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Chương 6  

TRƯỜNG GIÓ VÀ TRƯỜNG ÁP 

6.1 TRƯỜNG ÁP  

6.1.1 Trường áp và các hệ thống khí áp  

Sự phân bố khí áp trong không gian được gọi là trường áp. Khí áp là một đại lượng vô 
hướng. Vào mỗi thời điểm trong khí quyển khí áp có thể đặc trưng bởi một giá trị bằng miliba 
(mb), hecto Pascal (hPa) hay milimet thuỷ ngân (mmHg). Như vậy, trường áp là một trường 
vô hướng. Cũng như đại lượng vô hướng bất kỳ, trường áp có thể biểu diễn một cách dễ thấy 
trong không gian bằng các mặt đẳng trị của đại lượng nhất định, còn trên mặt phẳng bằng 
những đường đẳng trị. Đối với trường khí áp, thì đó là những mặt đẳng áp và các đường đẳng 
áp. 

Ở mặt đất sự phân bố khí áp vào thời điểm bất kỳ được biểu diễn trên bản đồ phân bố khí 
áp vẽ qua 5mb, tương ứng với 4 decamet địa thế vị (Hình 6.1). Trong nghiệp vụ dự báo thời 
tiết, người ta không lập bản đồ khí áp riêng biệt mà lập các bản đồ synôp tổng hợp; trên đó, 
ngoài khí áp trên mực biển, người ta còn điền những yếu tố khí tượng khác theo tài liệu quan 
trắc trên mặt đất.  

Trong khí hậu học người ta thường sử dụng các bản đồ đẳng áp trên mực biển lập theo số 
liệu trung bình nhiều năm. 

Trường khí áp thường xuyên phân chia thành khu áp thấp, khu áp cao, sống áp cao, rãnh 
áp thấp gọi là các hệ thống khí áp (Hình 6.1). 

Các hệ thống khí áp cơ bản khu áp thấp (xoáy thuận) và khu áp cao (xoáy nghịch) – trên 
bản đồ synôp ở mặt đất được thể hiện rõ bằng những khu áp thấp và áp cao với đường đẳng 
áp đồng tâm khép kín có dạng gần tròn hay ô van. Ở trung tâm xoáy thuận khí áp thấp hơn ở 
miền rìa xoáy. Các mặt đẳng áp trong xoáy thuận võng xuống dưới dạng phễu, còn trong xoáy 
nghịch thì vồng lên dưới dạng vòm. Gradien khí áp ngang trong xoáy thuận hướng từ miền rìa 
vào tâm xoáy, còn trong xoáy nghịch hướng từ tâm về phía rìa xoáy. 

Kích thước của xoáy thuận và xoáy nghịch rất lớn. Chiều dọc và chiều ngang của chúng 
đến vài nghìn km (kích thước của xoáy thuận nhiệt đới (bão nhiệt đới) là vài trăm đến một hai 
nghìn km). 



 

 

3

Ngoài những hệ thống khí áp với những đường đẳng áp khép kín mô tả ở trên, người ta 
còn phân biệt những hệ thống khí áp với những đường đẳng áp mở. Đó là rãnh áp thấp và 
sống áp cao. 

 
Hình 6.1 
Các hệ thống khí áp cơ bản trên bản đồ mặt đất với 
các đường đẳng áp. T – Khu áp thấp, C – Khu áp 
cao, 1. Rãnh khí áp dạng chữ U, 2. Rãnh khí áp 
dạng chữ V, 3. Dải áp thấp, 4. Rãnh khuất, 5. Sống 
cao áp hình chữ U, 6. Dải khí áp mờ, 7. Điểm trung 
hoà của trường yên khí áp 

Rãnh áp thấp là phần kéo dài của khu áp thấp với khí áp thấp nhất nằm dọc theo trục rãnh. 
Các đường đẳng áp trong rãnh hoặc gần như là những đường thẳng song song hoặc có dạng chữ 
V latinh (trong trường hợp sau rãnh là phần kéo dài của xoáy thuận). Những mặt đẳng áp trong 
rãnh giống như một chiếc máng hướng chiều võng xuống dưới. Rãnh không có tâm nhưng có 
trục, đó là đường có áp suất cực tiểu (nếu như các đường đẳng áp có dạng chữ V) hay các 
đường đẳng áp đổi hướng rất nhanh khi qua trục rãnh. Trên mỗi mực, trục rãnh trùng với lòng 
máng của mặt đẳng áp, gradien khí áp trong rãnh hướng từ miền rìa xoáy về phía trục rãnh. 

Sống là dải cao áp nằm giữa hai khu vực thấp áp. Những đường đẳng áp song song hoặc 
có dạng chữ V la – tinh. Trong trường hợp sau, sống cao áp là phần rìa của xoáy nghịch đặc 
trưng bởi các đường đẳng áp kéo dài thêm. Các mặt đẳng áp trong sống cao áp có dạng hình 
máng ngược, có lòng hướng lên phía trên. Sống có trục với khí áp cao nhất, qua trục mặt đẳng 
áp chuyển hướng tương đối nhanh. Trên mỗi mực trục sống trùng với lòng máng ngược của 
mặt đẳng áp. 

Người ta còn phân biệt yên khí áp, đó là khu vực trường khí áp nằm giữa hai khu áp cao 
(hay sống cao áp) và hai khu áp thấp (hay rãnh áp thấp) xếp chéo nhau. Những mặt đẳng áp 
trong trường yên khí áp có dạng đặc trưng của yên ngựa; chúng vồng lên về phía các khu áp 
cao và hạ xuống về phía các khu áp thấp. Điểm trung tâm yên khí áp gọi là điểm trung hoà 
của trường yên khí áp. 

6.1.2  Bản đồ hình thế khí áp trên cao 

Để theo dõi sự biến đổi của trường khí áp cũng như trường nhiệt, trong nghiệp vụ dự báo 
thời tiết, theo số liệu thám trắc cao không người ta lập bản đồ hình thế các mặt đẳng áp, đó là 
các bản đồ hình thế khí áp. Những bản đồ hình thế khí áp lập theo số liệu trung bình nhiều 
năm được sử dụng để nghiên cứu khí hậu. 
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Trên cao, từ khoảng 1,5km trở lên tức là mực có mặt đẳng áp 850mb để thể hiện trường 
áp người ta không dùng bản đồ phân bố khí áp mà dùng bản đồ hình thế khí áp tuyệt đối đối 
với các mặt đẳng áp cơ bản. Các mặt đẳng áp đó là: 700mb nằm ở độ cao khoảng 3km; mặt 
đẳng áp 500mb nằm ở độ cao khoảng 5km. 

 
Hình 6.2 
Sự biến đổi độ cao của mặt đẳng áp 500mb tạo nên các đường 
đẳng cao với mặt mực trên bản đồ AT500 

Những mặt đẳng áp 300 và 200mb nằm ở độ cao tương ứng khoảng 9 và 12km, nghĩa là 
gần đỉnh tầng đối lưu; mặt đẳng áp 100mb nằm ở độ cao khoảng 16km. Nếu cắt các mặt mực 
vào mỗi thời điểm trên mặt đẳng áp sẽ nằm ở những độ cao khác nhau so với mực biển (Hình 
6.2). Điều đó, thứ nhất là do khí áp trên mực biển vào mỗi thời điểm ở những nơi khác nhau 
có giá trị khác nhau, thứ hai là nhiệt độ trung bình của cột không khí khí quyển ở những nơi 
khác nhau cũng khác nhau. 

Bản đồ hình thế khí áp tuyệt đối được xây dựng trên cơ sở mô tả hình thế của các mặt 
đẳng áp cơ bản và thông qua nó để mô tả trường áp theo nguyên lý: nơi mặt đẳng áp cơ bản 
có độ cao lớn (vồng lên), khí áp cao; còn nơi mặt đẳng áp cơ bản có độ cao nhỏ (võng xuống), 
khí áp thấp. Điều đó có thể thấy rõ trên hình (6.3). Như trên hình 6.3 do khí áp giảm theo 
chiều cao nên khí áp tại mực B’ (PB’) nằm ở vị trí cao hơn nhỏ hơn khí áp mực B (PB) : PB’ < 
PB,. Trong khi khí áp tại hai điểm A và B bằng nhau vì nằm trên cùng mặt đẳng áp PA = PB’. 
Vậy khu vực A có khí áp lớn hơn khu vực B. Bản đồ khí áp tuyệt đối của các mặt đẳng áp cơ 
bản nói trên cho ta thấy rõ sự phân bố khí áp tại mực có mặt đẳng áp cơ bản đó. 

Ta đã biết, nhiệt độ không khí càng nhỏ, khí áp càng giảm nhanh theo chiều cao. Thậm 
chí, nếu khí áp trên mực biển đồng đều ở mọi nơi thì những mặt đẳng áp nằm phía trên trong 
phần không khí lạnh sẽ võng xuống thấp, ngược lại ở phần không khí nóng sẽ vồng lên cao.  

Nói một cách chặt chẽ, trên bản đồ hình thế khí áp người ta không điền những độ cao 
hình học của mặt đẳng áp mà điền những giá trị địa thế vị của chúng. Địa thế vị tuyệt đối là 
thế năng của một đơn vị khối lượng không khí trong trường trọng lực. Theo định nghĩa, địa 
thế vị ở mỗi điểm trong khí quyển bằng gz, ở đây z là độ cao của điểm trên mực biển còn g là 
gia tốc trọng trường.  

Đơn vị đo của địa thế vị là met động lực nhưng trên bản đồ hình thế khí áp để đơn giản 
người ta dùng đơn vị đề ca met địa thế vị (viết tắt là dam đtv).  

Tóm lại, ở mỗi điểm bất kỳ của mặt đẳng áp trên vĩ tuyến và với giá trị trọng lực nào đó, 
địa thế vị tỉ lệ thuận với độ cao của điểm đó trên mực biển. Vì vậy, việc sử dụng địa thế vị 
thay độ cao hình học hoàn toàn có thể được và có ưu thế về lý thuyết và kỹ thuật nhất định. 
Khi đó người ta biểu diễn địa thế vị bằng mét địa thế vị có trị số gần bằng độ cao biểu diễn 
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bằng mét (ở vĩ tuyến 45o nó bằng độ cao hình học). Cũng vì vậy người ta còn gọi địa thế vị là 
độ cao động lực hay độ cao địa thế vị. Trong công thức gió địa chuyển đối với trường địa thế 
vị ta không cần tính mật độ ρ như đối với trường áp như ta sẽ thấy dưới đây. 

