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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ

Η Γη περιβάλεται από μία εκτεταμένη ζώνη αερίων, απαραίτητη για την ανάπτυξη
της ζωής, η οποία ονομάζεται ατμόσφαιρα. Σε κάθε περίπτωση η ατμόσφαιρα
επηρεάζει την οπτική και ακουστική επαφή και συνεπώς είναι καθοριστική για τη
ζωή μας. Αν και ο άνθρωπος μπορεί να μετακινηθεί μέσα στο ατμοσφαιρικό
περιβάλλον για χιλιάδες χιλιόμετρα σε οριζόντια απόσταση, σε ύψη πάνω από 1500 m
αρχίζει και παρουσιάζει αναπνευστικά προβλήματα. Επίσης μπορεί να επιζήσει χωρίς
τροφή για μερικές εβδομάδες και χωρίς νερό για μερικές ημέρες ενώ χωρίς αέρα μόνο
για μερικά λεπτά της ώρας.
Η Γη χωρίς την ατμόσφαιρά της δεν θα είχε λίμνες ή ωκεανούς. Δεν θα είχε επίσης
ήχους, σύννεφα ή πορφυρά ηλιοβασιλέματα. Οι νύχτες θα ήταν υπερβολικά ψυχρές
ενώ την ημέρα η θερμοκρασία θα ήταν πολύ υψηλότερη από ότι τώρα.
Επιβιώνοντας για χιλιάδες χρόνια στην επιφάνεια της Γης το ανθρώπινο γένος έχει
προσαρμοστεί με εκπληκτικό τρόπο στο περιβάλλον της και φυσικά στις
ατμοσφαιρικές συνθήκες της. Αν και ο αέρας είναι ένα μείγμα αερίων άγευστο,
άοσμο και τις περισσότερες φορές άχρωμο, προστατεύει τη ζωή από μέρος της
επικίνδυνης ηλιακής ακτινοβολίας καθώς επίσης και από συγκρούσεις με ύλη του
διαστήματος (μετεωρίτες, αστεροειδείς κτλ). Επειδή η ατμόσφαιρα είναι ουσιαστικά
αόρατη είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς πως ανάμεσα στα μάτια του αναγνώστη και
τις σελίδες των σημειώσεων υπάρχουν τρισεκατομμύρια μορίων αέρα. Κάποια από
αυτά μπορεί να βρίσκονταν σε κάποιο σύννεφο την προηγούμενη ημέρα, ή σε μία
άλλη ήπειρο πριν μία εβδομάδα ή να προέρχονται από την αναπνοή ενός ανθρώπου
που έζησε εκατοντάδες χρόνια πριν.
Από το διάστημα η γη φαίνεται σφαιρική με διάμετρο περίπου 12800 km.
Ακριβέστερες μετρήσεις δείχνουν ελαφρά συμπίεση στους πόλους και επέκταση στον
ισημερινό. Το συγκεκριμένο γεωμετρικό σχήμα καλείται πεπλατυσμένο σφαιροειδές
(oblate spheroid). Η απόκλιση από το κανονικό σφαιροειδές είναι μικρή με την
ισημερινή διάμετρο να είναι 43 km μεγαλύτερη από την αντίστοιχη πολική διάμετρο.
Σε καθημερινή βάση η Γη εκτελεί μία πλήρη περιστροφή γύρω από τον άξονά της
ενώ περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο συμπληρώνοντας πλήρη τροχιά σε λίγο
περισσότερο από 365 ημέρες. Το νερό καλύπτει περίπου τα ¾ της επιφάνειας,
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κάνοντας τη Γη τον μοναδικό πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος μπλε χρώματος.
Η ατμόσφαιρα της αποτελείται κυρίως από άζωτο (N2) και οξυγόνο (O2) μαζί με νέφη
όπου συνυπάρχουν όλες οι μορφές νερού· αέρια υπό μορφή υδρατμών, υγρή υπό
μορφή σταγονιδίων βροχής και στερεή υπό μορφή παγοκρυστάλλων. Περίπου το
99% της ατμοσφαιρικής μάζας εκτείνεται στα πρώτα 30 km από την επιφάνεια. Στην
πραγματικότητα εάν η Γη συρρικνωθεί στο μέγεθος μίας μπάλας βόλλευ η
ατμόσφαιρα της θα αντιστοιχεί σε πάχος ανάλογο με το πάχος ενός χαρτιού. Αν και
λεπτή, η ατμόσφαιρα λειτουργεί ως ασπίδα από την επιβλαβή ηλιακή ακτινοβολία
καθώς και από την εισβολή σωματιδιακής ύλης από το διάστημα.

1.2

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Μετεωρολογία είναι η επιστήμη που μελετά την ατμόσφαιρα και τα φαινόμενα που
αναπτύσσονται σε αυτήν. Ο όρος είναι φυσικά ελληνικός και αποδίδεται στον αρχαίο
φιλόσοφο Αριστοτέλη, ο οποίος το 340 π.Χ. έγραψε ένα βιβλίο φυσικής φιλοσοφίας
με τίτλο Μετεωρολογικά. Στο συγκεκριμένο έργο παρουσιαζόταν το σύνολο της
γνώσης για τον καιρό και το κλίμα μέχρι εκείνη την εποχή καθώς και στοιχεία
αστρονομίας, γεωγραφίας και χημείας. Επειδή εκείνη την εποχή η ύλη που έπεφτε
από τον ουρανό ή φαινόταν μέσα στην ατμόσφαιρα λεγόταν μετέωρα γι’αυτό
προέκυψε και ο όρος μετεωρολογία. Η θεμελίωση της μετεωρολογίας ως φυσικής
επιστήμης ήρθε πολύ αργότερα με την εφεύρεση των μετεωρολογικών οργάνων όπως
του θερμομέτρου στα τέλη του 16ου αιώνα και του βαρομέτρου το 1643. Με τη
διάθεση των μετρητικών δεδομένων ξεκίνησαν οι πρώτες προσπάθειες για την
εξήγηση των ατμοσφαιρικών φαινομένων με χρήση επιστημονικών πειραμάτων και
την ανάπτυξη φυσικών νόμων. Τον 19ο αιώνα ξεκίνησε η χάραξη συνοπτικών χαρτών
ενώ το 1920 αναπτύχθηκε η θεωρία των αερίων μαζών και των μετωπικών
επιφανειών από τον Bjerknes. Το 1940 ξεκίνησε η καταγραφή της κατακόρυφης
θερμοδυναμικής κατάστασης της ατμόσφαιρας με τη χρήση των μετεωρολογικών
μπαλονιών που συνεχίζεται μέχρι σήμερα με τη μορφή των ραδιοβολίδων.
Η μετεωρολογία αναπτύχθηκε κυρίως με την παράλληλη ανάπτυξη των υπολογιστών.
Το 1949 στο πλαίσιο ανάπτυξης του πρώτου υπολογιστικού συστήματος ENIAC
(Electrical Numerical Integrator and Calculator) οι J. Charney, R. Fjortoft και J. Von
Neumann πραγματοποίησαν την πρώτη 48-ωρη πρόγνωση καιρού. Το θεωρητικό
υπόβαθρο υπήρχε από το 1911 όταν ο L. F. Richardson εισήγαγε τις 7 βασικές
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προγνωστικές εξισώσεις της κατάστασης της ατμόσφαιρας. Το 1960 ο πρώτος
μετεωρολογικός δορυφόρος Tiros I τέθηκε σε τροχιά και ταυτόχρονα έθεσε τις βάσεις
για την ανάπτυξη της δορυφορικής μετεωρολογίας. Οι δορυφόροι μέχρι σήμερα
προσφέρουν πολύτιμα δεδομένα καταγραφής στοιχείων της ατμόσφαιρας, όπως
φωτογραφίες στο ορατό και το υπέρυθρο φάσμα, μετρήσεις της διαθέσιμης υγρασίας
στα νέφη, αποτύπωση των βροχοπτώσεων, της έντασης και της διεύθυνσης των
ανέμων σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Με βάση τα παραπάνω ο καιρός είναι η κατάσταση της ατμόσφαιρας σε κάθε
χρονική στιγμή και για κάθε σημείο του χώρου. Ο καιρός αποτελείται από βασικά
στοιχεία όπως η θερμοκρασία του αέρα, η ατμοσφαιρική πίεση, η υγρασία, τα νέφη, η
βροχόπτωση, ο άνεμος και η ορατότητα. Η ανάλυση των συγκεκριμένων στοιχείων
για μεγάλη χρονική περίοδο, 16 έτη τουλάχιστον, φανερώνει τον μέσο καιρό ή το
κλίμα μιας περιοχής. Συνεπώς το κλίμα αντιπροσωπεύει την στατιστική έκφραση των
ημερήσιων, μηνιαίων ή εποχιακών καιρικών φαινόμενων για μεγάλες χρονικές
περιόδους. Η έννοια του κλίματος περιέχει και τις ακραίες εκφράσεις του καιρού
όπως οι καύσωνες το καλοκαίρι ή ο παγετός το χειμώνα που μπορεί να συμβούν σε
μία συγκεκριμένη περιοχή.

1.3

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.

Ποια η πρωταρχική πηγή ενέργειας για την ατμόσφαιρα της Γης?

2.

Εξηγήστε με ποιον τρόπο η ατμόσφαιρα της Γης προστετεύει τους ζώντες
οργανισμούς στην επιφάνεια της.

3.

Ποια τα βασικά στοιχεία του καιρού?

4.

Ποιες οι διαφοροποιήσεις καιρού και κλίματος?
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2.1

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΗΪΝΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Η ατμόσφαιρα στην παρούσα μορφή της αποτελείται από άζωτο(N2) σε ποσοστό 78%
και από οξυγόνο (Ο2) σε ποσοστό 21%. Στον πίνακα 2.1.1 παρουσιάζονται τα
ποσοστά ανά όγκο των σταθερών και των μεταβλητών αερίων της ατμόσφαιρας
κοντά στην επιφάνεια της Γης. Η αναλογία αζώτου και οξυγόνου στην ατμόσφαιρα
παραμένει σταθερή μέχρι το ύψος των 80 km περίπου.
Πίνακας 2.1.1: Ποσοστό συγκέντρωσης των μονίμων και μεταβλητών αερίων στην ατμόσφαιρα.

ΜΟΝΙΜΑ ΑΕΡΙΑ
Αέριο
Άζωτο
Oξυγόνο
Αργόν
Νέον
Ήλιο
Μεθάνιο
Υδρογόνο
Ξένον

Σύμβολο
Ν2
O2
Ar
Ne
He
CH4
H2
Xe

Ποσοστό
(ανά όγκο)
78.08
20.95
0.93
0.0018
0.0005
0.0001
0.00005
0.000009

ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΑΕΡΙΑ
Αέριο
Υδρατμοί
Διοξείδιο του άνθρακα
Όζον
Μονοξείδιο του άνθρακα
Διοξείδιο του θείου
Διοξείδιο του αζώτου
Σωματίδια σκόνης, άλατος κτλ

Σύμβολο
H2O
CO2
O3
CO
SO2
NO2
PM2.5, PM10

Ποσοστό
(ανά όγκο)
0 έως 4
0.034
0.000004
0.00002
0.000001
0.000001
0.00001

Κοντά στην επιφάνεια επικρατεί ισορροπία στην παραγωγή και καταστροφή αυτών
των αερίων. Το άζωτο απομακρύνεται από την ατμόσφαιρα μέσω βιολογικών
διεργασιών από βακτήρια στο έδαφος ενώ επιστρέφει στην ατμόσφαιρα μέσω της
αποσύνθεσης φυτών και ζώων. Το οξυγόνο απομακρύνεται από την ατμόσφαιρα κατά
την αποσύνθεση οργανικής ύλης και στο πλαίσιο χημικών αντιδράσεων με άλλες
ουσίες για την παραγωγή οξειδίων (N2+O2→2NO). Επίσης κατά τη διαδικασία της
αναπνοής οι πνεύμονες δεσμεύουν οξυγόνο και απελευθερώνουν διοξείδιο του
άνθρακα (CO2). Το οξυγόνο επανέρχεται στην ατμόσφαιρα μέσω της φωτοσύνθεσης,
καθώς τα φυτά με την παρουσία της ηλιακής ακτινοβολίας, συνδυάζουν το CO2 και
το νερό για την παραγωγή οξυγόνου και σακχάρων.
Το CO2 αποτελεί φυσικό συστατικό της ατμόσφαιρας και καταλαμβάνει μικρό αλλά
πολύ σημαντικό ποσοστό όγκου του ατμοσφαιρικού αέρα (περίπου 0.034%).
Δημιουργείται κατά την αποσύνθεση της βλάστησης, κατά τις εκρήξεις ηφαιστείων,
και από την καύση ορυκτών καυσίμων, όπως ο λιγνίτης, το πετρέλαιο και το φυσικό
αέριο. Το CO2 απομακρύνεται από την ατμόσφαιρα μέσω της διεργασίας της
φωτοσύνθεσης, καθώς τα φυτά καταναλώνουν CO2 για την παραγωγή χλωροφύλλης.
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Οι ωκεανοί αποτελούν μία τεράστια αποθήκη για το CO2 καθώς το φυτοπλανκτόν
διατηρεί το CO2 σε οργανικούς ιστούς. Υπολογίζεται πως οι ωκεανοί κατέχουν πάνω
από 50 φορές την συνολική ποσότητα του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα.
Το Σχήμα-2.1.1 δείχνει την αύξηση της συγκέντρωσης του ατμοσφαιρικού CO2 από
το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων και της
αποψίλωσης των δασών. Αξίζει να σημειωθεί πως η μέση ετήσια συγκέντρωση του
CO2 ήταν περίπου 315 ppm κατ’όγκο στα τέλη του 1950 ενώ το 1984 έφτασε τα 340
ppm. Επειδή το διοξείδιο του άνθρακα είναι καλός απορροφητής της γήϊνης
υπέρυθρης ακτινβοβολίας, δηλαδή της θερμότητας που εκλύει η επιφάνεια της Γης,
μία αύξηση της συγκέντρωσής του οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση της θερμοκρασίας
του αέρα κοντά στην επιφάνεια. Τα περισσότερα μαθηματικά μοντέλα εκτιμούν πως
διπλασιασμός της συγκέντρωσης του CO2 στην ατμόσφαιρα θα οδηγήσει σε αύξηση
της μέσης θερμοκρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο από 1.5°C έως 4.5°C με απρόβλεπτες
συνέπειες για τα γήϊνα οικοσυστήματα.

Σχήμα-2.1.1: Μέση μηνιαία συγκέντρωση (ppm) του CO2 στη Mauna Loa, Hawaii.

2.2

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Οι υδρατμοί είναι το νερό σε αέρια φάση στην ατμόσφαιρα. Οι υδρατμοί εμφανίζουν
σημαντική χωροχρονική μεταβλητότητα της συγκέντρωσης τους στην ατμόσφαιρα.
Στις τροπικές περιοχές και κοντά στην επιφάνεια προσεγγίζουν το 4% των
ατμοσφαιρικών αερίων, ενώ αντίστοιχα στις πολικές περιοχές είναι σχεδόν μη
ανιχνεύσιμοι. Η περιεκτικότητα του αέρα σε υδρατμούς ονομάζεται υγρασία.
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Ειδικότερα, η σχετική υγρασία το ποσό των υδρατμών που περιέχει ο αέρας σε
σχέση με το μέγιστο ποσό υδρατμών που μπορεί να συγκρατήσει σε σταθερές
συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης. Οι υδρατμοί μπορεί να μετατραπούν σε
υδροσταγόνες (υγρή φάση) ή παγοκρυστάλλους (στερεή φάση) μέσα στα νέφη, να
αυξήσουν το μέγεθός τους και να απομακρυνθούν από την ατμόσφαιρα μέσω της
διεργασίας

της

βροχόπτωσης.

Κατά

τη

συγκεκριμένη

αλλαγή

φάσης

απελευθερώνονται σημαντικά ποσά ενέργειας προς την ατμόσφαιρα με τη μορφή
λανθάνουσας θερμότητας. Δυναμικές διεργασίες συμβαίνουν συνέχεια στην
επιφάνεια του νερού σε υγρή φάση. Στην περίπτωση που προσφερθεί ικανοποιητικό
ποσό θερμότητας, κάποια μόρια του νερού αποκτούν αρκετή κινητική ενέργεια,
σπάνε τους δεσμούς με τα γειτονικά τους και απελευθερώνονται προς την
ατμόσφαιρα. Τα συγκεκριμένα μόρια μεταβαίνουν από την υγρή κατάσταση σε αέρια
κατάσταση μέσω της διεργασίας της εξάτμισης. Καθώς κάποια μόρια αφήνουν την
επιφάνεια του υγρού, κάποια άλλα επιστρέφουν από την αέρια φάση στην υγρή. Η
συγκεκριμένη διεργασία ονομάζεται συμπύκνωση και συνοδεύεται με απελευθέρωση
θερμότητας προς το περιβάλλον. Στην περίπτωση που ο αέρας πάνω από το νερό
φτάσει το μέγιστο ποσό υδρατμών που μπορεί να συγκρατήσει τότε ο αέρας
θεωρείται κορεσμένος και για κάθε μόριο νερού που εξατμίζεται ένα άλλο
συμπυκνώνεται και επιστρέφει από την αέρια στην υγρή φάση. Η διαδικασία
μετάβασης του νερού από την στερεή στην αέρια φάση χωρίς να περάσει από την
υγρή ονομάζεται εξάχνωση και λαμβάνει χώρα με απορρόφηση ενέργειας από το
περιβάλλον.
Η πυκνότητα του αέρα δίνεται από τη σχέση:



m
V

(2.2.1)

όπου m η μάζα του δείγματος αέρα σε gr ή kgr και V ο όγκος που καταλαμβάνει σε
cm3 ή m3. Ο ατμοσφαιρικός αέρας κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας έχει αρκετά
μεγάλη πυκνότητα με 1.2kg/m3. Η πυκνότητα του αέρα παρουσιάζει μεταβλητότητα
και εξαρτάται από την περιεκτικότητά του σε υδρατμούς. Σε αντίθεση με ότι θα
αναμενόταν, ο ξηρός αέρας είναι πιο βαρύς από τον υγρό και συνεπώς εμφανίζει
μεγαλύτερη πυκνότητα λόγω του μεγαλύτερου μοριακού βάρους του ξηρού αέρα
(~29) σε σχέση με το αντίστοιχο μοριακό βάρος των υδρατμών (18).
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Στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον επικρατεί συνεχής κυκλοφορία του νερού, η οποία
ξεκινά από την εξάτμιση τεράστιων ποσοτήτων ύδατος από την επιφάνεια των
ωκεανών, λόγω της προσφερόμενης ηλιακής ενέργειας. Οι υδρατμοί που εισέρχονται
μέσω της εξάτμισης στην ατμόσφαιρα μεταφέρονται με τη βοήθεια των ανέμων σε
άλλες περιοχές, όπου κάτω από κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες μπορεί να
συμπυκνωθούν προς τη δημιουργία νεφών ή υετού. Ο όρος υετός περιλαμβάνει όλα
τα είδη των υδρομετεώρων (βροχής, χιονιού κτλ). Στην απλούστερη περίπτωση που ο
υετός πέσει σε θαλάσσια περιοχή τότε το νερό ετοιμάζεται να ξεκινήσει τον ίδιο
κύκλο. Εάν ο υετός εναποτεθεί στην ξηρά τότε ακολουθεί μία πολύπλοκη
κυκλοφορία μέσω επίγειων και υπόγειων διαδρομών ώστε να καταλήξει και πάλι στη
θάλασσα. Ο κύκλος μεταφοράς και μετατροπής του νερού από την υγρή κατάσταση
(αρχική) σε αέρια (ενδιάμεση) και πάλι σε υγρή (τελική) κατάσταση ονομάζεται
υδρολογικός κύκλος ή κύκλος του νερού.

Σχήμα-2.2.1: Αναπαράσταση του υδρολογικού κύκλου.
The source of this material is the Cooperative Program for Operational Meteorology, Education, and Training (COMET®) Website at http://meted.ucar.edu/ of the
University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) pursuant to a Cooperative Agreement with National Oceanic and Atmospheric Administration. ©1997-2004
University Corporation for Atmospheric Research. All Rights Reserved.

Ο υδρολογικός κύκλος αν και παρουσιάστηκε σχετικά απλός στην πραγματικότητα
ειναι ιδιαίτερα πολύπλοκος. Όπως εμφανίζεται στο Σχήμα-2.2.1, υπάρχουν πολλοί
παράγοντες που αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν τη λειτουργία στο σύνολό της.
Ειδικότερα κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης ένα μέρος του υετού εξατμίζεται και
επιστρέφει πάλι στην ατμόσφαιρα πριν φτάσει στην επιφάνεια του εδάφους. Ο υετός
που φτάνει στο έδαφος είτε αλληλεπιδρά με τη βλάστηση, είτε εισέρχεται στο
υπέδαφος μέσω ανοιγμάτων και σχισμών στα πετρώματα είτε απορρέει σε ποτάμια
και λίμνες καταλήγοντας και πάλι στη θάλασσα. Εκτός από τους ωκεανούς,
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σημαντικά ποσά ύδατος εξατμίζονται πάνω από ηπειρωτικές περιοχές (ποτάμια,
λίμνες) καταλήγοντας στην ατμόσφαιρα. Η βλάστηση επίσης μέσω της διαδικασίας
της διαπνοής προσφέρει περίσσεια υγρασίας στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον.
Συνολικά, η προσφερόμενη υγρασία λόγω εξάτμισης από τις ηπειρωτικές περιοχές
και τη διαπνοή των φυτών αποτελεί το 15% του συνόλου ενώ το υπόλοιπο 85%
προέρχεται από τους ωκεανούς.

2.3

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Η ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της Γης ορίζεται ως το βάρος της
υπερκείμενης στήλης αέρα που εφαρμόζεται στη μονάδα επιφανείας και δίνεται από
τον τύπο:

P

B
S

(2.3.1)

όπου B αντιστοιχεί στη δύναμη της βαρύτητας της υπερκείμενης στήλης αέρα
(Newton-Nt) και S είναι η μονάδα επιφανείας (m2). Στην μετεωρολογία
χρησιμοποιείται ως μονάδα ατμοσφαιρικής πίεσης το bar το οποίο αντιστοιχεί σε
δύναμη 100000Nt που επιδρούν σε επιφάνεια 1m2. Επειδή το bar είναι αρκετά μεγάλη
μονάδα μέτρησης και οι επιφανειακές μεταβολές της πίεσης μικρές έχει επικρατήσει
το millibar, όπου 1bar=1000mb. Στο Διεθνές Σύστημα μετρήσεων (SI) έχει
επικρατήσει ως μονάδα μέτρησης το Pascal (Pa) το οποίο αντιστοιχεί στη δύναμη
1Nt που εφαρμόζεται σε επιφάνεια 1m2. Η αναλογία με το mb είναι 100Pa προς 1mb,
δηλαδή:
1bar=1000mb=100000Pa=1000hPa
Η μονάδα hectopascal (hPa) είναι ίδια σε μέγεθος με το mb. Στην επιφάνεια της
θάλασσας η μέση τυπική τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης είναι:
1013.25mb=1013.25hPa=101325Pa
Η πίεση σε μεγαλύτερα ύψη εξαρτάται από το βάρος της ατμοσφαιρικής στήλης από
το συγκεκριμένο ύψος και πάνω. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα-2.3.1 η ατμοσφαιρική
πίεση ελλατώνεται με το ύψος, όπως συμβαίνει και με την πυκνότητα του αέρα. Στην
επιφάνεια της θάλασσας η ατμοσφαιρική πίεση είναι περίπου 1000mb ενώ μειώνεται
με ρυθμό περίπου 10mb ανά 100m ύψους. Σε ύψη πάνω από 15km ο ρυθμός μείωσης
της πίεσης ελλατώνεται. Για παράδειγμα, η ατμοσφαιρική πίεση μειώνεται περίπου
900mb στα πρώτα 16km από την επιφάνεια, ενώ μόνο κατά 90mb στα επόμενα 16km.
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Σε υψόμετρο 9km, που αντιστοιχεί στην κορυφή Έβερεστ, η ατμοσφαιρική πίεση
είναι περίπου 300mb και μέχρι αυτό το ύψος συγκεντρώνεται το 70% της μάζας της
ατμόσφαιρας.

Σχήμα-2.3.1: Κατανομή της ατμοσφαιρικής πίεσης (mb) με το ύψος (km).

Η θερμοκρασία ενός σώματος καθορίζεται από την μέση κινητική ενέργεια των
μορίων του. Τα μόρια του αέρα συγκρατώνται κοντά στην επιφάνεια της Γης λόγω
της δύναμης της βαρύτητας. Η συγκεκριμένη δύναμη συμπιέζει περισσότερο τα μόρια
του αέρα κοντά στην επιφάνεια σε σχέση με μεγαλύτερα υψόμετρα με αποτέλεσμα η
πυκνότητα του αέρα να μειώνεται σημαντικά με το ύψος.
Η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας μειώνεται από την επιφάνεια μέχρι το ύψος των
10km. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά οφείλεται στο ότι η ηλιακή ακτινοβολία
θερμαίνει αρχικά την επιφάνεια της Γης και η επιφάνεια με τη σειρά της θερμαίνει τα
κατώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα. Η μέση μείωση της θερμοκρασίας με το ύψος
ονομάζεται θερμοβαθμίδα και είναι περίπου 6.5°C ανά 1000m (ή 0.65°C/100m).
Συνεπώς η θερμοκρασία του αέρα σε ύψος 2km αναμένεται να είναι περίπου 13°C
μικρότερη από την αντίστοιχη θερμοκρασία επιφανείας.
Στην μετεωρολογία, ως μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας έχουν επικρατήσει η
Celsius (C) και η απόλυτη θερμοκρασία ή Kelvin (K). Η κλίμακα C αντιστοιχεί το
σημείο ψύξης του νερού στους 0° και το σημείο βρασμού στους 100°. Η κλίμακα K
σχετίζεται με την κλίμακα C ως εξής:

K  C  273.16

(2.3.2)
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όπου το απόλυτο μηδέν, όπου και ξεκινά η κλίμακα K, αντιστοιχεί σε -273.16°C. Στις
ΗΠΑ έχει επικρατήσει η μονάδα μέτρησης Fahrenheit (F) η οποία αντιστοιχεί το
σημείο ψύξης του νερού στους 32°F και το σημείο βρασμού στους 212°F. Για την
μετατροπή μονάδων F σε C ισχύει:

5
C  ( F  32)
9

(2.3.3)

Η ελάττωση της ατμοσφαιρικής πίεσης με το ύψος έχει ως αποτέλεσμα την ψύξη
κάθε αέριας μάζας που ανέρχεται σε μεγαλύτερα ύψη στην ατμόσφαιρα. Για τη
φυσική εξήγηση του παραπάνω ισχυρισμού θεωρούμε την ύπαρξη μιας στοιχειώδους
μονωμένης αέριας μάζας στην οποία επιτρέπεται η διαστολή ή συστολή αλλά όχι η
ανταλλαγή μορίων αέρα ή θερμότητας με το περιβάλλον. Στην επιφάνεια της Γης η
στοιχειώδης μάζα έχει τις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας με τον
περιβάλλοντα αέρα. Καθώς η μάζα ανυψώνεται εισέρχεται σε περιβάλλον μειωμένης
ατμοσφαιρικής πίεσης. Οι συνθήκες μειωμένης πίεσης επιτρέπει στα μόρια της αέριας
μάζας να εκτονωθούν καταλαμβάνωντας μεγαλύτερο όγκο. Για την εκτόνωση
καταναλώνεται μέρος της εσωτερικής κινητικής ενέργειας των μορίων της μάζας
καθώς δεν υπάρχει άλλη πηγή ενέργειας (π.χ. από τον περιβάλλοντα αέρα). Με βάση
τον ορισμό της θερμοκρασίας ενός σώματος, ελάττωση της κινητικής ενέργειας των
μορίων του σημαίνει ελάττωση της θερμοκρασίας του. Συνεπώς η άνοδος μίας αέριας
μάζας στην ατμόσφαιρα συνδυάζεται με μείωση της θερμοκρασίας της λόγω
εκτόνωσης ενώ η κάθοδος μίας αέριας μάζας συνδυάζεται με αύξηση της
θερμοκρασίας της λόγω συμπίεσης (Σχήμα 2.3.2).

Σχήμα 2.3.2: Διάγραμμα πίεσης-όγκου (P-V) για αδιαβατική μεταβολή αέριας μάζας σε σταθερή
θερμοκρασία.
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Οι συγκεκριμένες μεταβολές της θερμικής κατάστασης μίας μετακινούμενης
μονωμένης αέριας μάζας καλούνται αδιαβατικές μεταβολές καθώς η ψύξη ή η
θέρμανσή της προέρχεται από την εκτόνωση ή τη συμπίεσή της αντίστοιχα. Οι
μεταβολές της θερμοκρασίας μέσω εναλλαγών θερμότητας με τον περιβάλλοντα αέρα
είναι στην πραγματικότητα σχεδόν αμελητέες καθώς η ψύξη ή η θέρμανση λόγω
ακτινοβολίας και μοριακής αγωγιμότητας στην ατμόσφαιρα είναι βραδείες. Καθώς ο
ανερχόμενος αέρας ψύχεται μειώνεται ταυτόχρονα η δυνατότητά του να συγκρατεί
υδρατμούς και συμπυκνώνει ευκολότερα την περιορισμένη ποσότητα των υδρατμών
του. Συνεπώς κατά την άνοδο αερίων μαζών ευνοείται ο σχηματισμός νεφών, ενώ η
κάθοδος

αερίων

μαζών

συνδυάζεται

με

θέρμανση,

αυξημένη

δυνατότητα

συγκράτησης υδρατμών και νεφοδιάλυση.

2.4

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Η ατμοσφαιρική πίεση, η πυκνότητα και η θερμοκρασία αποτελούν παραμέτρους που
αλληλεπιδρούν και συσχετίζονται. Για παράδειγμα, μία αέρια μάζα η οποία ανέρχεται
σε μεγαλύτερα ύψη στην ατμόσφαιρα εκτονώνεται και ψύχεται. Το πλήθος των
μορίων που περιέχει παραμένει το ίδιο ενώ αυξάνεται ο όγκος που καταλαμβάνει με
αποτέλεσμα να μειώνεται η πυκνότητά της. Επειδή κατά την εκτόνωση της αέριας
μάζας μειώνεται και η κινητική ενέργεια των μορίων της, καθώς μέρος αυτής
καταναλώνεται για την εκτόνωση, αυτό οδηγεί τελικά σε μείωση της θερμοκρασίας
της. Επίσης ο ίδιος αριθμός μορίων πλέον καταλαμβάνει μεγαλύτερο όγκο με
αποτέλεσμα να μειώνεται και η πίεση της. Η καταστατική εξίσωση των αερίων είναι
η σχέση που συνδέει τις παραπάνω παραμέτρους:

P  RT

(2.4.1)

όπου ρ η πυκνότητα του αέρα (Kg/m3), R η ειδική σταθερά των αερίων που για τον
ξηρό αέρα είναι 287.05 JouleKg-1K-1 και T η θερμοκρασία του αέρα (K). Η παραπάνω
σχέση εκφράζει την αναλογία της πίεσης με την πυκνότητα του αέρα και τη
θερμοκρασία. Επίσης υπό σταθερή θερμοκρασία κάθε μεταβολή στην ατμοσφαιρική
πίεση επιφέρει αντίστοιχη μεταβολή στην πυκνότητα και αντίστροφα.
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2.5

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Για να γίνουν αντιληπτές οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην ατμόσφαιρα και
διαμορφώνουν τον καιρό θα πρέπει να εξεταστεί η κατακόρυφη μεταβολή της πίεσης.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η ατμοσφαιρική πίεση ελαττώνεται με το ύψος για να
μηδενιστεί σχεδόν στα 50km. Γενικά, στην ατμόσφαιρα επικρατεί η υδροστατική
ισορροπία δηλαδή το σύνολο των κατακόρυφων δυνάμεων βρίσκεται σε ισορροπία
και συνεπώς δεν υπάρχει κατακόρυφη επιτάχυνση. Η συγκεκριμένη θεώρηση δεν
ισχύει σε ισχυρά καταιγιδοφόρα συστήματα αλλά αυτά έχουν σχετικά μικρή
κατακόρυφη έκταση σε σχέση με το βάθος της ατμόσφαιρας. Στο πλαίσιο της
υδροστατικής ισορροπίας το σύνολο των δυνάμεων που ασκούνται στο κατακόρυφο
θα είναι μηδέν:

PGFvertical  g  0

(2.5.1)

όπου PGF η δύναμη βαροβαθμίδας (Pressure Gradient Force) και g η επιτάχυνση
της βαρύτητας (Σχήμα-2.5.1). Η συγκεκριμένη σχέση αναλύεται στην

1 dp
dp
 g 0
  g
 dz
dz

(2.5.2)

Η παραπάνω σχέση αποτελεί την υδροστατική εξίσωση κατά την οποία ο ρυθμός
μείωσης της πίεσης με το ύψος (dp/dz) είναι ανάλογος της πυκνότητας (ρ) και της
βαρύτητας (g).

