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ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Κ ΕΦ Α Λ Α Ι Ο   1

1.1  Σύντομη ιστορική εισαγωγή
Η μελέτη και οι πρώτες προσπάθειες για την ερμηνεία των καιρικών φαινομένων βρί-
σκουν τις ρίζες τους στη Μίλητο ήδη από το 600 π.Χ. Εκεί ο Θαλής και η Σχολή του 
προτείνουν θεωρίες για να ερμηνεύσουν ακραίες καιρικές καταστάσεις όπως τις πλημ-
μύρες του Νείλου, τις αστραπές και το χαλάζι. Από τα «Παραπήγματα» που εκθέτονταν 
στην αγορά της Αθήνας καθημερινά με «κλιματικά στοιχεία» της ημέρας μέχρι τον Αρι-
στοτέλη (340 π.Χ.) παρατηρήθηκε σημαντική εξέλιξη στις μετεωρολογικές θεωρίες της 
εποχής. Όλη η γνώση των αρχαίων Ελλήνων σχετικά με τις ατμοσφαιρικές επιστήμες 
βρίσκεται στο μοναδικό σύγγραμμα που διασώθηκε, τα «Μετεωρολογικά» του Αριστο-
τέλη.

Ο Αριστοτέλης επεξηγεί τα μετεωρολογικά φαινόμενα με βάση τα «στοιχεία» της 
φύσης, δηλαδή τη γη, τον αέρα, το πυρ και το ύδωρ και τις αλληλεπιδράσεις τους. Για 
παράδειγμα, επεξηγεί τις θερινές καταιγίδες από τη γρήγορη δημιουργία νεφών στα 
ψυχρά υψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, όπου ο ψυχρός αέρας «απωθείται» από τη 
θερμή γη. Η Σχολή του Αριστοτέλους επικράτησε περίπου δύο χιλιετηρίδες στην παγκό-
σμια επιστημονική εκπαίδευση και απέδωσε πολλές και ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις 
σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων σχετικών με τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα, από την εξά-
τμιση και την ομίχλη μέχρι και το πολικό σέλας! Είναι ενδιαφέρον εδώ να τονίσουμε ότι 
τα «Μετεωρολογικά» υπήρξαν βασικό εγχειρίδιο για τα Πανεπιστήμια της Αλεξάνδρειας 
και της Κωνσταντινούπολης. Μάλιστα, ο Κλαύδιος Πτολεμαίος, το 2° μ.Χ. αιώνα, είναι 
ο πρώτος ο οποίος κατασκεύασε κλιματικούς χάρτες, οι οποίοι στηρίζονταν, απ' ό,τι 
φαίνεται, όχι μόνο στις τότε παρατηρήσεις αλλά και στα "Μετεωρολογικά" του Αριστο-
τέλη.

Ο 17ος αιώνας αποτελεί σταθμό στην εξέλιξη των ατμοσφαιρικών επιστημών γιατί 
τότε κατασκευάστηκαν τρία βασικά όργανα παρατήρησης: το θερμόμετρο, το βαρόμε-
τρο και το υγρόμετρο. Μολονότι η πραγματική προέλευση του θερμομέτρου αποδίδε-
ται στο Γαλιλαίο (~1600), ο οποίος χρησιμοποίησε το φαινόμενο της διαστολής του 
αέρα γι’ αυτό το σκοπό, είναι πιθανό ότι η απαρχή της ιδέας αυτής έχει τις ρίζες της 
στους Αλεξανδρινούς. Τα πειράματα του Γαλιλαίου έδωσαν ποιοτικά χαρακτηριστικά 
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2  Εισαγωγικά Μαθήματα στη Φυσική της Ατμόσφαιρας

για τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του αέρα και ακολουθήθηκαν από πειράματα 
ακριβείας των Fahrenheit, Reaumur και Celsius. Το βαρόμετρο ανακάλυψε ο μαθητής 
του Γαλιλαίου, Torricelli, ο οποίος με το διάσημο πείραμά του μέτρησε την ατμοσφαι-
ρική πίεση. Τα βαρόμετρα με διάφορα υγρά και με τη χρήση υδραργύρου κατασκευά-
στηκαν μεταγενέστερα από τους Hook, Huygens και Boyle.

