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NERACA RADIASI



Ferrel Cell
Polar Cell

Model ideal sirkulasi atmosfer
Catatan: sirkulasi sebenarnya tidak kontinu dalam ruang dan waktu
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Neraca Radiasi Ekuator – Kutub dan 
Sirkulasi Atmosfer
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Panas diserap oleh daratan (Beltrami et al. 2002)

Panas dibutuhkan untuk mencairkan gletser pada tingkat lebur maksimum 
(Houghton et al. 2001)

Panas diserap oleh atmosfer selama 1955-96 (Levitus et al. 2001)

Panas diserap oleh 
lautan

Panas dibutuhkan untuk mengurangi perluasan laut-es Antartika (de la Mare, 1997)

Panas dibutuhkan untuk mencairkan gletser gunung pada tingkat lebur maksimum
(Houghton et al. 2001)

Panas dibutuhkan untuk mencairkan laut-es BBU (Parkinson et al. 1999)

Panas dibutuhkan untuk mencairkan volume laut-es arktik abadi (Rotherock et al. 
1999)
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Perbandingan Penyerapan Panas

Estimasi komponen keseimbangan panas (1022 J) untuk periode 1955-1988

(after Levitus et al, 2005, GRL, VOL. 32, L02604, doi:10.1029/2004GL021592)
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1. Fluks panas bergantung pada 
perbedaan temperatur udara dan 
permukaan laut

2. Temperatur air yang 
relevan/berkaitan yaitu temperatur 
luar (skin temperature), bukan 
temperatur keseluruhan air (bulk 
temperature).

3. Skin temperature is maintained 
very close to bulk temperature by 
turbulent mixing within the ocean 
surface mixed layer except when 
the wind speed approaches zero.

Fluks Panas

1. Permukaan air menghasilkan 
sumber uap air yang seragam.

2. Sub-lapisan udara kental yang 
berdekatan dengan air dapat 
dianggap jenuh, dan pada 
temperatur permukaan air.

3. Penguapan dari permukaan 
memerlukan input panas laten dari 
air – sedikit mendinginkan 
permukaan. Kapasitas panas air 
yang besar dan percampuran 
turbulen dalam lapisan 
percampuran laut membatasi 
penurunan temperatur.

Fluks Panas Sensible Fluks Panas Laten
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Kesetimbangan Radiasi
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Dipantulkan awan, 
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Proses Adiabatik

• Proses adiabatik adalah proses 
dalam mana tidak ada energi yang 
masuk atau keluar dari sistem.

• Kebanyakan proses dalam atmosfer 
adalah proses adiabatik (atau 
hampir) 

– terutama proses yang melibatkan 
pergerakan vertikal udara.

– udara adalah konduktor panas yang 
jelek, dan pencampuran berjalan 
cukup lambat sehingga badan udara 
dapat mempertahankan identitasnya 
selama proses kenaikan.

• Dekat permukaan sering kali 
prosesnya adalah non-adiabatik.

Proses Adiabatik:

– Kenaikan plumes konvektif 

– Pengangkatan/subsidens skala 
besar

– Kondensasi/evaporasi dalam 
massa udara

Proses non-Adiabatik:

– Pemanasan/pendinginan radiatif

– Pemanasan/Pendinginan 
permukaan

– Kehilangan air lewat presipitasi

– Penambahan air dari evaporasi 
presipitasi yang jatuh
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• Lapse Rate bentuk yang diberikan 
kepada gradien temperatur 
vertikal.

• Penurunan temperatur terhadap 
ketinggian untuk udara kering
sebagai akibat pengurangan 
tekanan disebut “Susut 
Temperatur” Adiabatik kering
(Dry Adiabatic Lapse Rate) = -
9.8°C/km

≈ - 10 °C/km

~ 100C/km
1

km

9.8°C

Temperature

A
lt

it
u

d
e

Dry Adiabatic Lapse Rate
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• Kondensasi melepaskan panas 
laten, sehingga suhu udara 
jenuh mendingin lebih lambat
terhadap ketinggian 
dibandingkan dengan udara 
kering.