Σχήμα-2.5.1: Υδροστατική ισορροπία της δύναμης βαροβαθμίδας με τη βαρύτητα.
The source of this material is the Cooperative Program for Operational Meteorology, Education, and Training (COMET®) Website at http://meted.ucar.edu/ of the
University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) pursuant to a Cooperative Agreement with National Oceanic and Atmospheric Administration. ©1997-2004
University Corporation for Atmospheric Research. All Rights Reserved.

Από τις εξισώσεις (2.4.1) και (2.5.2) προκύπτει:
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dP
 g 
 g 
 
dz  d (ln P)  
dz
P
 RT 
 RT 

(2.5.3)

Ολοκληρώνοντας την παραπάνω σχέση από την επιφάνεια του εδάφους (z=0) έως
ένα ύψος z με αντίστοιχες πιέσεις P0 και Pz με μέση σταθερή θερμοκρασία
στρώματος T προκύπτει η υψομετρική εξίσωση:

Pz  P0e  ( gz / RT )

(2.5.4)

Δηλαδή σε μία ισόθερμη ατμόσφαιρα η πίεση ελλατώνεται εκθετικά με το ύψος
(Σχήμα 2.3.1). Ανάλογα προκύπτει και η καθ’ύψος μεταβολή της πυκνότητας του
αέρα για ένα ισόθερμο ατμοσφαιρικό στρώμα, η οποία εκφράζεται από τη σχέση:

 z   0e  ( gz / RT )
2.6

(2.5.5)

ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Η κατακόρυφη στρωμάτωση της ατμόσφαιρας βασίζεται στη μεταβολή της
θερμοκρασίας καθ’ύψος. Η θερμοβαθμίδα της ατμόσφαιρας στα κατώτερα
ατμοσφαιρικά στρώματα ακολουθεί τον ρυθμό ελάττωσης με το ύψος που έχει
αναφερθεί στην §2.3, δηλαδή 6.5°C/1000m για τον ξηρό αέρα, μέχρι το ύψος των
12±4km από την επιφάνεια. Η ατμόσφαιρα διαιρείται σε 4 βασικά στρώματα: την
τροπόσφαιρα, την στρατόσφαιρα, την μεσόσφαιρα και τη θερμόσφαιρα (Σχήμα2.6.1).

Σχήμα-2.6.1: Κατανομή της θερμοκρασίας (°C) με το ύψος (km) και παράσταση της βασικής
στρωμάτωσης της ατμόσφαιρας.
The source of this material is the Cooperative Program for Operational Meteorology, Education, and Training (COMET®) Website at http://meted.ucar.edu/ of the
University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) pursuant to a Cooperative Agreement with National Oceanic and Atmospheric Administration. ©1997-2004
University Corporation for Atmospheric Research. All Rights Reserved.
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2.6.1 Τροπόσφαιρα
Τροπόσφαιρα ονομάζεται το κατώτερο τμήμα της ατμόσφαιρας της γης, το οποίο
εμφανίζει

κατακόρυφη

θερμοβαθμίδα

6.5°C/1000m

ή

0.65°C/100m.

Στην

τροπόσφαιρα καθορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των ατμοσφαιρικών
φαινομένων που επηρεάζουν τη διαμόρφωση του καιρού στην επιφάνεια. Το τμήμα
της τροπόσφαιρας που εκτείνεται από την επιφάνεια μέχρι το ύψος των 1500m
περίπου, αποτελεί το στρώμα τριβής και ονομάζεται ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα
(ΑΟΣ) μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι περισσότερες ημερήσιες μεταβολές της
ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. Η τροπόσφαιρα χωρίζεται επιπλέον σε 4 υποπεριοχές
ανάλογα με τη μεταβολή της κατακόρυφης θερμοβαθμίδας.
i.

Κατώτερη τροπόσφαιρα, η οποία εκτείνεται από την επιφάνεια έως 1.5km και
παρουσιάζει τιμή θερμοβαθμίδας 0.3-0.4°C/100m.

ii.

Μέση τροπόσφαιρα, η οποία εκτείνεται από 1.5 έως 6km και παρουσιάζει τιμή
θερμοβαθμίδας 0.5-0.6°C/100m.

iii.

Ανώτερη τροπόσφαιρα, η οποία εκτείνεται από 6 έως 9km και παρουσιάζει
τιμή θερμοβαθμίδας 0.65-0.75°C/100m.

iv.

Όρια τροπόπαυσης, η οποία εκτείνεται από 9km και άνω και παρουσιάζει τιμή
θερμοβαθμίδας 0.2-0.5°C/100m.

Οι τιμές της θερμοβαθμίδας στην κατώτερη τροπόσφαιρα συχνά αποκλίνουν από τις
αναφερόμενες τιμές κυρίως λόγω της ανάπτυξης αναστροφών θερμοκρασίας, οι
οποίες αναλύονται στο Κεφάλαιο 3.
Στην τροπόσφαιρα η οριζόντιες συνιστώσες της ταχύτητας του ανέμου αυξάνουν με
το ύψος, λόγω μείωσης της δύναμης τριβής που αναπτύσσεται ανάμεσα στα μόρια
του αέρα και την επιφάνεια του εδάφους. Επίσης στην τροπόσφαιρα σημαντικές είναι
και οι κατακόρυφες κινήσεις των αερίων μαζών οι οποίες σε συνδυασμό με την
παρουσία υδρατμών διαμορφώνουν τα καιρικά συστήματα. Το πάχος της
τροπόσφαιρας είναι περίπου 12±4km από την επιφάνεια της Γης, ενώ το άνω όριό της
είναι η τροπόπαυση.

2.6.2 Τροπόπαυση
Η τροπόπαυση αποτελεί τη μεταβατική ζώνη ανάμεσα στην τροπόσφαιρα και το
υπερκείμενο αυτής στρώμα, τη στρατόσφαιρα. Όπως φαίνεται στο Σχήμα-2.6.1, η
16

κατακόρυφη θερμοβαθμίδα στην τροπόπαυση παραμένει μηδενική (θεωρείται σχεδόν
ισόθερμο στρώμα), στοιχείο που αποτελεί και ένα από τα κριτήρια προσδιορισμού
του ύψους εκκίνησής της και του πάχους της. Το ύψος στο οποίο βρίσκεται η
τροπόπαυση μεταβάλλεται τόσο κατά γεωγραφικό πλάτος όσο και εποχιακά, ενώ σε
μέσα γεωγραφικά πλάτη (30°-40°) διακόπτεται. Η τροπική τροπόπαυση επικρατεί σε
πλάτη 0°-30° και απαντάται σε ύψη 14-17km από την επιφάνεια, ενώ η πολική
τροπόπαυση σε πλάτη 40°-90° και σε ύψη 7-12km αντίστοιχα. Στη ζώνη ασυνέχειας
των δύο τροποπαύσεων αναπτύσσεται στενό ρεύμα αέρα με πολύ υψηλές ταχύτητες
(>35m/s) που καλείται αεροχείμαρρος (jet-stream).
Το ύψος της τροπόπαυσης μεταβάλλεται με βάση την ύπαρξη συστημάτων καιρού.
Συνεπώς η τροπόπαυση βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο της μέσης τιμής σε περιοχές
που επικρατούν αντικυκλωνικά συστήματα (βαρομετρικά υψηλά) και χαμηλότερα σε
περιοχές που επικρατούν υφέσεις (βαρομετρικά χαμηλά). Οι μέσες θερμοκρασίες της
τροπικής τροπόπαυσης κυμαίνονται από -70° έως -80°C, ενώ στην πολική
τροπόπαυση από -55° έως -60°C αντίστοιχα.

2.6.3 Στρατόσφαιρα
Το ατμοσφαιρικό στρώμα που ακολουθεί πάνω από την τροπόπαυση και μέχρι το
ύψος των 50km από την επιφάνεια της Γης καλείται στρατόσφαιρα. Από την
τροπόπαυση μέχρι τα 35km περίπου πάνω από την επιφάνεια εκτείνεται η κατώτερη
στρατόσφαιρα στην οποία η κατακόρυφη θερμοβαθμίδα λαμβάνει σχεδόν μηδενικές
τιμές και συνεπώς το στρώμα αυτό χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευστάθεια και
περιορισμένες κατακόρυφες κινήσεις αερίων μαζών (Σχήμα-2.6.1). Η οριζόντια
κυκλοφορία στην κατώτερη ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα σημαντική, ενώ λόγω των
πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν υπάρχουν ελάχιστες ποσότητες
υδρατμών.
Η ανώτερη στρατόσφαιρα εκτείνεται από τα 35-50km και βασικό χαρακτηριστικό
είναι η συνεχής αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα, η οποία σε ύψη κοντά στα 50km
φτάνει τους 0°C. Η σημαντική αύξηση οφείλεται στις υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος
(Ο3) που παρατηρούνται σε αυτά τα ύψη (στρατοσφαιρικό όζον), το οποίο απορροφά
το μεγαλύτερο μέρος της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας (0.2μm<λ<0.3μm),
αυξάνει την κινητική ενέργεια των μορίων του στρώματος με αποτέλεσμα τη
θέρμανσή του. Η ανώτερη στρατόσφαιρα χαρακτηρίζεται επίσης ως ένα απόλυτα
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ευσταθές στρώμα λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας με το ύψος, γεγονός που δεν
επιτρέπει την ανάπτυξη κατακόρυφων κινήσεων αερίων μαζών.
Το άνω όριο της στρατόσφαιρας, στο οποίο η θερμοβαθμίδα λαμβάνει τη μέγιστη
τιμή της και χαρακτηρίζεται από ισοθερμική συμπεριφορά, καλείται στρατόπαυση.
Στο τμήμα της ατμόσφαιρας από την επιφάνεια της Γης μέχρι την στρατόπαυση
περιλαμβάνεται το 99.9% της συνολικής μάζας της ατμόσφαιρας.

2.6.4 Μεσόσφαιρα
Πάνω από την στρατόπαυση η θερμοκρασία αρχίζει να μείωνεται σημαντικά με το
ύψος. Το ατμοσφαιρικό στρώμα πάνω από την στρατόπαυση και μέχρι το ύψος των
85km από την επιφάνεια της Γης αποτελεί τη μεσόσφαιρα. Βασικό χαρακτηριστικό
του συγκεκριμένου στρώματος είναι οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (~-80°C) οι
οποίες οφείλονται κυρίως στην απουσία του όζοντος από την περιοχή. Η μεσόπαυση
αποτελεί το διαχωριστικό στρώμα μεταξύ της μεσόσφαιρας και της θερμόσφαιρας και
εντοπίζεται σε ύψος περίπου 85km. Η μεσόπαυση θεωρείται ως το άνω όριο της
ατμόσφαιρας αλλά και το ψυχρότερο τμήμα αυτής με σταθερές θερμοκρασίες της
τάξης των -90°C.

2.6.5 Θερμόσφαιρα
Η ζώνη μεταξύ της μεσόπαυσης και του ύψους των 400km περίπου από την επιφάνεια
της Γης ονομάζεται θερμόσφαιρα (Σχήμα 2.6.5.1).

Σχήμα 2.6.5.1: Αναπαράσταση της βασικής στρωμάτωσης της ατμόσφαιρας.
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Στη βάση της επικρατεί σταθερή θερμοκρασιακή δομή, αυτή της μεσόπαυσης, ενώ
στη συνέχεια αυξάνει προσεγγίζοντας στα ανώτατα όριά της τους 700°C. Στη
θερμόσφαιρα απορροφάται το μεγαλύτερο μέρος της υπεριώδους ηλιακής
ακτινοβολίας σε μήκη κύματος λ<0.2μm κυρίως από το μοριακό οξυγόνο. Η
ακτινοβολία αυτή παρέχει αρκετή ενέργεια για τη διάσπαση του μοριακού οξυγόνου
σε δύο άτομα οξυγόνου:
O2 + ηλιακή ακτινοβολία→O + O
Η ενέργεια που απελευθερώνεται από τη συγκεκριμένη διάσπαση αυξάνει την
κινητική ενέργεια των ατόμων και σε συνδυασμό με την ύπαρξη ελάχιστων ατόμων
και μορίων έχει ως αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας. Επίσης η
θερμοκρασία της θερμόσφαιρας επηρεάζεται από την ηλιακή δραστηριότητα. Σε
μέση ηλιακή δραστηριότητα η θερμοκρασία της θερμόσφαιρας φτάνει τους 700°C
ενώ σε ισχυρή ηλιακή δραστηριότητα προσεγγίζει τους 1700°C.

19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3.1

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Η θερμοδυναμική είναι μία από τις πιο σημαντικές επιστήμες της φυσικής. Εκτός από
τη φυσική έχει εφαρμογές στη χημεία, τις γεωεπιστήμες αλλά και στη βιολογία και
την οικονομία. Η θερμοδυναμική παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση των
ατμοσφαιρικών φαινομένων από τις στοιχειώδεις μικροφυσικές διεργασίες στα νέφη
μέχρι τη γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και την κλιματική αλλαγή.

3.2

ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Εργαστηριακά πειράματα έδειξαν ότι η πίεση, ο όγκος και η θερμοκρασία κάθε
αερίου σχετίζονται μέσω της καταστατικής εξίσωσης (§ 2.4). Το σύνολο των αερίων
ακολουθούν την καταστατική εξίσωση η οποία αναφέρεται και ως εξίσωση ιδανικών
αερίων. Η γενική μορφή της εξίσωσης είναι:

pV  mRT

(3.2.1)

όπου p, V, m, T αποτελούν την πίεση (Pa), τον όγκο (m3), τη μάζα (kgr) και την
απόλυτη θερμοκρασία (σε Kelvin, K=C+273.16) αντίστοιχα, ενώ R είναι η σταθερά
των αερίων η οποία εξαρτάται από τη μοριακή δομή του κάθε αερίου. Επειδή ρ=m/V
όπου ρ η πυκνότητα του αερίου, η σχέση (3.2.1) γράφεται:

p  RT

(3.2.2)

Για τη μονάδα μάζας ενός αερίου η σχέση (3.2.1) μπορεί να γραφεί ως:

pa  RT

(3.2.3)

όπου α=1/ρ καλείται ειδικός όγκος των αερίων και αποτελεί τον όγκο που
καταλαμβάνει η μονάδα μάζας του αερίου σε συγκεκριμένες συνθήκες πίεσης και
θερμοκρασίας. Για σταθερή θερμοκρασία Τ η σχέση (3.2.1) εκφράζει το νόμο του
Boyle: ο όγκος ενός αερίου είναι αντιστρόφως ανάλογος της πίεσης για
συγκεκριμένη μάζα του αερίου σε σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας. Μεταβολές
της φυσικής κατάστασης ενός αερίου σε σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας
ονομάζονται ισόθερμες. Ανάλογα, ο 1ος νόμος του Charles αναφέρει ότι ο όγκος ενός
αερίου είναι ανάλογος της απόλυτης θερμοκρασίας του για συγκεκριμένη μάζα του
αερίου και σε σταθερές συνθήκες πίεσης.
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Ως γραμμομοριακό βάρος ή mole (mol) ορίζεται το μοριακό βάρος, M, ενός αερίου
εκφρασμένο σε γραμμάρια. Για παράδειγμα, το γραμμομοριακό βάρος του νερού,
δηλαδή 1 mol νερού, είναι 18.015 gr. Το πλήθος των moles n σε μάζα m (gr) δίνεται:

n

m
M

(3.2.4)

1 mol κάθε αερίου περιέχει το ίδιο πλήθος μορίων. Συνεπώς ο αριθμός των μορίων σε
1 mol αερίου αποτελεί μία παγκόσμια σταθερά που καλείται αριθμός του Avogadro:

N A  6.022  10 23 ανά mol.
Με βάση την υπόθεση του Avogadro, τα αέρια που περιέχουν τον ίδιο αριθμό μορίων
καταλαμβάνουν τον ίδιο όγκο σε ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Συνεπώς
για το ίδιο πλήθος μορίων αερίου η σταθερά R της σχέσης (3.2.1) θα είναι η ίδια.
Δηλαδή η σταθερά R για 1 mol είναι η ίδια για όλα τα αέρια και καλείται παγκόσμια
σταθερά των αερίων (R*). Η τιμή της είναι 8.3145 J K-1mol-1. Η εξίσωση των
ιδανικών αερίων για 1 mol οποιουδήποτε αερίου γίνεται:

pV  R *T

(3.2.5)

και για n moles κάθε αερίου:

pV  nR *T

(3.2.6)

Η σταθερά των αερίων για 1 μόριο οποιουδήποτε αερίου είναι η σταθερά k του
Boltzmann. Επειδή η σταθερά των αερίων για NA μόρια είναι R* ισχύει:

k

R*
NA

(3.2.7)

Για ένα αέριο που περιέχει n0 μόρια ανά μονάδα όγκου η εξίσωση των ιδανικών
αερίων γίνεται:

p  n0 kT

(3.2.8)

Εάν η πίεση και ο ειδικός όγκος του ξηρού αέρα είναι pd και ad αντίστοιχα η εξίσωση
(3.2.3) των ιδανικών αερίων γίνεται:

p d a d  Rd T

(3.2.9)

όπου Rd είναι η σταθερά των αερίων για 1 kg ξηρού αέρα. Ανάλογα με τη σχέση
(3.2.4) ορίζεται το φαινόμενο μοριακό βάρος Md του ξηρού αέρα ως η ολική μάζα (gr)
των συστατικών του ξηρού αέρα προς τον ολικό αριθμό των moles των συστατικών
του. Δηλαδή:
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Md 

m
i

i

(3.2.10)

m
i Mi
i

Όπου mi και Mi αποτελούν την μάζα (gr) και το μοριακό βάρος αντίστοιχα του iσυστατικού του μίγματος. Το φαινόμενο μοριακό βάρος του ξηρού αέρα είναι 28.97.
Επειδή R* είναι η σταθερά των αερίων για 1 mol οποιουδήποτε αερίου ή για Md
(=28.97) γραμμάρια ξηρού αέρα, η σταθερά των αερίων για 1 gr ξηρού αέρα είναι
R*/Md, ενώ για 1 kg ξηρού αέρα είναι:

R*
8.3145
Rd  1000
 1000
 287.05 JK 1kg 1
28.97
Md

(3.2.11)

Η εξίσωση των ιδανικών αερίων μπορεί να εφαρμοστεί για κάθε συστατικό του αέρα
ξεχωριστά. Για παράδειγμα στην περίπτωση των υδρατμών η σχέση (3.2.3) γίνεται:

ea  R T

(3.2.12)

όπου e και aν είναι η πίεση και ο ειδικός όγκος των υδρατμών αντίστοιχα, ενώ Rν
είναι η σταθερά του αερίου για 1 kg μάζας υδρατμών. Επειδή το μοριακό βάρος των
υδρατμών είναι Mw (=18.016) και η σταθερά του αερίου για Mw γραμμάρια υδρατμών
είναι R* ισχύει:

R  1000

R*
8.3145
 1000
 461.51JK 1kg 1
Mw
18.016

(3.2.13)

Από τις (3.2.11) και (3.2.13) προκύπτει:

Rd M w

   0.622
R M d

(3.2.14)

Επειδή ο αέρας είναι μίγμα αερίων ισχύει ο νόμος του Dalton: η συνολική πίεση
ενός μίγματος αερίων που δεν αντιδρούν χημικά ανάμεσά τους είναι ίση με το
άθροισμα των επιμέρους πιέσεων των συστατικών του αέριου μίγματος.

3.3

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ

Η πίεση του αέρα σε κάθε ύψος στην ατμόσφαιρα προέρχεται από τη δύναμη ανά
μονάδα επιφάνειας λόγω του βάρους της υπερκείμενης στήλης αέρα. Συνεπώς η
ατμοσφαιρική πίεση μειώνεται με την αύξηση του ύψους από την επιφάνεια. Η
δύναμη με φορά προς τα πάνω, που εφαρμόζεται σε ένα λεπτό στρώμα αέρα, λόγω
ελάττωσης της ατμοσφαιρικής πίεσης με το ύψος βρίσκεται σχεδόν σε ισορροπία με
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τη δύναμη της βαρύτητας που ασκεί η Γη στο συγκεκριμένο στρώμα αέρα και έχει
φορά προς τα κάτω. Η ισορροπία των δυνάμεων προς τα πάνω και προς την
επιφάνεια της Γης σε μία αέρια μάζα ονομάζεται υδροστατική ισορροπία και έχει
αναλυθεί στην §2.5.
Έστω μία κατακόρυφη στήλη αέρα με μοναδιαία διατομή (Σχήμα 3.3.1). Η μάζα του
αέρα μεταξύ των υψών z και z+δz στη στήλη είναι ρδz, όπου ρ η πυκνότητα του αέρα
σε ύψος z. Η δύναμη που ασκείται στο στρώμα αέρα λόγω βαρύτητας είναι gρδz,
όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας σε ύψος z.

Σχήμα-3.3.1: Στοιχειώδης στήλη ατμοσφαιρικού αέρα με μοναδιαία επιφάνεια βάσης.

Στο συγκεκριμένο στρώμα αέρα μεταξύ z και z+δz ασκείται πίεση από τον
περιβάλλοντα αέρα. Έστω η μεταβολή της πίεσης από το ύψος z ως το ύψος z+δz ότι
είναι δp, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.3.1. Επειδή η πίεση μειώνεται με το ύψος η
ποσότητα δp πρέπει να είναι αρνητική. Δηλαδή η πίεση p στη βάση του στρώματος
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την πίεση p+δp που ασκείται στην κορυφή του
στρώματος. Συνεπώς η συνολική βαθμίδα πίεσης στο στρώμα είναι η θετική
ποσότητα –δp. Σε μία ατμόσφαιρα που βρίσκεται σε υδροστατική ισορροπία, η
ισορροπία των δυνάμεων στο κατακόρυφο δίνεται από:

 p  gz
Για δz→0 έχουμε:

p
  g
z

(3.3.1)
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Η εξίσωση (3.3.1) αποτελεί την υδροστατική εξίσωση ενώ το αρνητικό πρόσημο
υποδηλώνει τη μείωση της πίεσης με το ύψος. Εάν η πίεση σε ύψος z είναι p(z) τότε
ισχύει:



p()



p( z)

z

 dp   gdz



p (  )0

 p ( z )   gdz

(3.3.2)

z

Με βάση τη σχέση (3.3.2) η πίεση σε ύψος z κατακόρυφης στήλης αέρα μοναδιαίας
διατομής εξαρτάται από το βάρος του υπερκείμενου αέρα. Σε μία ομογενή
ατμόσφαιρα η πίεση στη μέση στάθμη θάλασσας θα είναι 1.013x105 Pa=1013hPa=1
atm.
Από την παράγραφο 3.2, ο ειδικός όγκος των αερίων (α=1/ρ) μπορεί να
αντικαταστήσει την πυκνότητα στη σχέση (3.3.1) και να προκύψει:

gz  p

3.4

(3.3.3)

ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το γεωδυναμικό Φ σε συγκεκριμένο ύψος στην ατμόσφαιρα ορίζεται ως η ενέργεια
που θα πρέπει να καταναλωθεί για την ανύψωση της μοναδιαίας μάζας αέρα από την
μέση στάθμη θάλασσας μέχρι το ύψος αυτό. Δηλαδή το γεωδυναμικό είναι η
δυναμική ενέργεια αέριας μάζας 1 Kgr στο συγκεκριμένο ύψος. Οι μονάδες
γεωδυναμικού είναι J Kgr-1 ή m2s-2. Η δύναμη σε Nt που επιδρά σε αέρια μάζα 1 Kgr
σε ύψος z πάνω από τη μέση στάθμη θάλασσας είναι ίση με g. Η ενέργεια (Joule) που
απαιτείται για την ανύψωση 1 Kgr από z σε z+dz είναι:
z

d  gdz   ( z )   gdz

(3.4.1)

0

Όπως και η δυναμική ενέργεια, το γεωδυναμικό σε συγκεκριμένο ύψος στην
ατμόσφαιρα εξαρτάται μόνο από τη θέση και όχι από τη διαδρομή.
Από τις σχέσεις (3.3.3) και (3.4.1) προκύπτει:

d  gdz  dp

(3.4.2)

Ανάλογα ορίζεται το γεωδυναμικό ύψος Z ως:

( z ) 1 z
Z
  gdz
g0
g0 0

(3.4.3)

Όπου g0 είναι η μέση τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης
(=9.81 m s-1). Το γεωδυναμικό ύψος χρησιμοποιείται ως κατακόρυφη συντεταγμένη
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στις περισσότερες ατμοσφαιρικές εφαρμογές (μετεωρολογικοί χάρτες) στις οποίες η
ενέργεια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο (π.χ. μεγάλης και συνοπτικής κλίμακας
ατμοσφαιρικές κινήσεις). Στον Πίνακα 3.4.1 φαίνεται πως οι τιμές του γεωμετρικού
ύψους z και του γεωδυναμικού ύψους Z είναι ίδιες κοντά στην επιφάνεια όπου g0g.
Πίνακας-3.4.1: Κατανομή του γεωδυναμικού ύψους (Z) και της επιτάχυνσης της βαρύτητας (g) με το
γεωμετρικό ύψος (z) στην ατμόσφαιρα.

z(km)

Z(km)

g(m s-2)

0

0

9.81

1

1.00

9.80

10

9.99

9.77

100

98.47

9.50

500

463.6

8.43

Αντικαθιστώντας την πυκνότητα ρ στη σχέση (3.3.1) από τη σχέση (3.2.2) προκύπτει:

p
pg

z
RT
και σε συνδυασμό με την (3.4.1):

d  gdz   RT

dp
p

Εάν ολοκληρωθεί η παραπάνω εξίσωση για ένα ατμοσφαιρικό στρώμα με πιέσεις p1
και p2 και αντίστοιχα γεωδυναμικά Φ1 και Φ2 αντίστοιχα, προκύπτει:
2

p2

1

p1

 d    RT

p
dp
dp
  2  1   R  T
p
p
p
2

1

Διαιρώντας την παραπάνω σχέση με g0 προκύπτει η διαφορά υψών σε γεωδυναμικά
μέτρα του ατμοσφαιρικού στρώματος:

Z 2  Z1 

R p dp
T
g0 p p
1

(3.4.4)

2

Η διαφορά Z2-Z1 ονομάζεται πάχος του ατμοσφαιρικού στρώματος για δύο επίπεδα
πιέσεων p1 και p2.
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3.5

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ

Σε μία ισόθερμη ατμόσφαιρα (T=σταθερή με το ύψος) η εξίσωση (3.4.4) γίνεται:

p 
 Z  Z1 
Z 2  Z 1  H ln 1   p 2  p1 exp  2
H 

 p2 

(3.5.1)

όπου

H

RT
 29.3  T
g0

(3.5.2)

είναι η κλίμακα ύψους και εξαρτάται από τη θερμοκρασία του στρώματος. Η εξίσωση
(3.5.1) καλείται υψομετρική εξίσωση. Επειδή η η πίεση ελλατώνεται μονοτονικά με το
ύψος, οι ισοβαρικές επιφάνειες (επιφάνειες σταθερής πίεσης) δεν τέμνονται ποτέ.
Από την υψομετρική εξίσωση (3.5.1) προκύπτει ότι το πάχος του στρώματος μεταξύ
δύο ισοβαρικών επιφανειών p1 και p2 είναι ανάλογο με τη μέση θερμοκρασία T του
ατμοσφαιρικού στρώματος. Συνεπώς καθώς η μέση θερμοκρασία του στρώματος
αυξάνει, ο αέρας μεταξύ των δύο επιπέδων πίεσης διαστέλλεται και το στρώμα
γίνεται πιο παχύ.

3.6

ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Σε ορεινές περιοχές η διαφοροποίηση της ατμοσφαιρικής πίεσης στην επιφάνεια από
έναν μετεωρολογικό σταθμό σε έναν άλλον γειτονικό είναι μεγάλη λόγω της
διαφοράς του υψομέτρου. Για την εξάλειψη του συγκεκριμένου προβλήματος, ώστε
οι σταθμοί να αποτυπώνουν αντικειμενικά τη μεταβολή της πίεσης με το πέρασμα
ατμοσφαιρικών διαταραχών, είναι απαραίτητη η κανονικοποίηση της πίεσης σε ένα
κοινό ύψος αναφοράς. Το συγκεκριμένο ύψος είναι η μέση στάθμη θάλασσας (ΜΣΘ).
Η υψομετρική εξίσωση (3.5.1) για Z1=0 γίνεται:

Z g  H ln

p0
pg

(3.6.1)

όπου οι δείκτες g και 0 αντιστοιχούν στις συνθήκες στο έδαφος και στη ΜΣΘ
αντίστοιχα. Λύνοντας ως προς p0 προκύπτει η κανονικοποιημένη πίεση στη ΜΣΘ:

Z
p0  p g exp g
H


g Z
  p g exp 0 g

 RT





(3.6.2)
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3.7

1ος ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Κάθε σύστημα, υπό μορφή αέριας μάζας, έχει εσωτερική ενέργεια λόγω της κινητικής
και δυναμικής ενέργειας των μορίων ή των ατόμων της. Όπως παρουσιάστηκε στην
παράγραφο 2.3, κάθε αύξηση της εσωτερικής κινητικής ενέργειας υπό μορφή
μοριακών κινήσεων συνδέεται με αύξηση της θερμοκρασίας της αέριας μάζας, ενώ
μεταβολές της δυναμικής ενέργειας των μορίων προέρχονται από μεταβολές των
σχετικών θέσεων τους λόγω των δυνάμεων που ασκούνται ανάμεσά τους.
Έστω ένα κλειστό σύστημα μοναδιαίας μάζας το οποίο λαμβάνει συγκεκριμένη
ποσότητα θερμικής ενέργειας q (joule), το οποίο μπορεί ληφθεί από αγωγιμότητα ή
ακτινοβολία. Ως αποτέλεσμα το σύστημα αποδίδει έργο w (joule). Η επιπλέον
ενέργεια που λαμβάνεται από το σύστημα πέρα από την απόδοση έργου είναι q-w.
Συνεπώς, εάν δεν υπάρξει κάποια μεταβολή της μακροσκοπικής κινητικής και
δυναμικής ενέργειας του συστήματος τότε, με βάση την αρχή διατήρησης της
ενέργειας, θα αυξηθεί η εσωτερική ενέργεια του συστήματος κατά q-w. Δηλαδή:

q  w  u 2  u1

(3.7.1)

όπου u1 και u2 είναι οι εσωτερικές ενέργειες του συστήματος πριν και μετά τη
μεταβολή. Σε διαφορική μορφή:

dq  dw  du

(3.7.2)

όπου dq είναι η διαφορική θέρμανση στο σύστημα, dw το στοιχειώδες διαφορικό
έργο και du η διαφορική αύξηση της εσωτερικής ενέργειας του συστήματος. Οι
σχέσεις (3.7.1) και (3.7.2) αποτελούν μαθηματικές εκφράσεις του πρώτου νόμου της
θερμοδυναμικής. Επίσης η (3.7.2) αποτελεί ορισμό της διαφορικής εσωτερικής
ενέργειας du. Η μεταβολή της du εξαρτάται αποκλειστικά από την αρχική και τελική
κατάσταση του συστήματος και συνεπώς είναι ανεξάρτητη από τον τρόπο με τον
οποίο το σύστημα μεταβαίνει από την μία κατάσταση στην άλλη. Καμία από τις q και
w δεν είναι συνάρτηση της κατάστασης του συστήματος καθώς οι τιμές τους
εξαρτώνται από το πώς ένα σύστημα μεταβαίνει από τη μία κατάσταση στην άλλη.