Την ίδια περίοδο ο Hook παρατηρεί ότι οργανικά υλικά (όπως π.χ. οι τρίχες της αλο-
γοουράς) εκτείνονται με την υγρασία και έτσι δόθηκε η ιδέα κατασκευής του υγρομέ-
τρου. Μέχρι τον περασμένο αιώνα κατασκευάζονται όργανα ακριβείας για τη μέτρηση 
των βασικών ατμοσφαιρικών παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένου του βροχομέτρου και 
του ανεμομέτρου. Όλα αυτά τα επιστημονικά όργανα οδήγησαν στην ανακάλυψη και 
διατύπωση των βασικών νόμων των αερίων με παράδειγμα το ατμοσφαιρικό αέριο. Στο 
πρώτο ποσοτικό του πείραμα ο Boyle (1662) διαπιστώνει ότι αν η θερμοκρασία του αέρα 
διατηρηθεί σταθερή τότε διατηρείται σταθερό και το γινόμενο της πίεσης επί τον όγκο 
του αέρα. Ο 18ος και ο 19ος αιώνας ακολουθούν με σημαντικές ανακαλύψεις Νόμων της 
Φυσικής των αερίων όπως των Charles και Gay-Lussac (~1800) που καθιέρωσαν το Νόμο 
των αερίων και του Dalton (1805) που ανακάλυψε το Νόμο των «μερικών πιέσεων».

Οι πρώτες ιδέες για τις ειδικές θερμότητες των αερίων και η έννοια της λανθάνου-
σας θερμότητας, δηλαδή της μεταβολής της θερμότητας που ακολουθεί οποιαδήποτε 
μεταβολή φάσης, βρίσκονται στις εργασίες των Cavendish, Lavoisier και Priestley. Στην 
ίδια περίοδο εμφανίζεται το κλασικό σύγγραμμα του Bernoulli «Hydrodynamica» (1738), 
στο οποίο διαπραγματεύεται τους νόμους που καθορίζουν τη στατική και τη δυναμική 
των ρευστών. Το πεδίο αυτό αναπτύσσεται μαζί με τη θερμοδυναμική ραγδαία στο 19ο 
και στον 20ο αιώνα.

Ο Stokes (1842) αναπτύσσει τις εξισώσεις της κίνησης των ρευστών και ο Lord 
Kelvin (1867) διατυπώνει το Βασικό Θεώρημα Κυκλοφορίας. Σύμφωνα με αυτό το θεώ-
ρημα, σε ασυμπίεστο ρευστό και χωρίς τριβή η κυκλοφορία (δηλαδή η συνιστώσα της 
ταχύτητας σε μία κλειστή καμπύλη, ολοκληρωμένη κατά μήκος της καμπύλης) διατη-
ρείται. Το 1898 ο θεμελιωτής των αρχών της κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας και των 
ωκεανών, Bjerknes, γενικεύει το θεώρημα της κυκλοφορίας του Lord Kelvin. Η γενιά 
αυτών των θεμελιωτών των ατμοσφαιρικών κινήσεων του 19ου αιώνα συμπληρώνεται 
από τους Stokes, Reynolds και Helmholtz.

Στον ίδιο αιώνα τα πειράματα του Joule (1843) οδηγούν στον πρώτο Νόμο της 
Θερμοδυναμικής. Τα ζητήματα ακτινοβολίας και το πρόβλημα του μέλανος σώματος 
μελετούν οι Kirchoff, Stefan και Boltzmann, που οδήγησαν στον ομώνυμο Νόμο της 
ακτινοβολίας του μέλανος σώματος (ανάλογη της τέταρτης δύναμης της απόλυτης 
θερμοκρασίας). Το 1883 ο Langley μελετά τη διαφάνεια και τη διαπερατότητα της 
ατμόσφαιρας στην ακτινοβολία και αρχίζουν οι πρώτες μελέτες για το ισοζύγιο ακτινο-
βολίας στην ατμόσφαιρα. Η αλληλεπίδραση της ατμόσφαιρας με την ηλιακή και τη 
γήινη ακτινοβολία είναι και αυτή επιστημονικό προϊόν κυρίως του 19ου αιώνα με τις 
εργασίες των Fabry, Kelvin, Mie και άλλων. Στο τέλος του 19ου αιώνα καθορίζεται η 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ∆ομή και σύσταση της ατμόσφαιρας 3

σχέση ανάμεσα στην υδροστατική ισορροπία της ατμόσφαιρας και των θερμοδυναμι-
κών χαρακτηριστικών της, με την ανακάλυψη της τροπόπαυσης το 1899 από τον 
Teisserenc de Bort.

