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Temperatūras izmaiĦas atkarībā no augstuma, 
atmosfēras stabilitātes un piesārĦojuma 

 
Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, 
mākoĦu veidošanos, nokrišĦus un atmosfēras piesārĦojuma kustību. Ja atmosfēra ir stabila, 
gaisa vertikālā pārvietošanās ir ierobežota un gaisa piesārĦojums pamatā paliekt tur pat, kur 
tas veidojas un netiek izkliedēts vai „atšėaidīts” atmosfērā. Tajā pat laikā, ja atmosfēra ir 
nestabila, gaisa vertikālā pārvietošanās noved pie piesārĦojuma izkliedēšanās vertikālā 
virzienā. Tas nozīmē, ka piesārĦojuma koncentrācija gaisā ir atkarīga ne tikai no 
piesārĦojuma avota intensitātes, bet arī no atmosfēras stabilitātes. 
 
Noteiksim atmosfēras stabilitāti, izmantojot gaisa paketes jēdzienu, kas tiek ieviests 
meteoroloăijā. Tiek pieĦemts, ka šī gaisa pakete adiabātiski vai nu paceĜas uz augšu vai 
nolaižas uz leju atmosfērā. Var salīdzināt temperatūru šajā paketē ar apkārtējā gaisa 
temperatūru. Mēs redzēsim, ka daudzos gadījumos šī gaisa pakete, kura satur 
piesārĦojumu, sākot pacelties no zemes līmeĦa, sasniedzot noteiktu augstumu, apstājas. Šo 
augstumu sauc par sajaukšanās augstumu. Jo lielāks ir sajaukšanās augstums, jo mazāka 
atmosfēras piesārĦojuma koncentrācija. Mēs novērtēsim sajaukšanās augstumu un 
noteiksim oglekĜa monoksīda, ko izsviež atmosfērā motocikli Hanojas centrā rīta kustības 
sastrēgumstundā. Šajā laikā sajukšanās augstums ir ierobežots, jo pastāv temperatūras 
inversija (gaisa temperatūra pieaug, pieaugot augstumam no zemes). Šajos apstākĜos 
paketes pacelšanās augstums ir apmēram 119 m. 
 
PieĦemsim, ka gaiss ir ideāla divatomu gāze, ar molāro masu µ  = 29 g/mol. 

Kvazi statiskas adiabātiskas transformācijas apraksta vienādojums constpVγ = , kur 

p

V

c

c
γ =  ir attiecība starp gāzes izobārisku un izohorisku siltumietilpību. 

Ja nepieciešams, vari izmantot sekojošas konstantes: 

Universālā gāzu konstante R = 8.31 J/(mol.K). 

Atmosfēras spiediens uz zemes0p =  101.3 kPa. 

Brīvās krišanas paātrinājums ir nemainīgs g = 9.81 m/s2 

Gaisa molārā izobāriskā siltumietilpība: 
7

2pc R= , ūdens tvaiku 4pc R= . 

Gaisa molārā izohoriskā  siltumietilpība: 
5

2Vc R= , ūdens tvaiku 3Vc R= . 
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Matemātikas piebildes 
a. 

 

b. Diferenciālvienādojuma =
dx

Ax B
dt

+   (A un B  ir konstantes) atrisinājums ir                              

( ) ( )1
B

x t x t
A

= +  , kur ( )1x t  diferenciālvienādojuma =0
dx

Ax
dt

+  atrisinājums. 

c. 
1

1lim
x

x e
x→∞

 + = 
 

 

 
1. Spiediena maiĦa atkarībā no augstuma 

 
1.1 PieĦem, ka atmosfēras temperatūra nav atkarība no augstuma un ir T0 . Uzraksti 

formulu, kas apraksta atmosfēras spiediena p atkarību no augstuma z. 
1.2 PieĦem, ka atmosfēras temperatūra atkarībā no augstuma mainās saskaĦā ar 

izteiksmi  

( ) ( )0T z T z= − Λ  

 kur Λ  sauc par atmosfēras temperatūras izmaiĦas ātrumu (temperatūras vertikālais 
gradients ir - Λ ) 
 1.2.1. Uzraksti šajā gadījumā formulu, kas apraksta atmosfēras spiediena p atkarību 
no augstuma z. 
 
 1.2.2. Process, kuru var saukt par brīvo konvekciju, notiek tajos gadījumos, kad 
gaisa blīvums pieaug pieaugot augstumam. Kādai ir jābūt parametra Λ vērtībai, lai varētu 
notikt brīvā konversija? 
 

