
Φαινόμενο του Θερμοκηπίου – Οι Φυσικές Διεργασίες

Εισαγωγή

Η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη (φαινόμενο θερμοκηπίου),
θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης σε επίπεδο παγκόσμιας κλίμακας, την τελευταία 
δεκαετία. Το πρόβλημα αυτό σχετίζεται με την κατάσταση της 
ατμόσφαιρας του πλανήτη. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να 
εξεταστούν κάποια θέματα που αφορούν στην ατμόσφαιρα του 
πλανήτη και στο πώς αυτή έχει εξελιχθεί μέσα στο χρόνο.

Η ατμόσφαιρα του πλανήτη αποτελείται κύρια από άζωτο και 
οξυγόνο. Περιέχει, όμως και άλλα αέρια σε χαμηλές συγκεντρώσεις, 
όπως το διοξείδιο του άνθρακα, το υποξείδιο του αζώτου, το 
μεθάνιο, το όζον και τους χλωροφθοροϋδρογονάνθρακες. Τα αέρια 
αυτά είναι τα πλέον κρίσιμα σε θέματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης
της ατμόσφαιρας. Οι συγκεντρώσεις τους στην ατμόσφαιρα 
μεταβάλλονται με ταχείς ρυθμούς λόγω ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πλανητικών 
φαινομένων, όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η αραίωση 
του στρατοσφαιρικού όζοντος.

Κατά τη δημιουργία της Γης πριν 4-5 δισεκατομμύρια χρόνια, πιθανά
δεν υπήρχε καθόλου ατμόσφαιρα. Λόγω ηφαιστειακής 
δραστηριότητας, αέρια όπως το διοξείδιο του άνθρακα, υδρατμοί και 
διάφορες ενώσεις αζώτου και θείου, άρχισαν να εκλύονται 
διαχρονικά. Το μοριακό οξυγόνο της ατμόσφαιρας, θεωρείται ότι 
δημιουργήθηκε κύρια σαν προϊόν της φωτοσύνθεσης των φυτών 
που, αρχικά, εξελίχθηκαν ως υδρόβια και έτσι ήταν προστατευμένα 
από την βιολογικά καταστροφική έντονη υπεριώδη ακτινοβολία του 
ήλιου. Με την αύξηση του ατμοσφαιρικού οξυγόνου, υπήρξε μια 
παράλληλη αύξηση του όζοντος στη στρατόσφαιρα. Η απορρόφηση 
της υπεριώδους ακτινοβολίας από αυτό το όζον, επέτρεψε την 
εξέλιξη έμβιων όντων και στην ξηρά.

Ο πίνακας 1 παρέχει τη σύσταση "καθαρού", ξηρού αέρα και δεν 
περιλαμβάνει τις σχετικά μικρές αλλά ιδιαίτερα σημαντικές 
συγκεντρώσεις υδρατμών και ρύπων. Οι συγκεντρώσεις των 
περισσοτέρων χημικών ειδών που αναφέρονται στον πίνακα, 
παραμένουν διαχρονικά αναλλοίωτες, με εξαίρεση το διοξείδιο του 
άνθρακα που αυξάνεται περίπου 1,5 ppm (parts per million) ανά 
έτος. Αύξηση έχει παρατηρηθεί ακόμα στο μεθάνιο και το όζον.

Η ατμόσφαιρα αποτελείται από διάφορα στρώματα που διαφέρουν 
μεταξύ τους ως προς τη θερμοκρασία και άλλες παραμέτρους. Τα 
στρώματα αυτά από την επιφάνεια της γης, καλούνται κατά σειρά: 
τροπόσφαιρα, στρατόσφαιρα, μεσόσφαιρα και θερμόσφαιρα. Η 
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εικόνα 1 δείχνει τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της 
συγκέντρωσης του όζοντος, σαν συνάρτηση του υψομέτρου.

  

Εικόνα 1: Μεταβολή της θερμοκρασίας και της συγκέντρωσης 
του όζοντος, σαν συνάρτηση του υψομέτρου

Περίπου το 80% της μάζας της ατμόσφαιρας και το σύνολο των 
υδρατμών, νεφών και υδατοπτώσεων βρίσκονται στην τροπόσφαιρα.
Το πάχος της τροπόσφαιρας κυμαίνεται από 5-6 χιλιόμετρα στους 
πόλους, στα 18 χιλιόμετρα στον ισημερινό ενώ στα μεσαία 
γεωγραφικά πλάτη είναι 10-12 χιλιόμετρα. Στην τροπόσφαιρα, η 
θερμοκρασία μειώνεται 5-7oC ανά χιλιόμετρο. Η τροπόσφαιρα είναι 
συνήθως πολύ τυρβώδης, δηλαδή υπάρχουν ισχυρές κατακόρυφες 
μετακινήσεις του αέρα που έχουν σαν αποτέλεσμα την ταχεία και 
πλήρη ανάμειξή του. Εξαιτίας αυτής της ανάμειξης, οι ρύποι στην 
τροπόσφαιρα διασπείρονται ταχύτατα, βελτιώνοντας την ποιότητα 
του αέρα.



Πάνω από την τροπόσφαιρα υπάρχει ένα σταθερό στρώμα πολύ 
ξηρού αέρα που καλείται στρατόσφαιρα. Ρύποι που μεταφέρονται 
στη στρατόσφαιρα, εγκλωβίζονται και παραμένουν για πολλά χρόνια 
εκεί, προτού τελικά επιστρέψουν στην τροπόσφαιρα όπου μπορούν 
ευκολότερα να αραιωθούν και να απομακρυνθούν με διεργασίες 
όπως η βροχόπτωση και η καθίζηση.

