

O TERMINOLOGII DOTYCZCEJ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO
D. Matuszko
Zakład Klimatologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagiello ski, Kraków

STRESZCZENIE
W opracowaniu rozwaano poprawno  terminologii
z zakresu promieniowania słonecznego stosowan w pracach
klimatologicznych. Zwrócono uwag na zastrzeenia, jakie
budz
definicje
dwóch
podstawowych
wielko ci
charakteryzuj cych
promieniowanie
mierzonych
na
naziemnych stacjach meteorologicznych, mianowicie
usłonecznienia i całkowitego promieniowania słonecznego.
Wskazano niektóre przyczyny nie cisło ci j zykowych
i przedstawiono propozycje nowych terminów.

WSTP
Niepokoj cym symptomem we współczesnej
literaturze naukowej jest wprowadzanie dowolnej
terminologii, co powoduje, e w publikacjach uywane
s poj cia, które przez rónych autorów rozumiane s
w wieloraki sposób. Zjawisko to dotyczy przede
wszystkim nauk interdyscyplinarnych. Terminologia
z zakresu promieniowania pochodzi z wielu dyscyplin
i cz sto te same terminy oznaczaj co innego u rónych
autorów (Madany 1996). Warto zaznaczy, e
nazewnictwo uywane przez klimatologów nie zawsze
jest precyzyjne i zgodne z terminologi stosowan
przez naukowców z innych dziedzin, np. fizyki czy
techniki. W energetyce słonecznej, z uwagi na inn
grup
odbiorców
informacji
dotycz cych
promieniowania słonecznego, stosowane s nieco
odmienne ni w klimatologii definicje i poj cia.
Ponadto wiele terminów z zakresu promieniowania
tłumaczonych jest wprost z j zyka angielskiego, co nie
zawsze oddaje wła ciwy sens wyraenia po polsku.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie
w tpliwo ci
terminologicznych
dotycz cych
promieniowania słonecznego, z punktu widzenia
klimatologa. Praca ta stanowi przyczynek do tego, by
j zyk
publikacji
naukowych
był
prosty,
komunikatywny,
precyzyjny,
czyli
jednakowo
rozumiany przez wszystkich.

jest nieprawidłowy i powinien by zast piony poj ciem
„energia słoneczna”. Zatem, warto zastanowi si czy
przymiotnik „solarny” w odniesieniu do klimatu,
wła ciwo ci, cech itp. jest odpowiedni, czy moe lepiej
stosowa słowo „słoneczny”, b d „radiacyjny”, cho
ten ostatni termin oznacza promieniowanie w ogóle,
a nie tylko słoneczne. W Słowniku meteorologicznym
(2003) uywane jest poj cie „energia słoneczna”, ale
istnieje definicja klimatu radiacyjnego, którego
synonimem jest klimat solarny. Znamienny jest fakt, e
Słownik jĊzyka polskiego (1988) nie zawiera poj cia
„solarny”, a jedynym wyrazem o przedrostku solarjest solarium.

USŁONECZNIENIE
Podstawow
wielko ci
charakteryzuj c
promieniowanie słoneczne, która najwcze niej była
mierzona na wiecie (w Krakowie od 1883 roku) na
naziemnych
stacjach
meteorologicznych
jest
usłonecznienie. Do rejestracji czasu trwania
usłonecznienia słuy heliograf (rys. 1). Zasadnicz
cz ci tego przyrz du jest szklana kula, która skupia
promienie słoneczne na umieszczonym w odległo ci
ogniskowej odpowiednio wyskalowanym kartonowym
pasku. Je li wieci Sło ce, a tarcza słoneczna nie jest
zasłoni ta przez chmury, na pasku wypalany jest lad.

