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Albedo	og	temperatur	
	
Formål:		
I	øvelsen	undersøges	det	hvordan	Solen	påvirker	 forskellige	overflader	og	hvordan	dette	påvirker	
albedoen.		
	
Baggrundsviden:		
Stråling:	 Jorden	 både	 modtager	 og	 afgiver	 kortbølget	 og	 langbølget	 stråling	 (elektronmagnetisk	
stråling),	hvilket	kan	opstilles	i	strålingsbalancen:	
	

S" + S$ + L" + L$ = R(	
	
hvor,		 Si	=	indkommende	kortbølget	stråling,		

Su	=	udgående	kortbølget,		
Li	=	indgående	langbølget,		
Lu	=	udgående	langbølget	(infrarødt)	og		
Rn	=	nettostrålingen.		

	
Den	kortbølgede	stråling	er	bølgerne	fra	solen,	der	går	ned	gennem	atmosfæren.	En	del	af	denne	
stråling	når	imidlertid	aldrig	ned	til	jordoverfladen,	da	den	spredes,	reflekteres	af	vanddråber,	støv	
og	andre	partikler	i	atmosfæren,	eller	absorberes	og	går	til	opvarmning.	En	del	af	den	kortbølgede	
indstråling	bliver	direkte	reflekteret	som	kortbølget	udstråling	af	jordoverfladen.		
Hvor	den	kortbølgede	udstråling	er	begrænset	 til	 dagstimerne,	udsender	 jorden	dertil	 langbølget	
stråling	på	alle	tidspunkter	af	døgnet.	Hvor	stor	denne	strålingsmængde	er,	afhænger	af	temperatur	
frem	 for	 overfladestruktur.	 Den	 langbølgede	 indstråling	 fremkommer	 ved,	 at	 en	 del	 af	 den	
terrestriske	stråling	absorberes	af	atmosfæren	på	vej	ud	og	bliver	til	en	atmosfærisk	modstråling.		
Størrelsen	 af	 de	 forskellige	 komponenter	 hænger	 tæt	 sammen	med	 skydække.	 Er	 himlen	meget	
overskyet,	blokeres	der	for	en	stor	del	af	den	kortbølgede	indstråling,	mens	mindre	af	udstrålingen	
fra	jorden	får	mulighed	for	at	slippe	igennem	
	
Albedo:	En	overflades	albedo	er	et	mål	for,	hvor	stor	en	del	af	solindstrålingen	den	er	i	stand	til	at	
reflektere.	Det	er	en	størrelse,	der	varierer	mellem	0	og	100%,	hvor	et	 ideelt	 sort	 legeme	har	en	
albedo	på	0%,	mens	det	for	et	hvidt	vil	ligge	på	100%.	Albedoen	indgår	indirekte	i	strålingsbalancen	
som	forholdet	mellem	kortbølget	ind-	og	udstråling:	
	

α =
S$
S"
∙ 100	%	
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Simpelt	forsøg:	
Til	 forsøget	 skal	 der	 bruges:	 En	 lampe,	 et	 termometer,	 sort	 og	 hvidt	 papir	 og	 sølvpapir.	
Termometeret	 ligges	henholdsvis	under	det	sorte,	hvide	og	sølvpapir.	Det	er	naturligvis	vigtigt,	at	
lampen	står	 i	præcis	 samme	afstand	 fra	papiret	ved	alle	 forsøg.	Temperaturen	måles	med	 jævne	
mellemrum	og	noteres	(eller	en	computer	bruges	til	at	logge	data).		
	
Hvor	 hurtigt	 stiger	 temperaturen	 ved	 de	 forskellige	 overflader?	 Er	 der	 forskel	 på,	 hvor	 hurtigt	
temperaturen	stiger?	
	

	
	