Πίνακας 1: Σύσταση 'Καθαρού', Ξηρού Αέρα (ποσοστά κατ' 
όγκο)

Συστατικό Συγκέντρωση
Άζωτο 0,78000
Οξυγόνο 0,21000
Αργό 0,01000
Διοξείδιο του Άνθρακα (1990) 358* ppm
Νέο 18  ppm
Ήλιο 5,2 ppm
Μεθάνιο 1,7 ppm
Κρυπτό 1,1 ppm
Υποξείδιο Αζώτου 0,3 ppm
Υδρογόνο 0,5 ppm
Όζον 0,04 ppm
* 1994

Πηγή: Masters, 1996

Στη στρατόσφαιρα, μικρού μήκους κύματος υπεριώδους 
ακτινοβολίας απορροφάται από το όζον, θερμαίνοντας έτσι τον αέρα,
με αποτέλεσμα τη δημιουργία θερμοκρασιακής αναστροφής και 
αυξημένης σταθερότητας αυτής. Η τροπόσφαιρα και η στρατόσφαιρα
μαζί, περιέχουν το 99,9% της μάζας της ατμόσφαιρας. Συνολικά το 
πάχος τους είναι περίπου 50 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της γης, 
μια απόσταση ίση με λιγότερο από 1% της ακτίνας της γης.

Πάνω από τη στρατόσφαιρα υπάρχει η μεσόσφαιρα, ένα στρώμα 
όπου ο αέρας αναμειγνύεται αρκετά εύκολα και, πάνω από αυτό το 
στρώμα, υπάρχει η θερμόσφαιρα. Η θέρμανση της θερμόσφαιρας, 
οφείλεται στην απορρόφηση ηλιακής ενέργειας από ατομικό 
οξυγόνο. Μέσα στη θερμόσφαιρα, υπάρχει ένα σχετικά πυκνό 
στρώμα φορτισμένων σωματιδίων που καλείται ιονόσφαιρα. Πριν 
τη χρήση δορυφόρων, η ιονόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα σημαντική στις 
παγκόσμιες τηλεπικοινωνίες, λόγω της ιδιότητάς της να αντανακλά 
ραδιοκύματα εκπεμπόμενα από τη γη.

Θερμοκρασία Πλανήτη



Η ιστορική εξέλιξη του κλίματος της γης χαρακτηρίζεται από συχνές 
και, ορισμένες φορές μάλλον απότομες, μεταβολές της 
θερμοκρασίας. Τα τελευταία δύο εκατομμύρια χρόνια, περίπου το 
χρονικό διάστημα που ο άνθρωπος κατοικεί τη γη, έχουν υπάρξει 20 
περίοδοι μεταξύ παγετώνων και μη παγετώνων. Ενώ αυτές οι 
μεταβολές της θερμοκρασίας ήταν αποτέλεσμα μη ανθρωπογενών 
αιτιών, τώρα φαίνεται ότι είναι πιθανή η αλλαγή του κλίματος στον 
πλανήτη, λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Οι κλιματολόγοι, έχουν χρησιμοποιήσει διάφορες προσεγγίσεις για 
να αποκτήσουν πληροφορίες που σχετίζονται με τις θερμοκρασίες 
του πλανήτη κατά το παρελθόν. Τέτοια στοιχεία έχουν εξαχθεί από 
ιστορικά κείμενα, δακτυλίους δέντρων, αλλαγές στους όγκους των 
πάγων και της επιφάνειας της θαλάσσης, ανάλυση της γύρης ανθέων
και γεωλογικές παρατηρήσεις σχετικές με τις μετακινήσεις των 
παγετώνων. Μια από τις πλέον χρήσιμες προσεγγίσεις, αφορά μια 
παρατηρημένη συσχέτιση μεταξύ της έκτασης που καλύπτουν οι 
πάγοι στην επιφάνεια του πλανήτη και της συγκέντρωσης του 
ισοτόπου 18Ο στην ίλη της θάλασσας. Όταν το νερό εξατμίζεται από 
τους ωκεανούς και τις θάλασσες, περιέχει ένα μείγμα των δύο 
ισοτόπων του οξυγόνου, 18Ο και 16Ο. Σαν ελαφρά βαρύτεροι, οι 
υδρατμοί που περιέχουν το ισότοπο 18Ο συμπυκνώνονται και 
πέφτουν σαν βροχόπτωση κάπως νωρίτερα από ότι υδρατμοί που 
περιέχουν 16Ο. Έτσι, η βροχόπτωση πάνω από τους ωκεανούς τείνει 
να είναι λίγο πιο πλούσια σε 18Ο από ότι η βροχόπτωση που πρέπει 
να μετακινηθεί παραπέρα για να φτάσει τους πολικούς πάγους. Έτσι,
υδατοπτώσεις που δημιουργούν τους παγετώνες και τους πολικούς 
πάγους είναι σχετικά πτωχές σε 18Ο. Καθώς οι πάγοι του πλανήτη 
αυξάνονται, αφαιρούν επιλεκτικά 16Ο από τον υδρολογικό κύκλο και 
συσσωρεύουν το εναπομένον 18Ο στους ωκεανούς. Έτσι, θαλάσσιοι 
οργανισμοί που δομούν τα κελύφη τους με το ανθρακικό ασβέστιο 
(CaCO3) του θαλασσινού νερού, θα έχουν μια μεγαλύτερη αναλογία 
18Ο/16Ο στα κελύφη τους, όταν αναπτύσσονται σε ψυχρές περιόδους.
Με χρονολόγηση των θαλάσσιων ιζημάτων και παρατηρώντας την 
αναλογία μεταξύ των δύο ισοτόπων του οξυγόνου στα ανθρακικά 
τους συστατικά, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα 'ιστορικό' 
θερμόμετρο. Μια παρόμοια καταγραφή μπορεί να γίνει 
παρατηρώντας την αναλογία κανονικού υδρογόνου και του 
βαρύτερού του ισοτόπου, του δευτερίου, στο χιόνι.