 
Hình 6.3. 
Ví dụ về bản đồ hình thế khí áp tuyệt đối p = const. Khu vực mặt 
đẳng áp vồng lên (A) – khí áp cao, khu vực mặt đẳng áp võng xuống 
(B) – khí áp thấp. Khí áp ở B’ cùng độ cao với A nhưng có khí áp 
thấp hơn 

Trên bản đồ hình thế khí áp với các đường đẳng cao vẽ qua 4 decamet địa thế vị cho ta 
thấy sự phân bố khí áp tạo các mặt đẳng áp cơ bản, trường các dòng khí cơ bản, các front trên 
cao, dòng khí có tốc độ ít nhất là 30m/s (dòng xiết), các dòng khí cơ bản dẫn các xoáy dưới 
mặt đất (dòng dẫn đường).  

Địa thế vị tương đối bằng hiệu địa thế vị của hai điểm nằm trên một đường thẳng đứng. 
Trên các bản đồ hình thế khí áp tương đối, chẳng hạn bản đồ 500

1000RT  cho ta sự phân bố trung 
bình của lớp không khí giữa hai mặt đẳng áp 500 và 1000 mb (lớp khí quyển 5km dưới 
cùng). Nơi có giá trị RT500/1000 lớn là khu nóng, còn nơi có địa thế vị tương đối nhỏ là 
khu lạnh. Dùng bản đồ RT500/1000 chồng lên bản đồ AT500 ta có được trường nhiệt áp 
dùng để suy luận về bình lưu không khí nóng và bình lưu không khí lạnh tới các khu vực và 
góp phần dự báo về sự tăng giảm của khí áp, sự tiến triển của khu áp thấp và khu áp cao, cơ 
sở chính trong dự báo thời tiết.  

6.1.3 Sự biến đối theo chiều cao của trường khí áp trong xoáy thuận và xoáy 
nghịch 

Do gradien khí áp theo chiều cao tiến gần tới gradien nhiệt độ, nên hướng của các đường 
đẳng áp theo chiều cao tiến gần tới hướng của các đường đẳng nhiệt.  

Trong một số trường hợp nhiệt độ trong khu vực xoáy thuận hay xoáy nghịch phân bố 
tương đối đồng đều. Nghĩa là gradien nhiệt độ nằm ngang nhỏ. Khi đó các đường đẳng áp vẫn 
khép kín đến độ cao rất lớn, nếu ở mực 500mb (khoảng 5km) còn giữ đường đẳng áp đóng 
kín thì xoáy đó là xoáy tầm cao, nếu chỉ còn dạng sóng thì đó là xoáy tầm trung, còn nếu 
không còn cả dạng sóng thì đó là xoáy tầm thấp. Sự biến đổi của trường khí áp theo chiều cao 
khi đó phụ thuộc vào sự chênh lệch của nhiệt độ trong khu vực của hệ thống khí áp và các khu 
vực xung quanh. 
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Nếu xoáy thuận hình thành trong khu vực không khí lạnh và ở trong trung tâm nhiệt độ 
thấp nhất thì theo chiều cao gradien khí áp ít biến đổi hướng và những đường đẳng áp khép 
kín với áp thấp ở vùng trung tâm lan đến độ cao rất lớn của tầng đối lưu (Hình 6.4a). 

 
Hình 6.4 
Xoáy thuận lạnh tầm cao (a). Xoáy thuận nóng tầm thấp và tầm 
trung(b), Xoáy nghịch lạnh tầm thấp (c), xoáy nghịch nóng tầm trung 
và tầm cao (d) 

Ngược lại, nếu xoáy thuận trùng với khối không khí nóng và nhiệt độ ở trung tâm rất lớn 
thì gradien khí áp biến đổi rất nhanh theo chiều cao (Hình 6.4b). Trong xoáy nghịch lạnh mặt 
đẳng áp sẽ giảm độ cong theo chiều cao và trên xoáy nghịch dần dần xuất hiện xoáy thuận 
(Hình 6.4c) như trường hợp cao áp Sibêri lạnh ở dưới thấp và rãnh áp thấp Đông Á trên cao. 
Trong các áp cao nóng mặt đẳng áp theo chiều cao vồng lên, áp cao mạnh lên theo chiều cao 
và nghiêng về phía không khí nóng (Hình 6.4d) như trường hợp áp cao cận nhiệt Tây Thái 
Bình Dương. Trên bản đồ mặt đất áp cao này rất mờ và chỉ được xác định bởi một đường 
đẳng áp đóng kín 1010mb, theo chiều cao nó phát triển mạnh tới tận độ cao 12km có khi phân 
chia thành hai phần đông và tây.  

6.1.4  Gradien khí áp ngang 

Khi nghiên cứu các đường đẳng áp trên bản đồ synôp, ta thấy ở một số nơi các đường 
đẳng áp xít nhau hơn ở các nơi khác. Rõ ràng là ở khu vực thứ nhất khí áp biến đổi theo chiều 
ngang mạnh hơn, ở khu vực thứ hai yếu hơn. Người ta còn nói là biến đổi “nhanh hơn” và 
“chậm hơn” nhưng không nên nhầm sự biến đổi trong không gian mà ta đang xét với sự biến 
đổi theo thời gian. 

Có thể biểu diễn một cách chính xác sự biến đổi của khí áp theo chiều ngang bằng 
gradien khí áp ngang. Tương tự như vậy, gradien khí áp ngang là sự biến đổi của khí áp tương 
ứng với một đơn vị khoảng cách trên mặt nằm ngang (nói chính xác hơn là trên mặt mực). Ở 
đây khoảng cách lấy theo hướng khí áp giảm mạnh nhất. Hướng biến đổi mạnh nhất của khí 
áp ở mỗi điểm chính là hướng chuẩn với đường đẳng áp ở điểm đó. 

Gradien khí áp ngang là vectơ có hướng trùng với hướng chuẩn của đường đẳng áp về 
phía khí áp giảm và có trị số bằng đạo hàm của áp suất theo hướng này. Ta biểu diễn vectơ 
này bằng ký hiệu G còn trị số của nó là dp/dn, ở đây n là hướng chuẩn với đường đẳng áp. 
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Cũng như vectơ bất kỳ, gradien khí áp ngang có thể biểu diễn một cách hình tượng bằng 
mũi tên; trong trường hợp này mũi tên hướng theo hướng chuẩn với đường đẳng áp về phía 
khí áp giảm và có độ dài tỷ lệ với trị số của 
gradien (Hình 6.5). 

Ở những điểm khác nhau của trường khí áp, 
hướng và đại lượng của gradien khí áp dĩ nhiên 
khác nhau. Nơi đường đẳng áp xít nhau hơn, sự 
biến đổi của khí áp trên một đơn vị khoảng cách 
theo hướng chuẩn với đường đẳng áp sẽ lớn 
hơn; nơi các đường đẳng áp cách xa nhau, sự 
biến đổi này sẽ nhỏ hơn. Nói cách khác, đại 
lượng gradien khí áp ngang tỷ lệ nghịch với 
khoảng cách giữa các đường đẳng áp. 

Sự tồn tại của gradien khí áp ngang trong 
khí quyển chứng tỏ ở khu vực nào đó các mặt 
đẳng áp nghiêng so với mặt mực và giao tuyến 
của mặt đẳng áp với mặt mực. Những mặt đẳng áp luôn nghiêng về phía khí áp giảm (Hình 
6.5). 

Gradien khí áp ngang là thành phần nằm ngang của gradien khí áp toàn phần. Gradien khí 
áp toàn phần là vectơ không gian, ở mỗi điểm của mặt đẳng áp nó có hướng chuẩn với mặt 
này về phía mặt đẳng áp có giá trị khí áp nhỏ hơn. Trị số của vectơ này là dp/dn. Ở đây n là 
hướng chuẩn với mặt đẳng áp. Gradien khí áp toàn phần được chia thành: gradien khí áp 
thẳng đứng và gradien khí áp ngang. 

Đối với khí quyển ở sát mặt đất, gradien nằm ngang của khí áp có bậc đại lượng khoảng 
vài miliba (thường từ 1 – 3mb) ứng với một độ kinh tuyến. Ở miền ngoại nhiệt đới gradien khí 
áp ngang thường là 3 – 5mb/100km. Ở miền nhiệt đới giá trị này nhỏ bằng 1/2 trừ trường hợp 
trong bão gradien khí áp ngang có thể tới 20mb/100km gây gió mạnh trên 30m/s.  

6.1.5  Dao động của khí áp 

Quan trắc cho thấy rõ là khí áp ở mỗi điểm trên mặt đất hay mỗi điểm bất kỳ này trong 
khí quyển tự do biến đổi phần lớn không có chu kỳ. Những sự biến đổi ở miền ôn đới và miền 
cực lớn hơn ở miền nhiệt đới rất nhiều. Nhưng ở miền nhiệt đới biến trình ngày của khí áp lại 
biểu hiện rõ nét hơn. 

Đôi khi chỉ qua một ngày đêm khí áp tại một điểm nào đó biến đổi đến 20 – 30mb. Thậm 
chí qua 3 giờ khí áp có thể biến đổi 5mb hay hơn nữa. Đường biến thiên của khí áp trên khí áp 
ký có dạng gần giống hình sóng: trong khoảng thời gian nào đó (khoảng vài giờ hay vài chục 
giờ), khí áp khi giảm nhanh, khi giảm chậm, sau lại tăng lại giảm và v.v... Vì vậy người ta còn 
gọi sự biến đổi của khí áp này là dao động của khí áp (hay áp triều). 

Trong quan trắc khí tượng người ta thường xác định đại lượng biến đổi của khí áp trong 
khoảng thời gian 3 giờ trước kỳ quan trắc. Đại lượng này được gọi là khuynh hướng khí áp. 