• Tidak ada nilai tunggal untuk 
susut suhu adiabatik jenuh. 
Ia bertambah dengan 
penurunan temperatur, mulai 
dari 4°C/km untuk udara 
tropis yang panas, hingga 
9°C/km pada suhu -40°C.

Di Indonesia biasa digunakan 6,5 °C/km
untuk susut suhu adiabatik jenuh dan
10 °C/km untuk adiabatik kering
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Saturated Adiabatic
Lapse Rate

Dry Adiabatic
Lapse Rate
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• Kolom udara paras tekanan P1, P2, 
etc. 

• Jika kolom memanas, udara akan 
memuai dan densitasnya pada setiap 
paras akan berkurang. 

• Interval antara setiap paras tekanan 
akan bertambah, sehingga paras 
tekanan pada setiap ketinggian di 
kolom udara panas akan lebih besar 
dari pada yang di kolom yang lebih 
dingin.

• N.B. Karena total masa udara dalam 
kolom adalah konstan, dan tekanan 
di permukaan tidak berubah.
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Tekanan & Temperatur
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Cold-core High weakens with 
height, may form a low aloft
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coolwarm warm
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• Sel tekanan rendah lintang 
menengah memiliki udara 
yang lebih dingin didaerah 
depan. 

• Mengakibatkan sumbu 
tekanan rendah miring ke 
arah udara dingin

L

Isobar permukaan laut

500 mb kontur

Cold low

Warm high
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• Sel tekanan tinggi miring 
kearah udara panas.

• Pusat sel pada ketinggian 
3000m dapat bergeser 10-
15° kearah ekuator.

Isobar permukaan laut

500 mb kontur

Warm high

H

Cold low
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Tekanan Rendah Termal

• Tekanan rendah Termal disebabkan oleh kontras yang besar
pemanasan permukaan antara daratan dan laut.

• Daratan dipanasi (radiasi Matahari) dan didinginkan (radiasi
infra-merah) jauh lebih cepat dibandingkan dengan lautan;
siklus harian gradien temperatur di daerah pantai (cross-
coast temperature gradient)

• Catatan:

Tekanan rendah termal dihasilkan dari cuaca yang baik, cerah
dan hangat dan karena itu berbeda dengan depresi yang
berkaitan dengan cuaca yang jelek dan berawan
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1. Mulai dengan distribusi tekanan 
yang uniform.
Radiasi Matahari memanasi 
daratan. Udara dekat 
permukaan dipanasi oleh 
daratan, konveksi terjadi dan 
mencampurkan udara panas ke 
atas sehingga seluruh lapisan 
batas memanas.

2. Udara diatas daratan memanas 
dan memuai. Karena tidak bisa 
memuai kearah samping, maka 
kolom udara akan memuai ke 
atas  menghasilkan pusat 
tekanan tinggi dibagian atas.
N.B. Pada tahap ini tekanan 
permukaan tetapwarm coolcool

H
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3. Gradien tekanan horizontal di 
lapisan atas akan menggerakan 
aliran udara pada lapisan 
tersebut dari daratan menuju ke 
atas lautan.

warm coolcool

H

4. Masa udara dalam kolom diatas 
daratan berkurang  tekanan 
permukaan berkurang dan 
menghasilkan aliran permukaan. 
Tekanan tinggi dilapisan atas 
melemah, tetapi tetap bisa 
dipertahankan oleh karena 
pemanasan permukaan yang 
kontinyu.
Gradien tekanan permukaan 
menggerakkan aliran dari arah lautan 
menuju daratan: angin laut

warm coolcool

H

L
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5. Apabila pemanasan Matahari berhenti, 
aliran yang disebabkan perbedaan 
tekanan akan terus bekerja hingga 
kondisi awal yaitu medan tekanan yang 
uniform tercapai kembali. 

Jika daratan telah cukup dingin pada 
malam hari, situasi yang sebaliknya 
yang akan terbentuk.