3.8

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Έστω στοιχειώδης ποσότητα θερμότητας dq η οποία προσφέρεται στη μονάδα μάζας
ενός αερίου και, με βάση τον 1ο θερμοδυναμικό νόμο, αυξάνει τη θερμοκρασία του
από T σε T+dT χωρίς αλλαγές στη φάση του. Η αναλογία dq/dT καλείται ειδική
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θερμότητα του αερίου. Εάν ο όγκος του αερίου διατηρείται σταθερός, η ειδική
θερμότητα σε σταθερό όγκο ορίζεται:

 dq 
cv  

 dT  v const

(3.8.1)

Σε σταθερό όγκο η σχέση (3.7.2) δίνει dq=du καθώς dw=pdV. Συνεπώς:

 du 
cv  

 dT  v const
Επειδή σε ένα ιδανικό αέριο η εσωτερική ενέργεια u είναι συνάρτηση μόνο της
θερμοκρασίας ισχύει γενικότερα:

cv 

du
dT

(3.8.2)

Επίσης η εσωτερική ενέργεια u εξαρτάται από την αρχική και τελική κατάσταση του
αερίου και όχι από τις ενδιάμεσες μετατροπές του, ολοκληρώνοντας την (3.8.2)
προκύπτει:
T2

u 2  u1   cv dT
T1

Ανάλογα ορίζεται η ειδική θερμότητα σε σταθερή πίεση cp:

 dq 
cp  

 dT  p const

(3.8.3)

όπου το αέριο με την προσφορά θερμότητας διαστέλλεται με ανάλογη αύξηση της
θερμοκρασίας του αλλά υπό σταθερή πίεση. Σε αυτή την περίπτωση η προσφορά
συγκεκριμένης ποσότητας θερμότητας θα καταναλωθεί στην παραγωγή έργου w
καθώς το αέριο διαστέλλεται υπό συνθήκες σταθερής πίεσης. Επιπλέον μία
μεγαλύτερη ποσότητα θερμότητας πρέπει να προσφερθεί στο αέριο ώστε να αυξήσει
και τη θερμοκρασία του σε αντίθεση με την περίπτωση που ο όγκος του διατηρείται
σταθερός. Η σχέση που συνδέει τις δύο ειδικές θερμότητες δίνεται:

c p  cv  R

(3.8.4)

όπου R η σταθερά των αερίων για ξηρό αέρα (287 J K-1 Kg-1). Οι τιμές που
λαμβάνουν οι cv και cp είναι 717 και 1004 J K-1 αντίστοιχα.
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3.9

ΞΗΡΗ ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΒΑΘΜΙΔΑ

Η ενθαλπία (ή αισθητή θερμότητα) ενός συστήματος ορίζεται ως:

h  u  p

(3.9.1)

όπου u η εσωτερική ενέργεια του συστήματος, p η πίεση και α ο ειδικός όγκος. Η
σχέση (3.9.1) εκφράζει ότι η θερμότητα που προσφέρεται σε ένα σύστημα
καταναλώνεται για την αύξηση της εσωτερικής ενέργειας του συστήματος (και
συνεπώς αύξησης της θερμοκρασίας του) και της αύξησης του ειδικού όγκου σε
συνθήκες σταθερής πίεσης. Αποδεικνύεται ότι:

h  c pT

(3.9.2)

όπου h αντιστοιχεί στη θερμότητα που απαιτείται για την αύξηση της θερμοκρασίας
του συστήματος από 0 σε T (K) υπό σταθερή πίεση. Συνδυάζοντας τις (3.4.2) και
(3.9.2) προκύπτει:

dq  d (h   )  d (c pT   )

(3.9.3)

Επειδή μία στοιχειώδης μοναδιαία αέρια μάζα υπόκειται αποκλειστικά σε
αδιαβατικές μεταβολές (dq=0) και η ατμόσφαιρα βρίσκεται σε υδροστατική
ισορροπία, τότε από τον 1ο θερμοδυναμικό νόμο ισχύει:

d (c p T   )  0

(3.9.4)

Διαιρώντας με dz και με βάση τη σχέση (3.4.1) προκύπτει:

g
 dT 

   d
 dz  dry c p

(3.9.5)

όπου Γd καλείται ξηρή αδιαβατική θερμοβαθμίδα. Επειδή μία αέρια μάζα
διαστέλλεται καθώς ανέρχεται στην ατμόσφαιρα, η θερμοκρασία της μειώνεται με το
ύψος και συνεπώς η Γd είναι θετική ποσότητα. Αντικαθιστώντας g=9.81 m s-1 και
cp=1004 J K-1 Kg-1 στην (3.9.5) προκύπτει Γd=0.0098 K m-1 ή 9.8 K km-1 που
αντιστοιχεί στην αριθμητική τιμή της αδιαβατικής θερμοβαθμίδας για ξηρό αέρα. Θα
πρέπει να σημειωθεί πως η Γd είναι η βαθμίδα μεταβολής της θερμοκρασίας που
ακολουθεί μία ξηρή αέρια μάζα η οποία ανέρχεται ή κατέρχεται αδιαβατικά στην
ατμόσφαιρα. Η πραγματική όμως θερμοβαθμίδα που μετριέται σε τυπικές
ατμοσφαιρικές συνθήκες από μία ραδιοβόλιση εμφανίζει στην τροπόσφαιρα τιμές της
τάξης 6-7 K km-1 και παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα ανά περιοχές.
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3.10 ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
Έστω ατμοσφαιρικό στρώμα στο οποίο η πραγματική θερμοβαθμίδα Γ (όπως δηλαδή
μετράται από μία ραδιοβόλιση) είναι μικρότερη από την ξηρή αδιαβατική
θερμοβαθμίδα Γd. Εάν μία ακόρεστη από υδρατμούς στοιχειώδης μάζα αέρα που
βρίσκεται αρχικά στο επίπεδο Ο ανέρθει στο ύψος που ορίζεται από τα σημεία Α και
Β, η θερμοκρασία της θα πέσει στην ΤΑ, η οποία είναι μικρότερη από την αντίστοιχη
θερμοκρασία του περιβάλλοντος ΤΒ στο ίδιο επίπεδο (Σχήμα 3.10.1(a)). Επειδή η
αέρια μάζα άμεσα προσαρμόζεται στην πίεση του περιβάλλοντος αέρα, είναι
προφανές από την εξίσωση των ιδανικών αερίων ότι η ψυχρότερη μάζα θα είναι
πυκνότερη από τον θερμότερο περιβάλλοντα αέρα. Συνεπώς, χωρίς την επίδραση
άλλης εξωτερικής δύναμης, η μάζα τείνει να επιστρέψει στο αρχικό της επίπεδο. Εάν
η μάζα εκτοπιστεί προς τα κάτω από το επίπεδο Ο γίνεται θερμότερη από τον
περιβάλλοντα αέρα και συνεπώς τείνει να ανέρθει στο αρχικό της επίπεδο. Και στις
δύο περιπτώσεις η αέρια μάζα αντιμετωπίζει μία δύναμη επαναφοράς η οποία
αποτρέπει την κατακόρυφη ανάμιξη. Η συνθήκη Γ<Γd αντιστοιχεί σε ευσταθή
στρωμάτωση της ατμόσφαιρας (ή θετική στατική ευστάθεια) για μη κορεσμένες
αέριες μάζες. Γενικά, όσο μεγαλύτερη η διαφορά Γ-Γd τόσο ισχυρότερη η δύναμη
επαναφοράς και μεγαλύτερη η στατική ευστάθεια.

Σχήμα 3.10.1: Συνθήκες για (a) θετική στατική ευστάθεια (Γ<Γd) και (b) αρνητική στατική αστάθεια
(Γ>Γd) για ακόρεστη αέρια μάζα.

Στρώματα αέρα με αρνητική θερμοβαθμίδα (δηλαδή η θερμοκρασία να αυξάνει
καθ’ύψος) ονομάζονται αναστροφές. Τα συγκεκριμένα στρώματα χαρακτηρίζονται
από ισχυρή στατική ευστάθεια και δεν επιτρέπουν την έναρξη κατακόρυφων
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ανοδικών κινήσεων. Οι αναστροφές κοντά στην επιφάνεια λειτουργούν ως “καπάκι”
που παγιδεύει την αέρια ρύπανση μέσα σε αυτό και δεν διευκολύνει την κατακόρυφη
ανάμιξη.
Εάν Γ>Γd (Σχήμα 3.10.1 (b)), μία ακόρεστη μάζα αέρα που εκτρέπεται προς τα πάνω
από το σημείο ισορροπίας Ο θα φτάσει στο σημείο Α με θερμοκρασία μεγαλύτερη
από την αντίστοιχη του περιβάλλοντος. Συνεπώς, θα έχει μικρότερη πυκνότητα σε
σχέση με τον περιβάλλοντα αέρα και χωρίς επιπλέον εκτροπή θα συνεχίσει να
ανέρχεται. Όμοια, αν η μάζα εκτραπεί προς τα κάτω θα είναι ψυχρότερη από τον
περιβάλλοντα αέρα και θα συνεχίσει να κατέρχεται. Τέτοιες ασταθείς συνθήκες δεν
επικρατούν σε μεγαλύτερα ύψη διότι η αστάθεια μετριάζεται από την ισχυρή
κατακόρυφη ανάμιξη. Η μόνη εξαίρεση είναι το ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα (τα
πρώτα 1500 μέτρα από την επιφάνεια) όπου αναπτύσσονται ασταθείς συνθήκες λόγω,
κυρίως, ισχυρής θέρμανσης του εδάφους.
Ανάλογα, αν μία μάζα αέρα είναι κορεσμένη από υδρατμούς, η θερμοκρασία της θα
μειώνεται με το ύψος ακολουθώντας την υγρή αδιαβατική θερμοβαθμίδα Γs. Αν Γ η
πραγματική θερμοβαθμίδα της ατμόσφαιρας τότε οι κορεσμένες αέριες μάζες θα είναι
ευσταθείς, ουδέτερες ή ασταθείς ανάλογα με το αν Γ<Γs, Γ=Γs ή Γ>Γs αντίστοιχα. Οι
θερμοβαθμίδες Γd και Γs είναι διακριτές και έχουν διαφορετική μεταβολή με το ύψος
στην ατμόσφαιρα.
Έστω ότι η πραγματική θερμοβαθμίδα Γ της ατμόσφαιρας βρίσκεται μεταξύ της
υγρής αδιαβατικής Γs και της ξηρής αδιαβατικής Γd. Τότε μία στοιχειώδης μάζα αέρα
η οποία εκτρέπεται προς τα πάνω από το σημείο ισορροπίας της θα είναι θερμότερη
από τον περιβάλλοντα αέρα. Η συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζεται στο σχήμα
3.10.2, όπου μία αέρια μάζα ανέρχεται από το σημείο ισορροπίας Ο, ψύχεται ξηρά
αδιαβατικά μέχρι να φτάσει στο επίπεδο συμπύκνωσης λόγω εξαναγκασμένης ανόδου
Α (Lifted Condensation Level-LCL). Σε αυτό το σημείο η αέρια μάζα είναι ψυχρότερη
από το περιβάλλον. Περαιτέρω άνοδος της μάζας συνοδεύεται με μικρότερο ρυθμό
ψύξης ακολουθώντας πλέον την υγρή αδιαβατική ΑΒ. Εάν η αέρια μάζα είναι
αρκούντως υγρή, η υγρή αδιαβατική άνοδος από το επίπεδο Α θα τέμνει την
θερμοβαθμίδα Γ του περιβάλλοντος στο σημείο Β, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.10.2.
Μέχρι αυτό το σημείο η μάζα ήταν ψυχρότερη και πυκνότερη από τον περιβάλλοντα
αέρα, ενώ απαιτήθηκε και κατανάλωση ενέργειας για την άνοδο της. Εάν η
εξαναγκασμένη άνοδος είχε σταματήσει πριν από το σημείο Β η μάζα θα επέστρεφε
στο σημείο ισορροπίας Ο. Πάνω από το σημείο Β η μάζα ανέρχεται αποκλειστικά
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λόγω ανάπτυξης θετικής ανοδικής μεταφοράς (buoyancy). Λόγω της ελεύθερης πλέον
ανόδου της αέριας μάζας το συγκεκριμένο σημείο καλείται επίπεδο ελεύθερης
ανοδικής μεταφοράς (Level of Free Convection, LFC). Το επίπεδο LFC εξαρτάται
από την ποσότητα της υγρασίας της αέριας μάζας που ανέρχεται και από την
κατανομή της θερμοβαθμίδας περιβάλλοντος Γ.

Σχήμα 3.10.2: Υπό συνθήκη αστάθεια (Γs<Γ<Γd). Γs και Γd είναι η υγρή και ξηρή θερμοβαθμίδα
αντίστοιχα, ενώ Γ η πραγματική θερμοβαθμίδα του περιβάλλοντος. Το LCL είναι το επίπεδο
συμπύκνωσης λόγω εξαναγκασμένης ανόδου και το LFC το επίπεδο ελεύθερης ανοδικής μεταφοράς.

Με βάση τα παραπάνω, εάν σε ένα στρώμα ισχύει Γs<Γ<Γd τότε αναμένονται
περαιτέρω θερμικές ανοδικές κινήσεις στην περίπτωση που η αρχική εξαναγκασμένη
άνοδος είναι αρκετά ισχυρή ώστε να φτάσει μέχρι το επίπεδο LFC. Μία ατμόσφαιρα
με τέτοια στρωμάτωση καλείται υπό συνθήκη ασταθής. Εάν οι αρχικές κατακόρυφες
κινήσεις είναι ασθενείς η συγκεκριμένη στρωμάτωση μπορεί να διατηρηθεί
επ’αόριστο.

Σχήμα 3.10.3: Συνθήκες για ανάπτυξη αστάθειας. T και Td είναι η θερμοκρασία και το σημείο δρόσου
του αέρα, αντίστοιχα. Η γραμμοσκιασμένη περιοχή αντισοιχεί σε ένα ξηρό στρώμα αναστροφής.
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Η δυναμική της ευστάθειας της αέριας μάζας εξαρτάται επίσης από την κατακόρυφη
στρωμάτωση των υδρατμών. Στις κατατομές που παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.10.3
το σημείο δρόσου μειώνεται δραστικά μέσα στο στρώμα αναστροφής ΑΒ. Έστω ότι
αυτό το στρώμα ανέρχεται. Μία αέρια μάζα από το Α θα φτάσει στο LCL γρήγορα και
πάνω από αυτό το σημείο θα ψυχθεί υγρά αδιαβατικά. Αντίθετα, μία αέρια μάζα που
εκκινά από τη θέση Β θα ψυχθεί ακολουθώντας την ξηρή αδιαβατική θερμοβαθμίδα
μέσα από ένα βαθύ στρώμα μέχρι να φτάσει στο αντίστοιχο LCL της. Όσο το στρώμα
αναστροφής ανέρχεται, η άνω επιφάνειά του ψύχεται με μεγαλύτερο ρυθμό σε σχέση
με

τη

βάση

του

με

αποτέλεσμα

η

θερμοβαθμίδα

του

στρώματος

να

αποσταθεροποιείται.

3.11 ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Δυνητική θερμοκρασία θ μίας αέριας μάζας ορίζεται ως η θερμοκρασία που θα είχε
κατά την αδιαβατική εκτόνωση ή συμπίεσή της από συγκεκριμένες συνθήκες πίεσης
και θερμοκρασίας σε πίεση p0=1000 hPa. Αποδεικνύεται ότι:

p 
  T  0 
 p

R / cp

(3.11.1)

Η σχέση (3.11.1) καλείται και εξίσωση του Poisson. Επειδή RRd=287.05 J K-1Kg-1
και cpcpd=1004 J K-1 Kg-1 τότε R/cp0.286.
Παράμετροι οι οποίοι παραμένουν σταθερές κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων
μεταβολών

καλούνται

διατηρούμενες.

Η

δυνητική

θερμοκρασία

θεωρείται

διατηρούμενη ποσότητα για μία αέρια μάζα που μετακινείται στην ατμόσφαιρα κάτω
από αδιαβατικές συνθήκες. Συνεπώς, η δυνητική θερμοκρασία μπορεί να θεωρηθεί
σταθερή υπό συνθήκες που θεωρούνται αδιαβατικές.

3.12 ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
Η ποσότητα των υδρατμών σε συγκεκριμένο όγκο αέρα ορίζεται ως η αναλογία της
μάζας mv των υδρατμών προς τη μάζα του ξηρού αέρα. Ο λόγος αυτός καλείται
αναλογία μίγματος w και ορίζεται:

w

m
md

(3.12.1)
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Η αναλογία μίγματος εκφράζεται συνήθως σε γραμμάρια υδρατμών ανά χιλιόγραμμο
ξηρού αέρα αλλά σε ασκήσεις εκφράζεται αδιάστατα δηλαδή σε kg υδρατμών ανά kg
ξηρού αέρα. Στην ατμόσφαιρα οι τιμές του w κυμαίνονται από 0.5-5 gr/kg σε μέσα
γεωγραφικά πλάτη και περίπου 20 gr/kg στους τροπικούς. Στην περίπτωση που δεν
υπάρχει εξάτμιση ή συμπύκνωση, η αναλογία μίγματος μίας αέριας μάζας παραμένει
σταθερή είναι δηλαδή διατηρούμενη ποσότητα.
Η μάζα των υδρατμών mv στην μονάδα μάζας του αέρα (ξηρού και υδρατμών)
καλείται ειδική υγρασία q:

q

mv
w

mv  m d 1  w

(3.12.2)

3.13 ΤΑΣΗ ΚΟΡΕΣΜΕΝΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ
Έστω κλειστό μονωμένο δοχείο η βάση του οποίου είναι καλυμμένη με καθαρό νερό
σε θερμοκρασία Τ. Αρχικά θεωρούμε πως η αέρας που περιέχεται στο δοχείο είναι
τελείως ξηρός. Τότε το νερό θα ξεκινήσει να εξατμίζεται και τα μόρια υδρατμών στο
δοχείο θα αυξάνουν όπως επίσης και η πίεση των υδρατμών. Υπενθυμίζεται πως η
πίεση των υδρατμών έχει οριστεί στη σχέση (3.2.12). Καθώς η πίεση των υδρατμών
αυξάνει, αυξάνει και ο ρυθμός συμπύκνωσης υδρατμών από αέρια φάση σε υγρή.
Όσο ο ρυθμός συμπύκνωσης είναι μικρότερος από τον ρυθμό εξάτμισης, τότε ο αέρας
στο δοχείο καλείται ακόρεστος σε θερμοκρασία Τ (Σχήμα 3.13.1a). Όταν η πίεση των
υδρατμών στο δοχείο αυξηθεί στον βαθμό που ο ρυθμός συμπύκνωσης είναι ίσος με
τον ρυθμό εξάτμισης (Σχήμα 3.13.1b) τότε ο αέρας στο δοχείο θεωρείται κορεσμένος
σε σχέση με μία επίπεδη επιφάνεια νερού σε θερμοκρασία Τ. Υπό αυτές τις συνθήκες
η πίεση των υδρατμών es καλείται τάση κορεσμένων υδρατμών πάνω από επίπεδη
επιφάνεια καθαρού νερού σε θερμοκρασία Τ.

Σχήμα 3.13.1: Δοχείο (a) ακόρεστου (b) κορεσμένου αέρα σε σχέση με επίπεδη επιφάνεια νερού σε
θερμοκρασία Τ. Τα μπλε σημεία αναπαριστούν μόρια νερού ενώ τα βέλη με τα ανάλογα μήκη τις
σχετικές βαθμίδες εξάτμισης και συμπύκνωσης.
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Ανάλογα, αν το νερό στο Σχήμα 3.13.1 αντικατασταθεί από επιφάνεια πάγου σε
θερμοκρασία Τ και ο ρυθμός συμπύκνωσης των υδρατμών είναι ίσος με τον ρυθμό
εξάτμισης για τον πάγο, η πίεση esi που ασκείται από τους υδρατμούς θα είναι η τάση
κορεσμένων υδρατμών πάνω από επίπεδη επιφάνεια πάγου θερμοκρασίας Τ. Σε
σταθερή θερμοκρασία Τ, αποδεικνύεται πως ο ρυθμός εξάτμισης πάνω από πάγο είναι
μικρότερος από τον αντίστοιχο πάνω από νερό, δηλαδή es(T)> esi(T).
Ο ρυθμός εξάτμισης πάνω από επιφάνεια νερού ή πάγου αυξάνει με τη θερμοκρασία.
Συνεπώς τα μεγέθη es και esi αυξάνουν με την αύξηση της θερμοκρασίας και είναι
εξαρτημένες μεταβλητές μόνο της θερμοκρασίας.

3.14 ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ
Η αναλογία μίγματος κορεσμού ws σε σχέση με το νερό ορίζεται ως η αναλογία
μάζας mvs των υδρατμών σε συγκεκριμένο όγκο κορεσμένου αέρα προς τη μάζα md
του ξηρού αέρα.

ws 

mvs
md

(3.14.1)

Επειδή οι υδρατμοί και ο ξηρός αέρας ακολουθούν την εξίσωση των ιδανικών αερίων
ισχύει:

ws 

e
 vs
 s
 d RvT

p  es
Rd T

(3.14.2)

Όπου ρ'vs είναι η μερική πυκνότητα των υδρατμών που απαιτούνται για τον κορεσμό
του αέρα, ρ'd είναι η μερική πυκνότητα του ξηρού αέρα και p η πίεση. Από τις
(3.14.2) και (3.2.14) προκύπτει:

ws  0.622

es
p  es

(3.14.3)

Επειδή στην ατμόσφαιρα p>>es τότε

ws  0.622

es
p

(3.14.4)

Καθώς η τάση των υδρατμών (es) εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία (T) τότε και η
αναλογία μίγματος κορεσμού (ws) θα είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας και της
πίεσης (p). Συνεπώς υπό σταθερή πίεση η ws θα αυξάνει με την αύξηση της
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θερμοκρασίας, ενώ υπό σταθερή θερμοκρασία θα αυξάνει με την ελάττωση της
πίεσης.

3.15 ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ
Σχετική υγρασία RH ορίζεται ο λόγος της πραγματικής αναλογίας μίγματος του
αέρα προς την αναλογία μίγματος κορεσμού του συγκεκριμένου δείγματος αέρα σε
συγκεκριμένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.

RH  100

w
e
 100
ws
es

(3.15.1)

Σημείο δρόσου Td είναι η θερμοκρασία στην οποία πρέπει ο αέρας να ψυχθεί υπό
σταθερή πίεση ώστε να φτάσει σε κορεσμό.Δηλαδή το σημείο δρόσου είναι η
θερμοκρασία στην οποία η αναλογία μίγματος κορεσμού ws γίνεται ίση με την
πραγματική αναλογία μίγματος w. Αποδεικνύεται πως η σχετική υγρασία σε
θερμοκρασία Τ και πίεση p είναι:

RH  100

ws (at temperature Td and pressure p )
ws (at temperature T and pressure p )

(3.15.2)

Ένας απλός κανόνας για τη μετατροπή RH σε σημείο δρόσου για τον υγρό αέρα
(RH>50%) είναι ότι το Td μειώνεται κατά 1 °C για κάθε 5% περίπου ελάττωση της

 100  85 
 και άρα η διαφορά T5



RH. Για παράδειγμα, αν RH=85%, τότε Td  T  
Td=3 °C. Δηλαδή, RH  100  5T  Td  .

Επειδή η πίεση μεταβάλλεται σχετικά αργά από περιοχή σε περιοχή το σημείο
δρόσου αποτελεί καλή ένδειξη των επιπέδων υγρασίας του αέρα. Στην περίπτωση
θερμού και υγρού αέρα το σημείο δρόσου είναι ένδειξη της ανθρώπινης δυσφορίας.
Για παράδειγμα, οι περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να αισθάνονται δυσφορία σε
περιπτώσεις που το σημείο δρόσου υπερβαίνει τους 20 °C, ενώ ο αέρας με σημείο
δρόσου πάνω από 22 °C θεωρείται εξαιρετικά υγρός. Σε αντίθεση, η σχετική υγρασία
εξαρτάται από τη θερμοκρασία του αέρα και από την περιεκτικότητά του σε
υδρατμούς. Σε μία ηλιόλουστη μέρα η σχετική υγρασία μπορεί να πέσει κατά 50%
από το πρωί ως αργά το απόγευμα αποκλειστικά από τον ημερήσιο κύκλο της
θερμοκρασίας. Η σχετική υγρασία δεν αποτελεί δείκτη μέτρησης της ανθρώπινης
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δυσφορίας καθώς σχετική υγρασία 70% θεωρείται ικανοποιητική για θερμοκρασία
αέρα 20 °C αλλά δημιουργεί συνθήκες δυσφορίας για θερμοκρασία 30 °C.
Τα μέγιστα των σημείων δρόσου σημειώνονται πάνω από θερμές ωκεάνιες επιφάνειες
ή σε περιοχές με πυκνή βλάστηση όπου επικρατεί ισχυρή εξάτμιση. Κατά την
απουσία κατακόρυφης ανάμιξης, ο αέρας πάνω από αυτές τις επιφάνειες γίνεται
κορεσμένος από υδρατμούς ώστε το σημείο δρόσου να γίνεται ίσο με τη θερμοκρασία
του αέρα. Πλήρης κορεσμός συμβαίνει σπάνια πάνω από θερμές επιφάνειες, αλλά
σημεία δρόσου πάνω από 25 °C παρατηρούνται στους ωκεανούς των Τροπικών
περιοχών του πλανήτη.

3.16 ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ
ΑΝΟΔΟΥ
Το επίπεδο συμπύκνωσης λόγω εξαναγκασμένης ανόδου (Lifted Condensation
Level-LCL) ορίζεται ως το επίπεδο όπου θα πρέπει να ανέλθει αδιαβατικά μία
ακόρεστη αέρια μάζα ώστε να θεωρηθεί κορεσμένη από υδρατμούς. Κατά τη
διάρκεια της ανόδου η αναλογία μίγματος w και η δυνητική θερμοκρασία
παραμένουν σταθερές, αλλά η αναλογία μίγματος κορεσμού ws μειώνεται μέχρι να
γίνει ίση με w στο LCL. Συνεπώς, το LCL εντοπίζεται στην τομή της καμπύλης της
δυνητικής θερμοκρασίας που περνά από θερμοκρασία Τ και πίεση p της αέριας
μάζας, και της καμπύλης ws η οποία διέρχεται από πίεση p και σημείο δρόσου Td της
αέριας μάζας (Σχήμα 3.16.1).

Σχήμα 3.16.1: Το επίπεδο συμπύκνωσης λόγω εξαναγκασμένης ανόδου μίας αέριας μάζας από το
σημείο Α, με πίεση p, θερμοκρασία Τ σημείο δρόσου Td εντοπίζεται στο σημείο C.
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Επειδή το σημείο δρόσου και η LCL σχετίζονται όπως φαίνεται στο σχήμα 3.16.1, η
γνώση του ενός είναι αρκετή για τον καθορισμό του άλλου. Όμοια, η γνώση των Τ, p
ή οποιασδήποτε παραμέτρου υγρασίας είναι ικανή για τον καθορισμό όλων των
υπολοίπων παραμέτρων υγρασίας που έχουμε ορίσει.

3.17 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.

Ένας μετεωρολογικός σταθμός σε ύψος 500 m από την επιφάνεια της θάλασσας
μετρά ατμοσφαιρική πίεση 945 hPa. Να υπολογιστεί η πίεση του σταθμού στη
μέση στάθμη θάλασσας. Δίνονται ρ=1.25 kgr/m3, g=9.81 m/s2.

2.

Να υπολογιστεί το γεωδυναμικό ύψος της ισοβαρικής επιφάνειας 1000 hPa όταν
η πίεση στη μέση στάθμη θάλασσας είναι 1014 hPa. Δίνεται η κλίμακα ύψους
της ατμόσφαιρας 8 km.

3.

Να υπολογιστεί το πάχος ισόθερμου ατμοσφαιρικού στρώματος (1000-500 mb)
για θερμοκρασία 273 °Κ.

4.

Να υπολογιστεί το πάχος ατμοσφαιρικού στρώματος μεταξύ των ισοβαρικών
επιφανειών 1000 και 500 hPa (a) στους τροπικούς με μέση θερμοκρασία
στρώματος 15°C και (b) στους πόλους με μέση θερμοκρασία στρώματος -40°C.

5.

Η θερμοκρασία του αέρα στην επιφάνεια του Βόρειου Πόλου είναι 0°C ενώ
στου Ισημερινού 25°C. Εάν το ύψος της τροπόπαυσης πάνω από τον πόλο είναι
8 km και πάνω από τον Ισημερινό 12 km να εξετασθεί εάν η τροπόπαυση πάνω
από τον πόλο είναι θερμότερη από την αντίστοιχη πάνω από τον Ισημερινό.
Δίνεται η τιμή της κατακόρυφης θερμοβαθμίδας 6.5°C/km η οποία θεωρείται
κοινή και για τις δύο περιοχές.

6.

Να αποδειχθεί η σχέση που συνδέει το ύψος μίας ισοβαρικής επιφάνειας με την
πίεση (p0) και τη θερμοκρασία (T0) στη μέση στάθμη θάλασσας. Δίνεται η
θερμοβαθμίδα περιβάλλοντος Γ °K km-1.

T
Απάντηση: z  0


  p  RT / g 
1    
  p0  

38

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
4.1

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο περιγράφεται η δομή και εξέλιξη μεγάλης και
συνοπτικής κλίμακας ατμοσφαιρικών κινήσεων σε μέσα γεωγραφικά πλάτη. Τα
συνοπτικά συστήματα έχουν χωρική κλίμακα εξέλιξης της τάξης των εκατοντάδων
χιλιομέτρων, χρονική εξέλιξη μίας ημέρας ή περισσότερο και αναπτύσσονται στην
τροπόσφαιρα (Σχήμα 4.1.1). Οι συγκεκριμένες κινήσεις επηρεάζονται από την
περιστροφή της Γης, βρίσκονται σε υδροστατική ισορροπία και η κατακόρυφη
συνιστώσα της ταχύτητας είναι τουλάχιστον τρεις τάξεις μεγέθους μικρότερη από τις
αντίστοιχες οριζόντιες συνιστώσες.

Σχήμα 4.1.1: Χωρο-χρονικές κλίμακες εξέλιξης του συνόλου των φαινομένων του ατμοσφαιρικού και
κλιματικού συστήματος.

4.2

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΡΟΗΣ

ος

Ο 2 Νόμος του Νεύτων αναφέρει πως σε κάθε μία από τις τρεις διαστάσεις ενός
συστήματος συντεταγμένων, η επιτάχυνση α που αποκτά ένα σώμα μάζας m υπό την
επίδραση συνισταμένων δυνάμεων ΣF δίνεται:



1
F
m

(4.2.1)
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Η συγκεκριμένη σχέση περιγράφει την κίνηση σε ένα αδρανιακό (μη επιταχυνόμενο)
σύστημα αναφοράς. Σε ένα περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς απαιτείται η ύπαρξη
δύο φαινόμενων δυνάμεων: μία φυγόκεντρος δύναμη που εφαρμόζεται σε όλα τα
σώματα ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά της κίνησής τους και μία δύναμη
Coriolis η οποία εξαρτάται από τη σχετική ταχύτητα του σώματος στο επίπεδο που
είναι κάθετο του άξονα περιστροφής (δηλαδή στο επίπεδο που είναι παράλληλο του
Ισημερινού).

4.2.1 Φαινόμενες Δυνάμεις
Η δύναμη ανά μονάδα μάζας που αναφέρεται ως βαρύτητα ή ενεργή βαρύτητα
αντιπροσωπεύει το διανυσματικό άθροισμα της πραγματικής βαρυτικής έλξης g*, που
έλκει όλα τα σώματα συγκεκριμένης μάζας προς το κέντρο της μάζας της Γης, και
μίας φαινόμενης δύναμης πολύ μικρότερου μεγέθους που καλείται φυγόκεντρος
δύναμη Ω2RA, όπου Ω είναι ο ρυθμός περιστροφής του συστήματος συντεταγμένων
σε ακτίνια ανά δευτερόλεπτο (s-1) και RA είναι η απόσταση από τον άξονα
περιστροφής. Η φυγόκεντρος δύναμη τείνει να εκτρέψει όλα τα σώματα προς τα έξω
από τον άξονα της πλανητικής περιστροφής. Η μαθηματική έκφραση είναι:

g  g *  2 RA
Ένα σώμα το οποίο κινείται με ταχύτητα V σε επίπεδο κάθετο στον άξονα
περιστροφής της Γης δέχεται μία επιπλέον φαινόμενη δύναμη που καλείται δύναμη
Coriolis και δίνεται  2  V . Η συγκεκριμένη δύναμη έχει διεύθυνση κάθετη της
κίνησης και φορά ανάλογα με τη φορά περιστροφής του συστήματος. Δηλαδή εάν το
σύστημα περιστρέφεται αντίθετα με τους δείκτες του ρολογιού (αριστερόστροφα),
όπως η Γη, η δύναμη θα έχει φορά προς τα δεξιά της κίνησης του σώματος με
ταχύτητα V και αντίστροφα. Η δύναμη Coriolis επιδρά μόνο στη διεύθυνση της
κίνησης και οφείλεται στην περιστροφή της Γης. Ονομάστηκε προς τιμής του GustavGaspard Coriolis ενός Γάλλου επιστήμονα που το 1835 την περιέγραψε μαθηματικά.
Όταν οι δυνάμεις και οι κινήσεις αναπαρίστανται σε σφαιρικό σύστημα
συντεταγμένων, η οριζόντια συνιστώσα της δύναμης Coriolis προερχόμενη από
οριζόντια κίνηση V δίνεται σε διανυσματική μορφή:

FC   fk  V

(4.2.1.1)
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όπου f  2 ( ) και αποτελεί την παράμετρο Coriolis, ενώ k είναι το μοναδιαίο
διάνυσμα κάθετο στην οριζόντια επιφάνεια της κίνησης με θετικό πρόσημο προς τα
πάνω. Το φ αντιστοιχεί στο γεωγραφικό πλάτος ενώ το μοναδιαίο διάνυσμα k είναι
παράλληλο στον άξονα περιστροφής μόνο κοντά στους πόλους. Η δύναμη Coriolis
αυξάνει από τον Ισημερινό, όπου έχει τιμή μηδέν, προς τους πόλους όπου και
λαμβάνει τη μέγιστη τιμή 2ΩV (Σχήμα 4.2.1.1).

