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

0
5
10
15
20
25
30
35
40

4.847
6.797
9.401
12.832
17.300
23.049
30.371
39.599
51.117

o

3

( gr / m )

Τιµές της απόλυτης υγρασίας κόρου δίνονται στον Πίνακα 3.1. Οι τιµές αυτές
αντιπροσωπεύουν την µέγιστη δυνατή ποσότητα υδρατµών που µπορεί να
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εµπεριέχονται ανά κυβικό µέτρο και εξαρτάται µόνο από τη θερµοκρασία, επειδή,
όπως γνωρίζουµε, η τάση κόρου εξαρτάται µόνο από τη θερµοκρασία.
3.6.2 Ειδική υγρασία

Η ειδική υγρασία ορίζεται ως ο λόγος της µάζας των υδρατµών mυ που
εµπεριέχονται ανά µονάδα µάζας υγρού ατµοσφαιρικού αέρα mα . Η ειδική υγρασία
εκφράζεται σε γραµµάρια ύδατος ανά χιλιόγραµµο υγρού ατµοσφαιρικού αέρα.
Συµβολίζοντας την ειδική υγρασία µε α , και αφού υδρατµοί και ξηρός αέρας
καταλαµβάνουν τον ίδιο όγκο, γράφουµε

α=

mυ
mυ
( mυ V )
ρυ
.
=
=
=
mα mξ + mυ ( mξ V ) + ( mυ V ) ρξ + ρυ

(3.52)

Για να εκφράσουµε την ειδική υγρασία α µέσω των εύκολα µετρήσιµων
πιέσεων e και p = e + pξ χρησιµοποιούµε την καταστατική εξίσωση, παίρνοντας
 e 
 µυ e 




Rυ T 
ρυ
µ
R *T 
e


=
= υ
=
a=
=
ρ ξ + ρ υ  pξ
  µ ξ pξ
µ υ e  µ ξ pξ + ( µ υ µ ξ ) e
e
 


+
+
 R T R T   R * T R * T 
υ 
 ξ

ε

e
p − (1 − µυ µξ ) e

= 0.622

e
p − 0.378e

(3.53)

Για συνήθεις τάσεις υδρατµών e << p και συνεπώς χωρίς σηµαντικό σφάλµα

α = 0.622

e
,
p

(3.54)

και για συνθήκες κόρου,

α s = 0.622

es
.
p − 0.378es

(3.55)

Συγκρίνοντας την (3.51) µε την (3.55) βλέπουµε ότι η ειδοποιός διαφορά
µεταξύ απόλυτης υγρασίας κόρου και ειδικής υγρασίας κόρου είναι ότι η πρώτη είναι
συνάρτηση µόνο της θερµοκρασίας ενώ η δεύτερη εξαρτάται από τη θερµοκρασία και
την πίεση. Τούτο προέρχεται από το γεγονός ότι για µία δοσµένη σταθερή µάζα αέρα,
έστω ενός χιλιόγραµµου, µεταβαλλόµενης της πίεσης µεταβάλλεται και ο όγκος, και
συνεπώς, και η ποσότητα υδρατµών που απαιτείται για να επέλθει κόρος. Τιµές της
(3.55) στο εύρος των πιέσεων και θερµοκρασιών που συναντώνται στην κατώτερη
τροπόσφαιρα δίνονται στον Πίνακα 3.3. Γραφική απεικόνιση της κορεσµένης ειδικής
υγρασίας α s µε την πίεση σε λογαριθµική κλίµακα και τη θερµοκρασία σε γραµµική
δίνει µια οικογένεια από περίπου ευθείες γραµµές.
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Πίνακας 3.3 Ειδική υγρασία κόρου (g/kg). (Ποσότητα υδρατµών που απαιτούνται για τον κορεσµό
ενός χιλιόγραµµου υγρού αέρα, σε διάφορες πιέσεις και θερµοκρασίες.)
ΠΙΕΣΗ (MB)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (C)
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40

1000

900

800

700

600

500

400

0.118
0.195
0.317
0.503
0.784
1.20
1.79
2.63
3.80
5.44
7.67
10.7
14.7
20.0
26.9
35.8
47.3

0.131
0.217
0.353
0.559
0.871
1.33
1.99
2.92
4.23
6.05
8.53
11.9
16.3
22.2
29.9
39.8

0.147
0.244
0.397
0.629
0.980
1.49
2.23
3.29
4.76
6.81
9.60
13.4
18.4
25.0
33.7

0.168
0.279
0.453
0.719
1.120
1.71
2.55
3.76
5.44
7.79
11.0
15.3
21.1

0.196
0.326
0.529
0.839
1.307
1.99
2.98
4.39
6.35
9.09
12.8
17.9

0.235
0.391
0.635
1.007
1.569
2.39
3.58
5.27
7.62
10.92
15.4

0.294
0.488
0.793
1.259
1.962
2.99
4.48
6.59
9.54
13.67

3.6.3 Αναλογία µίγµατος

Η αναλογία µίγµατος ορίζεται ως ο λόγος της µάζας των υδρατµών που
εµπεριέχονται σε ένα δείγµα υγρού αέρα προς τη µάζα του ξηρού αέρα που
εµπεριέχεται στο δείγµα. Η αναλογία µίγµατος συνεπώς διαφέρει από την ειδική
υγρασία κατά το ότι η µάζα των υδρατµών συγκρίνεται µε τη µάζα του ξηρού αέρα
του δείγµατος και όχι µε τη συνολική µάζα του δείγµατος. Συµβολίζοντας την
αναλογία µίγµατος µε w και σηµειώνοντας ότι υδρατµοί και ξηρός αέρας
καταλαµβάνουν ταυτόχρονα τον αυτό όγκο γράφουµε

w=

ρυ
,
ρξ

(3.56)

ή, χρησιµοποιώντας τις καταστατικές εξισώσεις (3.7) και το νόµο του Dalton (3.8),

w=

µυ e
e
= 0.622
.
p−e
µξ p − e

(3.57)

Από τον ορισµό της ειδικής υγρασίας (3.52) βλέπουµε ότι η αναλογία
µίγµατος w και η ειδική υγρασία σχετίζονται ως
( ρυ ρξ )
ρυ
w
(3.58)
α=
=
=
≈ w,
ρξ + ρυ 1 + ( ρυ ρξ ) 1 + w
όπου η προσέγγιση α ≈ w οφείλεται στο γεγονός ότι στην ατµόσφαιρα το w σπανίως
υπερβαίνει το 0.02. Συνεπώς, µε ακρίβεια καλύτερη του 2% µπορούµε να παίρνουµε
α = w.
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3.6.4 Σχετική υγρασία

Η σχετική υγρασία ορίζεται ως ο λόγος της αναλογίας µίγµατος ενός δείγµατος αέρα προς την αναλογία µίγµατος κόρου υπό την αυτή θερµοκρασία και πίεση. Η
σχετική υγρασία εκφράζεται επί της εκατό και γράφεται

h = 100 ×

w
,
ws

(3.59)

ή, χρησιµοποιώντας την καταστατική εξίσωση

h = 100 ×

ρυ
e
= 100 × .
es
ρυs

(3.60)

3.6.5 Γραµµοµοριακό κλάσµα

Το γραµµοµοριακό κλάσµα, N υ , ορίζεται ως ο λόγος της µάζας των
υδρατµών σε γραµµοµόρια προς την ολική µάζα του µίγµατος σε γραµµοµόρια,

Nυ =

( mυ µυ )
e
= .
( mξ µξ ) + ( mυ µυ ) p

(3.61)

Το γραµµοµοριακό κλάσµα χρησιµοποιείται στο πρώτο θερµοδυναµικό
αξίωµα όταν αυτό εφαρµόζεται στα νέφη, για να λαµβάνεται υπόψη η έκλυση
θερµότητας κατά τη συµπύκνωση υδρατµών σε σταγονίδια, ή η απορρόφηση
θερµότητας, κατά την εξάτµιση των σταγονιδίων. Όταν το πρώτο θερµοδυναµικό
αξίωµα (3.29α,β) εφαρµόζεται στα νέφη, προσθέτουµε και τον όρο Lv dN υ , ο οποίος
αντιπροσωπεύει τη λανθάνουσα θερµότητα που εκλύεται κατά τη συµπύκνωση
υδρατµών σε σταγονίδια, ή απορροφάται κατά την εξάτµιση σταγονιδίων. Συνεπώς,
dq = c v dT + Lv dN υ + p dυ

α)
.

dq = c p dT + Lv dN υ − υ dp

(3.62)

β)

Σηµειώστε ότι ο όρος Lv dN υ είναι θετικός κατά την εξάτµιση (απορρόφηση
θερµότητας και αύξηση του γραµµοµοριακού κλάσµατος, dN υ > 0 ) και αρνητικός
κατά την συµπύκνωση (έκλυση θερµότητας και ελάττωση του γραµµοµοριακού
κλάσµατος, dN υ < 0 ). Από την (3.61) έχουµε
de e
dp .
−
(3.63)
p p2
Από τον ορισµό του γραµµοµοριακού κλάσµατος (3.61), είναι προφανές ότι
σε ένα αποµονωµένο σύστηµα (νέφος) το e αντιπροσωπεύει συνθήκες κόρου, e = es ,
και το N υ µπορεί να µεταβληθεί µόνο όταν η ποσότητα των υδρατµών αυξάνει, ή
ελαττώνεται, σε βάρος του υπάρχοντος ύδατος στην υγρή φάση, και αντιστρόφως.
dN υ =
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Αφού e = es , µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την εξίσωση Clausius-Clapeyron
(3.45) για να απαλείψουµε το διαφορικό de σε προτίµηση του dT , παίρνοντας
dN υ =

Lv es
es
dT − 2 dp .
2
Rυ T p
p

(3.64)

Αυτή την εξίσωση θα τη χρησιµοποιήσουµε στά επόµενα κεφάλαια.
3.7 Αέριες µάζες και θερµοδυναµικές διαδικασίες στην τροπόσφαιρα

