
Να υπολογιστεί η μεταβολή της θερμοκρασίας που θα προκληθεί από 
αύξηση των εκπομπών των αερίων (α) διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και (β) 
CFC-11a, που οδηγεί σε αύξηση της συγκέντρωσης τους κατά 20% για το 
έτος 2015, θεωρώντας ότι οι εκπομπές επανέρχονται στα φυσιολογικά 
επίπεδα από το επόμενο έτος, για:
• Το έτος 2015
• Το έτος 2065

Οι συγκεντρώσεις (CO2) και CFC-11a το έτος 2014 ήταν αντίστοιχα 388ppm
και 0.240ppb.  O παράγοντας κλιματικής ευαισθησίας λαμβάνεται ίσος με 
0.5 0Km2W-1 για όλη την περίοδο μελέτης
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Επιφάνεια της Γης

• Το σταθερό κλίμα καθορίζεται από το ισοζύγιο ακτινοβολίας:  Fin = Fout

• Στιγμιαία διαταραχήe DF = Fin – Fout

• Σύμφωνα με το IPCC η τιμή του λ = 0.3-1.4 K m2 W-1, ανεξάρτητα από τη φύση της ώθησης. 
Οι διαφορές στα μοντέλα σχετίζονται με διαφορές στη συμβολή των ανατροφοδοτήσεων

Αυξηση αερίων θερμοκηπίου g DF > 0 θετική ώθηση

• Η ακτινοβολία ώθησης αλλάζει τη θερμότητα που εσωκλείται στο σύστημα Γη-ατμόσφαιρα:
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όπου To είναι η επιφανειακή θερμοκρασία και λ είναι ο παράγοντας κλιματικής ευαισθησίας

Οδηγώντας σε μια νέα ισορροπία, όπου 
oT FD  D

Διαταραχή ισοζυγίου 

ακτινοβολιών



Αέριο Απλοποιημένη έκφραση ακτινοβολίας ώθησης Σταθερές

CO2 ΔF=αln(C/C0)

ΔF=αln(C/C0)+b(√C-√C0)

ΔF=α(g(C)-g(C0))
Where g(C)=ln(1+1.2C+0.005C2+1.4∙10-6C3

α=5.35

α=4.841, β=0.0906

α=3.35

CH4 ΔF=α(√M-√M0)-(f(M,N0)-f(M0,N0)) α=0.36

N2O ΔF=α(√N-√N0)-(f(M0,N)-f(M0,N0)) α=0.12

CFC-11a ΔF=α(X-X0) α=0.25

CFC-12 ΔF=α(X-X0) α=0.32

f(M,N)=0.47ln[1+2.01∙10-5(MN)0.75+5.31∙10-15M(MN)1.52]

C είναι CO2 in ppm

M is CH4 in ppb

N is N2O in ppb

X is CFC in ppb

Απλοποιημένη έκφραση 
ακτινοβολίας ώθησης
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Λύση:

Για το έτος 2015
Η μεταβολή της ακτινοβολίας ώθησης δίνεται από τις σχέσεις 

Η μεταβολή της θερμοκρασίας δίνεται από τη σχέση T FD  D



Λύση:
Για το έτος 2065
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Πρέπει να υπολογιστεί η μεταβολή της συγκέντρωσης σε σχέση 
με το έτος 2015. Για να το υπολογίσουμε, θα λάβουμε υπόψη 
το χρόνο ημιζωής t1/2των 2 αερίων

αρχική ποσότητα
Ποσότητα που απομένει = 

2

χρόνος που έχει παρέλθει

χρόνος ημιζωής

n
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Συνεπώς, 



Concentrations in parts per million (ppm)

Pre-1750 

tropospheric 

concentration 

Recent 

tropospheric 

concentration 

GWP (100-yr 

time horizon) 

Atmospheric 

lifetime (years) 

Increased radiative 

forcing  (W/m2)

Carbon dioxide (CO2) 280 388.5 1 ~ 100 1.76

Concentrations in parts per billion (ppb)

Methane (CH4) 700 1870/1748 25 12 0.5

Nitrous oxide (N2O) 270 323/322 298 114 0.17

Tropospheric ozone (O3) 25 34 n.a. hours-days 0.35

Concentrations in parts per trillion (ppt)

CFC-11 (trichlorofluoromethane) (CCl3F) zero 241/239 4,750 45 0.063

CFC-12 (CCl2F2) zero 534/532 10,900 100 0.17

CF-113 (CCl2FFClF2) zero 75/75 6,130 85 0.024

HCFC-22 (CHClF2) zero 218/194 1,810 12 0.041

HCFC-141b (CH3CCl2F) zero 22/19 725 9.3 0.0025

HCFC-142b (CH3CClF2) zero 22/19 2,310 17.9 0.0031

Halon 1211 (CBrCIF2) zero 4.3/4.1 1,890 16 0.001

Halon 1301 (CBrCIF3) zero 3.3/3.2 7,140 65 0.001

HFC-134a (CH2FCF3) zero 62/52 1,430 14 0.0055

Carbon tetrachloride (CCl4) zero 87/86 1,400 26 0.012

Sulfur hexafluoride (SF6) zero 7.12/6.73 22,800 3200 0.0029

Other Halocarbons zero Varies by substance collectively 0.021

http://cdiac.ornl.gov/pns/current_ghg.html

Συμβολή των αερίων 
του θερμοκηπίου
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