2. Gaisa paketes temperatūras izmaiĦas vertikālā kustībā. 
 
Apskati gaisa paketi, kas atmosfērā pārvietojas vertikāli uz augšu vai uz leju. Gaisa pakete 
parasti ir relatīvi liela ar lineārajiem izmēriem, kas tipiski ir vairāki metri. To var uzskatīt 
par neatkarīgu termodinamisku objektu. Tajā pašā laikā var uzskatīt, ka temperatūra šīs 
paketes visā tilpumā ir vienāda. Gaisa paketes vertikālu pārvietošanos var uzskatīt par 
kvazi adiabātisku procesu. Tas nozīmē, ka var neievērot gaisa paketes siltuma apmaiĦu ar 
apkārtējo atmosfēru. Ja gaisa pakete atmosfērā ceĜas uz augšu, tā izplešas, un tās 
temperatūra pazeminās. Ja turpretī pakete kustas virzienā uz leju, pieaugošais apkārtējās 
vides spiediens paketi saspiedīs, un tās temperatūra pieaugs. 
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Tā kā paketes izmēri nav īpaši lieli, var pieĦemt, ka atmosfēras spiediens uz ārējās gaisa 
paketes robežas visur ir vienāds p(z), kur z ir gaisa paketes centra augstums. Temperatūra 

gaisa paketē ir visur vienāda un vienāda ar ( )parcelT z , kura vispārīgā gadījumā atšėiras no 

gaisa temperatūras apkārtējā gaisā T (z). Jautājumos 2.1 un 2.2, mēs neveiksim nevienu 
T(z) tuvinājumu. 

2.1. Gaisa paketes temperatūras parcelT  izmaiĦas atkarībā no augstuma var noteikt 

izmantojot sakarību 
parceldT

G
dz

= − . Iegūsti formulu, kas Ĝauj atrast G (T, Tparcel). 

 
2.2. PieĦem, ka atmosfērā ir izveidojušies speciāli apstākĜi, kad jebkurā augstumā 
temperatūra gaisa paketē ir vienāda ar temperatūru apkārtējā atmosfērā parcelT , 

( ) ( )parcelT z T z= .  Lielums gamma Γ  apzīmē G vērtību apstākĜos, kad parcelT T= . Tas 

nozīmē, ka parceldT

dz
Γ = −  (pie parcelT T= ). Lielumu Γ  sauc par sausas atmosfēras 

adiabātiskās izmaiĦas ātrumu. 
 
2.2.1. Uzrakti izteiksmi priekš Γ . 
2.2.2. Izrēėini Γ  skaitlisko vērtību. 

2.2.3. Uzraksti izteiksmi, kas parāda atmosfēras temperatūras ( )T z  atkarību no augstuma. 

 
2.3. PieĦem, ka atmosfēras temperatūras mainās atkarībā no augstuma saskaĦā ar formulu, 

( ) ( )0T z T z= − Λ , kur Λ  ir konstante. Atrodi paketes temperatūru ( )parcelT z  atkarībā no 

augstuma z. 
 

2.4. Uzraksti aptuvenu izteiksmi priekš ( )parcelT z  gadījumā, kad ( )0z TΛ <<  un T(0) ≈ 

Tparcel.  
 
 
 

3. Atmosfēras stabilitāte 
Šajā daĜā mēs pieĦemsim, ka T līdz ar ausgstumu mainās lineāri.  

3.1. Apskati gaisa paketi, kas sākotnējā momentā ir līdzsvarā ar apkārtējo gaisu augstumā 

0z . Tas nozīmē, ka šīs paketes temperatūra ir ( )0T z , kas sakrīt ar apkārtējā gaisa 

temperatūru. Ja pakete tiek pārvietota nedaudz uz augšu vai leju (piemēram, atmosfēras 
turbulences rezultātā), var iestāties viena no trim situācijām:  

- Gaisa pakete atgriezīsies atpakaĜ sākotnējā augstumā 0z . Tas nozīmē, ka gaisa pakete 

atrodas stabilā stāvoklī. Šādu atmosfēru sauc par stabilu. 
- Gaisa pakete turpina kustību sākotnējā virzienā. Gaisa pakete atrodas nestabilā stāvoklī. 

Šādu atmosfēru sauc par nestabilu. 
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- Gaisa pakete paliks jaunajā stāvoklī. Gaisa paketes atrodas indiferentā stāvoklī. Šādu 
atmosfēru sauc par neitrālu. 

 
Kādām ir jābūt Λ  vērtībām, lai atmosfēra būtu stabila, nestabila un neitrāla? 
 