Στα ακόλουθα θα µελετήσουµε µερικές θερµοδυναµικές διαδικασίες που
λαβαίνουν χώρα στην τροπόσφαιρα. Μερικές απ’ αυτές οδηγούν στη εµφάνιση
γνωστών µετεωρολογικών φαινοµένων, άλλες δεν συνοδεύονται από ορατά
µετεωρολογικά φαινόµενα.
Όπως είδαµε στην Παράγραφο 3.5, η ύπαρξη ύδατος στην επιφάνεια της γης
συνεπάγεται την παρουσία του και στην ατµόσφαιρα. Η παρουσία ύδατος στην
ατµόσφαιρα είναι είτε ορατή, στην υγρή ή στη στερεά φάση, στα νέφη, είτε αόρατη,
στην αέρια φάση. Τα όρια διακύµανσης και η µεταβλητότητα της θερµοκρασίας και
της τάσης των υδρατµών στην επιφάνεια της γης και στην ατµόσφαιρα, είναι τέτοια
που το νερό βρίσκεται σε αέναη µεταβολή φάσεων. Είδαµε ότι οποιαδήποτε
µεταβολή φάσεως συνοδεύεται είτε από απορρόφηση είτε από έκλυση θερµότητας.
Η λανθάνουσα θερµότητα χρησιµοποιείται για τη µετάβαση του υλικού από
µία ενεργειακή κατάσταση σε άλλη και συνεπώς αντιπροσωπεύει την ενεργειακή
διαφορά µεταξύ των εν λόγω καταστάσεων. Για την εξάτµιση ενός γραµµαρίου
ύδατος απαιτούνται περίπου 600 θερµίδες (βλέπε Παράγραφο 3.5), ενώ για την
εξάχνωση (την απευθείας µετάβαση από τη στερεά στην αέρια φάση) απαιτούνται
680 θερµίδες. Η διαφορά των 80 θερµίδων είναι η λανθάνουσα θερµότητα τήξεως (η
θερµότητα που απαιτείται για να λειώσει ένα γραµµάριο πάγου). Οι αντίστροφες
αλλαγές φάσεως συνοδεύονται από την έκλυση των ιδίων ακριβώς ποσοτήτων
θερµότητας.
Μέσω των αλλαγών φάσεως του ύδατος στην επιφάνεια της γης και στην
ατµόσφαιρα, τεράστιες ποσότητες θερµότητας ανταλλάσσονται µεταξύ της
επιφάνειας της γης και της ατµόσφαιρας. Η διαδικασία εξάτµισης ύδατος στην
επιφάνεια της γης ⇒ µεταφορά υδρατµών στην τροπόσφαιρα ⇒ συµπύκνωση
υδρατµών στην τροπόσφαιρα ⇒ επιστροφή ύδατος στην επιφάνεια, ονοµάζεται
ατµοσφαιρικός υδρολογικός κύκλος και αποτελεί ένα σηµαντικό µηχανισµό
µεταφοράς ενέργειας από την επιφάνεια της γης στην ατµόσφαιρα και σε µεγάλο
βαθµό καθορίζει τη δοµή της τροπόσφαιρας. Για να κατανοήσουµε τη συµβολή του
υδρολογικού κύκλου στη µεταφορά ενέργειας από την επιφάνεια της γης στην
ατµόσφαιρα, αρκεί να αναφερθεί ότι το 25% από την ηλιακή ενέργεια που
απορροφάται στην επιφάνεια της γης µεταφέρεται στην τροπόσφαιρα µέσω του
υδρολογικού κύκλου. Σε απόλυτη τιµή αντιστοιχεί σε 80 W/m2. Ο υδρολογικός
κύκλος αποτελεί την ενεργοποιό δύναµη της τροπόσφαιρας και του συνόλου των
µετεωρολογικών φαινόµενων που σχετίζονται µε την παρουσία και τις µεταβολές
φάσεως του ύδατος στην τροπόσφαιρα που είναι το αντικείµενο της µετεωρολογίας.
Για την ανάλυση των µετεωρολογικών αυτών φαινοµένων πρέπει να διευκρινίσουµε
περαιτέρω την έννοια της αέριας µάζας (του ατµοσφαιρικού θερµοδυναµικού
συστήµατος) και διάφορες άλλες απαραίτητες έννοιες και ποσότητες.
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Στην εισαγωγική παράγραφο του παρόντος κεφαλαίου ορίσαµε την αέρια
µάζα σαν ένα µίγµα δύο ιδανικών αερίων (ξηρού ατµοσφαιρικού αέρα και υδρατµών)
µε καταστατικές εξισώσεις την (3.3) και την (3.4), αντίστοιχα, το οποίο υπακούει στο
νόµο του Dalton (3.8). Εδώ θα προσδιορίσουµε περαιτέρω την έννοια της αέριας
µάζας διευκρινίζοντας τις υποθέσεις που ισχύουν σχετικά µε τις κινήσεις αερίων
µαζών στην ατµόσφαιρα.
Μία αέρια µάζα καθορίζεται από την αρχική της σύσταση, µάζα, πίεση και
θερµοκρασία. Ο χρόνος που απαιτείται για την ανάµιξη της αέριας µάζας µε τον αέρα
του περιβάλλοντός της, ή για σηµαντική ανταλλαγή µάζας, θερµότητας, ορµής, ή
άλλων φυσικών µεγεθών µεταξύ της αέριας µάζας και του περιβάλλοντός της είναι
µεγάλος, σε σύγκριση µε το χρόνο που απαιτείται για σηµαντικές µετατοπίσεις της
στην ατµόσφαιρα. Συνεπώς, σε πρώτη προσέγγιση, οι αέριες µάζες διατηρούν την
ταυτότητά τους και οι κινήσεις τους λαβαίνουν χώρα αδιαβατικά. ∆ηλαδή, χωρίς την
ανταλλαγή θερµότητας µεταξύ της υπό µελέτη αέριας µάζας και του περιβάλλοντός
της. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι οι κατακόρυφες κινήσεις.
Αφού η ατµοσφαιρική πίεση ελαττώνεται εκθετικά µε το ύψος, κατακόρυφες
κινήσεις των αερίων µαζών συνεπάγονται µεταβολές της πίεσης τους. Όµως ο χρόνος
που απαιτείται για να προσαρµοστεί η πίεση στο εσωτερικό µίας αέριας µάζας σ’
αυτή του περιβάλλοντός της είναι τάξης ίσης µε το χρόνο που απαιτείται για να
διατρέξει ο ήχος απόσταση ίση µε το χαρακτηριστικό µήκος της µάζας. Ο χρόνος
αυτός είναι κατά πολύ µικρότερος από το χρόνο που απαιτείται για να διανύσει η
αέρια µάζα κατακόρυφη απόσταση ίση µε το χαρακτηριστικό µήκος της. Συνεπώς, σε
κατακόρυφες κινήσεις αερίων µαζών η πίεση στο εσωτερικό της αέριας µάζας είναι
ίση µε την πίεση του περιβάλλοντός της. Στις συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας που
συναντώνται στην τροπόσφαιρα, ένα µίγµα ξηρού ατµοσφαιρικού αέρα και
ακόρεστων υδρατµών συµπεριφέρεται σαν ένα µίγµα δύο ιδανικών αερίων. Το
εξιδανικευµένο αυτό µοντέλο µίας αέριας µάζας και των κινήσεών της στην
ατµόσφαιρα είναι ιδιαίτερα χρήσιµο στην κατανόηση των φυσικών διεργασιών και
των φαινοµένων που σχετίζονται µε κινήσεις αερίων µαζών στην ατµόσφαιρα. Τέλος
στην περίπτωση των νεφών, όπου έχοθµε συνύπαρξη κορεσµένων υδρατµών,
σταγονιδίων ύδατος και κρυσταλλιδίων πάγου, οποιαδήποτε διαταραχή του
συστήµατος συνεπάγεται την αλλαγή φάσεων και την έκλυση ή την απορρόφηση
λανθάνουσας θερµότητας.
3.7.1 Ισοβαρής ψύξη. Σχηµατισµός δρόσου, πάχνης και οµίχλης

