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Απλοποιημένες προσομοιώσεις της επιφανειακής θερμοκρασίας 
της γης 

1. Η φύση της ηλιακής και γήινης ακτινοβολίας 

Οι κύριες πηγές και καταβόθρες ενέργειας για τη γη σαν σύνολο είναι η ηλιακή και η 

γήινη ακτινοβολία, αντίστοιχα. Η ηλιακή ακτινοβολία ταξιδεύει με τη μορφή ηλεκτρο-

μαγνητικών κυμάτων με την ταχύτητα του φωτός c ( 8 12.9973 10 m s−×  στο κενό). Η η-

λιακή ακτινοβολία χαρακτηρίζεται από το μήκος κύματος λ και τη συχνότητα ν που 

συνδέονται με τη σχέση cλν = . 

Η ηλιακή ακτινοβολία καλύπτει ολόκληρο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (βλ. Εικόνα 1) 

από τις ακτίνες γ και χ, διαμέσου της υπεριώδης, ορατής, και υπέρυθρης ακτινοβολίας 

στα μικροκύματα και τα ραδιοκύματα.  

 

Εικόνα 1 Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα 
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Πηγή Petty (2006, σελ. 59) 

Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα διαιρέθηκε από τους επιστήμονες σε λίγες φασματικές 

περιοχές. Οι κυριότερες φασματικές περιοχές και τα αντίστοιχα διαστήματα μήκους 

κύματος δίδονται στον Πίνακα 1. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα όρια των φασματι-

κών περιοχών έχουν οριστεί αυθαίρετα και δεν έχουν πραγματική φυσική σημασία. Για 

παράδειγμα, δεν υπάρχει απότομη αλλαγή στη συμπεριφορά της ακτινοβολίας καθώς 

περνάμε από τα μικροκύματα στην υπέρυθρη περιοχή του φάσματος 

Πίνακας 1 Περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος 

Περιοχή Φασματική 
περιοχή 

Κλάσμα της συνολικής 
ηλιακής ακτινοβολίας 
που βρίσκεται στην 
περιοχή αυτή 

Αλληλεπίδραση της φασματικής 
περιοχής με την ατμόσφαιρα 

Ακτίνες Χ λ< 0.01 μm  Φωτο-ιονίζει όλα τα είδη; 
Απορροφάται στην ανώτερη ατ-
μόσφαιρα 

Ακραίο UV 0.01<λ< 0.1 
μm 

63 10−×  Φωτο-ιονίζει το οξυγόνο και το άζω-
το; Απορροφάται πάνω από 90 Km 

 
Μακρινό UV 

 
0.1<λ< 0.2 
μm 

 
0.01% 

Φωτο-διασπά το οξυγόνο; Απορρο-
φάται πάνω από 50 Km 

UV-C 0.2<λ< 0.28 
μm 

0.5% Φωτο-διασπά το οξυγόνο και το 
όζον; Απορροφάται μεταξύ 30 και 
60 Km 

UV-B 0.28<λ< 0.32 
μm 

1.3% Κατά το πλείστο απορροφάται από 
το όζον στη στρατόσφαιρα; Είναι 
υπεύθυνη για τα ηλιακά εγκαύματα 

UV-A 0.32<λ< 0.4 
μm 

6.2% Φθάνει στην επιφάνεια 

Ορατό 0.4<λ< 0.7 
μm 

39% Η ατμόσφαιρα είναι κατά το πλείσ-
το διαφανής στο ορατό 

Κοντινό υπέ-
ρυθρο 

0.7<λ< 4 μm 52% Απορροφάται μερικά κυρίως από το 
νερό 

Θερμικό υπέ-
ρυθρο 

4<λ< 50 μm 0.9% Απορροφάται και εκπέμπεται από 
τους υδρατμούς, το διοξείδιο του 
άνθρακα, το όζον, και άλλα ίχνη αε-
ρίων 

Μακρινό υπέ-
ρυθρο 

0.05<λ< 1 
mm 

 Απορροφάται από τους υδρατμούς 

μικροκύματα 1 mm<λ  Τα σύννεφα είναι πρακτικά δια- 
φανή στα μικροκύματα; Η ατμόσφα-
ιρα είναι ημιδιαφανής. 

Πηγή Petty (2006, σελ. 59) 
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Η πιο σημαντική μερίδα του φάσματος που σχετίζεται με τη μεταφορά ενέργειας από 

τον ήλιο στο κλιματικό σύστημα εκτείνεται από το υπεριώδες στο κοντινό υπέρυθρο 

(βλ. Πίνακα 1). 

Ουσιαστικά όλη η ενέργεια που εισέρχεται στην γήινη ατμόσφαιρα έρχεται από τον ή-

λιο επειδή η αγωγή θερμότητας από το εσωτερικό της γης (προερχόμενη από τη ραδιε-

νεργό διάσπαση) είναι αμελητέα Η εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία μερικά απορροφι-

έται, μερικά σκεδάζεται, και μερικά ανακλάται από τα ποικίλα αέρια της ατμόσφαιρας, 

αερολύματα και σύννεφα. Το υπόλοιπο που φθάνει στην επιφάνεια της γης κατά μέγα 

μέρος απορροφιέται από τους ωκεανούς, την λιθόσφαιρα, την κρυόσφαιρα, και τη βι-

όσφαιρα, και μόνο ένα μικρό μέρος ανακλάται. Σύμφωνα με τον πρώτο νόμο της θερ-

μοδυναμικής η απορροφημένη ενέργεια μπορεί να μετασχηματισθεί σε εσωτερική ε-

νέργεια ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή έργου εμφανιζομένη σαν δυνα-

μική είτε κινητική ενέργεια. 

Επειδή η γη μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε ισορροπία το ποσό της εισερχομένης 

στο κλιματικό σύστημα ενέργειας πρέπει να εξισορροπείται από ένα ίσο ποσό εξερχό-

μενης ενέργειας. Η εξερχόμενη ενέργεια είναι επίσης με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας που εκπέμπεται από την επιφάνεια της γης και την ατμόσφαιρα.  

Στην Εικόνα 2 φαίνεται η φασματική κατανομή της ηλιακής ακτινοβολίας στην κορυφή 

της ατμόσφαιρας (εξωτερική καμπύλη) και στο επίπεδο της θάλασσας (εσωτερική καμ-

πύλη) με μέσες ατμοσφαιρικές συνθήκες με τον ήλιο στο ζενίθ. Οι σκιασμένες επιφάνε-

ιες αναπαριστάνουν απορρόφηση από ποικίλα ατμοσφαιρικά αέρια. Η μη σκιασμένη 

επιφάνεια μεταξύ των δύο καμπύλων παριστάνει το κομμάτι της ηλιακής ακτινοβολίας 

που σκεδάζεται πίσω στο διάστημα από τον αέρα, τους υδρατμούς, τη σκόνη, τα αερο-
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λύματα και ανακλάται από τα σύννεφα. Για την καμπύλη στην κορυφή της ατμόσφαι-

ρας το ολοκλήρωμα 2

0

1372E d W mλ λ
∞

−∫   αναπαριστάνει την ηλιακή σταθερά. 

 

Εικόνα 2 Η φασματική κατανομή της ηλιακής ακτινοβολίας 

Πηγή Peixoto και Oort (1992, page 92)   

Αν θεωρήσουμε τον ήλιο και τη γη σαν μαύρα σώματα θερμοκρασίας 6000 Κ και 255 

Κ αντίστοιχα τότε από τον νόμο του Planck  

2

5

2( )
[exp( ) 1]

B

hcT hc
k

λ
λ

Ε =
−Τ

 

και τον νόμο μετατόπισης του Wien max
wk

T
λ =  όπου wk =2897 μm K, προκύπτουν οι 

καμπύλες μαύρου σώματος για την ηλιακή και γήινη ακτινοβολία της Εικόνας 3.  
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Εικόνα 3  Καμπύλες μαύρου σώματος για την ηλιακή και γήινη ακτινοβολία  

Πηγή Peixoto και Oort (1992, page 93) 

Λόγω της μεγάλης διαφοράς θερμοκρασίας στην ηλιακή και γήινη θερμοκρασία, η ει-

σερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία έχει μέγιστο στην ορατή περιοχή ( 0.5 mµ ) ενώ η ε-

ξερχόμενη γήινη ακτινοβολία έχει μέγιστο στην υπέρυθρη περιοχή του φάσματος (

10 mµ ). Το μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας που ενδιαφέρει το κλιματι-

κό σύστημα βρίσκεται από 0.1 έως 2.0 μm στην υπεριώδη, τη ορατή, και στην κοντινή 

υπέρυθρη περιοχή, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της εξερχόμενης γήινης ακτινοβολίας στο 

διάστημα βρίσκεται στην υπέρυθρη περιοχή μεταξύ 4.0 και 60 μm. Η ενέργεια λοιπόν 

που ψύχει και θερμαίνει το κλιματικό σύστημα διακρίνεται σε δύο είδη: τη μικρή μήκο-

υς ή ηλιακή ακτινοβολία με 4 mλ µ  και τη μεγάλου μήκους κύματος ή γήινη ακτινο-

βολία με 4 mλ µ≥ . Ο μαθηματικός και φυσικός χειρισμός αυτών των δύο ειδών ακτι-

νοβολίας είναι τελείως διαφορετικός. 

Επειδή η ηλιακή ακτινοβολία έρχεται από μια πηγή που βρίσκεται πολύ μακριά μπορεί 

να θεωρηθεί σαν δέσμη παράλληλων ακτινών. Αντίθετα, η γήινη ακτινοβολία έρχεται 

από όλες τις διευθύνσεις επειδή κάθε μόριο ενεργεί σαν ένας μικροσκοπικός ήλιος για 

τη θερμική διάχυτη ακτινοβολία. Στις συχνότητες της ηλιακής ακτινοβολίας λαμβάνει 

χώρα μόνο απορρόφηση της ακτινοβολίας από τη γη επειδή η γη δεν εκπέμπει στις συχ-
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νότητες αυτές. Αντίθετα στις συχνότητες της γήινης ακτινοβολίας λαμβάνει χώρα α-

πορρόφηση και εκπομπή επειδή η γη απορροφά και εκπέμπει στις συχνότητες αυτές. 

2. Ο νόμος του Planck 

Το μαύρο σώμα είναι εκείνο το ιδανικό σώμα ή σύνολο μορίων που απορροφά πλήρως 

την προσπίπτουσα ακτινοβολία και έχει μεγίστη εκπομπή σε όλα τα μήκη κύματος και 

σε όλες τις διευθύνσεις. Η μονοχρωματική ποσότητα της ακτινοβολίας λΕ που εκπέμπει 

ένα μαύρο σώμα περιγράφεται από τον νόμο του Planck: 

2

5

2( )
[exp( ) 1]

B

hcT hc
k

λ
λ λ

Ε =
−Τ

 

όπου Τ η απόλυτη θερμοκρασία, 8 12,998 10c m s−= ×  είναι η ταχύτητα του φωτός, 

346,626 10h J s−= × είναι η σταθερή του Planck, και 231,381 10B
Jk K

−= ×  είναι η στα-

θερή του Boltzmann. Η ακτινοβολία του μαύρου σώματος είναι ανεξάρτητη από τη διε-

ύθυνση. Η μονοχρωματική ποσότητα ακτινοβολίας (irradiance) είναι ισχύς ανά τετρα-

γωνικό μέτρο. Από το νόμο του Planck προκύπτουν δύο σημαντικοί νόμοι: ο νόμος του 

Wien και ο νόμος των Stefan-Boltzmann (Ζερεφός, 2009). 

3. Ο νόμος μετατόπισης του Wien 

Θέτοντας την παράγωγο της 
2

5

2( )
[exp( ) 1]

B

hcT hc
k

λ
λ λ

Ε =
−Τ

ως προς λ ίση με μηδέν 

βρίσκουμε το μήκος κύματος που αντιστοιχεί στο μέγιστο της εκπομπής ενός μαύρου 

σώματος θερμοκρασίας Τ. Αν το μήκος κύματος εκφραστεί σε μικρόμετρα (μm) και η 

απόλυτη θερμοκρασία σε βαθμούς Kelvin, τότε ο νόμος του Wien γράφεται: 
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max , 2897w
w

k ό k m K
T

λ που µ= =  

όπου maxλ  το μήκος κύματος στο μέγιστο και Τ η απόλυτη θερμοκρασία (Ζερεφός, 

2009) . 

4. Ο νόμος Stefan-Boltzmann 

Αν ολοκληρώσουμε τη μονοχρωματική ποσότητα ακτινοβολίας του Νόμου του Planck 

για όλα τα μήκη κύματος, τότε αποδεικνύεται ότι: 8 4(5.67 10 )E T−= × , όπου η σταθερά 

8 2 45.67 10 degWmσ − − −= ×  ονομάζεται σταθερά των Stefan-Boltzmann και Τ είναι  η 

απόλυτη θερμοκρασία (Ζερεφός, 2009). 

Εφαρμογές 

4.1. Το μοντέλο μαύρου σώματος της γης 

Στο μοντέλο αυτό η γη θεωρείται ότι απορροφά και εκπέμπει την ακτινοβολία σαν ένα 

μαύρο σώμα . 

Εάν τοποθετηθεί ένας επίπεδος δίσκος κάθετα στις ηλιακές ακτίνες ακριβώς έξω από 

την ατμόσφαιρα της γης, περίπου σε απόσταση 150 × 106 Km από το ήλιο, η προσπίπ-

τουσα ηλιακή ενέργεια ανά μονάδα χρόνου και ανά μονάδα επιφάνειας είναι Ω = 1372 

W/m2. 
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Εικόνα 4 Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στη γη 

Πηγή Harte (1998, σελ. 70) 

Όπως προκύπτει από την Εικόνα 4 η προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια πάνω στον κύκλο 

Α εμβαδού 2rπ κατανέμεται στην επιφάνεια της γης η οποία μπορεί να θεωρηθεί σαν 

σφαίρα ακτίνα r εμβαδού 24 rπ . Επομένως η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στη γη 

κατά μέσο όρο είναι 2 21372 / 343 /
4 4

W m W mΩ
= = . Η ενέργεια αυτή θερμαίνει τη γη 

σε θερμοκρασία T.  

Σε κατάσταση ισορροπίας από την αρχή διατήρηση της ενέργειας προκύπτει ότι  

4

4
σ Ω
Τ =  όπου 8 2 45.67 10 / ( sec )J m Kσ −= × . Με αντικατάσταση των σ και Ω 

και εκτέλεση των πράξεων βρίσκουμε ότι Τ=278.68 °K 

4.2. Το μοντέλο μαύρου σώματος με albedo 

Η γη έχει ένα συντελεστή ανάκλασης, που ονομάζεται albedo, περίπου 0.30 . Αυτό ση-

μαίνει ότι περίπου το 30 % της προσπίπτουσας ακτινοβολίας ανακλάται κατευθείαν 

 πίσω στο διάστημα. Το υπόλοιπο 70 % απορροφάται από τη γη και εκπέμπεται στο υ-

πέρυθρο. 
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Εικόνα 5 Εισερχόμενη και εξερχόμενη ακτινοβολία 

Πηγή Harte (1988, σελ. 71) 

Όπως προκύπτει από την Εικόνα 5, σε κατάσταση ισορροπίας πρέπει η εισερχόμενη 

ακτινοβολία inF να είναι ίση με την εξερχόμενη outF επομένως ( )4 1
4
a

Tσ
− Ω

=
   

από 

όπου προκύπτει ότι ( )4 1
4
α
σ

− Ω
Τ =   . Αντικαθιστώντας τις τιμές των Ω, α, και σ στη 

σχέση αυτή βρίσκουμε ότι Τ=254.90 ° K. (Harte, 1998; Beckers, Jean-Marie., 

Gushman-Roisin, B., 2011). Η θερμοκρασία αυτή αναφέρεται σαν θερμοκρασία μαύ-

ρου σώματος ή ενεργός θερμοκρασία της γης. 

Η τιμή Τ=254.90 ° K δεν είναι ίση με τη μέση τιμή της θερμοκρασίας της επιφάνειας 

της γης, που όπως προκύπτει από τις μετρήσεις είναι περίπου 290 Κ. Η επιφάνεια της 

γης πράγματι εκπέμπει υπέρυθρη ακτινοβολία, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της ακτινο-

βολίας αυτής απορροφάται από την ατμόσφαιρα και έπειτα επανεκπέμπεται μέσα στην 

ατμόσφαιρα. Ακτινοβολία που εκπέμπεται από τα υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαι-

ρας έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να διαφύγει κατευθείαν στο διάστημα. Η ζώνη της ατ-

μόσφαιρας που ακτινοβολεί κατευθείαν στο διάστημα βρίσκεται πάνω από τη μέση 

τροπόσφαιρα (Harte, 1998, σελ. 72). Η μέση θερμοκρασία της ζώνης αυτής είναι 250 ̊ 

K που είναι αρκετά κοντά στη τιμή των 255 ̊ Κ που υπολογίσαμε.  
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4.3. Η παγκόσμια θερμική μηχανή 

Η σημασία της ακτινοβολίας για τον καιρό και το κλίμα μπορεί να εκτιμηθεί καλύτερα 

αν εξετάσουμε προσεκτικά την Εικόνα 6. 

 

Εικόνα 6  Η μέση ετήσια κατανομή ακτινοβολίας σαν συνάρτηση του γεωγραφικού πλάτους 

Πηγή Petty (2006, σελ. 4) 

Στην Εικόνα 6 απεικονίζεται τόσο η κατανομή της μέσης ετήσιας απορροφημένης ηλι-

ακής ακτινοβολίας ( η καμπύλη στην κορυφή) όσο και η κατανομή της μέσης ετήσιας 

εκπεμπόμενης μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολίας ( η καμπύλη με συνεχή γραμμή) 

σαν συνάρτηση του γεωγραφικού πλάτους. Η καμπύλη στη βάση απεικονίζει την δια-

φορά ανάμεσα στην εισερχόμενη και εξερχόμενη ενέργεια στο κλιματικό σύστημα σαν 

συνάρτηση του γεωγραφικού πλάτους. Στην τροπική ζώνη, περισσότερη ενέργεια λαμ-

βάνεται από τον ήλιο από όση χάνεται στο διάστημα με τη μορφή ακτινοβολίας μεγά-

λου μήκους κύματος. Αντίθετα, στις πολικές περιοχές λιγότερη ενέργεια λαμβάνεται 

από τον ήλιο από όση χάνεται στο διάστημα Εάν δεν υπήρχαν αντισταθμιστικές διαδι-

κασίες, η τροπική ζώνη θα συνέχιζε να θερμαίνεται πολύ πάνω από την τρέχουσα θερ-

μοκρασία της, και οι πόλοι θα ψυχόταν ακόμη περισσότερο. Το καθαρό αποτέλεσμα 
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αυτής της ανισορροπίας είναι η δημιουργία βαθμίδων θερμοκρασίας. Βαθμίδες θερμοκ-

ρασίας σε ένα ρευστό όπως η ατμόσφαιρα αναπόφευκτα δημιουργούν βαθμίδες πίεσης 

οι οποίες θέτουν σε κίνηση το ρευστό. Οι κινήσεις αυτές του ρευστού ελαττώνουν τις 

βαθμίδες θερμοκρασίας μεταφέροντας θερμότητα από τις θερμές στις ψυχρές περιοχές. 

Όλες οι κυκλοφορίες οι οποίες παρατηρούνται στους ωκεανούς και στην ατμόσφαιρα 

στοχεύουν την ελάττωση των βαθμίδων θερμοκρασίας.  

Μια θερμική μηχανή ορίζεται σαν ένα σύστημα το οποίο μετατρέπει μια βαθμίδα θερ-

μοκρασίας σε μηχανικό έργο. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μεταφορά θερμότητας από μια 

θερμή πηγή σε μια ψυχρή.  

Το σύστημα γη – ατμόσφαιρα μπορεί να θεωρηθεί σαν μια θερμική μηχανή με θερμή 

πηγή την τροπική ζώνη και ψυχρή πηγή τις πολικές περιοχές. Μηχανικό έργο παράγεται 

από τα ρεύματα και τους ανέμους. 

5. Εκπεμπτικότητα 

Εισαγάγουμε την έννοια της εκπεμπτικότητας, η οποία δεν είναι τίποτα περισσότερο 

παρά η αναλογία αυτού που εκπέμπεται από μια δεδομένη επιφάνεια ως προς αυτό που 

θα εξέπεμπε εάν ήταν μαύρο σώμα. 

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον: 1) η εκπεμπτικότητα σε ένα μόνο 

μήκος κύματος 2) η εκπεμπτικότητα σε μια ευρύτερη περιοχή μηκών κύματος Η πρώτη 

περίπτωση είναι περισσότερο ενδιαφέρουσα σε εφαρμογές μέτρησης από απόστασης 

(remote sensing), στις οποίες ενδιαφερόμαστε κυρίως για εντάσεις και όχι για ποσότη-

τες ακτινοβολίας. Η δεύτερη περίπτωση είναι περισσότερο ενδιαφέρουσα σε υπολογισ-

μούς μεταφοράς ακτινοβολίας, στις οποίες ενδιαφερόμαστε περισσότερο για ποσότητες 

ακτινοβολίας (ισχύς ανά μονάδα επιφάνειας που προσπίπτει από όλες τις κατευθύνσεις) 
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παρά για εντάσεις (ισχύς ανά μονάδα επιφάνειας που προσπίπτει από μια δεδομένη κα-

τεύθυνση).  

5.1. Μονοχρωματική εκπεμπτικότητα 

Θεωρούμε μια επιφάνεια η οποία εκπέμπει λιγότερη ακτινοβολία σε ένα δομένο μήκος 

κύματος λ και θερμοκρασία Τ από αυτή που προβλέπεται από τη συνάρτηση του 

Planck. Εάν η πραγματική ένταση της εκπομπής είναι λΙ , τότε η μονοχρωματική εκ-

πεμπτικότητα της επιφάνειας ορίζεται ως 

( )
I

E T
λ

λ
λ

ε ≡  

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η εκπεμπτικότητα λε μπορεί να είναι συνάρτηση άλλων 

μεταβλητών όπως είναι η θερμοκρασία Τ, η αζιμουθιακή γωνία φ, και η ζενιθία γωνία θ 

βλ. Εικόνα 7. 

 

Εικόνα 7 σφαιρικές συντεταγμένες 

Πηγή http://en.wikipedia.org/wiki/Spherical_coordinate_system 

Γενικά 0 1λε≤ ≤ . Όταν 1λε = , η επιφάνεια είναι στην πραγματικότητα ένα μαύρο σώ-

μα σε αυτό το μήκος κύματος. 

5.2. Εκπεμπτικότητα γκρίζου σώματος 
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Σε αναλογία με την μονοχρωματική εκπεμπτικότητα που ορίσαμε παραπάνω, μπορούμε 

να ορίσουμε την εκπεμπτικότητα του γκρίζου σώματος ε σαν την αναλογία της παρα-

τηρούμενης ποσότητας ακτινοβολίας που εκπέμπει μια επιφάνεια σε μια περιοχή μηκών 

κύματος ως προς αυτήν που προβλέπεται από την σχέση των Stefan-Boltzmann: 

4

Fε
σ

≡
Τ

 

Μιλώντας αυστηρά, καμιά επιφάνεια δεν είναι πραγματικά γκρίζα σε όλο το ηλεκτρο-

μαγνητικό φάσμα. Επομένως, η χρήση της εκπεμπτικότητας γκρίζου σώματος (ή απορ-

ροφητικότητας) στους υπολογισμούς συνεπάγεται μια προσέγγιση. Είναι ωστόσο μια 

βολική και χρήσιμη απλούστευση, ειδικά για τα είδη των προβλημάτων που συναντάμε 

στη διάδοση ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα. 

Μερικές φορές, είναι χρήσιμο να εφαρμόσουμε την έννοια της εκπομπής του γκρίζου 

σώματος σε μια περισσότερο περιορισμένη περιοχή μηκών κύματος [ ]1 2,λ λ , οπότε 

1 2
1 2

1 2

( , )( , )
( , )B

F
F

λ λε λ λ
λ λ

≡  

όπου 1 2( , )F λ λ είναι η ποσότητα ακτινοβολίας που εκπέμπεται πραγματικά από την επι-

φάνεια μεταξύ των μηκών κύματος 1λ και 2λ , και  

2

1

1 2( , ) ( )BF d
λ

λ
λ

λ λ π λ≡ Ε Τ∫  

 Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε εύλογα να επιχειρήσουμε να χαρακτηρίσουμε την εκ-

πεμπτικότητα μιας επιφάνειας μόνο στη θερμική περιοχή του υπερύθρου όταν σκοπεύ-

ουμε να κάνουμε απλούς υπολογισμούς που σχετίζονται με το ενεργειακό ισοζύγιο της 

ακτινοβολίας.  
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6. Απορροφητικότητα και ανακλαστικότητα 

Όταν η ακτινοβολία προσπίπτει πάνω σε μια επιφάνεια, ένα μέρος της ανακλάται και το 

υπόλοιπο απορροφάται. Το κλάσμα που απορροφάται ονομάζεται απορροφητικότητα 

ενώ το κλάσμα που ανακλάται ονομάζεται ανακλαστικότητα. 

Θα χρησιμοποιήσουμε τα σύμβολα α και r για την απορροφητικότητα και ανακλαστι-

κότητα αντίστοιχα. Προφανώς καμιά ποσότητα δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 

μηδέν ή μεγαλύτερη από το ένα. 

