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“Η επιτυχία κάθε φυσικής έρευνας εξαρτάται από τη

ορθολογική επιλογή του τι παρατηρείται ως πρωταρχικά
σημαντικό, σε συνδυασμό με την εκούσια αφαίρεση της
σκέψης από τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία όσο και
αν φαίνονται ελκυστικά, δεν είμαστε αρκετά
προχωρημένοι στην επιστήμη για να τα διερευνήσουμε
με ωφέλεια.”

James Clerk Maxwell

Τι σημαίνει ο όρος «Κλιματική αλλαγή» σήμερα ?
Κάθε συστηματική αλλαγή στα μακροπρόθεσμα στατιστικά
χαρακτηριστικά των στοιχείων του κλίματος που διατηρούνται για
μερικές δεκαετίες ή περισσότερο»

Εθνική Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας ( ΗΠΑ)

Αλλαγή του κλίματος που αποδίδεται άμεσα ή έμμεσα σε
ανθρώπινη δραστηριότητα που μεταβάλλει τη σύνθεση της
ατμόσφαιρας του πλανήτη και η οποία προστίθεται στις φυσικές
κλιματικές διακυμάνσεις που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια
συγκρίσιμων χρονικών περιόδων». Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων
Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος

Καθ. Δημήτρης Κουτσογιάννης :
“Ο όρος «κλιματική αλλαγή» μπορεί να αποκλειστεί από το
λεξιλόγιο της επιστήμης ως πλεονασμός/περιττολογία, και
μάλιστα ως ασαφής. Ο όρος είναι απλώς ένα λαϊκίστικο σλόγκαν,
επικοινωνιακά κατάλληλο για πολιτικο-οικονομικούς σκοπούς.”
“Το κλίμα της γης αλλάζει ή το αλλάζουμε?»
https://www.itia.ntua.gr/getfile/1181/1/documents/2011MIT_ClimateChange.pdf
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Ποιοι παράγοντες επιδρούν στην αλλαγή του κλίματος ?
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ : Κύκλοι Milankovich

Το κλίμα
αλλάζει
εδώ και
4.500.000.000
χρόνια
H εκκεντρικότητα, η
αξονική απόκλιση και η
τροχιά της Γης οδηγούν σε
μακροπρόθεσμες (26.000
εως και 100.000 χρόνια)
διακυμάνσεις της
συνολικής ενέργειας που
λαμβάνεται από τον Ήλιο
με αντίστοιχες
διακυμάνσεις στην
θερμοκρασία του πλανήτη.

Ποιοι παράγοντες επιδρούν στην αλλαγή του κλίματος ?
ΓΕΓΟNOΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Ηλιακή δραστηριότητα:
Κυρίαρχος παράγοντας στην
δυναμική του κλίματος

11ετής κύκλος ηλιακών κηλίδων
Ηλιακός άνεμος
Ηλιακό Μαγνητικό πεδίο

Ο Ήλιος Αποτελεί το 99,8 % της μάζας του ηλιακού μας
συστήματος

ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΗΛΙΔΕΣ (SUNSPOTS)
Αρκετοί επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι ηλιακές κηλίδες έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο
στην αλλαγή του κλίματος από οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα
Δεδομένα ηλιακών κηλίδων: http://www.sidc.be/silso/datafiles (Freely downloaded)

SOLAR ACTIVITY:
A DOMINANT FACTOR IN CLIMATE DYNAMICS http://www.john-daly.com/solar/solar.htm
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Σήμερα :

http://www.solarphysics.kva.se/

1890: 125 χρόνια πριν

Institute for Solar Physics, Swedish Academy of
Sciences, VMJ Henriques & Dan Kiselman
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Ο 11ετής κύκλος των ηλιακών κηλίδων και το Κλίμα
The little ice age
Maunder Minimum

Dalton Minimum

Sunspots numbers
19 cycle
Modern Warming
24 cycle -Today
Maunder
Minimum

http://www.eh-resources.org/timeline/timeline_lia.html

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1787102/Dalton-minimum

(1790-1830)
(1645–1715)

Modern
Warming

Davis Micrometeorological station

California Irrigation Management Information System (CIMIS)

CIMIS
31 χρόνια
Αξιόπιστες
μετρήσεις

Περισσότερα από 1.6
εκατομμύριο δείγματα
μετρήσεων θερμοκρασίας
(per minute) συνθέτουν
τον κυλιόμενο μέσο όρο τα
πρόσφατα 31 χρόνια στο
διάγραμμα θερμοκρασιών
(Davis)
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Τι συμβαίνει σήμερα ?
Οι λεπτομερείς καταγεγραμμένες θερμοκρασίες των τελευταίων 374 μηνών (CIMIS network)
δείχνουν ότι η θερμοκρασία ακολουθεί την μεταβολή των ηλιακών κηλίδων
βραχυπρόθεσμα, δίνοντας μια ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβολές των ηλιακών κηλίδων. Το
αποτέλεσμα αυτό προκύπτει από αξιόπιστα δεδομένα (μη αμφισβητήσιμα ) και όχι από
υποθετικούς διαλογισμούς αβέβαιων σεναρίων.