Με τον όρο ισοβαρής ψύξη αναφερόµαστε στην ψύξη ατµοσφαιρικού αέρα
που λαβαίνει χώρα σε κάποιο σταθερό υψοµετρικό επίπεδο, συνήθως πλησίον του
εδάφους όπου οι µεταβολές της πίεσης είναι αµελητέες, δηλαδή, τέτοιες που η πίεση
να µπορεί να θεωρηθεί σταθερή.
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Ο σχηµατισµός δρόσου, ή πάχνης, επί του εδάφους ή άλλων επιφανειών,
οφείλεται στη συµπύκνωση υδρατµών στην υγρή ή στην στερεά φάση, αντίστοιχα.
Όταν υγρός ατµοσφαιρικός αέρας πλησίον του εδάφους ψυχθεί, λόγω ακτινοβολίας,
κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε θερµοκρασίες µικρότερες από τη θερµοκρασία
κόρου, οι υδρατµοί συµπυκνώνονται επί πυρήνων συµπύκνωσης που βρίσκονται στο
έδαφος, στη χλόη, στα φύλλα ή
πάνω σε άλλες επιφάνειες πλησίον του εδάφους, µε αποτέλεσµα
το σχηµατισµό δρόσου ή πάχνης.
Το τελικό αποτέλεσµα εξαρτάται
από την αρχική τάση των
υδρατµών στον ατµοσφαιρικό
αέρα
και
την
αρχική
θερµοκρασία.
Η
διεργασία
σχηµατισµού δρόσου ή πάχνης
διευκρινίζεται στο Σχήµα 3.8. Ένα
σχετικά λεπτό στρώµα αέρα
πλησίον του εδάφους ψύχεται υπό
σταθερή πίεση p . Σταθερή επίσης
µπορεί να θεωρηθεί και η τάση
των υδρατµών πριν κορεσθούν.
Αν η αρχική θερµοκρασία
του στρώµατος είναι T και τάση Σχήµα 3.8 Ισοβαρής ψύξη, σχηµατισµός δρόσου
των υδρατµών e , η αρχική κατά- και πάχνης.
σταση του θερµοδυναµικού αυτού
συστήµατος στο Σχήµα 3.8 αντιστοιχεί στο σηµείο A( e, T ) . Κατά την ψύξη η
κατάσταση του συστήµατος ακολουθεί την πορεία AB . Η θερµοκρασία που
αντιστοιχεί στο σηµείο B ονοµάζεται θερµοκρασία, ή σηµείο, δρόσου. Στο σηµείο
αυτό οι υδρατµοί έχουν τάση ίση µε την τάση κορεσµένων υδρατµών υπεράνω
ύδατος, esv . Συνεπώς, περαιτέρω ψύξη οδηγεί σε συµπύκνωση των υδρατµών επί
πυρήνων συµπύκνωσης που βρίσκονται πάνω στις διάφορες επιφάνειες πλησίον του
εδάφους και στο σχηµατισµό δρόσου. Σε αυτή τη διαδικασία η κατάσταση του
συστήµατος ακολουθεί την πορεία BC. Αν το σύστηµα ψυχθεί σε θερµοκρασίες
µικρότερες του 0 C, οι σταγόνες της δρόσου που έχουν σχηµατιστεί στις διάφορες
επιφάνειες παγώνουν σε σφαιρίδια και κρυστάλλους σχηµατίζοντας δροσόπαγο.
Αν όµως η αρχική θερµοκρασία και τάση των υδρατµών του στρώµατος είναι
T' και e' , η αρχική κατάσταση του θερµοδυναµικού αυτού συστήµατος στο Σχήµα
3.8 αντιστοιχεί στο σηµείο A' ( e' , T ' ) . Κατά την ψύξη η κατάσταση του συστήµατος
ακολουθεί την πορεία A' B' . Στο σηµείο B' οι υδρατµοί στο σύστηµα έχουν τάση ίση
µε την τάση κορεσµένων υδρατµών υπεράνω πάγου, esπ . Η θερµοκρασία στο σηµείο
αυτό ονοµάζεται θερµοκρασία, ή σηµείο, πάχνης, Τπ. Περαιτέρω ψύξη του
συστήµατος οδηγεί σε εναπόθεση µορίων υδρατµών επί πυρήνων κρυστάλλωσης και
το σχηµατισµό λευκής πάχνης. Σ’αυτή τη διαδικασία η κατάσταση του συστήµατος
ακολουθεί την πορεία B′C′ . Όπως βλέπουµε η ειδοποιός διαφορά στο σχηµατισµό
δρόσου, δροσόπαγου, ή πάχνης είναι η αρχική τάση των υδρατµών και η τελική
θερµοκρασία.
Αν τώρα το εύρος του ατµοσφαιρικού στρώµατος που ψύχεται κάτω του
σηµείου δρόσου είναι σχετικά µεγάλο, έτσι ώστε να µην είναι δυνατό σε όλα τα
µόρια των υδρατµών του στρώµατος να έρθουν σε επαφή µε διάφορες επιφάνειες επί
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του εδάφους, η συµπύκνωση λαβαίνει χώρα επί αιωρούµενων πυρήνων
συµπύκνωσης, µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό οµίχλης. Αν η ψύξη οφείλεται σε
απώλεια ενέργειας λόγω ακτινοβολίας (π.χ. στη διάρκεια µιας αίθριας νύχτας) τότε
λέµε ότι έχουµε οµίχλη ακτινοβολίας. Ένα ατµοσφαιρικό στρώµα µπορεί όµως να
ψυχθεί και µέσω µεταφοράς, όπως όταν σχετικά θερµές και υγρές αέριες µάζες
µεταφέρονται από ανέµους πάνω από εκτεταµένες παγωµένες επιφάνειες. Τότε
έχουµε το σχηµατισµό οµίχλης µεταφοράς, που συνήθως συναντάται στα µεγάλα
γεωγραφικά πλάτη.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η ψύξη είναι πρακτικά ισοβαρής, γιατί οι
µεταβολές της πίεσης πλησίον του εδάφους είναι σχετικά µικρές και µπορεί να
αγνοηθούν. Σε µετρήσεις της θερµοκρασίας πλησίον του εδάφους κατά τη διάρκεια
αίθριων νυκτών τις πρώτες πρωινές ώρες, πριν από την έναρξη της συµπύκνωσης,
παρατηρείται σχετικά γρήγορη πτώση της θερµοκρασίας. Με την έναρξη της
συµπύκνωσης, που αρχίζει να εκλύεται η λανθάνουσα θερµότητα, ο ρυθµός ψύξης
ελαττώνεται. Η εµπλεκόµενη ενέργεια σε τέτοιες διαδικασίες µπορεί εύκολα να
υπολογιστεί µε τη βοήθεια της (3.62β). Κατά την πορεία ΑΒ οι θερµικές απώλειες,
ανά µονάδα µάζας του συστήµατος, λόγω ψύξης είναι
∆q = c p ∆T .

(3.65)

Κατά την πορεία ΒC έχουµε
∆q = c p ∆T + Lv ∆N υ = ( c p +

L2v e
) ∆T ,
Rυ pT 2

(3.66)

όπου, στις (3.62β) και (3.64), χρησιµοποιήσαµε το γεγονός ότι η ψύξη είναι
ισοβαρής, dp = 0 και ότι είσης ∆Νυ < 0. Από αυτές τις σχέσεις βλέπουµε ότι µε την
εκτίµηση των απωλειών θερµότητας µέσω ακτινοβολίας µπορούµε να υπολογίσουµε
την πτώση της θερµοκρασίας πριν την έναρξη της συµπύκνωσης χρησιµοποιώντας
την πρώτη από τις άνω σχέσεις και τη δεύτερη για τον υπολογισµό της περαιτέρω
πτώσης µετά την έναρξη της συµπύκνωσης.
3.7.2 Ισοβαρής µίξη

Θεωρούµε δύο υγρές αέριες µάζες στην αυτή πίεση p. Η πρώτη έχει µάζα Μ1,
θερµοκρασία Τ1, µερική πίεση υδρατµών e1 και αναλογία µίγµατος W1, και η δεύτερη
Μ2, Τ2, e1, W2, αντίστοιχα. Οι δύο αυτές αέριες µάζες αναµιγνύονται πλήρως, υπό την
αυτή σταθερή πίεση, p. Υποθέτουµε ότι κατά την ανάµιξη οι δύο αέριες µάζες
ανταλλάσσουν µάζα και θερµότητα µεταξύ τους αλλά όχι και µε το περιβάλλον τους.
Συνεπώς, αν Τ είναι η θερµοκρασία του προκύπτοντος µίγµατος, έχουµε
dQ = 0 = M1c p1 (T1 − T ) − M 2 c p2 (T2 − T ) .

(3.67)

Υποθέτοντας ότι c p1 = c p2 , παίρνουµε
T=

M1
M1
T .
T1 +
M1 + M 2 2
M1 + M 2

(3.68)
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Η (3.68) δείχνει ότι η θερµοκρασία του δείγµατος που προέκυψε είναι η ζυγισµένη
µέση τιµή των θερµοκρασιών των αρχικών δειγµάτων. Έτσι υποθέτουµε ότι, σε
πρώτη προσέγγιση, και η αναλογία µίγµατος και η µερική πίεση των υδρατµών του
δείγµατος που προέκυψε είναι
W=

e=

M1
M1
W ,
W1 +
M1 + M 2 2
M1 + M 2
M1
M1
e .
e1 +
M1 + M 2 2
M1 + M 2

(3.69)

(3.70)

Αυτή η διεργασία µίξης περιγράφεται µέσω του υδροµετρικού διαγράµµατος, το
οποίο, όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.9, είναι ένα διάγραµµα τάσης υδρατµώνθερµοκρασίας. Στο υδροµετρικό διάγραµµα οι θερµοδυναµικές καταστάσεις των
αρχικών δειγµάτων δίνονται από τα σηµεία (e1,T1) και (e2,T2). Από τις εξισώσεις
(3.68) και (3.70) βλέπουµε ότι η θερµοδυναµική κατάσταση του προκύπτοντος
δείγµατος (e,T) είναι επί της ευθείας που ενώνει τα αρχικά σηµεία e1,T1 και e2,T2, ενώ
η θέση του επ’ αυτής εξαρτάται από το λόγο Μ1/Μ2. Αυτό µπορεί να δειχθεί µέσω
χρήσης οµοίων ορθογωνίων τριγώνων µεσω των οποίων επαληθεύονται οι (3.68) και
(3.70). Η συνεχής καµπύλη αντιπροσωπεύει την τάση κόρου, esv , η οποία εξαρτάται
µόνο από τη θερµοκρασία.
Όταν αέριες µάζες αναµιχθούν κάτω από αυτές τις
συνθήκες υπάρχει η δυνατότητα
το µίγµα που προκύπτει να είναι
υπερκορεσµένο, οπότε ακολουθεί
συµπύκνωση και σχηµατισµός
νέφους. Στην περίπτωση αυτή η
ευθεία (e1,T1 : e2,T2).τέµνει την
καµπύλης esv και η κατάσταση του
µίγµατος (e,T) κείται αριστερά της
καµπύλη esv . Αφού όλα τα σηµεία
(e,T) αριστερά της καµπύλης esv
αντιστοιχούν σε καταστάσεις
υπερκορεσµού οι οποίες, όταν
συνυπάρχουν µε πυρήνες συµπύκνωσης είτε υδροσταγόνες είναι
ασταθείς (βλέπε Κεφ. 4), οι
Σχήµα 3.9 Ισοβαρής µίξη δύο αερίων µαζών
υδρατµοί θα συµπυκνωθούν και η M (e ,T ) και M (e ,T ) Το µίγµα παίρνει την τελική
1 1 1
2 2 2
θερµοδυναµική κατάσταση του κατάσταση M1&M2(e΄,T΄).
µίγµατος θα κινηθεί προς την
καµπύλη esv , όπου και θα ισορροπήσει. Επειδή κατά την συµπύκνωση εκλύεται
λανθάνουσα θερµότητα, η τελική θερµοκρασία ισορροπίας του µίγµατος Τ’ είναι
µεγαλύτερη της αρχικής Τ. Βεβαίως, κατά τη συµπύκνωση ελαττώνονται και αρχική
αναλογία µίγµατος, W, και η τάση των υδρατµών, e. H θερµότητα που εκλύεται είναι
pc p
de
de
= c p dT ⇒
=−
.
(3.73)
dq = − Lv dW ≈ − Lv ε
p
dT
ε Lv
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Η εξίσωση αυτή δίνει την κλίση (de/dT) που διαγράφει η θερµοδυναµική κατάσταση
του µίγµατος κατά την ισοβαρή συµπύκνωση από το σηµείο (e,T) στο σηµείο
ισορροπίας (e΄,T΄), επί της καµπύλης esv .
Στη διαδικασία ισοβαρούς µίξης που περιγράψαµε, οφείλονται φαινόµενα
όπως: η συµπύκνωση της εκπνοής των ανθρώπων και ζώων, και η συµπύκνωση των
υδρατµών που εµπεριέχονται στα καυσαέρια των κινητήρων των αυτοκινήτων, που
παρατηρούνται κατά τη διάρκεια ψυχρών ηµερών, η των καυσαερίων αεροπλάνων
που πετούν σε µεγάλα ύψη, κλπ. Σε ισοβαρή µίξη επίσης οφείλονται και οµίχλες που
παρατηρούνται κατά την ανάµιξη υγρών και ψυχρών αερίων µαζών και είναι γνωστές
ως οµίχλες µίξης
3.7.3 Ξηρή αδιαβατική θερµοβαθµίδα