Σχήμα 4.2.1.1: Μεταβολή της δύναμης Coriolis (ms-2) με το γεωγραφικό πλάτος.

Η Coriolis τείνει να εκτρέψει τα σώματα προς τα δεξιά της κίνησής τους στο Βόρειο
Ημισφαίριο και προς τα αριστερά στο Νότιο Ημισφαίριο. Το Σχήμα 4.2.1.2
παρουσιάζει την επίδραση μιας αριστερόστροφα περιστρεφόμενης σφαίρας (Γη) στην
ευθύγραμη κίνηση αντικειμένου επί αυτής.
Η γωνιακή ταχύτητα Ω της Γης δίνεται:

  2 rad day 1  7.292  10 5 s 1
όπου day αναφέρεται στη αστρική ημέρα που έχει διάρκεια 23 ώρες και 56 λεπτά.

Σχήμα 4.2.1.2: Κίνηση σώματος σε επίπεδο κάθετο στον άξονα αριστερόστροφης περιστροφής.
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4.2.2 Πραγματικές Δυνάμεις
Οι πραγματικές δυνάμεις που εισέρχονται στις εξισώσεις κίνησης στην ατμόσφαιρα
είναι η βαρύτητα, η δύναμη βαροβαθμίδας και η τριβή.

4.2.2.1

Δύναμη Βαροβαθμίδας

Έστω p(x)A η δύναμη που ασκείται στην αριστερή πλευρά του στοιχειώδους αέριου
κύβου (Σχήμα 4.2.2.1.1). Η δύναμη που ασκείται στη δεξιά πλευρά του κύβου θα
είναι -p(x+δx)A. Με βάση τον 2ο Νόμο του Νεύτων (4.2.1) για τη x-διεύθυνση:

m x   p( x  x)  p( x)A

Σχήμα 4.2.2.1.1: Στοιχειώδης αέριος κύβος βάσης Α και ακμής δx.

Αν η πυκνότητα της αέριας μάζας είναι ρ τότε η μάζα γίνεται m = Ax και συνεπώς
η εξίσωση λαμβάνει τη μορφή:

Ax 

x

  p( x  x)  p ( x)A  a x  

1  p ( x  x)  p ( x)

x

Σε στοιχειώδη όγκο η παραπάνω σχέση λαμβάνει τη μορφή:

ax  

1



lim
x 0

 p( x  x)  p( x)   1 p
x

 x

Και για τις τρεις διαστάσεις προκύπτει η γενική μορφή της δύναμης βαροβαθμίδας:


1 p ˆ 1 p ˆ 1 p ˆ

1
a PGF  
i
j
k  a PGF   p
 x
 y
 z


(4.2.2.1.1)

Η δύναμη βαροβαθμίδας έχει φορά αντίθετη από το άνυσμα της βαθμίδας πίεσης
(ανάδελτα) δηλαδή κατευθύνεται από τις υψηλότερες προς χαμηλότερες πιέσεις.
Επίσης η ισχυρότερη βαθμίδα πίεσης δίνει και ισχυρότερη δύναμη βαροβαθμίδας.
Από την υδροστατική εξίσωση και τους ορισμούς του γεωδυναμικού και
γεωδυναμικού ύψους προκύπτει:
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a PGF   gz   g 0 Z  

(4.2.2.1.2)

όπου οι βαθμίδες του γεωμετρικού ύψους, του γεωδυναμικού ύψους και του
γεωδυναμικού ορίζονται σε κεκλιμένες επιφάνειες πίεσης. Η δύναμη βαροβαθμίδας
μπορεί να ληφθεί ως η συνιστώσα της ενεργής βαρύτητας g στο επίπεδο της
επιφάνειας πίεσης. Επειδή οι επιφάνειες πίεσης έχουν τυπικές κλίσεις της τάξης 104 η
οριζόντια συνιστώσα της δύναμης βαροβαθμίδας είναι περίπου 4 τάξεις μεγέθους
μικρότερη από την αντίστοιχη κατακόρυφη (περίπου 10-3 ms-2).
Στους χάρτες καιρού το πεδίο της πίεσης παρίσταται από ένα σύνολο ισοπληθών
καμπύλων χαραγμένων ανά ίσα διαστήματα. Οι καμπύλες που χρησιμοποιούνται για
την παράσταση της κατανομής της πίεσης σε σταθερές επιφάνειες γεωδυναμικού
ύψους καλούνται ισοβαρείς καμπύλες ενώ οι καμπύλες που απεικονίζουν την
κατανομή του γεωδυναμικού ύψους σε σταθερές ισοβαρικές επιφάνειες καλούνται
ισοϋψείς καμπύλες. Οι ισοβαρείς καμπύλες χαράσσονται σε γεωδυναμικό ύψος μηδέν
δηλαδή στο ύψος της μέσης στάθμης θάλασσας και οι αντίστοιχοι χάρτες που
προκύπτουν ονομάζονται χάρτες επιφανείας ενώ οι ισοϋψείς καμπύλες χαράσσονται
σε σταθερές ισοβαρικές επιφάνειες (1000, 850, 700, 500, 400, 300, 200, 100, 50 hPa)
δημιουργώντας του χάρτες καθ’ύψος μέσα στην ατμόσφαιρα.
Η δύναμη βαροβαθμίδας μπορεί να εκτιμηθεί από τους χάρτες ισοβαρών καμπυλών
όταν είναι γνωστές οι αποστάσεις μεταξύ των ισοβαρών με βάση την παρακάτω
προσεγγιστική σχέση:
p 

p
n

όπου Δp είναι η διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών ισοβαρών και Δn είναι η οριζόντια
απόστασή τους.

4.2.2.2

Δύναμη Τριβής

Ανάλογα με τη δύναμη βαροβαθμίδας αποδεικνύεται πως η δύναμη τριβής στη
μονάδα μάζας έχει τη μορφή:

F  

1 
 z

(4.2.2.2.1)

όπου τ αντιπροσωπεύει την κατακόρυφη συνιστώσα της διατμητικής τάσης δηλαδή
της βαθμίδας της κατακόρυφης μεταφοράς ορμής σε μονάδες Nm-2. Οι κατακόρυφες
εναλλαγές ορμής δρουν για την εξομάλυνση της κατακόρυφης κατατομής της
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ταχύτητας V του ανέμου (Σχήμα 4.2.2.2.1). Η βαθμίδα της κατακόρυφης ανάμιξης σε
συγκεκριμένο ύψος και χρόνο εξαρτάται από την ένταση της κατακόρυφης διάτμησης
του ανέμου V / z και από την ένταση της τυρβώδους ροής (=μικρής κλίμακας
κινήσεων). Πάνω από το οριακό στρώμα της ατμόσφαιρας, η δύναμη τριβής είναι
πολύ μικρότερη από τις δυνάμεις βαροβαθμίδας και Coriolis ενώ μέσα στο οριακό
στρώμα (περίπου στα πρώτα 1500 μέτρα από την επιφάνεια) η δύναμη τριβής είναι
ανάλογου μεγέθους με τις άλλες δύο δυνάμεις.

Σχήμα 4.2.2.2.1: Κατακόρυφη κατατομή της έντασης του ανέμου (u(z)) ρευστού μεταξύ ακίνητης
βάσης και άνω επιφάνειας Α που κινείται με ταχύτητα V.

Η διατμητική τάση τs στην επιφάνεια της Γης έχει φορά αντίθετη με τη φορά του
διανύσματος της ταχύτητας του ανέμου Vs και δρα αντισταθμιστικά στον επιφανειακό
άνεμο. Προσεγγιστικά δίνεται από την εμπειρική σχέση:



 s   C DVsVs

(4.2.2.2.2)

όπου ρ η πυκνότητα του αέρα, CD ο αδιάστατος συντελεστής αντίστασης ο οποίος
εξαρτάται από την τραχύτητα του εδάφους και τη στατική ευστάθεια της



ατμόσφαιρας, Vs το διάνυσμα του επιφανειακού ανέμου και Vs η ταχύτητα του
επιφανειακού ανέμου.

4.2.3 Εξίσωση της οριζόντιας κίνησης
Η οριζόντια συνιστώσα της (4.2.1) σε διανυσματική μορφή και για τη μονάδα μάζας
είναι:

dV
 a PGF  FC  F
dt

(4.2.3.1)
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Όπου dV/dt είναι η ολική παράγωγος ως προς το χρόνο της οριζόντιας συνιστώσας
της ταχύτητας μίας μοναδιαίας αέριας μάζας καθώς κινείται μέσα στην ατμόσφαιρα.
Αντικαθιστώντας την αPGF από την (4.2.2.1.1) και την FC από την (4.2.1.1)
προκύπτει:

1
dV
  p  fk  V  F

dt

(4.2.3.2α)

ή σε μορφή συνιστωσών σε εφαπτόμενο οριζόντιο επίπεδο και αγνοώντας
μικρότερους όρους λόγω καμπυλότητας της Γης ως σύστημα συντεταγμένων:

du
1 p

 fv  Fx
 x
dt

1 p
dv

 fu  Fy
 y
dt

(4.2.3.2β)

Η πυκνότητα ρ στη δύναμη βαροβαθμίδας μπορεί να απαλειφθεί από τη σχέση
(4.2.2.1.2):

dV
   fk  V  F
dt

(4.2.3.3)

Στη σχέση (4.2.3.2α) το πεδίο του οριζόντιου ανέμου ορίζεται σε επιφάνειες
σταθερού γεωδυναμικού, δηλαδή   0 , ενώ στη σχέση (4.2.3.3) ορίζεται σε
επιφάνειες σταθερής πίεσης (ισοβαρικές), δηλαδή p  0 .

4.2.4 Γεωστροφικός Άνεμος
Σε μεγάλης κλίμακας συστήματα όπως βαροκλινικά κύματα ή κυκλώνες μέσων
γεωγραφικών πλατών οι τυπικές οριζόντιες ταχύτητες είναι της τάξης των 10 ms-1 και
η χρονική εξέλιξή τους της τάξης της μίας ημέρας δηλαδή 105 s. Συνεπώς μία τυπική
τιμή επιτάχυνσης dV/dt μίας αέριας μάζας είναι ~10 ms-1 ανά 105 s ή 10-4 ms-2. Σε
μέσα γεωγραφικά πλάτη όπου f~10-4s-1 μία αέρια μάζα που κινείται με ταχύτητα 10
ms-1 δέχεται την επίδραση δύναμης Coriolis FC~10-3 ms-2 στη μονάδα μάζας. Είναι
δηλαδή μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από την οριζόντια επιτάχυνση της αέριας
μάζας.
Στην ελεύθερη ατμόσφαιρα, πάνω από το οριακό στρώμα, όπου η δύναμη τριβής
θεωρείται αμελητέα, ο μόνος όρος που εξισορροπεί τη δύναμη Coriolis FC είναι η
δύναμη βαροβαθμίδας αPGF. Σε μέσα και μεγάλα γεωγραφικά πλάτη ισχύει:
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fk V  
Επειδή σε εξωτερικά διανυσματικά γινόμενα ισχύει η ιδιότητα: k  ( k  V )  V
τότε προκύπτει:

V

1
k   
f

Για οποιαδήποτε οριζόντια κατανομή πίεσης σε γεωδυναμικές επιφάνειες (ή
γεωδυναμικού ύψους σε ισοβαρικές επιφάνειες) ορίζεται ο γεωστροφικός άνεμος Vg
για τον οποίο ισχύει η παραπάνω σχέση:

Vg 

1
k   
f

(4.2.4.1α)

ή αναλυόμενος σε συνιστώσες:

ug  
vg 

1 
f y

1 
f x

(4.2.4.1β)

Σε φυσικές συντεταγμένες λαμβάνει τη μορφή:

Vg  

1 
f n

(4.2.4.1γ)

όπου Vg είναι το βαθμωτό μέγεθος του γεωστροφικού ανέμου και n είναι η διεύθυνση
κάθετη στις ισοβαρείς (ή τις ισοϋψείς καμπύλες) με φορά προς τις υψηλότερες τιμές.
Η ισορροπία των δυνάμεων σε οριζόντιο επίπεδο οδηγεί στον ορισμό του
γεωστροφικού ανέμου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.2.4.1.

Σχήμα 4.2.4.1: Iσορροπία των δυνάμεων βαροβαθμίδας και Coriolis σε οριζόντιο επίπεδο και ορισμός
του γεωστροφικού ανέμου.

Για να υπάρξει ισορροπία μεταξύ της δύναμης βαροβαθμίδας και της δύναμης
Coriolis ο γεωστροφικός άνεμος πρέπει να πνέει παράλληλα προς τις ισοβαρείς

46

έχοντας δεξιά του τις υψηλές πιέσεις στο βόρειο ημισφαίριο. Και στα δύο
ημισφαίρια, η κυκλοφορία του γεωστροφικού ανέμου είναι κυκλωνική (ροή
αντίστροφη από την κίνηση των δεικτών του ρολογιού) γύρω από το το κέντρο
χαμηλών πιέσεων και αντίστροφα, αποδεικνύοντας την ύπαρξη τοπικού ελαχίστου
ατμοσφαιρικής πίεσης στο κέντρο των κυκλώνων και τοπικού μεγίστου στο κέντρο
των αντικυκλώνων (Σχήμα 4.2.4.2).

(α)

(β)

Σχήμα 4.2.4.2: Ροή του ανέμου σε συστήματα (α) βαρομετρικού χαμηλού και (β) βαρομετρικού
υψηλού.

Πυκνότερη κατανομή ισοβαρών ή ισοϋψών σημαίνει ανάπτυξη ισχυρότερης δύναμης
Coriolis για την εξισορρόπηση της δύναμης βαροβαθμίδας και συνεπώς μεγαλύτερη
ένταση της ταχύτητας του γεωστροφικού ανέμου.

4.2.5 Η επίδραση της τριβής
Η ισορροπία των τριών δυνάμεων βαροβαθμίδας, Coriolis και τριβής ώστε η ολική
επιτάχυνση να είναι dV/dt=0 παρουσιάζεται στο σχήμα 4.2.5.1.

Σχήμα 4.2.5.1: Ισορροπία δυνάμεων βαροβαθμίδας (PGF), Coriolis και τριβής (Fτ) (a) για την
περίπτωση του γεωστροφικού ανέμου (Vg) (b) για την περίπτωση του επιφανειακού ανέμου (Vs).
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Η δύναμη βαροβαθμίδας (αPGF) είναι κάθετη στις ισοβαρείς, η Coriolis (Fc) έχει φορά
προς τα δεξιά του διανύσματος της ταχύτητας Vs της αέριας μάζας στο Βόρειο
Ημισφαίριο, ενώ η τριβή (Fτ) έχει φορά αντίθετη της κίνησης. Όταν ξεκινά η κίνηση
της αέριας μάζας η δύναμη τριβής είναι αντίθετη της ταχύτητας Vg. Η μείωση της
ταχύτητας Vg οδηγεί σε ελάττωση της δύναμης Coriolis η οποία δεν μπορεί να
εξισορροπήσει τη δύναμη βαροβαθμίδας. Τότε ο άνεμος στρέφεται κατά γωνία ψ
προς τις χαμηλότερες πιέσεις. Η γωνία ψ μεταξύ Vs και Vg καθορίζεται από το ότι η
συνιστώσα της αPGF στο επίπεδο της κίνησης Vs πρέπει να εξισορροπείται από την
τριβή. Αντίστοιχα, η Fc πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να βρίσκεται σε
ισορροπία με τη συνιστώσα της αPGF σε επίπεδο κάθετο της διεύθυνσης της
ταχύτητας του ανέμου Vs, δηλαδή:

fVs  a PGF cos
Επειδή Fc  a PGF τότε θα πρέπει ο πραγματικός άνεμος Vs  Fc / f να είναι
μικρότερος του γεωστροφικού Vg  a PGF / f . Η ισχυρότερη δύναμη τριβής
δημιουργεί μεγαλύτερη γωνία ψ ανάμεσα στον πραγματικό Vs και τον γεωστροφικό
Vg άνεμο. Η συγκεκριμένη ροή που τέμνει τις ισοβαρείς με φορά προς τις
χαμηλότερες πιέσεις καλείται απόκλιση του Ekman και εντοπίζεται πάντα στους
χάρτες επιφανείας σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο.

4.2.6 Άνεμος Βαθμίδας
Η κεντρομόλος επιτάχυνση σε περιοχές με σημαντική καμπυλότητα των τροχιών των
αερίων μαζών αποκτά σημαντικές τιμές σε σχέση με τις τιμές που έχει σε τροχιές με
περιορισμένη καμπυλότητα. Σε αυτή την περίπτωση, όταν ο όρος της συνολικής
επιτάχυνσης dV/dt είναι σημαντικός, τότε το μέγεθός του προσεγγίζεται από την
κεντρομόλο επιτάχυνση V2/RT, όπου RT είναι η τοπική ακτίνα καμπυλότητας της
τροχιάς. Συνεπώς η εξίσωση της οριζόντιας κίνησης (4.2.3.2α), χωρίς την επίδραση
της τριβής, μειώνεται στην ισορροπία των δυνάμεων σε διεύθυνση κάθετη στη ροή,
δηλαδή:

V2
1 p
  fk  V 
RT
 n

(4.2.6.1)
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Τα πρόσημα των όρων σε αυτή την ισορροπία των τριών δυνάμεων εξαρτώνται από
την ύπαρξη κυκλωνικής ή αντικυκλωνικής καμπυλότητας της τροχιάς (Σχήμα
4.2.6.1).

Σχήμα 4.2.6.1: Ισορροπία δυνάμεων βαροβαθμίδας (PG), Coriolis (CO) και φυγόκεντρου (CE) σε (a)
κυκλωνική καμπύλη τροχιά και (b) αντικυκλωνική καμπύλη τροχιά για το Βόρειο Ημισφαίριο.

Στην περίπτωση κυκλωνικής τροχιάς (Σχήμα 4.2.6.1a), η φυγόκεντρος δύναμη
ενισχύει την Coriolis και συνεπώς, για την ισορροπία των τριών δυνάμεων, η
ταχύτητα του ανέμου θα είναι μικρότερη σε σχέση με την ταχύτητα του
γεωστροφικού ανέμου στην ισορροπία βαροβαθμίδας-Coriolis. Σε ροές έντονων
σφήνων υφέσεων (troughs), όπου η τροχιές των αερίων μαζών είναι κυκλωνικές, οι
παρατηρούμενες τιμές έντασης ανέμου στο επίπεδο των αεροχειμμάρων είναι δύο ή
και τρεις φορές μικρότερες από την αντίστοιχη ταχύτητα του γεωστροφικού ανέμου
που θα προέκυπτε από την κατανομή των ισοϋψών καμπυλών. Στην αντικυκλωνική
κυκλοφορία (Σχήμα 4.2.6.1b) η φυγόκεντρος δύναμη είναι αντίθετη της Coriolis
οδηγώντας στην ανάπτυξη υπερ-γεωστροφικής ταχύτητας ανέμου για την επίτευξη
ισορροπίας. Η φυγόκεντρος δύναμη δρα πάντα κάθετα στο διάνυσμα του ανέμου και
επηρεάζει τη διεύθυνσή του και όχι το μέτρο του.
Ο άνεμος που προκύπτει από την ισορροπία των τριών συγκεκριμένων δυνάμεων
καλείται άνεμος βαθμίδας. Η (4.2.6.1) μπορεί να γραφεί υπό μορφή δευτεροβάθμιας
εξίσωσης ως προς V:

V 2  fRT V 

RT p
0
 n

(4.2.6.2)

η οποία αποτελεί μία δευτεροβάθμια εξίσωση ως προς V.
Η λύση της (4.2.6.2) ως προς V δίνει την ταχύτητα του άνεμου βαθμίδας:
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V 

fRT 1

2
2

f 2 RT2  4

RT p
 n

(4.2.6.3)

Από το σχήμα 4.2.6.1 φαίνεται πως η RT είναι θετική στην περίπτωση κυκλωνικής
τροχιάς και αρνητική στην περίπτωση αντικυκλωνικής τροχιάς. Για την περίπτωση
αντικυκλωνικής τροχιάς υπάρχει πραγματική λύση όταν:

f 2 R2 

4 R p
0
 n

Στον πίνακα 4.2.6.1 αναλύονται οι τέσσερις φυσικές λύσεις της εξίσωσης 4.2.6.3.
Πίνακας 4.2.6.1: Πρόσημα και μεγέθη των όρων της εξίσωσης του ανέμου βαθμίδας που έχουν φυσική
λύση στο Βόρειο Ημισφαίριο.
Τετραγωνική
Τύπος
Περιορισμοί
Διεύθυνση
Πρόσημο
Πρόσημο
ρίζα
κυκλοφορίας
δυνάμεων
RΤ
p/n
+
+
Ανώμαλο
PGF και

χαμηλό
Coriolis την
ίδια φορά
+
+
Κανονικό
PGF και

χαμηλό
Coriolis
αντίθετες
+
Ανώμαλο
PGF και


p f 2 
υψηλό
Coriolis

RT
αντίθετες
n
4


Κανονικό
υψηλό

p f 2 

RT
n
4

PGF και
Coriolis
αντίθετες

Τα ανώμαλα υψηλά και χαμηλά, αν και έχουν φυσική υπόσταση, δεν εντοπίζονται
στην ατμόσφαιρα. Στα ανώμαλα υψηλά η ταχύτητα του ανέμου αυξάνει καθώς η
δύναμη βαροβαθμίδας μειώνεται!

4.2.7 Θερμικός Άνεμος
Όπως ο γεωστροφικός άνεμος αποτελεί έκφραση του  ή του p , η κατακόρυφη
κατατομή του αποτελεί έκφραση του T . Γράφοντας την εξίσωση (4.2.4.1α) για δύο
διαφορετικές ισοβαρικές επιφάνειες και αφαιρώντας προκύπτει η σχέση της
κατακόρυφης κατατομής του ανέμου του ατμοσφαιρικού στρώματος:

(Vg ) 2  (Vg )1 

1
k   ( 2   1 )
f

(4.2.7.1)

Σε μορφή διαφορών γεωδυναμικού ύψους:
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(Vg ) 2  (Vg )1 

g0
k  ( Z 2  Z 1 )
f

(4.2.7.2α)

ή σε μορφή συνιστωσών,

(u g ) 2  (u g )1  

g 0  ( Z 2  Z1 )
,
f
y

(v g ) 2  (v g )1  

g 0  ( Z 2  Z1 )
f
x

(4.2.7.2β)

Η συγκεκριμένη σχέση αποτελεί την εξίσωση του θερμικού ανέμου κατά την οποία η
μέση κατακόρυφη κατατομή του γεωστροφικού ανέμου (Vg2-Vg1) μεταξύ δύο
ισοβαρικών επιφανειών εξαρτάται από την οριζόντια βαθμίδα του πάχους του
στρώματος (Z2-Z1). Συνεπώς στο βόρειο ημισφαίριο ο θερμικός άνεμος πνέει
παράλληλα στις ισοπαχείς καμπύλες έχοντας τα μεγάλα πάχη στρώματος δεξιά. Από
την υψομετρική εξίσωση (3.5.1) ο θερμικός άνεμος μπορεί να εκφραστεί ως η
γραμμική σχέση μεταξύ της κατακόρυφης κατατομής του γεωστροφικού ανέμου και
της οριζόντιας βαθμίδας της θερμοκρασίας:

R p 
VT  (Vg ) 2  (Vg )1   ln 1 k  (T )
 f p2 

(4.2.7.3α)

όπου T η μέση θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού στρώματος.
Σε μορφή συνιστωσών,

  p1 
 ln 
  p2 

uT  (u g ) 2  (u g )1  

R  T

f  y

vT  (v g ) 2  (v g )1  

R  T   p1 

 ln 
f  x   p2 

(4.2.7.3β)

Ο θερμικός άνεμος έχει σημαντική σημασία στην εκτίμηση της οριζόντιας μεταφοράς
θερμοκρασίας.
Με βάση τη σχέση 4.2.7.1 και σε αναλογία με τον γεωστροφικό άνεμο, ο θερμικός
άνεμος πνέει παράλληλα στις ισόθερμες (καμπύλες σταθερής θερμοκρασίας και
συνεπώς πάχους στρώματος) με τον θερμότερο αέρα να εντοπίζεται δεξιά της
κίνησης στο βόρειο ημισφαίριο. Η στροφή του γεωστροφικού ανέμου καθ’ύψος
αντίθετα με τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού σημαίνει ψυχρή μεταφορά
αερίων μαζών (Σχήμα 4.2.7.1α).
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Σχήμα 4.2.7.1: Η σχέση μεταξύ στροφής του γεωστροφικού ανέμου καθ’ύψος και μεταφοράς
θερμοκρασίας (α) στροφή αντίθετα της κίνησης των δεικτών του ρολογιού (ψυχρή μεταφορά), (β)
στροφή κατά τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού (θερμή μεταφορά).

Αντίθετα, στροφή του γεωστροφικού ανέμου κατά τη φορά κίνησης των δεικτών του
ρολογιού συνδυάζεται με θερμή μεταφορά (Σχήμα 4.2.7.1β). Είναι συνεπώς εφικτό
να υπολογιστεί η οριζόντια μεταφορά θερμοκρασίας σε μία συγκεκριμένη περιοχή
αποκλειστικά από τα δεδομένα της κατακόρυφης κατατομής του ανέμου
προερχόμενα από μία ραδιοβόλιση. Επίσης ο γεωστροφικός άνεμος σε κάθε
ατμοσφαιρικό στρώμα μπορεί να υπολογιστεί από τη μέση θερμοκρασία του
στρώματος. Εάν δηλαδή είναι γνωστή η ένταση του γεωστροφικού ανέμου στα 850
mb και η μέση οριζόντια βαθμίδα θερμοκρασίας στο στρώμα 850-500 mb είναι
επίσης γνωστή τότε από τη σχέση (4.2.7.3α) μπορεί να εκτιμηθεί η ταχύτητα του
γεωστροφικού ανέμου στα 500 mb.

4.3
1.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Στην ύφεση που διαπιστώνεται ανοικτά του Βισκαϊκού Κόλπου (25/10/2006,
00UTC) δίνονται οι αποστάσεις ΑΒ=450km και BC=120km. Να υπολογιστεί η
ένταση και η διεύθυνση του γεωστροφικού ανέμου στις περιοχές X και Y που
βρίσκονται σε 45°N γεωγραφικό πλάτος. Δίνεται ρ=1.25 kgr/m3.
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A

2.

Υ
B

Χ

C

Σε μία περιοχή 50km μακριά από το κέντρο ενός χαμηλού, παρατηρείται
οριζόντια βαροβαθμίδα 50mb/100km. Το χαμηλό βρίσκεται σε γεωγραφικό
πλάτος 20°N. Να υπολογιστεί η ένταση της ταχύτητας του γεωστροφικού
ανέμου και του ανέμου βαθμίδας στη συγκεκριμένη περιοχή.

3.

Να υπολογιστεί ο γεωστροφικός άνεμος σε m/s για οριζόντια βαροβαθμίδα
1mb/100m και στη συνέχεια να συγκριθεί με την ένταση υποθετικού ανέμου
βαθμίδας που προκύπτει από την ίδια οριζόντια βαροβαθμίδα και ακτίνα
καμπυλότητας ±500km. Δίνονται ρ=10-3gr cm-3 και f=10-4 sec-1.

4.

Το χειμώνα στην τροπόσφαιρα στις 30° βόρεια, η μέση ζωνική βαθμίδα
θερμοκρασίας είναι 0.75°Κ ανά 1° γεωγραφικού πλάτους. Αν η μέση ζωνική
συνιστώσα του γεωστροφικού ανέμου στην επιφάνεια της Γης θεωρείται μηδέν
να υπολογιστεί η μέση ζωνική συνιστώσα του ανέμου στα 250 hPa. Δίνονται
R=287 J deg-1 kg-1, Ω=7.29 x 10-5 s-1.

5.

Κατά τη διάρκεια που μία μετωπική επιφάνεια διέρχεται από έναν
μετεωρολογικό σταθμό ο άνεμος πνέει από βόρειες διευθύνσεις με ταχύτητα 40
km h-1 και η θερμοκρασία πέφτει με το γεωγραφικό πλάτος με ρυθμό 10°C ανά
100 km. Να υπολογιστεί η μεταφορά θερμοκρασίας στην τοποθεσία του
σταθμού.

Υπόδειξη: Να υπολογιστεί ο όρος  V  T .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
5.1

ΑΕΡΙΕΣ ΜΑΖΕΣ

Μία αέρια μάζα είναι μια μεγάλη έκταση ατμοσφαιρικού αέρα που η διάμετρός της
μπορεί να ξεπεράσει και τα 1500 km, ενώ το πάχος της μπορεί να φθάσει μέχρι και
την Τροπόπαυση. Οι αέριες μάζες παρουσιάζουν ομοιογενή χαρακτηριστικά σε ότι
αφορά κυρίως την υγρασία και την θερμοκρασία σε οποιαδήποτε οριζόντια
διεύθυνση και σε οποιοδήποτε ύψος από την επιφάνεια του εδάφους. Καθώς οι αέριες
μάζες μπορούν να καλύψουν εκτάσεις πολλών χιλιάδων τεραγωνικών χιλιομέτρων,
μια τέτοια ομοιομορφία δεν μπορεί να είναι απόλυτη και επομένως αναμένονται
μικρές τουλάχιστον διαφοροποιήσεις στην θερμοκρασία και στην ποσότητα των
υδρατμών στο ίδιο ύψος πάνω απο την επιφάνεια (Σχήμα 5.1.1).

Σχήμα 5.1.1:Μία εκτεταμένη, ψυχρή χειμερινή αέρια μάζα, που συνδυάζεται με ένα σύστημα υψηλών
βαρομετρικών πιέσεων, καταλαμβάνει πάνω από το μισό των Ημωμένων Πολιτειών (πηγή: C. Donald
Ahrens).

Η μελέτη των αερίων μαζών είναι πολύ σημαντική για τις επιστήμες της ατμόσφαιρας
διότι με τις αέριες μάζες: α) πραγματοποιείται η γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας
και β) μεταφέρονται μεγάλες ποσότητες θερμότητας από τον Ισημερινό προς τους
Πόλους. Κάθε αέρια μάζα χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω στοιχεία:
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Οι πηγές: είναι οι περιοχές εκείνες πάνω από τις οποίες σχηματίζονται και αποκτούν
τα χαρακτηριστικά τους οι αέριες μάζες. Οι πηγές είναι περιοχές εκτεταμένες και
περίπου επίπεδες με ασθενείς ανέμους επιφανείας, πάνω από τις οποίες διατηρούνται
σταθερές η θερμοκρασία και η υγρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με αυτές τις
συνθήκες μια υπερκείμενη μάζα αέρα μπορεί να αναπτύξει ομοιόμορφα
χαρακτηριστικά. Φυσικά, όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα που παραμένει
ο αέρας πάνω από μία περιοχή τόσο οι ιδιότητές του πλησιάζουν στις ιδιότητες του
υποκείμενου εδάφους. Με βάση τα παραπάνω, ιδανικές πηγές αερίων μαζών είναι οι
αρκτικές περιοχές κατά τον χειμώνα και οι περιοχές των υποτροπικών αντικυκλώνων
και οι μεγάλες έρημοι κατά το καλοκαίρι.
Η διαδρομή: είναι η διαδρομή που ακολουθεί η αέρια μάζα κατά την μετακίνησή της
από την περιοχή της πηγής της.
Η ηλικία: είναι το χρονικό διάστημα που κινείται η αέρια μάζα μακριά από την πηγή.

