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Havacılık Meteorolojisi Ders Notları 

 

1. Atmosfer ve İçeriği 



Atmosfer - Tanım  

■ Atmosfer: Yunanca atmos(nefes) 

ve sphere(küre) kelimelerinin 

birleşmesinden meydana gelmiştir. 

■ Atmosfer nereye kadar uzanır? 

■ Üst sınırı teorik olarak bulunmamakla 

birlikte atmosfer basıncının sıfır veya 

değişmez olduğu yer, atmosferin 

tepe noktası olarak kabul 

edilmektedir. 

■ Atmosfer kalınlığı ne kadardır? 

■ Atmosferin kalınlığı enleme göre 

değişmekte olup 800–1000 km’dir.  



Atmosfer - Tanım  



Isı ve Işık kaynağı: Güneş   

■ Tüm gezegenler için ısı ve ışık 

kaynağıdır. 

■ Güneş'in çapı Dünya'nın çapının 109 

katı (1.5 milyon km); hacmi 1,3 milyon 

katı ve ağırlığı 333.000 katı kadardır. 

■ Yüzey kütlesinin %74'ünü ve 

hacminin %92'sini  hidrojen, kütlesinin 

%24-25'ünü ve hacminin %7'sini 

helyum oluşturur 

■ Geri kalan kısım ise Fe, Ni, O, Si, S, 

Mg, C,Ne,Ca,ve Cr gibi diğer 

elementlerden oluşur. 



Isı ve Işık kaynağı: Güneş  

■ Güneş'in yüzey sıcaklığının 

yaklaşık 5.780 K 

■ Saniyede 600 milyon 

ton hidrojen, helyuma dönüşür. 

■ Bu da, Güneş`in her geçen 

saniye 4,5 milyon ton 

hafiflemesine yol açar. 

■ Güneş'teki füzyon olayı 

sonucunda kızıl kırmızımsı bir 

alev 15-20 bin km yükselir ve 

Güneş Fırtınası meydana 

gelir.  



Isı ve Işık kaynağı: Güneş  

■ Dünyanın manyetik kalkanı ‘manyetosfer’   



Euroralar  



Mevsimler  

■ Ortalama Güneş-dünya mesafesi : ortalama 150 milyon km. 



Atmosfer olmasaydı?  

■ Güneş ışınları doğrudan 

yeryüzüne ulaşırdı.  

■ Gündüz-gece sıcaklık farkı 

fazla olurdu. 

■ Uzaydaki her türlü 

nesneler(meteor, uydu, vs. 

sürtünme olmaksızın dünyaya 

çarpar ve büyük deliklere 

neden olurdu. 



Atmosfer içeriği 

■ Yunanlı felsefeciler, kâinatın 4 temel 

maddesini toprak, su, ateş ve hava 

olarak tanımlamışlar.  

■ 1800’li yıllarda John Dalton gibi bilim 

adamları, atmosferin esasında farklı 

gazlardan oluşan bir karışım olduğunu 

söylemişlerdir.  

■ John Dalton, atmosferdeki gaz 

bileşenlerini nitrojen, oksijen ve 

yanmayan başka bir gaz(Argon) olarak 

açıklamıştır. 

■ 1920 li yıllarda spectrometre icadı ile 

atmosferde daha düşük miktarda 

bulunan gazların tespit edilmesi 

mümkün olmuştur. 



İdeal Gaz Denklemi 

■ İdeal gaz denklemi: PV=nRT 

■ Dalton Kısmi Basınç Kanunu: 

Birbirleriyle reaksiyona girmeyen 

gazların oluşturduğu karışımın 

basıncı, karışımda bulunan gazların 

kısmi basınçları toplamına eşittir. 

 PT=PA+PB 

■ Sabit sıcaklıkta : P1V1=P2V2 

■ Sıcaklık nedir, nasıl ölçülebilir? 

■ Sıcaklık, gazın iç moleküler 

aktivitesinin ölçütüdür. Başka bir 

deyişle, gaz moleküllerinin ortalama 

kinetik enerjilerinin santigrad, 

fahrenheit ve mutlak sıcaklık (kelvin) 

cinsinden ifadesidir. 