Rys. 1. Heliograf Campbella-Stokesa
ENERGIA SŁONECZNA
Według D. Chwieduk (2004) norma PN-EN ISO
9488 „Energia słoneczna. Terminologia”, ustanowiona
przez Polski Komitet Normalizacyjny, powinna mie
fundamentalne znaczenie w unormowaniu krajowego
nazewnictwa z tej dziedziny. Równie w zaleceniach
International Solar Energy Society (2002) mona
znale  obowi zuj c nomenklatur , która dotyczy
energetyki słonecznej.
W tpliwo ci naukowców budzi ju sam termin
„energia solarna”, który zdaniem D. Chwieduk (2004)

 

 

Jednak definicja usłonecznienia powszechnie
stosowana w polskiej literaturze klimatologicznej
(m.in. Kossowska-Cezak i in. 2000, Kouchowski
2005, Wo 1996) budzi w tpliwo ci. Według
wymienionych
autorów
oraz
Słownika
meteorologicznego (2003), usłonecznienie rzeczywiste
to liczba godzin, podczas których tarcza słoneczna nie
jest zasłoniĊta przez chmury, czyli czas wystĊpowania
promieniowania
bezpoĞredniego;
do
pomiaru
usłonecznienia słuĪy heliograf.

 



Naley jednak zauway: e: 1) w przypadku
wyst powania chmur wysokich tarcza słoneczna moe
by zasłoni ta tymi chmurami, a heliograf rejestruje
usłonecznienie,
2)
promieniowanie
słoneczne
przechodz c przez chmur krystaliczn (np. Cirrus)
moe by cz ciowo rozproszone, a wi c do heliografu
dochodzi suma promieniowania bezpo redniego
i rozproszonego, czyli całkowite promieniowanie
słoneczne.
Z klimatologicznego punktu widzenia dyskusyjna
jest równie definicja usłonecznienia podawana przez
D. Chwieduk (2006): czas trwania operacji słonecznej
z widoczną tarczą słoneczną (wyraĪony liczbą godzin
słonecznych). Definicja ta ma pewne uzasadnienie
w energetyce słonecznej, bowiem istnieje wiele
rozwi za
konstrukcyjnych instalacji słonecznych
z tzw.
obrazowymi
kolektorami
skupiaj cymi.
W kolektorach tych, w ognisku układu optycznego
powstaje obraz Sło ca. Warto  usłonecznienia
mierzona heliografem pozwala na intuicyjne
oszacowanie liczby godzin, w których słoneczne
instalacje energetyczne mog pracowa.
Według K. Ródy skiego (1996) okre lenie
usłonecznienie jest pojĊciem subiektywnym i dotyczy
wzglĊdnej jasnoĞci tarczy słonecznej na otaczającym
tle, jakim jest rozproszone Ğwiatło nieboskłonu. Jako
takie jest ono zatem bardziej odnoszone do
promieniowania
widzialnego
niĪ do
energii
promieniowanej
na
innych
długoĞciach
fal.
Uzupełnieniem tej definicji jest poj cie usłonecznienia
cytowane w instrukcji IMGW (Ródy ski, 1996)
według zalecenia komisji CIMO (Commission for
Instruments and Methods of Observation) wiatowej
Organizacji Meteorologicznej (WMO): stosownie do
definicji uĪytecznej dla celów meteorologicznych
usłonecznienie okreĞlane jest od wielu lat za
poĞrednictwem
standardowego
heliografu
Campbell-Stokesa, który w 1964 r. został przez WMO
przyjĊty jako „tymczasowy wzorcowy rejestrator
usłonecznienia” – IRSR (Interim Reference Sunshine
Recorder), z załoĪeniem, Īe wszystkie opublikowane
w Ğwiecie dane dotyczące usłonecznienia zostaną
sprowadzone do wzorca IRSR. Charakterystyka
techniczna tego wzorca jest ĞciĞle zdefiniowana,
a waĪną właĞciwoĞcią przyrządów do pomiaru
usłonecznienia jest ich próg zadziałania.
W tym aspekcie niezwykle wanym problemem jest
warto  progowa, od której liczy si usłonecznienie ze
wzgl du na wprowadzenie w ostatnich latach
czujników elektronicznych do pomiaru liczby godzin
ze
sło cem.
Według
nowej
terminologii
(Podogrocki,
ółtowska
2008)
usłonecznienie
rozumiane jest jako przedział czasu, w którym do
powierzchni
Ziemi
dociera
bezpoĞrednie
promieniowanie słoneczne powyĪej przyjĊtego progu
120 W·m-2.
Due w tpliwo ci budzi zatem podawana przez
rónych autorów warto  progowa heliografu, która ma
wpływ na wielko  mierzonego usłonecznienia.
K towo warto  progow heliografu szacuje si od 3
do 5o wysoko ci Sło ca nad horyzontem. Zdaniem
M. Kuczmarskiego (1990) heliografy CampbellaStokesa rozpoczynaj
notowanie usłonecznienia