5.1.1 Ταξινόμηση αερίων μαζών με βάση την πηγή τους
Οι αέριες μάζες ταξινομούνται σε τέσσερεις κατηγορίες ανάλογα με την πηγή
προέλευσης τους. Αέριες μάζες που δημιουργήθηκαν στους Πόλους συμβολίζονται
με το κεφαλαίο γράμμα P (Polar), ενώ εκείνες που σχηματίσθηκαν στις θερμές
τροπικές περιοχές συμβολίζονται με το γράμμα T (Tropical). Εάν η πηγή βρίσκεται
στην ξηρά, τότε η αέρια μάζα είναι ξηρή και το μικρό γράμμα c (continental –
ηπειρωτική) προηγείται του P ή του T. Αντίστοιχα αν η αέρια μάζα δημιουργήθηκε
πάνω από θάλασσα, τότε θα είναι υγρή – τουλάχιστον στα κατώτερα στρώματα – και
το γράμμα m (maritime – θαλάσσια) προηγείται του P ή του T. Για παράδειγμα
πολική αέρια μάζα που δημιουργήθηκε σε ξηρά συμβολίζεται με cP , ενώ τροπική
που δημιουργήθηκε πάνω από θάλασσα συμβολίζεται με mT. Συχνά μια πολύ ψυχρή
ηπειρωτική αέρια μάζα (cP) χαρακτηρίζεται σαν ηπειρωτική αρκτική (cA –
continental arctic), ενώ μια θαλάσσια τροπική (mT) χαρακτηρίζεται σαν θαλάσσια
ισημερινή (mE – maritime equatorial). Συχνά είναι πολύ δύσκολο να γίνει ο
διαχωρισμός μεταξύ αρκτικών και πολικών αερίων μαζών (ιδίως όταν οι αρκτικές
αέριες μάζες ταξιδέψουν πάνω από θερμότερα εδάφη), όπως επίσης και ο
διαχωρισμός μεταξύ τροπικών και ισημερινών αερίων μαζών. Στον Πίνακα 5.1.1
ταξινομούνται οι τέσσερεις βασικοί τύποι αερίων μαζών με τα χαρακτηριστικά τους.

55

Όταν η αέρια μάζα είναι ψυχρότερη από το υποκείμενο έδαφος τότε θερμαίνεται
αυτό. Η συγκεκριμένη κατάσταση δημιουργεί αστάθεια του αέρα στα κατώτερα
στρώματα. Στην περίπτωση αυτή προκαλούνται ανοδικές κινήσεις και τυρβώδεις
αναταράξεις. Εάν παράλληλα υπάρχει και αρκετή υγρασία τότε δημιουργούνται νέφη
κατακόρυφης

ανάπτυξης

(cumuliform)

και

υπάρχει

περίπτωση

εκδήλωσης

βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων. Όταν η αέρια μάζα είναι θερμότερη από την
επιφάνεια του εδάφους, πάνω από το οποίο κινείται, τα κατώτερα στρώματα της
ψύχονται από κάτω. Στην περίπτωση που θερμός αέρας βρεθεί πάνω από ψυχρότερο
αέρα προκαλείται ευστάθεια με πολύ μικρή κατακόρυφη ανάμιξη. Τότε αναπτύσσεται
θερμοκρασιακή αναστροφή κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, η οποία μπορεί να
προκαλέσει επεισόδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης και και παγίδευσης των ρύπων κοντά
στο έδαφος. Εάν υπάρχει αρκετή υγρασία στον αέρα μπορεί να δημιουργηθούν
στρωματόμορφα νέφη (stratiform), ομίχλη ή άχλυς (δρόσος).
Πίνακας 5.1.1: Ταξινόμηση των αερίων μαζών και τα χαρακτηριστικά τους
Πηγές

Πολικές (P)

Τροπικές(T)

Ξηρά

cP

Ηπειρωτικές – Continental

Πολύ ψυχρές, ξηρές και Πολύ Θερμές, ξηρές, ευσταθείς

(c)

cT

ευσταθείς

στα ανώτερα στρώματα και
ασταθείς κοντά στο έδαφος.

Νερό

mP

mT

Θαλάσσιες – Maritime

Ψυχρέs, υγρές και

Θερμές, υγρές και συνήθως

ασταθείς

ασταθείς.

(m)

5.2. ΜΕΤΩΠΑ
Μέτωπο είναι μια μεταβατική ζώνη ανάμιξης μεταξύ δύο αερίων μαζών που έχουν
διαφορετικές πυκνότητες. Επειδή οι διαφορές στην πυκνότητα των αερίων μαζών
συνήθως προκαλούνται από διαφορές στην θερμοκρασία, μπορεί να θεωρηθεί ότι τα
μέτωπα χωρίζουν συνήθως αέριες μάζες με μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας και
αρκετά συχνά με διαφορετικές υγρασίες. Δύο αέριες μάζες με διαφορετικές φυσικές
ιδιότητες (κυρίως στη θερμοκρασία και στην υγρασία) αναμειγνύονται πάρα πολύ
αργά, όταν έρθουν σε επαφή, και τείνουν να διατηρήσουν την αυτοτέλειά τους.
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Όπως προαναφέρθηκε, οι αέριες μάζες εκτείνονται οριζόντια και κατακόρυφα. Η
επέκταση του μετώπου προς τα επάνω είναι μια διακριτή κεκλιμμένη επιφάνεια και
αναφέρεται συνήθως ως μετωπική επιφάνεια ή μετωπική ζώνη. Συνεπώς, μέτωπο
θεωρείται η τομή της μετωπικής επιφάνειας με την επιφάνεια του εδάφους. Οι
μετωπικές επιφάνειες δεν είναι 2-διάστατες μαθηματικές επιφάνειες. Όμως, έχουν
πολύ μικρό πάχος σε σχέση με τις διαστάσεις των αερίων μαζών, τέτοιο που να
μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο. Αυτό έχει σαν συνέπεια στους χάρτες καιρού τα
μέτωπα να παριστάνονται με γραμμές, ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύει.

Σχήμα 5.2.1: Απλοποιημένος χάρτης καιρού όπου αποτυπώνονται συστήματα πίεσης στην επιφάνεια,
αέριες μάζες και μέτωπα. Οι περιοχές με πράσινο χρώμα αντιστοιχούν στις ζώνες του υετού (πηγή: C.
Donald Ahrens).

Στο

Σχήμα

5.2.1

εμφανίζεται

ένας

απλοποιημένος

χάρτης

καιρού

όπου

αποτυπώνονται τέσσερα διαφορετικά είδη μετώπων. Κατά την κίνηση στο χάρτη από
Δυτικά προς Ανατολικά, εμφανίζονται κατά σειρά τα παρακάτω μέτωπα: ένα
στάσιμο μέτωπο μεταξύ των σημείων Α και Β, ένα ψυχρό μέτωπο μεταξύ των
σημείων Β και C, ένα θερμό μεταξύ Cκαι D και τέλος ένα συνεσφιγμένο μέτωπο
μεταξύ των σημείων C και L. Στην επόμενη παράγραφο εξετάζονται οι ιδιότητές
τους.

5.2.1 Ψυχρά Μέτωπα
Ψυχρά μέτωπα είναι οι τομές ψυχρών μετωπικών επιφανειών με την επιφάνεια του
εδάφους. Οι ψυχρές μετωπικές επιφάνειες σχηματίζονται όταν δύο αέριες μάζες
(ψυχρή και θερμή) βρίσκονται σε επαφή και κινούνται έτσι, ώστε η θερμή αέρια μάζα
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να προηγείται της ψυχρής. Το κινούμενο μέτωπο στο οποίο η ψυχρή αέρια μάζα
ακολουθεί (και αντικαθιστά) την θερμή αέρια μάζα που προηγείται ονομάζεται
ψυχρό. Για παράδειγμα, το ψυχρό μέτωπο στο Σχήμα 5.2.1. μεταξύ των σημείων Β
και C αναπαριστά μία ζώνη, όπου ψυχρός, πολικός και ευσταθής αέρας αντικαθιστά
θερμή, υγρή και ασταθή υποτροπική αέρια μάζα. Στούς χάρτες καιρού τα ψυχρά
μέτωπα σχεδιάζονται σαν συνεχείς μπλε γραμμές, ενώ τα τρίγωνα κατά μήκος του
μετώπου δείχνουν με την κορυφή τους την κατεύθυνση της κίνησης.

Σχήμα 5.2.1.1: Καιρική κατάσταση στην επιφάνεια του εδάφους που προκαλείται από ένα ψυχρό
μέτωπο. Η περιοχή με πράσινο χρώμα υποδηλώνει την ζώνη του υετού (πηγή: C. Donald Ahrens).

Ο καιρός σε μια στενή περιοχή κοντά στο ψυχρό μέτωπο φαίνεται στο Σχήμα 5.2.1.1.
Τα αποτυπωμένα δεδομένα στο χάρτη είναι οι αναφορές σταθμών εδάφους σε
συγκεκριμένες πόλεις και περιλαμβάνουν στοιχεία θερμοκρασίας, σημείου δρόσου,
παρόντα καιρού, πίεσης στη μέση στάθμη θάλασσας και διεύθυνσης και ταχύτητας
ανέμου. Στο συγκεκριμένο σχήμα είναι εμφανής η μεγάλη διαφοροποίηση στην
θερμοκρασία του αέρα και στο σημείο δρόσου μεταξύ των δύο πλευρών του
μετώπου. Υπάρχει επίσης μετατόπιση στην διεύθυνση των ανέμων επιφανείας, οι
οποίοι πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις μπροστά στο μέτωπο και από
βορειοδυτικές πίσω από αυτό. Γενικά, προτού πλησιάσει το ψυχρό μέτωπο, οι άνεμοι
είναι νότιοι ή νοτιοδυτικοί ασθενείς που μεταπίπτουν σε βόρειους – βορειοδυτικούς
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με το πέρασμα του. Μπροστά από το ψυχρό μέτωπο ή πίεση ελαττώνεται και παίρνει
την ελάχιστη τιμή της, συνήθως, μόλις το μέτωπο περάσει από τον σταθμό μέτρησης,
ενώ παρουσιάζει απότομη αύξηση κατά τη διάβαση του μετώπου.

Σχήμα 5.2.1.2: Κατακόρυφη τομή κατά μήκος της γραμμής Χ – Χ΄ενός ψυχρού μετώπου και τα
καιρικά φαινόμενα (νέφη, υετός, άνεμος) που το συνοδεύουν (πηγή: http://apollo.lsc.vsc.edu).

Τα καιρικά φαινόμενα (κυρίως η ανάπτυξη των νεφών και ο υετός) αποτυπώνονται
καλύτερα σε τρισδιάστατη αναπαράσταση, όπως στο Σχήμα 5.2.1.2. Καθώς ο θερμός
αέρας στα κατώτερα στρώματα κινείται βραδύτερα από το ψυχρό μέτωπο, ο ψυχρός
αέρας εισχωρεί κάτω από τον θερμό (επειδή είναι βαρύτερος) και τον αναγκάζει σε
κατακόρυφη ανοδική κίνηση. Ανεβαίνοντας ο υγρός και ασταθής αέρας,
παρατηρείται συμπύκνωση και δημιουργούνται μια σειρά από σωρειτόμορφα
(cumuliform) νέφη Altocummulus και Altostratus (Ac και As), και, κατά κύριο λόγο,
από Cummulus και Cummulonimbus (Cu και Cb), που προκαλούν ραγδαίες
βροχοπτώσεις. Στα ανώτερα στρώματα, ισχυροί δυτικοί άνεμοι μεταφέρουν μικρούς
παγοκρυστάλλους (που σχηματίζονται στις κορυφές νεφών τύπου cumulonimbus –
Cb) και σχηματίζονται ψυχρά στρωματόμορφα νέφη cirrostratus (Cs) και cirrus (Ci),
τα οποία εμφανίζονται αρκετά μακριά από το μέτωπο. Πίσω από το μέτωπο, η
θερμοκρασία του αέρα μειώνεται με σημαντικό ρυθμό, οι άνεμοι στρέφονται σε
βορειοδυτικούς, η πίεση αυξάνεται και παύουν τα φαινόμενα. Καθώς ο αέρας γίνεται
ξηρός, ο ουρανός καθαρίζει εκτός από την ανάπτυξη λίγων σωρειτόμορφων νεφών
(Cu).
Στο Σχήμα 5.2.1.2 μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι η κλίση του μετώπου είναι
απότομη διότι κοντά στην επιφάνεια του εδάφους ο αέρας επιβραδύνεται λόγω της
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τριβής, ενώ στα ανώτερα στρώματα κινείται γρηγορότερα προς τα εμπρός. Μία
τυπική κλίση της ψυχρής μετωπικής επιφάνειας, για ένα ψυχρό μέτωπο, που κινείται
γρήγορα (περίπου 25 κόμβους), είναι 1:50. Αυτό σημαίνει ότι, αν κινηθούμε προς τα
πίσω μέσα στην ψυχρή αέρια μάζα σε μία απόσταση 50 km από το μέτωπο, η
μετωπική επιφάνεια θα είναι από πάνω μας σε ύψος 1 km.
Ο τύπος του νεφικού σχηματισμού και η ένταση της βροχής εξαρτώνται από την
ταχύτητα κίνησης της ψυχρής αέριας μάζας και από το είδος ισορροπίας στον θερμό
αέρα. Εάν ο ψυχρός αέρας κινείται αργά, τότε ο νεφικός σχηματισμός είναι μεγάλος
και εκτείνεται σε αρκετά μεγάλη απόσταση πίσω από το μέτωπο. Εάν συμπέσει ο
θερμός ανερχόμενος αέρας να είναι ξηρός, τότε ο κυρίαρχος τύπος νεφών που
αναπτύσσονται είναι στρωματόμορφα νέφη (πχ. nimbostratus) και είναι πολύ πιθανό
να αναπτυχθεί και ομίχλη στις περιοχές με υετό. Αντίθετα, αν η ταχύτητα κίνησης
του ψυχρού μετώπου είναι μεγάλη, ο νεφικός σχηματισμός περιορίζεται μπροστά από
τη θέση του μετώπου σε μια στενή ζώνη με μεγάλη κακοκαιρία. Η κατάσταση αυτή
σε συνδυασμό με υγρό και ασταθή θερμό αέρα δίνει μπροστά από το μέτωπο μια
συνεχή γραμμή έντονων καταιγίδων (γραμμή λαίλαπας – squall line). Γενικά, ο υετός
που προκαλείται από ψυχρά μέτωπα, συνοδεύεται από καταιγίδες και αρκετές φορές
από χιονοπτώσεις.

5.2.2 Θερμά Μέτωπα
Σε αναλογία με τα ψυχρά μέτωπα, όταν δύο αέριες μάζες (που βρίσκονται σε επαφή)
κινούνται με τέτοιο τρόπο ώστε η θερμή μάζα να ακολουθεί την ψυχρή, τότε η
επιφάνεια που τις χωρίζει ονομάζεται θερμή μετωπική επιφάνεια και η τομή της με το
έδαφος είναι το θερμό μέτωπο. Τα θερμά μέτωπα αποτυπώνονται στους χάρτες
καιρού με συνεχείς κόκκινες γραμμές, ενώ η διεύθυνση της κίνησης του μετώπου
δίνεται από ημικύκλια τα οποία σχεδιάζονται προς την περιοχή της ψυχρής αέριας
μάζας (Σχήμα 5.2.2.1).
Σε ένα θερμό μέτωπο ο ελαφρύτερος θερμός αέρας, καθώς κινείται γρηγορότερα από
τον ψυχρό, ανέρχεται πάνω από αυτόν κατά μήκος της μετωπικής επιφάνειας (Σχήμα
5.2.2.2.). Παράλληλα, καθώς ο ψυχρός αέρας υποχωρεί, το θερμό μέτωπο προωθείται
με αργούς ρυθμούς. Η μέση ταχύτητα ενός θερμού μετώπου είναι περίπου 10
κόμβους (η μισή από ένα ψυχρό μέτωπο). Η αναρρίχηση του θερμού αέρα πάνω από
τον ψυχρό, δημιουργεί νέφη και βροχοπτώσεις μπροστά από το θερμό μέτωπο. Η
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κλίση της μετωπικής επιφάνειας, που χωρίζει τις δύο αέριες μάζες, σε σχέση με το
έδαφος είναι περίπου ίση με 1:300.

Σχήμα 5.2.2.1: Καιρική κατάσταση στην επιφάνεια εδάφους που προκαλείται από ένα θερμό μέτωπο.
Η περιοχή με πράσινο χρώμα υποδηλώνει την ζώνη του υετού (πηγή: http://apollo.lsc.vsc.edu).

Σχήμα 5.2.2.2: Κατακόρυφη τομή κατά μήκος της γραμμής Ρ – Ρ΄ενός θερμού μετώπου και τα καιρικά
φαινόμενα (νέφη, βροχή, άνεμος) που το συνοδεύουν (πηγή: http://apollo.lsc.vsc.edu).

Παρατηρώντας το Σχήμα 5.2.2.2. μπορούμε να δούμε ότι σε μεγάλη απόσταση από το
θερμό μέτωπο (από 1000 έως 1500 km), η μόνη ένδειξη της ανάπτυξής του είναι η
ύπαρξη σε μεγάλο ύψος νεφών cirrus (Ci). Οι άνεμοι είναι ασθενείς μεταβλητοί και ο
αέρας ψυχρός. Προχωρώντας με κατεύθυνση προς το μέτωπο τα cirrus (Ci) δίνουν
την θέση τους σε λεπτά νέφη cirrostratus (Cs). Αυτά τα νέφη αποτελούνται κυρίως
από παγοκρυστάλλους που δημιουργούν ένα είδος φωτοστέφανου (halo) γύρω από
τον Ήλιο. Προχωρώντας, τα νέφη πυκνώνουν και εμφανίζονται σε πιο χαμηλά ύψη
(altocumulus – Ac και altostratus – As). Βρισκόμαστε στα μισά περίπου της
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απόστασης, από όπου ξεκινήσαμε (~600 km από το μέτωπο) και προχωρώντας προς
το μέτωπο τα νέφη γίνονται ακόμη πιο πυκνά (nimbostratus – Ns). Στην περιοχή των
Ns (απόσταση 300 - 400 km από το μέτωπο) παρατηρείται και η ζώνη του υετού που
έχει μέτρια ένταση αλλά, συνήθως, μεγάλη διάρκεια. Γενικά, οι υετοί θερμού
μετώπου καλύπτουν μεγάλη έκταση, είναι συνεχείς, και χωρίς πολλές διακυμάνσεις
στην έντασή τους, με μια εξαίρεση κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, όπου ο
ανερχόμενος αέρας είναι δυνητικά ασταθής. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα ο υετός
εκδηλώνεται κυρίως υπό μορφή χιονόπτωσης.
Καθώς προσεγγίζουμε το μέτωπο η ατμοσφαιρική πίεση ελαττώνεται ελαφρά ξεκινά
το ψιλόβροχο και στη συνέχεια ασθενής βροχή. Πιο κοντά στο θερμό μέτωπο, αλλά
πάντα μέσα στον ψυχρό τομέα, η ανάμειξη του θερμού/υγρού αέρα με τον
ψυχρό/υγρό δημιουργεί νέφη τύπου Stratus (St) και ομίχλη.Τέλος, περνώντας μέσα
στον θερμό τομέα του μετώπου οι μεταβολές του καιρού είναι μεν αξιοσημείωτες,
αλλά λιγότερο έντονες από αυτές που παρατηρούνται με τη διέλευση ενός ψυχρού
μετώπου. Η μεταβολή των καιρικών φαινομένων γίνεται βαθμιαία και όχι απότομα. Η
θερμοκρασία και το σημείο δρόσου αυξάνονται, οι άνεμοι στρέφουν από
νοτιοανατολικοί

σε

νότιους

ή

νοτιοδυτικούς

και

η

ατμοσφαιρική

πίεση

σταθεροποιείται. Με το πέρασμα του μετώπου ο υετός σταδιακά σταματά, τα χαμηλά
νέφη και η ομίχλη διαλύονται, εκτός από λίγα stratocumulus (Sc) που εμφανίζονται
σε μεγαλύτερο υψόμετρο (~4 km).

5.2.3 Στάσιμα Μέτωπα
Στάσιμα ονομάζονται τα μέτωπα που δεν παρουσιάζουν αισθητή μετακίνηση.
Δηλαδή, όταν μια ψυχρή και μια θερμή αέρια μάζα βρίσκονται σε επαφή και καμμία
από αυτές δεν εμφανίζει την τάση να εκτοπίσει την άλλη, τότε η τομή της
διαχωριστικής τους επιφάνειας με την επιφάνεια του εδάφους καλείται στάσιμο
μέτωπο. Σε έναν έγχρωμο χάρτη καιρού το στάσιμο μέτωπο αποτυπώνεται με μία
εναλασσόμενη κόκκινη και μπλε συνεχή γραμμή, όπως στο Σχήμα 5.2.1 (μεταξύ των
σημείων Α και Β). Κόκκινα ημικύκλια σχεδιάζονται πάνω στις κόκκινες γραμμές με
κατεύθυνση προς τον ψυχρό αέρα, υπονοώντας την κατεύθυνση της κίνησης του
μετώπου στην υποθετική περίπτωση που η θερμή αέρια μάζα αρχίσει να εκτοπίζει την
ψυχρή. Αντίστοιχα, μπλε τρίγωνα σχεδιάζονται πάνω στις μπλε γραμμές με
κατεύθυνση προς τον θερμό αέρα, υπονοώντας την κατεύθυνση της κίνησης του
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μετώπου στην υποθετική περίπτωση που η ψυχρή αέρια μάζα αρχίσει να εκτοπίζει
την θερμή.
Το στάσιμο μέτωπο του Σχήματος 5.2.1 χωρίζει μια ηπειρωτική πολική αέρια μάζα
(cP) από μία θαλάσσια πολική (mP). Οι άνεμοι επιφανείας πνέουν σχεδόν παράλληλα
με το μέτωπο, αλλά σε αντίθετες διευθύνσεις στις δύο πλευρές του μετώπου. Κατά
μήκος του μετώπου ο αέρας στα ανατολικά είναι πολύ ψυχρότερος από αυτόν στα
δυτικά, εμφανίζεται αραιή νέφωση και καθόλου υετός καθώς οι δύο αέριες μάζες
είναι ξηρές στην συγκεκριμένη περίπτωση. Όταν ο θερμός αέρας έχει αρκετή υγρασία
και επιτρέψουν οι συνθήκες να ανέβει πάνω από τον ψυχρό, τότε αναπτύσσεται
νέφωση και ελαφρύς υετός σε μεγάλη έκταση μέσα στον ψυχρό τομέα του μετώπου
(Σχήμα 5.2.3.1).

Σχήμα 5.2.3.1: Συνθήκες καιρού που δημιουργούνται από ένα στάσιμο κύμα, όταν η ψυχρή αέρια μάζα
είναι θαλάσσια πολική (mP) και ο θερμός αέρας είναι αρκετά υγρός. Η περιοχή με πράσινο χρώμα
υποδηλώνει την ζώνη του υετού (πηγή: C. Donald Ahrens).

Στην περίπτωση που οι συνθήκες επιτρέψουν την εκτόπιση του ψυχρού αέρα από τον
θερμό, τότε το στάσιμο μέτωπο μετατρέπεται σε θερμό. Αντίθετα αν ο ψυχρός αέρας
αρχίζει να μετατοπίζει τον θερμό έχουμε την γένεση ενός ψυχρού μετώπου.

5.2.4 Συνεσφιγμένα Μέτωπα
Όταν ένα ψυχρό μέτωπο, το οποίο κινείται γρηγορότερα από ένα προπορευόμενο
θερμό, συναντήσει ή προσπεράσει ένα θερμό μέτωπο, τότε ο θερμός αέρας
εγκλωβίζεται και εκτοπίζεται προς τα πάνω. Στην συγκεκριμένη περίπτωση τα δύο
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μέτωπα αποτελούν ένα ενιαίο μέτωπο το οποίο λέγεται συνεσφιγμένο μέτωπο, ή,
απλούστερα, σύσφιξη. Σε ένα έγχρωμο χάρτη καιρού επιφανείας το συνεσφιγμένο
μέτωπο αναπαρίσταται με μία μωβ συνεχή γραμμή, πάνω στην οποία εναλάσσονται
τα τρίγωνα του ψυχρού μετώπου και τα ημικύκλια του θερμού. Και τα δύο σύμβολα
είναι στραμμένα προς την κατεύθυνση της κίνησης (Σχήμα 5.2.1 μεταξύ των σημείων
C και. L).
Ένα συνεσφιγμένο μέτωπο έχει τα χαρακτηριστικά της ψυχρής σύσφιξης στην
περίπτωση που ο ψυχρός αέρας του ψυχρού μετώπου είναι ψυχρότερος από τον
ψυχρό του θερμού μετώπου. Τότε το συνεσφιγμένο μέτωπο φέρει τα χαρακτηριστικά
ενός ψυχρού μετώπου. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν ο ψυχρός αέρας του
ψυχρού μετώπου είναι θερμότερος από τον ψυχρό αέρα του θερμού μετώπου, η
σύσφιξη καλείται θερμή και το μέτωπο έχει τα χαρακτηριστικά ενός θερμού μετώπου.
Η ανάπτυξη μιας ψυχρής σύσφιξης αποτυπώνεται στο Σχήμα 5.2.4.1. Κατά μήκος της
γραμμής Α – Α΄ το ψυχρό μέτωπο πλησιάζει γρήγορα το προπορευόμενο θερμό
μέτωπο. Κατά μήκος της γραμμής Β – Β΄ το ψυχρό μέτωπο φθάνει το θερμό και στην
συνέχεια, όπως φαίνεται κατά μήκος της γραμμής C – C΄ ωθεί προς τα πάνω και το
θερμό μέτωπο και την θερμή αέρια μάζα. Με την προσέγγιση ενός τέτοιου μετώπου
σε μία περιοχή τα καιρικά φαινόμενα μοιάζουν με αυτά ενός θερμού μετώπου (καθώς
το θερμό προηγείται). Δηλαδή, ελαττώνεται η ατμοσφαιρική πίεση και αναπτύσσεται
μέση και χαμηλή νέφωση που δίνει ασθενή υετό. Με το πέρασμα όμως του μετώπου
ο καιρός γίνεται παρόμοιος με αυτόν του ψυχρού μετώπου και οι βροχές γίνονται
εξαιρετικά έντονες. Τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται εκεί που το
ψυχρό μέτωπο συναντά το θερμό, διότι στο συγκεκριμένο σημείο εστιάζονται οι
μεγαλύτερες διαφορές στην θερμοκρασία και την υγρασία.
Στο Σχήμα 5.2.4.2. φαίνεται η ανάπτυξη ενός συνεσφιγμένου μετώπου θερμού τύπου.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όταν το ψυχρό μέτωπο συναντήσει το θερμό, ο
ψυχρός αέρας του ψυχρού μετώπου δεν έχει την ικανότητα να ωθήσει προς τα πάνω
τον ψυχρότερο από αυτόν ψυχρό αέρα του θερμού μετώπου. Τότε το ψυχρό μέτωπο
ανέρχεται στην μετωπική επιφάνεια του θερμού μετώπου, όπως φαίνεται κατά μήκος
της γραμμής Ε – Ε΄ του Σχήματος 5.2.4.2. Τα σύνοδα καιρικά φαινόμενα είναι
παρόμοια με αυτά ενός θερμού μετώπου.
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Σχήμα 5.2.4.1: Ανάπτυξη ενός συνεσφιγμένου μετώπου ψυχρού τύπου. Το ψυχρό μέτωπο (α)
προλαβαίνει το πιο αργό θερμό μέτωπο (b) και το εξωθεί προς τα πάνω (c). Η χρωματισμένη περιοχή
με πράσινο χρώμα παριστάνει τη ζώνη του υετού (πηγή: http://apollo.lsc.vsc.edu).
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Σχήμα 5.2.4.2: Ανάπτυξη ενός συνεσφιγμένου μετώπου θερμού τύπου. Το ψυχρό μέτωπο (α)
προλαβαίνει το πιο αργό θερμό μέτωπο (b). Ο ελαφρύτερος (θερμότερος) αέρας πίσω από το ψυχρό
μέτωπο αναρριχάται πάνω από τον πυκνότερο αέρα μπροστά από το θερμό μέτωπο. Η απεικόνιση (c)
είναι ένας χάρτης επιφανείας όπου αναπαρίσταται η κατάσταση (πηγή: : http://apollo.lsc.vsc.edu).

Τα μετωπικά συστήματα που περιγράφηκαν παραπάνω είναι στην πραγματικότητα
τμήματα μεγαλύτερων καταιγιδοφόρων συστημάτων, που είναι οι κυκλώνες (υφέσεις)
των

μέσων

γεωγραφικών

πλατών.

Ακολουθεί

λεπτομερής

ανάπτυξη

των

συγκεκριμένων συστημάτων.

5.3. ΚΥΚΛΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
5.3.1 Κυκλώνες ή υφέσεις
Κυκλώνας, ύφεση ή βαρομετρικό χαμηλό καλείται το σύστημα το οποίο στην
επιφάνεια του εδάφους εμφανίζει τιμές της ατμοσφαιρικής πίεσης μικρότερες από
αυτές που παρουσιάζει η γύρω περιοχή. Στους χάρτες καιρού η ύφεση απεικονίζεται
με κλειστές, κυκλικές ή ελλειψοειδείς ισοβαρείς καμπύλες, ενώ η πίεση ελαττώνεται
από την περιφέρεια προς το κέντρο.
Ο άνεμος κινείται παράλληλα προς τις ισοβαρείς και στο βόρειο ημισφαίριο
ακολουθεί την κυκλωνική κυκλοφορία (η ροή του είναι αντίστροφη από την κίνηση
των δειχτών του ρολογιού αν κοιτάμε από ψηλά προς την επιφάνεια της Γης). Το
αντίθετο συμβαίνει στο νότιο ημισφαίριο. Κοντά στο έδαφος (επειδή υπάρχει
ανάπτυξη της δύναμης τριβής-§4.2.2.2) ό άνεμος τέμνει τις ισοβαρείς με μικρή γωνία,
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συγκλίνοντας προς το κέντρο (Σχήμα 5.3.1.1). Αποτέλεσμα της σύγκλισης των
ανέμων, είναι η δημιουργία ανοδικών κινήσεων στην περιοχή του κέντρου του
συστήματος, γεγονός που έχει σαν συνέπειες τον σχηματισμό νεφών, υετού κ.λ.π.
Συνεπώς μια ύφεση είναι ένα σύστημα που έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό την
κακοκαιρία (Σχήμα 5.3.1.2). Σε μέσα γεωγραφικά πλάτη οι υφέσεις συνήθως
κινούνται από δυτικά προς ανατολικά με ταχύτητες (των κέντρων τους) από 30-50
km/h.

Σχήμα 5.3.1.1: Χάρτης καιρού, όπου φαίνεται μια περιοχή όπου αναπτύσσεται σύστημα χαμηλών
βαρομετρικών πιέσεων (ύφεση). Οι συνεχείς γραμμές είναι ισοβαρείς σχεδιασμένες ανά 4 hPa (πηγή:
C. Donald Ahrens).

Σχήμα 5.3.1.2: Άνεμοι και κινήσεις του αέρα που οφείλονται στην ύπαρξη συστήματος χαμηλών
βαρομετρικών πιέσεων στην επιφάνεια του εδάφους (πηγή: C. Donald Ahrens).

5.3.2 Κυκλώνες μέσων γεωγραφικών πλατών
Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μια ομάδα επιστημόνων από τη Νορβηγία (Vilhelm
Bjerknes, Jacob Bjerknes, Halvor Soldberg και Tom Bergeron) ανέπτυξαν ένα
μοντέλο με το οποίο εξηγούσαν τον κύκλο ζωής μιας υποτροπικής καταιγίδας. Ο
όρος υποτροπική καταιγίδα αναφέρεται σε καταιγίδες που αναπτύσσονται σε μεσαία
και μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη και μακρυά από τους τροπικούς. Η θεωρία τους
έγινε γνωστή ως “η θεωρία του πολικού μετώπου” ή “Νορβηγικό μοντέλο”. Με βάση
το μοντέλο, ο κυκλώνας αναπτύσσεται κατά μήκος ενός πολικού μετώπου.
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Αποτελείται από δύο διαφορετικές αέριες μάζες, κυρίως, από μια κρύα πολική και μια
θερμή τροπική. Τα στάδια της ανάπτυξης ενός υποτροπικού κυκλώνα φαίνονται σε
μια σειρά χαρτών καιρού επιφανείας στο Σχήμα 5.3.2.1.

Σχήμα 5.3.2.1: Ο ιδεατός κύκλος ζωής ενός υποτροπικού κυκλώνα στο Βόρειο Ημισφαίριο σύμφωνα
με το Νορβηγικό μοντέλο. Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, το σύστημα κινείται ανατολικά. Το
μικρό βέλος δίπλα στο κάθε L δείχνει την κατεύθυνση της κίνησης της καταιγίδας. (πηγή: C. Donald
Ahrens).