Θεωρούµε µία ξηρή αέρια µάζα που ανέρχεται (ή κατέρχεται) αδιαβατικά
στην ατµόσφαιρα. Από την Παράγραφο 3.4 γνωρίζουµε ότι η πίεση και η
θερµοκρασία της αέριας αυτής µάζας σχετίζονται µέσω της εξίσωσης του Poisson
(3.34). Επίσης γνωρίζουµε ότι αν η αέρια αυτή µάζα µεταφερθεί από την αρχική της
θέση στο επίπεδο των 1000mb (στην επιφάνεια της θάλασσας) θα έχει, σύµφωνα µε
την (3.35), θερµοκρασία ίση µε τη δυναµική θερµοκρασία Θ. Ποια θα είναι όµως η
θερµοκρασία της σε ένα οποιοδήποτε ύψος, z; Για να απαντήσουµε αυτό το ερώτηµα
χρησιµοποιούµε την υδροστατική εξίσωση
dp = − gρ dz = − g(1 / υ )dz
στη δεξιά πλευρά της (3.33β) παίρνοντας
−

dT
g
=
≡ γξ.
dz c p

(3.73)

Η ποσότητα

γξ ≡

g
9.81(m / s 2 )
=
= 9.8( K / km)
c p 1005( j / K − kg )

ονοµάζεται ξηρή αδιαβατική θερµοβαθµίδα (dry adiabatic lapse rate) και, όπως
φαίνεται από την (3.73), δίνει το ρυθµό µεταβολής της θερµοκρασίας µίας αέριας
µάζας ελεύθερης υδρατµών που µετατοπίζεται κατά το ύψος αδιαβατικά στην
ατµόσφαιρα.
Η ξηρή αδιαβατική θερµοβαθµίδα , γ ξ , χρησιµοποιείται και στην περίπτωση
υγρών αερίων µαζών, όταν η θερµοκρασία τους είναι µεγαλύτερη της θερµοκρασίας
δρόσου, T > Tδ . ∆ηλαδή, σε µη κορεσµένες αέριες µάζες. Βεβαίως η ειδική
θερµοχωρητικότητα, c p , µίας υγρής αέριας µάζας διαφέρει από αυτή µίας ξηρής,
αλλά η διαφορά είναι µικρότερη του 1% και στη πράξη αγνοείται. Ολοκληρώνοντας
την (3.73) παίρνουµε
T ( z ) = T0 − γ ξ z

(3.74)
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για τη µεταβολή της θερµοκρασίας µιας αέριας µάζας που ανέρχεται ή κατέρχεται
αδιαβατικά στην ατµόσφαιρα. Η σταθερά ολοκλήρωσης T0 είναι η θερµοκρασία στο
ύψος αναφοράς z 0 , το οποίο στην προκείµενη περίπτωση πήραµε ίσο µε µηδέν.
Η ξηρή αδιαβατική θερµοβαθµίδα, γ ξ , δεν πρέπει να συγχέεται µε την

ατµοσφαιρική θερµοβαθµίδα (atmospheric lapse rate), γ ≡ −( dT dz ) η οποία παίρνει
τιµές κατά µέσο όρο µεταξύ 6-7 (K/km). Όµως η ατµοσφαιρική θερµοβαθµίδα , γ ,
που µετριέται από τόπο σε τόπο, ή από χρόνο σε χρόνο στον αυτό τόπο, µπορεί να
διαφέρει σηµαντικά από τη µέση τιµή των 6-7 (K/km). Η ατµοσφαιρική
θερµοβαθµίδα, γ , µετριέται τακτικά µε ραδιοβολίσεις σε µετεωρολογικούς σταθµούς
ανά τη γη και χρησιµοποιείται για τον καθορισµό της κατάστασης στατικής
ευστάθειας (βλέπε παρακάτω 3.10) της ατµόσφαιρας και στην πρόβλεψη του καιρού.
3.7.4 Κορεσµένη αδιαβατική και ψευδοαδιαβατική διεργασία

Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, όταν µία υγρή αλλά µη κορεσµένη αέρια µάζα
ανυψώνεται αδιαβατικά στην ατµόσφαιρα η θερµοκρασία της ελαττώνεται γραµµικά,
µε ρυθµό ίσο µε την ξηρή αδιαβατική θερµοβαθµίδα, γ ξ . Από αυτό, και το γεγονός
ότι και η τάση κόρου ελαττώνεται εκθετικά µε τη θερµοκρασία (3.46), είναι
προφανές ότι η ανύψωση αερίων µαζών µπορεί να τις ψύξει επαρκώς ώστε να επέλθει
κορεσµός. Το ύψος που επέρχεται ο κόρος είναι γνωστό ως επίπεδο αδιαβατικής
συµπύκνωσης και εξαρτάται µόνο από την αρχική τάση των υδρατµών και την αρχική
θερµοκρασία. Περαιτέρω ανύψωση της αέριας µάζας οδηγεί στη συµπύκνωση των
υδρατµών και την έκλυση λανθάνουσας θερµότητας. Αν τα προϊόντα της
συµπύκνωσης (νερό ή πάγος)
καθώς
και
η
εκλυόµενη
λανθάνουσα θερµότητα παραµένουν µε την ανερχόµενη αέρια
µάζα, η διαδικασία είναι αδιαβατική και αντιστρεπτή. Η διαδικασία
αυτή είναι γνωστή ως κορεσµένη
αδιαβατική. Επίσης είναι λογικό να
αναµένουµε ότι, εφόσον η εκλυόµενη λανθάνουσα θερµότητα παραµένει µε την ανερχόµενη αέρια
µάζα, θα αντισταθµίζει κατά ένα
µέρος την ψύξη λόγω της αδιαβατικής εκτόνωσης και, συνεπώς, η
θερµοβαθµίδα πάνω από το επίπεδο συµπύκνωσης θα πρέπει να
διαφέρει από την ξηρή αδιαβατική
θερµοβαθµίδα . Αν τώρα έστω και
ένα µικρό µέρος από τα προϊόντα
Σχήµα 3.10 Ψύξη και συµπύκνωση λόγω
της συµπύκνωσης αποβάλλονται αδιαβατικής εκτόνωσης.
από την αέρια µάζα (π.χ. λόγω
βροχόπτωσης), ενώ το µεγαλύτερο µέρος της εκλυόµενης θερµότητας παραµένει, η
διαδικασία παύει να είναι αδιαβατική και αντιστρεπτή. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται
ψευδοαδιαβατική.
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Στην ψευδοαδιαβατική διαδικασία το ποσόν της θερµότητας που αποβάλλεται
µε τα προϊόντα της συµπύκνωσης, σε σύγκριση µε τη θερµότητα που παραµένει, είναι
συνήθως µικρό και συνεπώς η κορεσµένη αδιαβατική θερµοβαθµίδα είναι ουσιαστικά
ίδια µε την ψευδοαδιαβατική. Η αδιαβατική καθώς και η κορεσµένη αδιαβατική
διεργασία διευκρινίζονται στο Σχήµα 3.10. Αρχικά η αέρια µάζα είναι στην
κατάσταση A(e, T ) . Κατά την αδιαβατική ανύψωσή της ακολουθεί την πορεία AQ ,
µε θερµοβαθµίδα γ ξ . Στο σηµείο Q επέρχεται κορεσµός. Η θέση του Q εξαρτάται
από την αρχική κατάσταση A( e, T ) . Περαιτέρω ανύψωση της αέριας µάζας οδηγεί σε
συµπύκνωση των υδρατµών, σε νεφοσταγόνες ή παγοκρυσταλλιδια, την έκλυση
λανθάνουσας θερµότητας και κατά συνέπεια στην ελάττωση του ρυθµού ψύξης. Η
διαδικασία αυτή µπορεί να είναι είτε κορεσµένη αδιαβατική ή ψευδοαδιαβατική.
Στο θερµοδυναµικό διάγραµµα (Σχήµα 3.10) η κατάσταση της αέριας µάζας
ακολουθεί την πορεία QR κατά µήκος της καµπύλης esv (T ) . Η σχέση πίεσης
θερµοκρασίας κατά τη διαδροµή QR βρίσκεται θέτοντας στην (3.62β) το dq = 0 ,
χρησιµοποιώντας την καταστατική εξίσωση (3.11), και την (3.64) να απαλείψουµε το
dN υ , παίρνουµε τη διαφορική εξίσωση (λαµβάνοντας κατά προσέγγιση Τv ~ T)
 dp

L2v es  dT  Lves
c
+
−
+ Rξ  = 0
 p
2
Rυ pT  T  Tp
 p


(3.75)

η οποία µπορεί να ολοκληρωθεί
αριθµητικά.
Η κορεσµένη αδιαβατική
θερµοβαθµίδα βρίσκεται παίρνοντας dq = 0 στην (3.62β) και χρησιµοποιώντας την υδροστατική
εξίσωση να απαλείψουµε τον όρο
− υdp = gdz , οπότε παίρνουµε:
−

γξ
dT
. (3.76)
=γs =
dz

Lv dN υ 
 1 +

c p dT 


Λίγη σκέψη δείχνει ότι σε ένα
νέφος (θερµοδυναµικό σύστηµα
που περιλαµβάνει ξηρό αέρα, Σχήµα 3.11 Αδιαβατική ανύψωση, εκτόνωση,
κορεσµένους υδρατµούς και νεφο- ψύξη και σχηµατισµός νέφους
σταγόνες)
ισχύει
ότι
( dN υ dT ) > 0 , καθόσον όταν ελαττώνεται η θερµοκρασία ελαττώνεται και η τάση
των υδρατµών (συµπυκνώνονται οι υδρατµοί σε νεφοσταγόνες και αυξάνει η υγρή σε
βάρος της αέριας φάσης), ενώ όταν αυξάνει η θερµοκρασία αυξάνει και η τάση των
υδρατµών (εξατµίζονται οι νεφοσταγόνες και αυξάνει η αέρια σε βάρος της υγρής
φάσης). Συνεπώς, η κορεσµένη αδιαβατική, ή ψευδοαδιαβατική, θερµοβαθµίδα είναι
πάντα µικρότερη από την ξηρή αδιαβατική θερµοβαθµίδα , γ s < γ ξ . Το γ s παίρνει
τιµές µεταξύ 4 ( K / km) πλησίον του εδάφους, όπου συναντώνται θερµές και υγρές
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κορεσµένες µάζες και ο όρος ( Lυ c p )( dN υ dT ) είναι σηµαντικός, έως 6 - 7 (Κ/km),
πλησίον της τροπόπαυσης, όπου οι περισσότεροι υδρατµοί έχουν πλέον συµπυκνωθεί
και οι αέριες µάζες είναι ψυχρές και ξηρές και ο όρος ( Lυ c p )( dN υ dT ) τείνει στο
µηδέν. Η διαδικασία αδιαβατικής ανύψωσης, ψύξης και συµπύκνωσης και οι
θερµοβαθµίδες γ ξ και γ s δίδονται παραστατικά στο Σχήµα 3.11.
3.9 Mετεωρολογικοί θερµοδυναµικοί χάρτες η διαγράµµατα