Γενικώς η απορροφητικότητα α και η ανακλαστικότητα r εξαρτώνται από το μήκος κύ-

ματος λ. Μια επιφάνεια η οποία μπορεί να πολύ ανακλαστική σε ένα μήκος κύματος 

μπορεί να είναι πολύ απορροφητική σε ένα άλλο. Για παράδειγμα, το γρασίδι και η άλ-

λη βλάστηση φαίνονται πράσινα επειδή ανακλούν το πράσινο, το κίτρινο, και τα μπλε 

μήκη κύματος περισσότερο ισχυρά από τα κόκκινα και τα πορτοκαλί. 

Επιπροσθέτως, και οι δύο αυτές ποσότητες συνήθως εξαρτώνται από τη διεύθυνση 

( , )θ ϕΩ =


της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. 

Για δοθείσα διεύθυνση και μήκος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, είναι προφανές ότι 

το άθροισμα της ανακλαστικότητας και απορροφητικότητας πρέπει να είναι μονάδα: 

( , ) ( , ) 1rλ λα θ ϕ θ ϕ+ =  

6.1. Η προσέγγιση του γκρίζου σώματος 

Όπως είδαμε , η απορροφητικότητα και η ανακλαστικότητα μιας επιφάνειας εξαρτώνται 

από το μήκος κύματος. Συχνά, εντούτοις, είναι χρήσιμο, να παραβλέψουμε τις λεπτομέ-

ρειες αυτής της εξάρτησης και να θεωρήσουμε ότι η επιφάνεια είναι «γκρίζα» σε μια 

περιοχή μηκών κύματος. Δηλαδή, καθορίζουμε μια μόνη μέση απορροφητικότητα η 
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οποία λαμβάνεται σαν αντιπροσωπευτική  ολόκληρης της φασματικής περιοχής. Αυτό 

είναι γνωστό σαν η προσέγγιση του γκρίζου σώματος. 

Μια συνήθη εφαρμογή της γκρίζας προσέγγισης είναι να προσάψουμε μια σταθερή α-

πορροφητικότητα swa σε ολόκληρη τη μικρού κύματος, ή ηλιακή, φασματική περιοχή, 

και μια άλλη σταθερή απορροφητικότητα lwa  στη μεγάλου μήκους κύματος, ή θερμική 

υπέρυθρη περιοχή του φάσματος. Για τις περισσότερες γήινες επιφάνειες, η lwa  είναι 

κοντά στη μονάδα, ενώ η swa  μπορεί να είναι κυμαίνεται , από κοντά στο μηδέν στην 

περίπτωση του χιονιού στο 1, περίπου, στην περίπτωση των δασών και των υδάτινων 

όγκων. 

Το συμπλήρωμα της μικρού μήκους κύματος απορροφητικότητας swa είναι φυσικά η 

μικρού κύματος ανακλαστικότητα 1sw swr a= − , η οποία είναι γνωστή σαν μικρού μήκο-

υς κύματος albedo. 

Η αξία αυτού του είδους του διαχωρισμού μεταξύ μικρού και μεγάλου κύματος απορ-

ροφητικοτήτων και ανακλαστικοτήτων θα καταστεί περισσότερο σαφής όταν εξετάσο-

υμε αργότερα απλά ενεργειακά ισοζύγια ακτινοβολίας για την επιφάνεια και την ατ-

μόσφαιρα της γης. 

7. Ο νόμος του Kirchhoff 

Σύμφωνα με τον  νόμο του Kirchhoff η εκπεμπτικότητα μιας επιφάνειας είναι ίση με 

την απορροφητικότητα της ( , ) ( , )λ λε θ ϕ α θ ϕ= . 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ισότητα ισχύει αυστηρά μόνο για μια μονοχρωματική ακτι-

νοβολία ενός δεδομένου μήκους κύματος και όταν η κατεύθυνση ( , )θ ϕΩ =


 είναι ο-
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ρισμένη, εκτός και αν η απορροφητικότητα και (επομένως η εκπεμπτικότητα) είναι α-

νεξάρτητη των παραμέτρων αυτών σε κάποια περιοχή. 

Μπορεί να αποδειχθεί ότι εάν δεν ίσχυε ο νόμος του Kirchhoff, τότε θα ήταν δυνατό να 

κατασκευάσουμε ένα σύστημα στο οποίο υπάρχει μια αυθόρμητη ροή ενέργειας από 

ένα ψυχρότερο σώμα σε ένα θερμότερο, σε παράβαση του δεύτερου νόμου της θερμο-

δυναμικής. 

 Είναι σύνηθες και βολικό να εφαρμόζουμε τον νόμο του Kirchhoff όχι μόνο στις μο-

νοχρωματικές απορροφητικότητες και εκπεμπτικότητες μιας ορισμένης κατεύθυνσης, 

αλλά επίσης και για τις γκρίζες εκπεμπτικότητες και απορροφητικότητες οι οποίες ορί-

ζονται για κάποια φασματική περιοχή 1 2[ , ]λ λ ·Πρέπει, όμως, να έχουμε υπόψη μας ότι 

αυτό είναι πάντα μια προσέγγιση- και μερικές φορές μια ανεπαρκής προσέγγιση – για 

κάθε πραγματική επιφάνεια. Αυτό συμβαίνει επειδή οι πραγματικές επιφάνειες γενικά 

έχουν απορροφητικότητες οι οποίες εξαρτώνται τόσο από το μήκος κύματος όσο και 

από την κατεύθυνση.  

Ο νόμος του Kirchhoff εφαρμόζεται μόνο σε συστήματα που βρίσκονται σε τοπική 

θερμοδυναμική ισορροπία. Θεωρούμε ότι μια ουσία βρίσκεται σε τοπική θερμοδυναμι-

κή ισορροπία όταν τα μόρια της ουσίας ανταλλάσουν ενέργεια μεταξύ τους, για παρά-

δειγμα με συγκρούσεις, πολύ πιο γρήγορα από όσο ανταλλάσουν ενέργεια με την ακτι-

νοβολία ή άλλες πηγές ενέργειας. Σε πολύ μεγάλα υψόμετρα στην ατμόσφαιρα, όπου οι 

συγκρούσεις μεταξύ των μορίων είναι σπάνιες δεν έχουμε τοπική θερμοδυναμική ισορ-

ροπία και ο νόμος του Kirchhoff δεν ισχύει. 
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8. Ο νόμος Beer-Bouger-Lambert 

Ας θεωρήσουμε μια παράλληλη δέσμη ακτινοβολίας η οποία διέρχεται μέσα από ένα 

μέσο. Η ένταση της ακτινοβολίας αφού έχει διασχίσει  ένα στρώμα πάχους ds στην κα-

τεύθυνση της διάδοσης είναι I dIλ λ+ , και  

,adI k I dsλ λ λρ= −  

Όπου ρ είναι η πυκνότητα του μέσου και akλ  είναι ο συντελεστής απορρόφησης (ενερ-

γός διατομή απορρόφησης σε μονάδες επιφάνειας ανά μονάδα μάζας) για ακτινοβολία 

μήκους κύματος λ. Ολοκλήρωση της εξίσωσης αυτής μεταξύ s=0 και s= 1s παράγει την 

αναδυομένη ένταση 1( )I sλ έτσι ώστε 

1

1
0

( ) (0)exp( )
s

aI s I k dsλ λ λ ρ= −∫  

όπου (0)λΙ είναι η ένταση στο 0s = . Όταν το μέσο είναι ομογενές, ο συντελεστής α-

πορρόφησης είναι ανεξάρτητος από το s, και η εξίσωση 
1

1
0

( ) (0)exp( )
s

aI s I k dsλ λ λ ρ= −∫

εκφράζει το νόμο απορρόφησης των Beer-Bouger-Lambert. Ένας παρόμοιος νόμος πε-

ριγράφει τη σκέδαση μιας δέσμης παραλλήλων ακτινών η οποία περνά μέσα από την 

ατμόσφαιρα. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα συντελεστή σκέ-

δασης skλ . Όταν απορρόφηση και σκέδαση συμβαίνουν συγχρόνως μπορούμε να γρά-

ψουμε ,a sk k kλ λ λ= + όπου kλ ονομάζεται συντελεστής απόσβεσης. Η διαπερατότητα λτ

της ατμόσφαιρας σε ένα δεδομένο μήκος κύματος δίδεται από τη σχέση

0

exp( )k dsλ
λ λ

λο

τ ρ
∞Ι

= = −
Ι ∫ , 



 

22 
 

όπου kλ είναι ο συντελεστής απόσβεσης. Εάν η ζενιθιακή γωνία του ηλίου είναι Ζ, 

ds=dz secZ και η εξίσωση 
0

exp( )k dsλ
λ λ

λο

τ ρ
∞Ι

= = −
Ι ∫ μπορεί να γραφεί σαν 

0 0

exp( sec ) exp( sec )Z k dz Z uλ
λ λ

λ

τ ρ
∞Ι

= = − = −
Ι ∫  

όπου η ποσότητα  

o

u k dzλρ
∞

= ∫  

ονομάζεται οπτικό πάχος. Προφανώς το οπτικό πάχος εξαρτάται από το μήκος κύματος. 

Για κάθετη πρόσπτωση (Ζ=0) και όταν 1u = βρίσκουμε 1 0.37eτ −= = το οποίο σημαί-

νει ότι η αρχική ένταση 0Iλ μειώνεται κατά 63%. Εάν u=2 βρίσκουμε 2 0.14eτ −= =   

Το οποίο σημαίνει ότι η αρχική ένταση 0Iλ μειώνεται κατά 86%.  

Το οπτικό πάχος σχετίζεται με τη μέση ελευθέρα διαδρομή των φωτονίων. Το οπτικό 

πάχος ενός στρώματος ισούται με 1 όταν τα φωτόνια απορροφούνται μια φορά στο 

στρώμα αυτό (Richmond, M., Website).   

Η διαπερατότητα exp( sec )Z uλτ = − είναι μια μονοδιάστατη ποσότητα η οποία παίρνει 

τιμές από μηδέν (όταν το οπτικό πάχος u →∞ ) μέχρι ένα (για 0u = ).  

8.1. Ατμοσφαιρική απορρόφηση  

Η ατμόσφαιρα είναι σχεδόν διαφανής στο ορατό ηλιακό φως απορροφώντας μόνο το 

10%, ενώ αντίθετα είναι πολύ απορροφητική (80 %) στο υπέρυθρο. Οι περισσότεροι 

σημαντικοί απορροφητές στο υπέρυθρο είναι οι υδρατμοί 2H O ,  το διοξείδιο του άν-

θρακα 2CO , το όζον 3O , το μεθάνιο 4CH , και το 2N O . Δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι 

παραπάνω απορροφητές είναι τουλάχιστον τριατομικοί, λόγω του ότι τα μόρια αυτά 

διαθέτουν πολλές περιστροφικές και δονητικές μεταπτώσεις. Τα κύρια απορροφητικά 
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χαρακτηριστικά που σχετίζονται με κάθε ένα από αυτά τα συστατικά απεικονίζονται 

στην Εικόνα 8.  

  

Εικόνα 8  Ζενιθία ατμοσφαιρική διαπερατότητα 

Στην Εικόνα 8 απεικονίζεται η ζενιθιακή διαπερατότητα μιας ατμόσφαιρας ελεύθερης 

από σύννεφα και σωματίδια για συνθήκες τυπικές μια καλοκαιρινής μέσου γεωγραφι-

κού πλάτους ατμόσφαιρας. Τα άνω πλαίσια απεικονίζουν τη συνεισφορά στην απορρό-

φηση που οφείλεται σε κάθε ένα συστατικό. Το πλαίσιο στη βάση απεικονίζει το συν-

δυασμένο αποτέλεσμα όλων των συστατικών. Η μοριακή σκέδαση, η οποία γίνεται όλο 

και περισσότερο σημαντική για μήκη κύματος μικρότερα από περίπου 0,5 μm, δεν έχει 

ληφθεί υπόψη στα διαγράμματα αυτά. 

Στην Εικόνα 9, απεικονίζεται η φασματική κατανομή των συντελεστών απορρόφησης 

μερικών αντιπροσωπευτικών αερίων. Στην Εικόνα 9, συμπεριλαμβάνεται ένα μόριο 
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μικρότερης σπουδαιότητας, το μονοξείδιο του άνθρακα CO . Ο λόγος που συμπεριλά-

βαμε το CO  είναι για να δείξουμε πόσο απλούστερο είναι το φάσμα απορρόφησης για 

ένα διατομικό μόριο. 

 

Εικόνα 9 Φασματική κατανομή των συντελεστών απορρόφησης μερικών μορίων που συναντιούνται στην ατ-
μόσφαιρα 

8.1.1. Το νερό 

 Η απορρόφηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από το νερό στην αέρια φάση 

συμβαίνει σε τρεις περιοχές του φάσματος. Περιστροφικές μεταπτώσεις είναι υπεύθυ-

νες για απορρόφηση στην περιοχή των μικροκυμάτων και στο μακρινό υπέρυθρο. Δο-

νητικές μεταπτώσεις είναι υπεύθυνες για απορρόφηση στο θερμικό και κοντινό υπέ-

ρυθρο. Οι δονητικές περιοχές έχουν περιστροφική λεπτή δομή (βλ. εικόνα 10).  
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Εικόνα 10 Η ζενιθιακή διαπερατότητα της ατμόσφαιρας σε μια περιοχή του θερμικού υπερύθρου 

πηγή 

Ηλεκτρονικές μεταπτώσεις συμβαίνουν στο υπεριώδες μεταξύ 100 – 200 nm. 

Το υγρό νερό απορροφά στην περιοχή των μικροκυμάτων. 

Ο πάγος έχει ένα παρόμοιο φάσμα με το υγρό νερό. 

8.1.2.  Το διοξείδιο του άνθρακα 

Το διοξείδιο του άνθρακα κατέχει δύο πολύ δυνατές περιστροφικές-δονητικές περιοχές 

στην υπέρυθρο περιοχή, μία με κέντρο τα 4.3 μm, και μία άλλη στα 15 μm (βλ. Εικόνα 

9). Η απορρόφηση με κέντρο τα 4.3 μm είναι στην πραγματικότητα ισχυρότερη από 

εκείνη στα 15 μm, αλλά επειδή είναι εκτός τόσο της ηλιακής όσο και της γήινης φασ-

ματικής περιοχής δεν είναι πολύ σημαντική. 

Η περιοχή με κέντρο τα 15 μm (βλ. Εικόνα 11) είναι πολύ σημαντική για τη διάδοση 

της μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα., επειδή είναι κοντά στο 

μέγιστο εκπομπής της γήινης ακτινοβολίας (βλ. Εικόνα 3).  Πράγματι, ο νόμος μετατό-

πισης του Wien  

 max , 2897w
w

k ό k m K
T

λ που µ= =
 

για τυπικές ατμοσφαιρικές θερμοκρασίες που βρίσκονται στην περιοχή 200 K – 300 K 

δίδει  

max9.6 14.4 mλ µ≤ ≤
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Εικόνα 11 Ζενιθιακή διαπερατότητα στην ατμόσφαιρα οφειλομένη στο διοξείδιο του άνθρακα στην γειτονιά 
των 15 μm

 
  Όπως προκύπτει από την Εικόνα 9, το φάσμα του διοξειδίου του άνθρακα είναι περισ-

σότερο όμοιο με το φάσμα του μονοξείδιου του άνθρακα παρά με το φάσμα του νερού. 

Αυτό οφείλεται στο ότι το μόριο του διοξειδίου του άνθρακα είναι γραμμικό όπως και 

το μόριο του μονοξειδίου του άνθρακα σε αντίθεση με το μόριο του νερού που είναι μη 

γραμμικό. Επομένως το μόριο του διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να περιστραφεί μόνο 

κατά ένα τρόπο ενώ του νερού κατά τρεις. 

8.1.3. Το όζον 

Το όζον, το οποίο (αν εξαιρέσουμε το οφειλόμενο στην αστική μόλυνση) βρίσκεται κυ-

ρίως στη στρατόσφαιρα, είναι ένα άλλο μη γραμμικό τριατομικό μόριο, όπως ο υδρατ-

μός. Επομένως, το φάσμα του έχει πολλά από τα γενικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

του φάσματος του νερού, όπως ένα σχετικά ισχυρό φάσμα περιστροφής αποτελούμενο 

από πολυάριθμες γραμμές σχεδόν τυχαία τοποθετημένες, ως επίσης και τρεις θεμελιώ-

δεις δονητικές περιοχές 1 2 3, ,u u uκαι . Αυτές οι περιοχές βρίσκονται στα 9.066, 14.27, 

και 9.597 μm αντίστοιχα. Στην ατμόσφαιρα, η 14.3 μm περιοχή κρύβεται ουσιαστικά 

από την 15 μm περιοχή του διοξειδίου του άνθρακα – δηλαδή, η παρουσία ή απουσία 
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όζοντος δεν μεταβάλλει πολύ αυτή τη περιοχή, επειδή η απορρόφηση από το διοξείδιο 

του άνθρακα είναι ήδη υπερβολικά ισχυρή.  

Η μετρίως ισχυρά 1u  και η πολλή ισχυρά 3u περιοχές είναι αρκετά κοντά μεταξύ τους 

έτσι ώστε συχνά θεωρούνται σαν μια μοναδική οντότητα γνωστή σαν η 9.6 μm περιοχή 

του όζοντος. Σημειώστε ότι αυτή η περιοχή βρίσκεται ακριβώς στο μέσο του 8-12 μm 

παράθυρου του νερού και ότι δεν πέφτει μακριά από την κορυφή της συνάρτησης του 

Planck για την γήινη εκπομπή. Για τους δύο λόγους αυτούς, το όζον είναι ένας σημαν-

τικός παράγοντας στο ισοζύγιο της ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα. 

Το όζον απορροφά επίσης ισχυρά στην περιοχή των 4.7 μm, αλλά αυτή είναι στην άκρη 

της συνάρτησης του Planck και για την ηλιακή και για τη γήινη εκπομπή (όπως ήταν 

επίσης η περίπτωση για την περιοχή στα 4.3 μμ του διοξειδίου του άνθρακα) και συνε-

πώς ο ρόλος της είναι πολύ περιορισμένος όταν εξετάζουμε φαινόμενα μεταφοράς ακ-

τινοβολίας στην ατμόσφαιρα. Επιπρόσθετες δονητικές περιστροφικές περιοχές απορ-

ρόφησης μπορεί να ευρεθούν σε περιοχές του κοντινού υπέρυθρου γύρω στα 2.5 μm, 

αλλά αυτές είναι ασθενείς και επομένως μικρής σημασίας. 

Επίσης το όζον απορροφά ισχυρά στην υπεριώδη περιοχή κάτω από τα 0.28 μm λόγω 

ηλεκτρονικών διεγέρσεων. Αυτή η απορρόφηση είναι εξαιρετικά σημαντική για τη ζωή 

στη γη, επειδή η  ακτινοβολία UV-B είναι επικίνδυνη για τους ζωντανούς οργανισμούς. 

Μια σχεδόν σταθερή κατάσταση ισορροπίας μεταξύ απορρόφησης της ηλιακής UV-B 

και εκπομπής της μεγάλου κύματος υπέρυθρης ακτινοβολίας στην περιοχή των 9.6 μm 

είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για τη δομή της θερμοκρασίας στην ανώτερη στρα-

τόσφαιρα και στην κατώτερη μεσόσφαιρα. 

8.1.3. Το μεθάνιο 

Το μεθάνιο είναι ένα μόριο με 5 άτομα και επομένως 3(5)-6=9 θεμελιώδεις τρόπους 

δόνησης . Εντούτοις, εξαιτίας της συμμετρίας του μορίου (4 άτομα υδρογόνου συνδε-
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δεμένα με ένα κεντρικό μόριο), τρεις από τους τρόπους δόνησης είναι ισοδύναμοι, α-

φήνοντας μόνο 4 διακριτούς τρόπους δόνησης 1 2 3 4, , ,u u u uκαι . Οι ποιο σημαντικοί από 

αυτούς είναι οι 3 4u uκαι  περίπου στα 3.3 μm και 7.6 μm, αντίστοιχα. 

Αν και το μεθάνιο είναι παρών στην ατμόσφαιρα σε σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις , η 

περιοχή απορρόφησης στα 7.6 μm είναι αρκετά ισχυρή και βρίσκεται σε μια σχετικά 

διαφανή περιοχή του ατμοσφαιρικού φάσματος ώστε να έχει μετρήσιμη επίδραση στις 

ποσότητες της ακτινοβολίας μεγάλου μήκους κύματος. Επιπρόσθετα, είναι γνωστό ότι 

οι συγκεντρώσεις του μεθανίου αυξάνουν σαν άμεση ή έμμεση συνέπεια των ανθρώπι-

νων δραστηριοτήτων. 

8.1.5. Το οξείδιο του αζώτου 

Το οξείδιο του αζώτου ( 2N O ) είναι ένα άλλο δευτερεύων συστατικό της ατμόσφαιρας 

το οποίο όμως έχει μετρήσιμη επίδραση στην ακτινοβολία, κυρίως λόγω του ότι η α-

πορρόφηση του στην περιοχή των 7.8 μm ενισχύει και διευρύνει την ήδη παρούσα α-

πορρόφηση στα 7.6 μm την οφειλομένη στο μεθάνιο. Επιπροσθέτως, υπάρχει μια ισχυ-

ρή απορρόφηση στην περιοχή των 4.5 μm η οποία, όμως, είναι λιγότερο σημαντική για 

τους ίδιους λόγους που αναφέραμε για την περιοχή των 4.3 μm του διοξειδίου του άν-

θρακα και την περιοχή των 4.7 μm του όζοντος.   

8.2. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

Ας θεωρήσουμε μια πλανητική ατμόσφαιρα που είναι περισσότερο διαφανής στην ηλι-

ακή ακτινοβολία από την υπέρυθρη. Η υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπεται από την 

επιφάνεια του πλανήτη απορροφιέται από τα θερμοκηπικά αέρια (όπως υδρατμοί, διο-

ξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο κλπ.) και από τα σύννεφα. Το γυαλί σε ένα θερμοκήπιο 

κατέχει παρόμοιες ιδιότητες κατά το ότι είναι διαφανές στην ηλιακή ακτινοβολία και 
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αδιαφανές στην υπέρυθρη. Οι πλανήτες με πυκνές ατμόσφαιρες έχουν επιφανειακές 

θερμοκρασίες υψηλότερες από τη θερμοκρασία μαύρου σώματος  (Πίνακας 2). 

Πίνακας 2 Δεδομένα σχετικά με το κλίμα της Αφροδίτης, της γης, του Άρη και του Τιτάνα 

 

Πηγή Vardavas και Taylor (2011, σελ. 414) 

Μια σύγκριση της Γης και της Αφροδίτης ρίχνει φως πάνω σε αυτό. Και οι δύο πλανή-

τες έχουν περίπου τις ίδιες θερμοκρασίες μαύρου σώματος .Οι ενεργές θερμοκρασίες 

της Γης και της Αφροδίτης είναι 255 Κ και 230 Κ αντίστοιχα. Όμως η Αφροδίτη έχει 

επιφανειακή θερμοκρασία περίπου 730 Κ που είναι σημαντικά ανώτερη από τη μέση 

θερμοκρασία της Γης που είναι περίπου 288 Κ (Πίνακας 2). Η πολύ πυκνή και γεμάτη 

σύννεφα ατμόσφαιρα της Αφροδίτης εμποδίζει σχεδόν όλη την ακτινοβολία που προέρ-

χεται από τα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας να διαφύγει ενώ επιτρέπει σε ένα 

μικρό μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας να εισέλθει. 

9. Μεταφορά ακτινοβολίας – Εξίσωση του Schwarzchild 

Θα αναλύσουμε τώρα τη μεταφορά της γήινης ακτινοβολίας διαμέσου μιας ατμόσφαι-

ρας που απορροφά και εκπέμπει. Εστιάζουμε την προσοχή μας σε προβλήματα στα ο-

ποία  η σκέδαση μπορεί να αγνοηθεί. Η σκέδαση της ατμόσφαιρας μπορεί να αγνοηθεί 

στο θερμικό υπέρυθρο, στο μακρινό υπέρυθρο, και στην περιοχή των μικροκυμάτων 
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(Petty, 2006). Στα μήκη κύματος της υπέρυθρης ακτινοβολίας η απορρόφηση και η ε-

πομπή είναι εξίσου σημαντικές και πρέπει να ληφθούν συγχρόνως υπόψη. 

Ας θεωρήσουμε μια δέσμη μονοχρωματικής ακτινοβολίας με ένταση Iλ η οποία προσ-

πίπτει σε ένα λεπτό στρώμα αέρα με πυκνότητα ρ και πάχος ds. Η ελάττωση της έντα-

σης της ακτινοβολίας που οφείλεται στην απορρόφηση είναι absdI k dsλα λρ= − Ι (νόμος 

Beer-Bouger-Lambert).  

