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?במה נעסוק

המגיעהלקרינהקשוריםשכולם,נושאיםשלושהמסכמתזומצגת•

הארץלכדורמהשמש

עליהםהמשפיעיםוהגורמיםהשנהעונות.א

להראותנשתדל)החממהאפקטעלמעטנדון,שנספיקכמה.ב

(אחרותמעטדעותגם

למיכאןהשקפיםאך,זהעלנדברלא)כחוליםהשמייםלמה.ג

(...שירצה

...מהשמשמתחילהכל,הכלבסך•

אקדמיה בכיכר

!....שערוריה

"....שאומריםהחוקריםכלאבל"•

"...שמראיםהמודליםכלאבל"•

/גלובליתהתחממות/זיהום/אקליםשינוימכחישאתהאז!!!!אה"•

!!!!!"קורונה

דלקלשרוףכרגיללהמשיךשצריךחושבאתהאז!!!אהההה"•

!!!!"ולזהם

אקדמיה בכיכר
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הכל מתחיל בשמש

כשאנחנו קרובים  . תחשבו על נורה•
-ככל שמתרחקים. אליה היא מסנוורת

: הסיבה מאוד פשוטה. האור חלש יותר
אותה כמות אנרגיה  ככל שהמרחק גדל 

.גדול יותר" שטח כדור"על " נמרחת"

מקטין את כמות  10הגדלת המרחק פי •
100האנרגיה המגיעה פי 

היא כמות האנרגיה  " הקבוע הסולרי"•
"תקרת האטמוספרה"שמגיעה ל

 This is equal to 1367 W/m2.

לכם " מוכר"מי ש.... נקודה למחשבה•
להפעיל את כל הבית עם "שאפשר 

כנראה  , "תא סולרי של מטר על מטר
....לא בדיוק יודע על מה הוא מדבר

Based on 
M.McLane, NWS

אקדמיה בכיכר

Inverse Square Law

Based on 
M.McLane, NWS

אקדמיה בכיכר
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–עונות השנה 
?מדוע חם בקיץ וקר בחורף

הקרינהזווית1.

ביממההאורשעות2.

באטמוספירהובליעהפיזור3.

https://www.youtube.com/watch?v=da103u-97Ek

https://www.mathsisfun.com/earth-orbit.html
,  העברית' מאתר קורס באונ

דיין' פרופ

אקדמיה בכיכר

זווית פגיעת קרינת השמש בפני הקרקע. 1

הבדלים בעצמת הקרינה  

הפוגעת בקרקע בקיץ  

:לעומת החורף

עוצמת הקרינה בקיץ 

גדולה יותר מאשר 

בחורף

ביוני21

קיץ צפוני

חורף דרומי

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

אקדמיה בכיכר
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Based on 
M.McLane, NWS

How Earth intercepts radiation from the Sun

1370 Wm–2, S0

less

• Total solar radiation = S0 πr2 

• Total surface area over which the rotating earth spreads the radiation =

4πr2

• Average intensity of solar radiation = S0/4 = 342 Wm-2

• This value averages zones on which the radiation falls at a high angle 

(tropics) and at lower angles (towards poles)

r
r

Based on 
T. Dunne, UCSB

אקדמיה בכיכר
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Beam Spreading

• Beam spreading is the increase 
in the surface area over which 
radiation is distributed in 
response to a decrease of solar 
angle.

 The greater the spreading, 
the less intense is the 
radiation.

A beam of light is more 
effective if it has a high angle 
of incidence.

 http://www.atmosedu.com/meteor/Anim
ations/43_Angle%20of%20Sun/43.html 

 clark university\43sunangle.html

אקדמיה בכיכר

Beam Spreading

Solar Constant 1380 W/m^2

Degree Radiation (W/m^2) Percent

0 1380 100.0%

10 1359 98.5%

20 1297 94.0%

40 1057 76.6%

50 887 64.3%

60 690 50.0%

70 472 34.2%

80 240 17.4%

89 24 1.7%

http://www.srrb.noaa.gov/highlights/sunrise/sunrise.html

אקדמיה בכיכר

11

12

clark university/43sunangle.html
clark university/43sunangle.html
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The latitudinal position of the subsolar point is 

the solar declination, which can be visualized

as the latitude at which the noontime Sun

appears directly overhead.