Η εξέλιξη των ατμοσφαιρικών επιστημών τον 20ο αιώνα είναι ραγδαία, ιδίως μετά 
το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και τη διεθνή συνεργασία στην παγκόσμια παρακολούθηση 
της ατμόσφαιρας, που ξεκίνησε στην αρχή κυρίως για λόγους καθημερινής πρόγνω-
σης του καιρού. Οι εργασίες ακτινοβολίας των Abbott, Angstrom και Dobson εισάγουν 
τη σημασία της ανώτερης ατμόσφαιρας στη δομή της αλλά και στην απορρόφηση επι-
κίνδυνων ακτινοβολιών του ήλιου προς τη γη. Ο Chapman ερμηνεύει την ύπαρξη του 
στρώματος του όζοντος (1932) καθώς και των ιονοσφαιρικών στρωμάτων με μία απλή 
φυσική θεωρία που στηρίζεται στην αλληλεπίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας με τα 
αέρια της ατμόσφαιρας. Η θεωρία αυτή τροποποιείται από τον Crutzen (1969) και 
συμπληρώνεται από τους Molina και Rowland (1973), οι οποίοι πρώτοι πρότειναν τον 
κίνδυνο κατάρρευσης του στρώματος του όζοντος από ανθρωπογενείς ουσίες. Η περι-
βαλλοντική αυτή θεωρία επιβεβαιώνεται με την ανακάλυψη της «τρύπας» του όζοντος 
της Ανταρκτικής από τον Ιάπωνα Chubachi και τους Βρετανούς Farman και Gardiner το 
1984-85 και οδηγεί στο Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ το 1987. Το 1996 απονέμεται στους 
Crutzen, Molina και Rowland το βραβείο Nobel Χημείας για τις θεωρίες τους σχετικά με 
το προστατευτικό στρώμα του όζοντος.

Οι εξελίξεις στην ανώτερη ατμόσφαιρα, στους ανέμους της και στις αλληλεπιδρά-
σεις της με τον ήλιο, το μεσοπλανητικό χώρο και την κατώτερη ατμόσφαιρα είναι 
ραγδαίες τις τελευταίες κυρίως δεκαετίες του 20ου αιώνα. Οι εργασίες των Humphrey 
και Abbot ακολουθούνται από σειρά προτάσεων για τις σχέσεις ήλιου-γης (Wilcox, 
Roberts, Reiter, Crutzen και των συνεργατών τους). Την ίδια περίοδο αναβιώνει το 
ζήτημα του “φαινομένου του θερμοκηπίου” και γενικότερα της μελέτης των κύκλων του 
άνθρακα και άλλων στοιχείων στην ατμόσφαιρα. Οι εργασίες των Bolin, Wigley, Hansen, 
Dickinson, Wang, Isaksen, Manabe και Houghton, ανάμεσα σε πλειάδα άλλων επιστη-
μόνων, βάζουν τις βάσεις που οδήγησαν στο Πρωτόκολλο του Κυότο το 1997. 

Οι επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο σύνολο του ατμοσφαιρικού 
περιβάλλοντος περιγράφονται στη δεκαετία του 80 με το όνομα «παγκόσμια μετα-
βολή». Η δεκαετία του 80 αποτελεί σταθμό στα ζητήματα του ατμοσφαιρικού περιβάλ-
λοντος όχι μόνο λόγω της αναγνώρισης της παγκοσμιότητας των διαφόρων κινδύνων 
(αραίωση του όζοντος, πυρηνικός χειμώνας, φαινόμενο θερμοκηπίου, παγκόσμια οξί-
νιση της ατμόσφαιρας), αλλά και διότι οδήγησε σε σημαντικές διεθνείς συμβάσεις 
(Πρωτόκολλα Μόντρεαλ, Κυότο και ∆ιάσκεψη του Ρίο). Στις αρχές του 21ου αιώνα, που 
γράφονται αυτές οι σελίδες, το ατμοσφαιρικό περιβάλλον βρίσκεται σε σημείο καμπής, 
γιατί ούτε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του παίρνονται ούτε όλες οι 
διεθνείς αποφάσεις και συμβάσεις τηρούνται κατά γράμμα, μολονότι η αλλαγή της 
σύστασης της ατμόσφαιρας είναι δεδομένη, όπως θα φανεί σε επόμενα κεφάλαια.
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4  Εισαγωγικά Μαθήματα στη Φυσική της Ατμόσφαιρας