Η ποσότητα k dsλα ρ μπορεί να θεωρηθεί σαν η απορροφητικότητα α του λεπτού 

στρώματος του αέρα, επειδή περιγράφει το κλάσμα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας το 

οποίο απορροφήθηκε. Αλλά ο νόμος του Kirchhoff μας λέει ότι η απορροφητικότητα 

μιας οποιασδήποτε ποσότητας ύλης σε τοπική θερμοδυναμική ισορροπία είναι ίση με 

την εκπεμπτικότητα της ίδιας ύλης. Επομένως, αναμένουμε ότι το λεπτό στρώμα αέρα 

να εκπέμπει ακτινοβολία  

emitdI k dsλα λ ρ= Ε  

Επομένως,, το καθαρό ισοζύγιο της έντασης της ακτινοβολίας είναι 

abs emitdI dI dIλ λ λ= +   ⇒  ( )a adI k I ds k E dsλ λ λ λ λρ ρ= − + Τ  

Επομένως  [ ( )]a
dI k
dm

λ
λ λ λ= − Ι −Ε Τ  

όπου dm dsρ= είναι η στοιχειώδης μάζα της πλάκας πάχους ds την οποία διασχίζει η 

ακτινοβολία. Αυτή είναι η εξίσωση του Schwarzchild η οποία περιγράφει τη διάδοση 

της ακτινοβολίας σε ένα μέσο στο οποίο η σκέδαση μπορεί να αγνοηθεί. Η εξίσωση 

αυτή δείχνει ότι είναι θεωρητικά δυνατό να καθορίσουμε την ένταση της ακτινοβολίας 



 

31 
 

σε κάθε σημείο της ατμόσφαιρας υπό τον όρο ότι είναι γνωστή η κατανομή της μάζας 

και οι συντελεστές απόσβεσης (Peixoto και Oot, 1992). 

Εφαρμογές 

9.1. Μοντέλο ατμόσφαιρας n στρωμάτων  

Υποθέτουμε  ότι: 

• Η ατμόσφαιρα είναι απολύτως διαφανής στην ηλιακή ακτινοβολία 

• Η υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπεται από την επιφάνεια της γης απορροφιέ-

ται πλήρως από την ατμόσφαιρα. 

• Η μεταφορά ενέργειας από την επιφάνεια της γης στην ατμόσφαιρα γίνεται μόνο 

με ακτινοβολία 

• Κάθε στρώμα βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση (steady state) 

Χωρίζουμε την ατμόσφαιρα σε n οριζόντια στρώματα. Το πάχος των στρωμάτων είναι 

τέτοιο ώστε η ακτινοβολία που εκπέμπεται από ένα στρώμα να απορροφιέται από ένα 

γειτονικό στρώμα. Τα στρώματα δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ παχιά ούτε πολύ λεπτά. 

Τα στρώματα είναι πολύ παχιά εάν η ακτινοβολία εκπέμπεται και απορροφιέται μέσα 

στο ίδιο στρώμα. Τα στρώματα είναι πολύ λεπτά εάν η ακτινοβολία διασχίζει ένα ή πε-

ρισσότερα στρώματα πριν να απορροφηθεί. Κάθε στρώμα, λοιπόν, είναι αρκετά παχύ 

για να απορροφά την ακτινοβολία που προσπίπτει σε αυτό. Ο μηχανισμός μεταφοράς 

της ακτινοβολίας είναι αυτός της μεταφοράς της ακτινοβολίας από το ένα στρώμα στο 

άλλο. Η ακτινοβολία που εκπέμπεται από το κάθε στρώμα απορροφιέται από τα δύο 

γειτονικά του, τα οποία με τη σειρά τους εκπέμπουν στα γειτονικά τους και ούτω καθε-

ξής (Goody και Walker, 1972).  

Το πάχος των στρωμάτων γενικά αναμένεται να αυξάνει καθώς το υψόμετρο αυξάνει 

επειδή στα υψηλά υψόμετρα η πυκνότητα των καλά αναμιγμένων αερίων της ατμόσφα-
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ιρας είναι μικρότερη, επιτρέποντας έτσι στην ακτινοβολία να ταξιδεύει μακρύτερα πριν 

να απορροφηθεί. Το οπτικό πάχος (στο υπέρυθρο) λοιπόν κάθε στρώματος είναι ίσο με 

1.  

Ο ολικός αριθμός των στρωμάτων στα οποία μια ατμόσφαιρα μπορεί να διαιρεθεί με 

αυτόν τον τρόπο ισούται με το οπτικό πάχος της ατμόσφαιρας (στο υπέρυθρο).  

  

 

 

Εικόνα 12 Η ροή ενέργειας σε μια ατμόσφαιρα με n-στρώματα 

Πηγή  Harte (1988, σελ. 162) 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 12, η εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία στο κλιματικό σύσ-

τημα είναι Ω/4 και η εξερχομένη ακτινοβολία ( ) 4/ 4a οσΩ + Τ . Από την αρχή διατή-

ρηση της ενέργειας και για κατάσταση ισορροπίας έχω 4

4 4 ο
α σΩ Ω

= + Τ  (1). Η εξίσω-
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ση αυτή καθορίζει τη θερμοκρασία μαύρου σώματος οΤ . Η θερμοκρασία αυτή είναι η 

θερμοκρασία του ανώτατου στρώματος.  

Η ενέργεια πρέπει να διατηρείται σε κάθε στρώμα της ατμόσφαιρας. Το ανώτατο 

στρώμα της ατμόσφαιρας απορροφά από το υποκείμενο στρώμα υπέρυθρη ακτινοβολία 

2
1Tσ  όπου 1Τ είναι η θερμοκρασία του υποκειμένου στρώματος 1 και εκπέμπει 22 oTσ . 

Η μισή από την ενέργεια αυτή εκπέμπεται προς τα άνω και η μισή προς τα κάτω. Επει-

δή έχουμε δεχθεί ότι η ατμόσφαιρα δεν απορροφά ηλιακή ακτινοβολία και ότι όλα τα 

στρώματα βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση θα ισχύει  

 
4 4

12 οσ σΤ = Τ    (2)  

Εργαζόμενοι ομοίως για το δεύτερο στρώμα βρίσκουμε 

4 4 4
1 22 οσ σ σΤ = Τ + Τ  (3) 

Μπορούμε να γράψουμε για κάθε στρώμα μια σχέση αυτής της μορφής. 

Για το στρώμα που είναι σε επαφή με την επιφάνεια της γης ισχύει 

4 4 4
1 22 n n sσ σ σ− −Τ = Τ + Τ  (4) 

Όπου sΤ  είναι η θερμοκρασία της επιφάνειας. Υπάρχουν n+1 εξισώσεις για 

0 1 1, ,...., ,n−Τ Τ Τ και sΤ . Έτσι οι θερμοκρασίες όλων των στρωμάτων και η θερμοκρασία 

της επιφάνειας της γης καθορίζονται. Μια ακόμη εξίσωση,  

4 4
1(1 )

4s nσ α σ −

Ω
Τ = − + Τ  

 μπορεί να παραχθεί εφαρμόζοντας τη διατήρηση της ενέργεια στη διεπιφάνεια μεταξύ 

της επιφάνειας της γης και της ατμόσφαιρας, αλλά αυτή δεν δίδει νέες πληροφορίες ε-

πειδή μπορεί να παραχθεί από τις άλλες n+1 εξισώσεις. 

Οι παραπάνω εξισώσεις μπορούν να λυθούν εύκολα. 
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Η (1) δίδει 
( ) 1/4
1

4oT
α
σ

− Ω 
=  
 

(5) 

Η (2) δίδει 
1

4
1 2 oΤ = Τ  (6) 

Η (3) δίδει 
1

4
2 3 oΤ = Τ   (7) 

και λοιπά ………. 

( )
1

41s onΤ = + Τ   (8)        

όπου n είναι το οπτικό πάχος της ατμόσφαιρας.  

Πόσο είναι το οπτικό πάχος της ατμόσφαιρας της γης; Τρία είδη μορίων είναι κυρίως 

υπεύθυνα για την απορρόφηση της ατμόσφαιρας στο IR. Με σειρά σημαντικότητας αυ-

τά είναι το νερό, το διοξείδιο του άνθρακα και το όζον. Άλλα αέρια, όπως το μεθάνιο, 

επίσης απορροφούν IR αλλά είναι λιγότερα σημαντικά στην παρούσα ατμόσφαιρα της 

γης. Από τις μετρημένες συγκεντρώσεις των ουσιών που απορροφούν στο υπέρυθρο και 

από τα δεδομένα τα σχετικά με τις μοριακές ενεργειακές διατομές (οι μοριακές ενεργει-

ακές διατομές δίνουν ένα ποσοτικό μέτρο της αποτελεσματικότητας με την οποία τα 

διάφορα είδη μορίων απορροφούν την IR), προσδιορίστηκε ότι το οπτικό πάχος της ατ-

μόσφαιρας της γης στο υπέρυθρο είναι περίπου 2 (Harte, 1998).  

9.1.1. Μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα 

Από τις σχέσεις (5) και (8), για ατμόσφαιρα με οπτικό πάχος 1, η θερμοκρασία της ατ-

μόσφαιρας και η θερμοκρασία της επιφάνειας της γης δίδονται από τις σχέσεις 

( ) 1/4
1

4oT
α
σ

− Ω 
=  
 

 

1
42s oΤ = Τ  

Αντικαθιστώντας α = 0.3,  
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21372 W
mΩ =      , 

8
2 45.6710 sec

J
m Kσ −=  

βρίσκουμε  

255oT K=  , 303sT K=  

9.1.2. Μοντέλο Ατμόσφαιρας με δύο στρώματα 

Για ατμόσφαιρα με οπτικό πάχος 2, από τις σχέσεις (5), (6), και (8), η θερμοκρασία του 

εξωτερικού στρώματος, η θερμοκρασία του στρώματος που είναι σε επαφή με την επι-

φάνεια της γης και η θερμοκρασία της επιφάνειας της γης δίδονται από τις σχέσεις 

( ) 1/4
1

4oT
α
σ

− Ω 
=  
 

 

1
4

1 2 oΤ = Τ  

1
43s oΤ = Τ  

Αντικαθιστώντας στις παραπάνω σχέσεις βρίσκουμε  

255oT K=   

1 303T K=  

336sT K=  

Η θερμοκρασία της επιφάνειας της γης είναι στην πραγματικότητα περίπου 290 ̊K και 

όχι 336sT K= . Για να πάρουμε την σωστή τιμή 290sT K= °  από τη σχέση 

( )
1

41s onΤ = + Τ  

πρέπει το οπτικό πάχος της ατμόσφαιρας της γης να είναι 0.68n  . Η τιμή αυτή είναι 

πολύ κάτω από τη μετρημένη τιμή του 2n  . 
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9.1.3. To σύνθετο μοντέλο 

Το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα το οποίο μόλις παρουσιάσαμε δεν προβλέ-

πει ικανοποιητικά τη θερμοκρασία της επιφάνειας και της ατμόσφαιρας της γης. Αυτό 

οφείλεται στο ότι οι υποθέσεις πάνω στις οποίες βασίζεται είναι ανακριβείς. Πράγματι, 

γνωρίζουμε ότι: 

1) Μια ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας απορροφάται από την ατμόσφαιρα  

2) Μια ποσότητα υπέρυθρης ακτινοβολίας η οποία εκπέμπεται προς τα πάνω δεν 

απορροφάται από την ατμόσφαιρα αλλά πηγαίνει κατευθείαν στο διάστημα. Αυ-

τή είναι κυρίως η υπέρυθρη ακτινοβολία με μήκη κύματος από 8 σε 12 μικρό-

μετρα. Η ατμόσφαιρα έχει ένα «παράθυρο» σε αυτή την περιοχή μηκών κύμα-

τος. Η ατμόσφαιρα είναι σχεδόν διαφανής στην περιοχή αυτή. Επιπλέον, η ατ-

μόσφαιρα δεν εκπέμπει πολύ υπέρυθρη ακτινοβολία σε αυτό το διάστημα μικ-

ροκυμάτων. 

3) Μια ποσότητα θερμότητας μεταφέρεται από την επιφάνεια της γης στην ατμόσ-

φαιρα με ανοδικά ρεύματα (convection) και με λανθάνουσα θερμότητα εξάτμι-

σης (latent heat).  

Οι παράγοντες αυτοί κατεβάζουν τη θερμοκρασία της γης κάτω από 336 ̊Κ επειδή είτε 

εμποδίζουν την ακτινοβολία να φθάσει στην επιφάνεια της γης είτε ψύχουν την επιφά-

νεια της γης αφαιρώντας επιπλέον ποσά θερμότητας. 

Μπορούμε εύκολα να τροποποιήσουμε το μοντέλο έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη τα 

παραπάνω. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει πρώτα να καθορίσουμε με περισσότερη λεπ-

τομέρεια τα δύο στρώματα στα οποία έχουμε χωρίσει την ατμόσφαιρα της γης. Η πε-

ρισσότερη ικανότητα απορρόφησης της ατμόσφαιρας στο IR οφείλεται στους υδρατμο-

ύς. Επομένως το όριο μεταξύ του κάτω στρώματος και του άνω στρώματος θα πρέπει 

να είναι πολύ χονδρικά στο υψόμετρο όπου ο μισός ατμοσφαιρικός υδρατμός βρίσκεται 
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κάτω και ο άλλος μισός πάνω. Αυτό συμβαίνει περίπου στα 1.7 Km (Halte, 1939) . Το 

πραγματικό όριο μεταξύ των δύο στρωμάτων είναι ψηλότερα, περίπου στα 1.8 Km, 

επειδή άλλα αέρια τα οποία απορροφούν υπέρυθρη ακτινοβολία όπως το διοξείδιο του 

άνθρακα είναι κατανεμημένα στην ατμόσφαιρα με τέτοιο τρόπο ώστε η μέση πυκνότη-

τα τους βρίσκεται σε υψηλότερο υψόμετρο από εκείνο των υδρατμών. Στο υψόμετρο 

των 1.8 Km, η ατμοσφαιρική πίεση είναι περίπου το 80% της ατμοσφαιρικής πίεσης 

στο επίπεδο της θάλασσας, το οποίο σημαίνει ότι περίπου το 80% της ατμόσφαιρας, 

κατά βάρος, βρίσκεται πάνω από το υψόμετρο αυτό και το 20% περίπου βρίσκεται κά-

τω (Halte, 1988).   

Με τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση μας, τα τρία ελαττώματα που εντοπίσαμε διορ-

θώνονται κατά σειρά ως εξής. 

1) Περίπου το 86 2
W

m της ηλιακής ακτινοβολίας (σε αντίθεση με την IR) απορ-

ροφάται από την ατμόσφαιρα. Ένα μέρος από αυτήν απορροφάται από την ει-

σερχόμενη δέσμη ηλιακού φωτός και ένα άλλο μέρος από το ηλιακό φως που 

ανακλάται πάνω στην επιφάνεια της γης. Περίπου το 80% από τα 86 2
W

m  α-

πορροφάται από τον ξηρό αέρα και 20% από το νερό της ατμόσφαιρας, κυρίως 

από τα σύννεφα. Επειδή χονδρικά το 80% του αέρα και το 50% των υδρατμών 

είναι στο άνω στρώμα, το κλάσμα των 86 2
W

m  το οποίο απορροφάται στο 

στρώμα αυτό είναι περίπου (0.80×0.80)+(0.5×0.20)=74%. Επομένως, περίπου 

το 26% του 86 2
W

m απορροφάται από το κατώτερο στρώμα. Αυτή η εκτίμηση 

μεγαλοποιεί τη διαφορά μεταξύ απορρόφησης του ηλιακού φωτός στα δύο 

στρώματα επειδή η σκόνη, η οποία επίσης απορροφά το ηλιακό φως βρίσκεται 

στο κατώτερο στρώμα. Έτσι θα στρογγυλέψουμε το 74% στο 70% και το 26% 
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στο 30% (Halte, 1988). Οι εξισώσεις που προέκυψαν από την αρχή διατήρησης 

της ενέργειας τροποποιούνται εύκολα για να συμπεριλάβουν τα παραπάνω. 

2) Περίπου το 20 2
W

m  της υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέμπεται από την επι-

φάνεια της γης εκπέμπεται κατευθείαν στο διάστημα διαμέσου του υπέρυθρου 

παράθυρου της ατμόσφαιρας. Επομένως μπορούμε να διορθώσουμε το κλιματι-

κό μας μοντέλο, πολύ προσεγγιστικά, προσθέτοντας 20 2
W

m στην ποσότητα IR 

που διαφεύγει κατευθείαν στο διάστημα και αφαιρώντας την από την ποσότητα 

IR που απορροφά το κατώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας. 

3) Θερμότητα ρέει από την επιφάνεια της γης μέσω ανοδικών ρευμάτων και λαν-

θάνουσας θερμότητας εξάτμισης. Η θερμότητα που απομακρύνεται με ανοδικά 

ρεύματα είναι περίπου 17 2
W

m  ενώ η θερμότητα που απομακρύνεται σαν λαν-

θάνουσα θερμότητα εξάτμισης είναι περίπου 80  2
W

m  

 

 

Εικόνα 13 Ροή ενέργειας μεταξύ της γήινης επιφάνειας, της ατμόσφαιρας και του διαστήματος 

Πηγή Harte (1988, σελ. 167) 
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Στην Εικόνα 13, η οριζόντια διακεκομμένη γραμμή χωρίζει τις δύο ζώνες της ατμόσφα-

ιρας. oT και  1T  είναι οι θερμοκρασίες αυτών των ζωνών και ST  είναι η θερμοκρασία 

της επιφάνειας. Η κορυφή του διαγράμματος παριστά το διάστημα. Ω/4 είναι η εισερ-

χόμενη ηλιακή ακτινοβολία (343 2
W

m ), α είναι η albedo ( 0.30 ), και sF  είναι η με-

ρίδα της ηλιακής ακτινοβολίας που απορροφιέται από την ατμόσφαιρα  

( 286W
m≈ ). Το κατώτατο στρώμα απορροφά 0.3 sF  και το ανώτατο 0.7 sF . cF  είναι 

η θερμότητα που μεταφέρεται με μεταφορά από την επιφάνεια της γης στην ατμόσφαι-

ρα ( 217 W
m≈ ). eF είναι η λανθάνουσα θερμότητα από το νερό που εξατμίζεται στην 

επιφάνεια. 
w

F είναι η υπέρυθρη ακτινοβολία που μεταφέρεται κατευθείαν από την επι-

φάνεια της γης στο διάστημα ( 220W
m≈ ) 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ενεργειακές ροές του σχήματος, από την αρχή διατήρηση της 

ενέργειας παίρνουμε: 

4

4 4 wW Fο
α σΩ Ω

+ = + Τ +  

4 4
12 0.5 0.7e wF Fοσ σΤ = Τ + +  

4 4 4
12 0.5 0.3o s w C e sF F F F Wσ σ σΤ = Τ + Τ − + + + +  

W είναι το ποσό θερμότητας που παράγονται στην επιφάνεια της γης από την καύση 

των καυσίμων κάθε είδους. 

Αν αγνοήσουμε το W, οι παραπάνω εξισώσεις δίδουν 

4
20 0220.1 249.4W T KmσΤ = ⇒ = °  

4
21 1340 278.3W T KmσΤ = ⇒ = °  
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4
2397.1 289.3S S

W T KmσΤ = ⇒ = °   

Οι τιμές αυτές είναι πολύ περισσότερο ρεαλιστικές από εκείνες που βρήκαμε στο μον-

τέλο των δύο στρωμάτων. 

Πρέπει να τονίσουμε ότι το οπτικό πάχος της ατμόσφαιρας είναι μόνο κατά προσέγγιση 

2, η ατμόσφαιρα είναι μόνο κατά προσέγγιση μαύρο σώμα  και ότι τα cF , eF , sF , και

wF  είναι γνωστά με αβεβαιότητα 10%± . 

9.2. Μοντέλα ακτινοβολίας μεταγωγής (RC) 
9.2.1. Μοντέλο ακτινοβολίας μεταγωγής (RC) 5 στρωμάτων  

Χωρίζουμε την ατμόσφαιρα σε 5 στρώματα. Εργαζόμενοι αναλόγως θα μπορούσαμε να 

χωρίσουμε την ατμόσφαιρα σε ένα οιανδήποτε αριθμών στρωμάτων. Η διαδικασία  

περιορίζεται μόνο από την υπομονή του σχεδιαστή του μοντέλου.  

Σε ένα μοντέλο γενικής κυκλοφορίας (GCM), πολλά μήκη κύματος της ηλιακής και της 

υπέρυθρης ακτινοβολίας θα αντιμετωπιζόταν χωριστά, αλλά εδώ για λόγους απλότητας 

όλα τα μήκη κύματος αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο.  

Κάθε στρώμα χαρακτηρίζεται από μια θερμοκρασία, μια εκπεμπτικότητα (emissivity) 

για το υπέρυθρο και μια απορροφητικότητα (absorptivity) για την ηλιακή ακτινοβολία. 

Για λόγους απλότητας υποθέτουμε ότι η απορροφητικότητα και η εκπεμπτικότητα για 

τη γήινη ακτινοβολία (μεγάλου μήκους κύματος) είναι ίδιες για όλα τα στρώματα. 

Επίσης για λόγους απλότητας, η ηλιακή ακτινοβολία που σκεδάζεται ή ανακλάται από 

την ατμόσφαιρα ή την επιφάνεια της γης στο διάστημα αφαιρείται από την εισερχόμενη 

ηλιακή ακτινοβολία στην κορυφή της ατμόσφαιρας.  

Διακρίνομε 6 αποθήκες ενέργειας και τέσσερις ροές ενέργειας. Οι έξι αποθήκες είναι η 

γή και τα πέντε στρώματα ατμόσφαιρας. Οι ροές ενέργειας είναι η κατερχόμενη ηλιακή 
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ακτινοβολία, η κατερχόμενη υπέρυθρη ακτινοβολία, η ανερχόμενη υπέρυθρη 

ακτινοβολία, και τα ανοδικά ρεύματα μεταγωγής (convection).  

Η ηλιακή ακτινοβολία είναι η απλούστερη. Η ατμόσφαιρα δεν εκπέμπει ηλιακή 

ακτινοβολία, και κάθε ατμοσφαιρικό στρώμα αφαιρεί ένα ορισμένο κλάσμα της. Ένα 

ορισμένο κλάσμα της ανερχόμενης ή κατερχόμενης υπέρυθρης ακτινοβολίας αφαιρείται 

από κάθε κάθε στρώμα, αλλά κάθε στρώμα συνεισφέρει επίσης σε αυτές τις ροές 

εκπέμποντας υπέρυθρη ακτινοβολία. Η ροή προς τα πάνω της γήινης υπέρυθρης 

ακτινοβολίας αρχίζει με την εκπομπή από την επιφάνεια της γης, την οποία θεωρούμε 

σαν ένα μαύρο σώμα. Προφανώς γήινη υπέρυθρη ακτινοβολία δεν εισέρχεται από την 

κορυφή της ατμόσφαιρας. Ενδιαφερόμαστε μόνο για τη συμπεριφορά του μοντέλου 

αυτού σε κατάσταση ισορροπίας, και όχι για τη συμπεριφορά του μοντέλου καθώς 

οδεύει προς την κατάσταση ισορροπίας, έτσι για λόγους απλότητας, η 

θερμοχωρητικότητα κάθε  στρώματος συμπεριλαμβανομένου του εδάφους τίθεται ίση 

με τη μονάδα (Walter, 2001). Επομένως η ενέργεια και η θερμοκρασία κάθε αποθήκης 

έχουν την ίδια αριθμητική τιμή. 

Για να αναπαραστήσουμε το προφίλ της θερμοκρασίας σαν συνάρτηση του ύψους, 

είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε το υψόμετρο κάθε στρώματος. Αυτά υπολογίζονται 

χρησιμοποιώντας την υψομετρική εξίσωση (Παράρτημα 2) και υποθέτοντας ότι τα 

στρώματα έχουν την ίδια ατμοσφαιρική μάζα. 

Τα ανοδικά ρεύματα μεταγωγής (convection) οφείλονται σε αστάθειες οι οποίες 

συμβαίνουν όταν η θερμοκρασία μείωνεται υπερβολικά γρήγορα με την αύξηση του 

υψομέτρου. 
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Εικόνα 14 Σταθερή και ασταθής ατμόσφαιρα 

Πηγή Goody και Walker (1972, σελ. 62) 

Στο δεξιό σχήμα της Εικόνας 14, η θερμοκρασία του αέρα πέφτει υπερβολικά γρήγορα 

με το ύψος. Η ατμόσφαιρα σε αυτές τις συνθήκες είναι ασταθής. Αν μια ποσότητα αέρα 

κοντά στο έδαφος θερμανθεί θα διασταλεί, η πυκνότητα της θα μειωθεί, θα γίνει ελαφ-

ρότερη από τον περιβάλλοντα αέρα και θα αρχίσει να ανεβαίνει. Καθώς θα ανεβαίνει 

θα ψύχεται επειδή εκτονώνεται αδιαβατικά ωστόσο θα συνεχίσει να είναι θερμότερη 

από τον περιβάλλοντα αέρα και θα συνεχίσει να ανεβαίνει. 

Στο αριστερό σχήμα της Εικόνας 14, η θερμοκρασία του αέρα δεν πέφτει αρκετά γρή-

γορα με το ύψος. Δεν δημιουργούνται ανοδικά ρεύματα. Η ατμόσφαιρα σε αυτές τις 

συνθήκες ονομάζεται σταθερή. Φυσικά όταν έχομε αναστροφή, όταν δηλαδή η θερμοκ-

ρασία του αέρα αυξάνει με το ύψος, τα ανοδικά ρεύματα μεταγωγής (convenction) είναι 

απολύτως απαγορευμένα. 

Στο μοντέλο κάθε φορά που η ελάττωση της θερμοκρασίας με το ύψος ξεπερνά μια 

κρίσιμη τιμή έχουμε την εμφάνιση ανοδικών ρευμάτων τα οποία αναδιανέμουν την 

ενέργεια. 

