
1. Υποκζτουμε ότι θ κερμοκραςία ςτο ζδαφοσ είναι 38oC 
και αντίςτοιχα θ κερμοκραςία δρόςου είναι 30oC. Έςτω ότι 
επικρατοφν αςτακείσ ατμοςφαιρικζσ ςυνκικεσ και ότι θ 
μεταβολι τθσ κερμοκραςίασ ακολουκεί τθν ξθρι 
αδιαβατικι κερμοβακμίδα (10oC/km). Υπολογίςτε το φψοσ 
z ςτο οποίο ζχουμε αρχι δθμιουργίασ νεφϊν, εάν το 
ςθμείο κόρου μειϊνεται με ρυκμό 2oC/km. 
  
2. Θεωρϊντασ τθ φαςματικι κατανομι τθσ εκπεμπόμενθσ 
γιινθσ ακτινοβολίασ μελανοφ ςϊματοσ κερμοκραςίασ 
Τ=288Κ, 1) να υπολογιςκεί το λmax τθσ ακτινοβολίασ αυτισ, 
2) να αναφερκεί το αζριο που απορροφά κυρίωσ τθν 
ακτινοβολία αυτι, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ ατμόςφαιρα 
ψφχεται γρθγορότερα ςε ανζφελεσ νφχτεσ, παρά όταν 
υπάρχουν ςφννεφα. 
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3. Να υπολογίςετε τθ ροι θλιακισ ακτινοβολίασ ςε μια 
απόςταςθ R=1.5x1011 m από τον ιλιο (απόςταςθ θλίου-γθσ). 
Δίνεται θ ροι τθσ εκπεμπόμενθσ ακτινοβολίασ από τον ιλιο 
ίςθ με Fs=6.42x107 Wm-2. Να βρείτε το ποςοςτό μεταβολισ 
τθσ ροισ ςτθν απόςταςθ θλίου-γθσ εάν θ ενεργόσ 
κερμοκραςία του ιλιου ιταν 6000Κ; Δίνεται θ μζςθ ακτίνα 
του ιλιου Rs=696x103 km και ότι ο ιλιοσ ςυμπεριφζρεται ςαν 
μελανό ςϊμα και ότι δεν υπάρχει απορρόφθςθ ακτινοβολίασ 
ςτον μεςοαςτρικό χϊρο. Δίνεται ς=5.67x10-8 Wm-2K-4 
  
4. Η ροι θλιακισ ακτινοβολίασ που φκάνει ςτθν κορυφι τθσ 
ανϊτερθσ ατμόςφαιρασ μεταβάλλεται κατά ±3% από τθ μζςθ 
τιμι τθσ S=1370 Wm-2, κακόςον θ γθ εκτελεί μια ετιςια 
περιςτροφι γφρω από τον ιλιο. Υπολογίςτε το ποςοςτό 
μεταβολισ τθσ ενεργοφ κερμοκραςίασ τθσ γθσ αν θ λευκότθτά 
τθσ είναι R=30%. 

Ασκήσεις - 2  



5. Θεωρϊντασ ζνα απλό μοντζλο ενεργειακοφ ιςοηυγίου για 
τουσ πλανιτεσ Αφροδίτθ και Άρθ και τθν αντίςτοιχθ θλιακι 
ςτακερά S (Sven=2620 Wm-2, Smar=589 Wm-2) και λευκότθτα 
(Rv=76% και Rm=25%), 1) να υπολογίςετε τθν αντίςτοιχθ 
αναμενόμενθ ενεργό κερμοκραςία Τe(Κ) των δφο  αυτϊν 
πλανθτϊν, 2) ποια κα ιταν θ αντίςτοιχθ ενεργόσ 
κερμοκραςία αν θ λευκότθτα αυξανόταν κατά 10%. Που 
οφείλεται θ παρατθροφμενθ διαφορά κερμοκραςίασ; 
Δίνεται ς=5.67x10-8 Wm-2K-4 
  