Udvidet	forsøg:	
Hvordan	bliver	forskellige	overfladers	temperatur	og	albedo	påvirket	gennem	en	hel	dag.		
Den	 stråling,	 der	 af	 en	 overflade	 ikke	 reflekteres,	 bliver	 absorberet	 og	 bruges	 af	 plantedækket	
(fotosyntese),	 til	 fordampning	eller	opvarmning	af	 jorden.	At	overflader	kan	se	vidt	 forskellige	ud	
hvad	angår	f.eks.	materiale,	vegetationsdække,	skråning	og	farve	medfører	at	albedoværdien	 ikke	
er	ens.	Det	er	her	vigtigt	at	huske,	en	albedoværdi	dels	varierer	fra	overflade	til	overflade,	men	også	
varierer	 over	 den	 samme	 flade	 i	 løbet	 af	 dagen.	 Dette	 skyldes,	 at	 solens	 indfaldsvinkel	 påvirker	
værdien.	Denne	faktor	gør	sig	især	gældende	ved	havets	albedo,	hvor	vandoverfladen	bevirker,	at	
størstedelen	af	 strålingen	 reflekteres	ved	store	 indfaldsvinkler	 (målt	 fra	 lodret),	da	vandet	 lettere	
kan	bøje	disse	lysbølger	af	end	ved	mindre	vinkler	(reflekteres),	hvor	strålingen	primært	absorberes.	
Dertil	kommer,	at	der	er	forskel	på,	om	himlen	er	dækket	af	skyer,	hvilket	giver	stor	diffus	stråling,	
eller	om	sollyset	kan	komme	uhindret	ned	til	jorden.	
	
Jordvarmeflux		
Ved	jordoverfladen	sker	der	en	varmeudveksling,	der	omfatter	jordlagene	ned	til	den	dybde,	hvor	
temperaturen	 forbliver	 konstant.	 Denne	 dybde	 varierer	 alt	 efter	 årstid	 og	 hvilken	 tidsskala	 man	
arbejder	med.	På	årsbasis	varierer	dybden,	hvor	der	kan	tales	om	jordvarmeflux	på	5	–	22	m,	mens	
det	på	daglig	basis	kun	er	lagene	ned	til	ca.	1	m,	der	berøres.		
Hvis	temperaturen	aftager	med	dybden,	er	der	tale	om	en	transport	af	varmen	væk	fra	overfladen	
og	 der	 er	 således	 tale	 om	 en	 nedadgående	 jordvarmeflux.	 Dette	 ses	 i	 sommerhalvåret	 og	 i	
dagstimerne.	Omvendt	ses	det	i	vinterhalvåret	og	om	natten,	hvor	de	øvre	jordlag	er	som	en	dyne	
for	de	nedre	jordlag,	der	derfor	fungerer	som	en	form	for	isolation.		
	
Lav	et	praktisk	forsøg,	hvor	I	graver	en	halv	meter	ned	i	to	forskellige	materialer.	Det	kunne	fx	være	
vådt/mørkegråt	 sand	 vs.	 Tørt/lyst	 sand	 (faktorer	 som	 struktur	 og	 farve	 påvirker	 temperaturen).	

En	 lampe	 lyser	på	materialer	med	forskellig	
albedo	(farve/reflektsionsevne)	og	tempera-
turen	noteres	løbende.	
	
Her	ses	hvordan	der	efter	et	par	minutter	er	
en	 tydelig	 forskel	 i	 temperatur	under	de	 to	
stykker	karton.		
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Grøn	græsplæne	vs	sort	 jordoverflade	 i	skov	 (overflade	og	påvirkning	fra	træer:	mindre	sol	men	 i	
læ).			
	
Mål	temperaturen	og	albedoen	på	overfladen,	ved	2	cm	og	ved	50	cm.	Start	fra	morgenstunden	og	
lav	 en	 måling	 hver	 anden	 time.	 Denne	 metode/øvelse	 kræver	 at	 der	 i	 løbet	 af	 døgnet	 ikke	 er	
markante	ændringer	i	temperaturen	og	indstrålingen	fx	i	form	af	skydække.		
	

Refleksionsspørgsmål:		
• I	forhold	til	afsmeltning	af	is	i	vand	vs.	på	land;	vil	en	afsmeltning	af	is	i	vand	kunne	medføre	

havspejlstigninger?	(Hint:	 Ikke	direkte.	Men	 i	og	med	at	 isen	smelter,	vil	overfladen	skifter	
fra	hvid	til	sort	og	dermed	ændre	albedoen	–	temperaturstigning	(også	på	land)	vil	være	en	
konsekvens	 heraf,	 som	 potentielt	 vil	 kunne	 resultere	 i	 is-afsmeltning	 på	 land	 à	 øget	
havspejl.	

• Hvad	sker	der	når	isen	begynder	at	smelte	væk?		(Hint:	Når	havisen	smelter,	kommer	mere	
af	 havoverfladen	 til	 syne,	 og	 der	 kan	 fordampe	 mere	 vand	 op	 i	 atmosfæren.	 Det	
fordampede	 vand	 kommer	 senere	 ned	 på	 jorden	 igen	 som	 nedbør.	 Så	 måske	 får	 vi	 i	
fremtiden	mere	regn	og	sne	i	Danmark?)	


