
Återstrålning 
Jorden, betraktad som en fast svartkropp utstrålar i ett kontinuerligt frekvens/våglängds-band 
inom det infraröda våglängdsområdet. Den utstrålade energin är proportionell till jordytans 
temperatur i fjärde potens enligt Stefan-Boltzmanns lag. Det bredbandiga kontinuerliga spektrat 

förklaras av att molekylerna i solida kroppar har en kollektiv karaktäristik genom den nära 
växelverkan som sker i den fasta kroppen. Atmosfären, i egenskap av en gas, uppvisar däremot 
strålningsegenskaper som karakteriserar de enskilda ingående molekylernas egenskaper eftersom 
molekylerna i en gas inte växelverkar på samma sätt som i en fast kropp. Den översta heldragna 
kurvan i Figur 4 visar svartkroppsstrålningen från en kropp vid temperaturen -1 °C som får 
representera jordytan i detta resonemang.


Delar av den infraröda utstrålningen absorberas av de få koldioxidmolekyler (och vattenmolekyler) 
som finns i atmosfären, eftersom de har flera resonansband inom det aktuella 
våglängdsintervallet. Detta framgår av Figur 2 ovan. Av denna anledning benämns koldioxiden 
ibland som ”växthusgas”. En gasmolekyl som exciteras till en högre energinivå återgår alltid förr 
eller senare till sin grundnivå genom att emittera samma frekvens som den tidigare har 
absorberat. I koldioxidens fall emitteras strålningen ”omedelbart” till omgivningen. Emissionen 
kommer nu att, i statistisk mening, stråla ut sin energi i alla riktningar, hälften med en komponent 
uppåt och hälften med en komponent nedåt, där den ursprungliga svartkroppsstrålningen från 
jordytan enbart var riktad uppåt. I det avseendet har koldioxidmolekylen påverkat strålningen så 
att den delvis omriktas mot jordytan, så kallad återstrålning. Under processen kommer naturligtvis 
den emitterade energin att kunna excitera omgivande koldioxidmolekyler i en likadan process. När 
strålningen så småningom når så högt i troposfären att tätheten av koldioxid är så låg att 
strålningen inte längre kan existera några molekyler ovanför, kommer strålningen att gå förlorad till 
den omgivande rymden. På samma sätt kommer, i gränsskiktet mot jorden, den nedåtgående 
strålningen att gå förlorad till jordytan. I Figur 4 visar den andra heldragna kurvan 
intensitetsfördelningen hos den utåtgående värmestrålningen. I detta fall är värdena beräknade  
för en kall och torr atmosfär som nämnts (”Midlatitude winter model”).  Vi noterar att denna 
utåtgående strålning nära nog ansluter till svartkroppskurvan i intervallet 8-13  µm. Det dubbla 
absorptionbandet vid 9-10 µm är ett undantag, och vi vet från  Figur 2 att det beror på absorption 
av vattenånga (H2O) och koldioxid (CO2). Figuren bekräftar alltså att i  atmosfäriska fönstret 8-13 
µm kan jorden stråla ut nära nog som en svart kropp genom en torr och kall atmosfär. Det ser 
alltså inte ut så här ovanför tropikerna. Om det blir mera vattenånga och/eller koldioxid, så 
reduceras denna utstrålning. Detta är kärnan i  den atmosfäriska  växthuseffekten.


Figur 4 Radiansen i troposfären (Handbook of Optics) 



Återstrålningen visas i den streckade kurvan. Den är beräknad instrålning från atmosfären mot 
jordytan – dvs den omdiskuterade återstrålningen. Man ser direkt att återställningen har ett 
våglängdsberoende som är motsatt utgående strålningen. Detta är i överensstämmelse med en 
fundamental princip. Om atmosfären inte kan absorbera i 8-13 intervallet, då kan den inte heller 
utsända strålning i detta intervall. Det motsatta gäller också, dvs i intervallet 14-17 µm, där 
atmosfären är starkt absorberande, där kan den stråla ut. En svart kropp har maximal emittans 
därför att den absorberar all inkommande strålning.


Den beskrivna modellen med återstrålning från en kall troposfär till en varm jordyta har kritiserats 
för att den skulle strida mot Termodynamikens andra huvudsats. Argumentet mot detta är att 
termodynamikens andra huvudsats skulle innebära att nettostrålningen från den varma kroppen 
till den kalla alltid måste vara större eller lika med noll. I vår modell skulle inte den kalla atmosfären 
värma upp den varmare jordytan utan endast minska nettostrålningen från den varma kroppen till 
den kalla. Värmestrålningen från jorden värmer inte heller upp atmosfären.


En termodynamisk fundamentalist skulle också  kunna oroas av att i  14-17 intervallet, där strålar 
den kalla atmosfären mer mot jorden, än vad den varmare jordytan strålar ut genom atmosfären. 
Återigen är det den totala effekttransporten som styrs av termodynamiken. I ett enstaka 
våglängdsintervall bryts inte någon princip. Om vi istället betraktar ytorna under respektive kurva 
(dvs integralerna), motsvarar de den totala strålningstransporten. Det syns med ögonmått att den 
totala utstrålningen är större än den totala instrålningen.

Strängt taget är det inte nödvändigt att  utstrålningen är större än instrålningen.   I den totala 
effekttransporten ingår också bidrag från ledning, konvektion och förångning/kondensation. I 
tropikerna är detta av stor betydelse, samtidigt som utstrålningen är kraftigt reducerad – där 
räcker det inte att räkna enbart med strålningen.


Grunden för att förstå strålningen genom atmosfären ges av Schwarzchild’s ekvation. Förklaringen 
av denna ges till exempel på Jack Bellamys klimatsida [Ref. 9]. Även i Wikipedia finns en utförlig 
förklaring [Ref. 10]. Notera att Schwarzchild’s ekvation ifrågasätts starkt av Claes Johnsson 
(professor i tillämpad matematik vid KTH) som ofysikalisk med hänvisning till termodynamikens 
grundsatser [Ref. 11].


















Figur 10 Koldioxid i atmosfären enligt IPCC
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