11 YEARS

12 YEARS
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Το Μαγνητικό πεδίο της ΓΗΣ

Dr. Peter Riisager : Τα αποτελέσματά μας
δείχνουν ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ
της έντασης του μαγνητικού πεδίου της γης και
των βροχοπτώσεων ς στους τροπικούς.

http://www.viewzone.com/magnetic.weather.html
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Το Μαγνητικό πεδίο του ΗΛΙΟΥ
Υπάρχουν θεωρίες που
χρησιμοποιούν το μέγιστο του
πολικού πεδίου του ήλιου ως
δείκτη του επόμενου ηλιακού
κύκλου. Έτσι προβλέπεται η
χαμηλή δραστηριότητα του
τελευταίου ηλιακού κύκλου (24),
καθώς η μέγιστη πολική ένταση του
μαγνητικού πεδίου ήταν η
χαμηλότερη εδώ και 40 χρόνια.
Αυτό θα δώσει ώθηση για την
εγκυρότητα των προβλέψεων
αυτών και τη θεωρία πίσω από
αυτό.

The Wilcox Solar Observatory: http://wso.stanford.edu/

S. Alexandris - stalex@aua.gr

Το κλίμα ακολουθεί τις κοσμικές ακτίνες?
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-4004.2007.48118.x/abstract

Ισχυρότερο ηλιακό μαγνητικό πεδίο σημαίνει
μειωμένη είσοδο κοσμικών ακτίνων στην
ατμόσφαιρα της γης και συνεπώς μικρότερη
δημιουργία νεφών στη γη

Κοσμικές ακτίνες και Κλίμα
Solar Flares
Supernova
Quasars
Active Galaxies

Ηλιακά σωματίδια και κοσμικές ακτίνες θα
μπορούσαν να μειώσουν τα επίπεδα του
όζοντος στη στρατόσφαιρα. Αυτό το γεγονός
με τη σειρά του θα είχε ως συνέπεια την
μεταβολή της συμπεριφοράς της
ατμόσφαιρας, ίσως ακόμη και να ωθήσει
καταιγίδες στην επιφάνεια της γης εκτός
πορείας.
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Επίδρασης των γαλαξιακών κοσμικών ακτίνων στο κλιματικό σύστημα
Πως οι κοσμικές ακτίνες επηρεάζουν το σχηματισμό των νεφών

Kirkby Jasper, 2008. CERN-PH-EP/2008-005 European Organization For Nuclear Research.

http://arxiv.org/pdf/0804.1938.pdf)
Σχηματική απεικόνιση της επίδρασης των γαλαξιακών κοσμικών ακτίνων στο κλιματικό σύστημα
υποθέτοντας την επίδραση στην νεφοκάλυψη μέσω του σχηματισμού σταγονιδίων με ακόλουθη
επίδραση τόσο στην ηλιοφάνεια όσο και τον υδρολογικό κύκλο
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ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
S. Alexandris - stalex@aua.gr

Θερμοκρασία της γης και συγκεντρώσεις CO2 στην ατμόσφαιρα τα
τελευταία 600 εκατομμύρια χρόνια

Η εκτιμώμενη μέση θερμοκρασία της γης και των συγκεντρώσεων
CO2 στην ατμόσφαιρα τα τελευταία 600 εκατομμύρια χρόνια.
Σύνθεση γραφήματος από αναφορές:
S.R.COTESSE και University ROBERT A. BERNER and ZAVARETH
KOTHAVALA)
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Temperature departure (oC)

The Greenland temperature proxy during the Holocene
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Reconstructed from the GISP2 Ice Core (Alley, 2000, 2004). Data from:
ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/icecore/greenland/summit/gisp2/isotopes/gisp2_temp_accum_alley2000.txt
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Πώς το κλίμα άλλαξε την
ιστορία
http://www.tovima.gr/science/article/?aid=463635&h1=true#commentForm
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20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1900 - 114 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ
Τόμ. 4, Αρ. 196 (1880) Τόμ. 4, Αρ. 196 (1880)

Μεσαιωνική θερμή περίοδος
Οι περιγραφές αναφέρονται στο κλίμα της
εποχής όπου οι ανθρωπογενείς επιδράσεις
ήταν ανύπαρκτες. Όλες οι αναφορές
χρονοθετούνται στην επόμενη διαφάνεια
και οι οποίες ταυτίζονται με τα δεδομένα
θερμοκρασίας της εργασίας του Craig
Lochle, 2007.(επόμενη διαφάνεια)

Είναι σύμπτωση?
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Παγκόσμια διακύμανση της μέση θερμοκρασίας τα τελευταία 2.000 χρόνια
Η αμφισβήτηση του περίφημου “Hockey stick” δεν είναι μόνο από την ψευδαίσθηση που
δημιουργεί η κλίμακα χρόνου (1000 έτη), αλλά και από τον τρόπο ανακατασκευής των
θερμοκρασιών που προκύπτουν έμμεσα από εκτίμηση δακτυλίων δένδρων (temperature proxy
data)

879 AD
739 AD

990 -994 AD
1132 AD
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1260 AD
1303 -1304 AD

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1880 - 134 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ

F. Julius Schmidt:
Δ/ντής του Αστεροσκοπείου Αθηνών (1858-1844)
“Για να σχηματίσει κανείς γνώμη για τον χαρακτήρα του καιρού για
μια περίοδο του έτους, είναι αναγκαίο να συμβουλευθεί τα
στοιχεία συνεχών παρατηρήσεων, τα οποία είναι τα μόνα ικανά να
δώσουν οριστική εξήγηση του ζητήματος. Σε οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση , οι αποφάνσεις είναι γνώμες και συμπεράσματα που
στηρίζονται ως επί το πλείστον σε ελλιπή μνήμη.”