Στο Σχήμα 5.3.2.1.a παρατηρείται ένα στάσιμο μέτωπο δηλαδή μία επιφάνεια
ασυνέχειας ανάμεσα σε δύο αέριες μάζες, που παρουσιάζουν μια σχετική κίνηση
μεταξύ τους. Βόρεια και παράλληλα του μετώπου ψυχρές πολικές αέριες μάζες
κινούνται προς τα δυτικά (ανατολικοί άνεμοι), ενώ νότια κινούνται προς τα
ανατολικά (δυτικοί άνεμοι) θερμές θαλάσσιες τροπικές αέριες μάζες. Εξαιτίας
κάποιου αιτίου, η επιφάνεια ασυνέχειας μπορεί να υποστεί μια διαταραχή και να
εμφανίσει έναν ελαφρύ κυματισμό. Το κύμα που δημιουργείται ονομάζεται μετωπικό
κύμα. Παρατηρώντας σε χάρτη καιρού τον σχηματισμό ενός μετωπικού κύματος, η
κατάσταση μοιάζει με την δημιουργία ενός θαλάσσιου κύματος, όπως αυτό πλησιάζει
στην ακτή. Δηλαδή, δημιουργείται, αναπτύσσεται, σπάει και, τέλος, διαλύεται.
Γι΄αυτό τα συστήματα κυκλωνικών καταιγίδων είναι γνωστά και σαν κυκλωνικά
κύματα.
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Εάν συμβεί ο κυματισμός να είναι ασταθής, τότε επεκτείνεται, και συνοδεύεται με
την δημιουργία μιας μετωπικής ύφεσης σε πρώϊμο στάδιο ανάπτυξης (Σχήμα
5.3.2.1.b). Στο συγκεκριμένο σχήμα παρατηρείται ψυχρό μέτωπο στα δυτικά που
σπρώχνει τον αέρα σε νότιες διευθύνσεις, ενώ ένα θερμό μέτωπο στα ανατολικά
κινείται προς βόρειες διευθύνσεις. Το σημείο με την χαμηλώτερη πίεση είναι το
σημείο τομής των δύο μετώπων. Καθώς ο ψυχρός αέρας μετατοπίζει τον θερμό προς
τα πάνω (κατά μήκος του ψυχρού μετώπου), εμφανίζεται μια στενή ζώνη υετού (στο
χάρτη σε πράσινο χρώμα).
Κατευθυνόμενο το σύστημα από τη ροή ανώτερης ατμόσφαιρας, τυπικά κινείται
ανατολικά-βορειοανατολικά, συνεχίζει την εξέλιξή του και δημιουργείται μια τυπική
ύφεση σε ώριμο στάδιο, η οποία συνεχίζει να εξελίσσεται, ενώ το εύρος του
κυματισμού της αυξάνεται. Ταυτόχρονα αναπτύσσεται μια ζώνη θερμού αέρα
ανάμεσα στα δύο μέτωπα, που λέγεται θερμός τομέας της ύφεσης. Η ατμοσφαιρική
πίεση στο κέντρο είναι αρκετά χαμηλώτερη απο πριν, και αρκετές ισοβαρείς
περικλύουν την κορυφή του κύματος (Σχήμα. 5.3.2.1.c). Λόγω της πύκνωσης των
ισοβαρών δημιουργείται ισχυρή κυκλωνική ροή, καθώς ο αέρας στροβιλίζεται
αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού και με κλίση προς το κέντρο του χαμηλού.
Μπροστά από το θερμό μέτωπο αναπτύσσεται μια ευρεία ζώνη υετού, ενώ μια πιο
στενή ζώνη εμφανίζεται παράλληλα και πίσω από το ψυχρό μέτωπο. Μέσα στο θερμό
τομέα ο καιρός είναι νεφελώδης χωρίς να αποκλείονται σποραδικές βροχοπτώσεις
εάν ο αέρας είναι ασταθής. Η ενέργεια που τροφοδοτεί το σύστημα προέρχεται από
διάφορες πηγές, όπως α) η άνοδος των αερίων μαζών με ταυτόχρονη εισροή ψυχρού
αέρα για την κάλυψη του κενού στην επιφάνεια και μετατροπή της δυναμικής
ενέργειας σε κινητική, β) η συμπύκνωση των υδρατμών η οποία προσφέρει ενέργεια
στο σύστημα υπό μορφή λανθάνουσας θερμότητας και γ) η σύγκλιση επιφανειακού
αέρα προς το κέντρο του χαμηλού με αποτέλεσμα την αύξηση των ταχυτήτων των
αερίων μαζών προσφέροντας στο σύστημα επιπλέον κινητική ενέργεια.
Καθώς το σύστημα κινείται ανατολικά, η πίεση στο κέντρο εξακολουθεί να
μειώνεται, και οι άνεμοι ενισχύονται και καθώς το ψυχρό μέτωπο κινείται ταχύτερα
από το θερμό, ο θερμός τομέας περιορίζεται (Σχήμα 5.3.2.1.d). Στη συγκεκριμένη
φάση η καταιγίδα είναι πιο έντονη ενώ σύννεφα και υετός καλύπτουν μια μεγάλη
περιοχή.
Προοδευτικά ο θερμός τομέας συνεχίσει να περιορίζεται και, τελικά, το ψυχρό
μέτωπο συναντά το θερμό σχηματίζοντας ένα συνεσφιγμένο μέτωπο (Σχήμα.
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5.3.2.1.e). Το σύστημα σταδιακά διαλύεται λόγω της ύπαρξης ψυχρού αέρα και στις
δύο πλευρές του συνεσφιγμένου μετώπου. Χωρίς την προσφορά ενέργειας από τον
ανερχόμενο θερμό και υγρό αέρα, η ύφεση διαλύεται και μετατρέπεται σε ομογενή
στρόβιλο, που πολύ γρήγορα εξαφανίζεται (Σχήμα. 5.3.2.1.f). Οι φάσεις της ύφεσης,
από την αρχική διαταραχή μέχρι την πλήρη της ανάπτυξη διαρκεί συνήθως 12-24
ώρες. Στη συνέχεια, η διάλυσή της διαρκεί 2-3 ημέρες.
Οι μετωπικές υφέσεις σπάνια εμφανίζονται μεμονωμένες. Συνήθως εντοπίζονται σε
ομάδες (2, 3 ή περισσότερες), που ακολουθούν η μία την άλλη, σχηματίζοντας μια
“οικογένεια υφέσεων” (5.3.2.2). Η πρώτη (οδηγός) είναι μια γηραιά συνεσφιγμένη
ύφεση, η επόμενη θεωρείται σαν ελαφρά συνεσφιγμένη, η τρίτη είναι μια τυπική
μορφή ύφεσης, ενώ όλες οι άλλες είναι κυματισμοί κατά μήκος του πολικού μετώπου.
Όταν διαλυθεί η πρώτη ύφεση, τη θέση της καταλαμβάνει η επόμενη, ενώ παράλληλα
σχηματίζεται μια νέα ύφεση από τον κυματισμό του πολικού μετώπου.

Σχήμα 5.3.2.2: Οικογένεια υφέσεων κατά μήκος του πολικού μετώπου (πηγή: C. Donald Ahrens).
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5.3.3 Αντικυκλώνες
Αντικυκλώνας ή κέντρο υψηλών πιέσεων ή βαρομετρικό υψηλό καλείται το σύστημα,
το οποίο στο κέντρο του και στην επιφάνεια του εδάφους παρουσιάζει τιμές
ατμοσφαιρικής πίεσης μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες που επικρατούν στην γύρω
περιοχή. Στους χάρτες καιρού ένας αντικυκλώνας απεικονίζεται με κλειστές
ισοβαρείς (περίπου κυκλικές ή ελλειπτικές), όπου η πίεση αυξάνεται από την
περιφέρεια προς το κέντρο (Σχήμα. 5.3.3.1). Οι άνεμοι κινούνται παράλληλα προς τις
ισοβαρείς με ένταση που αυξάνεται από το κέντρο προς την περιφέρεια και στο
βόρειο ημισφαίριο ακολουθούν την αντικυκλωνική κυκλοφορία (η ροή του αέρα είναι
σύμφωνη με την κίνηση των δεικτών του ρολογιού αν κοιτάμε από ψηλά προς το
έδαφος).

Σχήμα 5.3.3.1: Χάρτης καιρού, όπου φαίνεται μια περιοχή όπου αναπτύσσεται σύστημα υψηλών
βαρομετρικών πιέσεων (κυκλώνας). Οι συνεχείς γραμμές είναι ισοβαρείς σχεδιασμένες ανά 4 hPa
(πηγή: C. Donald Ahrens).

¨
Κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, λόγω της τριβής, οι άνεμοι εμφανίζουν μια
απόκλιση από το κέντρο προς την περιφέρεια του συστήματος. Η συγκεκριμένη ροή
έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανίζεται καθοδική κίνηση του αέρα στο κέντρο του
συστήματος για να αντισταθμίζεται η απώλεια μάζας του, λόγω της οριζόντιας
απόκλισης (Σχήμα. 5.3.3.2).
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Σχήμα 5.3.3.2: Άνεμοι και κινήσεις του αέρα που οφείλονται στην ύπαρξη συστήματος υψηλών
βαρομετρικών πιέσεων στην επιφάνεια του εδάφους (πηγή: C. Donald Ahrens).

Στην περιοχή του κέντρου του αντικυκλώνα, επικρατεί νηνεμία ή οι άνεμοι είναι
ασθενείς. Ο αέρας εξαιτίας της καθοδικής του κίνησης θερμαίνεται αδιαβατικά και
έτσι στην περιοχή επικρατεί συνήθως καλοκαιρία. Η θέρμανση του αέρα ευθύνεται
για την εμφάνιση στρώματος θερμοκρασιακής αναστροφής καθώς δημιουργείται (από
την αδιαβατική θέρμανση) αέρια μάζα θερμότερη από αυτήν που βρίσκεται κοντά
στο έδαφος.
Γενικά:
1. Οι αντικυκλώνες χαρακτηρίζονται από καλό καιρό, με μέτριους ανέμους. Οι
άνεμοι μπορεί να είναι ισχυροί στην περιφέρεια του αντικυκλώνα κυρίως όταν
σε περιπτώσεις γειτνίασης με βαρομετρικό χαμηλό.
2. Στην περίπτωση που ο αντικυκλώνας είναι εξασθενημένος, μπορεί να διέλθουν
μέσα από αυτόν μετωπικές επιφάνειες, μεταφέροντας τα αντίστοιχα πρότυπα
καιρού (κακοκαιρία, βροχοπτώσεις κτλ).
3. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εξαιτίας της υπερθέρμανσης του εδάφους,
μπορεί να δημιουργηθούν συστήματα κατακορύφου ανάπτυξης, μικρής
διάρκειας και τοπικού χαρακτήρα με ραγδαίες βροχοπτώσεις.
4. Στις κεντρικές περιοχές των αντικυκλώνων, ιδίως κατά την διάρκεια της
ψυχρής περιόδου, σχηματίζεται ομίχλη από ακτινοβολία.
Οι αντικυκλώνες ανάλογα με τον τρόπο δημιουργίας τους, την κινητική τους
κατάσταση και την συμπεριφορά τους διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες: τους
μόνιμους, τους εποχιακούς και τους κινητούς. Επί πλέον, ανάλογα με την τιμή της
θερμοκρασίας που επικρατεί στην κεντρική τους περιοχή χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες: τους ψυχρούς και τους θερμούς.
72

Στους ψυχρούς αντικυκλώνες ο αέρας στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας
είναι γενικά πιο ψυχρός από τον αέρα στις γειτονικές περιοχές. Η θερμοκρασία και η
πίεση στους συγκεκριμένους αντικυκλώνες ελαττώνεται γρήγορα με το ύψος και έτσι
η κατακόρυφη έκτασή τους είναι μικρή φθάνοντας τα 2-3 km από το έδαφος.
Συνήθως οι εποχιακοί αντικυκλώνες (Σιβηρικός, Καναδικός κ.α.) ανήκουν στους
ψυχρούς αντικυκλώνες. Στους θερμούς αντικυκλώνες ο αέρας σε όλες τις στάθμες
είναι πιο θερμός από τον αντίστοιχο που περιβάλλει τον αντικυκλώνα. Σε αντίθεση με
τους ψυχρούς, οι θερμοί αντικυκλώνες εκτείνονται σε μεγαλύτερο ύψος και αυξάνουν
την έντασή τους με την αύξηση του ύψους. Τέτοιοι αντικυκλώνες είναι κυρίως οι
μόνιμοι αντικυκλώνες.

5.3.4 Σφήνες εξάρσεων και σφήνες υφέσεων
Στην ανώτερη ατμόσφαιρα εμφανίζονται διαταραχές κατά τις οποίες οι ισοβαρείς
καμπύλες εμφανίζουν μορφές πέρα από τις κλασικές, όπως είναι οι κυκλώνες και οι
αντικυκλώνες. Τέτοιες χαρακτηριστικές διαταραχές είναι τα οι σφήνες εξάρσεων
(ridges) και οι σφήνες υφέσεων (troughs) (Σχήμα 5.3.4.1). Η σφήνα εξάρσεως είναι
μια αντικυκλωνική προεξοχή σε σχήμα Λ που εισχωρεί συνήθως ανάμεσα σε δύο
υφέσεις. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η βαρομετρική πίεση αυξάνεται, όπως και
στον αντικυκλώνα, από την περιφέρεια προς το κέντρο. Σε αντιδιαστολή η σφήνα
υφέσεως είναι μια κυκλωνική προεξοχή σε σχήμα V που εισχωρεί συνήθως ανάμεσα
σε δύο περιοχές υψηλών πιέσεων. Στην περίπτωση αυτή η βαρομετρική πίεση
μειώνεται, όπως και στον κυκλώνα, από την περιφέρεια προς το κέντρο.
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.3.4.1.α στις Δυτικές Η.Π.Α. έχει αναπτυχθεί στην
επιφάνεια ένα βαρομετρικό χαμηλό που γειτονεύει με έναν αντικυκλώνα στα
ανατολικά. Ταυτόχρονα στα 500 hPa έχει αναπτυχθεί μια σφήνα υφέσεως πάνω από
το χαμηλό επιφάνειας, ενώ πάνω από τον αντικυκλώνα της επιφάνειας εντοπίζεται
μία σφήνα εξάρσεως (Σχήμα 5.3.4.1.β). Οι ισόθερμες (διακεκομμένες γραμμές)
κλίνουν προς τα βόρεια, γεγονός που καταδεικνύει ότι χαμηλές πιέσεις στα κατώτερα
στρώματα της ατμόσφαιρας συνοδεύονται από ψυχρό αέρα στα ανώτερα στρώματα,
ενώ το αντίθετο συμβαίνει όταν στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας επικρατούν
υψηλές πιέσεις. Τα βέλη στο χάρτη των 500 hPa δείχνουν ότι οι άνεμοι πνέουν
παράλληλα στις ισοϋψείς από τα Δυτικά προς τα Ανατολικά.
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(α)

(β)
Σχήμα 5.3.4.1: (α) Χάρτης επιφανείας όπου φαίνονται περιοχές με συστήματα χαμηλών (L) και
υψηλών πιέσεων (H). Οι συνεχείς γραμμές είναι ισοβαρείς. (β) Χάρτης ανώτερης ατμόσφαιρας (500
hPa) για την ίδια ημέρα. Οι συνεχείς γραμμές είναι ισοϋψείς, ενώ οι διακεκομμένες είναι ισόθερμες.
(πηγή: C. Donald Ahrens).

5.3.5 Ανάπτυξη και διάλυση κυκλώνων και αντικυκλώνων
Έστω ότι στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας υπάρχει ένα βαρομετρικό χαμηλό
ακριβώς επάνω από ένα χαμηλό επιφανείας, τότε το σύστημα θα διαλυθεί πολύ
γρήγορα αμέσως μετά την δημιουργία του. Η εξήγηση είναι απλή και φαίνεται στο
Σχήμα 5.3.5.1. Καθώς ο αέρας κινείται στην επιφάνεια του εδάφους με μία κλίση
προς το κέντρο του χαμηλού (λόγω τριβής), υπάρχει σύγκλιση των αερίων μαζών με
αποτέλεσμα την συσσώρευση του αέρα στα ανώτερα στρώματα. Η συσσώρευση
προέρχεται τον συνεχή στροβιλισμό του αέρα γύρω από το κέντρο του χαμηλού (εκεί
δεν υπάρχει τριβή) χωρίς να απομακρύνεται. Η συσσώρευση οδηγεί στην αύξηση της
πυκνότητας (μάζας) που οδηγεί στην αύξηση της πίεσης στην επιφάνεια, με
αποτέλεσμα τη διάλυση του βαρομετρικού χαμηλού.
Ανάλογη εξέλιξη αναμένεται αν πάνω από ένα αντικυκλωνικό σύστημα επιφανείας
αναπτύσσεται ένας αντικυκλώνας ανώτερης ατμόσφαιρας (Σχήμα 5.3.5.1). Στην
επιφάνεια οι άνεμοι αποκλίνουν (λόγω τριβής) με αποτέλεσμα να απομακρύνεται
μάζα αέρα από το κέντρο. Αν δεν καλυφθεί με κάποιο τρόπο το κενό μάζας, η
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ατμοσφαιρική πίεση στο κέντρο του αντικυκλώνα μειώνεται και το σύστημα
διαλύεται. Για να καλυφθεί όμως το κενό μάζας θα έπρεπε στα ανώτερα στρώματα
της ατμόσφαιρας να υπάρχει σύγκλιση των αερίων μαζών που να ωθεί μάζες αέρα
προς τα κάτω. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί όταν υπάρχει αντικυκλώνας στα ανώτερα
στρώματα, καθώς ο αέρας στροβιλίζεται συνεχώς παράλληλα στις ισοϋψείς και γύρω
από το κέντρο του υψηλού (εκεί δεν υπάρχει τριβή), χωρίς να υπάρχει ένας
μηχανισμός να ωθήσει τον αέρα προς τα κάτω.

Σχήμα 5.3.5.1: Εάν χαμηλά και υψηλά βρίσκονται συνεχώς ακριβώς πάνω από χαμηλά και υψηλά
επιφανείας, τότε τα συστήματα επιφανείας γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα διαλυθούν (πηγή: C.
Donald Ahrens).

Με βάση τα παραπάνω, για να διατηρηθούν ή και να ενισχυθούν αντικυκλωνικά και
κυκλωνικά συστήματα επιφανείας επιβάλλεται στα ανώτερα στρώματα της
ατμόσφαιρας να πνέουν οι άνεμοι με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να υπάρχουν ζώνες
σύγκλισης (convergence) και απόκλισης (divergence) των αερίων μαζών αντίστοιχα.
Πρέπει να υπάρχει σύγκλιση πάνω από αντικυκλώνα και απόκλιση πάνω από χαμηλό.
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.3.5.2, υπάρχει μία σφήνα υφέσεως στα ανώτερα
στρώματα της ατμόσφαιρας. Η σύγκλιση των αερίων μαζών ψηλά οδηγεί σε
συσσώρευση αέρα πάνω από το βαρομετρικό υψηλό επιφανείας, ο οποίος ωθείται
προς τα κάτω και αναπληρώνει την μάζα του αέρα στα χαμηλώτερα στρώματα, που
αποκλίνει. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει πάνω από το βαρομετρικό χαμηλό
επιφανείας. Ο αέρας λόγω σύγκλισης στην επιφάνεια ανέρχεται και αποκλίνει σε
μεγαλύτερα ύψη στην ατμόσφαιρα. Για την ενίσχυση του χαμηλού επιφανείας πρέπει
η σφήνα υφέσεως να βρίσκεται δυτικά του κέντρου του επιφανειακού χαμηλού.
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Σχήμα 5.3.5.2: Σύγκλιση, απόκλιση και κατακόρυφες κινήσεις που συνοδεύονται με βαρομετρικά
συστήματα στην επιφάνεια (πηγή: C. Donald Ahrens).

5.4
1.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Περιγράψτε τα χαρακτηριστικά των θερμών, ψυχρών και συνεσφιγμένων
μετώπων.

2.

Να περιγραφούν τα στάδια ανάπτυξης μίας ύφεσης με βάση τη θεωρία του
πολικού μετώπου.

3.

Γιατί είναι απαραίτητο για την ενίσχυση ενός βαρομετρικού χαμηλού στην
επιφάνεια η ύπαρξη σφήνας υφέσεως δυτικά του κέντρου του;

4.

Να εξηγηθεί ο ρόλος της απόκλισης στην ανώτερη ατμόσφαιρα στην ανάπτυξη
ενός βαρομετρικού χαμηλού στην επιφάνεια.

5.

Να σχεδιαστεί μία ύφεση μέσων γεωγραφικών πλατών στο Νότιο Ημισφαίριο.
Ειδικότερα, να σχεδιαστούν οι ισοβαρείς καμπύλες, η ροή του ανέμου
επιφανείας γύρω από την ύφεση και τουλάχιστον δύο μετωπικές επιφάνειες.
Ποιές οι ομοιότητες και οι διαφορές με ένα αντίστοιχο σύστημα του Βορείου
Ημισφαιρίου;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
6.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Η βασική πηγή ενέργειας όλων σχεδόν των φαινομένων, που διαδραματίζονται στην
ατμόσφαιρα της γης, είναι ο Ήλιος. Πολύ μικρά ποσά ενέργειας προέρχονται από τα
υπόλοιπα άστρα, από το εσωτερικό της Γης και από διάφορες ανθρωπογενείς
δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, για κάθε 100 μονάδες ενέργειας που φθάνουν στην
ατμόσφαιρα οι ανθρώπινες δραστηριότητες συνεισφέρουν με 0.01 μονάδες, το
εσωτερικό της γης με 0.005 μονάδες και τα άστρα με ένα ελάχιστο ποσό (της τάξης
του 10-5). Έτσι μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν το 100% της ενέργειας που εισέρχεται
στην ατμόσφαιρα προέρχεται από τον Ήλιο.
Η ηλιακή ενέργεια εκπέμπεται και διαδίδεται μέσω του διαστήματος κυρίως ως
ενέργεια ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Στην πράξη, η Γη και η Ατμόσφαιρα της
απορροφούν συνεχώς ηλιακή ακτινοβολία, ενώ παράλληλα εκπέμπουν την δική τους
ακτινοβολία στο διάστημα. Παρά το γεγονός ότι η ροή ακτινοβολίας του Ηλίου είναι
μεγαλύτερη από αυτήν της Γης κατά 2.6  105 φορές, μπορούμε να πούμε ότι για τη

Γη σε βάθος χρόνου τα ποσοστά απορρόφησης και εκπομπής ακτινοβολίας είναι
σχεδόν ίσα. Αυτό συμβαίνει διότι ένα πολύ μικρό κλάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας
καταλήγει σ’ αυτήν και έτσι η μέση ενέργεια που απορροφά, αν υπολογισθεί για ένα
μεγάλο χρονικό διάστημα, εξισορροπείται τελικά από την ενέργεια που εκπέμπει.
Δηλαδή το σύστημα Γη-Ατμόσφαιρα βρίσκεται με τον Ήλιο σε κατάσταση
ενεργειακής ισορροπίας όσον αφορά την ακτινοβολία.
Οι μηχανισμοί διάδοσης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας λειτουργούν επίσης
και σαν μηχανισμός ανταλλαγής ενέργειας μεταξύ της ατμόσφαιρας και της
επιφάνειας του εδάφους, όπως επίσης και μεταξύ διαφορετικών στρωμάτων της
ατμόσφαιρας. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία παίζει επίσης σημαντικό ρόλο σε μία
σειρά από χημικές αντιδράσεις στην ανώτερη ατμόσφαιρα αλλά και στον σχηματισμό
του φωτοχημικού νέφους.

6.2

Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Η φύση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας: Σύμφωνα με την κλασική

ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία διαδίδεται
στο χώρο με την μορφή κύματος. Συγκεκριμένα, ο Maxwell απέδειξε ότι, όταν ένα
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ηλεκτρικό φορτίο ταλαντώνεται, παράγει ηλεκτρομαγνητικό κύμα, το οποίο
αποτελείται από ένα ηλεκτρικό και ένα μαγνητικό κύμα. Είναι δηλαδή ένα πεδίο με
δύο χαρακτηριστικά. Την ένταση Ε του ηλεκτρικού πεδίου και την ένταση Β του
μαγνητικού πεδίου, των οποίων τα διανύσματα είναι κάθετα μεταξύ τους και
μεταβάλλονται συνεχώς στο χώρο και στο χρόνο. Είναι δηλαδή δύο μεγέθη χωρικά
και χρονικά μεταβαλλόμενα (Σχήμα 6.2.1). Είναι επίσης δύο πεδία συμφασικά (το
ηλεκτρικό και το μαγνητικό). Αυτό σημαίνει ότι φθάνουν ταυτόχρονα στη μέγιστη
και την ελάχιστη τιμή τους, ενώ διαδίδονται με την ίδια ταχύτητα, που είναι η γνωστή
ταχύτητα του φωτός c (για το κενό c  3 108 ms 1 ). Με αυτή την ταχύτητα η
ακτινοβολία από τον ήλιο φτάνει στη Γη σε περίπου 8.3 λεπτά διανύοντας μια
απόσταση 150 10 6 χιλιομέτρων, μεταφέροντας την ενέργεια του ηλεκτρικού και του
μαγνητικού πεδίου.

Σχήμα 6.2.1: Στιγμιότυπο ηλεκτρομαγνητικού κύματος που διαδίδεται οριζόντια μακριά από την πηγή.
Οι εντάσεις Ε και Β των πεδίων είναι κάθετες στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος και γι' αυτό τα
κύματα αυτά ονομάζονται εγκάρσια.

Η ταχύτητα διάδοσης του ηλεκτρομαγνητικού κύματος (c), η συχνότητα (f) και το
μήκος κύματος (λ) συνδέονται με την σχέση, που είναι γνωστή σαν θεμελιώδης
εξίσωση της κυματικής:
c f

(6.2.1)

Παρά το γεγονός ότι η προαναφερόμενη κλασική θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού
ερμήνευσε ορισμένα φαινόμενα που σχετίζονται με την ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία (συμβολή, περίθλαση, πόλωση κ.ά.), δεν ήταν σε θέση να ερμηνεύσει
φαινόμενα που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας με την ύλη.
Έτσι, το 1900 ο Planck, προκειμένου να ερμηνεύσει την ακτινοβολία που παράγει
ένα θερμαινόμενο σώμα εισήγαγε την κβαντική θεωρία. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή
κάθε άτομο εκπέμπει ή απορροφά στοιχειώδη ποσά ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας.
Δηλαδή, από τα άτομα δεν εκπέμπονται/απορροφώνται με συνεχή τρόπο
ηλεκτρομαγνητικά κύματα, αλλά εκπέμπονται/απορροφώνται αδιαίρετα "πακέτα" που
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φέρουν ενέργεια και ορμή και ονομάζονται φωτόνια ή κβάντα φωτός. Το κάθε
φωτόνιο χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη συχνότητα (f) και συγκεκριμένη
ποσότητα ενέργειας (E).
Η σχέση που συνδέει τα δύο μεγέθη που χαρακτηρίζουν το φωτόνιο είναι η
παρακάτω:
E  h f

(6.2.2)

όπου, το h είναι μία σταθερή (σταθερή του Planck), που είναι ίση με 6.63x10-34 J·s.
Τελικά, όμως, με την κβαντική θεωρία δεν αναιρείται και η κυματική φύση της
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, καθώς θεωρείται ότι η ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία έχει και κυματικό και σωματιδιακό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι στην
πράξη άλλα φαινόμενα εξηγούνται με τη θεώρηση ότι η ακτινοβολία συμπεριφέρεται
σαν κύμα (ηλεκτρομαγνητικό) ενώ σε άλλα φαινόμενα συμπεριφέρεται σαν
σωματίδιο, το οποίο όμως έχει και κυματικές ιδιότητες.
Το

φάσμα

της

ηλεκτρομαγνητικής

ακτινοβολίας:

Το

σύνολο

των

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (όλα τα δυνατά μήκη κύματος) συνιστούν το λεγόμενο
ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (σχήμα 6.2.2). Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα δεν έχει πάνω
ή κάτω φράγμα. Κύματα στο άκρο των υψηλών συχνοτήτων του φάσματος (ακτίνες
γ) έχουν μήκη κύματος ίδιας τάξης μεγέθους με τις διαστάσεις των ατομικών
πυρήνων, ενώ στο άλλο άκρο του φάσματος τα μήκη κύματος φτάνουν στο 1/10 της
απόστασης Ηλίου-Γης.

Σχήμα 6.2.2: Σχηματική αναπαράσταση του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Φαίνεται η περιορισμένου
εύρους φασματική περιοχή που συνιστά το ορατό φως.
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Υπάρχει μία περιοχή του φάσματος, που συνιστά το ορατό τμήμα της
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Αυτές οι ακτινοβολίες είναι ιδιαίτερες, επηρεάζουν
το ανθρώπινο μάτι, χαρακτηρίζονται από ένα συγκεκριμένο χρώμα (Πίνακας 6.2.1)
και αναφέρονται στην μη επιστημονική γλώσσα απλά ως «φως». Μία σειρά από
φαινόμενα, όπως η ορατότητα της ατμόσφαιρας, το χρώμα του ουρανού ή ακόμη και
το γεγονός ότι γίνονται ορατά τα νέφη, οφείλονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
διάδοσης της ακτινοβολίας με μήκη κύματος που εμπίπτουν στο ορατό τμήμα του
φάσματος. Τα όρια του ορατού φάσματος δεν ορίζονται σαφώς γιατί ή καμπύλη
ευαισθησίας του ματιού πλησιάζει στον άξονα ασυμπτωτικά και προς τις δύο
πλευρές. Αν, αυθαίρετα, ληφθούν σαν όρια τα μήκη κύματος στα οποία η ευαισθησία
του ματιού έχει μειωθεί στο 1% της μέγιστης τιμής της, τότε αυτά τα όρια είναι
περίπου 0.39 μm (το κατώτερο) και 0.76 μm (το ανώτερο).
Για τη μελέτη της ατμόσφαιρας το τμήμα του φάσματος που μας ενδιαφέρει
εκτείνεται από 10-2 µm έως 102µm, δηλαδή από το υπεριώδες μέχρι και το υπέρυθρο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνολο της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας που
εκπέμπει ο ήλιος, το 50% περίπου εμπίπτει στο υπέρυθρο(λ>0.7 μm), το 40% περίπου
βρίσκεται στην περιοχή του ορατού (0.4-0.7 μm) και περίπου το 10% στο υπεριώδες
(λ<0.4 μm). Το υπεριώδες μέρος του φάσματος με λ<0.3 μm είναι η βασική πηγή
ενέργειας για την ατμόσφαιρα σε ύψη πάνω από 10 km, ενώ μια χαρακτηριστική
εφαρμογή των ιδιοτήτων της υπέρυθρης ακτινοβολίας, που εκπέμπεται από την
ατμόσφαιρα προς το διάστημα, είναι ότι αφού καταγραφεί από τους δορυφόρους
χρησιμοποιείται για την εξ αποστάσεως αποτύπωση (remote sensing) της δομής της
θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας.
Πίνακας 6.2.1: Μήκη κύματος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και αντίστοιχα χρώματά τους
(Kondratiev, 1969).

Χρώμα
Ιώδες
Βαθύ μπλε
Ανοικτό μπλε
Πράσινο
Κιτρινοπράσινο
Κίτρινο
Πορτοκαλί
Κόκκινο

Περιοχή μηκών κύματος (μm)
0.390 – 0.455
0.455 – 0.405
0.485 – 0.505
0.505 – 0.550
0.550 – 0.575
0.575 – 0.585
0.585 – 0.620
0.620 – 0.760
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Τυπικό μήκος κύματος (μm)
0.430
0.470
0.495
0.530
0.560
0.580
0.600
0.640

6.3

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Κάθε σώμα δύναται να εκπέμψει και να απορροφήσει ενέργεια ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας. Μπορούμε να πούμε ότι ένα σώμα βρίσκεται με το περιβάλλον του σε
ισορροπία ακτινοβολίας (ακτινοβολιακή ισορροπία) όταν, ανά μονάδα χρόνου σε
κάθε διάστημα συχνοτήτων (f+df) εκπέμπει και απορροφά τον ίδιο αριθμό φωτονίων.
Παρακάτω θα δώσουμε τους ορισμούς μερικών χαρακτηριστικών μεγεθών που είναι
απαραίτητοι για την ποσοτική περιγραφή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας:
α) Ο ρυθμός με τον οποίο μεταφέρεται η ενέργεια ακτινοβολίας ονομάζεται ροή
ακτινοβολίας (radiant flux), και μετριέται σε μονάδες ενέργειας ανά μονάδα χρόνου
(J·s-1 ή W). Για παράδειγμα η ροή ακτινοβολίας από τον Ήλιο είναι ίση με 3.91x1026
W.
β) Το μέγεθος που προκύπτει αν διαιρεθεί η ροή ακτινοβολίας με το εμβαδό της
περιοχής, μέσω της οποίας διαδίδεται, είναι η ολική ένταση ακτινοβολίας
(irradiance), που συμβολίζεται με το σύμβολο Ε και μετριέται σε W·m-2.
Εφαρμόζοντας τον παραπάνω ορισμό για ένα σώμα που εκπέμπει ή απορροφά
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορούμε να πούμε ότι η ολική ένταση είναι η
συνολική ενέργεια ακτινοβολίας που εκπέμπει ή απορροφά η μονάδα επιφανείας του
σώματος (π.χ. 1 m2) σε χρονικό διάστημα ίσο με τη μονάδα του χρόνου (π.χ. 1 s). Για
παράδειγμα η ολική ένταση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται
από το εξωτερικό τμήμα του Ηλιακού δίσκου είναι ίση με 6.34 x 107 W·m-2.
γ) Μπορούμε πολύ εύκολα να υπολογίσουμε την μέση ηλιακή ισχύ (ολική ένταση)
που προσπίπτει κάθετα ανά μονάδα επιφάνειας στο εξωτερικό όριο της ατμόσφαιρας
της Γης. Αυτό το μέγεθος ονομάζεται ηλιακή σταθερά S. Από την διατήρηση της
ενέργειας ισχύει η σχέση: 4ERH2  4Sd 2 , όπου Ε=6.34x107 W·m-2, RH  7.0 x10 8 m
είναι η ακτίνα του ήλιου και d   1.5 x1011 m είναι η μέση απόσταση ηλίου-γης
(Σχήμα 6.3.1).