1.2  Η κατακόρυφη κατανομή της πίεσης 
 και της θερμοκρασίας του αέρα
Ενώ η ατμοσφαιρική πίεση ελαττώνεται συνέχεια με το ύψος από τη μέση στάθμη της 
θάλασσας, η κατακόρυφη κατανομή της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας είναι διαφο-
ρετική σε διάφορες περιοχές υψών. Η πρώτη περιοχή που συναντάμε, γνώριμη σε εμάς 
γιατί εκεί γίνεται ο καιρός και όλα τα άλλα γνωστά μας καιρικά φαινόμενα, ονομάζεται 
τροπόσφαιρα. Ο όρος προέρχεται από τη λατινική λέξη «tropo» (αλλάζω) και την ελλη-
νική λέξη «σφαίρα». Η ευμετάβλητη αυτή περιοχή της ατμόσφαιρας είναι εκείνη στην 
οποία εξελίχτηκε η βιόσφαιρα από τότε που εμφανίστηκε η ζωή στον πλανήτη μας πριν 
από εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Και είναι βεβαίως η περιοχή που περιλαμβάνει 
σχεδόν το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Η τροπόσφαιρα χαρακτηρίζεται από ελάττωση της θερμοκρασίας του αέρα καθώς 
απομακρυνόμαστε από τη μέση στάθμη της θάλασσας του πλανήτη προς μεγαλύτερα 
ύψη. Ο ρυθμός ελάττωσης της θερμοκρασίας του αέρα με το ύψος οφείλεται αφενός  
στη σύσταση του ατμοσφαιρικού αερίου, αφετέρου  στην έλξη της γης. Ας δούμε όμως 
τα πράγματα αναλυτικότερα, αφού πρώτα καθορίσουμε τη μεταβολή της ατμοσφαιρι-
κής πίεσης με το ύψος.
Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να καταλάβουμε τη σημασία της υδροστατικής ισορρο-

πίας στο ατμοσφαιρικό αέριο. Την υδροστατική ισορροπία μπορούμε να δείξουμε με το 
εξής απλό παράδειγμα: Θεωρούμε στην ατμόσφαιρα κατακόρυφη στήλη εμβαδού Α 
μέσα στην οποία απομονώνουμε έναν κύλινδρο απειροστού πάχους dz, ο οποίος βρί-
σκεται σε ύψος z από τη μέση στάθμη της θάλασσας. Είναι προφανές ότι αν η ατμο-
σφαιρική πίεση στη βάση του κυλίνδρου είναι p τότε μέσα στον κύλινδρο η πίεση θα 
μεταβάλλεται από p έως p-dp, καθώς το ύψος θα μεταβάλλεται από z έως z+dz [Σχήμα 
(1.2.1)]. Ο κύλινδρος απειροστού πάχους dz θα ισορροπεί όταν η άνωση (Adp) αντι-
σταθμίζει το βάρος του (ρgAdz), όπου ρ η πυκνότητα του αερίου μέσα στον κύλινδρο. 
Είναι προφανές ότι η άνωση που δημιουργείται από τη διαφορά πίεσης μεταξύ της 
κάτω βάσης και της άνω βάσης του κυλίνδρου έχει φορά αντίθετη από το βάρος.

Η υδροστατική λοιπόν ισορροπία του αέριου κυλινδρικού όγκου με απειροστό 
πάχος dz οδηγεί στη σχέση:

 dp = - ρgdz (1.2.1)

η οποία είναι γνωστή ως υδροστατική εξίσωση. Το αρνητικό πρόσημο δηλώνει ότι η 
ατμοσφαιρική πίεση ελαττώνεται με το ύψος. Η υδροστατική εξίσωση είναι το άμεσο 
αποτέλεσμα της συγκράτησης του ατμοσφαιρικού αερίου από το πεδίο βαρύτητας της 
γης, χωρίς την έλξη της οποίας θα «σκόρπιζε» στο διάστημα.

Η ατμοσφαιρική πίεση στη μέση στάθμη της θάλασσας (όπου εκεί θεωρούμε το 
ύψος z=0) μπορεί να υπολογιστεί από το ολοκλήρωμα της (1.2.1) μέχρι το άπειρο. 
∆υστυχώς, επειδή η θερμοκρασία και επομένως και η πυκνότητα του αέρα μεταβάλλο-

Zerefos_kef_1.indd   4Zerefos_kef_1.indd   4 2/12/2008   3:13:53 μμ2/12/2008   3:13:53 μμ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ∆ομή και σύσταση της ατμόσφαιρας 5

νται με το ύψος z, η ολοκλήρωση της (1.2.1) για την εύρεση της συνολικής πίεσης του 
ατμοσφαιρικού αερίου δεν είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος εύρεσης της ατμοσφαι-
ρικής πίεσης. Αντίθετα, μετρήσεις ακριβείας από πάρα πολλούς σταθμούς της ατμο-
σφαιρικής πίεσης στη μέση στάθμη της θάλασσας έχουν δώσει ένα μέσο όρο που 
εί ναι ίσος με 1013.25x102 Νm-2. Αυτή η πίεση είναι γνωστή σαν πίεση μιας ατμόσφαιρας 
(1 atm) και στις ατμοσφαιρικές επιστήμες δίνεται σε μονάδες hectο Pascal (hPa), όπου 
1013.25x102 Νm-2=1013.25 hPa. Η μονάδα hPa αντικατέστησε την παλαιότερη μονάδα 
mbar (millibar), όπου 1hPa = 1mbar μετά την καθιέρωση του διεθνούς συστήματος 
μονάδων.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η πυκνότητα του αέρα που εμφα-
νίζεται στην εξίσωση (1.2.1) συνδέεται με τη θερμοκρασία του αέρα και την ατμοσφαι-
ρική πίεση με την καταστατική του ατμοσφαιρικού αερίου:

 p = ρRT  (1.2.2)