Σε μια από τις πλέον σημαντικές μελέτες για το παρελθόν του γήινου
κλίματος, Σοβιετικοί επιστήμονες ανάλυσαν μία στήλη (καρότο) 
πάγου, μήκους 2083 μέτρων που εξόρυξαν στο Vostok της 
ανατολικής Ανταρκτικής. Με προσεκτική ανάλυση των αναλογιών 
των ισοτόπων στα διάφορα τμήματα της στήλης αυτής του πάγου, 
κατάφεραν να υπολογίσουν τις θερμοκρασίες του πλανήτη για τα 
τελευταία 160.000 χρόνια. Ταυτόχρονη ανάλυση των φυσαλίδων 
αέρα στα τμήματα αυτά του πάγου, έδωσε τη σύσταση του αέρα 
διαχρονικά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συγκέντρωση του 



διοξειδίου του άνθρακα. Η Εικόνα 2 δείχνει αυτά τα αποτελέσματα, 
με μια αξιοσημείωτη συσχέτιση μεταξύ ατμοσφαιρικού CO2 και CH4 
και θερμοκρασίας στην επιφάνεια της Ανταρκτικής. Κατά τη διάρκεια
παγετώνων, η συγκέντρωση του CO2 είναι χαμηλή. Το αντίστροφο 
συμβαίνει στις θερμότερες περιόδους μεταξύ παγετώνων.

Εικόνα 2: Συγκεντρώσεις CO2 και CH4 (ppmv) και μεταβολές 
στη θερμοκρασία της Ανταρκτικής, τα τελευταία 220 χιλιάδες 
χρόνια. Οι θερμοκρασίες αφορούν θερμοκρασία εδάφους στο 
Vostok

Συνδυάζοντας πολλά και διαφορετικά κλιματολογικά δεδομένα, είναι
εφικτό να ανακατασκευαστεί η εξέλιξη της πλανητικής θερμοκρασίας
στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3, οι 
διαφορές στη θερμοκρασία του πλανήτη τα τελευταία 850.000 
χρόνια, είναι σχετικά μικρές μεταξύ των θερμότερων 
ενδοπαγετωνικών περιόδων, όπως αυτή που διανύουμε τώρα και 



των ψυχρότερων περιόδων παγετώνων, όταν οι πάγοι κάλυπταν το 
μεγαλύτερο τμήμα του βόρειου ημισφαιρίου. Μία τωρινή αύξηση της 
θερμοκρασίας κατά λίγους βαθμούς Κελσίου, θα έχει σαν 
αποτέλεσμα ένα πλανήτη θερμότερο από ότι έχει υπάρξει τα 
τελευταία ένα εκατομμύριο χρόνια.

Εικόνα 3: Θερμοκρασίες αέρα μέσου ύψους στο Βόρειο 
Ημισφαίριο, τα τελευταία ένα εκατομμύριο χρόνια

Κύκλοι του Milankovitch και Ηλιακές Κηλίδες

Η τροχιά της γης γύρω από τον ήλιο δεν είναι σταθερή, αντίθετα 
μεταβάλλεται με τον χρόνο. Οι μεταβολές αυτές, που είναι δυνατό 
να υπολογιστούν με ακρίβεια με προβολές τόσο προς το παρελθόν, 
όσο και προς το μέλλον, συσχετίστηκαν για πρώτη φορά με το κλίμα
της γης το 1930, από τον αστρονόμο Mulitin Milankovitch και έκτοτε 
είναι γνωστές ως κύκλοι του Milankovitch. Οι μεταβολές της τροχιάς 
της γης επηρεάζουν την ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει 
στη γη, την κατανομή της γεωγραφικά και εποχιακά και θεωρείται 
ότι σχετίζονται με την εμφάνιση των Περιόδων των Παγετώνων.

Οι μεταβολές στην τροχιά της γης (Εικ.4) είναι περιοδικές και 
οφείλονται σε τρεις παράγοντες:

• στη μεταβολή της τροχιάς της γης από ελλειπτική σε σχεδόν 
κυκλική, σε περίοδο 100.000 χρόνων (eccentricity) 

• στη μεταβολή της κλίσης του άξονα περιστροφής της γης, μεταξύ 
21,5ο και 24,5ο ,σε περίοδο 41.000 χρόνων (obliquity) και τέλος 

• στη μετάπτωση του άξονα της γης, σε περίοδο 23.000 χρόνων 
(precession). 
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Εικόνα 4: Μεταβολές στην τροχιά της γης

Αναλύσεις των εκτιμώμενων θερμοκρασιών του πλανήτη κατά το 
παρελθόν, δείχνουν μια σημαντική συσχέτιση στην περιοδικότητα 
των παγετωνικών περιόδων με τις προβλέψεις βάσει των κύκλων 
του Milankovitch.  Παρόλο που οι μεταβολές στην τροχιά της γης 
γύρω από τον ήλιο, επιφέρουν μεταβολή μόλις κατά 0,1% στη 
συνολική ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στα ανώτερα 
στρώματα της ατμόσφαιρας, οι επιπτώσεις στους μηχανισμούς 
κατανομής της θερμότητας μέσω αέριων και ωκεάνιων ρευμάτων, 
μπορεί να είναι τόσο σημαντικές, που τελικά να οδηγήσουν σε 
παγκόσμια κλιματική αλλαγή.