Atmosferdeki gazlar 
Gazlar Sembol Hacimsel Yüzde (%) 
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Nitrogen N2 78.08 

Oksijen O2 20.95 

Argon  Ar 0.93 

Neon  Ne 0.0018 

Helyum He 0.0005 

Hydrojen H2 0.00006 

Xenon Xe 0.000009 
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Su Buharı H2O 0-4 

Karbondioksit CO2 368 ppm 

Metan CH4 1.7 ppm 

Nitrojen oksitler NO, NO2, N2O 0.3 ppm 

Ozon O3 0.04 ppm 

 Partiküller (kül, toz, is, tuz, vs) 0.01-0.15 ppm 

Kloroflorokarbonlar CFCs 0.0002 ppm 

Karbon monoksit CO değişken 

Sülfür dioksit SO2 değişken 



Atmosferdeki kirleticiler  

■ Temel kirleticiler: NOx,CO,CO2,SO2, partiküller 

■ Kirletici kaynakları: doğal kaynaklar ve 

insan faaliyetleri sonucunda meydana 

gelen(antropojenik) kaynaklar 

■ Doğal kaynakları: volkanik patlamalar, orman 

yangınları, toz fırtınaları, okyanuslar ve 

denizler ve bitkiler(COx) olarak gösterilebilir.  

■ Antropojenik kaynaklar: Ulaştırma (uçaklar, 

motorlu taşıtlar, demiryolları ve gemiler), 

endüstri (termik santraller, endüstriyel 

prosesler ve katı atık yakma tesisleri) ve 

ısınma (katı, sıvı, gaz yakıt sobaları ve 

kalorifer kazanları) olarak sıralanabilir. 

■ Kirleticiler solunum yolu ile sağlığa doğrudan, 

asit yağmurları ile de dolaylı etki ederler.  



Sera Gazları 

■ En önemli sera gazları: 

Karbondioksit (CO2), Su 

Buharı(H2O), Ozon(O3), Nitrojen 

oksitler (NO, NO2, N2O) ve 

kloroflorokarbon(CFCs) 

■ Sera gazlarının en önemli etkileri, 

dünya tarafından yayınlanan 

radyasyonu absorblamaları ve 

dolayısıyla sıcaklığın artmasına 

sebebiyet vermeleridir. 

Sera Gazı Yüzde katkıları(%) 

Su Buharı 36-70 

Karbon dioksit 9-26 

Metan 4-9 

 Ozon 3-7 



CO2 Değişimi- Küresel Isınma? 
■ Kaynakları: Bitkilerin çürümeleri, 

volkanik patlamalar, fosil yakıtların 

yanması 

■ CO2 nin atmosferden çekilmesi 

bitkilerin fotosentezi ile olur. Daha 

sonra CO2 dallarda ve köklerde 

depolanır.  

■ Okyanuslar devasa bir CO2 

reservuarlarıdır. Okyanuslar 

atmosferden 50 kat daha fazla CO2 

içermektedir. 

■ 1958’de yapılan ilk gözlemden bu 

yana ~%20 oranında bir artış 

meydana gelmiştir. 

Mauna Loa Gözlemevi, Hawai 

 

 Dünya'nın atmosfere yakın yüzeyinin 

ortalama sıcaklığı ~13oC dir 

  20. yüzyılda ortalama sıcaklık           

0.6 (± 0.2) °C artmıştır 

  2030 yılına kadar bu miktarın 2 

dereceye yaklaşması beklenmektedir. 

 



Atmosferde Su Buharı 

■ Diğer gazlar gibi görünmezdir. 

■ Buharlaşma ile katı halden gaz hale 

geçer. 

■ Yoğuşma ile gaz halden tekrar sıvı 

hale geçer. 

■ Atmosferde aynı anda katı, sıvı ve gaz 

formunda bulunabilen tek maddedir.  

■ Yoğuşma esnasında açığa çıkan gizli 

ısı, atmosfer, özellikle fırtınalar, 

kasırgalar, için önemli bir enerji 

kaynağıdır.  

■ Yağışın ana kaynağı olduğu için 

dikkatle takip edilir. 