3.2. Gaisa paketes temperatūra uz zemes  ( )parcel 0T  ir augstāka nekā apkārtējās atmosfēras 

temperatūra ( )0T . Cēlējspēks liks gaisa paketei celties uz augšu. Atrodi izteiksmi, kas 

parāda, cik lielu maksimālo augstumu šī gaisa pakete sasniegs, kustoties stabilā atmosfērā. 
Izsaki to ar Λ  un Γ. 
 

4. Sajaukšanās augstums 
 
4.1. 1. tabulā ir redzama atmosfēras temperatūra, ko ir reăistrējusi atmosfēras zonde 
pulksten 7:00 novembra rītā Hanojā.  
 

Apskati gaisa paketi ar temperatūru tajā ( )parcel 0T = 22 oC. Tā sāk pacelties no zemes 

līmeĦa. Izmantojot datus, kas ir atrodami 1. tabulā un augstāk doto atbilstošo lineāro 
tuvinājumu temperatūras atkarībai no augstuma, izrēėini, cik liela būs gaisa paketes 
temperatūra augstumā 96 m un 119 m. 
 
4.2. Nosaki maksimālo augstumu H, kādu gaisa pakete varēs sasniegt, un gaisa paketes 

temperatūru ( )parcelT H  šajā augstumā. 

 
Lielums H tiek saukts par sajaukšanās augstumu. Gaisa piesārĦojums, kas rodas zemes 
līmenī šajā augstumā H sajauksies ar pārējo atmosfēru (piemēram, turbulences vai vēja 
iedarbības rezultātā). 
 

1. Tabula. 
Dati, kas iegūti ar atmosfēras zondes palīdzību 7:00 novembra rītā Hanojā. 

Augstums, m Temperatūra, oC 
5 21.5 
60 20.6 
64 20.5 
69 20.5 
75 20.4 
81 20.3 
90 20.2 
96 20.1 
102 20.1 
109 20.1 
113 20.1 
119 20.1 
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128 20.2 
136 20.3 
145 20.4 
153 20.5 
159 20.6 
168 20.8 
178 21.0 
189 21.5 
202 21.8 
215 22.0 
225 22.1 
234 22.2 
246 22.3 
257 22.3 
 

5. OglekĜa monoksīda (CO) piesārĦojuma pakāpes novērtējums vienas rīta motociklu 
sastrēgumstundas laikā Hanojā. 

Hanojas pilsētas apgabala formu var aptuveni uzskatīt par taisnstūri ar malu garumiem L un 
W (skatīt zīmējumu). Taisnstūra mala ar garumu L iet gar Sarkanās upes dienvidaustrumu 
krastu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir novērtēts, ka rīta sastrēgumstundas laikā no plkst 7:00 līdz 8:00, uz ceĜiem atrodas 
8 × 105 motociklu, no kuriem katrs vidēji nobrauc 5 km un izdala 12 g oglekĜa monoksīda 
CO uz katru kilometru. Tiek aptuveni uzskatīts, ka CO izmeši izdalās vienmērīgi ar 
konstantu ātrumu M visas sastrēgumstundas laikā.  
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W 
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Tajā pašā laikā tīrs ziemeĜu-austrumu vējš pūš ar ātrumu u perpendikulāri Sarkanajai upei 
(perpendikulāri taisnstūra malām ar garumu L), izpūš cauri pilsētai ar to pašu ātrumu u un 
aiznes daĜu piesārĦotā gaisa ārā no pilsētas atmosfēras.  

Mēs lietosim sekojošu tuvinājuma modeli: 

• CO izmeši ātri izplatās, tā ka CO koncentrācija C (t) laikā t is praktiski viena un tā pati 
visā atmosfēras slānī virs Hanojas pilsētas no zemes līdz sajaukšanās augstumam H . 
Tādējādi viena un tā pati koncentrācija ir novērojama taisnleĦėa paralelskaldnī ar malu 
garumiem L, W un H.  

• No tām skaldnēm, kas ir paralēlas vējam, piesārĦojums nezūd.  

• Laikā līdz plkst 7:00 CO koncentrācija atmosfērā ir neievērojami maza. 

5.1. Uzraksti diferenciālvienādojumu, no kura var noteikt CO izmešu koncentrāciju ( )C t  

kā laika funkciju sastrēgumstundas laikā. 

5.2. Uzraksti šī vienādojuma atrisinājumu priekš ( )C t . 

5.3 Aprēėini koncentrācijas ( )C t  skaitlisko vērtību sastrēgumstundas beigās plkst 8:00. Ir 

dots, ka L = 15 km, W = 8 km, u = 1 m/s. 

 

 