Ένας άλλος παράγοντας που σχετίζεται με την ποσότητα της ηλιακής
ακτινοβολίας στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, είναι αυτός 
της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από τον ήλιο. Ορισμένες περιοχές 
του ήλιου εκπέμπουν μεγαλύτερα ποσά ακτινοβολίας, γεγονός που 
λόγω της περιστροφής του ήλιου γύρω από τον άξονά του, επιφέρει 
μεταβολές της τάξης του 0,2% στην ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει 
στη γη. Ωστόσο, οι μεταβολές αυτές γίνονται σε μικρό χρονικό 
διάστημα (κάθε 27 μέρες) και εκτιμάται πως δεν έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στο κλίμα της γης.

Σημαντική είναι ωστόσο, η επίδραση των ηλιακών κηλίδων που 
έχουν περίοδο 11 ετών και που ανακαλύφθηκαν το 1843 από τον 
ερασιτέχνη αστρονόμο Heinrich Schwabe (Εικ.5). Κατά την διάρκεια 
έντονης μαγνητικής δραστηριότητας στον ήλιο, δημιουργούνται στην
επιφάνειά του, περιοχές με μειωμένη ικανότητα ακτινοβολίας – οι 
λεγόμενες ηλιακές κηλίδες (sunspots) – και περιοχές αυξημένης 
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ακτινοβολίας (faculae). Η επίδραση του φαινομένου αυτού έχει σαν 
αποτέλεσμα την αύξηση της εκπεμπόμενης ηλιακής ακτινοβολίας 
κατά τις περιόδους που δημιουργούνται πολλές ηλιακές κηλίδες. 
Αυξημένη ακτινοβολία λόγω των ηλιακών κηλίδων παρατηρήθηκαν 
τις περιόδους 1971-1981, 1989-1991 και το 2000. Η μεταβολή της 
ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στη γη λόγω των κύκλων του 
Schwabe, είναι της τάξης του 0,1%, μεταβολή που είναι ωστόσο 
ικανή να επιφέρει αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 0,2 

oC.

Εικόνα 5: Μέσος ετήσιος αριθμός ηλιακών κηλίδων

Οι παραπάνω συσχετίσεις δεν παρέχουν πλήρη εξήγηση των 
μεταβολών της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά το παρελθόν. 
Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι σχετικά δραματικές και 
απότομες αλλαγές στην κυκλοφορία των ωκεανών και της 
ατμόσφαιρας, είναι δυνατό να παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτές τις 
μεταβολές. Φυτοπλαγκτόν κοντά στην επιφάνεια των ωκεανών 
απομακρύνει CO2  κατά τη φωτοσύνθεση. Καθώς οι ωκεανοί 
ανακυκλοφορούν και οργανική ύλη καθιζάνει στα βάθη των 
ωκεανών, άνθρακας μεταφέρεται από την επιφάνεια, στον πυθμένα. 
Στη διάρκεια παγετώνων, αυτή η "βιολογική αντλία" φαίνεται ότι 
είναι πιο αποδοτική γιατί περισσότερο CO2 απομακρύνεται από την 
ατμόσφαιρα. Όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια, το διοξείδιο του 
άνθρακα είναι ένα αέριο που εμπλέκεται στο φαινόμενο του 
θερμοκηπίου και συμμετέχει στον καθορισμό της θερμοκρασίας του 
πλανήτη. Έτσι, μεταβολές στη συγκέντρωσή του, είναι δυνατό να 
σχετίζονται με τις παρατηρούμενες μεταβολές θερμοκρασίας. 
Προφανώς, το σύστημα κυκλοφορίας ωκεανών-ατμόσφαιρας, 
υπόκειται σε απότομες μετατροπές μεταξύ δύο σταθερών 
καταστάσεων. Αυτές οι μετατροπές μπορούν να επηρεάσουν τον 
τρόπο με τον οποίο η θερμότητα κατανέμεται στον πλανήτη, καθώς 
και τις συγκεντρώσεις του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
Συνδυαζόμενες με μεταβολές στο ποσοστό ηλιακής ενέργειας που 



προσπίπτει στην επιφάνεια της γης, λόγω αλλαγών στην τροχιά της, 
αυτές οι μετατροπές της κυκλοφορίας των ωκεανών, παρέχουν μια 
εξήγηση για τους κύκλους των παγετώνων που έχουν παρατηρηθεί.

Απλή Προσομοίωση Θερμοκρασίας Πλανήτη

Η μαθηματική προσομοίωση του κλίματος του πλανήτη και η 
εκτίμηση της επίδρασης αυξανόμενων συγκεντρώσεων επιδρώντων 
αερίων, όπως είναι το διοξείδιο του άνθρακα, είναι εξόχως σημαντική
αλλά δύσκολη εργασία. Τέτοιες προσομοιώσεις κυμαίνονται από 
απλούς υπολογισμούς, μέχρι πολύπλοκα τρισδιάστατα ομοιώματα 
ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, που επιχειρούν να προβλέψουν 
κλιματικές συνθήκες σε εποχιακό και τοπικό επίπεδο. Τα πλέον 
προχωρημένα ομοιώματα αυτής της μορφής, απαιτούν βδομάδες 
υπολογισμών σε υπερυπολογιστές, αλλά θεωρούνται ακόμα 
πρωτόγονα. Εδώ θα παρουσιαστούν οι πλέον απλές προσομοιώσεις.