Τα δεδομένα αυτά συγκρίνονται με τα αντίστοιχα
σημερινά στην επόμενη διαφάνεια .
Οι «κοσμογονικές» ανθρωπογενείς αλλαγές που
έχουν επέλθει στο λεκανοπέδιο της Αττικής
σήμερα , δείχνουν ότι η φυσική δυναμική του
κλιματικού συστήματος τείνει να ισοσταθμίσει
οποιαδήποτε κλιματική μεταβολή
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Μέσες Θερμοκρασίες Αθηνών
1870 - 1880 versus 2006 - 2013

Πληθυσμός 1879 : 65.500

Data
“ESTIA”
1880
Year
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
Avg

Data ΓΠΑ

Πληθυσμός 2011:3.827.624

Year
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
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Avg

Monthly Absolute
Minimum oC

June

July

August

June

18.9

16.4

33.0

16.5

20.9

14.0

17.1

14.4
16.5
18.2
18.1
15.5
15.1
15.6
19.5
17.2

18.9
20.6
18.6
17.3
17.9
18.0
19.5

-

19.3
19.2
18.4
18.6
18.2
17.6
19.4
21.0

38.1

38.0

33.7

36.1

32.2

35.5

32.5
37.9
34.3
35.5
33.5
35.6
36.7

36.1
37.4
34.8
40.0
38.6
37.1

36.6
36.5
34.3
34.5
36.2
36.9
37.6

June

July

August

18.52

44.0

41.2

38.3

20.2

-

-

15.90 19.69
16.07 18.80
-

15.32 18.94

18.8
12.5
18.9

14.84 19.30

17.85

15.1

18.1

13.68 18.46
18.9

18.53

37.6

38.0

August
19.55

33.4

36.2

38.0

July
-

17.9

August

18.4

14.64 17.94
-

16.6

July

18.3

16.4 18.73
June

Monthly Absolute
Maximum oC

34.8

34.39 37.05 36.49

-

37.2
37.1
34.4
40.8
36.3

38.3

-

37.8
44.3
36.9
40.9
38.0

39. 9

41.7
38.2
29.7
39.5
36.7
40.6
36.5

37.7

Είναι οι καταγραφές της Θερμοκρασίας αξιόπιστες στις ΗΠΑ;
https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2009/05/surfacestationsreport_spring09.pdf

Ο σταθμός Orland USHCN παραμένει σε μη
αστικοποιημένο περιβάλλον για 100 χρόνια

Ο σταθμός Marysville, Καλιφόρνια λειτουργεί
περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα, αλλά έχει
υποστεί σοβαρή επίδραση του μικροκλίματος
λόγω της αστικοποίησης με αποτέλεσμα να
καταγράφει υψηλότερες θερμοκρασίες
S. Alexandris - stalex@aua.gr

To ΝΕΡΟ και η ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

στο επίκεντρο τόσο των αιτιών όσο και των επιπτώσεων της
κλιματικής μεταβλητότητας

Ο κύκλος του νερού είναι στενά συνδεδεμένος με την ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στην Ατμόσφαιρα, στους Ωκεανούς και στις Ηπείρους
ΕΝΘΑΛΠΙΑ του
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Πλάσμα

Κατακρήμνιση

Εξάχνωση

Αέρια

Στερεά

ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΑ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ

Υγρή

ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ

ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Η Λανθάνουσα Θερμότητα
Εξάτμισης αποτελεί ένα από τους
σημαντικότερους όρους στο
ισοζύγιο ενέργειας της
ατμόσφαιρας σε τοπική αλλά και
σε παγκόσμια κλίμακα

100

οC

0 οC

Μεταξύ των πιο σημαντικών
ιδιοτήτων του νερού είναι και η
ικανότητα εναλλαγής της υψηλής
λανθάνουσας θερμότητας.