 
Hình 6.5  
Sơ đồ mặt cắt thẳng đứng trong khu vực xoáy thuận 
và vectơ biểu diễn gradien khí áp toàn phần: dp/dn 
(1), gradien khí áp thẳng đứng:∂p/∂z (2) và gradien 
khí áp ngang ∂p/∂n (3) 
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Sự biến đổi của khí áp trong một ngày ít 
nhiều có tính chu kỳ. Biến trình ngày của khí áp 
là biến trình kép: những giá trị cực đại thường 
thấy hai lần trong ngày: trước buổi trưa và trước 
nửa đêm (khoảng 9 – 10 và 21 – 22 giờ địa 
phương). Còn những giá trị cực tiểu thấy vào sau 
buổi trưa (khoảng 3 – 4 giờ) (Hình 6.6). Biến 
trình ngày của khí áp biểu hiện rõ ở miền nhiệt 
đới, nơi biên độ (hiệu giữa những giá trị cao nhất 
và thấp nhất trong ngày) tính trung bình có thể 
đạt tới 3 – 4mb. Từ miền nhiệt đới đến miền cực, 
biên độ dao động này giảm. Ở vĩ tuyến 60o, 
biên độ ngày chỉ khoảng vài phần mười miliba, 
còn dao động hàng ngày ở đây bị mờ đi và bị che 
lấp bởi những dao động không có chu kỳ với giá trị lớn hơn nhiều. 

Do đó, dao động ngày của khí áp ở miền ngoại nhiệt đới không có ý nghĩa và thậm chí 
không thể phát hiện được bằng quan trắc trực tiếp, mà chỉ có thể xác định nhờ qui toán thống 
kê các số liệu quan trắc. 

Biến trình ngày của khí áp là do biến trình ngày của nhiệt độ không khí; sự dao động, dãn 
nở của bản thân khí quyển được tăng cường do hiện tượng cộng hưởng với dao động riêng 
của khí quyển. 

Khí áp một tháng nào đó so với giá trị trung bình nhiều năm của khí áp trung bình tháng 
có thể có sự chênh lệch nhất định. Giá trị sai khác đó là chuẩn sai tháng của khí áp. Đi sâu vào 
trong lục địa, chuẩn sai tháng của khí áp giảm. Khi có sự di chuyển xuống phía Nam của sống 
cao Siberi thường có chuẩn sai dương của khí áp đến 4 – 5 mb/ngày. 

Những giá trị khí áp trung bình năm trong từng năm cũng thường chênh lệch so với giá trị 
trung bình nhiều năm, tạo nên giá trị chuẩn sai năm. Song những giá trị này nhỏ hơn giá trị 
chuẩn sai tháng. Giá trị chuẩn sai trung bình năm của khí áp ở miền vĩ độ cao khoảng 1,5 – 
2mb; ở miền ôn đới khoảng 1mb; ở miền vĩ độ thấp nhỏ hơn 0,5mb. Song vào từng năm, giá 
trị chuẩn sai năm có thể lớn hơn.  

Những giá trị chuẩn sai tháng của khí áp thường có cùng dấu trên phạm vi rộng lớn. Nếu 
như ở nơi nào đó khí áp trung bình tháng nhỏ hơn giá trị chuẩn chẳng hạn thì ở những khu 
vực xung quanh giá trị này cũng nhỏ hơn giá trị chuẩn, mặc dù không theo tất cả mọi hướng. 
Nói một cách khác, giá trị chuẩn sai khí áp có phạm vi không gian. Điều đó dễ hiểu, vì những 
giá trị chuẩn sai khí áp có liên quan với đặc điểm của hoạt động xoáy thuận trên phạm vi rộng 
lớn. 

 

 

 

 

Hình 6.6 
Biến trình ngày của khí áp theo giá trị chuẩn sai 
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6.2 TRƯỜNG GIÓ 

6.2.1  Tốc độ gió 

Ta đã rõ, gió là chuyển động ngang của không khí tương ứng với bề mặt Trái Đất. Thông 
thường người ta chỉ lưu ý đến thành phần ngang của chuyển động này, song đôi khi nói về 
chuyển động đi lên (thăng) hay đi xuống (giáng) người ta cũng tính đến thành phần thẳng 
đứng. Gió được đặc trưng bằng vectơ tốc độ. Trong thực tế, tốc độ gió chỉ biểu thị đại lượng 
trị số tốc độ, chính trị số này ta sẽ gọi là tốc độ gió, còn hướng của vectơ tốc độ là hướng gió – 
hướng từ đâu gió thổi tới. 

Tốc độ gió biểu thị bằng m/s; km/h (nhất là trong hàng không) và bằng nút (1kts = 0,5 
m/s).  

Ngoài ra còn có bảng tốc độ gió (hay lực gió) tính bằng cấp theo bảng Bôpho. Theo bảng 
này toàn bộ tốc độ gió có thể chia làm 12 cấp. Bảng Bôpho liên hệ lực của gió với những hiệu 
ứng khác nhau của gió như mức độ gây sóng trên biển, sự lay động của cành và thân cây, sự 
lan truyền của khói v.v... 

Mỗi cấp của bảng đều mang một tên nhất định. Ví dụ, cấp không của bảng Bôpho tương 
ứng với gió lặng, nghĩa là hoàn toàn không có gió. Gió cấp 4 theo bảng Bôpho gọi là gió vừa 
và tương ứng với tốc độ 5 – 7 m/s; gió cấp 7 là gió mạnh với tốc độ 12 – 15m/s; gió cấp 9 là 
gió với tốc độ 18 – 21m/s; gió cấp 12 là gió trong bão với tốc độ lớn hơn 29m/s. 

Người ta thường phân biệt tốc độ gió trung bình qua thời gian quan trắc ngắn (trong 1 
phút hay 10 phút tuỳ từng quốc gia) và tốc độ gió tức thời, dao động rất mạnh và có khi lớn 
hơn hay nhỏ hơn tốc độ gió trung bình rất nhiều. Phong kế thường chỉ cho những giá trị tốc 
độ gió trung bình và sau đây ta chỉ nói đến tốc độ gió này. Ở gần mặt đất ta thường thấy gió 
với tốc độ khoảng 4 – 8 m/s, rất ít khi vượt quá 12 – 15 m/s. Khi có gió giật và cuồng phong 
tốc độ gió ở miền ôn đới có thể vượt quá 30m/s và trong từng cơn gió giật đạt tới 65 m/s, có 
những cơn gió giật tới 100 m/s. Trong các xoáy cỡ nhỏ (vòi rồng) có thể có tốc độ gió lớn hơn 
100 m/s. Trong những dòng gọi là dòng xiết ở phần trên của tầng đối lưu và ở phần dưới của 
tầng bình lưu tốc độ gió trung bình trong thời gian dài và trên một phạm vi rộng lớn có thể đạt 
tới 70 – 100 m/s. 

Tốc độ gió được đo bằng phong kế với những cấu trúc khác nhau. Cấu trúc phong kế 
thường dựa trên nguyên lý: áp lực của gió làm quay bộ phận thụ cảm của máy (phong kế với 
bộ phận đón gió hình bán cầu, phong kế chong chóng v.v...) hay làm lệch bộ phận thụ cảm 
khỏi vị trí cân bằng (bảng gió Vild), theo tốc độ quay hay đo độ lệch có thể xác định tốc độ 
gió.  

Hiện có nhiều loại phong ký và phong hướng ký (nếu ngoài tốc độ còn đo cả hướng gió). 
Các dụng cụ đo gió trên các trạm mặt đất đặt ở độ cao 10 – 12m, gió đo được gọi là gió mặt 
đất. 
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6.2.2  Hướng gió 

Cần nhớ, khi nói về hướng gió, ta muốn chỉ hướng từ đâu gió thổi tới. Có thể chỉ hướng 
gió bằng điểm trên đường chân trời từ đó gió thổi tới hoặc hướng gió tạo nên với kinh tuyến 
địa phương nghĩa là góc phương vị. Trong trường hợp đầu người ta phân biệt 8 hướng chính 
trên đường chân trời: bắc, đông bắc; đông, đông nam, nam, tây nam, tây, tây bắc và 8 hướng 
phụ giữa chúng: bắc đông bắc, đông đông bắc, đông đông nam, nam đông nam, nam tây nam, 
tây tây nam, tây tây bắc, bắc tây bắc (Hình 6.7). 

Mười sáu hướng chỉ hướng từ đâu gió thổi tới có những ký hiệu viết tắt bằng tiếng Việt 
và tiếng quốc tế (tiếng Anh) sau đây: nếu hướng gió được đặc trưng bằng góc của hướng với 
kinh tuyến thì trị số góc sẽ tính từ phía bắc theo chiều kim đồng hồ. Như vậy hướng bắc sẽ 
tương ứng với 360o, hướng đông bắc 45o, hướng đông 90o, hướng nam 180o, hướng tây 270o. 

Khi quan trắc gió ở những tầng cao, hướng gió được biểu thị bằng độ và khi quan trắc 
trên những trạm mặt đất thì được biểu thị bằng hướng trên đường chân trời. Hướng gió được 
xác định bằng tiêu quay quanh trục thẳng đứng. Dưới tác động của gió, tiêu sẽ hướng theo 
hướng gió. Tiêu thường gắn với bảng gió Vild. 

Cũng như đối với tốc độ, người ta phân biệt hướng gió tức thời và hướng gió trung bình 
đã loại bỏ nhiễu động. Hướng gió tức thời dao động rất mạnh xung quanh hướng gió trung 
bình và được xác định bằng tiêu gió. 

N 
NNE 
NE 
ENE 
 

Bắc 
Bắc Đông Bắc 
Đông Bắc 
Đông Đông Bắc 

E 
ESE 
SE 
SSE 

Đông 
Đông Đông Nam 
Đông Nam 
Nam Đông Nam 

 

S 
SSW 
SW 
WSW 

Nam 
Nam Đông Nam 
Tây Nam  
Tây Tây Nam 

W 
WNW 
NW 
NNW 

Tây 
Tây Tây Bắc 
Tây Bắc 
Bắc Tây Bắc 

Hình 6.7 
La bàn gió và 16 hướng gió chính 

Tuy nhiên, ngay khi đã lấy trung bình, ở mỗi nơi 
trên Trái Đất hướng gió cũng biến đổi liên tục còn ở 
những nơi khác nhau vào cùng một thời điểm hướng 
khác nhau. Ở một số nơi, gió với những hướng khác 
nhau qua một khoảng thời gian dài hầu như có cùng 
một tần suất, sự thịnh hành của một số hướng gió với 
các hướng khác trong một mùa hay trong năm. Điều 
đó phụ thuộc vào những đặc điểm hoàn lưu chung của 
khí quyển và một phần vào những điều kiện địa hình 
của địa phương. 