Το αρχικό σημείο για την εκτίμηση κλιματικών μεταβολών, 
εστιάζεται σε παράγοντες που επιδρούν στη θερμοκρασία του 
πλανήτη. Εκτός της θερμοκρασίας, κλιματικοί παράγοντες που 
θεωρούνται κρίσιμοι είναι οι άνεμοι, τα ρεύματα ωκεανών, οι 
υδατοπτώσεις, η υγρασία εδάφους, οι επιφανειακές απορροές 
υδάτων, η κάλυψη του εδάφους από χιόνι, οι πολικοί πάγοι και οι 
παγετώνες. Μεταβολές αυτών των παραγόντων έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο ένα μεγάλο ποσοστό του 
ανθρώπινου πληθυσμού στον πλανήτη εξασφαλίζει βασικές ανάγκες 
επιβίωσης (π.χ. διατροφή) και διαβίωσης (π.χ. κατοικία).

Μια απλή εκτίμηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, μπορεί να γίνει 
θεωρώντας τη γη σαν μέλαν σώμα. Μέλαν σώμα, ορίζεται ένα 
αντικείμενο που απορροφά όλη την προσπίπτουσα ακτινοβολία, 
καθώς και εκείνο που ακτινοβολεί στο μέγιστο δυνατό ρυθμό, 
συγκριτικά με κάθε αντικείμενο των ίδιων διαστάσεων και της ίδιας 
θερμοκρασίας.



Εικόνα 6: Αναπαράσταση μοντέλου, που θεωρεί την γη σαν 
μέλαν σώμα

Η Εικόνα 6 παρουσιάζει ένα απλό ομοίωμα (μοντέλο) που θεωρεί τη 
γη σαν μέλαν σώμα. Ακτινοβολία από τον ήλιο, φτάνει ακριβώς έξω 
από τη γήινη ατμόσφαιρα με μια μέση ετήσια ένταση, καλούμενη 
ηλιακή σταθερά, S, ίση με 1372 W/m2. ΄Eνας απλός τρόπος 
υπολογισμού του ολικού ρυθμού με τον οποίο απορροφάται η ηλιακή
ενέργεια από τη γη, βασίζεται στην παρατήρηση ότι όλη η 
ακτινοβολία που διέρχεται δια μέσω ενός δίσκου διαμέτρου ίσης με 
αυτόν της γης και κάθετου προς την εισρέουσα ακτινοβολία, 
καταλήγει στη γη. Καθώς θεωρούμε τη γη σαν μέλαν σώμα, όλη η 
προσπίπτουσα ακτινοβολία απορροφάται και μπορούμε να έχουμε 
την ακόλουθη σχέση:

Ea = SπR2

όπου Ea είναι ο ρυθμός απορρόφησης της ενέργειας σε watts (μέσος 
όρος για όλα τα γεωγραφικά πλάτη και για περίοδο ενός έτους) και R
είναι η ακτίνα της γης (και του δίσκου που θεωρήσαμε) σε μέτρα 
(m). 

Αν υποθέσουμε ότι η γη είναι ισόθερμη, με θερμοκρασία T (K) 
παντού, η ενέργεια που ακτινοβολεί αυτό το μέλαν σώμα επιφάνειας 
4πR2 , δίδεται από την εξίσωση Stefan-Boltzmann:

Er = σ 4π R2 T4

όπου Εr είναι ο ρυθμός εκπομπής ακτινοβολίας της γης σε watts και 
η σταθερά Stefan-Boltzmann, σ, είναι ίση με 5,67x10-8 W/m2K4.

Aν, στη συνέχεια, υποθέσουμε συνθήκες σταθερής κατάστασης, δηλ.
ότι η θερμοκρασία της γης δε μεταβάλλεται με το χρόνο, μπορούμε 
να εξισώσουμε το ρυθμό με τον οποίο η προσπίπτουσα ηλιακή 
ενέργεια απορροφάται, με το ρυθμό που αυτή η ενέργεια 
επανεκπέμπεται στο σύμπαν. Έτσι έχουμε:

Ea= Er

SπR2 = 4πR2T4

T = (S/4σ)1/4

και αντικαθιστώντας τις σχετικές τιμές για S και σ, καταλήγουμε 
στην τιμή της θερμοκρασίας της γης Τ = 279 K. H τιμή αυτή είναι 
αρκετά κοντά στην πραγματική μέση τιμή της θερμοκρασίας του 
πλανήτη που είναι 298 K (15 οC). Δυστυχώς, αυτή η φαινομενική 
ακρίβεια είναι σε μεγάλο βαθμό συμπτωματική, παρά αποτέλεσμα 
ενός καλού ομοιώματος.



Προσομοίωση με την Ανακλαστικότητα της Γης

Μια απλή προσαρμογή του παραπάνω ομοιώματος περιλαμβάνει την 
αντανάκλαση της προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας από την 
ατμόσφαιρα και την επιφάνεια της γης. Η αντανακλώμενη αυτή 
ενέργεια, δεν απορροφάται από τη γη ή την ατμόσφαιρά της και δεν 
συμβάλλει στη θέρμανσή τους.