Η κρίσιμη τιμή αυτή γενικά ελαττώνεται με το ύψος και εξαρτάται από τη 

θερμοκρασία. Ωστόσο στο μοντέλο που παρουσιάζουμε θεωρούμε ότι είναι σταθερή 
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παράμετρος και επιλέγουμε την τιμή της ίση με τη παρατηρούμενη θερμοθαθμίδα στην 

κατώτερη ατμόσφαιρα, περίπου 6.5 °Κ/Κm.   

Οι εξισώσεις πάνω στις οποίες βασίζεται το μοντέλο παρουσιάζονται στην παράγραφο 

13. 

9.2.2. Μοντέλο ακτινοβολίας μεταγωγής RC 18 στρωμάτων  

Θα παρουσιάσουμε τώρα ένα βασικό μοντέλο RC 18 στρωμάτων. 

Οι βασικές ιδέες που παρουσιάσαμε στο μοντέλο RC 5 εφαρμόζονται και εδώ. Η 

ατμόσφαιρα χωρίζεται σε 18 στρώματα όχι αναγκαστικά ίσου πάχους. Ο χωρισμός σε 

στρώματα γίνεται με τη βοήθεια της αδιάστατης συντεταγμένης σίγμα T

s T

p p
p p

σ −
=

−
, 

όπου p είναι η πίεση, Tp  η (σταθερή) πίεση στην κορυφή της ατμόσφαιρας sp , η 

(μεταβλητή) πίεση στην επιφάνεια της γης. Στην κορυφή της ατμόσφαιρας η σίγμα 

είναι πάντοτε ίση με μηδέν και στην επιφάνεια της γης η σίγμα έχει πάντοτε την τιμή 

ένα.  
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Εικόνα 15 Η κατακόρυφος δομή ενός RC μοντέλου που έχει 18 στρώματα και περιλαμβάνει ένα στρώμα νερού 
βάθους 100 m (swamp model) 

Πηγή McGuffie και Henderson (2011, σελ. 123) 

Στην Εικόνα 15  φαίνεται η κατακόρυφος δομή του μοντέλου μας. Το μοντέλο περι-

λαμβάνει 18 στρώματα. Στο μοντέλο μας το βάθος του στρώματος νερού είναι μια πα-

ράμετρος που μπορούμε να μεταβάλλουμε. Στην Εικόνα 16, το βάθος του στρώματος 

νερού είναι 100 m. Αυτή είναι μια τιμή της παραμέτρου. 

Η δομή του κώδικα φαίνεται στην Εικόνα 16.  
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Εικόνα 16 Η δομή του κώδικα ενός μοντέλου RC 

Πηγή McGuffie και Henderson (2011, σελ. 135) 

Όπως και στο μοντέλο RC 5 στρωμάτων για κάθε στρώμα υπολογίζεται πρώτα η ροή 

ενέργειας λόγω ακτινοβολίας και στη συνέχεια εισάγεται, αν η ελάττωση της θερμοκ-

ρασίας με το ύψος είναι μεγαλύτερη από την κρίσιμη θερμοβαθμίδα, η ροή ενέργειας 

λόγω ανοδικών ρευμάτων μεταγωγής. 

Το κατακόρυφο προφίλ θερμοκρασίας, στρωμάτων και επιφάνειας, υπολογίζεται από 

την εξίσωση ( , ) ( , ) cr
i i

p

dFdFtT z t t T z t
c dz dzρ
∆  + ∆ = + +  

 (9) 

Όπου η θερμοκρασία iT , του στρώματος i, με ύψος z, την χρονική στιγμή t+Δt είναι ίση 

με τη θερμοκρασία του στρώματος αυτού την προηγούμενη χρονική στιγμή συν την 

καθαρή ροή ενέργειας από ακτινοβολία και μεταγωγή cr dFdF
dz dz

 +  
πολλαπλασιασμένη 

επί 
p

t
cρ
∆ . Στην εξίσωση (9), pc είναι η θερμοχωρητικότητα σε σταθερή πίεση, ρ είναι η 

πυκνότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και rdF
dt

 και cdF
dt

 είναι οι ροές ενέργειας από ακτι-
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νοβολία και μεταγωγή αντίστοιχα τη χρονική στιγμή t στη θέση z. Δt είναι το χρονικό 

βήμα της διαδικασίας (McGuffie και Henderson, 2011).  

Η αναλογία με το μοντέλο RC των 5 στρωμάτων είναι προφανής. Το μοντέλο RC 18 

στρωμάτων διαφοροποιείται από το μοντέλο RC 5 στρωμάτων στο ότι ενώ στο μοντέλο 

RC 5 στρωμάτων δίδονται οι συντελεστές απορρόφησης και εκπεμπτικότητας και από 

εκεί υπολογίζονται οι ενεργειακές ροές στο μοντέλο RC 18 στρωμάτων δίδονται οι κα-

τανομές (προφίλ) των θερμοκηπικών αερίων και από εκεί υπολογίζονται οι ενεργειακές 

ροές. Το μοντέλο RC 5 στρωμάτων είναι ένα υπεραπλουστευμένο μοντέλο που το πα-

ρουσιάσαμε για να αποσαφηνίσουμε τις βασικές έννοιες. Το μοντέλο RC 18 στρωμά-

των είναι ένα μοντέλο που όπως θα δούμε παρακάτω πρέπει να βελτιωθεί. 

10. Σκοπός της εργασίας 

Στόχος της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση μερικών μοντέλων της θερμοκρασίας 

της γης. Η έμφαση δίδεται στην κατανόηση των εννοιών. Η πορεία είναι από τα απλά 

στα περισσότερα σύνθετα μοντέλα έτσι ώστε οι προβλέψεις των μοντέλων να πλησιά-

ζουν όλο και περισσότερο τα εμπειρικά δεδομένα. 

11. Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων 

Η οικοδόμηση μοντέλων είναι κεντρική στην κατανόηση μας για τα φαινόμενα του 

πραγματικού κόσμου. Όλοι μας δημιουργούμε νοητικά μοντέλα του κόσμου που μας 

περιβάλλει. Τέτοια μοντέλα μας επιτρέπουν, για παράδειγμα, να διασχίσουμε με επιτυ-

χία ένα πολυσύχναστο δρόμο. Με τον ερχομό των PC και του γραφικού προγραμματισ-

μού, μπορούμε όλοι να δημιουργήσουμε περισσότερο σύνθετα μοντέλα των φαινομέ-

νων του κόσμου. Όπως παρατήρησε ο Pagels (1988), η διαδικασία της μοντελοποίησης 

με υπολογιστή είναι για το μυαλό ότι είναι το τηλεσκόπιο και το μικροσκόπιο για το 
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μάτι. Μπορούμε να μοντελοποιήσουμε τα μακροσκοπικά αποτελέσματα των μικροφαι-

νομένων και αντίστροφα. Μπορούμε να προσομοιώσουμε τα ποικίλα δυνατά γνωρίσ-

ματα μιας δυναμικής διαδικασίας. Μπορούμε να αρχίσουμε να εξηγούμε και ίσως να 

προβλέπουμε. 

Συχνά, τα φαινόμενα που συμβαίνουν στον πραγματικό κόσμο είναι πολύπλευρα, αλ-

ληλοσυσχετιζόμενα, και δύσκολο να κατανοηθούν. Για να ασχοληθούμε με τέτοια φαι-

νόμενα, αδιαφορούμε για τις λεπτομέρειες και επιχειρούμαι να εστιάσουμε στην μεγά-

λη εικόνα – σε ένα ιδιαίτερο σύνολο γνωρισμάτων του πραγματικού κόσμου ή της δο-

μής που υπόκειται τις διαδικασίες που οδηγούν στα παρατηρούμενα αποτελέσματα. Τα 

μοντέλα είναι τέτοιες αφαιρέσεις τις πραγματικότητας. Τα μοντέλα μας εξαναγκάζουν 

να αντιμετωπίσουμε τις δομικές και δυναμικές παραδοχές που έχουμε κάνει στις αφαι-

ρέσεις μας (Hannon and Ruth, 2001). 

Η διαδικασία της οικοδόμησης μοντέλων είναι σύνθετη. Εντούτοις, είναι δυνατό να α-

ναγνωρίσουμε ένα σύνολο από γενικές διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται συχνά. 

Αυτές οι γενικές διαδικασίες δείχνονται απλουστευμένα στην Εικόνα 17 .  

 

Εικόνα 17 Διαδικασία οικοδόμησης μοντέλων 

Πηγή Hannon και Ruth (2001, σελ. 4) 
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Πραγματικά γεγονότα διεγείρουν την περιέργεια μας για ένα ιδιαίτερο φαινόμενο. Αυτή 

η περιέργεια μπορεί να μεταφραστεί σε ένα ερώτημα ή σύνολο ερωτημάτων γύρω από 

τα παρατηρούμενα φαινόμενα και τις διαδικασίες οι οποίες αλληλεπιδρούν με τα φαι-

νόμενα αυτά. Στοιχεία κλειδιά των διαδικασιών και παρατηρήσεων μπορεί να αναγνω-

ριστούν για να σχηματίσουν μια αφηρημένη έκδοση των πραγματικών γεγονότων. Ειδι-

κότερα, ίσως θέλουμε να αναγνωρίσουμε μεταβλητές οι οποίες περιγράφουν τα φαινό-

μενα αυτά, και να σκιαγραφήσουμε τη σχέση μεταξύ των μεταβλητών, και ως εκ τού-

του να δημιουργήσουμε   τη δομή του μοντέλου. Τρέχοντας το μοντέλο μπορούμε να 

κάνουμε προβλέψεις και να εξάγουμε συμπεράσματα για φαινόμενα τα οποία δεν έχουν 

ακόμη παρατηρηθεί. Αυτά τα συμπεράσματα και οι προβλέψεις, μπορεί να συγκριθούν 

με τα πραγματικά γεγονότα και μπορούν να οδηγήσουν στη διάψευση ενός μοντέλου, 

τη παραδοχή του, ή πιθανότερα, την αναθεώρηση του. 

Η μοντελοποίηση είναι μια διαδικασία που δεν τελειώνει ποτέ – οικοδομούμε, αναθεω-

ρούμε, συγκρίνουμε, και αλλάζουμε μοντέλα. Με κάθε κύκλο, η κατανόηση της πραγ-

ματικότητας βελτιώνεται. 

Μπορούμε να διακρίνουμε δύο γενικούς τύπους μοντέλων. Ο πρώτος τύπος περιλαμβά-

νει μοντέλα τα οποία αναπαριστούν ένα συγκεκριμένο  φαινόμενο σε μια ορισμένη 

χρονική στιγμή. Για παράδειγμα ένας χάρτης της Ελλάδας απεικονίζει τη θέση και το 

μέγεθος  μια πόλης. Άλλα μοντέλα περιγράφουν και αναλύουν τις διαδικασίες με τις 

οποίες δημιουργείται ένα ιδιαίτερο φαινόμενο. Μπορούμε να αναπτύξουμε ένα μαθη-

ματικό μοντέλο το οποίο περιγράφει τη μεταβολή του ρυθμού μετανάστευσης προς ή 

από μια πόλη, ή την μεταβολή του ρυθμού διάδοσης μιας αρρώστιας. Ομοίως, μπορού-

με να αναπτύξουμε ένα μοντέλο το οποίο περιγράφει τη μεταβολή αυτών των ρυθμών 

με τον χρόνο. Ο τελευταίος τύπος μοντέλων είναι δυναμικά μοντέλα τα οποία επιχειρο-



 

49 
 

ύν να περιγράψουν και να αναπαραστήσουν την αλλαγή σε πραγματικό ή προσομοιω-

μένο χρόνο. 

Μια κατανόηση των δυναμικών αλληλοσυσχετίσεων των συστημάτων, όπως είναι τα 

κοινωνικά, τα βιολογικά, και τα φυσικά συστήματα, είναι ιδιαίτερης σημασίας στο ση-

μερινό κόσμο. Σε μια ποικιλία επιστημονικών κλάδων, οι επιστήμονες θέτουν ερωτή-

ματα τα οποία περιλαμβάνουν σύνθετες και μεταβαλλόμενες αλληλοσυσχετίσεις μετα-

ξύ συστημάτων. Ποια είναι η επίδραση ενός προγράμματος εμβολιασμού στο ρυθμό 

μόλυνσης ενός πληθυσμού; Ποια είναι η επίδραση της αστικοποίησης στην ανθρώπινη 

υγεία; Ποια είναι η επίδραση των τοξινών που μεταφέρονται από ένα ποταμό στην το-

πική άγρια ζωή; 

Τα μοντέλα μας βοηθούν να καταλάβουμε τις διαδικασίες του πραγματικού κόσμου μι-

μούμενοι με τον υπολογιστή με απλουστευμένο τρόπο τις δυνάμεις από τις οποίες υπο-

τίθεται ότι προκύπτει η συμπεριφορά του συστήματος. Για παράδειγμα, μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που μεταναστεύουν από μια χώρα σε μια άλ-

λη είναι κατευθείαν ανάλογος του πληθυσμού που ζει σε κάθε χώρα και αντιστρόφως 

ανάλογος της αποστάσεως των δύο χωρών. Σε μια απλή έκδοση αυτού του μοντέλου 

μετανάστευσης, μπορούμε να αγνοήσουμε μια ποικιλία παραγόντων οι οποίοι εμποδί-

ζουν ή διεγείρουν τη μετανάστευση. Μια τέτοια αφαίρεση μπορεί να μας επιτρέψει μια 

αρκετή καλή πρόβλεψη των ρυθμών μετανάστευσης ή όχι. Εάν όχι, επανεξετάζουμε τις 

αφαιρέσεις, τροποποιούμε τις υποθέσεις, και επανελέγχουμε τις νέες προβλέψεις του 

μοντέλου. 

Είναι μια στοιχειώδης αρχή στη μοντελοποίηση ότι θα πρέπει να κρατάμε τις προσομο-

ιώσεις απλές και να αυξάνουμε την πολυπλοκότητα του μοντέλου μόνο όταν οι προβ-

λέψεις του δεν παράγουν τα πραγματικά αποτελέσματα. Ο σκοπός μας δεν είναι να α-
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ναπτύξουμε μοντέλα τα οποία συλλαμβάνουν όλες τις πλευρές των συστημάτων του 

πραγματικού κόσμου. Τέτοια μοντέλα είναι άχρηστα επειδή είναι τόσο σύνθετα όσο και 

τα συστήματα που θέλουμε να καταλάβουμε. 

Τα υπολογιστικά μοντέλα (computer models) είναι αιτιακά με την έννοια ότι οικοδομο-

ύνται πάνω σε γενικούς κανόνες οι οποίοι περιγράφουν πως κάθε  στοιχείο ενός συστή-

ματος θα αντιδράσει σε μεταβολές άλλων στοιχείων. Στο παράδειγμα της μετανάστευ-

σης που αναφέραμε παραπάνω, υποθέσαμε ότι ο αριθμός των μεταναστών είναι ανάλο-

γος του μεγέθους του πληθυσμού  κάθε χώρας. Με την μετανάστευση, αυτοί οι πλη-

θυσμοί αλλάζουν με τον χρόνο, προκαλώντας μεταβολή των ρυθμών μετανάστευσης. 

Όταν ένα μοντέλο προσομοιώνεται με ένα υπολογιστή, κάθε στοιχείο του μοντέλου 

προσδιορίζεται από αρχικές συνθήκες και ο υπολογιστής επεξεργάζεται τις αντιδράσεις 

του συστήματος σύμφωνα με τις καθορισμένες σχέσεις. Αυτές οι αρχικές συνθήκες 

μπορεί να βασίζονται σε πραγματικές μετρήσεις, ή σε εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις, με τη 

σειρά τους, μπορεί να βασίζονται σε εμπειρικές πληροφορίες ή να είναι απλώς λογικές 

εικασίες του σχεδιαστή του μοντέλου. 

Τα μοντέλα βοηθούν στην οργάνωση των σκέψεων μας, στη συλλογή δεδομένων, και 

στην αξιολόγηση των γνώσεων μας σχετικά με τους μηχανισμούς οι οποίοι καθοδηγούν 

στις αλλαγές του συστήματος. 

Για παράδειγμα μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο ενός δασικού οικοσυστή-

ματος, το οποίο αποτελείται από υποθέσεις και πληροφορίες με τη μορφή εντολών σε 

μια γλώσσα υπολογιστή. Τρέχοντας το μοντέλο ο υπολογιστής πιστά και χωρίς λάθος 

επιδεικνύει τις συνέπειες των υποθέσεων και πληροφοριών μας. Ο υπολογιστής μας ε-

ξαναγκάζει να δούμε τις συνέπειες των υποθέσεων που κάναμε.  
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Μερικά από τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το σύστημα για το οποίο αναπτύξαμε ένα 

μοντέλο αναφέρονται σαν μεταβλητές συστήματος. Οι μεταβλητές συστήματος μπορεί 

να διατηρούνται ή όχι. Κάθε διατηρήσιμη μεταβλητή ενός συστήματος αναπαριστά μια 

αποθήκη (stock) υλικών ή πληροφοριών. Τυπικές μεταβλητές που διατηρούνται είναι ο 

πληθυσμός και η ενέργεια. Μη διατηρήσιμες μεταβλητές είναι καθαροί δείκτες μερικών 

όψεων της κατάστασης του συστήματος. Τυπική μη διατηρήσιμη μεταβλητή είναι η 

θερμοκρασία. Στοιχεία του συστήματος τα οποία αναπαριστούν την αλλαγή σε μια με-

ταβλητή κατάστασης ονομάζονται ροές (flows). Καθώς το μοντέλο τρέχει οι ροές ενη-

μερώνουν τις μεταβλητές κατάστασης στο τέλος κάθε χρονικού βήματος. Παραδείγμα-

τα ροών είναι ο αριθμός γεννήσεων ανά περίοδο η οποία μεταβάλλει τη μεταβλητή κα-

τάστασης «πληθυσμός», η δύναμη η οποία μεταβάλλει τη μεταβλητή κατάστασης «επι-

τάχυνση». Η επιτάχυνση με τη σειρά της είναι η ροή για τη μεταβλητή κατάστασης 

«ταχύτητα». 

Τυπικά, οι συνιστώσες ενός συστήματος για το οποίο έχουμε κατασκευάσει ένα μοντέ-

λο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Οι αλληλεπιδράσεις των συνιστωσών ενός συστήματος 

αναφέρονται σαν διαδικασίες ανάδρασης. Οι διαδικασίες ανάδρασης διακρίνονται σε 

θετικές και αρνητικές. Αρνητική ανάδραση υπάρχει εάν αλλαγή σε μια συνιστώσα του 

συστήματος προκαλεί αντιδράσεις σε άλλες συνιστώσες οι οποίες αντενεργούν στην 

αρχική αλλαγή. Οι αρνητικές αναδράσεις τείνουν να εξασθενίζουν κάθε διαταραχή και 

οδηγούν το σύστημα σε σταθερή κατάσταση. Ανάλογα, θετική ανάδραση υπάρχει εάν 

αλλαγή σε μια συνιστώσα του συστήματος προκαλεί  αντιδράσεις σε άλλες συνιστώσες 

οι οποίες ενισχύουν την αρχική αλλαγή. Η θετική ανάδραση, όταν είναι εκτός ελέγχου, 

οδηγεί σε εκρηκτικές καταστάσεις. 
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Γενικά, τα συστήματα παρουσιάζουν και θετικές και αρνητικές διαδικασίες ανάδρασης 

οι οποίες έχουν διαφορετική και ποικίλη ισχύ. Μερικές διαδικασίες ανάδρασης σχετί-

ζονται με ροές οι οποίες δεν είναι γραμμική συνάρτηση άλλων μεταβλητών αλλά αλλά-

ζουν, για παράδειγμα, με το τετράγωνο κάποιων άλλων μεταβλητών. Σαν αποτέλεσμα 

των μη γραμμικών διαδικασιών ανάδρασης, τα συστήματα μπορεί να παρουσιάζουν 

σύνθετη δυναμική συμπεριφορά. 

Η αντίδραση ενός συστήματος σε ένα ερέθισμα μπορεί να μην είναι στιγμιαία. Μπορεί 

να υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση μεταξύ του ερεθίσματος και της αντίδρασης. Σε 

μερικές περιπτώσεις η χρονική καθυστέρηση αυτή είναι μάλλον καλά γνωστή. Για πα-

ράδειγμα, μια διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια του χειμώνα ακολουθείται τυπικά 

από μια αύξηση των γεννήσεων 9 μήνες αργότερα.  

Οι σχεδιαστές μοντέλων πρέπει να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις μη γραμμικότητες και 

στις χρονικές καθυστερήσεις στα μοντέλα τους. 

11.1. Μοντελοποίηση με τη Stella 

Σαν μια εισαγωγή στα βασικά στοιχεία και διαδικασίες στην κατασκευή μοντέλων με 

τη Stella, δίνουμε εδώ τα βήματα ανάπτυξης ενός βασικού μοντέλου που σχετίζεται με 

την ανάπτυξη ενός πληθυσμού. Η κατασκευή αυτή χρησιμοποιεί και τα τέσσερα γραφι-

κά εργαλεία τα οποία απαιτούνται στον προγραμματισμό με τη Stella. Ένας γρήγορος 

οδηγός της Stella βρίσκεται στο Παράρτημα 1. Όταν ανοίξετε το λογισμικό, θα δείτε τα 

σύμβολα για τα στοκ (stocks), τις ροές (flows), τους μετατροπείς (converters)  και τους 

συνδετήρες (connectors) τα οποία ενώνονται κατάλληλα για να σχηματίσουν ένα μον-

τέλο της Stella (βλ. Εικόνα 18). 
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Εικόνα 18 γραφικά εργαλεία του STELLA 

Κάντε κλικ στο κουμπί μοντέλο για να περάσετε σε τρόπο λειτουργίας μόντελινγκ (βλ. 

Εικόνα 19). 

 

Εικόνα 19 Η επιφάνεια εργασίας της STELLA 

Σε αυτό τον τρόπο λειτουργίας μπορείτε να προσδιορίσετε τις αρχικές συνθήκες και τις 

λειτουργικές σχέσεις του μοντέλου σας. Αναφερόμαστε στην έκδοση STELLA 9.1.1  

Σε άλλες εκδόσεις, υπάρχουν μικρές αλλαγές, σε γενικές γραμμές όμως το λογισμικό 

είναι το ίδιο. 

Ας αρχίσουμε με το πρώτο εργαλείο, ένα στοκ, το οποίο παριστά, για παράδειγμα, τον 

αριθμό των ανθρώπων που ζουν σε ένα νησί ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου. Κάντε 

κλικ στο ορθογώνιο, μετακινείστε το στο κέντρο της σελίδας και κάντε κλικ ξανά με το 
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ποντίκι. Έπειτα πληκτρολογήστε το όνομα «POPULATION». Αυτό το οποίο θα πρέπει 

να δείτε φαίνεται στην Εικόνα 20. 

 

Εικόνα 20 Stock 

Στo STELLA, αυτό το είδος το στοκ ονομάζεται δεξαμενή (reservoir), το οποίο χρησι-

μοποιούμε όταν απασχολούμαστε με διατηρήσιμες ποσότητες. Αλλά το κατάλληλο ό-

νομα είναι «μεταβλητή κατάστασης», η οποία δείχνει μία τουλάχιστον κατάσταση του 

συστήματος μας. Μια μεταβλητή κατάστασης χρησιμοποιείται στο μοντέλο για να κά-

νουμε όλους τους άλλους υπολογισμούς. Περισσότερα για αυτό θα πούμε αργότερα. 

Απλά σημειώνουμε τώρα ότι αυτό το στοκ αναπαριστά τον πληθυσμό του νησιού. Αλλά 

επειδή η επιφάνεια του νησιού είναι 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο, ο πληθυσμός είναι και η 

πυκνότητα του πληθυσμού. Ο πληθυσμός είναι μια διατηρήσιμη ποσότητα σε αντίθεση 

με την πυκνότητα. Όμως, και οι δύο μεταβλητές είναι μεταβλητές κατάστασης. Έτσι, 

λόγω της επιλογής της επιφάνειας στο μοντέλο αυτό, ο πληθυσμός και η πυκνότητα α-

ναπαριστούνται από το ίδιο ορθογώνιο.  



 

55 
 

Παρατηρείστε το σημείο του ερωτηματικού στο ορθογώνιο. Το STELLA λέει ότι πρέ-

πει να ορίσετε μια αρχική τιμή για όλες τις μεταβλητές κατάστασης. Εάν κάνουμε διπλό 

κλικ στο ορθογώνιο, εμφανίζεται ένα κουτί διαλόγου, ένα τυπικό γεγονός στην χρήση 

στο STELLA. Το STELLA αναζητά την αρχική τιμή. Μπορούμε να επιλέξουμε μια αρ-

χική τιμή της επιλογής μας, για παράδειγμα 10, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και 

το ποντίκι. Κλικ OK, κλείσε το κουτί διαλόγου, και θα το ερωτηματικό θα πρέπει να 

έχει εξαφανιστεί. 