Based on 
M.McLane, NWS

שעות אור ביממה. 2

:בקיץ

מוקדמתזריחה

מאוחרתשקיעה

:בחורף

מאוחרתזריחה

מוקדמתשקיעה

.חימום רב יותר: יום ארוך יותר

.  קירור רב יותר: לילה ארוך יותר

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

אקדמיה בכיכר
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יום ולילה
הסרטון המצורף מורכב מ  •

תמונות שצולמו  365

,  לוויןמאותו 

תמונה אחת ביום באותה  •

.שעה

ניתן לראות איך בתקופה  •

הקוטב הצפוני  מסויימת

ובתקופה אחרת , חשוך

הקוטב הדרומי בחשכה

כמובן שכמות שעות האור  •

הוא מרכיב חשוב לגבי 

.כמות הקרינה הנכנסת
• http://www.atmosedu.com/meteor/Ani

mations/Seasons.mov

• http://www.atmosedu.com/meteor/Ani

mations/44_Seasons/44.html

• file:///C:/files/ORAA/1314/akademia/c

lark%20university/seasons.html

סינון הקרינה במעבר דרך האטמוספירה. 3

דרךעוברתשהקרינהככול•

,באטמוספירהיותרארוכה

מתפזרממנהיותרגדולחלק

הקרקעאלמגיעולא

הקרן°5שלבזוויתלמשל•

יותר11פידרךעוברת

מאשרבאטמוספירהארוכה

בזניט

מהקרינהשחלקומכיוון•

–מוחזרת/מפוזרת/נבלעת

-יותרארוכהדרךהרי

פחותמגיע:משמעותה

לקרקע

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

אקדמיה בכיכר
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:התוצאה
סך קרינת השמש המגיע אל הקרקע ביום קיצי גדול יותר מאשר ביום חורפי

:בקרקע

,סך הקרינה בחורף

:  בדצמבר בכל הרחבים21

:הקרינה המגיעה אל הקרקע

:ביוני בהמיספרה צפונית21, סך הקרינה בקיץ

:בפסגת האטמוספירה
,  העברית' מאתר קורס באונ

דיין' פרופ

אקדמיה בכיכר

:מאוניברסיטת אורגוןמצויינותאנימציות •

מה שבא מהשמש( shortwave)קרינת קצרת גל •

א"מכדומה שנפלט ( longwave)קרינה ארוכת גל •

הסכום-קרינה נטו•
• http://geography.uoregon.edu/envchange/clim_animations/

אקדמיה בכיכר

17
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http://geography.uoregon.edu/envchange/clim_animations/
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?אז כמה נשאר: מאזן קרינה
לתקרתהקרינהכמותאת(מודדיםאו)שכשמחשביםאמרנו•

:מרובעמטרכלעלווט1400לקרובמגיעהאטמוספרה

ווט2000כשלהספקפולטחשמליתנור

השווהאנרגיהכמותמקבלהאטמוספרהבתקרתמרובעמטרכל•

....חשמליתנורשללפליטה

הארץכדורלפנימגיעההאנרגיהכללאאך•

השטחומפני,מהענניםמוחזרחלק•

-חשובשיותרומה•

הארץכדורידיעלבחזרהנפלטחלק

"מאוזן"יחסיתהארץכדור,השניםפניעל,בגדול•

אקדמיה בכיכר

אקדמיה בכיכר

חוקי קרינה
:חוקיםבמספרוחומרמ’אקרינהביןהאינטראקציותאתלסכםניתן•

האנרגיהשימורחוק“למעשההוא,קירחוףחוק”

יתרצבע)"קצר"גלאורך:שלולאנרגיהפוטוןתדירותביןתרגום:פלנקחוק

!אנרגיהיותר-(הכחוללכוון

גוףשלהקרינהאנרגיתכלסךביןהקשראתנותן-בולצמןסטפןחוק

הרביעיתבחזקהבטמפרטורהתלוי-והגידול,לטמפרטורה

בפליטתשיאמתקבלבהלקרינהגוףטמפרטורתביןהקשראתנותן-וויןחוק

הקרינהמקסימוםבו"(הצבע)"הגלאורךעולהשהטמפרטורהככל-האנרגיה

(הכחוללכווןיותר)יותרקצר–נפלטת

(http://www.atmosedu.com/meteor/Week2.htmלתודה)קרינהעלסרטונים•

• https://www.youtube.com/watch?v=nNzDXXUiqRs - מהשמשקרינה

• https://www.youtube.com/watch?v=DOAqECd70Ww – קרינהמאזן

• https://www.youtube.com/watch?v=ZzCA60WnoMk&feature=related –

החממהאפקט

19

20

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.noaanews.noaa.gov/stories2005/images/sun-soho011905-1919z.jpg&imgrefurl=http://www.noaanews.noaa.gov/stories2005/s2372.htm&h=1024&w=1024&sz=118&hl=en&start=1&tbnid=kqJKIgDY4i45dM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images?q%3Dsun%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3Dlang_en|lang_de|lang_iw%26sa%3DN
http://www.atmosedu.com/meteor/Week2.htm
https://www.youtube.com/watch?v=nNzDXXUiqRs
https://www.youtube.com/watch?v=DOAqECd70Ww
https://www.youtube.com/watch?v=ZzCA60WnoMk&feature=related
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אין אטמוספרה-המודל הפשטני ביותר

