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ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

 

 Ατμόσφαιρα ονομάζουμε το στρώμα των αερίων που περιβάλλουν τον πλανήτη Γη και 

συγκρατούνται από τη βαρύτητά της 

 Η ατμόσφαιρα που παρατηρούμε «σήμερα» είναι διαφορετική από την αρχική ατμόσφαιρα 

του πλανήτη όταν δημιουργήθηκε 

 Η ύπαρξη οξυγόνου την χαρακτηρίζει ως «Οξειδωτική ατμόσφαιρα» 

 Ατμοσφαιρικό οξυγόνο προέρχεται βασικά από φύκια (cyanobacteria ή blue-green algae) 

 (Σημερινή) σύσταση της ατμόσφαιρας είναι:   78% N2, 21% O2 & 1% λοιπά αέρια 

 Σύσταση: Από ποια συστατικά αποτελείται ένα σώμα και σε ποια ποσότητα το καθένα 

 Η πυκνότητα του αέρα στο επίπεδο της θάλασσας είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από την 

πυκνότητα στην ψηλότερη κορυφή του πλανήτη (Everest: 8.848 m) 

 Το 99% της ατμοσφαιρικής μάζας βρίσκεται από τη επιφάνεια μέχρι 0 με 40 Km 

 Η ζωή αναπτύσσεται περίπου μέχρι* 12 με 13 km 

 Σταθερή σύσταση της ατμόσφαιρας μέχρι τα 80 με 100 km – Ομοιόσφαιρα 

 Σε ύψος μεγαλύτερο από 100 Km θεωρούμε ότι αρχίζει το «Διάστημα» 

 Πάνω από τα 100 km η πυκνότητα αλλάζει ραγδαία -  Ετερόσφαιρα 

 Η ατμόσφαιρα είναι Απαραίτητη για τη ζωή διότι προσφέρει το οξυγόνο στους 

περισσότερους ζωντανούς οργανισμούς 

 Η ατμόσφαιρα είναι Χρήσιμη διότι μας παρέχει: 

 Μια «ομπρέλα» προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία, με την  απορρόφηση 

μεγάλου μέρους της ακτινοβολίας UV του ήλιου 

 Θερμική σταθερότητα (Θέρμανση & συντήρηση μέσης θερμοκρασίας) 14
ο

 με 15
ο

 C 

 Η ατμόσφαιρα χωρίζεται σε ξεχωριστά στρώματα (Διαστρωμάτωση): 

1) Τροπόσφαιρα: Από την επιφάνεια του πλανήτη έως την τροπόπαυση 

2) Στρατόσφαιρα: Από την τροπόπαυση έως το ύψος των 50 km 

3) Μεσόσφαιρα: Από την στρατόπαυση έως το ύψος των 80 με 100 km 

4) Θερμόσφαιρα: Από την μεσόπαυση έως το ύψος των 600 Km 

5) Εξώσφαιρα: Από την θερμόπαυση έως το ύψος …190.000* Km 

 

Σημείωση 1: Σύσταση = ποιοτική & ποσοτική περιγραφή μείγματος 

Σημείωση 2: Μείγμα ονομάζουμε δυο ή περισσότερες χημικές ουσίες που συνυπάρχουν 

Σημείωση 2: Οι περισσότερες πηγές καταγράφουν την ατμόσφαιρα μέχρι περίπου 3500 Km, 

αλλά αναλόγως με τον ορισμό της ατμόσφαιρας καταγράφεται έως 190.000 Km 
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1) Τροπόσφαιρα: 

 Είναι το χαμηλότερο στρώμα ατμόσφαιρας 

 Περιέχει 75% ατμοσφαιρικής μάζας & 99% των υδρατμών (H2O) 

 Συμβαίνουν όλα τα καιρικά φαινόμενα 

 Το ύψος της τροπόσφαιρας μεταβάλλεται με τις εποχές, αλλά γενικά ισχύει ότι 

 Μέσο Πλάτος:  15-16 km 

 Τροπικό Πλάτος  17 km 

 Πολικό Πλάτος:  7-8 km 

 Η ατμοσφαιρική πίεση κυμαίνεται: 1 atm (επιφάνεια) σε 0,1 atm (κορυφή) 

