
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 

1. Δικαιολογείστε γιατί η ενδεκαετής αυξομείωση των ηλιακών κηλίδων στον 

ήλιο (ηλιακός κύκλος) προκαλεί σημαντικές μεταβολές στο όζον και τη 

θερμοκρασία της στρατόσφαιρας και όχι της τροπόσφαιρας.  

2. Αναφέρατε δύο βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διάδοση της 

ηλιακής ακτινοβολίας στη γήινη ατμόσφαιρα και επεξηγείστε τον τρόπο με 

τον οποίο επιδρούν.) 

3. Αποδείξτε την εξίσωση της υδροστατικής ισορροπίας: 

 
 Όπου: 

 p: πίεση, ρ: πυκνότητα αέρα, z: ύψος, g: επιτάχυνση της βαρύτητας.  

Με βάση την εξίσωση αυτή, αποδείξτε ότι σε ένα ισόθερμο στρώμα αέρα 

πάχους z και θερμοκρασίας Τ΄, οι πυκνότητες του αέρα στη βάση (ρο) και 

στην κορυφή (ρz) συνδέονται με τη σχέση: 

 
R*: ειδική σταθερά των αερίων   

 

4. Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζεται η μεταβολή της θερμοκρασίας του 

αέρα με το ύψος. Δικαιολογείστε την αύξηση που συμβαίνει μέσα στη 

στρατόσφαιρα. (1 μονάδα) 

 

 
5.  Δικαιολογείστε αναλυτικά τις φυσικές διεργασίες που οδηγούν στην 

εμφάνιση της «τρύπας του όζοντος» στην Ανταρκτική και τους λόγους για 

τους οποίους στην Αρκτική η μείωση του όζοντος είναι πιο περιορισμένη. 

 

6. Έστω μία ομογενής ατμόσφαιρα, όπου η ατμοσφαιρική πίεση και η 

θερμοκρασία αέρα στην επιφάνεια είναι αντίστοιχα 1040 mb και 20 
ο
C. Να 

υπολογιστεί το ανώτατο ύψος αυτής της ατμόσφαιρας και το υψόμετρο που η 



πίεση είναι ίση με το 1/3 της επιφανειακής. Δίνονται: R*=287 J/kg.K, g=9.81 

m/s
2
. (1.5 μονάδες) 

7. Στην επόμενη φωτογραφία σχολιάστε και δικαιολογείστε τα εξής: 

Α) Σε περίπτωση που θέλατε να προσομοιάσετε τον τρόπο διάδοσης της 

ηλιακής ακτινοβολίας που προέρχεται από το τμήμα του ουρανού που 

βλέπετε, θα χρησιμοποιούσατε υπολογιστικό μοντέλο μίας ή τριών 

διαστάσεων;  

Β) Η συνολική ροή της ακτινοβολίας που δέχεται ένας παρατηρητής που 

βρίσκεται στη θέση του φωτογράφου, μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την 

τιμή που δεχόταν υπό ανέφελο ουρανό;       

 

 
  

8. Με βάση την εξίσωση της υδροστατικής ισορροπίας, αποδείξτε ότι το μέτρο 

της ταχύτητας του γεωστροφικού ανέμου σε τόπο γεωγραφικού πλάτους φ 

δίνεται από τη σχέση: 

   
9. Περιγράψτε αναλυτικά με ποιον τρόπο η ύπαρξη περισσότερων αιωρούμενων 

σωματιδίων στην ατμόσφαιρα μπορεί να συσχετισθεί έμμεσα με την ψύξη της 

ατμόσφαιρας.  

  

10. Αν η μάζα της υδρόσφαιρας είναι 10
21

kg και η μάζα της ατμόσφαιρας=10
18

 

kg, υπολογίστε πόσο θα αυξηθεί η ατμοσφαιρική πίεση στο έδαφος αν 

εξατμισθεί όλη η υδρόσφαιρα  

 

11. Να δείξετε ότι αν μεταξύ των υψών z1 και z2 μιας ατμόσφαιρας υπάρχει 

σταθερή βαθμίδα της υψομετρικής κλίμακας της πυκνότητας με το ύψος ίση 

με β=dH/dz και g=σταθ., ισχύει η σχέση:  

ρ(z2)/ρ(z1)= [Η(z2)/H(z1)]
-(1+β)β

 

όπου ρ είναι η πυκνότητα και Η είναι συνάρτηση μόνο της θερμοκρασίας 

  



12. Να υπολογιστεί η ολική ατμοσφαιρικής μάζα ανά μονάδα επιφάνειας και το 

ποσοστό επί της συνολικής μάζας της ατμόσφαιρας που υπάρχει στη 

μεσόσφαιρα. Δίνονται: πίεση στην επιφάνεια=1023,25 mb, πίεση στην 

στρατόπαυση=1mb, πίεση στην μεσόπαυση=0.01mb, g=9.81m/s
2
.  

  

 

 