Khi qui toán khí hậu các số liệu quan trắc gió, đối 
với mỗi điểm ta có thể dựng biểu đồ biểu diễn sự 
phân bố hướng gió theo những hướng chính dưới 

 

Hình 6.8 
Hoa gió với gió lặng 6% và các hướng gió 
có tần suất lớn là Bắc, Đông Bắc và Tây 
Nam 
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dạng những hoa gió (Hình 6.8). Từ điểm đầu của toạ độ cực vẽ các hướng (8 hay 16 hướng) 
bằng những đoạn thẳng có chiều dài tỉ lệ với tần suất gió và hướng nhất định. 

Nối các điểm cuối của những đoạn thẳng này bằng đường gẫy khúc. Tần suất gió lặng 
biểu thị bằng số ở trung tâm biểu đồ (điểm gốc toạ độ). Khi dựng các hoa gió có thể tính cả 
tốc độ trung bình của gió theo mỗi hướng sau khi nhân với tần suất của hướng nhất định. Khi 
đó, đồ thị sẽ chỉ lượng không khí bằng đơn vị quy ước được gió vận chuyển theo mỗi hướng. 

Để biểu diễn trên những bản đồ khí hậu người ta tổng hợp hướng gió bằng nhiều phương 
pháp. Có thể vẽ trên bản đồ ở những nơi khác nhau những hoa gió. Có thể xác định tốc độ gió 
tổng hợp của mọi tốc độ (coi chúng như những vectơ) ở mỗi nơi trong một tháng nào đó qua 
thời kì nhiều năm, sau đó lấy lượng của gió tổng hợp này làm hướng gió trung bình. Nhưng 
thường người ta xác định hướng gió thịnh hành bằng cách xác định ô vuông với tần suất cao 
nhất, đường đi qua trung tâm ô vuông này được coi là hướng gió thịnh hành. 

6.2.3  Đường dòng 

Gió cũng như mọi vectơ bất kì có thể biểu diễn bằng mũi tên có chiều dài đặc trưng cho 
trị số tốc độ, còn hướng là hướng từ đâu gió thổi tới. Chẳng hạn trong trường hợp gió đông 
bắc, mũi tên phải hướng về phía tây nam. 

Như vậy, sự phân bố của gió trong không gian là trường vectơ. Có thể biểu diễn vectơ 
này bằng những phương pháp khác nhau. Trường gió được biểu diễn rõ nhất nhờ các đường 
dòng tương tự những đường sức trong từ trường chẳng hạn ở mỗi điểm của trường có số liệu 
gió, vẽ mũi tên có hướng chỉ hướng gió thổi tới. Sau đó vẽ các đường dòng sao cho hướng gió 
ở mỗi điểm của trường trùng với hướng của tiếp tuyến với đường dòng đi qua điểm đó. Như 
vậy đường dòng là đường mà tại mỗi điểm của nó vectơ gió tiếp tuyến với nó. Đường dòng 
càng xít nhau nếu tốc độ gió ở đó càng lớn. 

Bằng phương pháp đó ta được hệ thống các đường dòng trên bản đồ (Hình 6.9), nhìn 
phác qua có thể biết được ở mỗi khu vực vào thời điểm nào đó, không khí chuyển động như 
thế nào. 

Cần nhớ rằng, trường đường dòng đối với kỳ quan trắc nhất định chính là bức tranh tức 
thời của trường gió. Không nên lẫn đường dòng với quĩ đạo của hạt khí. Vấn đề là ở chỗ, 
trường gió thường biến đổi theo thời gian và do đó sự phân bố của đường dòng cũng biến đổi. 
Mỗi hạt khí qua một thời gian ngắn đi qua một quãng đường trong trường gió biến đổi và vì 
vậy quỹ đạo của nó không trùng với đường dòng vẽ cho một thời điểm nhất định. Chỉ khi nào 
trường gió ổn định, nghĩa là sự phân bố của gió trong trường dòng không biến đổi theo thời 
gian, đường dòng và quĩ đạo của các hạt khí mới trùng nhau. Trong trường hợp đó trường khí 
áp phải ổn định theo thời gian. 

Có thể vẽ đường dòng trung bình, chẳng hạn theo hướng gió thịnh hành hay theo gió tổng 
hợp qua thời kỳ nhiều năm. Ở một số khu vực trên bản đồ, đường dòng xít lại, hội tụ và ở một 
khu vực khác chúng phân kỳ (Hình 6.9 trái). Có khi các đường dòng hội tụ lại ở một điểm gọi 
là điểm hội tụ, dường như chúng tập trung vào điểm đó từ các hướng khác nhau trong xoáy 
thuận, hay ngược lại, chúng phân tán theo mọi hướng từ một điểm gọi là điểm phân kỳ trong 
xoáy nghịch.  
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Hình 6.9 
Đường dòng phân kỳ (đường cong) và véc tơ gió tiếp tuyến với đường dòng (a) 
đường hội tụ một chiều (b) 

Nếu trong trường đường dòng hội tụ có chuyển động tịnh tiến, thì các đường dòng có 
thể hướng về một phía đường hội tụ, còn từ phía kia chúng có thể song song với đường hội 
tụ như biểu diễn trên hình 6.9, phải. Người ta gọi đường hội tụ này là đường hội tụ một 
chiều. Trên khu vực Việt Nam và biển Đông, trong nhiều trường hợp hình thành dải hội tụ 
nhiệt đới dạng kinh hướng. Đó là dải hội tụ giữa gió mùa tây nam và tín phong đông nam 
gần như song song với hướng của dải hội tụ nhiệt đới.  

Dễ hiểu là, sự hội tụ của đường dòng phải kèm theo sự chuyển động của không khí thăng 
lên và ngược lại sự phân kỳ kèm theo chuyển động không khí giáng xuống và tỏa ra xung 
quanh. Trục rãnh rõ nằm với trục rãnh thấp hơn hai cánh rãnh là đường hội tụ hai chiều với 
dòng thăng dọc theo trục rãnh (Hình 6.10a) còn trục sống là trục phân kỳ hai chiều với dòng 
giáng dọc theo trục sống (Hình 6.10b).  

 
Hình 6.10 
Đường hội tụ hai chiều trong rãnh liên quan với dòng thăng dọc 
trục rãnh (a) Đường phân kỳ hai chiều trong sống liên quan với 
dòng giáng dọc trục sống (b) 

Trong xoáy thuận ở mặt đất dòng khí hội tụ, do tính liên tục trên xoáy thuận mặt đất dòng 
thăng phát triển tạo mây và mưa, phía trên cao trong khu vực xoáy thuận là dòng phân kỳ 
không khí ở trên cao duy trì áp thấp trong xoáy thuận (Hình 6.11, trái). Ngược lại, trong khu 
vực xoáy nghịch ở mặt đất dòng khí phân kỳ và trên cao không khí hội tụ, duy trì khí áp cao 
trong xoáy nghịch (Hình 6.11, phải).  
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Hình 6.11 
Mối liên quan giữa chuyển động hội tụ và dòng thăng tạo mây trong khu vực 
xoáy thuận (a) và chuyển động phân kỳ và dòng giáng và thời tiết quang mây 
trong khu vực xoáy nghịch (b) 

Sự hội tụ và phân kỳ là bản chất của trường gió do sự phân bố của khí áp. Các đường 
dòng hội tụ hay phân kỳ một phần là do ảnh hưởng của ma sát đối với không khí chuyển 
động. Nhưng sự hội tụ và phân kỳ cũng có thể có liên quan với hình thế hay địa hình của mặt 
trải dưới. Nếu không khí chuyển động theo lòng khe hẹp dần lại, chẳng hạn như giữa các dãy 
núi, các đường dòng sẽ hội tụ lại; nếu chuyển động theo lòng khe mở rộng dần các đường 
dòng sẽ phân kỳ.  

Sự hội tụ trên quy mô lớn như trên dải hội tụ nhiệt đới hay trong khu vực xoáy thuận tạo 
dòng thăng với tốc độ chỉ vài cm/s. Chuyển động thăng đưa một khối lượng không khí lớn lên 
cao, nhiệt độ không khí giảm và tới mức trạng thái bão hoà tạo nên các hệ thống mây rất lớn 
hình rẻ quạt hay hình sừng như trong trường hợp xoáy thuận front hay đới mây với chiều 
ngang hai ba trăm kilomet và chiều dài vài nghìn kilomet như trong trường hợp dải hội tụ 
nhiệt đới. 

6.2.4 Sự biến đổi của tốc độ gió và hướng gió do chuyển động rối và địa hình 

Hướng và tốc độ gió biến đổi rất nhanh và liên tục, dao động xung quanh những đại 
lượng trung bình nào đó. Nguyên nhân của những dao động (nhiễu động) của gió là do tính 
rối. Nhưng sự dao động này có thể ghi lại được bằng máy tự ghi có độ nhạy cao. Gió có sự 
dao động tốc độ và hướng biểu hiện rõ gọi là gió giật. Khi gió có độ giật rất lớn, người ta gọi 
là tố. 

Khi quan trắc gió hàng ngày trên các trạm, người ta xác định hướng và tốc độ gió trung 
bình trong khoảng thời gian vài giây. Khi quan trắc theo máy đo gió Vild quan trắc viên phải 
theo dõi dao động của tiêu gió trong hai phút và theo dõi dao động của bảng gió Vild cũng 
trong hai phút, kết quả xác định được hướng và tốc độ trung bình của gió trong khoảng thời 
gian đó. Phong kế có thể xác định tốc độ gió trung bình trong khoảng thời gian bất kỳ. 