 Η θερμοκρασία μειώνεται περίπου  6,5 
o

C κάθε 1000 m ύψος 

 Η τροπόσφαιρα παρουσιάζει 

 Οριζόντια κίνηση αερίων (Άνεμος) 

 Κάθετη κίνηση αερίων (Ανοδικά και Καθοδικά ρεύματα αέρα) 

 Η τροπόπαυση τη διαχωρίζει με τη στρατόσφαιρα, θερμοκρασιακή αναστροφή 

 

2) Στρατόσφαιρα: 

 Στρώμα της ατμόσφαιρας με οριζόντια κίνηση αερίων 

 Περιέχει λεπτό στρώμα όζοντος (O3). Το όζον είναι μια μορφή οξυγόνου που μας 

προστατεύει από UV και βρίσκεται σε ύψος 15 έως 35 km 

 Το ύψος της Στρατόσφαιρα αρχίζει από την τροπόπαυση έως το ύψος των  50 km 

 Πολιτικά αεροσκάφη  9 έως 12 km (λόγω χαμηλής θερμοκρασίας και πυκνότητας 

αέρα & πτήσης «επάνω» από καιρικές αναταράξεις) 

 Θερμότερα στρώματα υψηλότερα, ενώ ψυχρότερα στρώματα χαμηλότερα (αντίστροφο 

τροπόσφαιρας που καθορίζει και την τροπόπαυση) 

 Ανάμεσα στην στρατόσφαιρα και τη μεσόσφαιρα υπάρχει η στρατόπαυση 

 

3) Μεσόσφαιρα: 

 Πρόκειται για το τρίτο στρώμα ατμόσφαιρας, μετά τη στρατόσφαιρα 

 Το ύψος του στρώματος είναι από την στρατόπαυση έως περίπου 80 με 100 km 

 Η θερμοκρασία μειώνεται με το υψόμετρο (όπως και στην τροπόσφαιρα)  

 Ανάμεσα στην μεσόσφαιρα και τη θερμόσφαιρα υπάρχει η μεσόπαυση 

 Πρόκειται για το ψυχρότερο μέρος του πλανήτη  -100 έως -140 
o

C   

 

4) Θερμόσφαιρα: 

 Είναι το τέταρτο στρώμα της ατμόσφαιρας, μετά τη μεσόσφαιρα 

 Πρόκειται για το μεγαλύτερο στρώμα της ατμόσφαιρας ( 500 Km) 

 Το ύψος του στρώματος είναι από την μεσόπαυση έως 400 με 600 km 

 Ο Διεθνής Διαστημικός σταθμός (ISS) βρίσκεται στα 320 με 380 Km 

 Η θερμοκρασία αυξάνεται με το υψόμετρο (όπως και στη στρατόσφαιρα) και μπορεί να 

φθάσει και τους 2.000
o

C λόγω ηλιακής ακτινοβολίας 

 Ο ηλιακός άνεμος δημιουργεί φορτισμένα σωματίδια, τα οποία είναι υπεύθυνα για την 

ανάκλαση ραδιοκυμάτων 

 Ανάμεσα στην θερμόσφαιρα και την εξώσφαιρα υπάρχει η θερμόπαυση 

 

5) Εξώσφαιρα: 

 Είναι το τελευταίο στρώμα της ατμόσφαιρας και τα σύνορα με το διάστημα 

 Περιέχει ελάχιστα σωματίδια αερίων, υδρογόνο, ήλιο και οξυγόνο 

 Δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός με το διάστημα 

 Το ύψος του στρώματος είναι από την θερμόπαυση έως τα 3500 km 

 Θεωρητικά το στρώμα είναι από 100.000 -190.000 Km ανάλογα με τον ορισμό 
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