Αυτή η ιδιότητα δημιουργεί
το μεγαλύτερο μέρος από
τις πιο βίαιες καιρικές
συνθήκες της Γης και οδηγεί
τη θερμοδυναμική του
κλίματος.
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Συστήματα κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας και των ωκεανών
οι πρωταγωνιστές της κλιματικής μεταβλητότητας
Φυσικές αλλαγές στις συνιστώσες στο γήινο
κλιματικό σύστημα της Γης και οι αλληλεπιδράσεις
τους είναι η αιτία της εσωτερικής μεταβλητότητας
του κλίματος, (internal forcing)

RADIATION BALANCE
RNET = RNS − RNL
ENERGY BALANCE
RNET −=
G SHF + LE

AMO
ENSO
PDO
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El Nino - La Nina : Τα “Βρέφη” που συγκλονίζουν το κλίμα του
πλανήτη

Παρατηρούμενες μέσες μηνιαίες τιμές του δείκτη PDO (Δεκαετής
Ταλάντωση του Ειρηνικού) για την περίοδο 1900 – 2010

Γραφική εξομοίωση
El-Ninio & La-Ninia

ENSO Cycle: Recent Evolution, Current Status and Predictions
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/lanina/enso_evolution-status-fcsts-web.pdf

Oceanic Nino Index (ONI)

Equatorial sea surface temperatures (SST)

NEUTRAL

Περιοχή Nino 3.4 των θαλάσσιων επιφανειακών
θερμοκρασιών (5ο Ν – 5οS, 120ο-170ο W). Επίσης
εμφανίζονται και περιοχές Nino 1, 2, 3, και 4

https://www.youtube.com/watch?v=Eep4666OOnc

2014 : Το El Nino σημαίνει περισσότερους Τυφώνες?

Υδρατμός & Λανθάνουσα θερμότητα
Τα υπερκαύσιμα ενός τυφώνα
Historical Hurricane Tracks : http://www.csc.noaa.gov/hurricanes/#

Τι … πιο φυσικό
φαινόμενο στο
πλανήτη
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Παγκόσμια δραστηριότητα Τροπικών κυκλώνων
http://policlimate.com/tropical/

Catego Wind Speed
ry
(mph)
1
74-95

Damage at
Landfall
Minimal

2

96-110

Moderate

3

111-130

Extensive

4
5

131-155
Over 155

Extreme
Catastrophic

Παγκόσμια Συχνότητα γεγονότων Τυφώνων – (προσθετικά 12 μήνες). Το μέγιστο της σειράς είναι ο αριθμός των
παγκόσμιων τροπικών κυκλώνων το λιγότερο μέγιστη ταχύτητα του ανέμου να υπερβαίνει τους 64 κόμβους. Η κάτω
χρονοσειρά είναι ο αριθμός των παγκόσμιων τροπικών κυκλώνων που έφτασε την δύναμη τυφώνα (96 knots +).
Προσαρμογή από Maue (2011)

ΠΟΛΙΚΟΙ ΠΑΓΟΙ

CryoSat ΙΙ

Ανταρκτική 2014 (Ημερήσια μεταβολή)
National Snow and Ice Data Center

Οι πάγοι της Ανταρκτικής
κατέχουν το 91.49% του
συνολικού όγκου πάγων του
πλανήτη (Κρυόσφαιρας)

2013

2014

2001

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 1981-2010

Στις 22, Σεπτεμβρίου 2014, ο
μέσος όρος πέντε ημερών της
έκτασης θαλάσσιου πάγου
στην Ανταρκτική ξεπέρασε τα
20 εκατομμύρια τετραγωνικά
χιλιόμετρα, για πρώτη φορά
από το 1979!

http://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/
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Μέγιστο 36 ετών!

Ανταρκτική 2014

Αρκτική 2014 (Ημερήσια μεταβολή)
National Snow and Ice Data Center
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 1981-2014

Στην Αρκτική η επέκταση των πάγων
το 2013 και το 2014 παρέμεινε
αυξημένη κατά 50% σε σχέση με την
μικρότερη τιμή που παρατηρήθηκε
το Σεπτέμβριο του έτους 2012.
Επισημαίνεται οι Αρκτικοί πάγοι
συμπεριλαμβανομένης και της
Γροιλανδίαs (!!!) είναι μόνο το 7.9%
!!!

+ 49%

1681 million km2

http://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/
S. Alexandris - stalex@aua.gr

NASA’s Terra satellite captured this picture of snow across the eastern United States on Feb. 19 at 16:20
UTC (11:20 a.m. EST). Credit: NASA Goddard MODIS Rapid Response Team
http://wattsupwiththat.com/2015/02/21/eastern-u-s-record-breaking-cold-and-snow-as-seen-from-space/

NASA’s Terra satellite captured this picture of snow
across the eastern United States on 19 Feb.

Photo by Lori Dorn at 6:18 pm on 21 February 2015

A Stunning Aerial Photo of Manhattan Island Surrounded By the
Frozen Waters of New York Harbor
http://laughingsquid.com/a-stunning-aerial-photo-of-manhattan-island-surrounded-by-the-frozen-waters-of-new-york-harbor/

Dr. Mörner :
«Οι καταγραφές στις Μαλδίβες
παρουσιάζουν σημαντική πτώση
της στάθμης της θάλασσας στη
δεκαετία του 1970 και δεν
υπάρχουν ενδείξεις τυχόν
συνεχιζόμενης αύξησης.»