 

dopiero od momentu, w którym nat enie
promieniowania słonecznego przekracza lub jest równe
279,2 W·m-2, a we wcze niejszych pracach (np.
Słomka 1957, Zinkiewicz 1962) podawano warto 
0,3–0,4 cal·cm-2⋅min-1 (1 cal⋅cm-2⋅min-1 = 697,8 W⋅m-2
(Hess, Olecki, 1990). Obecnie na stacjach
meteorologicznych jako warto  progow heliografu
uznaje si 120 W·m-2 (Ródy ski, 1996), lecz dotyczy
ona elektronicznych rejestratorów usłonecznienia. Co
ciekawe, w Słowniku meteorologicznym (2003), jako
warto  progow heliografu podano 20 W·m-2. W
praktyce warto  progowa heliografu jest trudna do
dokładnego zmierzenia, poniewa wypalenie ladu na
pasku heliografu zaley nie tylko od nat enia
promieniowania słonecznego, ale take od grubo ci,
wilgotno ci i koloru paska.
Rejestratory elektroniczne, ze wzgl du na wi ksz
czuło  przyrz du (nisz warto  progow ), wykazuj
w ci gu dnia znacznie wi ksz liczb godzin ze
sło cem od pomiaru heliografem Campbella-Stokesa.
W dniach z duym zachmurzeniem, nawet
krótkotrwałe
odsłoni cie
tarczy
słonecznej
rejestrowane jest przez czujnik elektroniczny. Zdarza
si tak nawet przy całkowitym pokryciu nieba
chmurami odmiany translucidus. Z tego powodu do
analizy
zmienno ci
wieloletniego
przebiegu
usłonecznienie naley podchodzi z du ostrono ci ,
gdy wykorzystywane s wyniki z tych dwóch
przyrz dów. Przyczyn
wzrostu usłonecznienia
w ostatnich latach moe by bowiem zmiana przyrz du
pomiarowego, a nie tylko obiektywne czynniki
naturalne.
Powysze
definicje
usłonecznienia
budz
w tpliwo ci, dlatego proponuj , aby definiowa
usłonecznienie rzeczywiste jako czas wyraĪony
w godzinach lub minutach, w których rejestrowany jest
przez heliograf (lub czujnik elektroniczny) dopływ
promieniowania słonecznego dochodzącego do
powierzchni Ziemi. Koniecznie naley poda, jakim
przyrz dem mierzone jest usłonecznienie, bo
otrzymana warto  zaley od progu czuło ci
rejestratora i brak takiej informacji moe prowadzi do
bł dnej interpretacji wyników.
Usłonecznienie
wzgl dne
to
stosunek
usłonecznienia rzeczywistego do usłonecznienia
moĪliwego i wyraĪone jest w procentach.
Usłonecznienie moliwe moe by obliczane trzema
rónymi sposobami (Chomicz, Kuczmarska, 1971):
1) jako długo  dnia od wschodu do zachodu
Sło ca. Ten sposób obliczania usłonecznienia
wzgl dnego zaleciła WMO w 1953 r. (Sivkov,
1964), a astronomiczna długo  dnia
wyznaczana jest na podstawie tablic
słonecznych, bez uwzgl dniania poprawki
heliograficznej (Słomka 1957);
2) jako odst p czasu pomi dzy rzeczywistym
wschodem i zachodem Sło ca w danym
punkcie, a wi c z uwzgl dnieniem zakrycia
horyzontu;
3) jako odst p czasu pomi dzy momentami
pocz tku i ko ca rejestracji heliograficznej
w dni pogodne (bezchmurne).

