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Ketebalan atmosfer

• Gas yang relatif sangat tipis yang 

menyelubungi bumi

• Radius bumi  ~ 6400km

• Ketebalan atmosfer ~ 100km

• (Jarak Jakarta – Magelang > 200 km)



Hubungan antara tekanan udara dan 

ketinggian

Tekanan menurun 

eksponensial terhadap

ketinggian



Densitas udara vs ketinggian



Tekanan dan densitas

Gravitasi menarik 

gas-gas menuju 

permukaan bumi.

Tekanan di MSL = 

1013.25 mb atau 

29.92 in.Hg.



Tekanan dan densitas menurun terhadap 

ketinggian



Profil vertikal tekanan

Tekanan meningkat 

dengan laju yang 

sebanding dengan 

ketinggian kuadrat, 

tetapi di dekat 

permukaan naik linear 

dengan laju 10 mb per 

100 meter.



Lapisan atmosfer

8 lapisan dengan trend 

temperatur udara rata-rata 

konstan (yang berubah dengan 

tekanan dan radiasi)



Struktur temperatur atmosfer

Pemanasan di 

stratosfer (inversi)



• KOMPOSISI ATMOSFER



Composition

Heterosfer

Homosfer

Eksosfer



Komposisi 

atmosfer 

• Eksosfer –

lapisan luar

– 480 km - 32,000 

km 

– Atom hidrogen 

dan helium 

kehilangan ikatan 

dengan gravitasi 

bumi



Komposisi 

atmosfer

• Heterosfer –

atmosfer luar

- 80 km - 480 km

– Dipengaruhi 

gravitasi

– H dan He di sisi 

luar

– O dan N di sisi 

dalam

– <0.001% massa 

atmosfer



Komposisi 

atmosfer

• Homosfer –

atmosfer dalam

- permukaan -

80 km 

– Gas-gas 

tercampur



Komposisi 

homosfer



Komposisi 

homosfer

• Mengapa begitu 

banyak Nitrogen?

– volatile (mudah 

menguap) dlm 

kebanyakan bentuk

– Tak reaktif dengan 

kebanyakan material 

solid bumi

– Stabil terhadap cahaya



Komposisi 

homosfer

• Mengapa begitu 

banyak oksigen? 

 dihasilkan oleh 

fotosintesis



Komposisi 

homosfer

• Mengapa begitu 

banyak Argon?

– “degasses” dari batuan

– Tak reaktif



Komposisi 

homosfer

• Mengapa begitu 

sedikit CO2?

– Atmosfer awalnya 

mungkin kurang lebih 

25% CO2

– Terurai di dalam air

– Digunakan tanaman 

untuk fotosintesis



Heterosfer

Homosfer

Eksosfer



Temperatur: 

Thermosfer
• Thermosfer

– “lapisan panas” 

– Puncak thermosfer 
adalah thermopause 
(480km)

– Secara kasar sama 
seperti heterosfer

– 80 km ke atas

– Mengembang dan 
mengerut dengan 
jumlah radiasi 
matahari (250-550 
km)

– Temperatur 
meningkat cepat 
dengan ketinggian



Temperatur: 

Mesosfer

• Mesosfer

– mesopause
adalah bagian 
terdingin dari 
atmosfer

– Atmosfer tengah

– 50 - 80 km



Temperatur: 

Stratosfer

• Stratosfer

– 18-50 km 

– Temperatur 

meningkat dgn 

ketinggian

– Puncaknya 

adalah 

stratopause



Temperatur: 

Troposfer
• Troposfer

– Permukaan 

sampai  18 km 

– 90% massa 

atmosfer

– lapse rate 

normalnya 

6.4°C/km 

(3.5°F/1000 ft)



Lapse 

Rate



Fungsi :

Ionosfer
• Ionosfer

– Menyerap sinar 
kosmik, gamma, X 
dan sebagian UV

– Atom2 menjadi 
bermuatan ion 
positif

– Ion oksigen dan nitrogen 
yang bermuatan 
memberikan cahayanya 
untuk men”generate” 
Aurora



Fungsi:

Ozonosfer

• Ozonosfer

– Bagian dari 

stratosfer

– Ozon (O3) 

menyerap 

energi UV 

dan 

mengkonvers

inya menjadi 

energi panas



Lubang ozon

• Konsentrasi 

ozon pada 7 

September 

2003



Pembentukan ozon

• Oksigen untuk nafas kita dan tanaman 

hasilkan adalah O2

• Radiasi UV mem-break down O2 menjadi  

2O.

• O mengikat O2 lain untuk menjadikan O3.



Lubang ozon

• Break down ozon
– CFC di-break down oleh radiasi UV yang kuat untuk 

membuat atom clorin

– Cl bekerja sebagai katalis untuk menghancurkan 
molekul2  O3

– Chlorine tidak dikonsumsi oleh reaksi tersebut

– Satu atom Cl dapat menghancurkan 100000 molekul  
O3

• Skala waktu

- CFC memerlukan waktu 1 tahun untuk 
bercampur di troposfer
– Di stratosfer memerlukan waktu 2-5 tahun



Mengapa di atas Antartika

• Lubang ozon homogen dan heterogen

– Lubang homogen terjadi di atas ozonosfer

Ada penurunan  tingkat ozon 5-10% di atas 
AS

– Lubang heterogen terjadi di atas Antartika

*Sirkulasi atmosfer di atas Antartika 
terisolasi selama musim dingin

*Temperatur dingin mendorong lubang 
ozon