N.-A. Mörner, 1973. “Eustatic changes during the last 300 years.” Palaeogeogr. Palaeoclim. Palaeoecol.,Vol. 13, pp. 1-14.
N.-A. Mörner, 1995. “Earth rotation, ocean circulation and paleoclimate.” GeoJournal, Vol. 37, No.4, pp. 419-430.
N.-A. Mörner, 1996. “Sea Level Variability.” Z. Geomorphology N.S., Vol. 102, pp. 223-232.
N.-A. Mörner, 2004. “Estimating future sea level changes.” Global Planet. Change, Vol. 40, pp.49-54.
N.-A. Mörner, 2005. “Sea level changes and crustal movements with special aspects on the Mediterranean.” Z. Geomorph. N.F., Suppl. Vol. 137, pp. 91-102.
N.-A. Mörner, 2007a. “The Sun rules climate. There’s no danger of global sea level rise.” 21st Century, Fall 2007, pp. 31-34.
N.-A. Mörner, 2007b. “Sea Level Changes and Tsunamis. Environmental Stress and Migration over the Seas.” Internationales Asienforum, Vol. 38,pp. 353-374.
N.-A. Mörner, 2007c. “The Greatest Lie Ever Told.” P&G-print (2nd edition 2009, 3rd edition 2010.
N.-A. Mörner, 2008. “Comments.” Global Planet.Change, Vol. 62, pp. 219-220.
N.-A. Mörner, 2009. “Open letter to the President of the Maldives.” New Concepts in Global Tectonics Newsletter, No. 53, pp. 80-83.
N.-A. Mörner, 2010a. “Sea level changes in Bangladesh. New observational facts.” Energy and Environment, Vol. 21, No. 3, pp. 249-263.
N.-A. Mörner, 2010b. “Some problems in the reconstruction of mean sea level and its changes with time.” Quaternary International, Vol. 221, pp. 3-8.
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Η μάζα της ατμόσφαιρας

 ps ( φ )  cos(φ)d φ

f= 1.0043 is the net effect of the shape of the
earth and gravity variations with height and
latitude
a = 6371 km is the equatorial radius of the
earth
g = 9.80665 ms-2 (WMO)
ps =982.4 is the global mean surface pressure
in hPa

Πόση θερμότητα σε

TJ

Η μέση επιφανειακή πίεση της ατμόσφαιρας είναι
985 hPa, και η μάζα της ατμόσφαιρας:

ps
=
m
⇒
go

=
M a 4π Re2 × m

985 ×102 Pa
m=
9.807 ms −2
= 1.004 ×104 kgm −2

=
4π × ( 6.37 ×106 ) m 2 ×1.004 ×104 kgm −2
=5.10 ×1014 m 2 ×1.004 ×104 kgm −2

= 5.10 ×1018 kg

απαιτείται για να ανέλθει η

θερμοκρασία της ατμόσφαιρας κατά

1ο ή 5οC ?

9
o

↑
1
C
→
5.0
×
10
ΤJ

specific heat of air
18
5 × 10 kg 
→
1.005kJ kgoC
↑ 5 oC → 2.5 × 1010 ΤJ


Μάζα ατμόσφαιρας

S. Alexandris stalex@aua.gr

Ενέργεια και τήξη των πάγων
Η ενθαλπία της τήξης: μια κρυφή διαδικασία
Επιφάνεια Γης
Επιφάνεια Ωκεανών
Άνοδος
≈ 0.4 m
στάθμης

Για να τηχθεί το 7%
των πολικών πάγων
απαιτείται ενέργεια:

≈ 5.1  
× 1014 m2

× 1014 m2
(71% ) → 3.62  

ΟΓΚΟΣ ΝΕΡΟϒ
14 3
1.81
10
m
↑ 
→
×
ΑΠΟ ΤΗΞΗ ΠΑΓΟϒ

Μάζα νερού

λ

d =× 103 kg m3

 → 1.81 ×1017 kg

0.334 MJ kg Λανθάνουσα θερμότητα
για την τήξη του πάγου

≈ 6 × 1016 MJ →

10

≈ 6 × 10

TJ

S. Alexandris - stalex@aua.gr

Μια συγκριτική παρουσίαση με την μεγαλύτερη θερμική ενέργεια που
έχει ελευθερωθεί στον πλανήτη: Την βόμβα Υδρογόνου TSAR

240.000 TJ

30 October 1961 Novaya Zemlya (73.85N, 54.50E)

60.000.000.000 TJ ≡ 250.000 TSAR bombs
Για να ανέλθει η στάθμη της θάλασσας 40 cm από τήξη πάγου
απαιτεί ενέργεια ισοδύναμη με εκείνη που προέρχεται από την
απελευθέρωση ενέργειας από 7 βόμβες υδρογόνου ανά ημέρα για
τα επόμενα 100 χρόνια!!!
S. Alexandris - stalex@aua.gr

CO2
Η συγκέντρωση του CO2, στην ατμόσφαιρα σε ppmV εκφράζει πόσα μέρη κατά
όγκο CO2 βρίσκονται στο 1.000.000 μέρη ξηρής ατμόσφαιρας
Παράδειγμα , 394 ppm CO2 είναι:
394=
ppm CO2

394 L CO2
0.779 gr CO2 m 3 air
= 0.000394 [ L ] CO2 × 1.977 [ gr L ]CO
=
2 × 1000
1.000.000 L of air

ή 0.0394 % της ατμόσφαιρας.