• Solar radiation absorbed by 
whole Earth = Infrared radiation 
emitted by whole planet

 i.e., net all-wave radiation = 0

• S0 = solar radiation

• α = planetary average albedo

• F  = infrared radiation

• T = planetary surface temperature

   0.90-0.95, σ = 5.67×10–8

• S0 = 1370 W m–2 normal to Sun
 Divide by 4 to average over Earth, 

342.5 Wm–2

• Albedo  0.25-0.35

• Thus T  255°K = -18°C
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?"אפקט חממה"מה זה 

• If the atmosphere didn’t absorb radiation the global 

average temperature should be about -18°C.

• It is measured to be about 16°C.

• The discrepancy must be due to the role of the 

atmosphere in absorbing heat and storing it near the 

surface.

• This interaction between solar radiation and the 

atmosphere begins the processes of energy transfer 

that create climate

Based on 
T. Dunne, UCSB

אקדמיה בכיכר
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חוק וויין

שהואהגלאורךלביןגוףשל'טמפביןתלותקיימת:Wienחוק•

.פולט

:ולכןK6000השמש'טמפ:(UV)השמשקרינת•

:ולכן17°Cא"כדה'טמפ:(IR)א"כדהקרינת•

[K]
[micron]

T

2897
λ


=

אורך הגל 

(אלפית המילימטר= מיקרון )

הגוף' טמפ

0.5μ
6000

2897
λ[micron] =

10μ
290

2897
λ[micron] =

TK  = TC 273+

סך עוצמת . ירוקשיא הפליטה בצבע 

הקרינה נותן צבע שמש צהובה

,  העברית' מאתר קורס באונ
אקדמיה בכיכרדיין' פרופ

Result from Radiation Laws

• Wavelength of peak radiation (μm) = 2897/T(°K)

 Peak of Sun’s radiation = 2897/5800 = 0.5 µm

 Peak of Earth’s radiation = 2897/288 = 10 µm

 At Sun’s energy most radiation 0.3–5 µm

 At Earth’s energy most radiation 3–50 µm

• The AMOUNT of energy is proportional to the temperature (in Kelvin 

degrees) to the 4th power.

• At ambient temperature, an increase of 10 degrees in temperature 

leads to about 15% increase in the total energy

Based (partly) on 
M.McLane, NWS

אקדמיה בכיכר
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אקדמיה בכיכר

Solar vs Terrestrial 
Radiation

• Applying Wein’s Law
 Average Temp Earth = 288K

 Average Temp Sun = 6000K

• Energy radiated by substances 
occurs over a wide range of 
wavelengths. 

• Because of its higher 
temperature, emission from a unit 
of area of the Sun (a) is 160,000 
times more intense than that of 
the same area on Earth (b).

• Solar radiation is also composed 
of shorter wavelengths than that 
emitted by Earth.

Based on 
M.McLane, NWS

אקדמיה בכיכר
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?למה זה קורה-אפקט חממה

צריכההיתהמהמחשביםהיינואם•
כדורשלממוצעתטמפרטורהלהיות
יש)15C-כמקבליםהיינו,הארץ
מקדםבגודלהתלוי"קל"וויכוח

למעשהזו.(הארץכדורשלההחזרה
,הירחשלהממוצעתהטמפרטורה

אטמוספרהלושאין

שיוצאנראה,נמדודאם-במציאותאך•
+17C.

שהאטמוספרהמכךנובעההפרש•
הקרינהבתחוםמאודמעטבולעת

הנכנסת

חלקבולעיםבאטמוספרהגזיםאך•
אותה”מחזיקים”ו,היוצאתמהקרינה

האטמוספירהבתוך

”שמיכה“שלאפקטמתקבל•

אקדמיה בכיכר

בליעת גזים באטמוספירה
הגזיםשלהבליעהתחומיאתמתארהאיור•

.באטמוספירההשונים

"כלואה"ההקרינהכמות-יעלהשריכוזםככל•

!תעלה

• http://www.atmosedu.com/meteor/Animations/42

_Selective_Absorption/42.html

• skolas.lu.lv

אקדמיה בכיכר
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http://www.atmosedu.com/meteor/Animations/42_Selective_Absorption/42.html
https://skolas.lu.lv/mod/book/view.php?id=39305
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• Most of the atmospheric 

constituents that absorb out-

going long-wave radiation 

(relatively large asymmetric 

molecules) although natural, are 

augmented by pollutant gases. 