Το επόμενο ερώτημα είναι: Τι ελέγχει την πρόσθεση (ή την αφαίρεση) ανθρώπων από 

το νησί; Ας υποθέσουμε, για χάρη απλότητας μόνο, ότι οι άνθρωποι στο νησί αυτό γεν-

νούνται ενήλικες και ότι δεν πεθαίνουν ποτέ. Αργότερα θα αναπτύξουμε περισσότερα 

ρεαλιστικά μοντέλα. Εδώ, έχουμε μόνο γεννήσεις και αυτό είναι το όνομα που δίδουμε 

στη μεταβλητή ελέγχου. Χρησιμοποιούμε το δεύτερο εργαλείο που ονομάζεται «Ροή» 

για να αναπαραστήσουμε τέτοιο έλεγχο των καταστάσεων. Απλά, κάντε κλικ στο δεύ-

τερο σύμβολο, έπειτα κάνε κλικ σε απόσταση περίπου τέσσερα εκατοστά από το στοκ 

και σύρετε το βέλος στον «POPULATION». Θα πρέπει να πάρετε το σχήμα που φαίνε-
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ται στην Εικόνα 21. 

 

Εικόνα 21 Εισροή 

Σε αυτό το απλό μοντέλο, το βέλος δείχνει μια εισροή. Θα μπορούσαμε να επιλέξουμε 

μια διπλή ροή εάν αυτό ήταν αναγκαίο. Στην περίπτωση μας όμως οι «BIRTHS» θα 

πρέπει να είναι μια μονή ροή.  

Στη συνέχεια πρέπει να γνωρίζουμε πε ποιο ρυθμό οι άνθρωποι αναπαράγονται. Ένας 

λογικός ρυθμός αναπαραγωγής είναι 3 νέοι άνθρωποι ανά 100 ανθρώπους ανά έτος. 

Αυτός ο αριθμός μπορεί να αναπαρασταθεί σαν «Μετατροπέας» (ένας κύκλος) από την 

εργαλειοθήκη του STELLA. Με την ίδια διαδικασία που πήραμε το ορθογώνιο παίρνο-

υμε τον κύκλο. Το ανοίγουμε και εισάγουμε τον αριθμό 0.03 (3/100) στο ενδεικνυόμενο 

μέρος. Παρατηρείστε το εντυπωσιακό κατάλογο ενσωματωμένων συναρτήσεων το οπο-

ίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε ποιο σύνθετα μοντέλα. 

Το τελευταίο εργαλείο είναι το βέλος πληροφόρησης (ή συνδετήρας). Το βέλος μετα-

φέρει την πληροφορία από ένα κύκλο ή τετράγωνο σε ένα κύκλο, σε μια μεταβλητή ε-
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λέγχου (ροή) ή σε μια μεταβλητή κατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, θέλουμε να με-

ταφέρουμε την πληροφορία σχετικά με τον ρυθμό γεννήσεων (BIRTH RATES) στις 

γεννήσεις (BIRTHS) και επίσης θέλουμε να μεταφέρουμε την πληροφορία σχετικά με 

το επίπεδο του πληθυσμού (POPULATION) στη μεταβλητή BIRTHS. Δύο βέλη πρέπει 

να προστεθούν (βλ. Εικόνα 22). 

 

Εικόνα 22 Μετατροπέας και συνδετήρας 

       Το τελευταίο βήμα στην κατασκευή του μοντέλου είναι να προσδιορίσουμε τις 

BIRTHS. Ανοίξτε την και ενημερώστε την όπως φαίνεται στην Εικόνα 23. 
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Εικόνα 23 

Κάνοντας κλικ στο OK παίρνουμε την Εικόνα 24. 

 

Εικόνα 24 

Το επόμενο βήμα είναι να θέσουμε το μέγεθος του χρονικού βήματος, DT, στο οποίο η 

μεταβλητή κατάστασης «POPULATION» θα ενημερώνετε και το μήκος της προσομοί-
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ωσης. Ας επιλέξουμε αυθαίρετα DT=1 έτος και το μήκος του χρόνου 100 έτη (βλ. Ει-

κόνα 25). 

 

Εικόνα 25 

Για να εμφανίσουμε τα αποτελέσματα του μοντέλου μας, κάντε κλικ στο εικονίδιο το 

οποίο αναπαριστάνει το γράφημα και μετακινείστε στην επιφάνεια εργασίας (βλ. Εικό-

να 26) 

 

Εικόνα 26 Εικονίδια γραφήματος και Πίνακα 

Κάνουμε κλικ στη μεταβλητή κατάστασης POPULATION και την σύρουμε μέχρι τον 

άξονα των τεταγμένων. Τρέχουμε το μοντέλο και παίρνουμε την Εικόνα 27. 
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Εικόνα 27 

Αντί για γράφημα θα μπορούσαμε να εμφανίσουμε τα αποτελέσματα του μοντέλου σε 

πίνακα (βλ. Εικόνα 28). 

 

 

Εικόνα 28 
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Το γράφημα της Εικόνας 27 δείχνει εκθετική αύξηση – όπως θα περιμέναμε.  Θα πρέπει 

πάντοτε να σκεπτόμαστε τι θα πρέπει να παράγει το μοντέλο πριν το τρέξουμε. Εάν τα 

πράγματα πηγαίνουν διαφορετικά από την πρόβλεψη μας, τότε πρέπει να αναζητήσουμε 

το γιατί. 

Με ποιο τρόπο το STELLA λειτουργεί; Στην αρχή κάθε χρονικού διαστήματος DT, εκ-

τελεί τους αναγκαίους υπολογισμούς. Τελικά, οι υπολογισμοί θα βασίζονται στην τιμή 

των μεταβλητών κατάστασης. Μόνο η μεταβλητή BIRTHS εξαρτάται από τη μεταβλη-

τή κατάστασης POPULATION. Έτσι, για να πάρει την τρέχουσα τιμή της BIRTHS, το 

STELLA πολλαπλασιάζει 0.03 φορές την τιμή του POPULATION (η οποία είναι γνωσ-

τή με τη βοήθεια του βέλους πληροφόρησης). Έπειτα το STELLA προσθέτει την τρέ-

χουσα BIRTHS στην POPULATION για να πάρει μια ενημερωμένη τιμή για την POP-

ULATION.   

Το μοντέλο είναι τόσο απλό ώστε θα μπορούσαμε να το έχουμε λύσει με αναλυτικές ή 

συμβολικές τεχνικές. Είναι ένα γραμμικό μοντέλο και δεν είναι ρεαλιστικό. Για να 

προσθέσουμε μια διάσταση ρεαλισμού και για να δείξουμε την ευκαμψία της STELLA, 

ας προσθέσουμε ένα βέλος πληροφόρησης από τη μεταβλητή κατάστασης POPULA-

TION στη μεταβλητή BIRTH RATE. Όταν η σύνδεση αυτή γίνει (βλ. Εικόνα 29), 
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Εικόνα 29 

 ένα ερωτηματικό εμφανίζεται στο σύμβολο της BIRTH RATE επειδή ο αρχικός προσ-

διορισμός δεν είναι πια σωστός αλλά απαιτεί την POPULATION σαν είσοδο. 

Τώρα ανοίξτε το BIRTH RATE και κάντε κλικ στην απαιτούμενη είσοδο POPULA-

TION. Μπορούμε να καθορίσουμε τη σχέση μεταξύ BIRTH RATE και POPULATION 

σε μαθηματική μορφή ή να κάνουμε μια εικασία σχετικά με τη σχέση τους. Μια τέτοια 

εικασία μεταξύ μεταβλητών μπορεί να αναπαρασταθεί ζωγραφίζοντας ένα γράφημα το 

οποίο αντανακλά την πρόβλεψη μας. Αυτό το χαρακτηριστικό ονομάζεται «Γραφική 

συνάρτηση» (Graphical Function).  

Κάνετε κλικ στο “Become Graphical Function”  (βλ. Εικόνα 30) για να προσδιορίσετε 

τη σχέση μεταξύ BIRTH RATE και POPULATION σε γραφική μορφή, τοποθετείστε 

τα όρια στα 2 και 200 και τοποθετείστε τα αντίστοιχα όρια στο BIRTH RATE   
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Εικόνα 30 

στα 0 και 0.06 για να αναπαραστήσουμε μια μεταβολή στη BIRTH RATE όταν ο 

POPULATION είναι μεταξύ 0 και 200. Τελικά χρησιμοποιήστε το ποντίκι βέλος για να 

ζωγραφίσετε μια καμπύλη μια καμπύλη μεταξύ των σημείων (2, 0.06) και (200, 0). Η 

BIRTH RATE ελαττώνεται με την αύξηση του πληθυσμού με τον τρόπο που δείχνει το 

γράφημα της Εικόνας 30. 

Κάνετε κλικ στο κουμπί Εquation για να μελετήσετε τις εξισώσεις στις οποίες βασίζετε 

το μοντέλο σας. 

POPULATION(t) = POPULATION(t - dt) + (BIRTHS) * dt 

INIT POPULATION =  10 

INFLOWS: 

BIRTHS = BIRTH_RATE*POPULATION 

BIRTH_RATE = GRAPH(POPULATION) 

(0.00, 0.0579), (20.0, 0.0546), (40.0, 0.0516), (60.0, 0.0465), (80.0, 0.0423), (100, 

0.0366), (120, 0.0297), (140, 0.0225), (160, 0.0156), (180, 0.0084), (200, 0.0009) 
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Είστε έτοιμοι να τρέξετε το μοντέλο ξανά αλλά πρώτα προσπαθήστε να μαντέψετε τη 

γενική μορφή του γραφήματος για τη μεταβλητή POPULATION ως προς τον χρόνο. 

Γενικά, η POPULATION πρέπει να αυξάνει με τον χρόνο. Θα πρέπει να αυξάνει αρχι-

κά γρήγορα και στη συνέχεια ο ρυθμός αύξησης θα πρέπει να μειώνεται μέχρις ότου να 

μηδενιστεί. Η μεγίστη τιμή της POPULATION πρέπει να είναι το 200 γιατί τότε ο ρυθ-

μός των γεννήσεων μηδενίζεται. Τρέξτε το μοντέλο και παρατηρείστε ότι η πρόβλεψη 

επιβεβαιώνεται (βλ. Εικόνα 31). 

 

Εικόνα 31 

Δεν υπάρχει αναλυτική λύση στο πρόβλημα αυτό. Λύθηκε με την μοναδική διαθέσιμη 

τεχνική, δηλαδή με αριθμητική μέθοδο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να διερευνούμε πό-

σο ευαίσθητη είναι η λύση σε μεταβολές του γραφήματος και σε μεταβολές στο μέγε-

θος του DT. Το χρονικό βήμα δεν πρέπει να είναι 1 έτος. Γενικά, όσο μικρότερο το DT, 

τόσο περισσότερο ακριβείς είναι οι αριθμητικοί μέθοδοι που ενημερώνουν τις μεταβλη-

τές κατάστασης, και έτσι, περισσότερο ακριβής η λύση. Η τιμή του DT επιλέγετε έτσι 

ώστε το σφάλμα στη κρίσιμη μεταβλητή να είναι αποδεκτό. 
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Γενικά, κρατείστε το μοντέλο σας απλό, ειδικά στην αρχή. Συγκρίνετε τα αποτελέσμα-

τα με μετρημένες τιμές όπου είναι δυνατό. Κάντε το μοντέλο περισσότερο σύνθετο μό-

νο όταν δεν παράγει αποτελέσματα τα οποία προβλέπουν τα διαθέσιμα πειραματικά δε-

δομένα εντός ενός ικανοποιητικού επιπέδου ακρίβειας. 

Καθώς το μοντέλο σας γίνεται όλο και περισσότερο συνθετότερο, θα πρέπει προσπαθε-

ίτε να διατηρείτε μια δομή στο διάγραμμα του STELLA το οποίο αποδίδει τις αλληλο-

συσχετίσεις  των μερών του μοντέλου.  

Το STELLA έχει εξαιρετικές διαδικασίες ανάλυσης ευαισθησίας. Θα πρέπει πάντοτε να 

ελέγχεται το μοντέλο σας προσεκτικά, αντιπαραβάλλοντας τη διαίσθηση σας με τα α-

ποτελέσματα. Να τρέχετε το μοντέλο στα όρια του αλλάζοντας τις αρχικές συνθήκες.  

  

11.2. Αρχές Μοντελοποίησης 

Παραθέτουμε μερικές αρχές μοντελοποίησης οι οποίες έχουν προκύψει από την εμπει-

ρία : 

1. Ορίστε το πρόβλημα και τους σκοπούς του μοντέλου. Διατυπώστε τα ερωτήμα-

τα τα οποία θέλετε να απαντήσετε με το μοντέλο. Εάν το πρόβλημα είναι πολύ 

μεγάλο χώρισε το μοντέλο σε υποσυστήματα και όρισε τους σκοπούς κάθε υπο-

συστήματος. Απάντησε στο ερώτημα: Το μοντέλο μου έχει στόχο την κατανόη-

ση διαδικασιών ή την πρόβλεψη (descriptive or predictive model); 

2. Προσδιορίσετε τις μεταβλητές κατάστασης. (Αυτές οι μεταβλητές θα υποδηλώ-

νουν την κατάσταση του συστήματος.) Σκόπιμα απόφυγε την πολυπλοκότητα 

στην αρχή. Σημειώστε τις μονάδες των μεταβλητών κατάστασης. 

3. Επέλεξε τις μεταβλητές ελέγχου, τις εισροές και εκροές από τις μεταβλητές κα-

τάστασης. Επίσης όρισε τις μονάδες των μεταβλητών ελέγχου.  

4. Επέλεξε τις παραμέτρους των μεταβλητών ελέγχου.  
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5. Εξέτασε το προκύπτων μοντέλο. Είναι σύμφωνο το μοντέλο με τους νόμους. Για 

παράδειγμα, πληροί το μοντέλο τις αρχές διατήρησης της μάζας, της ενέργειας, 

και της ορμής; Ελέγξτε επίσης για συνέπεια των μονάδων. Ελέγξτε μήπως υ-

πάρχει διαίρεση με μηδέν, αρνητικοί όγκοι κλπ. 

6. Επέλεξε το μήκος της προσομοίωσης, το DT, και τη μέθοδο ολοκλήρωσης  (με-

νού Run, Run Specs κλπ.). Τοποθέτησε ένα γράφημα και προσπάθησε να μαν-

τέψεις το αποτέλεσμα πριν τρέξεις το μοντέλο. 

7. Τρέξτε το μοντέλο. Είναι το αποτέλεσμα σύμφωνο με την πρόβλεψη σου; Εάν 

όχι. Γιατί; Επέλεξε εναλλακτικά μήκη προσομοίωσης, DT, και τεχνικές ολοκλή-

ρωσης. Για παράδειγμα, μείωσε το χρονικό διάστημα DT στο μισό και τρέξτε το 

μοντέλο ξανά για να δείτε αν τα αποτελέσματα είναι τα ίδια. 

8. Μετάβαλλε τις παραμέτρους και δες εάν τα αποτελέσματα του μοντέλου είναι 

ακόμη λογικά. Αναθεώρησε το μοντέλο για να επισκευάσεις σφάλματα και α-

νωμαλίες.  

9. Συνέκρινε τα αποτελέσματα με τα πειραματικά δεδομένα. 

10. Αναθεώρησε τις παραμέτρους, και εάν είναι απαραίτητο το μοντέλο , αυξάνον-

τας για παράδειγμα την πολυπλοκότητα. Επανέλαβε τα βήματα 1 έως 10. Διατύ-

πωσε ένα νέα ερωτήματα τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον. 

Δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσετε όλα τα παραπάνω βήματα με αυτή τη σειρά. 

Να θυμάστε ότι η μοντελοποίηση έχει τρεις δυνατές γενικές χρήσεις: 

I. Σας επιτρέπει να πειραματιστείτε με τα μοντέλα. Ένα καλό μοντέλο ενός συσ-

τήματος σας  επιτρέπει να μεταβάλλετε τις συνιστώσες του και να δείτε  πως 

αυτές οι μεταβολές επιδρούν στο υπόλοιπο σύστημα 
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II. Ένα καλό μοντέλο επιτρέπει την πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας ενός δυνα-

μικού συστήματος. 

III. Ένα καλό μοντέλο διεγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά του 

συστήματος και την εφαρμογή των αρχών οι οποίες ανακαλύφτηκαν κατά τη δι-

άρκεια της διαδικασίας μοντελοποίησης σε άλλα συστήματα. 

Τα μοντέλα, στην εργασία αυτή οικοδομήθηκαν είτε με την γλώσσα προγραμματισμού 

STELLA είτε με την γλώσσα προγραμματισμού Fortran.  

Η STELLA (http://www.iseesystems.com/softwares/Education/StellaSoftware.aspx)  

επιλέχτηκε επειδή μοιάζει με την ανθρώπινη γλώσσα. Χρησιμοποιεί ουσιαστικά 

(stocks), ρήματα (flows), και επιρρήματα (converters) με τη βοήθεια των οποίων σχη-

ματίζονται προτάσεις και παράγραφοι (Richmond, 2001; Hannon και Ruth, 2001, Ford, 

1999).  Αυτό έχει σαν συνέπεια ο κώδικας να είναι κατανοητός και στους αμύητους 

στον προγραμματισμό. 

Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των γλωσσών προγραμματισμού που είναι διαθέσιμες 

σήμερα, η STELLA σας επιτρέπει να δαπανάται την πλειονότητα του χρόνου και της 

προσπάθειας σας στην κατανόηση και στη διερεύνηση των χαρακτηριστικών ενός δυ-

ναμικού συστήματος, παρά στη συγγραφή ενός προγράμματος το οποίο πρέπει να ακο-

λουθεί κάποια περίπλοκη και αντιδιαισθητική σύνταξη.   

Η Fortran επιλέχτηκε επειδή επί δεκαετίες οι φοιτητές των σχολών θετικής κατεύθυν-

σης εκπαιδεύονται σχεδόν αποκλειστικά στην χρήση της και οι ερευνητές την χρησιμο-

ποιούν στην ανάπτυξη μοντέλων (Ματαράς και Κουτελιέρης, 2002). 

Στο συνοδευτικό CD o αναγνώστης μπορεί να βρει τα μοντέλα που παρουσιάζονται 

στην εργασία αυτή. Για να τρέξει τα μοντέλα που είναι γραμμένα σε Stella μπορεί να 

κατεβάσει τον isee player από την ιστοσελίδα 

http://www.iseesystems.com/softwares/Education/StellaSoftware.aspx�
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http://www.iseesystems.com/softwares/player/iseeplayer.aspx Το μοντέλο RC 18 στρω-

μάτων (προέκταση .for) μπορεί να τρέξει και μάλιστα χωρίς καμιά μετατροπή στη 

Fortran Powerstation 4.0. Τα υπόλοιπα μοντέλα σε Fortran (προέκταση .f95) μπορούν 

να τρέξουν με G95 την οποία ο αναγνώστης μπορεί να κατεβάσει από την ιστοσελίδα 

http://www.g95.org/ . 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iseesystems.com/softwares/player/iseeplayer.aspx�
http://www.g95.org/�
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 Εφαρμογές 

12.1. Το μοντέλο μαύρου σώματος 

Το μοντέλο σε γλώσσα προγραμματισμού STELLA 

Όπως φαίνεται από τον κώδικα το μοντέλο είναι ένα “swamp model” (μοντέλο βάλτος), 

το οποίο υποθέτει ότι ολόκληρη η επιφάνεια της γης είναι καλυμμένη από ένα στρώμα 

νερού σταθερού βάθους (στην περίπτωση αυτή 1 μέτρο) (Few, 1996). Το στρώμα αυτό 

χρησιμοποιείται σαν αποθήκη ενέργειας. Αποδεικνύεται ότι το πάχος του στρώματος 

δεν επηρεάζει την κατάσταση ισορροπίας. Το πάχος του στρώματος επηρεάζει μόνο τον 

χρόνο που απαιτείται για να φθάσει το κλιματικό σύστημα σε κατάσταση ισορροπίας. 

Το μοντέλο μας απεικονίζεται στην Εικόνα 32. 

 

Εικόνα 32 Το μοντέλο μαύρου σώματος  

Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αποθήκη με το όνομα Earth Energy και δύο ροές. Μια 

εισροή με το όνομα Solar to Earth και μια εκροή με το όνομα Surface heat to Space. 

Πάνω δεξιά διακρίνουμε δύο υπορουτίνες της Stella. Μετατροπείς των υπορουτινών 

έχουν μεταφερθεί κοντά στις ροές και την αποθήκη με τη βοήθεια του εργαλείου φάν-

τασμα της Stella. Όταν μετατροπείς ή αποθήκες μεταφέρονται με το εργαλείο φάντασ-
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μα περιβάλλονται από στικτή γραμμή. Με τη μεταφορά αυτή αποφεύγουμε την χρήση 

συνδετήρων μεγάλου μήκους. 

Σχολιάζουμε σύντομα τις εξισώσεις του μοντέλου: 

Earth_Energy(t) = Earth_Energy(t - dt) + (Solar_to_Earth - Surface_heat_to_Space) * 

dt 

Η ενέργεια της γης την χρονική στιγμή t ισούται με την ενέργεια της γης την χρονική 

στιγμή (t-dt) συν την ενέργεια που εισέρευσε από το ήλιο εντός του χρονικού διαστή-

ματος dt μείον την ενέργεια που χάθηκε στο διάστημα με μορφή υπέρυθρης ακτινοβο-

λίας στο χρονικό διάστημα dt.  

INIT Earth_Energy = 0.0 

Δεχόμαστε ότι η ενέργεια της γης την χρονική στιγμή 0 είναι ίση με μηδέν. 

INFLOWS: 

Solar_to_Earth = Solar_Constant*Earth_Cross_Section 

Η εισροή ενέργειας στο κλιματικό σύστημα είναι ίση με την ηλιακή σταθερά επί την 

ενεργό διατομή της γης. 

OUTFLOWS: 

Surface_heat_to_Space = Earth_Surface_Area*Stefan_Boltzmann*Temperature^4 

Η εκροή ενέργειας από το κλιματικό σύστημα ισούται με την επιφάνεια της γης επί την 

σταθερά του Boltzman επί την απόλυτη θερμοκρασία της γης στην Τετάρτη. 

Earth_Cross_Section = PI*(Earth_Radius^2) 

Η ενεργός διατομή της γης ισούται με π επί το τετράγωνο της ακτίνας της γης. 

Earth_Radius = 6371.0e3 

Η ακτίνα της γης λαμβάνεται ίση με 6371.0e3 μέτρα 

Earth_Surface_Area = 4*PI*(Earth_Radius^2) 

Η επιφάνεια της γης είναι ίση με 4 επί π επί το τετράγωνο της ακτίνας της γης. 
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Heat_Capacity = Wa-

ter_Depth*Earth_Surface_Area*Water_Density*Specific_Heat_Water 

Η θερμοχωρητικότητα της γης  ισούται με το βάθος του νερού επί την επιφάνεια της 

γης επί την πυκνότητα του νερού επί την ειδική θερμοχωρητικότητα του νερού 

Seconds_per_Year = 3.15576e7 

Το ένα έτος έχει 3.15576e7 δευτερόλεπτα. 

Solar_Constant = 1368.0*Seconds_per_Year 

Η ηλιακή σταθερά είναι ίση με 1368 joules ανά τετραγωνικό μέτρο επί τον αριθμό των 

δευτερολέπτων ανά έτος. 

Specific_Heat_Water = 4218.0 

Η ειδική θερμοχωρητικότητα του νερού είναι 4218.0 joules ανά χιλιόγραμμα και ανά 

βαθμό Κέλβιν  (J/Kg*K). 

Stefan_Boltzmann = 5.67e-8*Seconds_per_Year 

Η σταθερά των Stefan_Boltzamann ισούται με 5.67e-8 J/( m^2*yr*K^4) επί δευτερό-

λεπτα ανά χρόνο 

Temperature = Earth_Energy/Heat_Capacity 

Η θερμοκρασία της γης βρίσκεται διαιρώντας την ενέργεια της γης με τη θερμοχωρητι-

κότητα της γης 

Water_Density = 1000.0 

Η πυκνότητα του νερού ισούται με 1000.0 χιλιόγραμμα ανά κυβικό μέτρο. 

Water_Depth = 1.0 

Το βάθος του νερού λαμβάνεται ίσο με ένα μέτρο. 

Τρέχουμε το μοντέλο και λαμβάνουμε: 
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Εικόνα 33 Μοντέλο μαύρου σώματος της γης 

Το μοντέλο, Εικόνα 33, δίδει  θερμοκρασία της γης ίση με 278.68 ̊K 

12.2. Το μοντέλο μαύρου σώματος με albedo 

Το μοντέλο μαύρου σώματος με albedo σε γλώσσα προγραμματισμού Stella 

 

Εικόνα 34 Το μοντέλο μαύρου σώματος με albedo 

Αν προσθέσουμε στην Εικόνα 32 το μετατροπέα Earth Albedo λαμβάνουμε την Εικόνα 

34. 

Θα σχολιάσουμε σύντομα τις εξισώσεις του μοντέλου μαύρου σώματος με albedo. 