όπου Τ είναι η απόλυτη θερμοκρασία και η σταθερά R είναι ίση με την παγκόσμια στα-
θερά των αερίων R* διηρημένη με το «μέσο μοριακό βάρος» του ατμοσφαιρικού αερίου. 
Το ατμοσφαιρικό αέριο είναι ένα μείγμα αερίων, όπως θα δούμε στην παράγραφο της 
σύστασης, και έχει ένα μέσο μοριακό βάρος 28.96 Kg/Kmole. Αντίστοιχα η παγκόσμια 
σταθερά των αερίων είναι R* = 8.3143 J (mole)-1 K-1. Επομένως η σταθερά R, που ονο-
μάζεται σταθερά του ατμοσφαιρικού αερίου ή ειδική σταθερά του αέρα, έχει τιμή 287 
J Kg-1 K-1 και αναφέρεται στον ξηρό αέρα.
Το σύστημα των εξισώσεων (1.2.1) και (1.2.2) με τρεις αγνώστους p, ρ και Τ μπορεί 

κάτω από ορισμένες συνθήκες να συμπληρωθεί με τρίτη εξίσωση και να επιλυθεί. Για 

Σχήμα 1.2.1: Απειροστή κυλινδρική στήλη ατμοσφαιρικού αέρα σε υδροστατική ισορροπία.
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παράδειγμα, η τρίτη εξίσωση μπορεί να είναι εκείνη που περιγράφει τον Α΄ Νόμο της 
Θερμοδυναμικής: 

 dQ = cv dT+pdV (1.2.3)

στην οποία dQ είναι η μεταβολή της θερμότητας και cv η ειδική θερμότητα υπό στα-
θερό όγκο για τον αέρα (για τον ξηρό αέρα cv = 717 Jdeg-1 kg-1). Η (1.2.3) δείχνει ότι η 
προσφερόμενη ενέργεια ανά μονάδα μάζας στο ατμοσφαιρικό αέριο υπό μορφή θερ-
μότητας dQ διατίθεται αφενός για την αύξηση της εσωτερικής του ενέργειας αφετέ-
ρου για την παραγωγή του έργου εκτόνωσης pdv. 
Στην περίπτωση αδιαβατικής μεταβολής (dQ=0) και επειδή είναι μοναδιαία η μάζα 

(ρV=1), το προς επίλυση σύστημα που περιγράφει το ατμοσφαιρικό αέριο έχει τέσσε-
ρις εξισώσεις με τέσσερις αγνώστους:                       

 cv dT+pdV = 0 (1.2.4)

 p = ρRT (1.2.5)

 dp = -ρgdz (1.2.6)

  ρV = 1  (1.2.7)

Στο σημείο αυτό μπορούμε να κάνουμε την ακόλουθη μετατροπή: Αν διαφορίσουμε 
την καταστατική εξίσωση του ατμοσφαιρικού αερίου, τότε αυτή γίνεται:

 pdV+Vdp = RdT   (1.2.8)

και επειδή        

      cp – cv = R (1.2.9)

όπου cρ είναι η ειδική θερμότητα του ξηρού αέρα υπό σταθερή πίεση (cρ=1004Jdeg-1 
kg-1), η αντικατάσταση στην (1.2.4) μας δίνει τη σχέση: 

 cv dT+pdV = cpdT - Vdp (1.2.10)

Η εξίσωση (1.2.10) λόγω της αδιαβατικής μεταβολής κατά την οποία η μοναδιαία 
μάζα που μελετάμε δεν ανταλλάσσει ενέργεια (θερμότητα) με το περιβάλλον βάσει της 
(1.2.4) γίνεται:

 0 = cpdT  -Vdp (1.2.11)

η οποία λόγω της υδροστατικής εξίσωσης και της (1.2.7) γίνεται:

       cpdT = - gdz  (1.2.12)