If we change these 

concentrations, expect more 

outgoing radiation to be 

absorbed and the atmospheric 

temperature to rise, especially in 

the lower parts of the 

atmosphere.

Graedel, T.E. and Crutzen, P.J. (1995) Atmosphere, Climate and Change

Based on 
T. Dunne, UCSB

החלון  
האטמוספרי

מיקרון 11–8.5בטווח שבין  •

האטמוספרה אינה בולעת 

א"והיא נפלטת מפני כדהIRקרינת 

מחוץ לטווח זה קיימת בליעה •

CO2-וH2O: י גזי החממה"ע

5micron10micron

Sun 

peak

Earth 

peak

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ
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אקדמיה בכיכר

איך זה קשור
קרינהפולטמאודחםגוף.שלולטמפרטורהבהתאםקרינהפולטגוףכל•

"(קצרגלאורך"היאוהמשמעות)"גבוההאנרגיה"ב

,שקופההיא-למשל,רגילהזכוכית.סלקטיביבאופן"אור"מעבירגוףכל•

"נראהאור"מעבירהשהיאהיאוהמשמעות

או(בפניומגינההיאלכן)סגולבאולטרהשקופהלאמאודדווקאהיאאבל•

.אדוםאינפרא

מאוניברסיטת וויסקונסין
http://www.uwsp.edu/geo/faculty/ritter/geog101/uwsp_lectures/lecture_atmos

pheric_structure.html

http://earthguide.ucsd.edu/earthguide/diagrams/greenhouse/

אקדמיה בכיכר

31
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http://www.uwsp.edu/geo/faculty/ritter/geog101/uwsp_lectures/lecture_atmospheric_structure.html
http://earthguide.ucsd.edu/earthguide/diagrams/greenhouse/
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אקדמיה בכיכר

-Net Radiationקרינה נטו
• The difference between absorbed and emitted longwave radiation is 

referred to as the net longwave radiation.

• Shortwave and longwave radiation are not separate entities as far as the 
heating of the atmosphere and surface are concerned. 

 When either is absorbed, the absorber is warmed.

 It is therefore natural to combine longwave and shortwave into net 
allwave radiation, or simply net radiation.

 Net Radiation is defined as the difference between absorbed and 
emitted radiation, or equivalently, the net energy gained or lost by 
radiation.

אקדמיה בכיכר
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באטמוספירה ובחלל  , א"כדוהמאזן האנרגיה בפני 

1400 W/m2

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

אקדמיה בכיכר

Sensible Heat-חום מוחשי 
• When energy is added to a substance, an increase in  

temperature occurs that we physically sense.

• This is called (sensible heat). 

• The magnitude of temperature increase is related to two factors:

Specific heat, which is defined as the amount of energy 
needed to produce a given temperature change per unit 
mass of the substance.

 The temperature increase resulting from a surplus of energy 
receipt also depends on the mass of a substance.

אקדמיה בכיכר
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Latent Heat-חום כמוס
• Latent heat is the energy required to change the phase of a 

substance (solid, liquid, or gas).

• In meteorology we are concerned with the heat  involved in the 

phase changes of water.

 In the case of melting ice, the energy is called the latent 

heat of fusion.

 For the change of phase from liquid to gas, the energy is 

called the latent heat of evaporation.

אקדמיה בכיכר

?אז איך מודדים

:הקרינהמאזן•

לשווהנטוקרינה:

(האוויראתלחמם)מוחשילחוםשהולךמה

(מיםאידוי)כמוסלחוםשהולךמהועוד

(הקרקעאתלחמם)הקרקעלתוךשהולךמהועוד

http://www.middletonsolar.com/products/product7.htm:נטוקרינהמד•

http://www.middletonsolar.com/products/product4.htm:סולריתקרינה•

http://www.hukseflux.com/products/heatFlux/hfp01sc.html:קרקעיחוםשטף•

...קרינהמאזן,ואז•

• http://www.uwsp.edu/geo/faculty/ritter/geog101/textbook/energy/energy_balance.html

• : אנימציות שונות http://geography.uoregon.edu/envchange/clim_animations /

אקדמיה בכיכר
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http://www.middletonsolar.com/products/product7.htm
http://www.middletonsolar.com/products/product4.htm
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אקדמיה בכיכר

דוגמאות למאזני קרינה  
(:אתר בשקף הקודם)

אקדמיה בכיכר
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http://geography.uoregon.edu/envchange/clim_animations/flash/four_storage.html