Οι µετεωρολογικοί θερµοδυναµικοί χάρτες αποτελούνται από οικογένειες
καµπυλών, όπως: ισόθερµες, ισοβαρείς, ξηρές και κορεσµένες αδιαβατικές,
κορεσµένες ισοϋγρές, κλπ, για µερικές από τις οποίες παραθέσαµε εξισώσεις στις
προηγούµενες παραγράφους. Οι χάρτες αυτοί χρησιµοποιούνται για την απεικόνιση
της θερµοδυναµικής κατάστασης κάποιας ατµοσφαιρικής περιοχής κάποια
συγκεκριµένη χρονική στιγµή και για την παρακολούθηση της θερµοδυναµικής
κατάστασης αερίων µαζών κατά τις κινήσεις τους στην ατµόσφαιρα. Τα δεδοµένα:
παρατηρήσεις της πίεσης, της θερµοκρασίας, της σχετικής υγρασίας και άλλων
µετεωρολογικών παραµέτρων, σε διάφορα ύψη, πάνω από κάποιον τόπο κάποια
χρονική στιγµή, προέρχονται από ραδιοβολήσεις που γίνονται από διάφορους
µετεωρολογικούς σταθµούς. Τα δεδοµένα εισάγονται σε µετεωρολογικούς χάρτες και
διαδοχικά σηµεία ενώνονται µε συνεχείς γραµµές. Ετσι προκύπτει η επικρατούσα
κατάσταση της υπό µελέτη ατµοσφαιρικής περιοχής τη συγκεκριµένη χρονική
στιγµή. Από τους χάρτες µπορεί να εκτιµηθεί η κατάσταση ευστάθειας της
ατµόσφαιρας και να υπολογιστούν διάφορες µετεωρολογικές ποσότητες, που µαζί µε
άλλα στοιχεία χρησιµοποιούνται στην πρόβλεψη του καιρού.
3.9.1 Το διάγραµµα του Stüve

Ένα παράδειγµα µετεωρολογικού χάρτη είναι το αδιαβατικό διάγραµµα, ή
διάγραµµα του Stüve . Το διάγραµµα του Stüve δίνει µία γραφική παράσταση της
εξίσωσης (3.35) για την αδιαβατική διαδικασία. Γράφοντας αυτή την εξίσωση ως:
 (100 kPa ) k 
p =
T ,
Θ


k

(3.78)

βλέπουµε ότι ένα διάγραµµα του p k έναντι του Τ, για µία σειρά τιµών του Θ ,
( Θ1 , Θ 2 , Θ 3 , L , Θ n ) , δίνει µία οικογένεια από ευθείες. Μία ευθεία γραµµή κατά
µήκος της οποίας το Θ είναι σταθερό ονοµάζεται αδιαβατική.
Στο Σχήµα 3.12 εικονίζεται το διάγραµµα Stüve, όπου διευκρινίζονται οι
συντεταγµένες πίεσης και θερµοκρασίας καθώς και µερικές ισόθερµες, ισοβαρείς και
αδιαβατικές καµπύλες. Η σκιασµένη περιοχή δείχνει το εύρος των τιµών πίεσης και
θερµοκρασίας που ενδιαφέρουν τη µετεωρολογία.
Σε διαγράµµατα που χρησιµοποιούνται στην πράξη, πέρα από τις ισοβαρείς,
ισόθερµες και αδιαβατικές περιλαµβάνονται και ψευδοαδιαβατικές, καθώς και καµπύλες σταθερής κορεσµένης αναλογίας µίγµατος, ws. Το Σχήµα 3.13 δείχνει ένα
µετεωρολογικό χάρτη που χρησιµοποιείται στην πράξη. Οι καµπύλες σταθερής
δυναµικής θερµοκρασίας, ή ξηρές αδιαβατικές, είναι οι συνεχείς παράλληλες ευθείες
µε κλίση προς τ’αριστερά. Σε έκαστη απ’αυτές είναι σηµειωµένη η τιµή της
δυναµικής θερµοκρασίας που αντιστοιχεί: Θι = 250, 260, 2703 …, 350. Οι γραµµές

60
σταθερής κορεσµένης αναλογίας µίγµατος, ws, εικονίζονται διακεκοµµένες µε ελαφρά
κλίση προς τ’ αριστερά, σηµειωµένες µε την τιµή του ws που αντιστοιχεί: ws=0.5,
1.0, 1.5 ,…, 25, 30 g/kg. Οι οριζόντιες συνεχείς γραµµές είναι ισοβαρείς και οι
κατακόρυφες ισόθερµες. Οι καµπύλες που έχουν ελαφρά κυρτότητα και η µεταξύ
τους απόσταση αυξάνει µε την απόσταση, προς τα άνω αριστερά, από τον οριζόντιο
άξονα της θερµοκρασίας, είναι ψεύδοαδιαβατικές.
Ας υποθέσουµε ότι γνωρίζουµε από µετρήσεις πλησίον του
εδάφους ότι µία αέρια µάζα έχει
θερµοκρασία T=23 οC και
αναλογία µίγµατος w=10 g/kg.
Στο µετεωρολογικό χάρτη η
θερµοδυναµική κατάσταση της
αέριας αυτής µάζας αντιστοιχεί
στο (νοητό) σηµείο Α. Προφανώς
η αέρια αυτή µάζα δεν είναι
κορεσµένη, γιατί η αναλογία
µίγµατος κόρου στο Α είναι ws=
~17 g/kg. Συνεπώς, αν η εν λόγω
µάζα µετατοπιστεί κατά το ύψος
θα ακολουθήσει ξηρή αδιαβατική
πορεία (παρά-λληλη προς την
πλησιέστερη ξηρή αδιαβατική)
µέχρι να έρθει σε κατάσταση
κόρου. Τούτο συµβαί-νει στο
σηµείο όπου συναντάται η
καµπύλη ws = w = 10 g/kg. Η
πίεση που αντιστοιχεί στο ση-µείο
Σχήµα 3.12 Το διάγραµµα του Stüve.
αυτό (pis. = 900mb) λέγεται πίεση
ισεντροπικής συµπύκνωσης (isentropic condensation presure), και η θερµοκρασία (Τs
= 12oC), θερµοκρασία συµπύκνωσης. Αντιθέτως, αν η µάζα εψύχετο υπό σταθερή
πίεση, θα επέρχονταν κόρος σε θερµοκρασία Τδ = 14oC. Η θερµοκρασία αυτή είναι
γνωστή ως σηµείο δρόσου.
Αν ή αέρια µάζα ανυψωθεί πάνω από το επίπεδο ισεντροπικής συµπύκνωσης
(pis.=900mb) θα ακολουθήσει την ψευδοαδιαβατική πορεία ΑΒ, (που είναι παράλληλη
προς την πλησιέστερη ψευδοαδιαβατική). Αν τώρα το προφίλ της θερµοκρασίας της
ατµόσφαιρας είναι η καµπύλη AC έχουµε δυνητική αστάθεια, (βλέπε Παράγραφο
3.10.1 & Σχήµα 3.18).
3.9.2 Το τεφίγραµµα

Αληθή Θερµοδυναµικά διαγράµµατα ονοµάζονται εκείνα που η ενέργεια που
απορροφάται ή εκλύεται όταν ένα σύστηµα υποβάλλεται σε µία κυκλική διαδικασία
είναι ανάλογη της επιφάνειας που περιβάλλεται από την καµπύλη που διαγράφεται
στο διάγραµµα καθώς το σύστηµα περνάει από τις διαδοχικές καταστάσεις της
κυκλικής διαδικασίας. Ένα αληθές θερµοδυναµικό διάγραµµα είναι το διάγραµµα
πίεσης ειδικού όγκου (p,υ), που συναντήσαµε στο Σχήµα 3.5. Από τον ορισµό της
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εντροπίας (3.36), προκύπτει ότι η θερµότητα που προστίθεται σε µία κυκλική
διαδικασία είναι:

∫ dq = ∫ Tdϕ = c ∫ Td (ln θ ) .
p

(3.79)

Συνεπώς, ένα διάγραµµα µε συντεταγµένες (Τ,φ), ή ισοδύναµα (Τ,lnθ), έχει την
απαιτούµενη ιδιότητα και είναι ένα αληθές θερµοδυναµικό διάγραµµα.

Σχήµα 3.13, Ένα διάγραµµα Stüve που χρησιµοποιείται στην πράξη.

Ένα τέτοιο διάγραµµα είναι το τεφίγραµµα (ονοµάζεται έτσι από τις
συντεταγµένες του, Τ,φ). Στο τεφίγραµµα , όπως και στο διάγραµµα του Stüve, πέρα
από ισοβαρείς, ισόθερµες και ισεντροπικές (ισοδυναµικές θερµοκρασίες) καµπύλες,
προστίθενται ψευδοαδιαβατικές και κορεσµένες ισοϋγρές (καµπύλες σταθερής
αναλογίας µίγµατος κόρου, ws). Ένα τεφίγραµµα που χρησιµοποιείται από τη
µετεωρολογική υπηρεσία του Καναδά εικονίζεται στο Σχήµα 3.14.
Όπως προαναφέρθηκε, οι θερµοδυναµικοί χάρτες χρησιµοποιούνται στην
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πράξη για τον υπολογισµό διαφόρων µετεωρολογικών ποσοτήτων από δεδοµένα που
προέρχονται από παρατηρήσεις. Μερικές από αυτές είναι:

Σχήµα 3.14 Παράδειγµα τεφιγράµµατος που χρησιµοποιείται στην πράξη. Πέρα από τις ισοβαρείς, τις
ισόθερµες και τις ισεντροπικές, το διάγραµµα περιλαµβάνει ψευδοαδιαβατικές (διακεκοµµένες
καµπύλες, επί των οποίων είναι σηµειωµένη η δυναµική θερµοκρασία υγρού θερµοµέτρου, Θw, σε
βαθµούς Celsius) και ισοϋγρες ( (εστιγµένες καµπύλες, επί των οποίων είναι σηµειωµένη η
κορεσµένη αναλογία µίγµατος, ws, σε g/kg.)