9:58 πλ   ο¨�, 8 γΤ΄ 2012
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Earth_Energy(t) = Earth_Energy(t - dt) + (Solar_to_Earth - Surface_heat_to_Space) * 

dt 

INIT Earth_Energy = 0.0 

INFLOWSOUTFLOWS: 

Surface_heat_to_Space = Earth_Surface_Area*Stefan_Boltzmann*Temperature^4 

Earth_Albedo = 0.3 

Earth_Cross_Section = PI*(Earth_Radius^2) 

Earth_Radius = 6371.0e3 

Earth_Surface_Area = 4*PI*(Earth_Radius^2) 

Heat_Capacity = Wa-

ter_Depth*Earth_Surface_Area*Water_Density*Specific_Heat_Water 

Seconds_per_Year = 3.15576e7 

Solar_Constant = 1368.0*Seconds_per_Year 

Specific_Heat_Water = 4218.0 

Stefan_Boltzmann = 5.67e-8*Seconds_per_Year 

Temperature = Earth_Energy/Heat_Capacity 

Water_Density = 1000.0 

Water_Depth = 1.0 

Παρατηρούμε ότι οι εξισώσεις του μοντέλου μαύρου σώματος με albedo διαφέρουν 

από τις εξισώσεις του μοντέλου μαύρου σώματος μόνο στην εισροή  

Solar_to_Earth = Solar_Constant*(1-Earth_Albedo)*Earth_Cross_Section 

Η ηλιακή ενέργεια που δέχεται η γη πολλαπλασιάζεται με τον παράγοντα (1-

Earth_Albedo) όπου Earth_Albedo το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που η γη α-

νακλά στο διάστημα, δηλαδή η albedo της γης. 
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Επομένως, στο μοντέλο του μαύρου σώματος με albedo η ηλιακή ενέργεια που ανακλά-

ται από τη γη δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Τρέχουμε το μοντέλο . 

 

 

Εικόνα 35 Το μοντέλο μαύρου σώματος με albedo 

  

12.2.1. Σχέση του χρόνου αποκατάστασης με το ύψος του 
στρώματος του νερού 

Κάνουμε  το εξής πείραμα. 

Χρησιμοποιούμε το μοντέλο μαύρου σώματος με albedo σε STELLA 

Διατηρούμε τα πάντα σταθερά εκτός από το ύψος της στήλης του νερού. 

Δίδουμε  στο ύψος τις τιμές 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m, 10 m. 

Τρέχουμε το μοντέλο και σημειώνουμε το χρόνο αποκατάταστασης (το χρόνο που χρε-

ιάζεται για να αποκτήσει το στρώμα νερού τη θερμοκρασία ισορροπίας) και τη θερμοκ-

ρασία ισορροπίας Πίνακας 3. 

10:11 πλ   ο•―, 28 γΤ΄ 2012
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Παρατηρούμε ότι η τελική θερμοκρασία δεν εξαρτάται από το ύψος του στρώματος του 

νερού και ότι το ύψος στρώματος του νερού συσχετίζεται γραμμικά με το χρόνο αποκα-

τάστασης (Πίνακας 3 και Εικόνα 36). 

Πίνακας 3 Σχέση ύψους στρώματος νερού με χρόνο αποκατάστασης και θερμοκρασία ισορροπίας  

h_w(m) t_r(y) T(K) 

1 0,437 254,91 

2 0,914 254,91 

3 1,39 254,91 

4 1,859 254,91 

5 2,335 254,91 

6 2,804 254,91 

7 3,281 254,91 

8 3,757 254,91 

9 4,226 254,91 

10 4,703 254,91 
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Εικόνα 36 Σχέση ύψους στρώματος νερού και χρόνου αποκατάστασης 

12.3. Μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα 
Το μοντέλο σε γλώσσα προγραμματισμού STELLA 

 

Εικόνα 37 Μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα 

Το  μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα  (βλ Εικόνα 37) διαφοροποιείται από το μον-

τέλο μαύρου σώματος με albedo στο ότι υπάρχουν δύο αποθήκες ενέργειας, η γη και η 

ατμόσφαιρα. 
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Η γη δέχεται ενέργεια από τον ήλιο και από την ατμόσφαιρα. Η γη εκπέμπει ενέργεια 

στην ατμόσφαιρα. 

Η ατμόσφαιρα δέχεται ενέργεια μόνο από τη γη και εκπέμπει στη γη και το διάστημα. 

Έχουμε λοιπόν την αποθήκη Earth Energy με εισροές την Solar to Earth και Layer 1 

heat to Surface και εκροή την Surface heat to Atm Layer 1 και την αποθήκη ενέργειας 

Atm Layer 1 με εισροή την Surface heat to Atm Layer 1 και εκροές την Layer 1 heat to 

Surface και την Layer 1 heat to Space.  

Θα σχολιάσουμε τώρα σύντομα τις εξισώσεις πάνω στις οποίες βασίζεται το μοντέλο. 

Atm_Layer_1(t) = Atm_Layer_1(t - dt) + (Surface_heat_to_Atm_Layer_1 - Lay-

er_1_heat_to_Surface - Layer_1_heat_to_Space) * dt 

Η ενέργεια του ατμοσφαιρικού στρώματος 1 την χρονική στιγμή t Atm_Layer_1(t) ισο-

ύται με την ενέργεια του ατμοσφαιρικού στρώματος 1 την χρονική στιγμή t-dt συν τις 

εισροές μείον τις εκροές ανά μονάδα χρόνου επί dt 

INIT Atm_Layer_1 = 0.0 

Η ενέργεια του ατμοσφαιρικού στρώματος την χρονική στιγμή μηδέν λαμβάνεται ίση 

με μηδέν 

INFLOWS: 

Surface_heat_to_Atm_Layer_1 = 

Earth_Surface_Area*Stefan_Boltzmann*Surface_Temperature^4 
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Η ενέργεια που δέχεται το ατμοσφαιρικό στρώμα 1 από την επιφάνεια της γης ισούται 

με την επιφάνεια της γης επί την σταθερά των Stefan Boltzmann επί την απόλυτη θερ-

μοκρασία της επιφάνειας της γης στην τετάρτη. 

OUTFLOWS: 

Layer_1_heat_to_Surface = Lay-

er_1_Area*Stefan_Boltzmann*(Atm_Layer__1_temp^4) 

Το ατμοσφαιρικό στρώμα 1 εκπέμπει στην επιφάνεια της γης θερμότητα ίση με την ε-

πιφάνεια του στρώματος 1 επί την σταθερά των Stefan Boltzmann επί την απόλυτη 

θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού στρώματος στην τετάρτη. 

Layer_1_heat_to_Space = Layer_1_Area*Stefan_Boltzmann*(Atm_Layer__1_temp^4) 

Το ατμοσφαιρικό στρώμα 1 εκπέμπει στο διάστημα θερμότητα ίση με την επιφάνεια 

του στρώματος 1 επί την σταθερά των Stefan Boltzmann επί την απόλυτη θερμοκρασία 

του ατμοσφαιρικού στρώματος 1 στην τετάρτη. 

Earth_Energy(t) = Earth_Energy(t - dt) + (Solar_to_Earth + Layer_1_heat_to_Surface - 

Surface_heat_to_Atm_Layer_1) * dt 

Η ενέργεια της γης την χρονική στιγμή t ισούται με την ενέργεια της γης την χρονική 

στιγμή t-dt συν την ενέργεια που δέχεται η γη από τον ήλιο μείον την ενέργεια που εκ-

πέμπει η γη στο ατμοσφαιρικό στρώμα 1 ανά μονάδα χρόνου επί dt 

INIT Earth_Energy = 0.0 

Η αρχική ενέργεια της γης , δηλαδή η ενέργεια της γης την χρονική στιγμή 0,  λαμβάνε-

ται ίση με μηδέν. 
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INFLOWS: 

Solar_to_Earth = Solar_Constant*(1-Earth_Albedo)*Earth_Cross_Section 

Η εισροή ενέργειας από τον ήλιο ισούται με την ηλιακή σταθερά επί την ενεργό διατο-

μή της γης μείον την ηλιακή ενέργεια που η γη ανακλά στο διάστημα. 

Layer_1_heat_to_Surface = Lay-

er_1_Area*Stefan_Boltzmann*(Atm_Layer__1_temp^4) 

Το ατμοσφαιρικό στρώμα 1 εκπέμπει στην επιφάνεια της γης θερμότητα η οποία ισού-

ται με την επιφάνεια του στρώματος 1 επί τη σταθερά των Stefan Boltzmann επί την 

απόλυτη θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού στρώματος 1 στην τετάρτη. 

OUTFLOWS: 

Surface_heat_to_Atm_Layer_1 = 

Earth_Surface_Area*Stefan_Boltzmann*Surface_Temperature^4 

Η επιφάνεια της γης εκπέμπει στο ατμοσφαιρικό στρώμα 1 θερμότητα ίση με την επι-

φάνεια της γης επί τη σταθερά των Stefan Boltzmann επί την απόλυτη θερμοκρασία της 

επιφάνειας της γης στην τετάρτη. 

Air_Density = 1.3 

Η πυκνότητα του αέρα λαμβάνεται ίση με 1.3 χιλιόγραμμα ανά κυβικό μέτρο. 

Atm_Layer__1_temp = Atm_Layer_1/Heat_Capacity_Air 

Η θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού στρώματος 1 είναι ίση με την ενέργεια του στρώ-

ματος 1 διά την θερμοχωρητικότητα του αέρα 
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Earth_Albedo = 0.3 

Η albedo γης λαμβάνεται ίση με 0.3 

Earth_Cross_Section = PI*(Earth_Radius^2) 

Η ενεργός διατομή της γης ισούται με π επί το τετράγωνο της ακτίνας της γης 

Earth_Radius = 6371.0e3 

Η ακτίνα της γης λαμβάνεται ίση 6371.0e3 μέτρα 

Earth_Surface_Area = 4*PI*(Earth_Radius^2) 

Η επιφάνεια της γης ισούται με 4 επί π επί το τετράγωνο της ακτίνας της γης. 

Heat_Capacity = Wa-

ter_Depth*Earth_Surface_Area*Water_Density*Specific_Heat_Water 

Η θερμοχωρητικότητα της γης ισούται με το βάθος του νερού επί την επιφάνεια της γης 

επί την πυκνότητα του νερού επί την ειδική θερμοχωρητικότητα του νερού. 

Heat_Capacity_Air = Layer_1_Depth*Layer_1_Area*Air_Density*Specific_Heat_Air 

Η θερμοχωρητικότητα του αέρα ισούται με το πάχος του ατμοσφαιρικού στρώματος 1 

επί την επιφάνεια του ατμοσφαιρικού στρώματος 1 επί την πυκνότητα του αέρα επί την 

ειδική θερμοχωρητικότητα του αέρα. 

Layer_1_Area = 4*PI*(Layer_1_Radius^2) 

Η επιφάνεια του στρώματος 1 είναι ίση με 4 επί π επί το τετράγωνο της ακτίνας του. 

Layer_1_Depth = 10.0e3 
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Το πάχος του στρώματος 1 λαμβάνεται ίσο με 10.0e3 μέτρα.  

Layer_1_Radius = 6371.0e3+Layer_1_Depth 

Η ακτίνα του στρώματος 1 είναι ίση με την ακτίνα της γης συν το πάχος του στρώματος 

1. 

Seconds_per_Year = 3.15576e7 

Solar_Constant = 1368.0*Seconds_per_Year 

Specific_Heat_Air = 750.0 

Η ειδική θερμοχωρητικότητα του αέρα λαμβάνεται ίση με 750.0 joules ανά χιλιόγραμ-

μο και ανά βαθμό Kelvin. 

Specific_Heat_Water = 4218.0 

Η ειδική θερμότητα του νερού λαμβάνεται ίση με 4218.0 joules ανά χιλιόγραμμα και 

ανά βαθμούς Kelvin   [J/(Kg*K)]. 

Stefan_Boltzmann = 5.67e-8*Seconds_per_Year 

Όπως και στο προηγούμενο μοντέλο. 

Surface_Temperature = Earth_Energy/Heat_Capacity 

Όπως και στο προηγούμενο μοντέλο. 

Water_Density = 1000.0 

Όπως και στο προηγούμενο μοντέλο. 

Water_Depth = 1.0 
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Όπως και στο προηγούμενο μοντέλο. 

Τρέχουμε το μοντέλο:  

 

Εικόνα 38  Μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα 

Το μοντέλο αυτό, Εικόνα 38,  δίδει θερμοκρασία επιφάνειας 303.14 °K και θερμοκρα-

σία ατμόσφαιρας 254.71 °K. 

12.4. Μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα 

Το μοντέλο δύο στρωμάτων σε γλώσσα προγραμματισμού Stella 

7:24 λλ   φ¦•, 26 γΤ΄ 2012
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Εικόνα 39 Το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα 

Διαφοροποιείται από το μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα στο ότι έχουμε τρεις α-

ποθήκες ενέργειας, την Earth Energy, την Atm Layer 1, και την Atm Layer 2. 

Οι ροές ενέργειας για την αποθήκη Earth Energy είναι όπως και στο μοντέλο ατμόσφα-

ιρας με ένα στρώμα. 

Οι ροές ενέργειας για την αποθήκη Atm Layer 1 έχουν αλλάξει επειδή το ατμοσφαιρικό 

στρώμα 1 εκπέμπει και δέχεται θερμότητα από το ατμοσφαιρικό στρώμα 2 (βλ. Εικόνα 

39). 

Το ατμοσφαιρικό στρώμα 2 δέχεται και εκπέμπει θερμότητα στο ατμοσφαιρικό στρώμα 

1. Το κλιματικό σύστημα εκπέμπει θερμότητα στο διάστημα μέσω του ατμοσφαιρικού 

στρώματος 2 (βλ. Εικόνα 39). 

Σχολιάζουμε σύντομα τις εξισώσεις του μοντέλου ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 
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Atm_Layer_1(t) = Atm_Layer_1(t - dt) + (Surface_heat_to_Layer_1 + Lay-

er_2_heat_to_Layer_1 - Layer_1_heat_to_Surface - Layer_1_heat_to_Layer_2) * dt 

Όπως στο μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα. 

INIT Atm_Layer_1 = 0.0 

Όπως στο μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα. 

INFLOWS: 

Surface_heat_to_Layer_1 = 

Earth_Surface_Area*Stefan_Boltzmann*Surface_Temperature^4 

Όπως στο μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα. 

Layer_2_heat_to_Layer_1 = Lay-

er_2_Area*Stefan_Boltzmann*(Atm_Layer__2_temp^4) 

Η θερμότητα που εκπέμπει το ατμοσφαιρικό στρώμα 2 στο ατμοσφαιρικό στρώμα 1 

είναι ίση με την επιφάνεια του στρώματος 2 επί την σταθερά του Boltzmann επί την 

απόλυτη θερμοκρασία του στρώματος 2 στην τετάρτη. 

OUTFLOWS: 

Layer_1_heat_to_Surface = Lay-

er_1_Area*Stefan_Boltzmann*(Atm_Layer__1_temp^4) 

Όπως στο μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα. 

Layer_1_heat_to_Layer_2 = Lay-

er_1_Area*Stefan_Boltzmann*(Atm_Layer__1_temp^4) 

Το ατμοσφαιρικό στρώμα 1 εκπέμπει στο ατμοσφαιρικό στρώμα 2 θερμότητα ίση με 

την επιφάνεια του στρώματος 1 επί την σταθερά του Boltzmann επί την απόλυτη θερ-

μοκρασία του στρώματος 1 στην τετάρτη.  

Atm_Layer_2(t) = Atm_Layer_2(t - dt) + (Layer_1_heat_to_Layer_2 - Lay-

er_2_heat_to_Layer_1 - Layer_2_heat_to_Space) * dt 
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Η ενέργεια του ατμοσφαιρικού στρώματος 2 την χρονική στιγμή t είναι ίση με την ε-

νέργεια του ατμοσφαιρικού στρώματος 2 την χρονική στιγμή t-dt συν την εισροή ενέρ-

γειας από το στρώμα 1 μείον τις εκροές ενέργειας στο στρώμα 1 και στο διάστημα ανά 

μονάδα χρόνου επί dt. 

INIT Atm_Layer_2 = 0 

Η αρχική ενέργεια του στρώματος 2 λαμβάνεται ίση με μηδέν. 

INFLOWS: 

Layer_1_heat_to_Layer_2 = Lay-

er_1_Area*Stefan_Boltzmann*(Atm_Layer__1_temp^4) 

Η εισροή θερμότητας από το στρώμα 1 στο στρώμα 2 είναι ίση με την επιφάνεια του 

στρώματος 1 επί τη σταθερά των Stefan Boltzmann επί την απόλυτη θερμοκρασία του 

στρώματος 1 στην τετάρτη.  

OUTFLOWS: 

Layer_2_heat_to_Layer_1 = Lay-

er_2_Area*Stefan_Boltzmann*(Atm_Layer__2_temp^4) 

Η εκροή θερμότητας από το στρώμα 2 στο στρώμα 1 ισούται με την επιφάνεια του 

στρώματος 2 επί τη σταθερά των Stefan Boltzmann επί την απόλυτη θερμοκρασία του 

στρώματος 2 στην τετάρτη.  

Layer_2_heat_to_Space = Layer_2_Area*Stefan_Boltzmann*(Atm_Layer__2_temp^4) 

Η εκροή θερμότητας από το στρώμα 2 στο διάστημα ισούται με την επιφάνεια του 

στρώματος 2 επί την σταθερά των Stefan Boltzmann επί τη απόλυτη θερμοκρασία του 

στρώματος 2 στην τετάρτη. 

Earth_Energy(t) = Earth_Energy(t - dt) + (Solar_to_Earth + Layer_1_heat_to_Surface - 

Surface_heat_to_Layer_1) * dt 

Όπως στο μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα. 
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INIT Earth_Energy = 0.0 

Όπως στο μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα. 

INFLOWS: 

Solar_to_Earth = Solar_Constant*(1-Earth_Albedo)*Earth_Cross_Section 

Όπως στο μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα. 

Layer_1_heat_to_Surface = Lay-

er_1_Area*Stefan_Boltzmann*(Atm_Layer__1_temp^4) 

Όπως στο μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα. 

OUTFLOWS: 

Surface_heat_to_Layer_1 = 

Earth_Surface_Area*Stefan_Boltzmann*Surface_Temperature^4 

Όπως στο μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα. 

Air_Density = 1.3 

Όπως στο μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα. 

Atm_Layer__1_temp = Atm_Layer_1/Heat_Capacity__Layer_1 

Όπως στο μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα. 

Atm_Layer__2_temp = Atm_Layer_2/Heat_Capacity_Layer_2 

Η θερμοκρασία του στρώματος 2 είναι ίση με την ενέργεια του στρώματος 2 διά την 

θερμοχωρητικότητα του στρώματος 2. 

Earth_Albedo = 0.3 

Όπως στο μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα. 

Earth_Cross_Section = PI*(Earth_Radius^2) 

Όπως στο μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα. 

Earth_Radius = 6371.0e3 

Όπως στο μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα. 
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Earth_Surface_Area = 4*PI*(Earth_Radius^2) 

Όπως στο μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα. 

Heat_Capacity = Wa-

ter_Depth*Earth_Surface_Area*Water_Density*Specific_Heat_Water 

Όπως στο μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα. 

Heat_Capacity_Layer_2 = Lay-

er_2_Depth*Layer_2_Area*Air_Density*Specific_Heat_Air 

Η θερμοχωρητικότητα του στρώματος 2 ισούται με το πάχος του στρώματος 2 επί την 

επιφάνεια του στρώματος 2 επί την πυκνότητα του αέρα επί την ειδική θερμότητα του 

αέρα. 

Heat_Capacity__Layer_1 = Lay-

er_1_Depth*Layer_1_Area*Air_Density*Specific_Heat_Air 

Όπως στο μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα. 

Layer_1_Area = 4*PI*(Layer_1_Radius^2) 

Όπως στο μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα. 

Layer_1_Depth = 5.0e3 

Το πάχος του στρώματος 1 λαμβάνεται ίσο με 5.0e3 μέτρα. 

Layer_1_Radius = 6371.0e3+Layer_1_Depth 

Η ακτίνα του στρώματος 1 ισούται με την ακτίνα της γης συν το πάχος του στρώματος 

1. 

Layer_2_Area = 4*PI*(Layer_2_Radius^2) 

Η επιφάνεια του στρώματος 2 ισούται με 4 επί π επί το τετράγωνο της ακτίνας του 

στρώματος 2. 

Layer_2_Depth = 5.0e3 

Το πάχος του στρώματος 2 λαμβάνεται ίσο με 5.0e3 μέτρα. 
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Layer_2_Radius = 6371.0e3+Layer_2_Depth+Layer_1_Depth 

Η ακτίνα του στρώματος 2 είναι ίση με την ακτίνα της γης συν το πάχος του στρώματος 

2 συν το πάχος του στρώματος 1. 

Seconds_per_Year = 3.15576e7 

Όπως και στο μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα. 

Solar_Constant = 1368.0*Seconds_per_Year 

Όπως και στο μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα. 

Specific_Heat_Air = 750.0 

Όπως και στο μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα. 

Specific_Heat_Water = 4218.0 

Όπως και στο μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα. 

Stefan_Boltzmann = 5.67e-8*Seconds_per_Year 

Όπως και στο μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα. 

Surface_Temperature = Earth_Energy/Heat_Capacity 

Όπως και στο μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα. 

Water_Density = 1000.0 

Water_Depth = 1.0 

Όπως και στο μοντέλο ατμόσφαιρας με ένα στρώμα. 

Τρέχουμε το μοντέλο. 
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Εικόνα 40 Μοντέλο με δύο στρώματα ατμόσφαιρας 

Το μοντέλο, βλ. Εικόνα 40, δίδει: 

Θερμοκρασία εξωτερικού στρώματος 0 254.71Τ = °Κ  

Θερμοκρασία του στρώματος που είναι σε επαφή με την επιφάνεια της γης 

1 303.02Τ = °Κ  

και Θερμοκρασία της επιφάνειας της γης 335.48sΤ = °Κ  

12.5. Το σύνθετο μοντέλο 

Το σύνθετο μοντέλο σε γλώσσα προγραμματισμού Stella 

8:10 λλ   φ¦•, 26 γΤ΄ 2012
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Εικόνα 41 Το σύνθετο μοντέλο 

Παρατηρούμε (βλ. Εικόνα 41) έχουμε τρεις αποθήκες ενέργειας όπως και στο 

μοντέλο της  ατμόσφαιρας με δύο στρώματα.  Την Εικόνα 41 είναι καλύτερα να την 

δείτε σε μεγέθυνση 200% αν εργάζεστε στο Microsoft Office. 

Παρατηρούμε ότι εμφανίζονται επιπρόσθετες ροές. Η επιφάνεια της γης εκπέμ-

πει θερμότητα κατευθείαν στο διάστημα ( εκροή Loss to Space). Από την επιφάνειας 

της γης μεταφέρεται με μορφή λανθάνουσας θερμότητας ενέργεια στο στρώμα 1 (εκροή 

Latent heat to Layer 1) και στο στρώμα 2 (εκροή Latent heat to Layer 2). Από την επι-

φάνεια της γης μεταφέρεται με ανοδικά ρεύματα ενέργεια στο στρώμα 1 (εκροή Con-

vection). Επίσης το στρώμα 1 και το στρώμα 2 απορροφούν ηλιακή ενέργεια (εισροές 

Solar to Layer 1 και Solar to Layer 2 αντίστοιχα).  

Θα σχολιάσουμε τώρα σύντομα τις εξισώσεις πάνω στις οποίες βασίζεται το 

μοντέλο.  

Atm_Layer_1(t) = Atm_Layer_1(t - dt) + (Surface_heat_to_Layer_1 + Lay-

er_2_heat_to_Layer_1 + Latent_heat_to_Layer_1 + Solar_to_Layer_1 + Convection - 

Layer_1_heat_to_Surface - Layer_1_heat_to_Layer_2) * dt 
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Η ενέργεια του στρώματος 1 την χρονική στιγμή t ισούται με την ενέργεια του 

στρώματος 1 την χρονική στιγμή t-dt συν τις εισροές ενέργειας λόγω ακτινοβολίας από 

την επιφάνεια της γης, από το στρώμα 2 και τον ήλιο) ανά μονάδα χρόνου επί dt συν 

την εισροή ενέργειας από τη γη λόγω ανοδικών ρευμάτων ανά μονάδα χρόνου επί dt 

συν την εισροή ενέργειας από τη γη με τη μορφή λανθάνουσας θερμότητας ανά μονάδα 

χρόνου επί dt. 

INIT Atm_Layer_1 = 0.0 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

INFLOWS: 

Surface_heat_to_Layer_1 = 

(Earth_Surface_Area*Stefan_Boltzmann*(Surface_Temperature^4))-

(20*Seconds_per_Year*Earth_Surface_Area) 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Layer_2_heat_to_Layer_1 = Lay-

er_2_Area*Stefan_Boltzmann*(Atm_Layer__2_temp^4) 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Latent_heat_to_Layer_1 = 40*Seconds_per_Year*Earth_Surface_Area 

Η λανθάνουσα θερμότητα που εισρέει στο στρώμα 1 είναι ίση με 40 joules ανά 

δευτερόλεπτο και ανά τετραγωνικό μέτρο επί δευτερόλεπτα ανά έτος επί την επιφάνεια 

της γης σε τετραγωνικά μέτρα. 