Mặt khác, việc nghiên cứu tính giật của gió cũng đáng chú ý. Tính giật có thể đặc trưng 
bằng tỉ số giữa biên độ dao động của tốc độ gió trong khoảng thời gian nào đó với tốc độ 
trung bình cũng qua khoảng thời gian đó. Thường người ta lấy biên độ trung bình hoặc biên 
độ thường thấy nhất để so sánh. Biên độ ở đây chỉ hiệu giữa hai giá trị cực đại và cực tiểu liên 
tiếp của tốc độ gió tức thời. Ngoài ra, cũng còn có các đặc trưng cho tính biến thiên khác kể 
cả biến thiên của hướng gió. 
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Rối càng mạnh, tính giật càng lớn. Như vậy, tính giật trên lục địa biểu hiện rõ hơn trên 
biển và đặc biệt lớn ở những khu vực có địa hình phức tạp, vào mùa hè lớn hơn vào mùa đông 
và trong biến trình ngày có cực đại vào sau buổi trưa khi đối lưu phát triển mạnh. 

Trong khí quyển tự do, tính rối của trường gió thường gây ra hiện tượng sốc máy bay. Độ 
sốc đặc biệt lớn trong những đám mây đối lưu phát triển mạnh. Nó cũng tăng đột biến ngay cả 
khi không có mây, trong những dòng xiết. 

Vật chướng ngại bất kỳ nằm trên đường đi của gió sẽ ảnh hưởng đến gió, gây nhiễu động 
trong trường gió. Những vật chướng ngại này có thể có qui mô lớn như những dãy núi và qui 
mô nhỏ như nhà cửa, cây cối, những dải rừng v.v... Trước hết, vật chướng ngại làm lệch dòng 
không khí: dòng không khí hoặc phải lượn qua vật chướng ngại theo hai bên sườn hoặc vượt 
qua phía trên. Quá trình vượt qua xảy ra càng dễ dàng nếu tầng kết của không khí càng bất ổn 
định, nghĩa là gradien thẳng đứng của nhiệt độ trong khí quyển càng lớn. Quá trình vượt qua 
vật chướng ngại của không khí đưa tới hậu quả rất quan trọng như sự tăng lượng mây và 
giáng thuỷ trên sườn núi đón gió, trong dòng không khí đi lên, và ngược lại làm mây tan ở 
sườn núi khuất gió trong dòng không khí đi xuống. 

Khi lượn qua vật chướng ngại, gió ở phía trước vật yếu đi, song ở hai bên sườn sẽ mạnh 
lên, đặc biệt là ở những phần nhô ra (góc nhà, mũi bờ biển v.v...). Đường dòng ở những phần 
đó sẽ xít lại. Sau khi vượt chướng ngại vật gió yếu đi, tạo khu vực gió yếu. 

Gió mạnh lên đáng kể khi thổi vào lòng địa hình thu hẹp lại, chẳng hạn như giữa hai dãy 
núi. Khi đó, thiết diện thẳng của luồng gió giảm đi, nhưng qua thiết diện nhỏ đó cũng có một 
lượng không khí như trước chuyển động nên tốc độ gió tăng.  

6.3 GIÓ ĐỊA CHUYỂN  

Có thể biểu diễn chuyển động đơn giản nhất của không khí một cách lí thuyết dưới 
dạng chuyển động thẳng, đều, không có ma sát. Người ta gọi chuyển động đó với lực lệch 
hướng do sự quay của Trái Đất (lực Coriolis) khác không là gió địa chuyển. 

Ở Bắc Bán Cầu trong gió địa chuyển lực gradien khí áp ( – 1/ρ)∂p/∂n gây chuyển động 
cân bằng với lực Coriolis do sự quay của Trái Đất A = 2ωsinϕ. Do giả thiết chuyển động là 
chuyển động đều, hai lực này, lực gradien 
khí áp và lực Coriolis có trị số bằng nhau và 
ngược hướng nhau (Hình 6.12).  

Như trên đã nói, ở Bắc Bán Cầu, lực 
Coriolis vuông góc với tốc độ về phía phải. 
Từ đó thấy rõ là theo trị số lực gradien khí 
áp bằng lực Coriolis và lực gradien khí áp 
hướng vuông góc với tốc độ về phía trái. Do 
đường đẳng áp hướng vuông góc với gradien 
khí áp nên gió địa chuyển thổi dọc theo 
đường đẳng áp, khi đó khu vực áp thấp ở 
phía trái của chuyển động sao cho áp cao 
luôn ở phía phải chuyển động (Hình 6.12). Ở Nam Bán Cầu lực Coriolis về phía trái. Ta dễ 

 
Hình 6.12 
Sơ đồ gió địa chuyển (V) trong trường các đường đẳng 
áp thẳng với sự cân bằng giữa lực gradien khí áp (G), 
lực Coriolis (A) 
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dàng tính được tốc độ gió địa chuyển nếu viết điều kiện cân bằng của các lực tác động, tức là 
cho tổng của chúng bằng không, ta được: 

 1
2 sin  0.    dc

p
V

n
ω ϕ

ρ
∂

− + =
∂

   (6.1)   

Sau khi giải phương trình ta tìm được tốc độ gió địa chuyển. Ta có công thức tính tốc độ 
gió địa chuyển như sau: 

 1
.       dc

p
V

l nρ
∂

=
∂

     (6.2) 

Điều đó có nghĩa là tốc độ gió địa chuyển tỷ lệ thuận với trị số của lực gradien khí áp. 
Gradien khí áp càng lớn, nghĩa là các đường đẳng áp càng xít, gió càng mạnh. 

Ta hãy đưa vào công thức trên những trị số của mật độ không khí dưới điều kiện 
chuẩn của khí áp, nhiệt độ trên mực biển và trị số tốc độ gió bằng m/s, còn gradien khí áp 
bằng mb/100km. Khi đó sẽ được công thức dưới dạng thực dụng thuận lợi khi xác định tốc 
độ gió địa chuyển ở mặt đất (trên mực biển) theo giá trị gradien: 

 4.8
( ) [ /100 ).       

sindc

m p
V mb km

s n
Δ

ϕ Δ
=   (6.3)  

Chẳng hạn, với gradien khí áp bằng 1mb/100km ở vĩ độ 550, ta sẽ có Vđc = 5,8m/s; với 
gradien là 2mb/100km, tốc độ gió địa chuyển lớn gấp đôi v.v... Gió ở mặt đất ít nhiều khác 
biệt với gió địa chuyển về tốc độ và hướng. Điều đó là do ở mặt đất có lực ma sát tác động, 
đối với gió địa chuyển ta giả thiết bằng không nhưng thực ra lực ma sát bề mặt có giá trị 
tương đối lớn. 

Tuy nhiên, trong khí quyển tự do, từ độ cao khoảng 1000m, gió thực tương đối gần với 
gió địa chuyển. Lực ma sát tại độ cao này và ở trên những mực cao hơn nữa nhỏ đến mức có 
thể bỏ qua được. Trong nhiều trường hợp, độ cong của quỹ đạo không khí ở đó cũng nhỏ, 
nghĩa là chuyển động không khí gần với chuyển động thẳng. Sau cùng, mặc dù gió thực 
thường không hoàn toàn là chuyển động đều, nhưng dù sao gia tốc trong khí quyển thường 
không lớn lắm. 

Thực tế, gió trong khí quyển tự do vẫn có hướng lệch với các đường đẳng áp về phía nào 
đó nhưng với một góc không lớn lắm (khoảng chừng vài độ). Còn tốc độ của nó chỉ xấp xỉ tốc 
độ gió địa chuyển. 

6.4   GIÓ GRADIEN 

Nếu chuyển động của không khí không chịu tác động của lực ma sát nhưng là chuyển 
động cong, thì ngoài lực gradien và lực Coriolis do sự quay của Trái Đất còn xuất hiện lực li 
tâm C = v2/r. Ở đây v là tốc độ gió, còn r là bán kính cong của quỹ đạo chuyển động của 
không khí. Khi đó, trong chuyển động đều ba lực tác động lên không khí như trên hình 6.13.  
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Trong xoáy thuận, giả thiết quỹ đạo chuyển động là những đường tròn lực Coriolis hướng 
vuông góc với vectơ tốc độ gió, nghĩa là hướng theo bán kính vòng tròn về phía phải (ở Bắc 
Bán Cầu). Lực li tâm, như đã nói ở trên, cũng hướng theo bán kính của đường cong quỹ đạo 
tròn về phía lồi của đường cong. Lực gradien khí áp phải cân bằng với tổng hình học của hai 
lực này và cũng nằm trên một đường thẳng với chúng – trên bán kính của đường tròn nhưng 
ngược hướng.  

 

 

Hình 6.13 
Trái: Lực tác động trong mô hình gió gradien trong xoáy thuận (a) và trong xoáy nghịch (b) Vectơ gió 
gradien tiếp tuyến với đường đẳng áp theo chiều kim đồng hồ trong xoáy nghịch và ngược chiều kim 
đồng hồ trong xoáy thuận. 
Phải: Với cùng gradien khí áp gió gradien trong xoáy nghịch mạnh hơn gió địa chuyển, gió gradien 
trong xoáy thuận yếu hơn gió địa chuyển G – lực gradien khí áp; (A) – lực lệch hướng do sự quay của 
Trái Đất (lực Coriolis); C – lực ly tâm 

Điều đó có nghĩa là gradien khí áp hướng vuông góc với vectơ tốc độ. Do tiếp tuyến với 
đường đẳng áp và vuông góc với gradien khí áp nên gió thổi dọc theo đường đẳng áp sao cho 
khí áp thấp ở bên trái chuyển động. 

Người ta gọi trường hợp lý tưởng của chuyển động đều của không khí theo quỹ đạo tròn 
không tính lực ma sát là gió gradien (hay gió địa chuyển xoáy). Từ những điều trình bày ở 
trên, ta thấy rõ gió gradien có quỹ đạo trùng với các đường đẳng áp. Gió gradien thổi hướng 
theo đường đẳng áp tròn. 

Người ta thường kết hợp khái niệm gió địa chuyển với khái niệm gió gradien, và coi gió 
địa chuyển là trường hợp riêng của gió gradien với bán kính của đường đẳng áp lớn vô cùng. 