Diatas daratan yang besar dan padat , 
mungkin pendinginan malam hari tidak 
cukup bagi angin laut untuk mencapai 
daerah yang jauh dari garis pantai, dan 
aliran permukaan yang lemah tetap 
ada pada malam hari. Kondisi ini akan 
menguat pada hari berikutnya, dan 
“heat low” akan tetap eksis selama 
beberapa hari/minggu hingga kondisi 
sinoptik berubah.

warmcool

H

L

warm
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• Pembentukan “thermal low”
lokal diatas daratan akan 
menghasilkan angin laut

• Menyertai udara dingin dari laut 
akan terbentuk front angin laut
– suatu bentuk miniatur front 
dingin

• Udara didepan front dipaksa 
bergerak keatas sehingga 
terbentuk formasi kumulus.

1000 mb

975 mb

950 mb

25C 15C

Angin Laut
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Tekanan sebagai Indikator Suhu

• Karena ketebalan lapisan 
udara bertambah dengan 
peningkatan temperatur, 
maka dapat digunakan 
perbedaan ketinggian antara 
dua paras tekanan tetap 
sebagai indikator suhu rerata 
suatu lapisan.

• Peta meteorologi biasa 
dibuat untuk ketebalan 
lapisan antara 1000 and 500 
mb.

• Ketebalan lapisan biasa 
dinyatakan dalam deka-meter.

• Pada umumnya ketebalan 
lapisan 1000-500 mb adalah 
sekitar 528 dm (5280 m), 
dimana pada ketinggian ini, 
presipitasi jatuh sebagai salju 
dan bukan hujan.
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SLP (mb) & 1000-500 thickness : 48hr forecast valid 0000 040922 
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SLP (mb) & 1000-500 thickness (dm) : 36hr forecast valid 0000 040930
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SLP (mb) & 1000-500 thickness (dm) : analysis valid 0000 040930
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12°C

2°C

850 mb Temperature (2°C contours), RH (%), wind (m s-1) : analysis valid 0000 040930
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Surface temperature (2°C contours) and SLP (mb)(5mb contours) : analysis valid 0600 040930
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• Adalah biasa diamati bahwa awan 
pada ketinggian yang berbeda 
bergerak dalam arah yang 
berbeda; Angin bergerak dalam 
arah yang berbeda.

• Gradien vektor angin (kecepatan 
& arah) disebut (vertikal) “wind 
shear”.

• Dalam udara bebas, jauh dari 
permukaan (dimana efek gesekan 
merupakan masalah kompleks), 
wind shear bergantung pada 
temperatur dan struktur udara.

• Angin termal adalah komponen 
angin teoritis yang sama dengan 
perbedaan antara angin aktual 2 
ketinggian yang bebrbeda.

• Dua paras sembarang dapat 
digunakan, tapi biasanya yang 
dipakai adalah ketinggian 
1000mb and 500mb.

• Catatan: paras 1000 mb dapat 
saja lebih rendah dari permukaan 
laut, dan karena itu berada dalam 
lapisan batas sehingga 
dipengaruhi oleh gaya gesekan.

Angin Termal
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• Perlu diketahui bahwa 
udara dingin ke kiri dari 
vektor angin termal 
(nampak sepanjang angin) 
di belahan bumi utara, ke 
kanan di belahan bumi 
selatan

• Penurunan suhu terhadap 
kutub menghasilkan angin 
termal baratan pada bagian 
atas atmosfer di kedua 
belahan bumi

• Gradien temperatur 
meridional terbesar terjadi 
pada lintang pertengahan 
across (berlawanan) dengan 
bidang kutub

• Angin termal menghasilkan 
komponen jet-stream yang 
signifikan, terletak pada 
bagian atas bidang kutub
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Air dalam Atmosfer

• Hampir seluruh air yang terdapat dalam atmosfer, ditemukan di 
troposfer

• Kebanyakan dalam bentuk uap air, dengan sedikit dalam bentuk 
butir awan atau partikel es awan.