Solar_to_Layer_1 = (0.3*86)*Seconds_per_Year*Earth_Surface_Area 

Η ηλιακή ενέργεια που εισρέει στο στρώμα 1 είναι ίση με 0.3 επί  0.86 joules 

ανά δευτερόλεπτο ανά τετραγωνικό μέτρο  επί δευτερόλεπτα ανά έτος επί την επιφάνε-

ια της γης σε τετραγωνικά μέτρα για λόγους που έχουμε εξηγήσει στη παράγραφο 9.1.3 

. 
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Convection = 17*Seconds_per_Year*Earth_Surface_Area 

Η ενέργεια που εισρέει λόγω ανοδικών ρευμάτων μεταφοράς από την επιφάνεια 

της γης στο στρώμα 1 είναι ίση με 17 ανά δευτερόλεπτο ανά τετραγωνικό μέτρο  επί 

δευτερόλεπτα ανά έτος επί την επιφάνεια της γης σε τετραγωνικά μέτρα για λόγους που 

έχουμε εξηγήσει στη παράγραφο 9.1.3 . Layer_1_heat_to_Layer_2 = Lay-

er_1_Area*Stefan_Boltzmann*(Atm_Layer__1_temp^4) 

 

 OUTFLOWS: 

Layer_1_heat_to_Surface = Lay-

er_1_Area*Stefan_Boltzmann*(Atm_Layer__1_temp^4) 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Atm_Layer_2(t) = Atm_Layer_2(t - dt) + (Layer_1_heat_to_Layer_2 + La-

tent_heat_to_Layer_2 + Solar_to_Layer_2 - Layer_2_heat_to_Layer_1 - Lay-

er_2_heat_to_Space) * dt 

Η ενέργεια του στρώματος 2 την χρονική στιγμή t ισούται με την ενέργεια του 

στρώματος 2 την χρονική στιγμή t-dt συν τις εισροές ενέργειας λόγω ακτινοβολίας από 

τον ήλιο και το στρώμα 1 συν την εισροή λανθάνουσας θερμότητας από την επιφάνεια 

της γης μείον τις εκροές ενέργειας λόγω ακτινοβολίας στο στρώμα 1 και στο διάστημα 

ανά μονάδα χρόνου επί dt. 

INIT Atm_Layer_2 = 0.0 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

INFLOWS: 

Layer_1_heat_to_Layer_2 = Lay-

er_1_Area*Stefan_Boltzmann*(Atm_Layer__1_temp^4) 
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Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Latent_heat_to_Layer_2 = 40*Seconds_per_Year*Earth_Surface_Area 

Η εισροή λανθάνουσας θερμότητας στο στρώμα 2 ισούται με 40 joules ανά δευ-

τερόλεπτο ανά τετραγωνικό μέτρο  επί δευτερόλεπτα ανά έτος επί την επιφάνεια της 

γης σε τετραγωνικά μέτρα για λόγους που έχουμε εξηγήσει στη παράγραφο 9.1.3.   

Solar_to_Layer_2 = (0.7*86)*Seconds_per_Year*Earth_Surface_Area 

Η εισροή ηλιακής ενέργειας στο στρώμα 2 ισούται με 0.7 επί 86 joules ανά δευ-

τερόλεπτο ανά τετραγωνικό μέτρο  επί δευτερόλεπτα ανά έτος επί την επιφάνεια της 

γης σε τετραγωνικά μέτρα για λόγους που έχουμε εξηγήσει στη παράγραφο 9.1.3.   

OUTFLOWS: 

Layer_2_heat_to_Layer_1 = Lay-

er_2_Area*Stefan_Boltzmann*(Atm_Layer__2_temp^4) 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Layer_2_heat_to_Space = Lay-

er_2_Area*Stefan_Boltzmann*(Atm_Layer__2_temp^4) 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Earth_Energy(t) = Earth_Energy(t - dt) + (Solar_to_Earth + Lay-

er_1_heat_to_Surface - Surface_heat_to_Layer_1 - Loss_to_Space - La-

tent_heat_to_Layer_1 - Latent_heat_to_Layer_2 - Convection) * dt 

Η ενέργεια της γης τη χρονική στιγμή t ισούται με την ενέργεια της γης την 

χρονική στιγμή t-dt συν την εισροή ενέργειας με ακτινοβολία από τον ήλιο, συν την ε-

ισροή ενέργειας με ακτινοβολία από το στρώμα 1, μείον την εκροή ενέργειας λόγω ακ-

τινοβολίας προς το στρώμα 1 μείον την εκροή ενέργειας λόγω ακτινοβολίας στο διάσ-

τημα μείον την εκροή λανθάνουσας θερμότητας στο στρώμα 1 μείον την εκροή λανθά-
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νουσας θερμότητας στο στρώμα 2 μείον την εκροή θερμότητας με ανοδικά ρεύματα στο 

στρώμα 1ανά μονάδα χρόνου επί dt. 

INIT Earth_Energy = 0.0 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

INFLOWS: 

Solar_to_Earth = (Solar_Constant*(1-Earth_Albedo)*Earth_Cross_Section)-

(86*Seconds_per_Year*Earth_Surface_Area) 

Η ολική ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης κάθε έτος είναι 

ίση με την ηλιακή σταθερά επί την επιφάνεια ενός δίσκου που έχει την ίδια διάμετρο με 

τη γη επί  το κλάσμα της ενέργειας η οποία δεν ανακλάται πίσω στο διάστημα (1-

albedo) μείον 86 W/m^2 . Η τιμή αυτή παριστά την εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία η 

οποία απορροφιέται κατευθείαν από την ατμόσφαιρα της γης και η οποία επομένως δεν 

φθάνει στην επιφάνεια της γης. 

Layer_1_heat_to_Surface = Lay-

er_1_Area*Stefan_Boltzmann*(Atm_Layer__1_temp^4) 

Όπως στο μοντέλο της ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

OUTFLOWS: 

Surface_heat_to_Layer_1 = 

(Earth_Surface_Area*Stefan_Boltzmann*(Surface_Temperature^4))-

(20*Seconds_per_Year*Earth_Surface_Area) 

Η εισροή θερμότητας στο στρώμα 1 από τη γη ισούται με την θερμότητα που 

εκπέμπει η γη μείον το ποσόν θερμότητας που ακτινοβολείται κατευθείαν στο διάστημα 

χωρίς να απορροφηθεί από την ατμόσφαιρα. 

Loss_to_Space = 20*Seconds_per_Year*Earth_Surface_Area 
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Το ποσόν θερμότητας που ακτινοβολείται κατευθείαν στο διάστημα χωρίς να 

απορροφηθεί από την ατμόσφαιρα (βλ. στη παράγραφο 9.1.3.)   

Latent_heat_to_Layer_1 = 40*Seconds_per_Year*Earth_Surface_Area 

Η λανθάνουσα θερμότητα που εισρέει στο στρώμα 1 (βλ. στη παράγραφο 9.1.3.)   

Latent_heat_to_Layer_2 = 40*Seconds_per_Year*Earth_Surface_Area 

Η λανθάνουσα θερμότητα που εισρέει στο στρώμα 2 (βλ. στη παράγραφο 9.1.3.)   

Convection = 17*Seconds_per_Year*Earth_Surface_Area 

Η θερμότητα που μεταφέρεται με ανοδικά ρεύματα στο στρώμα 1 (βλ. στη πα-

ράγραφο 9.1.3.)   

Air_Density = 1.3 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Atm_Layer__1_temp = Atm_Layer_1/Heat_Capacity_Layer_1 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Atm_Layer__2_temp = Atm_Layer_2/Heat_Capacity_layer_2 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Earth_Albedo = 0.3 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Earth_Cross_Section = PI*(Earth_Radius^2) 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Earth_Radius = 6371.0e3 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Earth_Surface_Area = 4*PI*(Earth_Radius^2) 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Heat_Capacity = Wa-

ter_Depth*Earth_Surface_Area*Water_Density*Specific_Heat_Water 
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Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Heat_Capacity_Layer_1 = Lay-

er_1_Depth*Layer_1_Area*Air_Density*Specific_Heat_Air 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Heat_Capacity_layer_2 = Lay-

er_2_Depth*Layer_2_Area*Air_Density*Specific_Heat_Air 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Layer_1_Area = 4*PI*(Layer_1_Radius^2) 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Layer_1_Depth = 5.0e3 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Layer_1_Radius = 6371.0e3+Layer_1_Depth 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Layer_2_Area = 4*PI*(Layer_2_Radius^2) 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Layer_2_Depth = 5.0e3 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Layer_2_Radius = 6371.0e3+Layer_2_Depth+Layer_1_Depth 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Seconds_per_Year = 3.15576e7 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Solar_Constant = 1368.0*Seconds_per_Year 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Specific_Heat_Air = 750.0 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 
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Specific_Heat_Water = 4218.0 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Stefan_Boltzmann = 5.67e-8*Seconds_per_Year 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Surface_Temperature = Earth_Energy/Heat_Capacity 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Water_Density = 1000.0 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Water_Depth = 1.0 

Ομοίως με το μοντέλο ατμόσφαιρας με δύο στρώματα. 

Τρέχουμε το μοντέλο. 

 

 

Εικόνα 42 Το σύνθετο μοντέλο 

 

Το μοντέλο αυτό, βλ. Εικόνα 42, δίδει: 

Θερμοκρασία εξωτερικού στρώματος 0 249.21Τ = °Κ  

5:41 λλ   €¨¦, 27 γΤ΄ 2012
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Θερμοκρασία του στρώματος που είναι σε επαφή με την επιφάνεια της γης 

1 278.88Τ = °Κ  

και θερμοκρασία της επιφάνειας της γης 288.90sΤ = °Κ  

Μελέτες ευαισθησίας του σύνθετου μοντέλου 

12.5.1. Μελέτη ευαισθησίας ως προς το διοξείδιο του άνθρακα 

Ας υποθέσουμε ότι το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας διπλασιάζεται. Αυτό θα 

έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα, αν αγνοήσουμε κάθε άλλη αλλαγή στο κλιματικό σύστη-

μα, την αύξηση του οπτικού πάχους της ατμόσφαιρας κατά 0.0338n∆ = (Harte, 1988, 

σελ. 179,180). Η αύξηση του οπτικού πάχους της ατμόσφαιρας θα προκαλέσει μια αύ-

ξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της γης κατά ST∆ . Το ST∆  και το n∆ σχετίζον-

ται με τη σχέση 0.42
1

s

s

T n
T n
∆ ∆

=
+

 (Harte, 1988, σελ. 176,177,178). Αν θέσουμε στη 

σχέση αυτή ST =290 °Κ, n=2 και 0.0338n∆ = παίρνουμε ότι ST∆ =1.4 °Κ. Αυτή είναι 

μια μικρή αλλαγή που δεν γεννά ανησυχίες. Το πρόβλημα έρχεται με τη φράση «αν αγ-

νοήσουμε κάθε άλλη αλλαγή στο κλιματικό σύστημα». Στην πραγματικότητα, όταν η 

παγκόσμια θερμοκρασία μεταβάλλεται, μεταβάλλονται επίσης και άλλοι παράμετροι 

του κλιματικού συστήματος. Η μεταβολή των παραμέτρων αυτών δημιουργεί θετικά 

και αρνητικά feedback ώστε να είναι δύσκολο να προβλέψουμε τις μεταβολές του κλι-

ματικού συστήματος που οφείλονται στην αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα και των 

άλλων θερμοκηπικών αερίων λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

 Υπάρχουν αρκετά feedback που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Μια αύξηση της θερ-

μοκρασίας  θα αυξήσει το ρυθμό εξάτμισης του νερού από την επιφάνεια της γης. Αν 

δεχτούμε ότι ο χρόνος παραμονής του νερού στην ατμόσφαιρα δεν ελαττώνεται για να 
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αντισταθμίσει την αυξανόμενη ροή υδρατμών, αυτό οδηγεί σε αύξηση του νερού της 

ατμόσφαιρας. Εάν αυτό το νερό είναι σε μορφή υδρατμών, το n θα αυξηθεί, προκαλών-

τας μια παραπέρα αύξηση του στην ST . Αυτό είναι ένα παράδειγμα θετικού feedback.  

Εάν η αύξηση του νερού της ατμόσφαιρας προκαλέσει σχηματισμό νεφών, τότε η albe-

do της γης θα μπορούσε να αυξηθεί. Αυτό θα προκαλούσε ψύξη του κλιματικού συστή-

ματος. Αυτό είναι ένα παράδειγμα αρνητικού feedback. 

O σχηματισμός νεφών θα μπορούσε να αυξηθεί εάν η σχετική υγρασία του αέρα αυξη-

θεί. Οι κλιματολόγοι είναι αβέβαιοι για το εάν η σχετική υγρασία θα παραμείνει σταθε-

ρά ή θα αυξηθεί εάν η επιφανειακή θερμοκρασία αυξηθεί. Όμως , η σχετική υγρασία 

μεταβάλλεται λίγο από το καλοκαίρι στο χειμώνα, όταν συμβαίνει μεγάλη μεταβολή 

της επιφανειακής θερμοκρασίας. Αυτό υποδηλώνει , ότι σε πρώτη προσέγγιση, η αύξη-

ση της θερμοκρασίας που θα προέκυπτε από το διπλασιασμό του διοξείδιου του άνθρα-

κα θα άφηνε την σχετική υγρασία αμετάβλητη. Στην περίπτωση αυτή το θετικό feed-

back του διοξείδιου του άνθρακα πάνω στο n θα υπερίσχυε του αρνητικού feedback που 

θα προκαλούσε η αύξηση της νεφοκάλυψης. 

Ένα τρίτο feedback εμφανίζεται στις πολικές περιοχές. Η αύξηση της θερμοκρασίας 

προκαλεί λιώσιμο των πάγων και επομένως μείωση της albedo η οποία προκαλεί περαι-

τέρω αύξηση της θερμοκρασίας. Πρόκειται για ένα θετικό feedback.  

Ένα τέταρτο feedback σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα το οποίο είναι διαλυμένο 

στο θαλασσινό νερό. Καθώς η επιφανειακή θερμοκρασία ST  αυξάνει, αυξάνει η θερ-

μοκρασία του θαλασσινού νερού. Η διαλυτότητα του διοξειδίου του άνθρακα μειώνεται 

και οι ωκεανοί ελευθερώνουν διοξείδιο το οποίο προκαλεί αύξηση του οπτικού πάχους 

και επομένως της θερμοκρασίας.  
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Στο μοντέλο που μόλις παρουσιάσαμε τα feedback δεν λαμβάνονται υπόψη. Αυτό φαί-

νεται από το ότι η albedo, ο ρυθμός εξάτμισης του νερού από την επιφάνεια της γης, και 

η συγκέντρωση του διοξείδιο του άνθρακα, σε τελευταία ανάλυση το οπτικό πάχος της 

ατμόσφαιρας, είναι ανεξάρτητα της θερμοκρασίας. 

12.5.2. Μελέτη ευαισθησίας ως προς την albedo 

Μελέτη της ευαισθησίας του σύνθετου μοντέλου για μεταβολή της albedo από 0.2 σε 

0.7 με βήμα 0.1 

Μία ανάλυση ευαισθησίας με τη Stella (2008) δίδει : 

 

Εικόνα 43 Μελέτη ευαισθησίας του σύνθετου μοντέλου ως προς την albedo 

Προφανώς, βλ. Εικόνα 43, η επιφανειακή θερμοκρασία μειώνεται ταχύτητα καθώς αυ-

ξάνει η albedo.  

12.5.3. Μελέτη ευαισθησίας ως προς την ηλιακή σταθερά  

Μελέτη της ευαισθησίας του σύνθετου μοντέλου όταν η ηλιακή σταθερά αυξάνει από 

1368 2
W

m  σε 1468 2
W

m . 

5:59 λλ   ο•―, 28 γΤ΄ 2012
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Τρέχοντας το μοντέλο βρίσκουμε ότι η θερμοκρασία αυξάνεται από 288.90 °Κ σε 

298.06 °Κ. Δηλαδή αυξάνει κατά 9.16 °Κ. Αυτή η μεταβολή βέβαια θα προκαλέσει θε-

τικά και αρνητικά feedback.  

12.5.4. Μελέτη ευαισθησίας ως προς το βάθος νερού 

Μελέτη της ευαισθησίας του σύνθετου μοντέλου όταν το βάθος του νερού αυξάνει από 

1 m σε 10 m με βήμα 1 m. 

Μια ανάλυση ευαισθησίας με τη Stella δίδει: 

 

Εικόνα 44  Μελέτη ευαισθησίας του σύνθετου μοντέλου ως προς το βάθος νερού 

Ξαναβρίσκουμε, βλ. Εικόνα 44,  ότι η επιφανειακή θερμοκρασία στην κατάσταση ι-

σορροπίας δεν εξαρτάται από το βάθος του νερού. 

13. Μοντέλο ακτινοβολίας μεταγωγής (RC) 5 στρωμάτων  

Το μοντέλο σε Stella είναι το παρακάτω: 

6:47 λλ   ο•―, 28 γΤ΄ 2012
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Εικόνα 45 Μοντέλο ακτινοβολίας μεταγωγής (RC) πέντε στρωμάτων 

Παρατηρούμε, βλ. Εικόνα 45, ότι η θερμότητα που εκπέμπεται από κάθε στρώμα απορ-
ροφιέται από τα γειτονικά του. Ο μηχανισμός μεταφοράς ενέργειας είναι και εδώ μετα-
φορά ενέργειας από ένα στρώμα στα παρακείμενα του. 

Θα σχολιάσουμε σύντομα τις εξισώσεις του μοντέλου τις Εικόνας 45. 

T_0(t) = T_0(t - dt) + (S_1_0 + IR_1_0 - IR_0_1 - C_0_1) * dt  
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Η θερμοκρασία της επιφάνειας της γης την χρονική στιγμή t είναι ίση με τη θερμοκρα-

σία της επιφάνειας της γης την χρονική στιγμή t-dt συν τη ροή της ηλιακής ακτινοβολί-

ας που διέρχεται από το στρώμα 1 (S_1_0) συν τη ροή της υπέρυθρης ακτινοβολίας που 

εκπέμπεται από το στρώμα 1 προς την επιφάνεια της γης (IR_1_0)  μείον την εκροή  

της υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέμπει η επιφάνεια της γης προς το στρώμα 1 

(IR_0_1)  μείον την εκροή θερμότητας από την επιφάνεια της γης προς το στρώμα 1 

λόγω ανοδικών ρευμάτων μεταγωγής (C_0_1). 

 INIT T_0 = Zero_Degrees 

Η θερμοκρασία την χρονική στιγμή 0 λαμβάνεται ίση με μηδέν. 

INFLOWS: 

S_1_0 = S_2_1*(1-a) 

Η ηλιακή ενέργεια που δέχεται η επιφάνεια της γης είναι αυτή που δέχεται το στρώμα 1 

μείον το ποσοστό που απορρόφησε το στρώμα 1. 

IR_1_0 = IR_2_1*(1-e_1) +IR_1 (έκφραση της εξίσωσης του Schwarzschild) 

Η υπέρυθρος ακτινοβολία που εισρέει από το στρώμα 1 στην επιφάνεια της γης είναι 

ίση με την υπέρυθρο ακτινοβολία που εισρέει από το στρώμα 2 στο στρώμα 1μείον το 

ποσοστό που απορροφήθηκε από το στρώμα 1 συν την θερμότητα που εκπέμπει το 

στρώμα 1 προς την επιφάνεια της γης 

Η εκπεμπτικότητα του στρώματος 1 λαμβάνεται ίση με την απορροφητικότητα του στο 

υπέρυθρο( e_1=a_1, έκφραση του νόμου του Kirchhoff).  

OUTFLOWS: 

IR_0_1 = Sigma*T_0^4 (νόμος των Stefan-Boltzmann) 

C_0_1 = IF (T_0-T_1)/z_1>Lapse_max  

Εάν η παρατηρούμενη θερμοβαθμίδα T_0-T_1)/z_1 είναι μεγαλύτερη από την μέγιστη 

θερμοβαθμίδα Lapse_max  
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THEN ((T_0 - z_1*Lapse_max)-T_1)/2/DT 

τότε θέσε C_0_1=((T_0 - z_1*Lapse_max)-T_1)/2/DT 

ELSE 0 

Διαφορετικά C_0_1=0 

Βλέπουμε ότι η ροή θερμότητας λόγω ρευμάτων μεταφοράς στο μοντέλο μας είναι μια 

διόρθωση που εισάγεται όταν η θερμοκρασία ελαττώνεται υπερβολικά γρήγορα με το 

ύψος 

Εργαζόμενοι ομοίως βρίσκουμε: 

T_1(t) = T_1(t - dt) + (S_2_1 + IR_2_1 + IR_0_1 + C_0_1 - S_1_0 - IR_1_0 - IR_1_2 - 

C_12) * dt 

INIT T_1 = Zero_Degrees 

INFLOWS: 

S_2_1 = S_3_2*(1-a) 

IR_2_1 = IR_3_2*(1-e_2)+IR_2 

IR_0_1 = Sigma*T_0^4 

C_0_1 = IF (T_0-T_1)/z_1>Lapse_max  

THEN ((T_0 - z_1*Lapse_max)-T_1)/2/DT 

ELSE 0 

OUTFLOWS: 

S_1_0 = S_2_1*(1-a) 

IR_1_0 = IR_2_1*(1-e_1) +IR_1 

IR_1_2 = IR_0_1*(1-e_1)+IR_1 

C_12 = IF (T_1-T_2)/(z_2-z_1)>Lapse_max  

THEN ((T_1 - (z_2-z_1)*Lapse_max)-T_2)/2/DT 

ELSE 0 
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T_2(t) = T_2(t - dt) + (S_3_2 + IR_3_2 + IR_1_2 + C_12 - IR_2_3 - C_2_3 - S_2_1 - 

IR_2_1) * dt 

INIT T_2 = Zero_Degrees 

INFLOWS: 

S_3_2 = S_4_3*(1-a) 

IR_3_2 = IR_4_3*(1-e_3)+IR_3 

IR_1_2 = IR_0_1*(1-e_1)+IR_1 

C_12 = IF (T_1-T_2)/(z_2-z_1)>Lapse_max  

THEN ((T_1 - (z_2-z_1)*Lapse_max)-T_2)/2/DT 

ELSE 0 

OUTFLOWS: 

IR_2_3 = IR_1_2*(1-e_2) +IR_2 

C_2_3 = IF (T_2-T_3)/(z_3-z_2)>Lapse_max  

THEN ((T_2 - (z_3-z_2)*Lapse_max)-T_3)/2/DT 

ELSE 0 

S_2_1 = S_3_2*(1-a) 

IR_2_1 = IR_3_2*(1-e_2)+IR_2 

T_3(t) = T_3(t - dt) + (S_4_3 + IR_4_3 + IR_2_3 + C_2_3 - IR_3_4 - C_3_4 - S_3_2 - 

IR_3_2) * dt 

INIT T_3 = Zero_Degrees 

INFLOWS: 

S_4_3 = S_5_4*(1-a) 

IR_4_3 = IR_5_4*(1-e_4)+IR_4 

IR_2_3 = IR_1_2*(1-e_2) +IR_2 

C_2_3 = IF (T_2-T_3)/(z_3-z_2)>Lapse_max  
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THEN ((T_2 - (z_3-z_2)*Lapse_max)-T_3)/2/DT 

ELSE 0 

OUTFLOWS: 

IR_3_4 = IR_2_3*(1-e_3)+IR_3 

C_3_4 = IF (T_3-T_4)/(z_4-z_3)>Lapse_max  

THEN ((T_3 - (z_4-z_3)*Lapse_max)-T_4)/2/DT 

ELSE 0 

S_3_2 = S_4_3*(1-a) 

IR_3_2 = IR_4_3*(1-e_3)+IR_3 

T_4(t) = T_4(t - dt) + (S_5_4 + IR_5_4 + IR_3_4 + C_3_4 - IR_4_5 - C_4_5 - S_4_3 - 

IR_4_3) * dt 

INIT T_4 = Zero_Degrees 

INFLOWS: 

S_5_4 = S_in*(1-a) 

IR_5_4 = IR_5 

IR_3_4 = IR_2_3*(1-e_3)+IR_3 

C_3_4 = IF (T_3-T_4)/(z_4-z_3)>Lapse_max  

THEN ((T_3 - (z_4-z_3)*Lapse_max)-T_4)/2/DT 

ELSE 0 

OUTFLOWS: 

IR_4_5 = IR_3_4*(1-e_4)+IR_4 

C_4_5 = IF (T_4-T_5)/(z_5-z_4)>Lapse_max  

THEN ((T_4 - (z_5-z_4)*Lapse_max)-T_5)/2/DT 

ELSE 0 

S_4_3 = S_5_4*(1-a) 
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IR_4_3 = IR_5_4*(1-e_4)+IR_4 

T_5(t) = T_5(t - dt) + (S_in + IR_4_5 + C_4_5 - IR_out - S_5_4 - IR_5_4) * dt 

INIT T_5 = Zero_Degrees 

INFLOWS: 

S_in = 1368/4 {W/m^2}*(1-Albedo) 

Το ποσό της ηλιακής ακτινοβολίας που η γη συνολικά ανακλά στο διάστημα αφαιρείται 

από την εισερχομένη ηλιακή ακτινοβολία στην κορυφή της ατμόσφαιρας (στρώμα 5). 

IR_4_5 = IR_3_4*(1-e_4)+IR_4 

C_4_5 = IF (T_4-T_5)/(z_5-z_4)>Lapse_max  

THEN ((T_4 - (z_5-z_4)*Lapse_max)-T_5)/2/DT 

ELSE 0 

OUTFLOWS: 

IR_out = IR_4_5*(1-e_5)+IR_5 

S_5_4 = S_in*(1-a) 

IR_5_4 = IR_5 

a = .0613 

Παρατηρούμε ότι στο μοντέλο μας η απορροφητικότητα κάθε στρώματος στην ηλιακή 

ακτινοβολία είναι a = .0613 

Albedo = 0.3 

Το ποσοστό της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας που ανακλάται στο διάστημα 

λαμβάνεται ίσο με 0.3 

e_1 = .34 

e_2 = .34 

e_3 = .34 

e_4 = .34 
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e_5 = .34 

Παρατηρούμε ότι στο μοντέλο μας οι εκπεμπτικότητες στο υπέρυθρο όλων των στρω-

μάτων είναι ίσες με 0.34. Επομένως και οι απορροφητικότητες στο υπέρυθρο όλων των 

στρωμάτων θα είναι επίσης 0.34. 