Trong hệ thống khí áp thấp với các đường đẳng áp tròn đồng tâm, gradien khí áp hướng 
theo bán kính từ ngoài rìa vào trung tâm. Điều đó có nghĩa là, ở trung tâm của hệ thống khí áp 
thấp nhất, về phía rìa khí áp tăng. Hệ thống khí áp với khí thấp nhất ở trung tâm và với những 
đường đẳng áp tròn đồng tâm như vậy là dạng đơn giản nhất của xoáy thuận. Lực ly tâm trong 
xoáy thuận luôn hướng ra phía ngoài, về phía lồi của quỹ đạo (đường đẳng áp) nghĩa là ngược 
hướng với lực gradien khí áp. Lực li tâm trong những điều kiện thực tế của khí quyển thường 
nhỏ hơn lực gradien khí áp. Vì vậy, để các lực cân bằng nhau, lực Coriolis do sự quay của 
Trái Đất phải hướng theo lực li tâm để tổng hợp lực của chúng cân bằng với lực gradien khí 
áp. Điều đó có nghĩa là lực Coriolis cũng phải hướng từ trung tâm xoáy thuận ra phía ngoài. 
Vectơ tốc độ gió phải hướng vuông góc với lực Coriolis về phía trái (ở Bắc Bán Cầu). Do đó, 
gió gradien phải thổi theo đường đẳng áp tròn của xoáy thuận ngược chiều kim đồng hồ và 
lệch với gradien khí áp về phía phải (Hình 6.13a). 

Đối với khu áp cao, ở trung tâm hệ thống khí áp cao nhất; về phía ngoài rìa, khí áp giảm 
khi đó gradien khí áp hướng từ tâm về phía ngoài rìa (Hình 6.13b). Lực ly tâm trong xoáy 
nghịch cũng hướng ra phía ngoài, về hướng lồi của đường đẳng áp, nghĩa là cùng hướng với 
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lực gradien khí áp. Từ đó ta thấy rằng lực Coriolis do sự quay của Trái Đất phải hướng vào 
phía trong xoáy nghịch để cân bằng với hai lực cùng hướng: lực gradien khí áp và lực li 
tâm. Lực Coriolis vuông góc về phía phải (ở Bắc Bán Cầu) sao cho gió thổi dọc đường đẳng 
áp tròn theo chiều kim đồng hồ. 

Trong cả hai trường hợp kể trên cũng như trong trường hợp gió địa chuyển, vectơ tốc 
độ gió gradien lệch với gradien khí áp về phía phải ở Bắc Bán Cầu. Ở Nam Bán Cầu lực 
Coriolis hướng về phía trái của vectơ tốc độ, gió gradien sẽ lệch về phía trái của lực gradien 
khí áp. Vì vậy, đối với Nam Bán Cầu, chuyển động của không khí trong xoáy thuận theo 
đường đẳng áp thuận chiều kim đồng hồ, còn trong xoáy nghịch ngược chiều kim đồng hồ. 
Sau đây ta chỉ xét đến những điều kiện ở Bắc Bán Cầu. 

Tốc độ gió gradien Vgr xác định từ phương trình bậc hai: 
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    (6.4) 

Ý nghĩa của phương trình này là cả ba lực (lực gradien, lực lệch hướng, lực li tâm) cân 
bằng với nhau. Dấu cộng tương ứng với gió gradien trong xoáy thuận, còn dấu trừ tương ứng 
với gió gradien trong xoáy nghịch. 

Từ đó, ta dễ dàng rút ra là với cùng trị số gradien khí áp, tốc độ gió gradien trong xoáy 
thuận nhỏ hơn, còn ở trong xoáy nghịch lớn hơn tốc độ gió trong trường hợp các đường đẳng 
áp thẳng, nghĩa là lớn hơn gió địa chuyển. Tốc độ gió tỉ lệ thuận với lực lệch hướng. Tuy 
nhiên, trong trường hợp xoáy nghịch, lực Coriolis lớn hơn, còn trong trường hợp xoáy thuận 
nhỏ hơn so với lực gradien. Vì vậy, với cùng trị số gradien khí áp, tốc độ gió trong xoáy 
nghịch lớn hơn trong xoáy thuận. 

Trong khí quyển tự do gió trong xoáy thuận và xoáy nghịch có tốc độ gần bằng gió 
gradien hơn là gió địa chuyển. Trong những lớp gần mặt đất, do ảnh hưởng của lực ma sát gió 
thực khác biệt nhiều so với cả hai loại gió này. 

6.5   GIÓ NHIỆT 

Như ta đã biết, gió địa chuyển và gió gradien thổi dọc theo đường đẳng áp hay đường 
đẳng cao. Gió thực trong khí quyển tự do cũng gần song song với đường đẳng áp. 

Tuy nhiên, nếu hướng của các đường đẳng áp biến đổi theo chiều cao, hướng gió cũng 
biến đổi. Tương tự, tốc độ gió cũng sẽ biến đổi phụ thuộc vào sự biến đổi của đại lượng 
gradien khí áp. 

Ta đã rõ, theo chiều cao gradien khí áp có thêm thành phần phụ hướng theo và tỉ lệ thuận 
với gradien nhiệt độ cũng như gia số độ cao. Như vậy là, ngay cả gió gradien theo chiều cao 
cũng có thêm thành phần tốc độ phụ hướng theo đường đẳng nhiệt (cần lưu ý đây là đường 
đẳng nhiệt trung bình của toàn lớp khí quyển ta đang xét). Thành phần phụ này được gọi là 
gió nhiệt. Để tìm gió gradien V ở mực trên cần thêm vào gió gradien V0 ở mực dưới đại lượng 
gió nhiệt (Hình 6.14). 
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Nếu ở mực dưới gradien khí áp trùng với hướng gradien nhiệt độ, ở phần khí quyển phía 
trên thì gradien khí áp theo chiều cao sẽ tăng và không đổi hướng. Trong trường hợp đó, 
đường đẳng áp trên tất cả các mực sẽ trùng hướng với đường đẳng nhiệt, còn gió nhiệt sẽ 
trùng với gió ở mực dưới. Khi đó, theo chiều cao gió mạnh lên và không đổi hướng. 

Nếu ở mực dưới gradien khí áp ngược hướng với gradien nhiệt độ, theo chiều cao gradien 
khí áp sẽ giảm. Cùng với gradien khí áp, gió sẽ không đổi hướng, yếu dần theo chiều cao đến 
khi có tốc độ bằng không, sau đó có hướng ngược lại, sẽ hướng sang phải hay sang trái tuỳ 
theo gradien khí áp lệch về phía nào của gradien nhiệt độ. Vì vậy, theo chiều cao gió thực 
quay sang phải hay sang trái và tiến gần trùng với hướng của đường đẳng nhiệt. 

 
Hình 6.14 
Gió nhiệt 
Vo – gió ở mực dưới ; 
∇v – gió nhiệt; 
V – gió ở mực trên 

Ở phần phía đông (phần đầu) xoáy thuận nơi gradien khí áp hướng về phía tây, còn 
gradien nhiệt độ hướng về phía bắc, theo chiều cao gió quay sang phải và tiến gần tới đường 
đẳng nhiệt. Ở phần đuôi (phần phía tây) xoáy thuận – theo chiều cao gió quay sang trái. Trong 
xoáy nghịch tình hình ngược lại. 

Nói một cách chặt chẽ, lý thuyết gió nhiệt chỉ dùng cho gió gradien. Tuy vậy những quy 
luật đã tìm ra cũng hoàn toàn đúng trong những điều kiện thực của khí quyển. 

6.6 LỰC MA SÁT 

Trong khí quyển, ma sát cũng là lực gây gia tốc âm đối với chuyển động không khí, nghĩa 
là nó làm chậm cũng như thay đổi hướng của chuyển động không khí. 

Có thể coi lực ma sát trong khí quyển có hướng ngược với vectơ tốc độ gió. Lực ma sát 
có giá trị lớn nhất ở gần mặt đất, theo chiều cao nó giảm và đến mực khoảng 1000m thì trở 
nên không đáng kể so với các lực khác tác động lên chuyển động của không khí. Vì vậy, bắt 
đầu từ độ cao này, lực ma sát có thể bỏ qua. Lớp khí quyển mà từ đó lực ma sát thực tế không 
còn nữa (500 – 1500m trung bình là 1000) gọi là khí quyển tự do. 

Phần dưới cùng của tầng đối lưu từ mặt đất đến mực ma sát gọi là tầng ma sát hay lớp 
biên hành tinh. 

Lực ma sát gây nên trước hết do không khí chuyển động trên mặt đất gồ ghề, tốc độ của 
những hạt khí tiếp xúc với mặt đất giảm đi. Những hạt khí với tốc độ nhỏ trong quá trình trao 
đổi rối sẽ lan lên tầng cao hơn, thay vào đó là những hạt khí với tốc độ lớn hơn từ trên xuống 
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và khi tiếp xúc với mặt đất chúng lại chuyển động chậm đi. Tóm lại, do chuyển động rối sự 
giảm tốc độ lan lên cao trong một tầng khí quyển khá dày. Đó chính là tầng ma sát. 

Khi tầng kết của khí quyển không ổn định thì ngoài rối cơ học, rối nhiệt đối lưu – hiện 
tượng xáo trộn không khí theo chiều thẳng đứng rất mạnh, cũng phát triển. Kết quả là khi tầng 
kết bất ổn định (thường là vào mùa hè trên lục địa) ảnh hưởng giảm tốc độ của ma sát lan 
trong tầng không khí rất dày và mực ma sát nằm cao hơn khi tầng kết ổn định (thường thấy 
vào mùa đông). Mặt khác, ở mặt đất ảnh hưởng 
của ma sát đối với tốc độ và hướng gió khi tầng 
kết bất ổn định sẽ nhỏ hơn khi tầng kết ổn định. 

Do ảnh hưởng của lực ma sát, tốc độ gió 
giảm đến mức là ở mặt đất (trên độ cao tiêu 
gió) tốc độ gió thực trên lục địa chỉ khoảng 
bằng một nửa tốc độ gió địa chuyển với cùng 
một trị số gradien khí áp. Trên biển, sự giảm 
tốc độ gió do ma sát nhỏ hơn trên đất liền, tốc 
độ gió thực bằng khoảng hai phần ba tốc độ gió 
địa chuyển. 

Lực ma sát cũng ảnh hưởng tới hướng gió. 
Ta hãy giả thiết chuyển động thẳng đều của 
không khí khi có ma sát. Điều đó có nghĩa là ba 
lực: gradien khí áp, lực Coriolis và lực ma sát (Hình 6.15) phải cân bằng nhau.  

Vì lực ma sát hướng ngược với vectơ tốc độ nên nó không nằm trên cùng một đường 
thẳng với lực lệch hướng. Vì vậy, lực gradien khí áp cân bằng với hai lực kể trên không thể 
nằm cùng trên một đường thẳng với lực lệch hướng. 

