BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
*****************************

GIÁO TRÌNH

KHÍ TƯỢNG ĐỘNG LỰC
CÁC TÁC GIẢ
TS. HOÀNG ĐỨC CƯỜNG
ThS. THÁI THỊ THANH MINH

Hà Nội - Năm 2013

MỤC LỤC
MỤC LỤC .............................................................................................................. 2
MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 6
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU ........................................................................................... 7
1.1.Tính liên tục của khí quyển ............................................................................ 7
1.2. Thứ nguyên và đơn vị đo .............................................................................. 7
1.3. Phân tích quy mô .......................................................................................... 8
1.4. Các lực cơ bản trong khí quyển ................................................................... 10
1.5. Hệ quy chiếu phi quán tính và các lực “biểu kiến” ...................................... 15
1.6. Cấu trúc của khí quyển tĩnh ........................................................................ 22
Bài tập ............................................................................................................... 26
CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN ................................................... 29
2.1. Vi phân toàn phần ....................................................................................... 29
2.2. Phương trình chuyển động .......................................................................... 33
2.2.1.Phương trình chuyển động trong hệ tọa quay ........................................ 33
2.2.2.Phương trình chuyển động trong hệ tọa độ cầu ..................................... 34
2.2.3.Phân tích quy mô phương trình chuyển động ........................................ 38
2.3. Phương trình liên tục................................................................................... 42
2.3.1.Đạo hàm Euler ...................................................................................... 42
2.3.2.Đạo hàm Lagrange ............................................................................... 44
2.3.3. Phân tích quy mô phương trình liên tục................................................ 44
2.4. Phương trình năng lượng nhiệt động ........................................................... 46
2.4.1. Nhiệt động lực của khí quyển khô......................................................... 48
2.4.2. Nhiệt độ thế vị ...................................................................................... 49
2.4.3. Gradient đoạn nhiệt khô....................................................................... 50
2.4.4. Độ ổn định tĩnh .................................................................................... 50
2.4.5. Phân tích quy mô phương trình năng lượng nhiệt động ........................ 52
2.5. Những ứng dụng chính của các phương trình cơ bản................................... 53
2.5.1. Các phương trình cơ bản trong hệ tọa độ đẳng áp ............................... 53

2

2.5.2. Dòng cân bằng ..................................................................................... 55
2.5.3. Quỹ đạo và đường dòng ....................................................................... 56
Bài tập ............................................................................................................... 58
CHƯƠNG 3: HOÀN LƯU VÀ ĐỘ XOÁY ........................................................... 60
3.1. Lí thuyết về hoàn lưu .................................................................................. 60
3.2. Độ xoáy ...................................................................................................... 64
3.3. Xoáy thế ..................................................................................................... 67
3.4. Phương trình độ xoáy .................................................................................. 73
3.4.1. Phương trình độ xoáy trong hệ tọa độ Đề các ...................................... 73
3.4.2. Phương trình độ xoáy trong hệ tọa độ khí áp ....................................... 75
3.4.3. Xoáy thế chính áp - Xoáy Rossby ......................................................... 76
3.4.4. Phân tích quy mô phương trình độ xoáy ............................................... 77
Bài tập ............................................................................................................... 79
CHƯƠNG 4: LỚP BIÊN HÀNH TINH................................................................. 82
4.1. Khí quyển rối .............................................................................................. 82
4.1.1. Gần đúng Boussinesq ........................................................................... 83
4.1.2. Trung bình Reynolds ............................................................................ 84
4.2. Động năng rối ............................................................................................. 86
4.3. Các phương trình động lượng trong lớp biên hành tinh ............................... 87
4.3.1. Lớp biên xáo trộn lí tưởng.................................................................... 88
4.3.2. Lí thuyết thông lượng gradient ............................................................ 90
4.3.3. Lí thuyết quãng đường xáo trộn rối ..................................................... 90
4.3.4. Lớp Ekman ........................................................................................... 91
4.3.5. Lớp bề mặt ........................................................................................... 93
Bài tập ............................................................................................................... 95
CHƯƠNG 5: DAO ĐỘNG VÀ NHIỄU ĐỘNG KHÍ QUYỂN .............................. 97
5.1. Phương pháp nhiễu động nhỏ ...................................................................... 97
5.2. Đặc trưng sóng............................................................................................ 98
5.3. Sóng âm .................................................................................................... 102

