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1. Beskriv hvordan, i ’normale’ forhold, havoverflate-temperatur, atmosfærisk sirku-
lasjon og nedbørsmøsteret varierer fra øst til vest i det tropiske Stillehavet. Hvordan
forandrer dette seg når fenomenet El Niño inntreffer? Hvilke positive tilbakekoblings-
mekanismer forsterker dette fenomenet.

2. Hvorfor er sesongvariasjonene mye større i innlandet enn ved kysten?

3. Beskriv de tre variablene i jordas bane rundt sola som inngår i Millankovitch-
syklene. Hvor lang periode har svingningene i disse variablene (cirka)? I hvilken
grad kan variasjoner i disse variablene forklare svingningene mellom istider og
mellom-istider de siste fem millioner årene?

4. Figur 5.2 i læreboka viser at solinnstrålingen midt på sommeren er større i polom-
rådene på sommerhalvkula enn på ekvator. Hvorfor holder bakketemperaturen seg
likevel lav gjennom sommeren i polområdene?

5. Figur 5.21 i læreboka viser ’mean meridional circulation’ (MMS), mens Figur 5.6 i
læreboka viser meridional energitransport. Hva kalles de sterke sirkulasjons-cellene
i tropene, og hva driver dem? Hvordan kan det ha seg at MMS er så svak på midlere
breddegrader når det er der energitransporten er størst?

6. Figur 3.1 i læreboka viser et typisk temperaturprofil gjennom atmosfæren. Vi kan
identifisere tre energikilder: bakken, stratosfæren og termosfæren. Hvilke prosesser
er det som tilfører energi til hver av disse lagene?

7. Hvor stort blandingsforhold har vi av hhv. CO2, H2O og O3 i 20 km høyde sammen-
liknet med bakken (omtrent likt, mye større eller mye mindre)? Kan du forklare
hvorfor forskjellen er så stor for de gassene dette gjelder?

8. Hva menes med hhv. en positiv og en negativ tilbakekoplingsmekanisme i klimasys-
temet. Nevn minst 2 eksempler på en positiv tilbakekopling og 2 eksempler på en
negativ tilbakekopling.

9. Tetthetsforskjeller er svært viktige for sirkulasjonen både i hav og atmosfære. Beskriv
på hvilken måte og i hvor stor grad tettheten til hhv. luft og sjøvann påvirkes av
trykk, temperatur og fuktighet / salinitet. Hvor store relative variasjoner har vi
typisk for tettheten i hhv. havet og atmosfæren?

10. Bruk Ekman-teori til å forklare hvorfor vindstresset på havoverflaten (se Figur 10.2
i læreboka) fører til at vannet i det øverste laget i havet konvergerer (hoper seg opp)
ved 30◦N og synker (se Figur 10.11 i læreboka).
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11. Det er ingen energisluk på bunnen av havet. Forklar hvorfor temperaturen i dyphavet
likevel er mye lavere enn ved overflaten på lave bredder.

12. Gjennom hvilke prosesser kan havet avgi energi til atmosfæren?

13. Hvorfor er nedbør nesten alltid forbundet med oppadgående bevegelser?

14. Hva mener vi med emisjonstemperaturen til jorda? Vil den øke / avta / ikke endre
seg dersom

a) den plantære albedoen øker

b) konsentrasjonen av drivhusgasser øker

c) solas energiutstråling øker

d) jordas aksehelning (obliquity) øker

e) avstanden mellom jorda og sola øker

15. Når forskerne studerer hvordan klimaet har vært langt tilbake i jordas historie, har
de ingen direkte observasjoner og må derfor bruke ulike proxyer. Beskriv kort noen
av disse.

16. Hva slags stråling er det en gass må absorbere dersom den skal fungere som en
drivhusgass, og hvilken effekt har drivhusgasser på klimasystemet? Hvilke gasser
er de viktigste drivhusgassene i atmosfæren? Hvilken av dem bidrar aller mest til
drivhuseffekten?

17. Hva mener vi med albedoen til en overflate? Rangér følgende overflater etter albedo:
nysnø, skog, hav, sand-ørken.
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