Như trên hình 6.15, lực gradien khí áp không vuông góc với vectơ tốc độ gió mà làm với 
nó một góc nhọn. Nói một cách khác, vectơ tốc độ gió không hướng theo đường đẳng áp. Nó 
cắt đường đẳng áp và lệch về phía phải, tạo với nó một góc nhỏ hơn góc vuông. Trong trường 
hợp này, vectơ tốc độ gió có thể phân tích thành hai thành phần – dọc theo đường đẳng áp và 
theo hướng bán kính của đường đẳng áp. 

Nếu giả thiết chuyển động đều của không khí, theo đường đẳng áp tròn khi có lực ma sát, 
ta cũng sẽ rút ra kết luận tương tự. Trong trường hợp này, lực ma sát cũng không trùng với 
lực lệch hướng. Vectơ tốc độ gió cũng sẽ lệch với đường đẳng áp và có thành phần hướng 
theo gradien khí áp. 

Trong xoáy thuận, gradien khí áp hướng từ ngoài vào trung tâm, gió cũng có thành phần 
hướng về phía trung tâm. Nó kết hợp với thành phần hướng theo đường đẳng áp ngược chiều 
kim đồng hồ. Vì vậy, ở những lớp dưới cùng trong khu vực xoáy thuận, gió thổi ngược chiều 
kim đồng hồ từ phía ngoài rìa vào trung tâm. Trong xoáy nghịch, thành phần hướng theo 
đường đẳng áp sẽ thuận chiều kim đồng hồ và kết hợp với nó là thành phần hướng theo 
gradien khí áp từ trung tâm ra phía ngoài rìa. 

Khi vẽ các đường dòng ở những lớp dưới cùng của khu vực xoáy thuận, ta thấy chúng có 
dạng xoáy hướng ngược chiều kim đồng hồ và hội tụ vào trung tâm xoáy. Tâm xoáy thuận là 

 
Hình 6.15 
Gió địa chuyển có tính tới lực ma sát (chuyển động 
thẳng đều có tính đến ma sát) 
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điểm hội tụ của các đường dòng. Ở lớp dưới cùng của khu vực xoáy nghịch, các đường dòng 
có dạng xoáy phân kì theo chiều kim đồng hồ từ tâm xoáy. Tâm xoáy nghịch là điểm phân kỳ 
của các đường dòng. 

Ngược lại so với Bắc Bán Cầu là ở Nam Bán Cầu, các đường dòng hình xoáy trong xoáy 
thuận hướng theo chiều kim đồng hồ và trong xoáy nghịch hướng ngược chiều kim đồng hồ. 
Tuy nhiên, thành phần tốc độ gió vuông góc với đường đẳng áp trong xoáy thuận vẫn hướng 
vào trong, còn trong xoáy nghịch hướng ra ngoài. 

6.7   ĐỊNH LUẬT KHÍ ÁP CỦA GIÓ 

Kinh nghiệm cho thấy rằng, gió ở mặt đất (không kể những vĩ độ gần xích đạo) luôn lệch 
với gradien khí áp một góc nhỏ hơn 90o. Ở Bắc Bán Cầu về phía phải và ở Nam Bán Cầu về 
phía trái. Từ đó rút ra nguyên lý sau: nếu đứng quay lưng về phía gió còn mặt hướng theo 
hướng gió thổi thì khí áp thấp nhất sẽ ở phía trái và hơi dịch về phía trước một ít, còn khí áp lớn 
nhất ở phía phải và hơi dịch về đằng sau một ít (Hình 6.16). Trên cao gió thực gần bằng gió địa 
chuyển nên hướng gió song song với đường đẳng cao (Hình 6.16, trái), dưới thấp, ở sát mặt đất 
do ảnh hưởng của ma sát hướng gió làm với đường đẳng áp một góc khoảng 30o trên biển và tới 
45o trên lục địa (Hình 6.16, phải). Nguyên lý này đã được tìm ra bằng thực nghiệm, ngay vào 
nửa đầu thế kỷ thứ 19 và có tên là định luật khí áp của gió hay định luật Bâysbalo. 

Tương tự, gió thực trong khí quyển tự do (ở Bắc Bán Cầu) luôn thổi gần theo các đường 
đẳng áp sao cho khí áp thấp ở phía trái và lệch với gradien khí áp về phía phải một góc xấp xỉ 
90o. Điều này có thể coi là sự mở rộng của định luật khí áp của gió đối với khí quyển tự do 

Rõ ràng là định luật khí áp của gió mô tả những tính chất của gió thực gần với những tính 
chất của gió địa chuyển và gió địa chuyển có ma sát. Như vậy, những quy luật chuyển động 
của không khí đối với những điều kiện lý thuyết đơn giản hoá nói trên, cơ bản vẫn dùng với 
những điều kiện thực phức tạp hơn. Chẳng hạn, gió ở mặt đất lệch với gradien khí áp tương tự 
như gió địa chuyển có ma sát. Đồng thời, mặc dù đường dòng ở mặt đất trong xoáy thuận và 
xoáy nghịch không phải là những đường xoắn hình học, song đặc tính của chúng vẫn có dạng 
xoắn hội tụ vào tâm trong xoáy thuận và phân kỳ từ tâm trong xoáy nghịch. 

Trong khí quyển tự do, mặc dù các đường đẳng áp và đường dòng không có dạng hình 
học rõ và chuyển động của không khí có gia tốc, gió vẫn thổi gần theo hướng các đường đẳng 
áp với tốc độ gần bằng tốc độ gió địa chuyển. 

Độ lệch của gió thực trong khí quyển tự do so với gió gradien tuy rất nhỏ song có giá trị 
quyết định đối với sự biến thiên của khí áp. 

Như ta đã biết, khí áp trên mỗi mực bằng trọng lượng của cột không khí nằm trên, nghĩa 
là tỉ lệ thuận với khối lượng của không khí trong cột. Sự giảm khối lượng trong cột khí trên 
địa điểm nào đó làm cho khí áp giảm, sự tăng khối lượng trong cột làm cho khí áp tăng. 

Trong khí quyển tự do, trên mỗi mực, sự biến đổi của khối lượng không khí còn do 
chuyển động thẳng đứng. Trong chuyển động giáng, một phần không khí sẽ đi xuống khỏi 
mực đã cho và vì vậy, khí áp trên mực sẽ giảm, trong chuyển động thăng, tình hình ngược lại. 
Điều đó có thể thấy phía dưới khu vực cửa vào hội tụ đường dòng của dòng xiết, khí áp tăng 
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và thường hình thành sống áp cao và áp thấp dưới cửa ra, phân kỳ đường dòng thường hình 
thành rãnh áp thấp và áp thấp. 

 
Hình 6.16 
Minh hoạ định luật Bâysbalo đối với gió thực trên cao song song với đường đẳng áp (a) và gió thực ở 
mặt đất cắt đường đẳng áp (b) 

Trên mặt đất, khí áp không biến đổi do các chuyển động thẳng đứng mà chỉ biến đổi do 
chuyển động ngang. Chuyển động ngang này là nguyên nhân chủ yếu của sự biến đổi khí áp 
trên mực bất kỳ, còn trên mặt đất nó là nguyên nhân duy nhất. 

Chuyển động ngang của không khí có thể gây ra cũng như không gây ra sự biến đổi của 
khí áp, điều này tuỳ thuộc vào những đặc tính riêng. Chẳng hạn, gió địa chuyển thổi theo 
vòng vĩ tuyến và nhiệt độ mọi nơi đồng đều thì khí áp sẽ không biến đổi. Trong những điều 
kiện đó, sự phân bố khối lượng không khí không biến đổi và do đó sự phân bố khí áp cũng 
không biến đổi. Tuy nhiên, nếu có chuyển động của các khối khí từ vĩ độ này sang vĩ độ khác, 
thì ngay khi có gió gradien, khí áp vẫn biến đổi. Không khí lạnh có mật độ lớn từ vĩ độ cao 
xuống vĩ độ thấp thay thế không khí nóng có mật độ nhỏ hơn sẽ làm khí áp ở miền vĩ độ thấp 
tăng và ngược lại. 

Thực tế, khí áp thường xuyên biến đổi và đôi khi biến đổi rất lớn. Khí áp biến đổi chính 
là do gió thực lệch so với gió gradien. Trong đó độ lệch đáng kể của gió thực so với gió 
gradien gây nên do ma sát chỉ có thể thay đổi sự phân bố khí áp theo một chiều và làm san 
bằng hiệu khí áp, nghĩa là làm cho xoáy thuận đầy lên và xoáy nghịch yếu đi. Thực tế cũng 
thường thấy hiệu khí áp tăng lên, nghĩa là xoáy thuận sâu thêm và xoáy nghịch mạnh lên. 
Những sự biến đổi này của trường khí áp trước hết là do gió thực lệch so với gió gradien trong 
khí quyển tự do, khi đó có thành phần gió hướng ngược gradien khí áp. 

6.8  FRONT TRONG KHÍ QUYỂN 

Trong khí quyển thường hình thành những điều kiện, trong đó hai khối khí với những 
tính chất khác nhau nằm cạnh nhau và được ngăn cách bởi đới chuyển tiếp hẹp. Khi đi từ khối 
khí này sang khối khí khác qua đới front, nhiệt độ, gió, độ ẩm không khí ít nhiều có sự biến 
đổi đột ngột. 
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Đới front luôn có chiều rộng và bề dầy nhất định tuy rất nhỏ so với kích thước của các 
khối khí mà nó ngăn cách. Vì vậy, lý tưởng hoá những điều kiện tức là ta có thể coi front như 
mặt ngăn cách giữa các khối khí. Khi gặp mặt đất, mặt front tạo nên đường front, người ta 
cũng thường gọi tắt là front. Trong điều kiện lý tưởng hoá cũng có thể coi front là đường đột 
biến. 

