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Koldioxidens mättnad – detaljer om beräkningarna
av Pehr Björnbom

Matematisk modell och ekvationer

Den matematiska modellen består av jordytan och ovanför denna en troposfär. Jordytan antas ha 
temperaturen T g K. Troposfären antas ha en och samma temperatur alltigenom nämligen T t K. 
Detta är en mycket enkel modell som beskrivs av Andrews i avsnitt 8.5. Andrews framhåller att 
modellen trots sin enkelhet och antagandet om isoterm troposfär ändå ger korrekta svar på de 
problem som behandlas här.

Ekvationen för strålning i uppåtgående riktning från  troposfären och uppåt, ekvation 8.25 i 
Andrews, är:

F 
= B g1− Bt (1)

där transmittansen som funktion av frekvensen beräknas enligt formel 8.26 i Andrews:

=exp −1.66∫k   z a z dz 

och svartkroppsstrålningen per kvadratmeter och sterradian från jordytan, som funktion av 
frekvensen, beräknas enligt Plancks funktion, ekvation 3.1 i Andrews:

B g=B T g =
2h3

c2 {exp[h/k B T g ]−1}

där T g är jordytans absoluta temperatur. 

Bt för troposfären beräknas med samma ekvation men med troposfärens temperatur T t i 
stället för jordytans.

Vi tänker oss nu att vi ökar blandningsförhållandet mellan växthusgasen och luften så att det nya 
blandningsförhållandet är  gånger det ursprungliga. Vi antar att växthusgasen är väl omblandad 
i atmosfären vilket innebär att blandningsförhållandet är det samma oberoende av tryck och 
temperatur. Om vi betecknar den ursprungliga koncentrationen av växthusgas med index 0 så blir då 
den nya koncentrationen:

a  z =a0  z 

Den ursprungliga transmittansen är:

 0=exp −1.66∫ k  z a 0  z dz 

Transmittansen efter koncentrationsökningen blir:
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=exp −1.66∫ k  z a  z dz =exp−1.66∫ k   z a 0 z dz 
=[exp −1.66∫ k  z a0  z dz ]


= 0



Vi finner alltså att om vi ökar växthusgashalten   gånger så blir den nya transmittansen den 
ursprungliga upphöjd till  . Om vi fördubblar växthusgashalten skall vi alltså kvadrera 
transmittansen. Eftersom transmittansen har värden mellan noll och ett minskar den när 
blandningsförhållandet ökar.

Lägg märke till att om transmittansen är ett eller 
noll så förändras den inte när 
blandningförhållandet ändras. 

Den första termen i ekvation (1) motsvarar den 
strålning som kommer från jordytan och som når 
rymden utan att absorberas av troposfären. Den 
andra termen motsvarar den strålning som 
emitteras uppåt från troposfären. Parentesen 
1− är egentligen emissiviteten, men då 

man antar att det råder lokal termisk jämvikt skall 
denna enligt Kirchhoffs lag vara lika med 
absorbansen som är lika med uttrycket i 
parentesen.

Ekvation (1) kan också skrivas

F 
=B g1−Bt−B g

Detta visar att en förändring av transmittansen inte får någon effekt om jordytan och troposfären har 
samma temperatur. All strålning som går ut i rymden kommer då oavsett transmittans och 

växthusgashalt att bli som om den skulle komma 
från en svartkropp med jordytans temperatur, 
vilken då är lika med troposfärens temperatur.

Förklaring av figurerna
För att kunna beräkna den strålning som lämnar 
planeten enligt ekvation (1) måste vi kunna 
beräkna transmittansen  för varje 
våglängd/frekvens. 

Figur 1 visar transmittansen som funktion av 
frekvensen för de två olika fall som vi räknat på 
här, i ena fallet en koldioxidliknande gas med ett 
mättat dike med branta sidor, i det andra fallet en 
omättad gas.

I figur 2 beräknas kurvan för svartkroppsstrålning 
vid T g genom att sätta transmittansen lika med 
1 i ekvation (1) F 

 =F
 1=B g . 

Kurvan för svartkroppsstrålning vid T t får man genom att sätta transmittansen lika med noll 
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F 
 =F 

 0=Bt . Kurvan för den koldioxidliknande gasen får man genom att använda 
motsvarande transmittans, den blå kurvan enligt figur 1, vid beräkningen av F 

  . Kurvan för 
fördubblad gashalt får man genom att använda kvadrerade värdena av transmittansen, dvs man 
beräknar F 

 
2 .

I figur 3 har kurvorna beräknats på samma sätt 
som i figur 2 med det undantaget att att man 
använder den gröna kurvan för transmittansen för 
en omättad gas i stället för den koldioxidliknande 
gasen från figur 1.

Förklaring av ytberäkningarna
För att beräkna den totala strålning som avges 
från troposfären upp mot rymden så måste man 
beräkna motsvarande ytor i figur 2 och 3 genom 
att integrera över det aktuella frekvensintervallet:

I=∫
a

b

F 
  d 

Detta är alltså ytan under kurvan F 
   .

För att beräkna den totala växthuseffekten av en växthusgas skall vi jämföra utstrålningen från 
troposfären utan växthusgas, i detta fall motsvarar detta att transmittansen är lika med ett så att all 
strålning passerar obehindrat, med utstrålningen med växthusgas. Ytan mellan dessa två kurvor 
motsvarar den totala växthuseffekten.

Enligt figur 2 får vi

I tot=∫
a

b

F
 1−F

  d   = 41 W/m2

Enligt figur 3 får vi

I tot=∫
a

b

F
 1−F

  d   = 39 W/m2

För att beräkna effekten av en fördubblad växthusgashalt skall vi jämföra kurvorna för utgående 
strålning före och efter fördubblingen. Ytan mellan kurvorna visar hur mycket utgående strålning 
ändras vid fördubblingen om allt annat i troposfären hålls konstant.
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Enligt figur 2 får vi

I 2x=∫
a

b

F
 −F 

 
2 d   = 3,7 W/m2

Enligt figur 3 får vi

 I 2x=∫
a

b

F
 −F 

 
2 d  = 31 W/m2
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