από την οποία προκύπτει τελικώς ότι:

 
p

dT g
dz c  (1.2.13)
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Η σχέση (1.2.13) μας δίνει τη μεταβολή της θερμοκρασίας του αέρα με το ύψος σε 
ξηρή ατμόσφαιρα. Αυτή η σταθερή βαθμίδα μεταβολής της θερμοκρασίας του αέρα με 
το ύψος ονομάζεται ξηρή αδιαβατική θερμοβαθμίδα και συμβολίζεται με το γράμμα 
Γd. Αντικαθιστώντας τις προσεγγιστικές τιμές g=10ms-2 και cp=1000 J (deg)-1 Kg-1, βρί-
σκουμε ότι η ξηρή αδιαβατική θερμοβαθμίδα στην ξηρή ατμόσφαιρα είναι περίπου ίση 
με 10 βαθμούς ανά χιλιόμετρο ανόδου μέσα στην ατμόσφαιρα. Θα σημειώσουμε εδώ 
ότι ανεβαίνοντας σε ένα βουνό σε ύψος ενός χιλιομέτρου δεν έπεται ότι ο αέρας θα 
είναι στην κορυφή κατά 10 βαθμούς ψυχρότερος απ’ ό,τι στους πρόποδες. Η πραγμα-
τική θερμοβαθμίδα είναι πράγματι μικρότερη, κατά μέσον όρο περίπου ίση με -6.5 βαθ-
μούς ανά χιλιόμετρο, γιατί οι προηγούμενοι υπολογισμοί δεν έλαβαν υπόψη τους την 
ύπαρξη της υγρασίας στην ατμόσφαιρα. Παρ’ όλα αυτά βλέπουμε ότι με απλούς φυσι-
κούς συλλογισμούς μπορούμε να προσεγγίσουμε το ατμοσφαιρικό αέριο και να υπολο-
γίσουμε τις απλές φυσικές παραμέτρους του όπως την πίεση και τη θερμοκρασία 
καθώς και τις μεταβολές τους με το ύψος.

1.3  Ο διαχωρισμός της ατμόσφαιρας σε περιοχές
Ο διαχωρισμός της ατμόσφαιρας σε διάφορες περιοχές ανάλογα με τη μεταβολή της 
θερμοκρασίας του αέρα με το ύψος έγινε ήδη από τα τέλη του περασμένου αιώνα και 
τις αρχές του 20ου αιώνα. Η μεταβολή της θερμοκρασίας του αέρα με το ύψος θα ήταν 
μονότονα ελαττούμενη, αν δε συνέβαιναν αλλαγές στη σύσταση της ατμόσφαιρας και 
αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα συστατικά της και στην ηλιακή και γήινη ακτινοβολία. 
Με βάση τη μεταβολή της θερμοκρασίας με το ύψος, διακρίνουμε τις εξής περιοχές:

(1) Τροπόσφαιρα (Troposphere): Είναι η κατώτερη περιοχή της ατμόσφαιρας, γι' 
αυτό και μερικές φορές ονομάζεται και κατώτερη ατμόσφαιρα και εκτείνεται από το 
έδαφος μέχρι το ύψος των 12 ± 4 Km, ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος και την εποχή 
του έτους. Στην τροπόσφαιρα δημιουργείται ο «καιρός» και χαρακτηρίζεται από την 
ελάττωση της θερμοκρασίας με το ύψος, η οποία κατά μέσο όρο είναι ίση με 6.5°C/Km. 
Όπως είδαμε, η μεταβολή της θερμοκρασίας με το ύψος ονομάζεται στις ατμοσφαιρι-
κές επιστήμες θερμοβαθμίδα (lapse rate). Η άνω οριακή περιοχή της τροπόσφαιρας 
ονομάζεται τροπόπαυση (tropopause), όπως φαίνεται και στο Σχήμα (1.3.1). 

Η πηγή ενέργειας της τροπόσφαιρας είναι βέβαια η ηλιακή ακτινοβολία η οποία 
απορροφάται από την επιφάνεια της γης και η οποία, με τη σειρά της, θερμαίνει από 
κάτω την τροπόσφαιρα. Η τροπόσφαιρα θερμαινόμενη από τη βάση της είναι ασταθής 
(τυρβώδης) και η βασική διεργασία μεταφοράς της θερμότητας στην τροπόσφαιρα 
είναι η κατακόρυφη μεταφορά (convection), η οποία και είναι υπεύθυνη για την ψύξη 
της τροπόσφαιρας. Εκτός όμως από την ψύξη από την κατακόρυφη μεταφορά, οι 
υδρατμοί παίζουν σημαντικό ρόλο στη μεταφορά της θερμότητας μέσα στην τροπό-
σφαιρα. Πραγματικά, οι υδρατμοί απορροφούν την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέ-
μπει το έδαφος και βέβαια ξαναεκπέμπουν και στο υπέρυθρο. Μέρος από αυτή την 
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εκπεμπόμενη υπέρυθρη ακτινοβολία τους εκπέμπεται προς τα πάνω και, επειδή στην 
ανώτερη ατμόσφαιρα υπάρχουν μόνο ίχνη υδρατμών, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής 
της θερμικής ακτινοβολίας χάνεται προς το διάστημα. Βέβαια στο υπέρυθρο απορρο-
φούν και εκπέμπουν και άλλα τριατομικά μόρια (CO2 και O3), αλλά το όλο σχήμα της 
διάδοσης των ακτινοβολιών στο υπέρυθρο θα συζητηθεί σε επόμενη παράγραφο. Εν 
πάση περιπτώσει, η κατακόρυφη μεταφορά εξακολουθεί να είναι ο κυρίαρχος μηχανι-
σμός της ελάττωσης της θερμοκρασίας με το ύψος στην τροπόσφαιρα.