IR_1 = e_1*Sigma*T_1^4 

IR_2 = e_2*Sigma*T_2^4 

IR_3 = e_3*Sigma*T_3^4 

IR_4 = e_4*Sigma*T_4^4 

IR_5 = e_5*Sigma*T_5^4 

Ο νόμος των Stefan_Boltzmann εφαρμόζεται για κάθε στρώμα για να βρούμε την εκ-

πομπή κάθε στρώματος στο υπέρυθρο. 

Lapse_max = 6.5 {K/km} 

Η κρίσιμος (μεγίστη) θερμοβαθμίδα λαμβάνεται ίση με 6.5 K/km. 

Sigma = 5.6696e-8 {W/m^2/K^4} 

T_0_final = IF(TIME<14.9) THEN 0 

ELSE T_0-273.15 

Zero_Degrees = 273.15 

z_1 = LOGN(1000/900)*(T_1+T_0)/2*29.3/1000 

z_2 = z_1 + LOGN(900/700)*(T_2+T_1)/2*29.3/1000 

z_3 = z_2 + LOGN(700/500)*(T_3+T_2)/2*29.3/1000 

z_4 = z_3 + LOGN(500/300)*(T_4+T_3)/2*29.3/1000 

z_5 = z_4 + LOGN(300/100)*(T_5+T_4)/2*29.3/1000 

Τα ύψη των στρωμάτων βρίσκονται με εφαρμογή της υψομετρικής εξίσωσης (Παράρ-

τημα 2) 
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13.1. Μελέτη  ευαισθησίας  ως προς την κρίσιμη θερμοβαθμίδα 

Θα μελετήσουμε την ευαισθησία του μοντέλου ως προς την κρίσιμη θερμοβαθμίδα. 

Πραγματοποιούμε πείραμα ευαισθησίας με τη Stella.Μεταβάλλουμε τη θερμοβαθμίδα 

από 5 Km σε 10 Km με βήμα 0.5 Km και καταγράφουμε την επιφανειακή 

θερμοκρασία. Τα αποτελέσματα φαίνονται στην Εικόνα 48: 

 

Εικόνα 46 Μελέτη ευαισθησίας: επιφανειακή θερμοκρασία ως προς παρατηρούμενη θερμοβαθμίδα 

Όπως περιμέναμε η επιφανειακή θερμοκρασία αυξάνεται καθώς αυξάνεται η 

θερμοβαθμίδα. 

13.2. Μελέτη ευαισθησίας  ως προς τις εκπεμπτικότητες  

Αύξηση των συγκεντρώσεων των θερμοκηπικών αερίων θα οδηγήσει σε αύξηση των 

απορροφητικοτήτων των στρωμάτων στο υπέρυθρο και επομένως σε αύξηση των 

εκπεμπτικοτήτων των στρωμάτων e1,e2,e3,e4,e5. Για το λόγο αυτό θεωρούμε 

απαραίτητη τη μελέτη ευαισθησίας του μοντέλου ως προς τις εκπεμπτικότητες 

e1,e2,e3,e4,e5. 

12:32 λλ   ο¨�, 29 γΤ΄ 2012

Sensitiv ity  study  : surf ace temperature v s rate_max
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Μεταβάλουμε κάθε μία εκπεπτικότητα e1,e2,e3,e4,e5 από 0.34 μέχρι 0.44 με βήμα 0.1, 

ενώ διατηρούμε σταθερές τις άλλες. Τα αποτελέσματα φαίνονται στις Εικόνες 49 έως 

53. 

 

Εικόνα 47 Μελέτη ευαισθησίας: επιφανειακή θερμοκρασία ως προς e1 

 

 

Εικόνα 48 Μελέτη ευαισθησίας: επιφανειακής θερμοκρασία ως προς e2 
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Εικόνα 49 Μελέτη ευαισθησίας: επιφανειακή θερμοκρασία ως προς e3 

 

Εικόνα 50 Μελέτη ευαισθησίας: επιφανειακή θερμοκρασία ως προς e4 
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Εικόνα 51 Μελέτη ευαισθησίας: επιφανειακή θερμοκρασία ως προς e5 

Παρατηρούμε ότι η επιφανειακή θερμοκρασία αυξάνει με την αύξηση της 

εκπεμπτικότητας δηλαδή την αύξηση της συγκέντρωσης των θερμοκηπικών αερίων. 

Παρατηρούμε επίσης πως όσο υψηλότερα βρίσκεται το στρώμα που εκπέμπει τόσο 

μεγαλύτερη είναι η αύξηση της επιφανειακής θερμοκρασίας. Δηλαδή για μια ορισμένη 

αύξηση της συγκέντρωσης των θερμοκηπικών αερίων όσο υψηλότερα κατανέμονται τα 

θερμοκηπικά αέρια τόσο μεγαλύτερη είναι η αύξηση της επιφανειακής θερμοκρασίας. 

14. Μοντέλο ακτινοβολίας μεταγωγής RC 18 στρωμάτων  

14.1. Προβλέψεις του μοντέλου RC 18 στρωμάτων 
Οι προβιομηχανικές (1750) και οι παρούσες συγκεντρώσεις (1998) φαίνονται στον Πί-
νακα 5. 

Πίνακας 4 Προβιομηχανικές (1750) και παρούσες  (1998) συγκεντρώσεις των καλά αναμιγμένων θερμοκηπι-
κών αερίων και η προκύπτουσα λόγω των αλλαγών radiative forcing. Το 2CO μετρείται σε ppmv, οι συγκεν-

τρώσεις των 4CH  , 2N O σε ppbv και οι συγκεντρώσεις των 11CFC − και 12CFC − σε pptv. 

 

Πηγή Vardavas και Τaylor  (2011, σελ.10) 
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14.1.1. Πρόβλεψη λόγω αύξησης της συγκέντρωσης του διοξε-
ιδίου του άνθρακα από 278 ppmv σε 365 ppmv 

Πρόβλεψη για αύξηση της θερμοκρασίας λόγω αύξησης της συγκέντρωσης του διοξειδίου 
του άνθρακα από 278 ppmv σε 365 ppmv 
Το αρχείο εισόδου είναι: 

1,1,1 

 255.98666       0.00000       0.00000 

 233.54280       0.00000       0.00000 

 213.02861       0.00000       0.00000 

 207.60876       0.00000       0.00000 

 209.53569       0.00000       0.06983 

 214.56184       0.00000       0.55888 

 223.79890       0.00000       0.89743 

 233.92043       0.00000       1.16159 

 245.67796       0.00000       1.28517 

 256.66202       0.00000       1.11134 

 265.18497       0.00000       3.59264 

 271.76627       0.00000       0.02029 

 276.90329       0.00000       0.10390 

 280.93988       0.00000       0.11650 

 284.08890       0.00000       0.11747 

 286.47534       0.00000       0.13291 

 288.16107       0.00000       0.15544 

 289.14658       0.00000       0.19026 

 289.76651       0.00000      -0.91335 

.350,20.00,5.00     ozone  

.350,20.00,3.00     ozone 

4800     
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680.0,60.0,2.0,.00001,2400. 

-6.5,2.5 

278.,365.,1200     co2 

0.7,0.7,1200   ch4 

.27,.27,1200   n20 

0000.0           F-11  

0000.             F-12 

0000.             CF4 

0000.             C2F6 

0.6,11 

.10,6.5   

0 

20                  pout     

24500.0   

0  nadjusted radiative forcing 

   of the atmosphere is held fixed 

 

Notes: 

*out1,out2,out3 determine if output files 'out1', 

'out2', 'out3' are generated see list of output files 

 

*aoz,boz,coz are used in the equation below (see Lacis and Hansen 

 1974) to calculate the total ozone amount above level z(i) 

 (units are cm-STP) 

 uo(i)=(aoz+aoz*exp(-boz/coz))/(1+exp((z(i)-boz)/coz)) 

 * after the time reaches tm3 the parameters change to the values 

 of a1z,b1z,c1z 
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* Step size of 2.0 days max for good results.  Larger step sizes 

can be used but the user should explore the consequences before trusting 

the results too much. 

 

* When you get this file the runlength will be set to zero.  We suggest 

that you try a 100 day run to see how long it takes on your machine. 

 

* If the critical lapse rate is less than 0.0 the program 

uses the moist adiabatic lapse rate as the critical lapse rate 

 

* for carbon dioxide, methane, and nitrous oxide: 

the initial concentration of the gas is given, followed by the new 

concetration.  The third number is the time in days at which the 

concentration of the gas makes the stepwise change from the initial 

concentration to the new concentration.  For example, to calculated 

the change in surface due to doubling of co2 use 320,640,1200 an 

ocean mixed layer depth of 2.5 m and a runlength of 2400 days. After 

1200 days equilibrium will be reached with [co2]=320 and then [co2] 

will change to 640 ppmv at 1200days and a new equilibrium will be 

achieved by 2400 days. 

Η αρχική συγκέντρωση του 2CO  είναι 278 ppmv (προβιομηχανική τιμή). Η τελική 

συγκέντρωση του 2CO   είναι 365 ppmv ( τιμή 1998). Οι συγκεντρώσεις των 4CH ,

2N O , 11CFC − , 12CFC − έχουν τις προβιομηχανικές τιμές 0.7, 0.27,0,0 αντίστοιχα. 
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Τρέχουμε το μοντέλο (βλ συνοδευτικό CD).Το μοντέλο ξεκινά με 278 ppmv 2CO . Το 

μοντέλο ξεκινά με 278 ppmv 2CO . Η ισορροπία αποκαθίσταται σε 1200 ημέρες. Αμέ-

σως μετά η συγκέντρωση του διοξείδιου του άνθρακα αυξάνει από 278 σε 365 ppmv σε 

ένα βήμα και μια νέα ισορροπία αποκαθίσταται επίσης σε 1200 ημέρες. 

Βλέπουμε ότι η θερμοκρασία ισορροπίας του κλιματικού συστήματος για συγκέντρωση 

του 2CO  278 ppmv και 365 ppmv είναι 289.48400 και 289.95140 αντίστοιχα. Επομέ-

νως η αύξηση της θερμοκρασίας για αύξηση της συγκέντρωσης του 2CO από 278 ppmv 

και 365 ppmv είναι ΔΤ=0.4674 °Κ 

14.1.2. Πρόβλεψη λόγω διπλασιασμού της συγκέντρωσης του 
διοξειδίου του άνθρακα από 278 ppmv σε 556 ppmv. 

Το αρχείο εισόδου είναι: 

1,1,1 

 255.98666       0.00000       0.00000 

 233.54280       0.00000       0.00000 

 213.02861       0.00000       0.00000 

 207.60876       0.00000       0.00000 

 209.53569       0.00000       0.06983 

 214.56184       0.00000       0.55888 

 223.79890       0.00000       0.89743 

 233.92043       0.00000       1.16159 

 245.67796       0.00000       1.28517 

 256.66202       0.00000       1.11134 

 265.18497       0.00000       3.59264 

 271.76627       0.00000       0.02029 

 276.90329       0.00000       0.10390 



 

117 
 

 280.93988       0.00000       0.11650 

 284.08890       0.00000       0.11747 

 286.47534       0.00000       0.13291 

 288.16107       0.00000       0.15544 

 289.14658       0.00000       0.19026 

 289.76651       0.00000      -0.91335 

.350,20.00,5.00     ozone  

.350,20.00,3.00     ozone 

4800     

680.0,60.0,2.0,.00001,2400. 

-6.5,2.5 

278.,556.,1200     co2 

0.7,0.7,1200   ch4 

.27,.27,1200   n20 

0000.0           F-11  

0000.             F-12 

0000.             CF4 

0000.             C2F6 

0.6,11 

.10,6.5   

0 

20                  pout     

24500.0   

0  nadjusted radiative forcing 

   of the atmosphere is held fixed 

Τρέχουμε το μοντέλο (βλ. συνοδευτικό CD). 
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Παρατηρούμε ότι το μοντέλο προβλέπει για διπλασιασμό της συγκέντρωσης του διοξε-

ιδίου του άνθρακα αύξηση της συγκέντρωση από 289.48400 σε 290.87700 δηλαδή αύ-

ξηση κατά ΔΤ=1.393 °Κ.  

14.2. Πρόβλεψη λόγω αύξησης της συγκέντρωσης του μεθανίου 

Πρόβλεψη για αύξηση της θερμοκρασίας λόγω αύξησης της συγκέντρωσης του μεθανί-

ου από 0.7 ppmv (προβιομηχανική τιμή) σε 1.745 ppmv (τιμή 1998). 

Το αρχείο εισόδου είναι: 

1,1,1 

 255.98666       0.00000       0.00000 

 233.54280       0.00000       0.00000 

 213.02861       0.00000       0.00000 

 207.60876       0.00000       0.00000 

 209.53569       0.00000       0.06983 

 214.56184       0.00000       0.55888 

 223.79890       0.00000       0.89743 

 233.92043       0.00000       1.16159 

 245.67796       0.00000       1.28517 

 256.66202       0.00000       1.11134 

 265.18497       0.00000       3.59264 

 271.76627       0.00000       0.02029 

 276.90329       0.00000       0.10390 

 280.93988       0.00000       0.11650 

 284.08890       0.00000       0.11747 

 286.47534       0.00000       0.13291 

 288.16107       0.00000       0.15544 

 289.14658       0.00000       0.19026 
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 289.76651       0.00000      -0.91335 

.350,20.00,5.00     ozone  

.350,20.00,3.00     ozone 

4800     

680.0,60.0,2.0,.00001,2400. 

-6.5,2.5 

278.,278.,1200     co2 

0.7,1.745,1200   ch4 

.27,.27,1200   n20 

0000.0           F-11  

0000.             F-12 

0000.             CF4 

0000.             C2F6 

0.6,11 

.10,6.5   

0 

20                  pout     

24500.0   

0  nadjusted radiative forcing 

   of the atmosphere is held fixed 

Τρέχουμε το μοντέλο (βλ. συνοδευτικό CD).  

Παρατηρούμε ότι  το μοντέλο προβλέπει μια αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας 

κατά ΔΤ=289.63310-289.48400=0.1491 ̊Κ λόγω της αύξησης της συγκέντρωσης του 

μεθανίου από 0.7 ppmv σε 1.745 ppmv. 
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14.3. Πρόβλεψη λόγω αύξησης της συγκέντρωσης  του υποξειδίου 
του αζώτου 

Πρόβλεψη για αύξηση της θερμοκρασίας λόγω αύξησης της συγκέντρωσης του 2N O

από 0.270 ppmv (προβιομηχανική τιμή) σε 0.314 ppmv (τιμή 1998). 

Το αρχείο εισόδου είναι: 

1,1,1 

 255.98666       0.00000       0.00000 

 233.54280       0.00000       0.00000 

 213.02861       0.00000       0.00000 

 207.60876       0.00000       0.00000 

 209.53569       0.00000       0.06983 

 214.56184       0.00000       0.55888 

 223.79890       0.00000       0.89743 

 233.92043       0.00000       1.16159 

 245.67796       0.00000       1.28517 

 256.66202       0.00000       1.11134 

 265.18497       0.00000       3.59264 

 271.76627       0.00000       0.02029 

 276.90329       0.00000       0.10390 

 280.93988       0.00000       0.11650 

 284.08890       0.00000       0.11747 

 286.47534       0.00000       0.13291 

 288.16107       0.00000       0.15544 

 289.14658       0.00000       0.19026 

 289.76651       0.00000      -0.91335 

.350,20.00,5.00     ozone  
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.350,20.00,3.00     ozone 

4800     

680.0,60.0,2.0,.00001,2400. 

-6.5,2.5 

278.,278.,1200     co2 

0.7,0.7,1200   ch4 

.27,.314,1200   n20 

0000.0           F-11  

0000.             F-12 

0000.             CF4 

0000.             C2F6 

0.6,11 

.10,6.5   

0 

20                  pout     

24500.0   

0  nadjusted radiative forcing 

   of the atmosphere is held fixed 

Τρέχουμε το μοντέλο (βλ. συνοδευτικό CD). 

Παρατηρούμε ότι το μοντέλο προβλέπει αύξηση της επιφανειακής θερμοκρασίας κατά 

ΔΤ=289.54920-289.48400=0.0652 °Κ λόγω αύξηση της συγκέντρωσης του υποξειδίου 

του αζώτου από 0.27 ppmv σε 0.314 ppmv. 

14.4. Πρόβλεψη λόγω αύξησης της συγκέντρωσης του CFC-11 

Αύξηση της θερμοκρασίας για αύξηση του CFC-11 από 0 (προβιομηχανική τιμή) σε 

268 pptv (τιμή 1998). 
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Αρχείο εισόδου (προβιομηχανικές τιμές) 

1,1,1 

 255.98666       0.00000       0.00000 

 233.54280       0.00000       0.00000 

 213.02861       0.00000       0.00000 

 207.60876       0.00000       0.00000 

 209.53569       0.00000       0.06983 

 214.56184       0.00000       0.55888 

 223.79890       0.00000       0.89743 

 233.92043       0.00000       1.16159 

 245.67796       0.00000       1.28517 

 256.66202       0.00000       1.11134 

 265.18497       0.00000       3.59264 

 271.76627       0.00000       0.02029 

 276.90329       0.00000       0.10390 

 280.93988       0.00000       0.11650 

 284.08890       0.00000       0.11747 

 286.47534       0.00000       0.13291 

 288.16107       0.00000       0.15544 

 289.14658       0.00000       0.19026 

 289.76651       0.00000      -0.91335 

.350,20.00,5.00     ozone  

.350,20.00,3.00     ozone 

4800     

680.0,60.0,2.0,.00001,2400. 

-6.5,2.5 

278.,278.,1200     co2 
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0.7,0.7,1200   ch4 

.27,0.27,1200   n20 

0000.0           F-11  

0000.             F-12 

0000.             CF4 

0000.             C2F6 

0.6,11 

.10,6.5   

0 

20                  pout     

24500.0   

0  nadjusted radiative forcing 

   of the atmosphere is held fixed 

Τρέχουμε το μοντέλο (βλ. συνοδευτικό CD). 

  

Το μοντέλο με προβιομηχανικές τιμές θερμοκηπικών αερίων δίδει επιφανειακή θερ-

μοκρασία 289.48400 °Κ. Με το όζον δεν θα ασχοληθούμε. Έχουμε μια αύξηση του 

τρoποσφαιρικού όζοντος κατά 35+15% μεταξύ 1750 και 2000 και μια μείωση του 

στρατοσφαιρικού όζοντος μεταξύ 1970 και 2000 (Vardavas και Taylor, 2011). Μπορο-

ύμε λοιπόν να θεωρήσουμε το ολικό όζον σαν σταθερό. Φυσικά η κατανομή του όζον-

τος είναι εξαιρετικά σημαντική. 

Αυξάνουμε τη συγκέντρωση του CFC-11 από 0 σε 268 pptv. 

Το αρχείο εισόδου είναι: 

1,1,1 

 255.98666       0.00000       0.00000 
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 233.54280       0.00000       0.00000 

 213.02861       0.00000       0.00000 

 207.60876       0.00000       0.00000 

 209.53569       0.00000       0.06983 

 214.56184       0.00000       0.55888 

 223.79890       0.00000       0.89743 

 233.92043       0.00000       1.16159 

 245.67796       0.00000       1.28517 

 256.66202       0.00000       1.11134 

 265.18497       0.00000       3.59264 

 271.76627       0.00000       0.02029 

 276.90329       0.00000       0.10390 

 280.93988       0.00000       0.11650 

 284.08890       0.00000       0.11747 

 286.47534       0.00000       0.13291 

 288.16107       0.00000       0.15544 

 289.14658       0.00000       0.19026 

 289.76651       0.00000      -0.91335 

.350,20.00,5.00     ozone  

.350,20.00,3.00     ozone 

4800     

680.0,60.0,2.0,.00001,2400. 

-6.5,2.5 

278.,278.,1200     co2 

0.7,0.7,1200   ch4 

.27,0.27,1200   n20 

268.0           F-11  
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0000.             F-12 

0000.             CF4 

0000.             C2F6 

0.6,11 

.10,6.5   

0 

20                  pout     

24500.0   

0  nadjusted radiative forcing 

   of the atmosphere is held fixed 

Τρέχουμε το μοντέλο (βλ. συνοδευτικό CD). 

Παρατηρούμε ότι το μοντέλο προβλέπει μια αύξηση της επιφανειακής θερμοκρασίας 

κατά ΔΤ=289.50970-289.48400=0.0257 °Κ λόγω της αύξησης της συγκέντρωσης του 

CFC-11 από 0 σε 268 pptv. 

14.5. Πρόβλεψη λόγω αύξησης της συγκέντρωσης του CFC-12 

Μελέτη της αύξησης της θερμοκρασίας λόγω αύξησης του CFC-12 από 0 (προβιομη-

χανική τιμή) σε 533 pptv (τιμή 1998). 

Το αρχείο εισόδου είναι: 

1,1,1 

 255.98666       0.00000       0.00000 

 233.54280       0.00000       0.00000 

 213.02861       0.00000       0.00000 

 207.60876       0.00000       0.00000 

 209.53569       0.00000       0.06983 

 214.56184       0.00000       0.55888 
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 223.79890       0.00000       0.89743 

 233.92043       0.00000       1.16159 

 245.67796       0.00000       1.28517 

 256.66202       0.00000       1.11134 

 265.18497       0.00000       3.59264 

 271.76627       0.00000       0.02029 

 276.90329       0.00000       0.10390 

 280.93988       0.00000       0.11650 

 284.08890       0.00000       0.11747 

 286.47534       0.00000       0.13291 

 288.16107       0.00000       0.15544 

 289.14658       0.00000       0.19026 

 289.76651       0.00000      -0.91335 

.350,20.00,5.00     ozone  

.350,20.00,3.00     ozone 

4800     

680.0,60.0,2.0,.00001,2400. 

-6.5,2.5 

278.,278.,1200     co2 

0.7,0.7,1200   ch4 

.27,0.27,1200   n20 

0000.0           F-11  

533.             F-12 

0000.             CF4 

0000.             C2F6 

0.6,11 

.10,6.5   
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0 

20                  pout     

24500.0   

0  nadjusted radiative forcing 

   of the atmosphere is held fixed 

Τρέχουμε το μοντέλο (βλ συνοδευτικό CD).  

Παρατηρούμε ότι το μοντέλο προβλέπει αύξηση της θερμοκρασίας κατά 

ΔΤ=289.54160-289.48400=0.0576 °Κ λόγω αύξησης του CFC-12 από 0 σε 533 pptv. 

15. Σύγκριση των προβλέψεων των μοντέλων 

 Στην Εικόνα 54 φαίνονται οι μεταβολές στις επιφανειακές θερμοκρασίες που δίδουν 

διάφορα μοντέλα που συναντάμε στη βιβλιογραφία (Trenberth, 2009 ) για διπλασιασμό 

της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα. Τα χαρακτηριστικά των μοντέλων αυ-

τών είναι αρκετά διαφορετικά και οι προβλέψεις των μοντέλων βρίσκονται στην περιο-

χή από 2.8 έως 5.2 °C. Ο μέσος όρος των προβλέψεων είναι 3.86666 °C. Επομένως η 

πρόβλεψη του μοντέλου RC 18 στρωμάτων ΔΤ=1.393 °Κ είναι αρκετά μακριά από το 

μέσο όρο των μοντέλων της Εικόνας 54 και πολύ κοντά στην πρόβλεψη του σύνθετου 

μοντέλου ΔΤ=1.4 °Κ για διπλασιασμό των συγκεντρώσεων του διοξειδίου του άνθρα-

κα. Η απόκλιση αυτή των προβλέψεων των μοντέλων που παρουσιάσαμε από τον μέσο 

όρο των προβλέψεων των μοντέλων γενικής κυκλοφορίας της Εικόνας 54 οφείλεται 

κατά τη 
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Εικόνα 52 Μεταβολές της επιφανειακής θερμοκρασίας για διπλασιασμό της συγκέντρωσης 
του διοξείδιου του άνθρακα από διάφoρα μοντέλα 

 Πηγή Trenberth (2009, σελ. 655) 

γνώμη μου στο ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τις διαδικασίες feedback , η περίπτωση του 

σύνθετου μοντέλου, ή τις λαμβάνουν ανεπαρκώς, η περίπτωση του μοντέλου RC 18 

στρωμάτων. Πράγματι, μια ματιά στο αρχείο εισόδου αποκαλύπτει ότι το μοντέλο αυτό 

θεωρεί σαν παραμέτρους μεγέθη που είναι συναρτήσεις άλλων μεγεθών. Για παράδειγ-

μα αναφέρω, την κρίσιμο θερμοβαθμίδα, την albedo και το οπτικό πάχος των νεφών.
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18. Παράρτημα 2 
Υψομετρική εξίσωση 

Το πάχος ενός ατμοσφαιρικού στρώματος  2 1Z Z− το οποίο βρίσκεται μεταξύ των 

πιέσεων  1P  και 2P  δίδεται από την υψομετρική εξίσωση 1
2 1

2

ln PZ Z H
P

− =  

όπου  

29.3
o

R TH T
g

≡ =  όπου Η το ύψος κλίμακος (scale height), og  η μέση παγκόσμια επι-

τάχυνση της βαρύτητας, R η σταθερά του ατμοσφαιρικού αέρα, Τ η απόλυτος θερμοκ-

ρασία,  1 2

2
T TT +

= . 

(Wallance  and Hobbs, 2006; Goody and Walker, 1972) 
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