Σχήμα 6.3.1: Σχηματική αναπαράσταση των θέσεων Γης – Ηλίου.
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Λύνοντας ως προς S καταλήγουμε στη σχέση S  ERH2 / d 2 . Έτσι προκύπτει ότι η
ηλιακή σταθερά S είναι ίση με 1380 Wm-2. Η ολική ισχύς που παίρνει τελικά η γη από
τον ήλιο είναι ίση με την ηλιακή σταθερά πολλαπλασιασμένη με την διατομή της γης
και δίνεται από τη σχέση SR2 , όπου R είναι η μέση ακτίνα της γης (6.37x106m).
Με απουσία ατμόσφαιρας, αν η ενέργεια αυτή μοιραζόταν σε όλη την επιφάνειά της,
η

μέση

ισχύς

ανά

μονάδα

επιφάνειας

της

γης

θα

ήταν

ίση

με

( SR2 ) /(4R2 )  S / 4  350Wm 2 . Σε ετήσια βάση η γη δέχεται από τον ήλιο
ενέργεια ίση με 5.78 x 1018 Joules η οποία είναι 10-πλάσια όλων των αποθεμάτων σε
καύσιμα
δ) Ένα άλλο χαρακτηριστικό μέγεθος είναι η μονοχρωματική ένταση της
ακτινοβολίας, Ελ, που είναι η ένταση ακτινοβολίας ανά μονάδα μήκους κύματος. Για
το Ελ ισχύει:


E   E  d

(6.3.1)

0

ε) Κάθε ακτινοβολία που είναι ανεξάρτητη της διεύθυνσης διάδοσης, που έχει δηλαδή
την ίδια ένταση και κυματική σύνθεση σε κάθε διεύθυνση του χώρου, ονομάζεται
ισότροπη. Όταν ισότροπη ακτινοβολία μήκους κύματος λ, προσπίπτει στην επιφάνεια
ενός σώματος, ένα μέρος της ανακλάται, ένα άλλο μέρος της απορροφάται και το
υπόλοιπο διαδίδεται μέσω του σώματος.
στ) Το τμήμα της ακτινοβολίας στο διάστημα μηκών κύματος [λ, λ+dλ], που
απορροφά ένα σώμα, ονομάζεται απορροφητικότητα και συμβολίζεται με Αλ.. Η
απορροφητικότητα εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη φύση του σώματος. Η
ολική απορροφητικότητα Α, ορίζεται από τη σχέση:


A   A d 

(6.3.2)

0

Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με μία κατηγορία υποθετικών σωμάτων, τα μελανά
σώματα. Οι αρχές ακτινοβολίας ενός μελανού σώματος βρίσκουν εφαρμογή στην
ηλιακή και γήινη εκπομπή ακτινοβολίας, καθόσον ο ήλιος εκπέμπει περίπου σαν
μελανό σώμα θερμοκρασίας ~5800°Κ, ενώ η γη συμπεριφέρεται σαν μελανό σώμα
θερμοκρασίας περίπου 288°Κ. Το μελανό σώμα μπορεί να εκπέμψει και να
απορροφήσει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε όλο το φάσμα. Ένα μελανό σώμα
αποτελείται από ικανό αριθμό μορίων που απορροφά και εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία σε όλα τα μέρη του φάσματος, έτσι ώστε: α) να απορροφά το σύνολο της
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προσπίπτουσας ακτινοβολίας και β) να εκπέμπει τη μέγιστη δυνατή ακτινοβολία, σε
όλα τα μήκη κύματος και σε όλες τις κατευθύνσεις. Επομένως, το μελανό σώμα έχει,
για κάθε μήκος κύματος, απορροφητικότητα ίση με μονάδα ( A = 1) και επιπλέον,
όταν απορροφά ακτινοβολία φτάνει σε κατάσταση ενεργειακής ισορροπίας και
εκπέμπει τον ίδιο αριθμό φωτονίων με αυτά που απορροφά.
Παρακάτω γίνεται μία σύντομη αναφορά στους νόμους ακτινοβολίας του μελανού
σώματος οι οποίοι είναι σημαντικοί για την κατανόηση του ενεργειακού ισοζυγίου
Ηλίου-Γης-Ατμόσφαιρας:
1. Η ακτινοβολία του μελανού σώματος είναι ισότροπη και εξαρτάται μόνο από τη
θερμοκρασία του σώματος και όχι από τη σύνθεσή του.
2. Η ένταση ακτινοβολίας του μελανού σώματος, E * , είναι ανάλογη της τέταρτης
δύναμης της θερμοκρασίας του (νόμος Stefan-Boltzmann).
E *  T 4

(6.3.3)

Η σταθερά σ=5.67  10-8 (W·m-2·K-4) ονομάζεται σταθερά Stefan-Boltzmann.
3. Η μονοχρωματική ένταση ακτινοβολίας E * ( E * 

dE *
) , για μελανό σώμα
d

θερμοκρασίας Τ, δίνεται από το νόμο του Planck:
E * 

c1
 expc 2 / T   1

(6.3.4α)

5

όπου h η σταθερά Planck, c1 =3.74  10-16 Wm2 και c 2 =1.44  10-2 mΚ.
Επειδή, για τα περισσότερα μήκη κύματος, ο εκθετικός όρος της παραπάνω σχέσης
είναι πολύ μεγαλύτερος από την μονάδα, μπορεί η σχέση 6.3.4α να αντικατασταθεί
από την :
E *  c15 exp c 2 / T 

(6.3.4β)

Ο νόμος του Planck δίνει την κατανομή της ενέργειας, που εκπέμπεται από ένα
μελανό σώμα σε θερμοκρασία Τ σαν συνάρτηση του μήκους κύματος λ. Στο σχήμα
6.3.2 αποτυπώνονται (με βάση τον νόμο του Planck) οι καμπύλες της έντασης
ακτινοβολίας που αντιστοιχούν σε διάφορες θερμοκρασίες μελανού σώματος. Από το
σχήμα παρατηρείται ότι: α) η εκπεμπόμενη ενέργεια αυξάνει μη γραμμικά με τη
θερμοκρασία και β) ότι αυξανόμενης της θερμοκρασίας Τ, αυξάνει και η συνολική
εκπεμπόμενη ακτινοβολία (εμβαδόν της κατανομής), σύμφωνα με τον νόμο των
Stefan – Boltzmann.
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Από τη σχέση 6.3.4β προκύπτει ότι οι τιμές του λ, που αντιστοιχούν στο μέγιστο της
εκπομπής για ένα μελανό σώμα σε θερμοκρασία Τ, υπακούουν στη σχέση:

m axT  2897.8

(6.3.5)

σε μονάδες m·K. Η εξίσωση 6.3.5 είναι γνωστή ως νόμος μετατόπισης του Wien.
Μια άλλη παρατήρηση που μπορεί να γίνει στο σχήμα 6.3.2 είναι ότι: σύμφωνα με το
νόμο του Wien με αύξηση της θερμοκρασίας Τ, το μέγιστο της κατανομής,
μετατοπίζεται σε μικρότερα μήκη κύματος. Βαίνει δηλαδή προς μεγαλύτερες στάθμες
ενέργειας.

Σχήμα 6.3.2: Φάσματα εκπομπής μελανού σώματος σε συνάρτηση με το μήκος κύματος για διάφορες
θερμοκρασίες.

Το ηλιακό φάσμα, όπως προκύπτει από μετρήσεις, φαίνεται στο σχήμα 6.3.3.
Παρατηρείται ότι το φάσμα του ήλιου πλησιάζει κατά πολύ το φάσμα του νόμου του
Planck, για μελανό σώμα θερμοκρασίας 6000 °Κ, ενώ το μήκος κύματος του
μέγιστου του ηλιακού φάσματος είναι ίσο με 0.475 μm, που αντιστοιχεί στο μπλε
χρώμα και σύμφωνα με τον νόμο του Wien σε θερμοκρασία 6100.63 °Κ. Όμως, το
χρώμα του ήλιου είναι πολύ κοντά στο κίτρινο και όχι στο μπλε. Αυτό συμβαίνει
διότι το μεγαλύτερο ποσοστό ακτινοβολίας εκπέμπεται από τον ήλιο σε μήκη
κύματος μεγαλύτερα του  max , στο οποίο αντιστοιχεί η κορυφή της κατανομής.
Μία ακόμη σημαντική συνέπεια του νόμου του Wien είναι ότι ενώ η ηλιακή
ακτινοβολία συγκεντρώνεται στο ορατό και κοντινό υπέρυθρο του φάσματος, η
ακτινοβολία που εκπέμπεται από τους πλανήτες και τις ατμόσφαιρές τους εμπίπτει
στο μακρινό υπέρυθρο, διότι βρίσκονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Έτσι, η
ηλιακή ενέργεια περιορίζεται σε μήκη κύματος μικρότερα των 4 μm (με μέγιστο της
ηλιακής ακτινοβολίας στα ~0.5 μm), ενώ το σύνολο της γήινης ακτινοβολίας εμπίπτει
στην περιοχή με μήκη κύματος μεγαλύτερα των 4 μm. Ουσιαστικά, η μέγιστη γήινη
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ακτινοβολία εκπέμπεται πολύ κοντά στα 10 μm (Σχήμα 6.3.4). Έτσι όταν
αναφερόμαστε στην ηλιακή ακτινοβολία συνηθίζεται να την αποκαλούμε
ακτινοβολία μικρού μήκους κύματος (shortwave radiation, βραχέα κύματα), ενώ όταν
αναφερόμαστε στην ακτινοβολία του συστήματος Γη-Ατμόσφαιρα την αποκαλούμε
ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος (longwave radiation, μακρά κύματα).

Σχήμα 6.3.3: Καμπύλη του ηλιακού φάσματος όπως προκύπτει από μετρήσεις (συνεχής γραμμή). Οι
διακεκομμένες καμπύλες δίνουν το φάσμα μελανού σώματος.

(α)
Σχήμα 6.3.4: Φασματικές κατανομές: α) της θεωρητικής ηλιακής και β) της θεωρητικής γήινης
ακτινοβολίας. Η εισερχόμενη ηλιακή και η εξερχόμενη γήινη ακτινοβολία εμπίπτουν σε διαφορετικά
μήκη κύματος.
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(β)

H ακτινοβολία του μελανού σώματος είναι η μεγίστη ενέργεια που μπορεί να
εκπέμψει ένα πραγματικό σώμα στη θερμοκρασία Τ. Για ένα οποιοδήποτε άλλο
πραγματικό σώμα (φαιό σώμα) ορίζεται ένα νέο μέγεθος, η ικανότητα εκπομπής ελ
(emissivity), που δίνεται από τη σχέση

   E E*

(6.3.6)

Ικανότητα εκπομπής είναι το μέτρο εκπομπής ακτινοβολίας από ένα σώμα
θερμοκρασίας Τ στο μήκος κύματος λ. Από τον ορισμό του μελανού σώματος, η
ικανότητα εκπομπής σ' όλα τα μήκη κύματος είναι ίση με τη μονάδα, ενώ για άλλα
υλικά, το ελ, κυμαίνεται από 0 έως 1 και μπορεί να μεταβάλλεται με το μήκος
κύματος. Για οποιοδήποτε σώμα η ικανότητα εκπομπής είναι ίση με την ικανότητα
απορρόφησης. Η ιδιότητα αυτή των σωμάτων είναι γνωστή ως ο νόμος του
Kirckhoff, που δίνεται από τη σχέση:

   A

(6.3.7)

Σε πρακτικό επίπεδο, σύμφωνα με το νόμο του Kirckhoff υλικά που απορροφούν
μεγάλες ποσότητες ακτινοβολίας μήκους κύματος λ, μπορούν και να εκπέμψουν
μεγάλες ποσότητες της ίδιας ακτινοβολίας. Αντίστοιχα, οι ασθενείς απορροφητές
είναι και ασθενείς εκπομποί.

6.4

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε

θερμότητα από τα µόρια των ατμοσφαιρικών αερίων. Η ακτινοβολία στην
ατμόσφαιρα εξασθενεί λόγω απορρόφησης σε ένα ποσοστό περίπου 17%.
Στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας η απορρόφηση του ορατού μέρους του
φάσματος είναι μικρή, εκτός από την ασθενή διέγερση του οξυγόνου και την μερική
απορρόφηση από το όζον (από 0.44 έως 0.70 μm). Όμως, η απορρόφηση της
υπεριώδους

ακτινοβολίας

(λ<0.37

μm)

είναι

ιδιαίτερα

σημαντική.

Είναι

χαρακτηριστικό ότι στην επιφάνεια της γης δεν φθάνει ακτινοβολία με μήκος
κύματος μικρότερο από 0.29 μm. Αυτό οφείλεται κύρια στην απορρόφηση του
όζοντος και, κατά δεύτερο λόγο, στην απορρόφηση των άλλων αερίων στην ανώτερη
ατμόσφαιρα. Το όζον (Ο3) για παράδειγμα, που είναι άφθονο στα ανώτερα στρώματα
της ατμόσφαιρας, απορροφά έντονα την υπεριώδη ακτινοβολία, και ειδικότερα στην
περιοχή 0.22-0.35 μm, ενώ το ατομικό οξυγόνο απορροφά τα μήκη κύματος που
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αντιστοιχούν στο ακραίο υπεριώδες (0.12-0.16 μm). Συνολικά όμως, το ποσοστό της
ηλιακής ακτινοβολίας που απορροφάται στην περιοχή αυτή είναι μικρό (~2%).
Στην τροπόσφαιρα την ηλιακή ακτινοβολία την απορροφούν το CO2, οι υδρατμοί, το
Ο2 και το ΝΟ2. Απορρόφηση έχουμε επίσης από υδροσταγόνες, παγοκρυστάλλους
καθώς και από αερολύματα. Η επίδραση, όμως, αυτών των στοιχείων είναι ιδιαίτερα
μεταβλητή. Το μοριακό οξυγόνο απορροφά κυρίως στην περιοχή του ερυθρού (π.χ.
0.63 και 0.69 μm), το διοξείδιο του άνθρακα απορροφά στην υπέρυθρη περιοχή (2.7
και 4.3 μm), οι υδρατμοί στο ερυθρό και στο υπέρυθρο (0.72-0.74, 0.82-0.84, 0.930.96, 1.13 και 1.42 μm), ενώ το ΝΟ2 απορροφά έντονα μεταξύ 0.25-0.70 μm με
μέγιστη απορρόφηση στα 0.4 μm.
Γενικά, η ακτινοβολία με την περισσότερη ενέργεια (μικρά μήκη κύματος) θα
απορροφηθεί γρήγορα από άτομα ή μόρια που θα γίνουν ιόντα ή θα διασπαστούν. Η
ακτινοβολία με την μικρότερη ενέργεια θα διεισδύσει βαθύτερα, μέχρι να βρει αέρια
σε αρκετή συγκέντρωση ικανά να την απορροφήσουν. Όμως, όσο περισσότερο
διεισδύει η ακτινοβολία τόσο μεγαλύτερη είναι και η πυκνότητα των απορροφητών.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το γεγονός ότι από την στιγμή που θα αρχίσει η
απορρόφηση ακτινοβολίας ορισμένου μήκους κύματος από κάποιο αέριο συστατικό,
αυτή θα εξαντληθεί σχετικά γρήγορα.
Παρακάτω περιγράφεται συνοπτικά ο μηχανισμός με τον οποίο τα μόρια των αερίων
της ατμόσφαιρας απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία. Κάθε μόριο κατέχει μία
ποσότητα ενέργειας, εκτός από αυτή που οφείλεται στην κίνησή του στο χώρο. Αυτή
η ενέργεια περιλαμβάνει τρεις κύριες μορφές:


Κινητική και ηλεκτροστατική δυναμική ενέργεια από ηλεκτρόνια που
περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα κάθε ατόμου.



Ενέργεια που οφείλεται στην ταλάντωση των ατόμων γύρω από τη μέση θέση
τους.



Ενέργεια που συνδέεται με την περιφορά των μορίων γύρω από το κέντρο
βάρους τους.

Σύμφωνα με την κβαντομηχανική προβλέπεται ότι για κάθε μόριο επιτρέπονται
συγκεκριμένες τροχιές ηλεκτρονίων, συγκεκριμένο εύρος δονήσεων (το πλάτος των
ταλαντώσεων) και συγκεκριμένος ρυθμός περιστροφής. Κάθε πιθανός συνδυασμός
των τριών προσδιορίζεται με ένα επίπεδο ενέργειας το οποίο είναι το άθροισμα των
τριών ενεργειών. Κάθε μόριο έχει τη δυνατότητα να ανέβει ή να κατέβει σε κάποιο
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επίπεδο ενέργειας απορροφώντας ή εκπέμποντας ακτινοβολία. Η θεωρία προβλέπει
συγκεκριμένες μετακινήσεις στα επίπεδα οι οποίες παραμένουν ίδιες στην εκπομπή
και στη λήψη. Δεδομένου ότι σε κάθε μόριο αντιστοιχούν συγκεκριμένες
επιτρεπόμενες αλλαγές στο επίπεδο ενέργειας του, αυτό είναι σε θέση να απορροφά
και να ακτινοβολεί ενέργεια σε συγκεκριμένες ποσότητες, γεγονός που συνεπάγεται
ότι μπορεί να αντιδράσει με ακτινοβολία που έχει συγκεκριμένα μήκη κύματος.
Με άλλα λόγια η απορρόφηση και η εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από
ένα μεμονωμένο µόριο, γίνεται μόνο σε συγκεκριμένα μήκη κύματος (παίρνουμε ένα
φάσμα γραμμών που χαρακτηρίζει κάθε μόριο), που αντιστοιχούν στα μήκη κύματος
στα οποία είναι δυνατή η αλληλεπίδραση του µορίου με την ακτινοβολία. Για μήκη
κύματος μεταξύ των γραμμών του φάσματος απορρόφησης, η εκπομπή ακτινοβολίας
δεν είναι δυνατή. Υπάρχουν δύο ακόμη δυνατοί μηχανισμοί µέσω των οποίων ένα
µόριο μπορεί να απορροφήσει ή να εκπέμψει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Αυτοί
οι μηχανισμοί δεν χρειάζονται ακτινοβολία καθορισμένου μήκους κύματος για να
ενεργοποιηθούν. Είναι αρκετό η προσπίπτουσα ακτινοβολία να ξεπερνά ένα
κατώτατο όριο ενέργειας. Με άλλα λόγια, πρέπει τα φωτόνια της να διαθέτουν
ενέργεια μεγαλύτερη από αυτό το κατώτατο όριο (κατώφλι ενέργειας). Στην
περίπτωση αυτή το πιθανό πλεόνασμα ενέργειας μεταφέρεται σαν κινητική ενέργεια
στα προϊόντα της αντίδρασης.
Οι προαναφερόμενοι μηχανισμοί με λίγα λόγια είναι: α) η προσπίπτουσα ακτινοβολία
προκαλεί διάσπαση του µορίου σε άτομα ή ελαφρότερα µόρια. Αντιδράσεις αυτού
του είδους ονομάζονται φωτοχημικές αντιδράσεις. Ένα παράδειγμα μιας φωτοχημικής
αντίδρασης είναι η φωτόλυση του Ο2 από την υπεριώδη ακτινοβολία:
O2  hv  O  O, (για λ<242.4 nm)

(6.4.1)

όπου hν είναι η ενέργεια του φωτονίου. Οι φωτοχημικές αντιδράσεις κάτω από
ορισμένες συνθήκες μπορεί να είναι αμφίδρομες και τότε η ανασύνδεση των
συστατικών συνοδεύεται από εκπομπή ακτινοβολίας και β) τα άτομα και τα µόρια
απορροφούν ηλεκτρομαγνητική ενέργεια και ιονίζονται. Η διεργασία αυτή
ονομάζεται φωτοϊονισμός και απαιτεί φωτόνια µε αρκετή ενέργεια, ώστε να
μπορέσουν να αποσπαστούν ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια από την εξωτερική
ηλεκτρονική στοιβάδα. Η ακτινοβολία που απαιτείται για ιονισμό στην ατμόσφαιρα,
έχει συνήθως μήκη κύματος λ < 100 nm.
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Βασικές διεργασίες απορρόφησης στην ατμόσφαιρα:

α) Κοντά στα 300nm το όζον αρχίζει να απορροφά ακτινοβολία και διασπάται σε Ο2
και ατομικό οξυγόνο (Ο). Η απορρόφηση συνεχίζεται για το διάστημα από 200 έως
300 nm με αποτέλεσμα την ουσιαστική αποκοπή αυτής της ακτινοβολίας, που τελικά
δεν φθάνει στο έδαφος. Το βάθος διείσδυσης για λ μεταξύ 200 και 300 nm είναι
περίπου στα 40 km.
β) Κάτω από τα 200nm, το Ο2 απορροφά αποτελεσματικά ακτινοβολία και διασπάται
σε ατομικό Ο, το οποίο είναι το επικρατέστερο στοιχείο στα ανώτερα στρώματα της
ατμόσφαιρας (πάνω από τα 80 km) .
O2  hv  O  O , (για λ<242.4 nm)

(6.4.2)

β) Κάτω από τα 150nm τα φωτόνια μεταφέρουν αρκετή ενέργεια για να οδηγήσουν
σε διάφορες αντιδράσεις ιονισμού, όπως, π.χ.:
NO  hv  NO   e (για λ<134.1 nm)

(6.4.3)

O2  hv  O2  e

(για λ<102.6 nm)

(6.4.4)

O  hv  O   e

(για λ<91.0 nm)

(6.4.5)

N  hv  N   e

(για λ<85.2 nm)

(6.4.6)

γ) Το βάθος διείσδυσης στην περιοχή από 100-150 nm μεταβάλλεται απότομα με το
λ, έτσι ώστε να υπάρχουν ορισμένα διαστήματα μήκους κύματος (παράθυρα) στα
οποία η απορρόφηση της ακτινοβολίας είναι μικρότερη και επομένως μπορεί να
διεισδύσει στα κατώτερα στρώματα (βάθος διείσδυσης ~70 km από την επιφάνεια της
γης).
δ) Το Ν2 διασπάται με τη δράση της ακτινοβολίας για λ<127 nm, αλλά όχι µε
απευθείας διάσπαση. Στην αρχή ενεργοποιείται το Ν2 σε μια ασταθή κατάσταση
(προδιάσπαση) και στη συνέχεια ακολουθεί η διάσπαση σε ατομικό Ν σύμφωνα με
τις αντιδράσεις:
N 2  hv  N 2 , (για λ<127 nm)  N 2  2 N

6.5

(6.4.7)

ΟΖΟΝΟΣΦΑΙΡΑ

Το μεγαλύτερο ποσοστό της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας βρίσκεται στην
περιοχή μεταξύ 170 και 370nm. Το πιο σημαντικό φίλτρο γι’ αυτά τα μήκη κύματος
είναι το όζον (Ο3). Αν δεν υπήρχε το στρώμα του όζοντος στην ατμόσφαιρα η υψηλής
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ενέργειας ακτινοβολία θα έφτανε μέχρι την επιφάνεια και θα είχε καταστρεπτικές
επιπτώσεις στη βιόσφαιρα (ουσιαστικά θα έκανε αδύνατη την ύπαρξη ζωής).
Το όζον βρίσκεται κυρίως στη στρατόσφαιρα και έχει διαφορετική κατακόρυφη
κατανομή στα μικρά σε σχέση με τα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη. Ο σχηματισμός του
γίνεται φωτοχημικά και μπορεί να μελετηθεί μέσω των διαφόρων αντιδράσεων που
συμμετέχουν σ’ αυτόν. Η βασική πηγή Ο3 στην ατμόσφαιρα είναι η φωτόλυση του
Ο2, που παρατηρείται από τα 20km και πάνω, με μέγιστο γύρω στα 100km. Η
φωτόλυση του Ο2 δίνεται από την αντίδραση:
O2  hv  2O , 100< λ (nm) < 242.4

(6.5.1)

Από το Ο που παράγεται στα χαμηλότερα ύψη αυτού του στρώματος, ένα μέρος
μετατρέπεται σε Ο3, σύμφωνα με την αντίδραση:
O  O2  M  O3  M 
(6.5.2)
Το Μ είναι ένα μόριο (συνήθως άζωτο που αφθονεί), το οποίο δεν αντιδρά. Ο ρόλος
του είναι να δράσει σαν τρίτο σώμα απορροφώντας και μεταφέροντας μακριά, σαν
κινητική ενέργεια, την επιπλέον ενέργεια που εκλύεται κατά την επανασύνδεση του
ιόντος με το ηλεκτρόνιο έτσι ώστε το σύστημα να διατηρεί την ενέργεια και την ορμή
του. Σε αντίθετη περίπτωση το Ο3 θα διατηρούσε αρκετή ενέργεια για να διασπαστεί
εκ νέου.
Το παραγόμενο Ο3 δεν συσσωρεύεται μόνιμα στην ατμόσφαιρα και διασπάται εκ
νέου μέσω μιας σειράς από χημικές αντιδράσεις διάσπασης. Οι δύο πιο σημαντικές
είναι: (α) η χημική αντίδραση:
O  O3  2O2

(6.5.3)

και (β) η αντίδραση φωτόλυσης:
O3  hv  O2  O , 100<λ(nm)<300

(6.5.4)

Μέσω της αντίδρασης (6.5.4) επιτυγχάνεται η απορρόφηση της υπεριώδους ηλιακής
ακτινοβολίας που είναι επιβλαβής για τη βιόσφαιρα.

6.6

ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Η ηλιακή ακτινοβολία εξασθενεί στην ατμόσφαιρα και μέσω δύο ακόμη μηχανισμών
(πέρα από την απορρόφηση), που είναι η σκέδαση και η ανάκλαση. Σκέδαση-διάχυση
(scattering-diffusion) είναι το φαινόμενο κατά το οποίο όταν προσπίπτει ακτινοβολία

σε ένα σώμα, κατευθύνεται στη συνέχεια προς όλες τις διευθύνσεις, ομοιόμορφα ή
ανομοιόμορφα, ενώ ανάκλαση (reflection) ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο
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ένα τμήμα της ηλιακής ακτινοβολίας επιστρέφει πίσω στο διάστημα μετά από
σύγκρουση με σωματίδια μεγαλύτερα από 0.7 µm. Η ακτινοβολία μετά τη σκέδαση
ονομάζεται διάχυτη. Η σκέδαση στην ατμόσφαιρα μπορεί να πραγματοποιηθεί από
µόρια ή μικρά σωματίδια, είναι επιλεκτική και εξαρτάται από το μήκος κύματος της
ακτινοβολίας.
Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να χωρίσουμε την ηλιακή ακτινοβολία στις εξής
κατηγορίες:
α) Άμεση ηλιακή ακτινοβολία είναι η ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει σε μία
επιφάνεια που είναι κάθετη προς τις ηλιακές ακτίνες, όταν απομονώσουμε μια πολύ
λεπτή δέσμη ακτίνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπόλοιπες συνιστώσες της ηλιακής
ακτινοβολίας αναφέρονται σε οριζόντια επιφάνεια.
β) Διάχυτη ακτινοβολία είναι το σύνολο της μικρού μήκους κύματος ακτινοβολίας
που προσπίπτει σε στοιχειώδη οριζόντια επιφάνεια, όταν η επιφάνεια προστατεύεται
από τις ακτίνες της άμεσης ακτινοβολίας. Η διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία προέρχεται
από σκέδαση της ηλιακής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα.
γ) Το άθροισμα της διάχυτης και της άμεσης ακτινοβολίας, που προσπίπτει σε
οριζόντια επιφάνεια ονομάζεται ολική ηλιακή ακτινοβολία ή ηλιακή ακτινοβολία
ημισφαιρίου.
δ) Ανακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία, είναι το ποσοστό της ολικής ακτινοβολίας που
ανακλάται από το έδαφος και τα σωματίδια της ατμόσφαιρας χωρίς μεταβολή του
μήκους κύματος.
ε) Καθαρή ακτινοβολία είναι η διαφορά μεταξύ όλων των εισερχόμενων και όλων
των εξερχόμενων ροών ακτινοβολίας ανεξαρτήτως μήκους κύματος (γήινη και
ηλιακή) σε οριζόντια επιφάνεια.
Από τη συνολική ηλιακή ακτινοβολία που φθάνει στην επιφάνεια της γης συνήθως το
λιγότερο από το 60% είναι άμεση, σε μορφή δέσμης ακτίνων, που μπορούν π.χ. να
εστιαστούν με κάτοπτρα ή φακούς. Η υπόλοιπη είναι διάχυτη, διότι έχει
προηγουμένως υποστεί σκέδαση και ανάκλαση από διάφορα σωματίδια και
σταγονίδια που αιωρούνται στον αέρα, ανάλογα βέβαια με τη σύσταση της
ατμόσφαιρας και το μήκος της διαδρομής της ακτινοβολίας μέσα σε αυτήν.
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6.7

ΓΗΪΝΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Το σύστημα Γη-Ατμόσφαιρα απορροφά περίπου το 70% της ηλιακής ακτινοβολίας.
Όμως, όπως προαναφέρθηκε, η θερμοκρασία του συστήματος σε βάθος χρόνου δεν
παρουσιάζει μεγάλες μεταβολές. Αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια που απορροφάται
πρέπει να επανεκπέμπεται στο διάστημα. Η θερμοκρασία του συστήματος κυμαίνεται
στα διάφορα τμήματά του από 200-300Κ και επομένως η ακτινοβολία που εκπέμπει
(ονομάζεται γήινη ακτινοβολία) είναι μεγάλου μήκους κύματος. Στη μεγάλου μήκους
κύματος ακτινοβολία, η επιφάνεια της γης συμπεριφέρεται σαν φαιό σώμα με
ικανότητα εκπομπής μεταξύ 0.85 και 0.99 (είναι βέβαια πολύ κοντά στη συμπεριφορά
του μελανού σώματος). Πολύ μεγάλη ικανότητα εκπομπής παρουσιάζουν οι
χιονοσκεπείς εκτάσεις, τα νεφικά συστήματα, αλλά και η ατμόσφαιρα που εκπέμπει
κι αυτή σαν φαιό σώμα με ικανότητα εκπομπής ίση με 0.9.

6.7.1 Εκπομπή και Απορρόφηση της Γήϊνης Ακτινοβολίας
Η ατμόσφαιρα απορροφά έντονα τη μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολία με μέση
τιμή απορροφητικότητας που αγγίζει το 0.9. Αυτό δεν οφείλεται στα κύρια αέρια
συστατικά της (Ν2 και Ο2) αλλά στη μεγάλη ικανότητα απορρόφησης της γήινης
ακτινοβολίας από δευτερεύοντα συστατικά όπως είναι το CO2, οι υδρατμοί και οι
άλλες μορφές νερού αλλά και το Ο3. Συγκεκριμένα μεταξύ 5 και 8 μm υπάρχει έντονη
απορρόφηση από τους υδρατμούς, που εξασθενεί από τα 8 μέχρι τα 13.0 μm. Από τα
13.0 μέχρι τα 17 μm υπάρχει έντονη απορρόφηση από το CO2, ενώ οι υδρατμοί
απορροφούν έντονα και στα 24 μm. Μεταξύ 7 και 14 μm υπάρχει μία στενή ζώνη
έντονης απορρόφησης με κέντρο τα 9.7 μm που οφείλεται στο Ο3. Όμως, επειδή το Ο3
βρίσκεται κυρίως στη στρατόσφαιρα δεν μπορεί να συμβαίνει απορρόφηση
ακτινοβολιών με μήκη κύματος κοντά στα 9.7 μm μέσα στην τροπόσφαιρα. Είναι
δηλαδή η τροπόσφαιρα διαφανής για αυτήν την περιοχή μηκών κύματος, η οποία
ονομάζεται ατμοσφαιρικό παράθυρο (σαν ένα ανοικτό παράθυρο, που επιτρέπει την
συγκεκριμένη ακτινοβολία να περάσει χωρίς απορρόφηση). Στο σχήμα 6.7.1.1
καταγράφονται τα σημαντικότερα αέρια της ατμόσφαιρας που απορροφούν την
μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολία, τα μήκη κύματος στα οποία απορροφούν
καθώς και οι συντελεστές απορρόφησης.
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Σχήμα 6.7.1.1: Συντελεστές απορρόφησης των σημαντικότερων απορροφητών στην ατμόσφαιρα της
Γήινης ακτινοβολίας σε συνάρτηση με το μήκος κύματος.