(2) Στρατόσφαιρα (Stratosphere): Πάνω από την τροπόπαυση η θερμοκρασία 
παραμένει σχεδόν σταθερή για λίγα χιλιόμετρα (σχεδόν ανεξάρτητη από το ύψος) 

Σχήμα 1.3.1: Μεταβολή της θερμοκρασίας με το ύψος στο σύνολο της γήινης ατμόσφαιρας 
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[Σχήμα (1.3.1)] και μετά αυξάνει μέχρι περίπου τα 50 χιλιόμετρα, όπου η περιοχή γίνε-
ται σχεδόν ισόθερμη και ονομάζεται στρατόπαυση (stratopause). Επειδή η θερμοκρα-
σία αυξάνει γενικά με το ύψος στη στρατόσφαιρα, αυτή η περιοχή είναι πολύ πιο ευστα-
θής από την τροπόσφαιρα. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι αυτή η περιοχή είναι ήρεμη. 
Αντίθετα, υπάρχουν περιπτώσεις που στα μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη εκδηλώνο-
νται πολύ βίαιες μεταβολές της θερμοκρασίας της στρατόσφαιρας κατά το χειμώνα ή 
την άνοιξη, αλλά αυτές είναι έξω από την ύλη αυτού του κεφαλαίου.

Η αύξηση της θερμοκρασίας της στρατόσφαιρας με το ύψος οφείλεται στο στρώμα 
του όζοντος το οποίο, όπως θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο, απορροφά την ηλιακή 
ακτινοβολία στα μήκη κύματος μεταξύ των 200 nm και 300 nm και αυτή η διεργασία 
είναι εκείνη που αποτελεί τη βασική πηγή θέρμανσης της στρατόσφαιρας. 

(3) Μεσόσφαιρα (Mesosphere): Χαρακτηρίζεται από τη δραματική πτώση της θερ-
μοκρασίας με το ύψος και εκτείνεται από τη στρατόπαυση μέχρι τα 80 χιλιόμετρα περί-
που όπου βρίσκεται η περιοχή της μεσόπαυσης (mesopause), όπως φαίνεται και στο 
Σχήμα (1.3.1). Η μεσόπαυση είναι η πιο ψυχρή περιοχή της γήινης ατμόσφαιρας. Εξαι-
τίας της θερμοβαθμίδας της η μεσόσφαιρα ψύχεται τόσο από την κατακόρυφη μετα-
φορά όσο και από την ακτινοβολία των αερίων CO2 και O3. 

(4) Θερμόσφαιρα (Thermosphere): Πάνω από τη μεσόπαυση εκτείνεται η θερμό-
σφαιρα στην οποία, εκτός από τη σχεδόν ισόθερμη βάση της, η θερμοκρασία αυξάνει 
μονότονα με το ύψος και εκτείνεται περίπου μέχρι τα 400 χιλιόμετρα, όπου επικρατεί 
(κινητική) θερμοκρασία 1000°Κ ή ακόμη και μεγαλύτερη εξαρτώμενη από την ηλιακή 
δραστηριότητα. Οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται αυτή η σημαντική αύξηση της 
(κινητικής) θερμοκρασίας της θερμόσφαιρας με το ύψος είναι οι εξής: (α) η μεγάλη 
αραίωση του αέρα σε αυτά τα μεγάλα ύψη, (β) η έλλειψη τριατομικών μορίων, (γ) η ηλια-
 κή ακτινοβολία σε μήκη κύματος μικρότερα των 175 nm και (δ) η ενέργεια που εκλύεται 
από διάφορες εξώθερμες χημικές αντιδράσεις. Οι μεγάλες αυτές θερμοκρασίες επιβε-
βαιώνουν την έλλειψη διεργασιών απόψυξης της θερμόσφαιρας και η μόνη σοβαρή 
διεργασία ψύξης της θερμόσφαιρας γίνεται με αγωγή της θερμότητας προς τα κάτω.