α) Η δυναµική θερµοκρασία, η οποία βρίσκεται ακολουθώντας την ξηρή
αδιαβατική που περνάει από το σηµείο που αντιπροσωπεύει την θερµοδυναµική
κατάσταση της αέριας µάζας όπως προκύπτει από τις παρατηρήσεις στο επίπεδο των
1000mb.
β) Η αναλογία µίγµατος κόρου, βρίσκεται µε παρεµβολή µεταξύ των
κορεσµένων ισοϋγρών.
γ) Η αναλογία µίγµατος, βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας την αναλογία µίγµατος
κόρου µε τη σχετική υγρασία.
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δ) Το σηµείο δρόσου, είναι η θερµοκρασία που µία αέρια µάζα πρέπει να
ψυχθεί ισοβαρώς για να κορεσθεί.
ε) Η πίεση και η θερµοκρασία ισεντροπικής συµπύκνωσης, είναι η πίεση και η
θερµοκρασία που µία αέρια µάζα πρέπει να εκτονωθεί και να ψυχθεί αδιαβατικά για
να κορεσθεί.
ζ) Η θερµοκρασία υγρού θερµοµέτρου και η δυναµική θερµοκρασία υγρού
θερµοµέτρου βρίσκονται ακολουθώντας την ψευδοαδιαβατική που περνάει από το
σηµείο αδιαβατικής συµπύκνωσης ως το αρχικό επίπεδο πίεσης και ως το επίπεδο
των 1000mb, αντίστοιχα.
η) Η ισοδύναµη δυναµική θερµοκρασία είναι η δυναµική θερµοκρασία της
ξηρής αδιαβατικής καµπύλης προς την οποία τείνει ασυµπτωτικά η ψευδοαδιαβατική
που περνάει από το σηµείο αδιαβατικής συµπύκνωσης. Ακολουθώντας την ξηρή αυτή
αδιαβατική στο αρχικό επίπεδο πίεσης διαβάζουµε την ισοδύναµη θερµοκρασία από
την κλίµακα της θερµοκρασίας.
3.9.3 Παραδείγµατα χρήσεως των µετεωρολογικών διαγραµµάτων
Παράδειγµα 3.2 Ένα µη κορεσµένο δείγµα αέρα στα 600 mb έχει θερµοκρασία 260
Κ. α) Ποια θα είναι η θερµοκρασία του αν κατέλθει αδιαβατικά στα 800 mb. β) Ποια
είναι η δυναµική του θερµοκρασία;
Παράδειγµα 3.3 Ένα δείγµα ατµοσφαιρικού αέρα στα 1000mb έχει θερµοκρασία 18
ο
C και αναλογία µίγµατος 6 g/kg. Ποια είναι η σχετική του υγρασία και ποιο το
σηµείο δρόσου;
Παράδειγµα 3.4 Μία αέρια ατµοσφαιρική µάζα θερµοκρασίας 15 οC και σηµείου
δρόσου 2 οC υψώνεται αδιαβατικά από τη στάθµη των 1000 mb. α) Καθορίστε την
πίεση και τη θερµοκρασία ισεντροπικής συµπύκνωσης. β) Αν ο αέρας συνεχίσει να
ανέρχεται για 200mb πάνω από το επίπεδο που άρχισε η συµπύκνωση ποια θα είναι η
τελική του θερµοκρασία και πόσο νερό θα συµπυκνωθεί;
Παράδειγµα 3.5 Μια αέρια µάζα στα 950mb έχει θερµοκρασία 14 οC και αναλογία
µίγµατος 8 g/kg. α) Ποιο είναι το σηµείο δρόσου; β) Η αέρια αυτή µάζα ανυψώνεται
στα 700mb περνώντας πάνω από την κορυφή ενός βουνού και χάνει, λόγω
βροχόπτωσης, το 70% από το νερό που συµπυκνώθηκε. Καθορίστε: γ) τη
θερµοκρασία, δ) τη δυναµική θερµοκρασία, ε) τη αναλογία µίγµατος και ζ) το σηµείο
δρόσου όταν η αέρια αυτή µάζα επιστρέφει στα 950mb στην πίσω πλευρά του
βουνού.
3.10 Η έννοια της στατικής ευστάθειας

Σύµφωνα µε την αρχή του Αρχιµήδη, όταν ένα σώµα τοποθετείται σε ένα
ρευστό υφίσταται µία δύναµη άνωσης ίση µε το βάρος του ρευστού που εκτοπίζει.
Σαν συνέπεια, αν το βάρος του εκτοπιζοµένου ρευστού είναι µεγαλύτερο από το
βάρος του σώµατος το σώµα αναδύεται, αν είναι µικρότερο το σώµα βυθίζεται, και
αν είναι ίσο το σώµα παραµένει στην αρχική του θέση. Μεταξύ άλλων, σ’αυτή την
αρχή οφείλονται και µερικά φαινόµενα αστάθειας που παρατηρούνται στην
ατµόσφαιρα και σε άλλα ρευστά. Π.χ. αν πάρουµε ένα δοχείο που περιέχει ένα
οµοιογενές υγρό και θερµάνουµε ένα µέρος του κατώτερου στρώµατός του
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δηµιουργείται
µία
κατακόρυφος
αστάθεια που οδηγεί σε ανοδικές και
καθοδικές κινήσεις των διαφόρων
στρωµάτων του ρευστού. Τούτο
συµβαίνει γιατί η πυκνότητα του
θερµότερου υγρού ελαττώνεται. Το
θερµότερο ρευστό γίνεται ελαφρύτερο
από το περιβάλλον του και λόγω της
άνωσης ανέρχεται, ενώ ψυχρότερο
ρευστό από τα ανώτερα στρώµατα
κατέρχεται. Το ίδιο πράγµα συµβαίνει
και στην ατµόσφαιρα. Όταν µία αέρια
µάζα θερµαίνεται, ανέρχεται, ενώ ψυχρές αέριες µάζες κατέρχονται.
Μία αέρια µάζα κινείται στην
κατακόρυφη κατεύθυνση στην ατµόσφαιρα υπό την επίδραση δύο δυνάµεων: της βαρύτητας και της άνωσης. Η
Σχήµα 3.15 Κατακόρυφες δυνάµεις που
στατική κατάσταση της ατµόσφαιρας δρούν σε µία ατµοσφαιρική µάζα
διερευνάται εξετάζοντας την καθαρή στοιχειώδους όγκου δV΄.
δύναµη που δρα σε ένα στοιχείο της
ατµόσφαιρας σε µία στοιχειώδη µετατόπιση. Αν η καθαρή δύναµη τείνει να το
επαναφέρει στην αρχική του θέση, τότε λέµε ότι η ατµόσφαιρα είναι ευσταθής. Αν
είναι µηδέν, το στοιχείο παραµένει ακίνητο στη θέση του οπότε η ατµόσφαιρα είναι
στατικά ουδέτερη ή αδιαβατική. Αν η καθαρή δύναµη τείνει να το αποµακρύνει από
την αρχική του θέση, τότε λέµε ότι η ατµόσφαιρα είναι ασταθής.
Η καθαρή δύναµη που δρα σε ένα στοιχείο ατµοσφαιρικού αέρα όγκου δ V ' ,
Σχήµα 3.15) είναι το διανυσµατικό άθροισµα της δύναµης της βαρύτητας − gρ 'δV '
και της άνωσης gρδ V '
δF = g( ρ − ρ ′ )δ V ′ .
(3.80)
Οι τονούµενες ποσότητες αναφέρονται στο υπό µελέτη ατµοσφαιρικό στοιχείο και οι
άτονες στην ατµόσφαιρα που το περιβάλλει.
Σύµφωνα µε το 2ο νόµο του Newton, υπό την επίδραση αυτής της δύναµης η
κίνηση του στοιχείου δίνεται από την εξίσωση (ma = ρ’a = (ρ-ρ’)g)
d 2δ z
T′ − T
ρ − ρ′
=g
,
(3.81)
=g
2
T
dt
ρ′
όπου χρησιµοποιήσαµε την καταστατική εξίσωση των αερίων και το γεγονός ότι
p ′ ≈ p , (βλέπε Παράγραφο 3.7).
Τώρα, εάν η θερµοκρασία της ατµόσφαιρας µεταβάλλεται σύµφωνα µε την
σχέση T = T0 − γ δz όπου γ = −( dT dz ) είναι η ατµοσφαιρική θερµοβαθµίδα, ενώ
για αδιαβατικές µετατοπίσεις έχουµε T ′ = T0 − γ ξ δz όπου γ ξ = ( g c p ) είναι η ξηρή
αδιαβατική θερµοβαθµίδα (3.73), και πάρουµε δz = z 0 − z ως την στοιχειώδη
µετατόπιση και ως T0 την θερµοκρασία στο αρχικό ατµοσφαιρικό ύψος z 0 , τότε
αντικαθιστώντας αυτές τις σχέσεις στην (3.81) παίρνουµε
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γξ − γ
d 2δz
g
=
−
δz .
dt 2
T

(3.82α)

Αυτή η εξίσωση µπορεί να γραφτεί και ως
d 2δz
dΘ
δz .
2 = −g
Θdz
dt

(3.82β)

Τούτο µπορεί να αποδειχτεί παίρνοντας την παράγωγο του λογαρίθµου της (3.35) ως
προς το z και συγκρίνοντας µε την δεξιά πλευρά της (3.82α).
R/ c p

 p0 
d 
dΘ
dT
Rdp
dΘ
1  dT
g  γξ − γ
ln Θ = T  
=
−
⇒
= 
+  =
,
⇒
dz 
T
Θdz Tdz c p pdz
Θdz T  dz c p 
 p


Στην αναγωγή χρησιµοποιήσαµε την υδροστατική εξίσωση και την καταστατική
εξίσωση στον όρο
γξ
Rdp
Rgρ
Rg
g
−
=
=
=
=
.
c p pdz c p p c p RT c p T T
Οι διαφορικές εξισώσεις (3.82α ,β) που υπακούει η στοιχειώδης µετατόπιση, δz ≡ x ,
είναι αντίστοιχες µε αυτήν που διέπει την κίνηση αρµονικού ταλανντωτή, δηλαδή
d 2x
= −ω 2 x ,
dt 2
όπου ω είναι η συχνότητα ταλάντωσης
gdΘ g(γ ξ − γ )
.
ω2 =
=
Θdz
T

(3.83)

Η (3.83) έχει τις γενικές λύσεις:
x ( t ) = x 0 exp( ± iωt ) .