 

 




Warto ci usłonecznienia moliwego wyznaczone
wymienionymi metodami s róne. Aby wyniki były
porównywalne (szczególnie w stosunku do prac
wcze niejszych) naley zawsze podawa, który sposób
obliczania był stosowany.
W niektórych opracowaniach usłonecznienie
bł dnie nazywane jest nasłonecznieniem (m.in. Molga
1980), cho oznacza zupełnie inn
wielko .
W klimatologii
pod
poj ciem
nasłonecznienia
(insolacja) rozumiana jest:
1)
iloĞü
bezpoĞredniego
promieniowania
słonecznego padającego na powierzchniĊ poziomą (I’):
I’ = I sin hs; gdzie I – strumieĔ promieniowania
bezpoĞredniego na powierzchniĊ prostopadłą do
promieni, h s– wysokoĞü SłoĔca.
2)
iloĞü
dopływającego
promieniowania
całkowitego na dowolnie nachyloną powierzchniĊ, np.
stoków, Ğcian (Słownik Meteorologiczny 2003).
W klimatologii to drugie znaczenie terminu
nasłonecznienie jest bardziej rozpowszechnione.
Naley zauway, e zgodnie z terminologi
zawart
w Słowniku Meteorologicznym (2003)
nasłonecznienie nie jest synonimem napromieniowania
(irradiancji), poniewa to poj cie oznacza natĊĪenie
promieniowania, strumieĔ promieniowania padający
na jednostkĊ powierzchni prostopadłej do kierunku
promieni.
A.
K dziora
(1995)
definiuje
napromieniowanie
jako
stosunek
strumienia
promienistego (mocy promienistej) do wielkoĞci
powierzchni, na którą pada (W·m-2). Według D.
Chwieduk (2006, 2008), napromieniowanie jest to
gĊstoĞü
energii
promieniowania
słonecznego
docierającego do powierzchni Ziemi (na płaszczyznĊ
poziomą). Dla napromieniowania słonecznego autorka
stosuje róne jednostki w obydwu opracowaniach, w
pracy z 2006 roku warto ci roczne napromieniowania
wyraone s w kWhm-2, natomiast z 2008 w MJm-2.
Mona s dzi, e w literaturze klimatologicznej
wielko  ta oznacza sum roczn promieniowania
całkowitego i podawana jest w MJm-2 (Bogda ska,
Podogrocki 2000).

NATENIE CAŁKOWITEGO
PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO
Drug
podstawow
wielko ci
uwzgl dnian
w wielu pracach klimatologicznych jest całkowite
promieniowanie
słoneczne,
którego
nat enie
definiowane jest w wieloraki sposób przez rónych
autorów. W zaleno ci od spojrzenia na mierzon
wielko  definicje brzmi odmiennie i nie wszystkie s
równoznaczne, poniewa nat enie promieniowania
moe dotyczy rónych pomiarów (ze
ródła
punktowego, powierzchniowego, z uwzgl dnieniem
rozkładu k towego energii).
Według Słownika meteorologicznego (2003),
natĊĪenie promieniowania, to inaczej intensywnoĞü
promieniowania, czyli strumieĔ promieniowania
SłoĔca wewnątrz jednostkowego kąta bryłowego
(W⋅m-2). Podana na ko cu jednostka jest sprzeczna
z definicj , gdy dotyczy ilo ci energii padaj cej lub
wyemitowanej
przez
powierzchni
( ródło

 

 