6. Παράλλθλθ δζςμθ ακτινοβολίασ διαπερνά κατακόρυφα 
ζνα ατμοςφαιρικό ςτρϊμα πάχουσ 200 m, που ζχει μζςθ 
πυκνότθτα 0.1 kg/m3. Nα υπολογιςκεί το οπτικό βάκοσ, θ 
διαπερατότθτα και θ απορροφθτικότθτα του ςτρϊματοσ 
αυτοφ ςτα μικθ κφματοσ λ1, λ2, ςτα οποία οι ςυντελεςτζσ 
απορρόφθςθσ είναι αντίςτοιχα, α(λ1)=10-3 m2kg1, α(λ2)=10-1 
m2kg-1 . 
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7. Αν ςε φψοσ 1Km πάνω από τθν Ακινα μετρικθκε 
οριηόντιοσ άνεμοσ που κινοφνταν απο δυτικά προσ 
ανατολικά με ταχφτθτα 100 km hr-1. Να υπολογιςκεί θ 
δφναμθ τθσ βαροβακμίδασ ςτο φψοσ του 1 Km. Δίνονται το 
γεωγραφικό πλάτοσ τθσ Ακινασ (38οΝ) και θ γωνιακι 
ταχφτθτα περιςτροφισ τθσ γθσ Ω=7.29X10-5 s-1. 
  
8. Πόςο είναι θ βακμίδα τθσ πίεςθσ που απαιτείται ςτθν 
επιφάνεια τθσ γθσ για γεωγραφικό πλάτοσ φ=45οΝ, ϊςτε ο 
γεωςτροφικόσ άνεμοσ να είναι 30 ms-1. Δίνεται θ πυκνότθτα 
του αζρα ρ=1.3 kg m-3 και θ γωνιακι ταχφτθτα περιςτροφισ 
τθσ γθσ Ω=7.29X10-5 s-1. 
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9. Να υπολογιςκεί το μζτρο τθσ δφναμθσ Coriolis (ανά 
μονάδα μάηασ) ςτθν πόλθ τθσ Πάτρασ (γεωγραφικό πλάτοσ 
~39οΝ) ςε άνεμο u=25ms-1. Δίνεται θ γωνιακι ταχφτθτα 
περιςτροφισ τθσ γθσ Ω=7.29X10-5 s-1. 
  
10. Η κατακράτθςθ τθσ ροισ ακτινοβολίασ ΔF που οφείλεται 
ςτο Ν2Ο δίνεται από τθ ςχζςθ ΔF=k  όπου θ ςυγκζντρωςθ C 
δίνεται ςε ppbv. Αν θ ςυγκζντρωςθ του Ν2Ο τθν 
προβιομθχανικι εποχι ιταν C0=275 ppbv, να υπολογιςκεί θ 
τιμι του ςυντελεςτι k2 εάν θ τωρινι ςυγκζντρωςθ του Ν2Ο 
είναι C=311 ppbv και θ κατακράτθςθ ακτινοβολίασ είναι 
0.14 Wm-2. Να υπολογιςκεί θ επιπλζον κατακράτθςθ 
ακτινοβολίασ κατά το ζτοσ 2100, όταν θ ςυγκζντρωςθ του 
Ν2Ο κα είναι C=417 ppbv. Να υπολογιςκεί θ μεταβολι τθσ 
κερμοκραςίασ το ζτοσ 2100 ςε ςχζςθ με τθν 
προβιομθχανικι και τθν τωρινι εποχι, εάν ο κλιματικόσ 
ςυντελεςτισ ευαιςκθςίασ λ=0.570C ανά W/m2. 
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11. H καφςθ ορυκτϊν καυςίμων είναι υπεφκυνθ για τθν εκπομπι ςτθν 
ατμόςφαιρα μεγάλων ποςοτιτων CH4 και CO2, κακϊσ και για τθ 
δθμιουργία τροποςφαιρικοφ όηοντοσ. Από το διάγραμμα τθσ IPCC να 
λάβετε υπόψθ τθν κατακράτθςθ ροισ ακτινοβολίασ ΔF από τα τρία 
αυτά αζρια (ςε Wm-2) για το ζτοσ 2007 ςε ςχζςθ με το 1750. Πόςθ κα 
είναι θ ςυνολικι κατακράτθςθ ροισ τθσ ακτινοβολίασ αν ςε 100 χρόνια  
διπλαςιαςκοφν οι ςυγκζντρωςεισ των CH4, CO2 και τροποςφαιρικοφ Ο3 

ςτθν ατμόςφαιρα ςε ςχζςθ με το ζτοσ 1750; Να υπολογιςκεί επίςθσ θ 
αναμενόμενθ μεταβολι τθσ κερμοκραςίασ, εάν ο κλιματικόσ 
ςυντελεςτισ ευαιςκθςίασ λ είναι ίςοσ με 0.570C ανά W/m2. 
  
Δίνονται οι ςυγκεντρϊςεισ των αερίων (ςε ppbv) για τα ζτθ 1750 και 
2007: 
 

ΑΕΡΙΟ 1750 2007 

CO2 2.8 105 4 105 

CH4 700 1200 

Τροποσφαιρικό O3 25 36 
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