(3.84)

Η ποσότητα ω έχει µονάδες γωνιακής συχνότητας και είναι γνωστή ως συχνότητα
Brunt-Väisälä*. Αυτή είναι η συχνότητα µε την οποία ταλαντούται αέρια µάζα οταν
µετατοπιστεί κατακόρυφα από την θέση ισορροπίας της και αφεθεί ελεύθερη υπό την
επίδραση της δύναµης επαναφοράς που δίνεται από την (3.80).
Από τον ορισµό της συχνότητας Brunt-Väisälä εξάγουµε τα ακόλουθα
συµπεράσµατα για τη µορφή των λύσεων (3.84) που αφορούν την ατµοσφαιρική
ευστάθεια:
a) αν η παράγωγος ( dΘ / dz ) > 0, ή αν γ ξ > γ , η συχνότητα ω είναι
πραγµατική, οι λύσεις (3.84) είναι αρµονικής µορφής και η ατµόσφαιρα είναι
ευσταθής,

*

Οι θερµοκρασίες Θ και Τ στη συχνότητα Brunt Vaisälä εκτιµώνται στο ύψος z 0 (βλέπε σχήµα 3.16).
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b) αν η παράγωγος ( dΘ / dz ) < 0, ή αν γ ξ < γ , η συχνότητα ω είναι
φανταστική, οι λύσεις (3.84) είναι εκθετικής µορφής και η ατµόσφαιρα είναι
ασταθής, και,
c) αν η παράγωγος ( dΘ / dz ) = 0, ή αν γ ξ = γ , η συχνότητα ω είναι µηδέν, οι
λύσεις (3.84) είναι σταθερής µορφής και η ατµόσφαιρα είναι αδιαβατική,
(ουδέτερης ευστάθειας).
. × 10 −2 s-1, και συνεπώς, η
Στην πρώτη περίπτωση a) η ω είναι περίπου 12
περίοδος ταλάντωσης τ = 2π/ω~8min.
3.10.1 Ατµοσφαιρική θερµοβαθµίδα και ατµοσφαιρική ευστάθεια

Από τα προηγούµενα είναι προφανές ότι η ατµοσφαιρική ευστάθεια
σχετίζεται άµεσα µε τη θερµοβαθµίδα , ή µε τη βαθµίδα της δυναµικής θερµοκρασίας
της ατµόσφαιρας. Συνεπώς, για να προσδιορίσουµε τη κατάσταση ευστάθειας ενός
ατµοσφαιρικού στρώµατος είναι αρκετό να γνωρίζουµε την κατά το ύψος κατανοµή
της δυναµικής (ή της πραγµατικής) θερµοκρασίας στο στρώµα. Συνήθως λέµε πρέπει
να γνωρίζουµε το προφίλ της δυναµικής (ή της πραγµατικής) θερµοκρασίας του
στρώµατος. Τα προφίλ της πραγµατικής και της δυναµικής θερµοκρασίας ενός
ατµοσφαιρικού στρώµατος καθορίζονται από µετρήσεις της θερµοκρασίας, της
πίεσης και της σχετικής υγρασίας µέσω ραδιοβολίσεων (βλέπε 3.2). Η διερεύνηση
της κατάστασης στατικής ευστάθειας του στρώµατος καθορίζεται εφαρµόζοντας τα
κριτήρια της προηγούµενης παραγράφου στα αποτελέσµατα των µετρήσεων. Η
διαδικασία διευκρινίζεται στο Σχήµα 3.16.
α) Ακόρεστος (υδρατµών)
αέρας

Πρώτα υποθέτουµε ότι ο
αέρας του στρώµατος δεν
είναι
κορεσµένος
από
υδρατµούς. Η διακεκοµµένη
ευθεία στο Σχήµα 3.16 είναι
µία ξηρή αδιαβατική. Συνεπώς, η δυναµική θερµοκρασία κατά µήκος αυτής της
γραµµής είναι σταθερή, Θ =
σταθερή, η βαθµίδα της δυναµικής θερµοκρασίας είναι µηδέν, ( dΘ dz ) = 0 , και η θερµοβαθµίδα − ( dT dz ) = γ ξ .
Είναι χρήσιµο να θυµόµαστε
ότι αριθµητικά η ξηρή αδιαβατική θερµοβαθµίδα, γ ξ ,

Σχήµα 3.16 Γραφική διερεύνηση της ατµοσφαιρικής

είναι περίπου ίση µε ένα στατικής ευστάθειας.
βαθµό Celsius ανά εκατό
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µέτρα, γ ξ = ( g / c p ) = 9.81 ( m / s 2 ) / 1005 (j/K-kg)= .00976( K / m) ≈ 1K / 100m . Οι
συνεχείς ευθείες ΑΑ΄ και ΒΒ΄ αντιπροσωπεύουν εξιδανικευµένα αποτελέσµατα
ραδιοβολίσεων, δηλαδή αντιπροσωπεύουν την ατµοσφαιρική θερµοβαθµίδα γ.
Θεωρούµε ένα στοιχειώδη όγκο, δV, ακόρεστου ατµοσφαιρικού αέρα που
βρίσκεται αρχικά στο ύψος z0. Σε µια αδιαβατική µετατόπιση, δz, η θερµοδυναµική
κατάσταση του στοιχείου κινείται κατά µήκος της ξηρής αδιαβατικής που είναι η
διακεκοµµένη ευθεία, ΓΓ΄. Κατά τη µετατόπιση η πίεση του στοιχείου προσαρµόζεται
γρήγορα στην πίεση του περιβάλλοντος, p ′ = p . Συνεπώς, η πυκνότητά του
στοιχείου, ρ ′ = p / RT ′ , είναι µεγαλύτερη (ή µικρότερη) από την πυκνότητα του
περιβάλλοντος, ρ = p / RT , εξαρτουµένου από το αν η θερµοκρασία του στοιχείου,
Τ΄, είναι µικρότερη (ή µεγαλύτερη), αντίστοιχα, από τη θερµοκρασία του
περιβάλλοντος, Τ. Στην περίπτωση που η πυκνότητα του στοιχείου είναι µεγαλύτερη
από την πυκνότητα του περιβάλλοντος το στοιχείο κατέρχεται, στην περίπτωση που
είναι µικρότερη ανέρχεται.
Ας υποθέσουµε πρώτα ότι η θερµοκρασία του υπό µελέτη ατµοσφαιρικού
στρώµατος δίδεται από την συνεχή ευθεία ΑΑ΄. Στην περίπτωση που το στοιχείο
µετατοπιστεί προς τα άνω, δz > 0, η θερµοκρασία του θα είναι µικρότερη από τη
θερµοκρασία του περιβάλλοντος, Τ΄< Τ, η πυκνότητά του θα είναι µεγαλύτερη από
την πυκνότητα του περιβάλλοντος, ρ΄> ρ, και το στοιχείο θα κινηθεί προς την αρχική
του θέση, z0. Στην περίπτωση που το στοιχείο µετατοπιστεί προς τα κάτω, δz < 0, η
θερµοκρασία του θα είναι µεγαλύτερη από τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος, Τ΄>
Τ, η πυκνότητά του θα είναι µικρότερη από την πυκνότητα του περιβάλλοντος, ρ΄< ρ,
και το στοιχείο πάλι θα κινηθεί προς την αρχική του θέση, z0. Συνεπώς, το προφίλ
θερµοκρασίας ΑΑ΄ αντιπροσωπεύει ένα ευσταθές ατµοσφαιρικό στρώµα. Αυτή η
περίπτωση αντιστοιχεί στην περίπτωση a) της Παραγράφου 3.10, όπου οι λύσεις
(3.84) είναι αρµονικής µορφής.
Στη συνέχεια ας υποθέσουµε
Title: Graphics produced by IDL
ότι το προφίλ της θερµοκρασίας του Creator: IDL Version 4.0.1 (ultrix mipsel)
υπό µελέτη ατµοσφαιρικού στρώµατος CreationDate: Wed Jan 7 17:17:49 1998
δίδεται από την συνεχή ευθεία ΒΒ΄.
Στην περίπτωση που το στοιχείο
µετατοπιστεί προς τα άνω, δz > 0, η
θερµοκρασία του θα είναι µεγαλύτερη
από τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος, Τ΄> Τ, η πυκνότητά του θα
είναι µικρότερη από την πυκνότητα
του περιβάλλοντος, ρ΄< ρ, και το
στοιχείο θα αποµακρυνθεί από την
αρχική του θέση, z0. Στην περίπτωση
που το στοιχείο µετατοπιστεί προς τα
κάτω, δz < 0, η θερµοκρασία του θα
είναι µικρότερη από τη θερµοκρασία
του περιβάλλοντος, Τ΄< Τ, η
πυκνότητά του θα είναι µεγαλύτερη Σχήµα 3.17 Συνθήκες κατακόρυφης στατικής
από την πυκνότητα του περιβά- ευστάθειας για ακόρεστο και κορεσµένο αέρα.
λλοντος, ρ΄> ρ, και το στοιχείο πάλι
θα αποµακρυνθεί από την αρχική του θέση, z0. Συνεπώς, το προφίλ θερµοκρασίας
ΒΒ΄ αντιπροσωπεύει ένα ασταθές ατµοσφαιρικό στρώµα. Αυτή η περίπτωση
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αντιστοιχεί στην περίπτωση b) της Παραγράφου 3.10, όπου οι λύσεις (3.84) είναι
εκθετικής µορφής.
Τέλος στην αδιαβατική περίπτωση, c) της Παραγράφου 3.10, το προφίλ του
υπό µελέτη ατµοσφαιρικού στρώµατος συµπίπτει µε τη διακεκοµµένη ευθεία. Τότε
προφανώς σε οποιαδήποτε µετατόπιση η θερµοδυναµική κατάσταση του στοιχείου
συµπίπτει µε αυτή του περιβάλλοντος και συνεπώς το προφίλ ΓΓ΄ αντιπροσωπεύει
ένα ατµοσφαιρικό στρώµα ουδέτερης ευστάθειας.
β) Κορεσµένος (υδρατµών) αέρας