אקדמיה בכיכר

אקדמיה בכיכר
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אקדמיה בכיכר

מאזן קרינה–סיכום 

לצאתצריךאליהשנכנסמהשכל"קופה"הואכךאםהארץכדור•

ממנה

(שמוחזרמהפחות)מהשמשבא-שנכנסמה•

.האטמוספרה+הארץמכדורשנפלטמהזה–שיוצאמה•

פולטואז,מעטמתחמםאטמוספרה+הארץכדור-"עודף"נשאראם•

.(ומתאזן)יותרקצת

פחותקצתפולט,קצתמתקרראטמוספרה+הארץכדור,"חסר"אם•

ומתאזן

...?סבבההכלאז•

....בטוחלא•

אקדמיה בכיכר
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?במה עוד נעסוק

...התחממות כדור הארץ": א רותח"תפו"

• http://climate.nasa.gov/keyIndicators/index.cfm#keyIndicator_seaLevel

מאודבהרבהכשמדידות,משתנההארץבכדורהאווירשמזגוויכוחכמעטאין•

כדישתוךאף)ועולההולכתהארץכדורשלשהטמפרטורהכךעלמצביעותמקומות

.(וכדומה"....ביותרהקריםחורפים"נרשמיםגם

בכיפתשיטנתיביפתיחת,קרחוניםהתמוססותשלהוכחותומצטברותהולכות•

התמעטות)אווירבמזגמחמיריםגלובלייםשינויים,בעברסגוריםשהיוהקרח

.(ועודהסופותשלהעוצמההתגברות,גשמים

קשורההיאלתופעההעיקריתשהסיבהסבוריםהמדעניםמקהילתנכבדחלקבקרב•
פחמןובעיקרחממהגזישלמוגברתפליטה:האדםבפעילותישירות

"מתעבה"זאתובעקבות,בריכוזםלעליהמביאה,חמצנידו
עולהשלווהטמפרטורה,הארץכדוראתשמכסההשמיכה

המשמשיםדלקיםבעירתמתהליךבעיקרבאחמצניהדוהפחמן•
התעשייתילפיתוח

?האמנם•

אקדמיה בכיכר
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(I)אפקט החממה 

?רעבהכרחהחממהאפקטהאם•

כן

לא

כדורשלהממוצעתהטמפרטורההחממהאפקטללא.לאממש•

שרויהיההארץכדורשלהמוחלטוהרוב,15C-היתההארץ

מתמיד"קרחעידן"ב

(II)אפקט החממה 

לאפקטהעיקריהגורםהאם•

?האדםפליטותהםהחממה

כן

לא

לאפקטהעיקריהתורם.לאגם•

ובפער,מיםאדיהםהחממה

חישובהגזיםמשארניכר

אדיאתבחשבוןשלוקח,אמיתי

האדםשתרומתמראה,המים

.0.3%היא"חממה"הלתופעת

ללא)"משקר"חישובגם

6%מפחותיראה-(המים

•http://www.geocraft.com/WVFossils/greenhouse_data.html

47
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(III)אפקט החממה 
הדוהפחמןריכוזעלמשפיעהאדםאבל•

?חמצני

כן

לא

,בהתמדה150זהעולההריכוז.שכןכנראה•

וגדלהולךבקצב

?לטמפרטורהזהביןישירקשרויש•

כן

לא

,שכןסבוריםהמדעניםרובאמנם•

שיתכןשחושביםאלו.כולםלאאבל...•

אתמראים,הכלמביניםממשלאואנחנו

...ושואליםכדוגמאמשמאלהאיור

1975-ומ1940עדעליהשהיתהברור•

?1940-1970ביןקרהמהאך•

?מה בארץ-אגב

אקלימייםשינויים",הישראליהמטאורולוגיהשירותשלמסמךמתוך•

http://www.ims.gov.il/IMS/CLIMATE/ClimateChange/Climate_Change.htm,"2015,בישראל
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מתאם לעומת סיבתיות
עולהוהטמפרטורהעולהחמצניהדוהפחמן•

בטמפרטורהלעליהגורםחמצניהדוהפחמןלכן•

מלאכותייםבממתיקיםמשתמשיםהשמניםכל•

להשמנהגורמיםהמלאכותייםהממתיקיםלכן•

גשםכשיורדמטריותעםמסתובביםאנשים•

הגשםבכמותלעליהגורמותהמטריות•

שכנראהCO2בהעליהאתלמזערלנסותסיבותמספיקיש-הבנותאייהיושלא•

!(biofuelגם...ו,דלק,עץ,פחם,גז)פוסילייםבדלקיםלשימושקשורהברובה

מיקרואורגניזמיםשלהסידניתבמעטפתופגיעההיםהחמצת?דוגמא•

או)בהתחממות(גורםבכללאו)העיקריהגורםהםהחממהשגזיבטוחהאםאבל•

.(?האקליםלשינויי-האחרונותבשניםזהאתלכנותשנהוגכפי

...והסיבותהגורמיםכלאתמביניםלגמרילאשאנחנויתכןשבהחלטנודהבואו•

http://www.sciencebits.com/CosmicRaysClimate
(Svenmark, Veizer, Shaviv and others…)