Εικόνα 7: Αναπαράσταση μοντέλου όπου η γη θεωρείται σαν 
μέλαν σώμα, για την ενέργεια που δεν αντανακλάται

Το ποσοστό της εισρέουσας ηλιακής ακτινοβολίας που αντανακλάται 
καλείται ανακλαστικότητα και, για τη γη, η μέση ετήσια τιμή της σε 
επίπεδο πλανήτη εκτιμάται σε 30%. Η Εικόνα 7 παρουσιάζει το 
τροποποιημένο ομοίωμα όπου ξανά η γη θεωρείται σαν μέλαν σώμα 
για την ενέργεια που δεν αντανακλάται. Εξισώνοντας την 
απορροφούμενη με την επανεκπεμπόμενη ενέργεια και υποθέτοντας 
συνθήκες ισορροπίας και ισοκατανομής της θερμοκρασίας για τη γη, 
έχουμε:

S(1-α)πR2 = σ4πR2Te
4 

όπου α είναι η ανακλαστικότητα της γης και Τe καλείται 
ισοδύναμη θερμοκρασία (μέλαν σώμα) της γης. Λύνοντας ως 
προς Τe έχουμε:

Τe = [S(1-α)/4σ]1/4

και αντικαθιστώντας τις γνωστές τιμές βρίσκουμε ότι Τe = 254 K. 
Παρατηρούμε ότι η διόρθωση που επιχειρήθηκε με χρήση της 
ανακλαστικότητας της γης, αντί να βελτιώσει την εκτίμηση της 
θερμοκρασίας είχε αντίθετο αποτέλεσμα. Αν και η διαφορά από την 
πραγματική τιμή είναι μόλις 11%, κάτι που δε φαίνεται σαν αξιόλογο



σφάλμα, σε ότι αφορά τη ζωή στον πλανήτη η τιμή Τe = 254 K (-19 

οC) είναι ακραία. Πρέπει να εξιχνιάσουμε, λοιπόν, τους λόγους που η
γη (ευτυχώς) δεν είναι τόσο ψυχρή. Ο κρίσιμος παράγοντας που 
κάνει αυτή την προσομοίωση τόσο διαφορετική από την 
πραγματικότητα είναι το γεγονός ότι δε λαμβάνει υπόψη της, τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατμόσφαιρας και ακτινοβολίας που 
εκπέμπεται από την επιφάνεια της γης. Με άλλα λόγια, η 
προσομοίωσή μας δεν έχει συμπεριλάβει το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου.

Φαινόμενο Θερμοκηπίου

Η πραγματική θερμοκρασία της γης είναι 34οC μεγαλύτερη από αυτή 
που εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας το προηγούμενο ομοίωμα. Για να 
κατανοήσουμε τα αίτια αυτής της σημαντικής διαφοράς, πρέπει να 
εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ του φάσματος της ακτινοβολίας από 
ένα σώμα, με την θερμοκρασία του. Ο κανόνας του Wien παρέχει το 
μέγιστο μήκος κύματος, λ max (μm), του φάσματος ακτινοβολίας που 
εκπέμπει ένα μέλαν σώμα σε θερμοκρασία Τ (K):

λmax = 2898/Τ

Ο ήλιος μπορεί να θεωρηθεί σαν μέλαν σώμα με θερμοκρασία γύρω 
στους 6000K, έτσι το φάσμα του παρουσιάζει ένα μέγιστο μήκος 
κύματος περίπου στα 0,5 μm. Η γη, στους 288 K, έχει ένα μέγιστο 
μήκος κύματος περίπου 10,1 μm. Η Εικόνα 8α δείχνει τα δύο αυτά 
φάσματα ανάλογα προσαρμοσμένα, για να έχουν την ίδια επιφάνεια 
κάτω από τις καμπύλες. Παρατηρούμε ότι όλη η εισερχόμενη ηλιακή 
ενέργεια έχει μήκη κύματος κάτω των 4 μm, ενώ η ενέργεια που 
εκπέμπει η γη έχει μήκη κύματος μεγαλύτερα από 4 μm. Με τόσο 
μικρή επικάλυψη μεταξύ φασμάτων μπορούμε να αναφερόμαστε 
στην ηλιακή ενέργεια, σαν μικρού μήκους κύματος ακτινοβολία, ενώ
για την ενέργεια που ακτινοβολεί η γη, σαν μεγάλου μήκους 
κύματος ή θερμική ακτινοβολία.

Η Εικόνα 8β, δείχνει την ικανότητα διαφόρων αερίων στην 
ατμόσφαιρα να απορροφούν ακτινοβολία, σαν συνάρτηση του 
μήκους κύματος. Παρατηρούμε ότι ουσιαστικά όλη η εισρέουσα 
ηλιακή ακτινοβολία με μήκος κύματος μικρότερο των 0,3 μm 
(υπεριώδης) απορροφάται από το οξυγόνο και το όζον. Η 
απορρόφηση αυτή γίνεται στη στρατόσφαιρα, που παίζει το ρόλο 
"ασπίδας" για την επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία. Στο τέλος 
αυτού του κεφαλαίου θα επανέλθουμε σε αυτό το σημαντικό 
φαινόμενο, κατά τη συζήτησή μας για τη μείωση του 
στρατοσφαιρικού όζοντος που προκαλείται από τους 
χλωροφθοροϋδρογονάνθρακες (CFC’s).

Η Εικόνα 8β, δείχνει ότι η περισσότερη από την ενέργεια μεγάλου 
μήκους κύματος που ακτινοβολείται από τη γη, εξαρτάται από ένα 



συνδυασμό ενεργών αερίων και ιδιαίτερα των υδρατμών, του 
διοξειδίου του άνθρακα, του υποξειδίου του αζώτου και του 
μεθανίου. Οι υδρατμοί, απορροφούν ισχυρά τη θερμική ακτινοβολία 
με μήκος κύματος μικρότερο των 8 μm και μεγαλύτερο των 18 μm. 
Το διοξείδιο του άνθρακα, επιδεικνύει μια ισχυρή περιοχή 
απορρόφησης που επικεντρώνεται στα 15 μm και κυμαίνεται από 13 
μέχρι 18 μm καθώς και μία ακόμα περιοχή του φάσματος μεταξύ 2,7
και 4,3 μm. Μεταξύ 7 και 12 μm υπάρχει ένα τμήμα του φάσματος 
που δεν απορροφά την εκπεμπόμενη θερμική ακτινοβολία, γνωστό 
σαν ατμοσφαιρικό παράθυρο. Ακτινοβολία σε αυτά τα μήκη 
κύματος περνάει εύκολα μέσα από την ατμόσφαιρα εκτός από μια 
μικρή αλλά σημαντική απορρόφηση μεταξύ 9,5 και 10,6 μm που έχει
σχέση με το όζον.