powierzchniowe), a definicja uwzgl dnia rozkład
k towy strumienia promieniowania. Definicja jest tak
sformułowana, e nie wiadomo, czy dotyczy
powierzchniowego czy punktowego ródła energii,
zatem czy warto  ta powinna by wyraona w
W·m-2⋅sr-1, czy W⋅sr-1.
A. Podstawczy ska (2007) rozumie poj cie
nat enia promieniowania jako wielkoĞü strumienia
energii, czyli iloĞü energii otrzymywaną przez
jednostkĊ powierzchni w jednostce czasu. Zgodnie
z polsk norm PN-EN ISO 9488 (Chwieduk, 2004)
natĊĪenie
promieniowania
to
gĊstoĞü
mocy
promieniowania padającego na powierzchniĊ, tj. iloraz
strumienia
promieniowania
padającego
na
powierzchniĊ i pola tej powierzchni lub iloĞü
w jednostce czasu energii promieniowania padającego
na jednostkowe pole tej powierzchni (W⋅m-2). Obie
definicje s równoznaczne, poprawne i uwzgl dniaj
powierzchniowe ródło promieniowania.
Warto zaznaczy, e inaczej brzmi i co innego
znaczy poj cie nat enia promieniowania, gdy mamy
do czynienia ze ródłem punktowym promieniowania
i mierzymy rozkład k towy tej energii. Jednak
w aspekcie energetyki słonecznej wan informacj
jest ilo  energii docieraj cej i odbieranej przez
powierzchni pochłaniaj c (absorber) instalacji, nie
ma za znaczenia, czy promieniowanie pochodzi ze
ródła punktowego, czy powierzchniowego.
Cz sto wskazówk do prawidłowego zdefiniowania
danego poj cia moe by jednostka, w jakiej wyraona
jest dana wielko . Jednak nie zawsze jest ona
podawana w publikacji, b d stosowane s róne
wzory, z których nie zawsze jednoznacznie wynika czy
mamy np. do czynienia z nat eniem czy sum
promieniowania. Przykładem mog by wzory (m.in.
Ångström 1924, Black 1956, Berljand 1961 i inne)
ukazuj ce zwi zek promieniowania całkowitego
z usłonecznieniem wzgl dnym w opisie, których
najcz ciej znajduje si
tylko promieniowanie
całkowite bez dodania czy jest to nat enie czy suma.
W literaturze klimatologicznej rozrónia si nat enie
(sum w ci gu sekundy) od sumy promieniowania
(suma w ci gu godziny, dnia, miesi ca, roku), jednak
z fizycznego punktu widzenia nat enie (wyraone w
jednostkach W⋅m-2 = J⋅m-2⋅s-1) to suma energii, jak
otrzymuje metr kwadratowy w ci gu jednej sekundy,
natomiast sumy promieniowania (wyraone np.
w MJ⋅m-2⋅rok-1) to te suma energii, lecz w ci gu
dłuszego czasu (np. roku). Brak szczegółowej
informacji wynika cz sto z niedokładnego tłumaczenia
literatury zagranicznej na j zyk polski.
Zatem proponuj , aby całkowite promieniowanie
słoneczne rozumie, jako sumĊ bezpoĞredniego
i rozproszonego
promieniowania
słonecznego
mierzonego na powierzchni poziomej, którego
natĊĪenie okreĞlane jest jako Ğredni strumieĔ energii
na jednostkĊ powierzchni horyzontalnej w jednostce
czasu (W⋅m-2).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje zagadnie
zwi zanych z terminologi w zakresie promieniowania
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słonecznego. Ma ono na celu wskazanie wybranych
nie cisło ci i uporz dkowanie pewnych poj 
i kryteriów. Stanowi ponadto głos w dyskusji na temat
j zyka prac naukowych w dziedzinie stosunków
radiacyjnych. Powysze rozwaania skłaniaj równie
do sformułowania kilku wniosków metodycznych:
1. Stosowanie w pracy naukowej terminów, b d
kryteriów innych ni powszechnie przyj te
w literaturze, wymaga zawsze wyja nienia we
wst pie pracy.
2. Rozwój nowych technik pomiarowych
i badawczych
narzuca
konieczno 
dopasowania nazewnictwa do istniej cej
terminologii, b d modyfikacji uywanych
poj , które np. z powodu zmiany przyrz dów
przestały by aktualne.
3. Zaproponowano
now
definicj
usłonecznienia rzeczywistego - czas wyraĪony
w godzinach lub minutach, w których
rejestrowany jest przez heliograf (lub inny
rejestrator o odpowiednio dobranym progu
czułoĞci) dopływ promieniowania słonecznego
dochodzącego do powierzchni Ziemi.
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