51
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כל אחד מראה מה שנוח לו

?באמת מתחמם
באמת קשור ל  

?CO2

!"בוודאי"שיגידמייהיה•

"פתאוםמה"שיגידמייהיה•

מטיעוניםבטיעוניםייעזראחדכל•

שונים

התופעתהיאהבעיותאחת•

Cherry picking...בחירה

לאלעיתיםאםגם)מגמתית

נתוניםשל(מודעת

נתוניםמאגרשהואאיזהיש•

?אובייקטיבי

האטמוספרהמשכבתלוויןנתוני•
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http://www.nsstc.uah.edu/climate/
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לך תוכיח שאין לך אחות

חודשכלשמפרסם,ומוערךמוכראטמוספרהמדען,כריסטיון'ג'דר•

שלא)"מניפולציה"כלללאמלווייניםהנמדדותטמפרטורותאת

להצהירמחדשפעםכלנאלץ(חריגההתחממותעלמצביעות

• “Neither Christy nor Spencer receives any research

support or funding from oil, coal or industrial

companies or organizations, or from any private or

special interest groups. All of their climate research

funding comes from federal and state grants or

contracts.”

הזמןכלנאלצים"מהקונצנסוסאחרת"שחושביםנוספיםמדעניםגם•

"אחותלהםשאיןלהוכיח"

?שיתקייםרוציםשאנחנוהמדעשיחזההאם•
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• https://www.skepticalscience.com/global-cooling-january-2007-to-january-2008.htm

כל אחד מראה מה שנוח לו

אבל למה להתחיל  
?1970מ 

• https://stevengoddard.wordpress.com/1970s-ice-age-scare/
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דעות החוקרים על השפעת האדם

CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20225285

?אז על מה אין וויכוח
-אבל...(..."מדוייק"לנושאומריםמהכללאאםגם)משתנההאווירמזג•

?השתנהתמידלאהוא

0.04%עדייןוהוא)ניכרבאופןעולה(CO2)חמצנידוהפחמןריכוז•

(בלחותתלוי,מיםאדישל0.5-3%לעומת....מהאטמוספרה

!(העיקרידווקאולאו...אחדרקאבל)חממהגזהואחמצנידופחמן•

השנה150בהמובחנת(CO2)במהעליהחלקשלפחותלשעריש•

האדםבפעילותתלויה-(המוחלטרובהלאאם)האחרונות

וויכוחיש(אחרתלכםשיגידוכאלויהיואםגם,זאתבכל)מהעל•

(שיששכנראה)"בטמפרטורהעליה"הביןישירסיבתיקשרישבאמתהאם•

חמצניהדובפחמן(שישנהבוודאותשמוסכם)עליהלבין

?והגשםוהמטריות,והשמניםהסוכרזיתכמוזהשאוליאו•

?זהאתפותריםאיך-קשרישאמנםואם•
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-שליליאפקטשקייםחששישבאמתאם:שאלהעודעםהנושאאתנסיים•

?לאפסחמצניהדוהפחמןכמותאתלהקטיןכדאיאולי

כן

לא

.החייםתהליכילכלביותרחשובמרכיבהינוחמצנידופחמן•

קושרים-אורובעזרת,מהאוויראותו"לוקחים"צמחים•
(הכל...עצה,עלים)שלהםהרקמהאתומייצריםאותו

CO2פוטוסינתזה• + H2O + sunlight energy→ (CH2O) + O2(g)

מדייותרשיירדאסורריכוזו,ולכן!צמחיםאין-בלעדיו-אומרהווה•

?עושיםמהאז•

?מאמיניםלמי•

(IV)אפקט החממה 

...הדעה הרווחת וזאת שפחות
ומזהמיםגזיםפליטתלהפחיתנוספותמצויינותסיבותמספיקשי•

ולקרקעלים,לאטמוספרה

.למזערישהחממהגזיפליטתקצבשאתסבוראני•
דברים"ומוסיפהמשאביםשגורעתפעילותכלכמו
"שםלהיותאמוריםשלא