S. Alexandris - stalex@aua.gr

Αέρια του θερμοκηπίου στην Ατμόσφαιρα

Γιατί δεν διδάσκεται στα σχολεία
και στα πανεπιστήμια (με ελάχιστες
εξαιρέσεις ) ότι Υδρατμός είναι το
σημαντικότερο αέριο του
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα;

Το πολυτιμότερο στοιχείο στο πλανήτη
Θα εισαχθεί στο …χρηματιστήριο ρύπων?
The Environmental Protection Agency

http://www.ecoenquirer.com/EPA-water-vapor.htm

Η Υπηρεσία Προστασίας του
Περιβάλλοντος επιδιώκει
να κατατάξει υδρατμούς ως ρύπο, λόγω
του κεντρικού ρόλου τoυ στην υπερθέρμανση του
πλανήτη επειδή οι υδρατμοί είναι το
κυρίαρχο αέριο του θερμοκηπίου στην
ατμόσφαιρα, και οι οποίοι συνεισφέρουν
τουλάχιστον το 90% στο φυσικό φαινόμενο του
θερμοκηπίου της γης, οι εκπομπές τους κατά τη
διάρκεια πολλών ανθρωπίνων
δραστηριοτήτων, όπως η καύση των καυσίμων, και
εξετάζεται όλο και περισσότερο …»
Κάθε λεπτό της ώρας σχεδόν 109 τόνοι νερού
διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα με τη
διαδικασία της εξάτμισης από τους ωκεανούς
Το νερό αυτό είναι αρκετό να καλύψει την
επιφάνεια της Γης με ένα λεπτό στρώμα νερού
πάχους 25 mm περίπου.
S. Alexandris - stalex@aua.gr

Ο υδρατμός επιβεβαιώνεται ως σημαντικός
παράγοντας στην αλλαγή του κλίματος
Andrew Dessler et al., Texas A&M University

http://airs.jpl.nasa.gov/data/get_AIRS_data/

Με βάση τις κλιματικές διακυμάνσεις μεταξύ 2003 και 2008, η
ενέργεια που παγιδεύτηκε από τους υδρατμούς φαίνεται από τη
νότια προς βόρεια γεωγραφικά πλάτη, και κορυφώθηκε κοντά στον
ισημερινό.
http://www.nasa.gov/topics/earth/features/vapor_warming.html

Atmospheric Infrared Sounder (AIRS) on NASA’s Aqua satellite to measure precisely the humidity
throughout the lowest 10 miles of the atmosphere
S. Alexandris - stalex@aua.gr

Πόσο το CO2 επιβαρύνει την εκατοστιαία σύσταση
της ατμόσφαιρας τον τελευταίο μισό αιώνα ?
394
Μέση αύξηση/έτος

0.000142 %

318

Παγκόσμια κατανομή του CO2 στην ατμόσφαιρα
ΝΟΑΑ ESRL GMD Carbon Cycle

Επίπεδα εκπομπών CO2 σε σχέση με το γεωγραφικό πλάτος και του χρόνου. Το επίπεδο του CO2
στην ατμόσφαιρα είναι η χρωματική απεικόνιση με κλίμακα. Τα Δεδομένα προέρχονται από την
οριακή θαλάσσια στρώση. (Βόρειο ημισφαίριο) Είναι εμφανής η αύξηση του πλάτους των
εποχικών διακυμάνσεων, γεγονός που υποδηλώνει και την αύξηση στην επίγειας βιομάζας.

180 YEARS OF ATMOSPHERIC CO2 GAS ANALYSIS BY CHEMICAL METHODS
By Ernst-Georg Beck Energy & Environment Vol. 18, No.2, 2007
Η συνολική βιβλιογραφία δείχνει ότι από το 1857 έως το 1960 χημικές μέθοδοι ανάλυσης CO2 με
ακρίβεια (± 3%) έδωσαν πάνω από 90.000 αναλύσεις (380 εργασίες ). Οι περισσότερες μετρήσεις
αγνοήθηκαν.

Οι διακυμάνσεις δείχνουν
μέγιστες τιμές της τάξεως των
350-400 ppm, που
κορυφώνονται από 1825, 1857
και 1942 [Beck 2007]

90.000 αναλύσεις CO2
έχουν αγνοηθεί από την
IPCC

1936

Συγκέντρωση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα
ΑΕΡΙΟ

ppmV

Ποσοστό (%)

Υδρατμός (max)

40.000.000000

4.00000000000

Υδρατμός (min)

10.000.000000

1.00000000000

394.000000

0.03900000000

CO2
Methane

1.600000

0.00016000000

Nitrous Oxide
N2 O

0.300000

0.00003140000

CFC-12

0.000533

0.00000000533

Falsification Of The Atmospheric
CO2 Greenhouse Effects Within The Frame Of Physics
(by Gerhard Gerlich & Ralf D. Tscheuschner)

Ποσοστό απορρόφησης
ακτινοβολίας της ατμόσφαιρας σε
διάφορα μήκη κύματος
S.S.Alexandris
Alexandris- -stalex@aua.gr
stalex@aua.gr