• Perbandingan percampuran uap adalah:
~10 g kg-1 (troposfer bawah) (dapat mencapai harga ~20 g kg-1)
~1 g kg-1 (troposfer menengah)
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METEOSAT Water vapour image : 041019 – 1200 UTC
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METEOSAT visible image : 041019 – 1200 UTC
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Kandungan Air

Kandungan air untuk masing-masing tipe awan :

- Cumulus (tahap awal) : 0.2 – 0.5 g m-3

- Cumulus (tahap lanjut) : 0.5 – 1.0 g m -3

- Cumulonimbus : 3 g m -3

( >5 g m -3 teramati dalam updraft yang sangat kuat)

- Alto-kumulus : 0.2 – 0.5 g m -3

- Stratokumulus /stratus : 0.1 – 0.5 g m -3

Dalam Awan
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Sumber dan Pengendapan

Sumber:
– Evaporasi permukaan: 

Dibutuhkan energi untuk 
mensuplai panas laten 
evaporasi cahaya 
Matahari, Konduksi dari 
permukaan (pendinginan 
permukaan).

– Evaporasi presipitasi yang 
jatuh: panas laten disuplai 
oleh pendinginan udara

Pengendapan:
– Presipitasi

Hujan, salju, hujan es,…

– Kondensasi permukaan: 
embun, pembekuan (frost)

• Catatan: Pada umumnya air 
dalam atmosfer diatas suatu 
lokasi tertentu bukan berasal 
dari evaporasi lokal, tetapi 
melalui adveksi dari 
sembarang tempat.
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Efek Buoyancy / Daya Apung

Air dalam atmosfer 
mempunyai pengaruh yang 
sangat penting terhadap 
dinamika, terutama proses 
konveksi.

– Densitas uap air lebih kecil dari 
densitas udara kering

– Panas laten dilepas/diserap 
selama proses 
kondensasi/evaporasi.

• Berat molekular air = 18 g mol-1

• Berat rerata molekular udara 
kering ≈ 29 g mol-1

Wuap air = 0.62 Wudara

 Campuran udara lembab memiliki 
densitas lebih kecil dari udara 
kering (atau dari yang 
kelembaban lebih rendah) pada 
suhu dan tekanan yang sama
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Panas Laten

Panas laten evaporasi air:

Lv ≈ 2.5 Jt J kg-1

Jauh lebih besar dibandingkan 
dengan panas spesifik udara 
kering:

Cp ≈ 1004 J kg-1 k-1

Evaporasi 1 gram air / 1 cm3 

(dalam bentuk cair) kedalam 1  
meter kubik udara:

-membutuhkan panas laten ≈ 
2500 J

-udara mendingin sebesar ≈ 
1.9 K

Panas laten yang sama akan dilepaskan dan digunakan untuk 
memanaskan udara pada saat terjadi kondensasi – seperti pada 

pembentukan butir awan
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Kondisi Kondensasi

Temperatur diturunkan 
dibawah titik embun.

2 mekanisme utama pendinginan :

– Pendingingan karena 
persentuhan/kontak : kehilangan 
panas ke permukaan yang lebih 
dingin dari udara diatasnya  seperti 
akibat adveksi diatas permukaan 
yang dingin, atau karena 
pendinginan radiatif permukaan 
pada malam hari.

– Pendinginan dinamik: 
pengangkatan adiabatik
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Pengangkatan Adiabatik bisa 
terjadi dalam berbagai skala :

– Skala besar, kenaikan sepanjang 
front panas/dingin (100-an
kilometer)

– Pengangkatan Plum konvektif 
individual dalam pembentukan 
awan kumulus (~100m s/d 
~1km)

– Pengangkatan dengan paksaan 
melewati bentuk2 topografi
(bukit, pegunungan) untuk awan 
orografi (~1km s/d >10s km).

– Gelombang gravitasi dan angin 
pegunungan (beberapa km).

Pendingingan radiatif

(Proses non-adiabatik)

• Pendinginan radiatif langsung, 
mendinginkan udara, tetapi 
prosesnya sangat lambat.

• Ketika awan sudah terbentuk, 
pendinginan radiatif butir awan 
(dan pendinginan udara sekitar 
oleh konduksi panas ke butir awan)
akan berlangsung dengan lebih 
efisien.