(5) Εξώσφαιρα: Το όριο όπου παύει η αύξηση της θερμοκρασίας της θερμόσφαι-
ρας είναι η περιοχή της θερμόπαυσης (thermopause) και από εκεί και πάνω η ατμό-
σφαιρα είναι ισόθερμη και ονομάζεται εξώσφαιρα. Η μέση ελευθέρα διαδρομή των 
μορίων στην εξώσφαιρα, δηλαδή η διαδρομή μεταξύ δύο συγκρούσεων ενός μορίου ή 
ατόμου, είναι πολύ μεγάλη. Η βάση της εξώσφαιρας βρίσκεται στα ύψη μεταξύ των 400 
και 500 χιλιομέτρων, εξαρτώμενη από την ηλιακή δραστηριότητα. Σε αυτά τα μεγάλα 
ύψη με τη σχετικά μεγάλη θερμική αγωγιμότητα, ουδέτερα άτομα μπορούν να διαφύ-
γουν την έλξη του πεδίου βαρύτητας της γης και να ακολουθήσουν γενικά βλητικές 
τροχιές στο εγγύς διάστημα.
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Σε ύψη μεγαλύτερα των 400-500 χιλιομέτρων βρίσκεται λιγότερο από το ένα δισε-
κατομμυριοστό της μάζας της ατμόσφαιρας και η μέση ελευθέρα διαδρομή ενός ατμο-
σφαιρικού σωματίου είναι τόσο μεγάλη (μεγαλύτερη από 100 χιλιόμετρα) ώστε τα διά-
φορα σωμάτια να ακολουθούν γενικά βαλλιστικές τροχιές (όπως δηλαδή και οι πύραυ-
λοι) και έτσι άλλα σωμάτια χάνονται στο διάστημα και άλλα ξαναγυρίζουν πίσω στη γη. 
Αγνοώντας τις συγκρούσεις με άλλα σωμάτια, για ένα σωμάτιο που κινείται κάθετα 

προς τα πάνω με ταχύτητα V μπορούμε να ορίσουμε μονοσήμαντα μία ταχύτητα δια-
φυγής Vδ την οποία πρέπει να έχει αυτό το σωμάτιο για να μπορέσει, καταρχήν, να δια-
φύγει στο διάστημα. Αυτό βέβαια θα συμβεί όταν η κινητική του ενέργεια ( 2 / 2mV ) είναι 
μεγαλύτερη ή το πολύ ίση με τη δυναμική ενέργεια του σωματίου (mgr) μάζας m στην 
απόσταση r από το κέντρο της γης λόγω του πεδίου βαρύτητας. Η οριακή τιμή για την 
ταχύτητα διαφυγής Vδ είναι:

 Vδ = 2gr  (1.3.1)

όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας σε απόσταση r από το κέντρο της γης. Στην επι-
φάνεια της γης Vδ = 11.2 Km/s και από την τελευταία εξίσωση προκύπτει ότι η ταχύ-
τητα διαφυγής είναι συνάρτηση μόνο του ύψους.
Εξάλλου, η κινητική θεωρία των αερίων αποδεικνύει ότι οι ταχύτητες των σωματίων 

ενός αερίου που βρίσκεται σε θερμική ισορροπία κατανέμονται κατά Maxwell. Από τη 
σχετική θεωρία προβλέπεται ότι σε αυτή την κατανομή η πιθανότερη ταχύτητα Vπ  ενός 
σωματίου μάζας m σε απόλυτη θερμοκρασία Τ δίνεται από τη σχέση:

 Vπ = 
1/22kT

m
 (1.3.2)

Η (1.3.2) προϋποθέτει ισοκατανομή της κινητικής ενέργειας μεταξύ των διαφόρων 
σωματίων κατά τέτοιο τρόπο ώστε η μέση ταχύτητα των ελαφρότερων σωματίων να 
είναι μεγαλύτερη από τη μέση ταχύτητα των βαρύτερων σωματίων. Οι ταχύτητες λοι-
πόν, των διαφόρων σωματίων θα έχουν σε αυτή την περίπτωση συγκεκριμένη την κατα-
νομή τους γύρω από την πιθανότερη ταχύτητα Vπ. Ο Πίνακας 1.3.1 δείχνει το ποσοστό 
των σωματίων ενός αερίου που έχουν ταχύτητα ορισμένα πολλαπλάσια της Vπ σε αυτή 
την κατανομή (π.χ. μόνο το 2% των σωματίων έχουν ταχύτητα διπλάσια από την πιθανό-
τερη ταχύτητα). 

Πίνακας 1.3.1

V/ Vπ Ποσοστό σωματίων

1 0.5
2 0.02
3 0.0001
4 0.000001

Zerefos_kef_1.indd   10Zerefos_kef_1.indd   10 2/12/2008   3:13:53 μμ2/12/2008   3:13:53 μμ


	c9789607182401
	d9789607182401


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Press Quality\(GRAM-4\)'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