Ο ρόλος των αερίων του θερμοκηπίου (ανθρωπογενής και φυσική) προέλευση (%)
και η σχετική τους συμβολή στο «φαινόμενο του θερμοκηπίου
Φυσική και ανθρωπογενής συνεισφορά των αερίων του θερμοκηπίου
Dr. S. Fred Singer, atmospheric physicist Professor Emeritus of Environmental Sciences
at the University of Virginia, and former director of the US Weather Satellite Service;
in a Sept. 10, 2001 Letter to Editor, Wall Street Journal

Αέρια του
θερμοκηπίου
Υδρατμοί
Carbon Dioxide (CO2)
Methane (CH4)
Nitrous oxide (N2O)
CFC's
Total

Ολικό
Ποσοστό
(%)

Ολικό ποσοστό
σε σχέση με
τον υδρατμό
(%)

Φυσική
Προέλευση
(%)

Ανθρωπογενής
Προέλευση
(%)
Εκφράζεται % στο
σύνολο των
υδρατμών

-

95.000

94.999%

72.369

3.618

3.502%

0.117

7.100

0.360

0.294%

0.066

19.000

0.950

0.903%

0.047

1.432

0.072

0.025%

0.047

100 %

100

99.72

0.28

0.001

Με βάση τις συγκεντρώσεις (ppb), προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά παγίδευσης
(συγκράτησης) της θερμότητας
S. Alexandris - stalex@aua.gr

Ατμοσφαιρικό CO2 & Πληθυσμός του Πλανήτη
ETH

Συγκέντρωση CO2
σε ppmV

1958

316

0.0316

2.97

2013

394

0.0394

7.10

55 ETH

78

0.0078

139 %

Συγκέντρωση Πληθυσμός σε
δις.
CO2 %

Αύξηση περίπου 3 μόρια CO2 ανά
1.000.000 μόρια της ατμόσφαιρας
S. Alexandris - stalex@aua.gr

Mauna Loa Observatory
Που βρίσκεται ο
θεωρητικά πιο
αξιόπιστος σταθμός
μέτρησης CO2 στην
γήινη ατμόσφαιρα ?

S. Alexandris - stalex@aua.gr

Το 1958 ο Keeling, (University of California, San
Diego, USA), εισήγαγε μια νέα τεχνική για την
μέτρηση των ατμοσφαιρικών εκπομπών CO2.
Χρησιμοποίησε κρυογόνο συμπύκνωση των
δειγμάτων του αέρα και ακολούθησε NDIR
(spectroscopic analysis) φασματοσκοπική ανάλυση
σε σχέση με αέριο αναφοράς, χρησιμοποιώντας
μανομετρική βαθμονόμηση. Αυτή , η τεχνική
υιοθετήθηκε ως ένα αναλυτικό πρότυπο
προσδιορισμού για το CO2)

Πάνω στο πιο ενεργό ηφαίστειο του πλανήτη
Όπως αναφέρει ο Frank Trusdell όπως ο ίδιος αναφέρει για τις ιστορικές εκρήξεις και την
τρέχουσα κατάσταση του Mauna Loa, συμπληρώνει ότι είναι ένα ενεργό ηφαίστειο που
αναμφίβολα θα ξεσπάσει και πάλι ίσως μέσα στα όρια της ζωή μας.
Το Mauna Loa έχει ενεργοποιηθεί 39
φορές από το 1832 καλύπτοντας ροές
806 τετραγωνικά χιλιόμετρα της
επιφάνειας του ηφαιστείου . Όλες
σχεδόν οι ιστορικές εκρήξεις ξεκίνησαν
από την καλντέρα Moku'aweoweo , με
ένα πύρινο παραπέτασμα από πίδακες
λάβας που κάλυπταν γραμμικά μήκος έως
2 χιλιόμετρα . Η Βορειοανατολική ζώνη
του ρήγματος είναι υπεύθυνη για το 31%
των εκρήξεων καλύπτοντας επιφάνεια
202 Κm2 . Η περιοχή στην καλντέρα
Moku aweoweo υπήρξε η περιοχή με το
υψηλότερο ποσοστό (38%) των εκρήξεων.
Το Mauna Loa ξέσπασε πρόσφατα το
1984. Η έκρηξη ξεκίνησε από τον κρατήρα
Moku Η ηφαιστειακή δραστηριότητα
παρέμεινε στο ΒΑ για 21 ημέρες. Η ροή
εξελίχθη σε ένα μέγιστο μήκος 27 χλμ.
μέσα σε λίγες μέρες από την έναρξη της
έκρηξης. Ο συνολικός όγκος της ροής
της λάβας ήταν περίπου 220
εκατομμύρια m³.