3

5.4. Sóng trọng trường ..................................................................................... 105
5.4.1. Sóng nước nông ................................................................................. 105
5.4.2. Sóng trọng trường nội (sóng nổi) ....................................................... 108
5.5. Sóng Rossby ............................................................................................. 113
5.6. Vấn đề lọc nhiễu khí tượng ....................................................................... 116
Bài tập ............................................................................................................. 118
CHƯƠNG 6: HOÀN LƯU QUY MÔ VỪA ........................................................ 120
6.1. Front và động lực học phát sinh Front ....................................................... 120
6.1.1. Động lực học phát sinh Front ............................................................ 120
6.1.2. Tính độ nghiên của mặt Front ............................................................ 123
6.2. Đối lưu mây tích ....................................................................................... 125
6.2.1. Nhiệt độ thế vị tương đương ............................................................... 125
6.2.2. Gradient đoạn nhiệt giả ..................................................................... 127
6.2.3. Bất ổn định điều kiện ......................................................................... 127
6.2.4. Thế năng đối lưu khả năng (CAPE).................................................... 130
6.2.5. Dòng cuốn vào ................................................................................... 131
6.3. Bão ........................................................................................................... 133
6.3.1. Động lực học bão trưởng thành ......................................................... 133
6.3.2. Sự phát triển của một cơn bão............................................................ 135
CHƯƠNG 7: ĐỘNG LỰC HỌC NHIỆT ĐỚI..................................................... 138
7.1. Cấu trúc thám sát hoàn lưu quy mô lớn vùng nhiệt đới ............................. 139
7.1.1. Dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ) ................................................................ 139
7.1.2. Các nhiễu động sóng xích đạo............................................................ 142
7.1.3. Gió mùa ............................................................................................. 144
7.1.4. Hoàn lưu Walker ................................................................................ 146
7.1.5. El Nino và dao động nam ................................................................... 147
7.2. Phân tích quy mô chuyển động quy mô lớn vùng nhiệt đới ....................... 149
7.2.1. Đốt nóng ngưng kết ............................................................................ 152
7.2.2. Lí thuyết sóng xích đạo ...................................................................... 154

4

CHƯƠNG 8: MÔ HÌNH SỐ VÀ DỰ BÁO ......................................................... 156
8.1. Lịch sử phát triển ...................................................................................... 156
8.2. Phương pháp phổ ...................................................................................... 157
8.3. Đồng hóa số liệu ....................................................................................... 160
PHỤ LỤC: BẢNG KÍ HIỆU ............................................................................... 169
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 173

5

MỞ ĐẦU
Khí tượng động lực là môn học cơ sở đối với chuyên ngành Khí tượng học và
cần được nghiên cứu đối với nhiều chuyên ngành khác có liên quan đến các quá
trình thời tiết, khí hậu xảy ra trong khí quyển.
Trước đây, giáo trình sử dụng giảng dạy chủ yếu từ Liên Xô, có tham khảo
một số tài liệu của một số nước phương Tây, cung cấp cho sinh viên những kiến
thức cơ sở của động lực học khí quyển cổ điển. Những năm gần đây, khoa học Khí
tượng phát triển mạnh mẽ, cơ hội nghiên cứu Khí tượng động lực được mở rộng với
hai lí do. Trước hết là số liệu thám sát bằng phương tiện hiện đại có khả năng cung
cấp số liệu cho mọi miền trên Trái đất, sau đó là sự phát triển của khoa học máy
tính và điện tử viễn thông đã và đang đáp ứng nhu cầu của các bài toán khí tượng
(các bài toán đòi hỏi khối lượng tính toán lớn). Chính vì vậy, những tiến bộ trong
lĩnh vực này mà con người đạt được trong hai thập kỉ qua là các hiểu biết về xoáy
thuận nhiệt đới, động lực học khí hậu cũng như động lực học khí quyển tầng cao
…v…v. Điều đó đặt cho chúng tôi nhiệm vụ bổ sung các kiến thức mới, đồng thời
biên soạn giáo trình Khí tượng động lực học một cách dễ hiểu nhất, tạo điều kiện
thuận lợi cho sinh viên trong quá trình học.
Sau một thời gian tham khảo một số giáo trình, tài liệu liên quan đến môn Khí
tượng động lực trong và ngoài nước, chúng tôi nhận thấy rằng, cuốn An
Introduction to Dymamic Meteorology (4thEd) của tác giả Jamses R. Holton, là
cuốn sách hay, phổ biến và cập nhật trên thế giới, nội dung của nó phù hợp với cho
nhiều đối tượng, từ các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà
khoa học trong lĩnh vực liên quan và đây là tài liệu chính để chúng tôi biên soạn
cuốn giáo trình này. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, không tránh khỏi những
sai sót, mong các độc giả đóng góp các ý kiến để cho cuốn sách ngày càng được
hoàn thiện hơn.
NHÓM TÁC GIẢ
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