Αν τώρα θεωρήσουµε κορεσµένο αέρα µε την παρουσία νεφοσταγόνων
(κατάσταση που συναντάται στα νέφη), είναι προφανές ότι οποιαδήποτε αδιαβατική,
ή ψευδοαδιαβατική, µετατόπιση ενός στοιχειώδους µέρους του κορεσµένου αέρα θα
ακολουθήσει την ψευδοαδιαβατική καµπύλη που διέρχεται από την αρχική του θέση,
z0. Στην προκείµενη περίπτωση, η προηγούµενη ανάλυση ευστάθειας µπορεί να
επαναληφθεί αρκεί να χρησιµοποιηθεί αντί της ξηρής αδιαβατικής θερµοβαθµίδας,
γ ξ , η κορεσµένη αδιαβατική θερµοβαθµίδα, (3.76), γ s . Οι συνθήκες κατακόρυφης
στατικής ισορροπίας (ευστάθειας, ή αστάθειας) για κορεσµένο και ακόρεστο αέρα
συνοψίζονται στο Σχήµα 3.17. Αν στο αρχικό σηµείο z0, η θερµοβαθµίδα του
περιβάλλοντος είναι προς τ’ αριστερά της
ξηρής αδιαβατικής θερµοβαθµίδας, γ > γ ξ , η ατµόσφαιρα είναι απόλυτα ασταθής.
∆ηλαδή, είναι ασταθής ασχέτως του αν ή όχι ο αέρας είναι κορεσµένος. Αν η
θερµοβαθµίδα του περιβάλλοντος είναι προς τα δεξιά της κορεσµένης αδιαβατικής ή
ψευδοαδιαβατικής θερµοβαθµίδας, γ < γ s , η ατµόσφαιρα είναι απόλυτα ευσταθής.
∆ηλαδή, είναι ευσταθής ασχέτως του αν ή όχι ο αέρας είναι κορεσµένος. Τέλος, αν η
θερµοβαθµίδα του περιβάλλοντος είναι µεταξύ της ξηρής αδιαβατικής και της
κορεσµένης αδιαβατικής θερµοβαθµίδας, γ ξ > γ > γ s , η ατµόσφαιρα είναι ευσταθής
αν είναι ακόρεστη και ασταθής αν είναι κορεσµένη.
Ενδιαφέρουσα είναι και η περίπτωση της λανθάνουσας αστάθειας κατά την
οποία µία ευσταθής ακόρεστη αέρια µάζα οδηγείται σε αστάθεια όταν εξαναγκάζεται
να ανυψωθεί από µηχανικά αίτια,
όπως συµβαίνει κατά την προσέγγιση ενός ψυχρού µετώπου, ή όταν
οριζόντιοι άνεµοι αναγκά-ζονται να
ανυψωθούν για να περάσουν ένα
φυσικό εµπόδιο, π.χ. µία οροσειρά.
Αφού η εξαναγκαστικά ανερχόµενη
αέρια µάζα είναι αρχικά ακόρεστη
και ευσταθής, κατά την αρχική
ανύψωση, όπως φαίνεται στο
Σχήµα 3.18, θα ακολουθήσει ξηρή
αδιαβατική πορεία µέχρι το σηµείο
αδιαβατικής συµπύκνωσης, Q. Από
αυτό το επίπεδο και πάνω, και
εφόσον το µηχανικό αίτιο ανύψωσης εξακολουθεί να υφίσταται,
η ανερχόµενη αέρια µάζα θα
ακολου-θήσει
ψεύδοαδιαβατική
Σχήµα 3.18 Λανθάνουσα αστάθεια.
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πορεία µέχρι το σηµείο ελεύθερης µεταγωγής η µεταφοράς, R, όπου η
ψεύδοαδιαβατική καµπύλη τέµνει το προφίλ θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας. Κατά
τη διαδροµή QR η ανερχόµενη αέρια µάζα είναι κορεσµένη αλλά ευσταθής και,
συνεπώς, η ανύψωση πρέπει να οφείλεται σε µηχανικά αίτια. Πάνω όµως από το
σηµείο ελεύθερης µεταγωγής, R, η ανερχόµενη αέρια µάζα έχει επαρκώς θερµανθεί,
από την έκλυση λανθάνουσας θερµότητας, ώστε να έχει καταστεί ελαφρύτερη από
τον αέρα του περιβάλλοντος, και, συνεπώς, συνεχίζει να ανέρχεται, χωρίς κατ’
ανάγκη τη βοήθεια µηχανικής ανύψωσης, αλλά λόγω της αυξανόµενης άνωσης από
την έκλυση λανθάνουσας θερµότητας. Η περιοχή πάνω από το σηµείο ελεύθερης
µεταγωγής, R, ονοµάζεται περιοχή λανθάνουσας αστάθειας.
Από τα προηγούµενα είναι προφανές ότι η µελέτη της ατµοσφαιρικής
ευστάθειας είναι πολύ σηµαντική στην πρόγνωση του καιρού. Έτσι, αν σχετική
υγρασία είναι επαρκής και η επικρατούσα ατµοσφαιρική θερµοκρασία είναι τέτοια
ώστε να ευνοεί κατακόρυφες κινήσεις αερίων µαζών, έχουµε το σχηµατισµό νεφών
µεταφοράς. Η µελέτη της φαινοµενολογίας και των φυσικών διεργασιών που οδηγούν
στη δηµιουργία νεφών είναι το αντικείµενο το επόµενου κεφαλαίου.
Κεφάλαιο 3. Ασκήσεις

1. Η εξίσωση των Clausius-Clapeyron
des
L dT
=
es
Rυ T 2
συνδέει την τάση υδρατµών µε τη θερµοκρασία για κατάσταση κόρου υπεράνω
επιφανείας ύδατος ή πάγου. Για το τριπλό σηµείο έχουµε T =273o K και
es =611
. mb . ∆εχθείτε σε πρώτη προσέγγιση ότι L=const και αποδείξτε ότι
log 10 es = A + BT −1 . Βρείτε τις αναλυτικές σχέσεις για τα Α και Β και υπολογίστε
τις τιµές τους για κατάσταση κόρου υπεράνω ύδατος. Υπολογίστε το es σε mb στη
θερµοκρασία των 20 o C .
2. Εάν es και esi είναι οι τάσεις κόρου υδρατµών υπεράνω ύδατος και πάγου
αντίστοιχα χρησιµοποιήστε την εξίσωση των Clausius-Clapeyron και υπολογίστε
µια αναλυτική σχέση για τη διαφορά es - esi κάνοντας χρήση των τιµών που
ξέρετε για το τριπλό σηµείο. Σε ποια θερµοκρασία η διαφορά es - esi γίνεται
µέγιστη; Κάνετε ένα διάγραµµα του es - esi ως συνάρτηση της θερµοκρασίας στην
κλίµακα από 0 έως −30 o C , αφού πάρετε σε πρώτη προσέγγιση ότι Lν Lπ είναι
ανεξάρτητες της θερµοκρασίας (χρησιµοποιήστε εάν είναι δυνατόν πρόγραµµα
στον υπολογιστή και κάνετε ενα γράφηµα του es - esi = f(T)).
3. Η ειδική υγρασία ορίζεται ως ο λόγος της µάζας των υδρατµών σε ένα ορισµένο
όγκο δια της ολικής µάζας του υγρού αέρα στον ίδιο όγκο. Εάν η ειδική υγρασία
ενός δείγµατος αέρα είναι 0.0196 στους 30 o C να βρείτε την διέπουσα
θερµοκρασία, και εάν η ολική πίεση του υγρού αέρα είναι 1014mb να βρείτε την
πυκνότητά του.
4. Μετρήσεις σε ένα νέφος στη στάθµη των 900mb δείχνουν ότι η θερµοκρασία είναι
0 o C και η αναλογία µίγµατος κόρου Ws =4.2 g / kg . Αργότερα στην ίδια στάθµη
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και λόγω απορρόφησης ηλιακής ακτινοβολίας η θερµοκρασία του νέφους είναι
10 o C ενώ Ws =8.5g / kg . Πόση είναι η µεταβολή της ενθαλπίας ανά µονάδα µάζας;
5. Αέρας θερµοκρασίας 20 o C και αναλογίας µίγµατος W =10 g / kg −1 υψώνεται από
τη στάθµη των 1000mb σ' αυτή των 700mb περνώντας πάνω από ένα βουνό και
στη συνέχεια κατέρχεται απ' την άλλη πλευρά του βουνού στη στάθµη των 900mb.
Βρείτε µε τη χρήση του ψευδοαδιαβατικού διαγράµµατος τη θερµοκρασία του και
το σηµείο δρόσου στη στάθµη των 900mb αφού λάβετε υπόψη ότι 10% των
υδρατµών έφυγαν εκτός του νέφους λόγω βροχόπτωσης. Περιγράψτε τη
θερµοδυναµική κατάσταση του αέρα σε ορισµένες χαρακτηριστικές στάθµες κατά
την άνοδο και κάθοδό του.
6. Κατά τη νύκτα ο αέρας πάνω από το έδαφος χάνει θερµότητα λόγω ακτινοβολίας
και αγωγής προς το έδαφος µε ρυθµό 10cal / kg.min . Η αρχική θερµοκρασία και η
τάση των υδρατµών είναι T1 =10 o C και es1 =10mb . Να βρεθεί:
1) Ποιος είναι ο ρυθµός ψύξης (σε o K/min ) πριν επέλθει συµπύκνωση;
2) Σε ποια θερµοκρασία ο αέρας γίνεται κορεσµένος υδρατµών;
3) Κατά προσέγγιση αρχικόs ρυθµόs ψύξης του αέρα όταν σχηµατίζεται
οµίχλη.
7. Μια µάζα αέρα υψώνεται από κοντά στο έδαφος και σε πίεση 1000mb στη στάθµη
των 800mb. Μέχρις εκεί δεν λαµβάνει χώρα συµπύκνωση. ∆εχθείτε ότι η αέρια
αυτή µάζα δεν αναµιγνύεται µε τον περιβάλλοντα αέρα και ότι δεν ανταλλάσσει
θερµότητα µε αυτόν. Η αρχική της θερµοκρασία είναι 20 o C . Βρείτε:
1) Ποια είναι η τελική θερµοκρασία της αέριας µάζας;
2) Ποια είναι η αρχική και τελική της δυναµική θερµοκρασία;
3) Αν η θερµοβαθµίδα του περιβάλλοντα αέρα είναι σταθερή και ίση µε
6 o K / km υπολογίστε το ύψος της στάθµης των 500mb.
4) Τη θερµοκρασία του περιβάλλοντα αέρα σ' αυτό το ύψος.
8. Να βρείτε την συχνότητα Brunt-Väisälä (η οποία καθορίζει την ατµοσφαιρική
ευστάθεια) συναρτήσει της δυναµικής θερµοκρασίας και της θερµοβαθµίδας της.
9. Υποθέστε ότι ο αέρας κοντά στο έδαφος βρίσκεται σε πίεση po =1000mb και
θερµοκρασία To . Η θερµοκρασία ελαττώνεται µε το ύψος µε µια σταθερή
θερµοβαθµίδα, έτσι ώστε στα 500m ύψος γίνεται Τ. Θεωρείστε τις ακόλουθες
περιπτώσεις
(ι) To =30 o C , T =24 o C και (ιι) To =20 o C , T =17 o C
Βρείτε :
1) Την πίεση p στα 500m για κάθε περίπτωση
2) Τη δυναµική θερµοκρασία θ στο έδαφος και στα 500m για κάθε περίπτωση
3) Την κατακόρυφη θερµοβαθµίδα για κάθε περίπτωση. Εξηγείστε αν ο αέρας
είναι "ευσταθής" ή όχι και αν όχι τι θα συµβεί;