S. Alexandris - stalex@aua.gr

Μετρήσεις CO2 σε απόσταση αναπνοής από την καλντέρα Moku
aweoee
3000 m
Τη μακρύτερη συνεχόμενη καταγραφή του επιπέδου του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα (1958-σήμερα) προέρχεται από Mauna Loa
Παρατηρητήριο στη Χαβάη. Με πολλούς τρόπους το βουνό
είναι
τοποθεσία για να μελετήσει την ατμόσφαιρα. Απομονωμένη στον
Mauna
Loaη ιδανική
CO2 Observatory
Ειρηνικό, είναι μακριά από σημαντικές πηγές ρύπανσης. Το υψηλό υψόμετρο, λάβα-επενδυμένα με τρίχωμα είναι δωρεάν φυτά και δένδρα,
του οποίου η κύκλους από τη φωτοσύνθεση και αναπνοή επηρεάζει το διοξείδιο του άνθρακα οι συγκεντρώσεις. Από την άλλη πλευρά, δεν
φαίνεται να αποτελεί ένα σημαντικό
Marchπρόβλημα
26, 1984 με μέτρηση του διοξειδίου του άνθρακα στο Mauna Loa: το βουνό είναι ένα ενεργό ηφαίστειο.
Αυτό το φυσικό του χρώμα δορυφορική εικόνα της συνόδου κορυφής του Mauna Loa επιστρώνονται με 100-μέτρο (330) -ποδιού) γραμμές του
περιγράμματος βοηθά δείχνουν γιατί ηφαιστειακή εκπομπές από την σύνοδο κορυφής σπάνια φτάνουν το παρατηρητήριο. Το παρατηρητήριο
βρίσκεται στη βόρεια πλαγιά του βουνού, 6 χιλιόμετρα (4 μίλια) μακριά από και 800 μέτρα (2.600 πόδια) χαμηλότερη από τη σύνοδο κορυφής.
Οι περισσότεροι από το χρόνο, τις επικρατούσες northeasterly εμπόριο άνεμοι αποτρέπουν volcanically μολυσμένου αέρα από την επίτευξη
του παρατηρητηρίου. Μόνο σε ένα μικρό ποσοστό της νύχτες κάνουν οι άνεμοι γίνονται φως και νοτιότερες περιοχές, σπρώχνοντας
ηφαιστειακή εκπομπές σε ανηφόρα για το παρατηρητήριο. Έτσι, πώς οι επιστήμονες γνωρίζουν πότε συμβαίνει αυτό; Επειδή ο αναλυτής
διοξειδίου του άνθρακα είναι μέτρηση εκπομπών συνεχώς, οι επιστήμονες έχουν ένα εξαιρετικά μεγάλο ρεκόρ του "γραμμή αναφοράς"
μετρήσεις. Για μέρες στο τέλος, το διοξείδιο του άνθρακα αναγνώσεις μόλις αλλάξετε σε όλα (λιγότερο από 3/10 ένα μέρος ανά εκατομμύριο
από ώρα σε ώρα, σύμφωνα με τον Δρ. Steve Ryan από το Mauna Loa Παρατηρητήριο). Από το μικρό αριθμό των διανυκτερεύσεων όταν οι
άνεμοι στο Mauna Loa έρχονται από το νότο, το διοξείδιο του άνθρακα οι συγκεντρώσεις στο παρατηρητήριο καταστεί μεταβλητή, αυξάνεται
από πολλά μέρη ανά εκατομμύριο για λίγα λεπτά σε ώρες. Σύμφωνα με Ryan, "αυτώνMoku
των περιόδων
aweoee αυξημένης και μεταβλητή επίπεδα του
CO2 είναι τόσο διαφορετικές από τις τυπικές μετρήσεις που είναι εύκολο να τις αφαιρέσετε
από το τελικό σύνολο δεδομένων χρησιμοποιώντας
Crater
1975
μια απλή μαθηματική "φίλτρο. '" μια πιο αναλυτική συζήτηση, συμπεριλαμβανομένων γραφημάτων του διοξειδίου του άνθρακα τα δεδομένα
που συλλέγονται στο Mauna Loa και άλλα παρατηρητήρια σε όλο τον κόσμο, είναι διαθέσιμα στο νέο μας κλίμα Q&A στήλη. Click here to get
help from professionals!

To Mauna Loa και και το Kilauea, είναι τα
μεγαλύτερα και πιο ενεργά ηφαίστεια της Γης,
αντίστοιχα, βρίσκονται περίπου 22 μίλια από
το Εθνικό Πάρκο Ηφαιστίων στο νησί Χαβάη.
1985
S. Alexandris - stalex@aua.gr

25 Μαρτίου1984 Moku aweoweo

Ο συνολικός όγκος της ροής της λάβας
ήταν περίπου 220 εκατομμύρια m³

S. Alexandris - stalex@aua.gr

Ένα μαγικό «μαθηματικό φίλτρο»
αφαιρεί εύκολα …τις παρεμβολές του
ηφαιστείου
How do scientists know that Mauna Loa's volcanic emissions don't
affect the carbon dioxide data collected there?

These periods of elevated and variable CO2 levels are so different from
the typical measurements that is easy to remove them from the final
data set using a simple mathematical “filter.”
http://earthobservatory.nasa.gov/blogs/climateqa/mauna-loa-co2- record/
S. Alexandris - stalex@aua.gr

“ Οι άνθρωποι που προεξοφλούν την επιστήμη της
κλιματικής αλλαγής δεν το κάνουν επειδή έχουν
διαβάσει την επιστήμη ”

Ευχαριστώ για την σημερινή σας
παρουσία