Pendinginan radiatif  menurunkan
tekanan uap jenuh  kondensasi
meningkat jumlah air awan naik.
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Penambahan uap air, pada 
temperatur konstan, 
meningkatkan kelembaban 
hingga mencapai titik jenuh.
– Akan terjadi pada permukaan air 

apapun. Karena temperatur 
menurun dengan ketinggian, 
penguapan menuju lapisan 
permukaan jenuh dapat 
menghasilkan jenuhnya udara di 
upper (atas) lapisan batas.

– Udara dingin bergerak diatas air 
yang lebih hangat terkadang dapat 
menghasilkan ‘kabut uap’ : lazim di 
arctic, dan dapat diamati di atas 
sungai dan aliran pada pagi yang 
dingin.
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Percampuran dua massa udara 
jenuh karena perbedaan 
temperatur seperti kelembaban 
final (akhir) itu adalah diatas titik 
jenuh

Temperatur dan tekanan udara 
yang dihasilkan dari percampuran 
adalah rata-rata dari nilai awal 
dalam perbandingan dengan tiap 
massa yang mengalami 
percampuran

misal :

Tmix = T1*M1 + T2*M2

M1+M2

T1 Tmix
T2
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Pengangkatan Adiabatik

• Ketika parsel udara diangkat, 
tekanan menurun & parsel 
mengembang dan mendinginkan 
pada lapse rate adiabatik kering.

• Ketika parsel mengalami 
pendinginan, rasio percampuran 
jenuh menurun; ketika ini sama 
dengan rasio percampuran uap 
air, parsel menjadi jenuh dan 
kondensasi dapat terjadi.

• Ketinggian dimana kejenuhan 
terjadi disebut sebagai lifting 
condensation level.

Lifting
condensation
level

Rasio percampuran jenuh sama
dengan rasio percampuran
air aktual pada parsel

Titik embun
pada permukaan
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• Jika parsel terus naik, ini akan 
lebih dingin; rasio percampuran 
jenuh menurun, dan lebih 
banyak udara yang 
berkondensasi keluar 
(mengembun).

• Kondensasi melepaskan panas 
laten; this offsets some of the 
cooling due to lifting so that the 
saturated air parcel cools at a 
lower rate than dry air.

• Lapse rate adiabatik jenuh
(atau basah) TIDAK konstan, 
namun bergantung pada 
temperatur dan tekanan.
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• Semakin tinggi temperatur, 
semakin besar rasio percampuran 
jenuh, dan semakin banyak uap 
air yang dapat terjadi dalam parsel 
udara.

• Karena gradien tekanan uap 
jenuh-temperatur meningkat 
bersama temperatur, dari 
penurunan temperatur yang 
dicontohkan berikut dibawah titik 
embun akan menghasilkan lebih 
banyak air condensing out 
(mengembun) pada temperatur 
yang lebih tinggi daripada 
temperatur rendah, dan 
karenanya lebih banyak panas 
laten dikeluarkan.

• Dengan demikian lapse rate 
adiabatik kering menurun 
karena temperatur meningkat.

T

Q1

T

Q2
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Efek Fohn

Lifting condensation level

Pendinginan udara tak jenuh
pada -0.98°C tiap 100m

Pendinginan udara jenuh
pada -0.5°C tiap 100m Penghangatan udara tak jenuh

pada +0.98°C tiap 100m

Perbedaan lapse rate pada udara jenuh dan tak jenuh menunjukkan bahwa
udara yang mengalir kebawah menuju lee side gunung seringkali lebih hangat
daripada udara di upwind side. Di pegunungan Alpen, angin hangat kering ini
disebut Föhn, di American Rockies (pengunungan rocky) ini dikenal sebagai
Chinook. Permulaan pada angin itu dapat menghasilkan kenaikan temperatur
yang sangat cepat (tercatat 22°C dalam 5 minutes) dan dikaitkan dengan
pelelehan salju yang cepat, dan kondisi longoran salju.
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