Một điều rất quan trọng là các mặt front nằm nghiêng trong khí quyển. Lý thuyết và kinh 
nghiệm chỉ rõ là góc nghiêng của mặt front so với mặt đất nhỏ, khoảng vài phút. Tang của góc 
nghiêng gọi tắt là độ nghiêng của front có giá trị khoảng từ 0,01 đến 0,001. Như vậy, trong 
khí quyển front nằm rất thoải. Cách xa đường front khoảng vài trăm km mặt front chỉ ở độ 
cao khoảng vài kilômet. Trên hình 6.17 là hệ thống mây front trên ảnh mây vệ tinh kênh thị 
phổ (nhìn thấy) với hệ thống đường đẳng áp trong xoáy thuận và hệ thống front cố tù.  

Mặt khác, không khí do mặt front ngăn cách không chỉ nằm cạnh nhau mà còn nằm trên 
nhau, không khí lạnh nằm dưới không khí nóng dưới dạng cái nêm. Front trong khí quyển 
không tồn tại bất biến, chúng xuất hiện, phát triển, mạnh lên hay tan đi, song điều kiện hình 
thành đối với chúng luôn tồn tại trong khí quyển và vì vậy, front không phải là hiện tượng 
ngẫu nhiên mà là hiện tượng xảy ra hàng ngày trong khí quyển. 

Thông thường, cơ chế hình thành front (sự sinh front) trong khí quyển là cơ chế động 
học: Front hình thành dưới tác động của trường chuyển động không khí; trong đó các khối khí 
với nhiệt độ (và các đặc tính khác) khác biệt tiến gần lại với nhau. Trong một đới nhất định, 
gradien ngang của nhiệt độ tăng, điều đó chứng tỏ sự thay thế đới chuyển tiếp giữa hai khối 
khí bởi đới front biểu hiện rõ. Tương tự, front có thể tan đi nghĩa là đới front biến thành các 
đới chuyển tiếp rộng, gradien nhiệt độ ngang giảm rõ rệt. 

Front trong một số trường hợp còn có thể hình thành do ảnh hưởng của điều kiện nhiệt 
của mặt trải dưới, chẳng hạn như dọc theo rìa các tảng băng hay rìa các lớp tuyết phủ. Song 
cơ chế hình thành front này ít có ý nghĩa so với quá trình sinh front động học. 

Trong điều kiện thực, thông thường front không nằm song song với các dòng khí. Gió ở 
hai phía front có thành phần chuẩn với front, vì vậy front không đứng tại chỗ mà di chuyển. 
Front có thể di chuyển hoặc về phía không khí lạnh, hoặc về phía không khí nóng. 

Nếu đường front mặt đất di chuyển về phía không khí lạnh, nêm không khí lạnh sẽ lui 
dần thì đó là front nóng (Hình 6.17). Sự di chuyển của front nóng qua điểm quan trắc đồng 
thời với sự thay thế khối khí lạnh bằng khối khí nóng và như vậy nhiệt độ sẽ tăng, khí áp giảm 
và các yếu tố khí tượng khác cũng biến đổi. 
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Hình 6.17 
Đường front mặt đất và hệ thống mây front trên ảnh mây vệ tinh: front 
lạnh (ABC), front nóng (AD), front cố tù (AE), trong đó A là điểm cố tù. 
Khu vực mây tích phát triển trong không khí lạnh (FG) khi có bình lưu 
lạnh trên bề mặt nóng với các dải mây tích theo chiều chuyển động 
của dòng khí trong xoáy thuận. Front tĩnh là đoạn front không di 
chuyển hay ít di chuyển về một phía khối khí 

Nếu đường front trên mặt đất di chuyển về phía không khí nóng, nêm không khí lạnh sẽ 
chuyển động về phía trước và không khí nóng lùi dần hoặc bị không khí lạnh đang lấn tới đẩy 
lên cao. Người ta gọi front này là front lạnh.  

Sự di chuyển của front lạnh qua địa phương sẽ gây nên sự thay thế không khí nóng bằng 
không khí lạnh, sự giảm nhiệt độ và những sự biến đổi đột ngột của các yếu tố khí tượng 
khác. Trong đới front trong chuyển động của không khí xuất hiện các thành phần thẳng đứng. 

Trường hợp quan trọng hơn cả là khi không khí nóng trượt lên cao, nghĩa là đồng thời với 
chuyển động theo chiều nằm ngang, không khí nóng còn chuyển động vượt lên cao trên nêm 
không khí lạnh. Chính sự phát triển của các hệ thống mây cho mưa dọc theo mặt front có liên 
quan với hiện tượng này. 

Trong front nóng chuyển động trượt lên cao cuốn cả những lớp không khí nóng rất dày. 
Trên toàn bộ mặt front xuất hiện hệ thống mây cao tằng, tằng tích cho mưa dầm trên phạm vi 
rất rộng. Trong front lạnh, chuyển động trượt lên cao của không khí nóng bị hạn chế trong 
một dải hẹp, đặc biệt là trước nêm không khí lạnh nơi không khí nóng bị không khí lạnh đẩy 
lên cao. Ở đây mây phần lớn có đặc tính của mây vũ tích cho mưa rào và dông. 

Trong khí quyển, khi xoáy thuận phát triển còn xuất hiện cả những front tập hợp phức tạp 
hơn do sự kết hợp của hai hay nhiều mặt front. Đó là front cố tù. Chúng cũng liên quan với 
những hệ thống mây nhất định. 

Một điều rất quan trọng là tất cả front đều liên quan với rãnh trong trường khí áp. Trong 
trường hợp front bất động, các đường đẳng áp trong rãnh song song với chính front. Nhưng 
đối với các front nóng và front lạnh, các đường đẳng áp khi gặp front nằm trên trục rãnh 
thường có dạng chữ V latinh. 
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Vì vậy, khi đi qua front gió ở nơi nào đó sẽ đổi hướng theo chiều kim đồng hồ; chẳng 
hạn, trước front gió có hướng đông nam, sau front gió sẽ đổi hướng sang hướng nam, tây nam 
hay tây. Vào mùa đông front lạnh nằm dọc theo rìa phía Nam của áp cao Siberi. Không khí 
lạnh cùng cao áp Siberi di chuyển từ phía Nam Trung Quốc về phía Việt Nam. Front lạnh này 
trong rãnh khuất nên song song với đường đẳng áp. Dọc theo front lạnh hình thành hệ thống 
mây Ns, As rộng đến 500 km, kéo dài suốt dọc phía Nam cao áp. Khi front lạnh di chuyển 
vào Việt Nam gây sự giảm nhiệt độ, khí áp tăng, gió chuyển hướng đông bắc, trời đầy mây. 
Đầu và cuối mùa đông có thể hình thành mây vũ tích trước front lạnh cho mưa rào và dông. 

Trong các phần trình bày ở trên, front được coi như mặt phẳng hình học đột biến. Thực 
tế, front là đới chuyển tiếp hẹp giữa các khối khí lạnh và khối khí nóng. Nhiệt độ trên front 
không có sự đột biến mà biến đổi nhanh trong đới front. Điều đó có nghĩa là front được đặc 
trưng bởi sự tăng của gradien nằm ngang của nhiệt độ. Ở miền nhiệt đới, hiệu nhiệt độ trên 
front nhỏ và dấu hiệu chính của front là sự hội tụ của các đường dòng. 

Ta đã biết, nếu gradien nằm ngang của nhiệt độ gần trùng với gradien khí áp nằm ngang, 
gradien khí áp này sẽ tăng theo chiều cao, và cùng với nó tốc độ gió cũng tăng. Từ đó ta thấy 
rằng trong đới front nằm giữa không khí nóng và không khí lạnh, gradien ngang của nhiệt độ 
đặc biệt lớn, gradien khí áp tăng mạnh theo chiều cao và cùng với nó tốc độ gió đạt tới những 
giá trị rất lớn. 

Kết quả là ở phía trên front biểu hiện rõ, ở phần trên tầng đối lưu và ở phần dưới tầng 
bình lưu thường quan sát thấy các dòng khí rất mạnh rộng khoảng vài trăm kilômet với tốc độ 
là 30m/s đến khoảng 150 – 300km/h dải mầu sẫm phần phía trên hình 6.18. Ở cao hơn nữa, 
trong tầng bình lưu gradien nhiệt độ ngang có chiều ngược lại, gradien khí áp giảm và tốc độ 
gió giảm. Tốc độ gió cực đại thường quan sát thấy ở gần đỉnh tầng đối lưu. 

Người ta gọi các dòng không khí với tốc độ lớn trên 30m/s trở lên nằm ở gần đỉnh tầng 
đối lưu nói trên là dòng xiết. Trong front cực, dòng chảy xiết thường thấy ở những mực thấp 
hơn. Trong những điều kiện nhất định, dòng xiết cũng quan sát thấy cả ở tầng bình lưu. Trên 
hình 6.18 là hệ thống đường front mặt đất trong xoáy thuận đang di chuyển về phía đông bắc 
với dòng thăng trước front nóng, dòng giáng sau front lạnh trong cao áp và dòng xiết với bình 
lưu nóng trong xoáy nghịch và trước front nóng, bình lưu lạnh sau front lạnh.  

 
Hình 6.18 
Dòng xiết trong đới gió tây với sống và rãnh trên cao cùng khu vực hội tụ sau rãnh 
và khu vực phân kỳ trước rãnh. Phần phía dưới khu vực dòng hội tụ là dòng không 
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khí lạnh giáng và khu áp cao mặt đất, phía dưới khu vực phân kỳ là áp thấp và 
dòng thăng theo dòng dẫn đường trên cao nên di chuyển từ tây sang đông, mũi tên 
kép là hướng di chuyển của xoáy thuận 

Do những front cơ bản – front ôn đới và front băng dương – chủ yếu nằm theo vĩ tuyến, 
hơn nữa không khí lạnh thường ở vĩ độ cao hơn, dòng xiết thường thấy ở những vĩ độ cao 
hơn. Dòng xiết miền ôn đới thường thấy ở độ cao khoảng 9 – 12 km còn dòng xiết miền cận 
nhiệt nằm cao hơn, tại mực 15 – 16 km. Rìa phía bắc dòng xiết có độ cong xoáy thuận do nằm 
ở rìa xoáy thuận hành tinh. Đặc trưng cho phần này của dòng xiết là chuyển động thăng mạnh, 
mây đối lưu phát triển; trên ảnh mây vệ tinh rìa phía bắc có màn mây sắc nét hơn rìa phía 
Nam dòng xiết đặc trưng bởi độ xoáy xoáy nghịch, dòng giáng và mây tích ít phát triển. 

 