יותרמורכבתשהמערכתשנביןחשובהכיאבל•
"וגמרנוזבנג"לאדברושום,כנראה

ואנחנויתכן"מביניםשאנחנובטוחיםלהיות"ובבואנו•
!העיקריותהבעיותאתמפספסים

הפליטותאתלמזערחייביםבאמתאם-ובסוף•
CO2הואאםגם,כאןכברהפתרוןאז,למינימום

(...גרעיניתאנרגיה)אותנומפחידמאוד
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http://www.climatechange.org/eandc2.htm

אקדמיה בכיכר

...דעות לכאן ולכאן

http://www.greenhealth.org.uk/Nuclear.htm!!!טובלא•

http://www.climatechange.org/index.htm!!!טובכן•

•http://www.nei.org/doc.asp?catnum=3&catid=267

/http://web.mit.edu/nuclearpower-הבעיהבכללדוןשמנסהח"דו•

אקדמיה בכיכר
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?האמנם

אקדמיה בכיכר
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בגללרקהאם)עולהחמצניהדוהפחמן
(?האדםפעילות

תמידלאהאם)משתנההאווירמזג
(?השתנה

למעלההנקודותשתיבאמתהאם-אבל
?נתיק-בלתיבקשרקשורות

מסתבר.קצרשלנוהזיכרון:בטוחאחדדבר
כההיתה1940-1975ביןההתקררותשתקופת

:בסגנוןוכתבותמאמריםלפרסוםשהביאהניכרת

אקדמיה בכיכר

שהביאהניכרתכההיתה1940-1975ביןההתקררותתקופת.קצרשלנוהזיכרון•
:בסגנוןוכתבותמאמריםלפרסום

• The continued rapid cooling of the earth since WWII is in accord with
the increase in global air pollution associated with industrialization,
mechanization, urbanization and exploding population (Reid Bryson,
"Global Ecology; Readings towards a rational strategy for Man", 1971)

• This cooling has already killed hundreds of thousands of people. If it
continues and no strong action is taken, it will cause world famine,
world chaos and world war, and this could all come about before the
year 2000. (Lowell Ponte "The Cooling", 1976)

...שנה30לפנירקהיהזה•

,הבריטי4מבוסס על הסרט של ערוץ 
The Great Global Warming Swindle ,ועל אתר

http://www.greatglobalwarmingswindle.com/apocalypse_then.html

!...  מתקררא"כדו
(1940-1970)

• http://en.wikipedia.org/wiki/Global_cooling

אקדמיה בכיכר
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...הפחמן דו חמצני" רעל"
ביותרחשובמרכיבהינו-למעשה!!!אויבאיננוחמצנידושפחמןלהביןחשוב•

.החייםתהליכילכל

אותוקושרים-אורובעזרת,מהאוויראותו"לוקחים"צמחים•
(הכל...עצה,עלים)שלהםהרקמהאתומייצרים

CO2פוטוסינתזה• + H2O + sunlight energy→ (CH2O) + O2(g)

מדייותרשיירדאסורריכוזו,ולכן!צמחיםאין-בלעדיו-אומרהווה•

לפעילותאנרגיהמשיגיםוכך"נושמים"(הצמחיםגם)החייםהתאיםכלשנימצד•
:שלהם

CO2שריפה,נשימה• + H2O + metabolic energy  (CH2O) + O2(g)

.לצמחייהבהתאם,השנהעונותביןהבדליםלראותניתןפתוחשבמקוםיוצא•

.(...לרגעומרגע)לעונהומעונהלמקוםממקוםקיצוניבאופןמשתנהשריכוזומכאן•

חלקיותמדידותוישנן)האחרונותהשנים50בבהתמדהנמדדתשלובריכוזעליה•
.(אחורניתשנה150שהולכותיותר

ונחשבת,אנטרופוגניותשרובןלתופעותמיוחסתהאחרונותהשנה150שלזועליה•
.הארץכדורשלבטמפרטורהלעליההעיקריתלסיבה

...הדבריםאתקצתנבחןבואאך.יתכן•

אקדמיה בכיכר

?למה השמיים כחולים

ביעילותמפזריםהחלקיקים.ומתפזרלאטמוספרהחודראור•

מתפזר(כחול,סגול)קטןגלבאורךאור:לגודלםבהתאםאור

גדולהיותרהרבהביעילות

כחולגווןלשמייםנותניםהמפוזריםאור"חלקיקי"וכך•

או/ואבקהרבהכשישנגמריםהכחולים"חלקיקים"האבל•

(שקיעה,זריחה)ארוכהדרךעוברתכשהקרן

..."האדומים"רקונשארים...•

אקדמיה בכיכר
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Radiation interacting with the atmosphere

• Blue light at top is scattered solar radiation

• Red light has traveled through a long distance of 
atmosphere from which the shorter (~ blue) wavelengths 
have been scattered

• Grayish-red band - reduction of radiation by dust and 
gases from the Mt. Pinatubo eruption 14 mo. earlier

NASA image from Space Shuttle in Graedel, T.E. and Crutzen, P.J. (1995) Atmosphere, Climate and Change

Based on 
T. Dunne, UCSB

אקדמיה בכיכר

Reflection of Radiation
• Radiation making contact with some 

material is simply redirected away from 
the surface without being absorbed.

