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MÔN THI CƠ SỞ: KHÍ TƢỢNG ĐẠI CƢƠNG 

 

1. Phƣơng trình trạng thái của không khí khô, hơi nƣớc và không khí ẩm. 

2. Phƣơng trình cơ bản của tĩnh học khí quyển. 

3. Công thức khí áp tổng quát và các công thức khí áp riêng. 

4. Địa thế vị. Công thức khí áp của địa thế vị. 

5. Địa thế vị tuyệt đối và tƣơng đối. Bản đồ hình thế khí áp. 

6. Các phƣơng trình biểu diễn nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học đối với khí quyển. 

7. Quá trình biến đổi đa nguyên của không khí khô. 

8. Quá trình đoạn nhiệt khô. Građien đoạn nhiệt khô. 

9. Quá trình đoạn nhiệt của không khí ẩm đã bão hoà hơi nƣớc. Građien đoạn nhiệt ẩm. 

10. Nhiệt độ thế vị và sự biến đổi của nó theo độ cao. 

11. Nhiệt độ tƣơng đƣơng và nhiệt độ thế vị tƣơng đƣơng. 

12. Quá trình đoạn nhiệt giả. Nhiệt độ tƣơng đƣơng giả và nhiệt độ thế vị giả. 

13. Những điều kiện ổn định thẳng đứng của khí quyển. 

14. Các định luật bức xạ cơ bản. 

15. Hằng số mặt trời. Sự phân bố của bức xạ mặt trời theo vĩ độ trong trƣờng hợp không có 

khí quyển. 

16. Các lực tác động trong khí quyển. 

17. Gió địa chuyển. 

18. Gió nhiệt. 

19. Gió gradien. 
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