 

Εικόνα 8: Το φάσμα ακτινοβολιών του ήλιου και της γης και 
το ποσοστό απορρόφησης διάφορων αερίων της ατμόσφαιρας
,σε αυτά τα μήκη κύματος

Τα ενεργά ως προς ακτινοβολία αέρια που απορροφούν ακτινοβολία 
με μήκος κύματος μεγαλύτερο των 4 μm, καλούνται αέρια του 
θερμοκηπίου. Όπως υποδηλώνει η Εικόνα 9, αυτά τα αέρια 
απορροφούν την περισσότερη εκρέουσα θερμική ακτινοβολία που 
επιχειρεί να διαφύγει από την επιφάνεια της γης. Αυτή η 
απορρόφηση θερμαίνει την ατμόσφαιρα που, με τη σειρά της, 
ακτινοβολεί ενέργεια πίσω προς τη γη καθώς και στο σύμπαν, όπως 
δείχνει η Εικόνα 9. Αυτά τα αέρια του θερμοκηπίου επενεργούν σαν 
θερμική 'κουβέρτα' γύρω από τη γη, αυξάνοντας τη θερμοκρασία της



πάνω από την ισοδύναμη θερμοκρασία που υπολογίσαμε παραπάνω. 
Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι ο όρος 'φαινόμενο 
θερμοκηπίου' βασίζεται στον τρόπο λειτουργίας ενός τυπικού 
θερμοκηπίου, όπου το ρόλο της γυάλινης ή πλαστικής επικάλυψής 
του, παίζουν τα παραπάνω αέρια. Το γυαλί, ενώ διαπερνάται εύκολα 
από την μικρού μήκους κύματος  ηλιακή ενέργεια, είναι σχεδόν 
αδιαπέραστο από τη μεγαλύτερου μήκους κύματος ακτινοβολία που 
εκπέμπεται από το εσωτερικό του θερμοκηπίου. Ο εγκλωβισμός 
θερμότητας εντός του θερμοκηπίου έχει, εν μέρει, σαν αποτέλεσμα 
την ανύψωση της εσωτερικής του θερμοκρασίας.

 

Εικόνα 9: Σχηματική απεικόνιση του Φαινομένου του 
Θερμοκηπίου

Αν η γη δεν παρουσίαζε ήδη ένα φαινόμενο θερμοκηπίου, η 
θερμοκρασία της θα ήταν 254 Κ όπως υπολογίσαμε παραπάνω. Ένας
τρόπος να εκφράσουμε ποσοτικά την έκταση του φαινομένου του 
θερμοκηπίου, είναι να συγκρίνουμε την ισοδύναμη θερμοκρασία, Τe, 
με την πραγματική θερμοκρασία, Τs:

Θερμοκηπιακή Επίδραση, ΔΤ = Τs - Τe

Έτσι, αφού η πραγματική θερμοκρασία είναι 288 Κ και η ισοδύναμη 
θερμοκρασία είναι 254 Κ, μπορούμε να πούμε ότι το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου προσθέτει 34 Κ θερμότητας στην επιφάνεια της γης.

Ο πίνακας 2 παρουσιάζει αυτή την έννοια όπως εφαρμόζεται στους 
πλανήτες Αφροδίτη και Άρη. Ο Άρης δεν παρουσιάζει σχεδόν κανένα
αέριο του θερμοκηπίου. Αν και η ατμόσφαιρα του Άρη είναι σχεδόν 
όλη διοξείδιο του άνθρακα, η ατμόσφαιρα είναι τόσο λίγη που το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου μόλις ανιχνεύεται. Στην Αφροδίτη, η 
ατμοσφαιρική πίεση είναι σχεδόν 100 φορές μεγαλύτερη από ότι στη
γη και περιέχει 97% διοξείδιο του άνθρακα. Το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου ως εκ τούτου είναι πολύ έντονο. Είναι ενδιαφέρον να 
παρατηρήσουμε ότι δίχως το φαινόμενο του θερμοκηπίου η μεγάλη 
ανακλαστικότητα της Αφροδίτης θα έπρεπε να την κάνει ψυχρότερη 
από τη γη, παρ’ όλο που βρίσκεται πλησιέστερα στον ήλιο.