• Angle of incident radiation = angle of 
reflected radiation. 

• Albedo = reflected radiation / incident 
radiation.

• When light strikes a mirror, it is 
reflected back as a beam of equal 
intensity, in a manner known as 
specular reflection. 

Based on 
M.McLane, NWS

אקדמיה בכיכר
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Atmospheric Scattering

• Radiation is reflected from an object as a large 
number of weaker rays traveling in different 
directions.

• Scattering can be from large solid surfaces, 
gas molecules, particulates, and small 
droplets.

• Scattering is wavelength dependent.

• Radiation is scattered both back to space and 
toward the surface.

• Scattered energy reaching Earth’s surface is 
thus diffuse radiation, which is in contrast to 
unscattered direct radiation.

Based on 
M.McLane, NWS
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Rayleigh Scattering

• Scattering agents

Less then one-tenth   

wavelength of 

incoming radiation

• Most effective for those 

colors with the shortest 

wavelengths.

Based on 
M.McLane, NWS

Based on 
Hyperphisics

אקדמיה בכיכר
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http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/atmos/blusky.html
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Mie Scattering

• Scattering by aerosol particles 

considerably larger than air 

molecules

• Tendency to scatter longer 

wavelengths than  Rayleigh 

scattering does.

• Air pollution can enhance 

effect.

Based on 
M.McLane, NWS

Based on 
Hyperphisics

אקדמיה בכיכר

The sky appears blue because gases and particles in the atmosphere scatter some of the 

incoming solar radiation in all directions. Air molecules scatter shorter wavelengths 

most effectively. Thus, we perceive blue light, the shortest wavelength of the visible 

portion of the spectrum.Based on 
M.McLane, NWS

Based on 
Hyperphisics
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http://www.freefoto.com/preview.jsp?id=15-17-28&k=Sunset+over+the+sea
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/atmos/blusky.html
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/atmos/blusky.html
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Sunrises and sunsets appear red because sunlight travels a longer path

through the atmosphere. This causes a high amount of scattering to remove

shorter wavelengths from the incoming beam radiation. The result is sunlight

consisting almost entirely of longer (e.g., red) wavelengths.

Based on 
M.McLane, NWS

Nonselective Scattering
• The water droplets in clouds 

are considerably larger than 

suspended particulates

• All wavelengths of incoming 

radiation are scattered about 

equally

Based on 
M.McLane, NWS

אקדמיה בכיכר

83

84



2 February 2021

43

...דוגמה

• As you 

approach the 

sun's direction, 

the Mie 

scattering 

accounts for a 

larger fraction of 

the total light, 

and the Mie 

scattered light is 

essentially 

white. 

Based on
http://hyperphysics.phy-

astr.gsu.edu/Hbase/atmos/

blusky.html#c5

אקדמיה בכיכר

עוד מקורות

• College DuPage: 

weather.cod.edu/karl/Unit1_Lecture2.ppt

• UNC: 
http://facstaff.unca.edu/chennon/classes/atms223/ppt/global_energy_balance.ppt

• Mike McLane, NWS: wwwagwx.ca.uky.edu/aen599/powerpoint/radiation2.ppt

• Tom Dunne, UCSB: 
www.bren.ucsb.edu/academics/courses/203/Lectures/02_EnergyBalanceoftheEarthSystem.ppt

העבריתהאוניברסיטה•
•mhtml:http://web.mscc.huji.ac.il/synlab/Courses/Items/40109/2007/Lesson3.mht!Lesson3_files/frame.htm

אקדמיה בכיכר
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http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/atmos/blusky.html
http://facstaff.unca.edu/chennon/classes/atms223/ppt/global_energy_balance.ppt
http://wwwagwx.ca.uky.edu/aen599/powerpoint/radiation2.ppt
http://www.bren.ucsb.edu/academics/courses/203/Lectures/02_EnergyBalanceoftheEarthSystem.ppt
mhtml:http://web.mscc.huji.ac.il/synlab/Courses/Items/40109/2007/Lesson3.mht!Lesson3_files/frame.htm

