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ĮVAIRIŲ DIRVOŽEMIŲ ALBEDO MATAVIMAS 

UŽTVARINIU FOTOELEMENTU 

Darbo tikslas. Ištirti įvairių dirvožemių albedą. 

Teorinė dalis 

Saulė nepaliaujamai spinduliuoja į Žemę milžiniškus kiekius energijos, kurios didumas 

nusakomas energiniu apšviestumu. Energinis apšviestumas – tai Saulės spindulių energija, tenkanti 

tiriamo paviršiaus ploto vienetui per laiko vienetą. Jis matuojamas W/m
2
 arba cal/(cm

2
 ∙ min); 1cal/( cm

2
 ∙ 

min)  698 W/m
2
. 

Mokslas tiriantis Saulės spinduliavimo srautus atmosferoje, vadinamas aktinometrija. 

Žemės atmosferoje yra trys Saulės spinduliavimo rūšys: tiesioginis, sklaidusis ir atspindėtas. 

Energinis apšviestumas, kurį sukuria lygiagretūs Saulės spinduliai, tiesiogiai pasiekę horizontalų paklotinį 

paviršių, yra vadinamas tiesioginiu Saulės spinduliavimu S. Paklotiniu paviršiumi vadinamas Žemės 

paviršius (dirva, vanduo, sniegas, augmenija), kuris ribojasi ir sąveikauja su atmosfera. Sklaidusis 

spinduliavimas D – tai Saulės spindulių, nukrypusių nuo pradinės krypties, energinis apšviestumas. 

Saulės spindulių sklaidą sukelia atmosferoje esantys vandens garai, įvairūs aerozoliai ir atmosferos tankio 

nevienodumas. Esant ištisiniam debesuotumui, paklotinį paviršių pasiekia tik sklaidusis spinduliavimas. 

Tiesioginio ir sklaidžiojo spinduliavimų, krintančių į horizontalų paviršių, suma yra vadinama suminiu 

energiniu apšviestumu: 

 Q  S + D. (1) 

Paklotinis paviršius atspindi apie 43 šios energijos. Dėl to atsiranda atspindžio energinis 

apšviestumas R. 

Saulės konstanta So vadinama jos spinduliavimo energija, kuri per 1 sekundę patenka į statmeną 

spinduliams 1 m
2
 plotą, esantį virš Žemės atmosferos, kai Žemė yra vidutiniame nuotolyje nuo Saulės:   

So  1377 W/m
2
  1,98 cal/(cm

2
 ∙ min). 

Saulės spindulių spektras skirstomas į tris sritis: 

ultravioletinę (bangos ilgis   4,010
-7

 m), regimąją (4,010
-7

 m    7,510
-7

 m) ir infraraudonąją 

(bangos ilgis  > 7,510
-7

 m). Saulės spinduliavimo energija, kurią sugeria augalų chlorofilas, yra 

vadinama fotosintetine aktyviąja radiacija (FAR) –   (3,8 - 7,1)10
-7

 m. Augalai sugeria iki 50% į juos 

patenkančių Saulės spindulių energijos, o fotosintezei suvartojama iki 5% FAR. Fotosintezės dėka augalų 

organinės medžiagos masė pradeda didėti, kai FAR energinis apšviestumas viršija tam tikrą reikšmę. 

Daugelio augalų ji lygi 21 – 35 W/m
2
. 
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Saulės spinduliai, pereidami Žemės atmosferą, susilpnėja ne tik dėl sklaidos, bet ir dėl sugerties. 

Jei šviesą išsklaido oro molekulės, tai išsklaidytosios šviesos intensyvumas I atvirkščiai proporcingas 

bangos ilgiui ketvirtuoju laipsniu, t.y. 

 
4

C
I  ; (2) 

čia C – koeficientas, priklausantis nuo sklaidančiųjų dalelių koncentracijos atmosferoje. 

Esant giedram dangui, baltai šviesai išsisklaidžius viršutiniuose atmosferos sluoksniuose, vyrauja 

trumpabangė šviesa, t.y. violetiniai ir mėlyni spinduliai išsklaidomi labiau negu žali ir raudoni. Atmosferą 

perėjusioje šviesoje vyrauja ilgabangiai (geltoni – raudoni) spinduliai. Violetiniai spinduliai išsklaidomi 

labiau nei žydrieji ir mėlynieji, tačiau jų intensyvumas prieš išsklaidymą yra mažesnis nei pastarųjų, todėl 

giedras dangus, stebint jį nuo žemės, yra žydros spalvos. Aerozolis, vandens lašai, snaigės ir kt., kurių 

dalelių skersmuo didesnis negu 10
-6

 m, išsklaido visus šviesos spindulius vienodai, todėl rūkas ir debesys 

yra baltos spalvos. Dėl Saulės spindulių sklaidos atmosferoje tuoj po saulėlydžio susidaro prieblanda. 

Atmosfera sugeria apie 15 - 20 visų į ją patenkančių Saulės spindulių energijos. Atmosferoje 

sugerta Saulės spindulių energija virsta šilumine energija. Saulės spindulių sklaidos ir sugerties 

intensyvumai priklauso nuo Saulės aukščio virš horizonto, tuo ilgesnis spindulių kelias atmosferoje. 

Tiesioginio Saulės spinduliavimo susilpnėjimą atmosferoje galima išreikšti formule: 

 m

o pSS  ; (3) 

čia S – tiesioginio Saulės spinduliavimo į paviršių, statmeną Saulės spinduliams, energinis apšviestumas 

Žemės paviršiuje, So – Saulės konstanta, p – atmosferos skaidrumo koeficientas, kuris kinta nuo 0,6 iki 

0,85, m – atmosferos masių skaičius. 