Πίνακας 2: Θερμοκηπιακή Επίδραση στους Πλανήτες Γη, 
Αφροδίτη και Άρη

Πλανήτης
Ηλιακή 
Σταθερά S 
(W/m2)

Aνακλαστικότητα
α

Ισοδύναμη
Θερμοκρα-
σία Τe (K)

 Πραγματικ
ή 
Θερμοκρασί
α Τs (Κ)

Θερμοκηπιακή 
Επίδραση ΔΤ (Κ)

Γη 1372 0,30 254 288 34
Αφροδίτη 2613 0,75 232 700 468
Άρης 589 0,15 217 220 3

Πηγή: Masters, 1991

Ισοζύγιο Ενέργειας

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 9, είναι χρήσιμο να θεωρήσουμε τη 
γη, την ατμόσφαιρά της και το λοιπό σύμπαν, σαν τρεις ξεχωριστές 
περιοχές ή συστήματα. Θα φέρουμε σε ίσους όρους τις ροές 
ενέργειας μεταξύ αυτών των περιοχών, εκφράζοντάς τις σαν 
ρυθμούς ανά μονάδα επιφάνειας της γης. Για παράδειγμα, η εξίσωση
Ea = SπR2  δίνει την προσπίπτουσα στη γη συνολική ηλιακή 
ακτινοβολία, που κατανεμημένη ανά μονάδα επιφανείας της γης, θα 
είναι:

Προσπίπτουσα Ακτινοβολία / Μονάδα Επιφάνειας =

= (SπR2/4πR2) = S/4 = (1372 W/m2)/4 = 343 W/m2.

Μια και η ανακλαστικότητα της γης είναι 30%, το ποσό 
προσπίπτουσας ακτινοβολίας που αντανακλάται προς το σύμπαν 
είναι:

Αντανακλώμενη Ακτινοβολία = 0,30x343 W/m2 = 103 W/m2

Eκτιμάται ότι από το παραπάνω ποσό ανακλώμενης ακτινοβολίας, 89
W/m2 ανακλώνται από την ατμόσφαιρα και το υπόλοιπο 14 W/m2 

ανακλώνται από την επιφάνεια της γης.

Το ποσό προσπίπτουσας ακτινοβολίας που απορροφάται από την 
ατμόσφαιρα και τη γη είναι:

Απορροφούμενη Ακτινοβολία = 0,70x343 W/m2 = 240 W/m2

Από το ποσό αυτό, 86 W/m2 απορροφούνται από την ατμόσφαιρα 
και τα 154 W/m2 από την επιφάνεια της γης.

Αν υποθέσουμε ότι η θερμοκρασία του πλανήτη παραμένει σταθερή 
στο χρόνο, τότε ο ρυθμός με τον οποίο η γη και η ατμόσφαιρά της 
απορροφούν ενέργεια από το διάστημα, πρέπει να ισούται με το 



ρυθμό με τον οποίο η ενέργεια επανεκπέμπεται προς το διάστημα. 
Δηλαδή η γη και η ατμόσφαιρά της, πρέπει να ακτινοβολούν 240 
W/m2 στο διάστημα. Αν η επιφάνεια της γης είχε θερμοκρασία 254 
Κ, θα ακτινοβολούσε αυτό το ποσό που είναι μόλις αρκετό για να 
εξισορροπήσει την εισρέουσα ενέργεια. Ξέρουμε, όμως, ότι τα αέρια 
του θερμοκηπίου θα απορροφήσουν την περισσότερη από αυτήν την
ενέργεια των 240 W/m2 και έτσι το απαιτούμενο ισοζύγιο ενέργειας 
δεν θα επιτυγχάνετο. Έτσι, η θερμοκρασία της γης πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη των 254 Κ, για να έχουμε ισοζύγιο.

Αν θεωρήσουμε τη γη σαν μέλαν σώμα, μπορούμε να εκτιμήσουμε 
το ρυθμό με τον οποίο η ενέργεια ακτινοβολείται από την επιφάνεια 
της γης, προς την ατμόσφαιρα. Θα μπορούσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε την τιμή των 288 Κ που θεωρείται συνήθως σαν 
μέση θερμοκρασία του πλανήτη, αλλά αυτή είναι η θερμοκρασία του 
αέρα μόλις πάνω από την επιφάνεια της γης. Η πραγματική 
θερμοκρασία της στερεής και υγρής επιφάνειας του πλανήτη, είναι 
περίπου 2 Κ μεγαλύτερη. Χρησιμοποιώντας την τιμή 290 K, έχουμε:

Ενέργεια Ακτινοβολούμενη από την Επιφάνεια / Έκταση Επιφάνειας 
=

= (σ4πR2Ts
4)/(4πR2) = σΤs

4 =

= 5,67x10-8 W/m2K4 x (290 K)4 = 401 W/m2

Aπό τα 401 W/m2, μόνο 20 W/m2 περνούν απευθείας μέσω της 
ατμόσφαιρας, κύρια μέσα από το ατμοσφαιρικό παράθυρο. Τα 
υπόλοιπα 381 W/m2 απορροφούνται από τα αέρια του θερμοκηπίου 
στην ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα τότε ακτινοβολεί 344 W/m2 πίσω 
στην επιφάνεια.

Όλες αυτές οι ροές ενέργειας, παρουσιάζονται στην Εικόνα 10. Αν 
αυτό το ομοίωμα είναι ενδογενώς σωστό, ο ρυθμός με τον οποίο η 
ενέργεια εισρέει, πρέπει να ισούται με το ρυθμό που εκρέει σε κάθε 
περιοχή που εξετάζουμε δηλ. διάστημα, ατμόσφαιρα και επιφάνεια 
γης. Με βάση την Εικόνα 10, μπορούμε να δούμε αν πράγματι οι 
ρυθμοί αυτοί είναι ίσοι:

                             Εισροή Ενέργειας = Εκροή Ενέργειας

Επιφάνεια Γης:                  154 + 344 = 80 + 17 + 20 + 381     
(ισχύει)

Ατμόσφαιρα:      86 + 80 + 17 + 381 = 220 + 344                    
(ισχύει)

Διάστημα:                 103 + 20 + 220 = 343                              
(ισχύει)



Πράγματι, τα σχετικά ισοζύγια ενέργειας ισχύουν.

Εικόνα 10: Σχηματική απεικόνιση του ενεργειακού ισοζυγίου
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