Αν θελήσουμε να μελετήσουμε τη μεταφορά ακτινοβολίας μεγάλου μήκους κύματος
διαμέσου της ατμόσφαιρας, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι η ατμόσφαιρα διαιρείται σε
“λεπτά στρώματα” και να προσπαθήσουμε να βρούμε πόση από την ενέργεια που
εκπέμπει η γη θα περάσει στο διάστημα μέσα από το περίβλημα των λεπτών αυτών
στρωμάτων. Λέγοντας “λεπτό στρώμα” εννοούμε ένα στρώμα που περιέχει τόση
ποσότητα υδρατμών που όταν συμπυκνωθούν σε νερό θα μας δώσουν ένα στρώμα
πάχους 0.3 mm. Ένα τέτοιο στρώμα κοντά στο έδαφος θα μπορούσε να έχει πάχος
περί τα 200 m, αλλά αρκετά μεγαλύτερο σε υψηλότερα επίπεδα, όπου ο αέρας
περιέχει λιγότερη υγρασία.
Στην προσπάθειά μας να μελετήσουμε την μεταφορά της Γήινης ακτινοβολίας
διαμέσου της ατμόσφαιρας θα μας βοηθήσει και το Σχήμα 6.7.1.2. Όπως είναι γνωστό
από το νόμο του Κirckhoff, η ικανότητα εκπομπής ενός σώματος είναι ίση με την
ικανότητα απορρόφησης και επομένως η ατμόσφαιρα θα απορροφά τα μήκη κύματος
που εκπέμπει σαν μελανό σώμα, και θα είναι διαφανής στα μήκη κύματος που δεν
εκπέμπει. Θα απορροφά βέβαια μερικώς τα μήκη κύματος στα οποία συμπεριφέρεται
σαν φαιό σώμα (όπου η απορροφητικότητά της έχει κάποια ενδιάμεση τιμή μεταξύ 0
και 1). Υποθέτοντας ότι η επιφάνεια του εδάφους βρίσκεται σε θερμοκρασία 14 οC
και συμπεριφέρεται περίπου σαν μελανό σώμα (Η ικανότητα εκπομπής, όπως
προαναφέρθηκε, κυμαίνεται μεταξύ 0.9 και 0.95, αλλά πρακτικά τη θεωρούμε
μονάδα), τα νέφη ακτινοβολούν σαν μελανά σώματα και ο αέρας, σύμφωνα με τα
προαναφερθέντα, είναι ημιδιαφανής, τότε η εκπομπή ακτινοβολίας από το έδαφος θα
περνά

αδιατάρακτη

διαμέσου

της

ατμόσφαιρας
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μόνο

στην

περιοχή

του

ατμοσφαιρικού παράθυρου (7<λ<14 μm), όπου η ατμόσφαιρα είναι διαφανής. Αυτό
παριστάνει η γραμμοσκιασμένη περιοχή μεταξύ (7<λ<14 μm) στο Σχήμα 6.7.1.2.
Στις περιοχές όπου τα λεπτά στρώματα απορροφούν σαν μελανά σώματα (δηλαδή,
για λ<7μm και λ>14μm), η ενέργεια που ακτινοβολείται από το έδαφος, θα
απορροφηθεί εξ ολοκλήρου από το πρώτο ατμοσφαιρικό στρώμα ακριβώς από πάνω
του. Το στρώμα αυτό εκπέμπει προς τα πάνω και προς τα κάτω, αλλά η ενέργεια που
εκπέμπεται από την κορυφή του απορροφιέται από το επόμενο στρώμα και αυτό
γίνεται συνεχώς μέχρι που φτάνει στο τελευταίο στρώμα που περιέχει αρκετούς
υδρατμούς και CO2 ώστε να θεωρείται λεπτό στρώμα.
Το τελευταίο αυτό στρώμα βρίσκεται περίπου στο ύψος της τροπόπαυσης και η
θερμοκρασία του είναι -60 οC. Έτσι, στις περιοχές με λ<7 μm και λ>14 μm η
ατμόσφαιρα χάνει ενέργεια σαν μελανό σώμα θερμοκρασίας -60 οC, όπως φαίνεται
στο Σχήμα 6.7.1.2. Στις ενδιάμεσες περιοχές, όπου τα λεπτά στρώματα, είναι
ημιδιαφανή, η απώλεια ενέργειας θα είναι κάπου μεταξύ της εκπομπής ενός μελανού
σώματος στους 14 οC και ενός στους -60 οC. Η ολική απώλεια ενέργειας διαμέσου
της ατμόσφαιρας δίνεται στο σχήμα 6.7.1.2 από τη γραμμοσκιασμένη περιοχή.

Σχήμα 6.7.1.2: Εκπομπή ακτινοβολίας μεγάλου μήκους κύματος από τη γη. Η γραμμοσκιασμένη
περιοχή δίνει μια εκτίμηση της ενέργειας που χάνεται από τη γη στο διάστημα, υποθέτοντας ότι το
έδαφος έχει θερμοκρασία 14 οC και το τελευταίο “λεπτό στρώμα” -60 οC.

Επομένως, όταν εξετάσει τη γη ένας παρατηρητής από το διάστημα, αυτή
εμφανίζεται τελείως διαφορετική από μελανό σώμα. Το φάσμα της ακτινοβολίας της
έχει τη μορφή της καμπύλης, που αντιστοιχεί στη γραμμοσκιασμένη επιφάνεια στο
σχήμα 6.7.1.2. Αν δεν υπήρχε η ατμόσφαιρα, η γη θα εξέπεμπε σαν μελανό σώμα και
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η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία θα μπορούσε να εξισορροπηθεί από πολύ
μικρότερη θερμοκρασία εδάφους. Η ύπαρξη ατμόσφαιρας που είναι διαπερατή από τα
μικρού μήκους κύματα (Ηλιακή ακτινοβολία) αλλά έχει την ιδιότητα να παγιδεύει
μερικά και την εξερχόμενη μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολία (Γήινη), οδηγεί
στην ανάπτυξη μεγαλύτερης θερμοκρασίας στο έδαφος έτσι ώστε να μπορέσει να
διατηρηθεί το ισοζύγιο ακτινοβολιών.

6.7.2 Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου
Ένα απλό αλλά χαρακτηριστικό φαινόμενο που οφείλεται στις απορροφητικές
ιδιότητες της ατμόσφαιρας στην περιοχή του γήϊνου φάσματος (4µm μέχρι μερικές
δεκάδες µm στην περιοχή του µακρινού υπέρυθρου) είναι το φαινόμενο του
θερμοκηπίου.
Θεωρώντας ένα απλοποιημένο παράδειγμα των συνθηκών μέσα σε ένα θερμοκήπιο
πρέπει να κάνουμε τρεις υποθέσεις: α) δεν υπάρχει απώλεια θερμότητας από το
έδαφος προς τον αέρα (πρόκειται για εξαιρετικά απλοποιημένη παραδοχή), β) ο
ρυθμός απώλειας θερμότητας από τα επιφανειακά στρώματα του εδάφους προς τα
βαθύτερα, είναι πολύ μικρός και μπορεί να αγνοηθεί, και γ) η ροή ακτινοβολίας
μεγάλου μήκους κύματος από την ατμόσφαιρα προς το θερμοκήπιο είναι αμελητέα,
σε σύγκριση µε τη ροή της ηλιακής ακτινοβολίας και μπορεί να θεωρηθεί ίση με
μηδέν.
Ας θεωρήσουμε ένα τμήμα εδάφους που δέχεται ηλιακή ακτινοβολία. Από την
ακτινοβολία αυτή ένα μεγάλο ποσοστό της απορροφάται και έστω ότι Ε1 είναι η
ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας που απορροφά η μονάδα επιφανείας του εδάφους.
Βέβαια, ένα ποσοστό της προσπίπτουσας ακτινοβολίας θα ανακλαστεί, ανάλογα με
τις ιδιότητες του εδάφους, αλλά στη φάση αυτή δεν επηρεάζει τη μελέτη μας. Αρχικά
δεχόμαστε, ότι δεν υπάρχει κάποιο είδος καλύμματος πάνω από το έδαφος. Τα
επιφανειακά εδαφικά στρώματα θα θερμανθούν από την απορροφώμενη ενέργεια έως
ότου επιτευχθεί ισορροπία στην εκπομπή και απορρόφηση ακτινοβολίας. Καθώς το
έδαφος μπορεί να θεωρηθεί ότι ακτινοβολεί σαν μελανό σώμα, η εκπομπή
ακτινοβολίας του (ανά μονάδα χρόνου και μονάδα επιφάνειας) είναι ίση µε
E 2  T04 , όπου Το είναι η θερμοκρασία του εδάφους (σε Kelvin). Αυτή η
θερμοκρασία θα αυξάνεται μέχρις ότου η εκπεμπόμενη ενέργεια ισορροπήσει την
απορροφώμενη ενέργεια του ηλίου. Όταν συμβεί αυτό φθάνουμε σε ισορροπία
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ακτινοβολιών, που εκφράζεται από την παρακάτω σχέση και απεικονίζεται στο
σχήμα 6.7.2.1α
E1  E 2  T04

(6.7.2.1)

Αν υποθέσουμε στη συνέχεια ότι μερικά μέτρα πάνω από το έδαφος, υπάρχει ένα
γυάλινο κάλυμμα, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.7.2.1β, το γυαλί επιτρέπει τη διέλευση
ακτινοβολίας μικρού μήκους κύματος και προς τις δύο κατευθύνσεις (της
προσπίπτουσας και ανακλώμενης ηλιακής ακτινοβολίας) αλλά απορροφά την
ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος, που εκπέμπεται από το έδαφος. Θεωρώντας
ότι σε όλο το πάχος του γυάλινου καλύμματος επικρατεί η ίδια θερμοκρασία Τ, τότε
ένα ποσό από την απορροφώμενη ακτινοβολία ίσο µε E  T 4 επανεκπέμπεται από
την άνω επιφάνεια του γυαλιού προς την ατμόσφαιρα και άλλη τόση ενέργεια από
την κάτω επιφάνεια προς το έδαφος. Συνεπώς, το καλυμμένο (µε γυαλί) έδαφος
δέχεται περισσότερη ενέργεια απ' ότι προηγουμένως και η θερμοκρασία του θα
αυξηθεί μέχρις ότου αποκατασταθεί πάλι μια ισορροπία, στην οποία γυαλί και έδαφος
θα εκπέμπουν τόση ενέργεια όση απορροφούν.

Σχήμα 6.7.2.1: Φαινόμενο θερμοκηπίου. α) Ισοζύγιο ροών ακτινοβολίας χωρίς γυάλινη οροφή, β) Το
ίδιο αλλά με γυάλινη οροφή. Το Ε είναι η ηλιακή ακτινοβολία που απορροφάται από το έδαφος, ανά
'

μονάδα επιφάνειας και χρόνου. Το T0 και το T0 είναι η θερμοκρασία του εδάφους χωρίς και με
γυάλινη οροφή αντίστοιχα, ενώ το Τ είναι η θερμοκρασία του γυαλιού.

Επομένως για το γυαλί ισχύει E  E1  T 4 , καθόσον είναι η μόνη ενέργεια (Ε) που
πηγαίνει πίσω προς την ατμόσφαιρα και πρέπει να εξισορροπεί την ενέργεια (Ε1) που
φθάνει από την ατμόσφαιρα. Τελικά, επειδή E1  T04 καταλήγουμε στο συμπέρασμα
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για την γυάλινη επιφάνεια ότι T  T0 . Δηλαδή το γυαλί έχει τώρα τη θερμοκρασία
που θα είχε το έδαφος χωρίς γυάλινη επικάλυψη. Σε ότι αφορά στο έδαφος, αν
υποθέσουμε ότι T1 είναι η τελική θερμοκρασία του, τότε στη νέα κατάσταση
ισορροπίας πρέπει πάλι να εξισορροπεί την ενέργεια που απορροφά. Δηλαδή:

E2  E1  E  T04  T04  2T04

(6.7.2.2)

E2  T14

(6.7.2.3)

Από τις (6.7.2.2) και (6.7.2.3) προκύπτει:
2T04  T14

(6.7.2.4)

και τελικά:
1

T1  (2) 4 T0  1.19T0
Για παράδειγμα, αν Tο=293Κ (20

(6.7.2.5)
ο

C), τότε T1  348 Κ (75

ο

C). Βέβαια, το

αποτέλεσμα αυτό δεν είναι απολύτως ακριβές διότι προέκυψε μετά από πολλές
υπεραπλουστευμένες υποθέσεις. Πάντως δείχνει καθαρά ότι το γυάλινο εμπόδιο είναι
ικανό να δημιουργήσει μια σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους και
συνεπώς και του αέρα μέσα στο θερμοκήπιο. Οφείλεται στην παγίδευση της
ακτινοβολίας από τη στιγμή που αυτή έχει αλλάξει από μικρού μήκους σε
ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος, λόγω του γεγονότος ότι το γυαλί είναι
διαφανές στην ακτινοβολία μικρού μήκους κύματος που εκπέμπει ο ήλιος και
αδιαφανές στην ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος που εκπέμπει η καλυμμένη
επιφάνεια του εδάφους. Το μέσο που μετασχηματίζει την ενέργεια είναι το έδαφος.
Η σπουδαιότητα του φαινομένου ξεπερνά την απλή εφαρμογή στα γεωργικά
θερμοκήπια και εφαρμόζεται στην γενική επίδραση της παρουσίας της ατμόσφαιρας
στη θερμοκρασία της γης (Σχήμα 6.7.2.2). Όμως, το πραγματικό πρόβλημα γίνεται
περισσότερο πολύπλοκο διότι η ατμόσφαιρα δεν είναι μελανό σώμα για ακτινοβολία
μεγάλου μήκους κύματος (όπως το γυαλί). Επίσης, η μάζα της δεν είναι
συγκεντρωμένη σ’ ένα λεπτό στρώμα με ίδια θερμοκρασία (όπως στο γυαλί), αλλά
επεκτείνεται σε μεγάλα ύψη και η θερμοκρασία της είναι συνάρτηση του ύψους.
Τα αποτελέσματα του φαινομένου του θερμοκηπίου λαμβάνονται υπόψη σε
ορισμένες περιπτώσεις μεγάλης πρακτικής μετεωρολογικής σημασίας. Εάν δεν
υπήρχε το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας
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κοντά στην επιφάνεια θα ήταν γύρω στους -19°C. Η θερμοκρασία αυτή
(υπεραπλουστευμένα) υπολογίζεται ως εξής:
Γνωρίζουμε ότι η μέση ηλιακή ισχύς (ολική ένταση) που προσπίπτει κάθετα ανά
μονάδα επιφάνειας στο εξωτερικό όριο της ατμόσφαιρας (ηλιακή σταθερά) είναι
S  1380W

m2

και ότι με απουσία ατμόσφαιρας, αν η ενέργεια αυτή μοιραζόταν σε

όλη την επιφάνειά της γης, η μέση εισερχόμενη ισχύς ανά μονάδα επιφάνειας θα ήταν
ίση

με

( SR2 ) /(4R2 )  S / 4  350W

m2

(Κεφάλαιο

6.3).

Λόγω,

όμως,

της

ανακλαστικότητας (Α=albedo) της ατμόσφαιρας η ενέργεια που απορροφάται είναι
τελικά

E1  (1  A)  350W

m2

 238W

m2

,

αν

θεωρήσουμε

ότι

η

μέση

ανακλαστικότητα της ατμόσφαιρας είναι ίση με Α=0.31. Αν, στη συνέχεια,
τοποθετήσουμε την ατμόσφαιρα ( H 2O, CO2 , νέφη κ.λ.π) στη θέση της γυάλινης
οροφής του Σχήματος 6.7.2.1β, τότε ισχύει:

T04  238W

m2

 T0  2540 K (190 C )

(6.7.2.6)

και, σε αντιστοιχία με το παράδειγμα της γυάλινης οροφής, για την επιφάνεια της γης
ισχύει:

T14  2T04  T1  1.19  2540 K  3030 K ( 300 C )

(6.7.2.7)

Στην πραγματικότητα, βέβαια, η μέση θερμοκρασία του πλανήτη μας, λόγω του
ατμοσφαιρικού παράθυρου μεταξύ 7-14 μm, είναι περίπου 15 0C. Συνοψίζοντας, αν
δεν υπήρχε η ατμόσφαιρα η μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της γης θα ήταν
περίπου -19°C, ενώ λόγω των ιδιοτήτων της ατμόσφαιρας φθάνει στους 15 0C.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι παγετοί ακτινοβολίας. Ορισμένες
εποχές του χρόνου, η ψύξη του εδάφους από ακτινοβολία έχει σαν αποτέλεσμα τον
παγετό µε καταστροφικά αποτελέσματα για τη γεωργία. Το φαινόμενο αυτό
συμβαίνει διότι κατά τη διάρκεια της νύχτας (δεν υπάρχει προσπίπτουσα άμεση
ηλιακή ακτινοβολία) το έδαφος συνεχίζει να εκπέμπει μεγάλου μήκους κύματος
ακτινοβολία και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις (ανέφελη και ξηρή ατμόσφαιρα),
μπορεί να ψυχθεί με αποτέλεσμα να φθάσει η θερμοκρασία του αρκετούς βαθμούς
χαμηλώτερα από τη θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί
με αγωγιμότητα στα στρώματα του αέρα κοντά στο έδαφος, που οδηγεί σε
θερμοκρασιακή αναστροφή ακριβώς πάνω από το έδαφος. Ο κίνδυνος παγετού
ελαττώνεται όταν υπάρχει αρκετή υγρασία (λειτουργεί σαν την γυάλινη οροφή), η
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οποία απορροφά την ακτινοβολία που εκπέμπεται και λόγω του φαινομένου του
θερμοκηπίου δεν επιτρέπει την ψύξη του εδάφους και του υπερκείμενου
ατμοσφαιρικού αέρα. Μια πολύ καλή προστασία είναι η παρουσία νεφών που
ενεργούν σαν μελανά σώματα και παίζουν επίσης το ρόλο του γυαλιού στο τεχνητό
θερμοκήπιο. Όσο χαμηλότερα είναι τα σύννεφα, τόσο ψηλότερη είναι η θερμοκρασία
στη βάση τους και καλύτερη η προστασία. Έτσι οι παγετοί συμβαίνουν πολύ
περισσότερο κατά τη διάρκεια της νύχτας με καθαρό (ανέφελο) ουρανό και ξηρό
αέρα ενώ, αντίθετα, είναι απίθανο να έχουμε συνθήκες παγωνιάς όταν ο ουρανός
είναι νεφοσκεπής και ο αέρας υγρός.

(α)

(β)

Σχήμα 6.7.2.2: Σχηματική αναπαράσταση του φαινομένου του θερμοκηπίου όπως εφαρμόζεται: α)
στην ατμόσφαιρα και β) σε ένα γεωργικό θερμοκήπιο.

Μία άλλη συνέπεια που έχει σχέση µε το φαινόμενο του θερμοκηπίου, σχετίζεται µε
την αύξηση του CO2, που είναι ένας από τους κύριους απορροφητές γήινης
ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα. Η τεράστια ανάπτυξη των βιομηχανιών έχει σαν
αποτέλεσμα την απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων CO2 στην ατμόσφαιρα σαν
αποτέλεσμα των καύσεων. Σήμερα, ο ρυθμός αύξησης του CO2 στην ατμόσφαιρα
είναι 0.8 ppm (parts per million) ανά έτος, ενώ η ολική συγκέντρωσή του είναι 360
ppm. Τα τελευταία 100 χρόνια έχει αυξηθεί περίπου κατά 15%. Η ίδια κατάσταση
επικρατεί και με τα υπόλοιπα αέρια του θερμοκηπίου (Σχήμα 6.7.2.3). Αν η
κατάσταση αυτή συνεχιστεί ή επιταχυνθεί, η συνέπεια μπορεί να είναι η αύξηση της
μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειας της γης που θα οδηγήσει σε σημαντικές
κλιματολογικές (αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα (Σχήμα 6.7.2.4), μεταβολή της
ατμοσφαιρικής και ωκεάνιας κυκλοφορίας), και γεωλογικές (λιώσιμο των πάγων,
άνοδος του επίπεδου της επιφάνειας των θαλασσών) επιπτώσεις, όπως επίσης και σε
επαύξηση της βιολογικής δραστηριότητας.
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Σχήμα 6.7.2.3: Συγκεντρώσεις των βασικών αερίων του θερμοκηπίου από το 1000 μ.Χ. μέχρι το 2000
και η συνέπεια της αύξησης τους στην ακτινοβολία.

Σχήμα 6.7.2.4: Αποκλίσεις από τις μέσες ετήσιες τιμές θερμοκρασίας αέρα στο Βόρειο Ημισφαίριο και
για τους μήνες Δεκέμβριο – Φεβρουάριο από το 1881 έως 2001.

6.8

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΗΣ-ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Έχει προαναφερθεί ότι η γη βρίσκεται κατά μέσο όρο σε σταθερή κατάσταση
θερμοκρασίας. Επομένως χάνει τόση ενέργεια, με μορφή ακτινοβολίας μεγάλου
μήκους, όση προσλαμβάνει από τον ήλιο με την μορφή ακτινοβολίας μικρού μήκους.
Η ενέργεια που προσλαμβάνει από τον ήλιο χαρακτηρίζεται από την ροή ενέργειας
που προσπίπτει στη μονάδα του χρόνου σε μία μοναδιαία επιφάνεια κάθετη προς τις
ακτίνες, που βρίσκεται στα όρια της ατμόσφαιρας.
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Η ενέργεια αυτή είναι η ηλιακή σταθερή (S) και όπως προαναφέρθηκε είναι ίση με
1380 W·m-2, ενώ η ολική ισχύς που παίρνει η γη από τον ήλιο μία χρονική στιγμή
είναι ίση με την προαναφερόμενη τιμή πολλαπλασιασμένη με τη διατομή της γης
(SπRγ2). Εάν θεωρήσουμε ότι η ισχύς αυτή κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη την
επιφάνεια της γης, η ισχύς ανά μονάδα επιφάνειας είναι ίση με 345 W·m-2. Για να
έχουμε ισοζύγιο ενέργειας, πρέπει το ίδιο ποσό που απορροφάται να χάνεται στο
διάστημα με την ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος.
Φυσικά, η ηλιακή ακτινοβολία δεν απορροφάται ομοιόμορφα από την επιφάνεια της
γης, ούτε η γήινη ακτινοβολία που χάνεται στο διάστημα εκπέμπεται ομοιόμορφα από
την επιφάνεια της. Υπάρχει ένα ενεργειακό πλεόνασμα σε μια εκτεταμένη ζώνη γύρω
από τον ισημερινό (γεωγραφικά πλάτη<35ο) και ένα έλλειμμα στα μεγαλύτερα
γεωγραφικά πλάτη (>35°), όπως φαίνεται στα σχήματα 6.8.1. και 6.8.2. Καθώς,
όμως, οι τροπικές περιοχές δεν γίνονται βαθμιαία θερμότερες, ούτε οι πολικές
περιοχές ψυχρότερες, πρέπει να υπάρχει συνεχής μεταφορά ενέργειας κατά μήκος
των μεσημβρινών από τα μικρά προς τα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, με σκοπό την
διατήρηση θερμικής ισορροπία (Σχήμα 6.8.3). Η ανομοιόμορφη θέρμανση της
επιφάνειας της γης είναι ή κύρια αιτία της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας σε πλανητική
και συνοπτική κλίμακα.

Σχήμα 6.8.1: Γεωγραφική κατανομή μέσων μηνιαίων τιμών ηλιακής ακτινοβολίας.
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Σχήμα 6.8.2: Γεωγραφική κατανομή της μέσης ετήσιας τιμής απορρόφησης ηλιακής ακτινοβολίας από
την επιφάνεια της Γης για το έτος 1987.

Σχήμα 6.8.3: Γεωγραφική κατανομή ισοζυγίου ενέργειας και μεταφορά θερμικής ενέργειας από τα
μικρά προς τα μεγάλα πλάτη.

Στη συνέχεια θα αναλυθεί το ισοζύγιο θερμότητας κατά μέσο όρο για όλο τον
πλανήτη στη διάρκεια ενός χρόνου. Ένα μεγάλο μέρος της προσπίπτουσας ηλιακής
ακτινοβολίας απορροφάται από την ατμόσφαιρα και το έδαφος, ενώ ένα άλλο μέρος
ανακλάται προς το διάστημα από τις κορυφές των νεφών ή το έδαφος. Το κλάσμα της
ηλιακής ακτινοβολίας που ανακλάται από μία επιφάνεια (σε δοσμένες συνθήκες)
προς την προσπίπτουσα ακτινοβολία ονομάζεται albedo της επιφάνειας. Το μέσο
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πλανητικό albedo για όλη τη γη συμπεριλαμβανομένης της επιφάνειας και της
ατμόσφαιρας έχει εκτιμηθεί ότι είναι ~31%.
Στο σχήμα 6.8.4. η προσπίπτουσα ακτινοβολία ισούται με 100 αυθαίρετες μονάδες.
Οι υπόλοιποι αριθμοί αντιπροσωπεύουν κλάσματα σχετικά με τις 100 αυτές μονάδες.
Πρέπει να αναφερθεί ότι το πλανητικό albedo περιλαμβάνει όχι μόνο την άμεση
ανάκλαση από τα νέφη και την επιφάνεια της γης αλλά και την ακτινοβολία που
υπέστη πολλαπλή σκέδαση από τα μόρια του αέρια και τα σωματίδια μέσα σ' αυτόν
και τελικά έφυγε πίσω στο διάστημα.
Με βάση το σχήμα, από τις 100 μονάδες ακτινοβολίας μικρού μήκους κύματος που
εισέρχονται στο σύστημα γη-ατμόσφαιρα οι 19 απορροφώνται στην ατμόσφαιρα από
τους υδρατμούς, την σκόνη, το όζον και τα σύννεφα, οι 51 απορροφώνται από την
επιφάνεια της γης, οι 24 ανακλώνται (οι 20 από τα σύννεφα και οι 4 από την
επιφάνεια) και οι 6 διαχέονται από τα μόρια των αερίων της ατμόσφαιρας πίσω στο
διάστημα. Με τη σειρά της η γη εκπέμπει προς την ατμόσφαιρα 117 μονάδες
ακτινοβολίας μεγάλου μήκους κύματος. Από αυτές τις μονάδες οι 111 απορροφώνται
από τα αέρια του θερμοκηπίου (CO2, H2O κ.α.) και τα νέφη και 6 μονάδες
επιστρέφουν στο διάστημα μέσω του ατμοσφαιρικού παράθυρου. Τέλος η
ατμόσφαιρα (αέρια του θερμοκηπίου και σύννεφα) εκπέμπει 64 μονάδες
ακτινοβολίας μεγάλου μήκους κύματος προς το διάστημα και 96 μονάδες προς την
επιφάνεια της γης (που τις απορροφά). Οι επιπλέον ροές θερμότητας, που
μεταφέρουν ενέργεια από το έδαφος στην ατμόσφαιρα και τα νέφη είναι η ροή
λανθάνουσας θερμότητας (23 μονάδες/εξάτμιση, διαπνοή) και η ροή αισθητής
θερμότητας (7 μονάδες/αγωγή, κατακόρυφη μεταφορά).
Πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ το έδαφος δέχεται μόνο 51 μονάδες άμεσης και
διάχυτης ακτινοβολίας (μικρού μήκους κύματος, στο ορατό) από τον ήλιο,
υπερδιπλάσιο ποσό ακτινοβολίας ανταλλάσσεται μεταξύ της επιφάνειας της γης και
της ατμόσφαιρας (στο υπέρυθρο). Η ακτινοβολία στο υπέρυθρο είναι δεσμευμένη
ακτινοβολία στο σύστημα γη- ατμόσφαιρα μέσω του φαινομένου του θερμοκηπίου
και είναι αυτή η ακτινοβολία που διατηρεί τη μέση θερμοκρασία της γης γύρω στους
15 °C, διαφορετικά θα ήταν αρκετά μικρότερη.
Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι το σύνολο του συστήματος γη–ατμόσφαιρα, καθώς
και η εξωτερική και η εσωτερική του διαχωριστική επιφάνεια είναι σε ενεργειακή
ισορροπία. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί αν προστεθούν αλγεβρικά (Πίνακες 6.8.1 έως
6.8.3) οι επιμέρους ποσότητες ενέργειας που φαίνονται στο σχήμα.
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Σχήμα 6.8.4: Σχηματική αναπαράσταση του ενεργειακού ισοζυγίου της γης.
Πίνακας 6.8.1: Ισοζύγιο ενέργειας στην εξωτερική επιφάνεια της ατμόσφαιρας.

Κέρδη
Ηλιακή ακτινοβολία:

Ζημιές
100

Σύνολο:

100

Διάχυση από ατμόσφαιρα:

6

Ανάκλαση από σύννεφα:

20

Ανάκλαση από επιφάνεια γης:

4

Υπέρυθρη από ατμοσφαιρικό παράθυρο:

6

Εκπομπή υπέρυθρης από ατμόσφαιρα:

64

Σύνολο:

100

Πίνακας 6.8.2: Ισοζύγιο ενέργειας στη διαχωριστική επιφάνεια ατμόσφαιρας-γης.

Κέρδη

Ζημιές

Ηλιακή ακτινοβολία: άμεση+διάχυτη
Υπέρυθρη από αέρια θερμοκηπίου και
σύννεφα

51
96

Εκπομπή υπέρυθρης από γη:
Αισθητή:

117
7

Σύνολο:

147

Λανθάνουσα:
Σύνολο:

23
147

Πίνακας 6.8.3: Ισοζύγιο ενέργειας μέσα στην ατμόσφαιρα.

Κέρδη
Απορρόφηση γήινης: σύννεφα+αέρια
θερμοκηπίου
Απορρόφηση ηλιακής: (σύννεφα, Ο3, Η2Ο,
σκόνη)
Αισθητή:
Λανθάνουσα:
Σύνολο:

Ζημιές
111

Εκπομπή υπέρυθρης στο διάστημα:

64

19

Εκπομπή υπέρυθρης προς τη γη:

96

7
23
160

Σύνολο:

160
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6.9

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Χρησιμοποιώντας τα τυπικά μήκη κύματος από τον Πίνακα 6.2.1, ποια
ακτινοβολία πιστεύετε ότι είναι ισχυρότερη ενεργειακά: η ιώδης, η κίτρινη ή η
κόκκινη;
2. Θεωρώντας γνωστό ότι η ροή ακτινοβολίας από τον Ήλιο είναι 3.91x1026 W,
ποια είναι η μέση ένταση (Ε)της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που
εκπέμπεται από το εξωτερικό τμήμα του Ηλιακού δίσκου; (ακτίνα του ήλιου
= 7.0 x10 8 m ).
3. Αν η μέση ένταση ακτινοβολίας του ηλίου είναι 6.34 x10 7 Wm 2 , η ακτίνα του
ηλίου 7.0 x10 8 m , η μέση απόσταση γης-ηλίου 1.50 x1011 m και η ακτίνα της
γης 6.37 x10 6 m , πόσο είναι το συνολικό ποσό ενέργειας που προσπίπτει στη
μονάδα επιφανείας της Γης σε χρόνο 1s ;
4. Το μήκος κύματος του μέγιστου του ηλιακού φάσματος είναι 0.475 μm και
αντιστοιχεί στο μπλέ χρώμα. Βρείτε την αντίστοιχη θερμοκρασία. Γιατί ο
ήλιος εμφανίζεται κιτρινωπός;
Υπόδειξη: Νόμος μετατόπισης του Wien (περίπου 6100 Κ).

5. Θεωρώντας ότι η Γη συμπεριφέρεται σαν μελανό σώμα, να υπολογίσετε την
ισοδύναμη θερμοκρασία της επιφάνειάς της με την παραδοχή ότι η επιφάνεια
απορροφά το 70% της ηλιακής ενέργειας που δέχεται (η ηλιακή σταθερά S =
1380W/m2 , η ακτίνα της γης = 6.37 x10 6 m , σταθερή Stefan-Boltzmann
σ=5.67  10-8 W/m2K4).
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