Žemės paklotinis paviršius, gavęs Saulės suminį energinį apšviestumą, dalies (R) jo netenka dėl 

atspindžio ir dalies (E) dėl efektinio spinduliavimo. Šių spinduliavimų energinių apšviestumų skirtumas 

yra vadinamas spinduliavimo balansu: 

 B  Q – R – E. (4) 

Paklotinis paviršius, gavęs Saulės spinduliavimo energiją, ne tik jos dalį atspindi bei sugeria, bet ir 

pats spinduliuoja infraraudonuosius spindulius. Atmosfera, sugėrusi dalį Saulės spinduliavimo energijos 

bei žymią dalį paklotinio paviršiaus spinduliavimo energijos, taip pat spinduliuoja infraraudonuosius 

spindulius link paklotinio paviršiaus bei į tarpplanetinę erdvę. Skirtumas tarp paklotinio paviršiaus ir 

atmosferos spinduliavimo energijų apšviestumų yra vadinamas efektinio spinduliavimo energiniu 

apšviestumu E. 

Šiltuoju metų laiku dieną spinduliavimo balansas būna teigiamas, nes paklotinis paviršius gauna 

daugiau energijos negu praranda. 1 - 2 valandas prieš saulėlydį, taip pat naktį ir rytą, apie 1 valandą po 

Saulės patekėjimo, spinduliavimo balansas yra neigiamas. Nuo lapkričio iki kovo mėnesio vidutinėse 
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platumose jis yra neigiamas, nes tuo metu paklotinis paviršius išspinduliuoja daugiau energijos negu jos 

gauna. Spinduliavimo balansas turi lemiamą reikšmę temperatūros pasiskirstymui dirvos paviršiuje ir 

pažemio oro sluoksnyje. Nuo jo taip pat priklauso garavimo ir sniego dangos tirpimo greitis. Pievos ir 

miško spinduliavimo balansas yra mažesnis negu pūdymo. Sniego dangos spinduliavimo balansas 

dažniausiai būna neigiamas arba artimas nuliui. 

Atspindžio ir suminio energinių apšviestumų santykis apibūdina paklotinio paviršiaus atspindžio 

gebą – albedą: 

 %100
Q

R
A . (5) 

Paprastai albedas išreiškiamas procentais (santykį padauginus iš 100). Albedo dydį lemia 

paklotinio paviršiaus spalva, šiurkštumas, drėgnumas ir kt. savybės. Mažėjant Saulės aukščiui, albedas 

didėja. Didžiausia albedo vertę turi sniegas ir ledas. Šviežiai iškritusio sniego albedas A  85, o seno – 

40. Tamsios ir supurentos dirvos atspindi mažiau negu šviesios ir lygios. Drėgnos dirvos turi mažesnį 

albedą, nes jos yra tamsesnės negu sausos. Vandens paviršiaus albedas priklauso nuo Saulės aukščio. Kai 

Saulės spinduliai krinta statmenai, vanduo atspindi tik 2 - 5, o Saulei esant ties horizontu, jo albedas 

padidėja iki 70. Pieva atspindi 20 - 25, o lapuočių miškas – 20 - 35. 

Saulės spinduliavimo energijos prietaką sąlygoja Saulės spindulių kritimo kampas. Daugiausia 

energijos patenka į statmeną spinduliams paviršiaus ploto vienetą. Tiesioginio Saulės spinduliavimo 

energinį apšviestumą S į horizontalų paviršių apskaičiuojame iš formulės: 

 S  S sin h; (6) 

čia S – tiesioginio Saulės spinduliavimo energinis apšviestumas į paviršių, statmeną Saulės spinduliams, 

 h – kampas tarp Saulės spindulių ir horizontalaus paviršiaus. 

Saulės spinduliuojamos energijos prietaką sąlygoja šlaitų ekspozicija: to paties polinkio pietiniai 

šlaitai gauna žymiai daugiau energijos negu šiauriniai šlaitai. 

Augmenija, ištisai dengianti dirvos paviršių, atspindi iki 20 - 25 suminio energinio apšviestumo. 

Likusios energijos vieną dalį augmenija sugeria, o kitą praleidžia iki dirvos paviršiaus. Po glaudžia 

medynų danga priklausomai nuo jų rūšies, amžiaus, klimatinių sąlygų, paros ir metų laiko patenka 5 - 

60 suminio energinio apšviestumo. 

Pasėlių fotosintezės aktyvumą sąlygoja augalų lapų paviršiaus ploto santykis su lauko plotu. 

Didėjant šiam santykiui, fotosintezė intensyvėja, ir jam esant (3,5 - 4,5)10
4
 m

2
/ha stebimas maksimalus 

fotosintezės produktyvumas. Didžiausias javų lapų plotas yra jų žydėjimo periodu. 
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Aparatūra 

Albedui nustatyti naudojamas užtvarinis fotoelementas F (1 pav.), įtaisytas tuščiavidurio metalinio 

cilindro T viršutinėje dalyje (apie užtvarinį fotoelementą skaitykite fizikos vadovėlyje). 

    

Metalinis cilindras reikalingas tam, kad į užtvarinį fotoelementą patektų tik tiriamo paviršiaus P 

atspindėti spinduliai. Užtvarinis fotoelementas F sujungiamas su galvanometru G. Tiriamas paviršius 

apšviečiamas lempos L šviesa. Cilindras su fotoelementu pritvirtinamas prie stovo M. Galvanometru 

išmatuotas fotosrovės stiprumas I proporcingas į fotoelementą patenkančio šviesos srauto intensyvumui. 

Kadangi į fotoelementą patenka tik tiriamo paviršiaus atspindėtas šviesos srautas, tai I proporcingas 

tiriamo paviršiaus albedui A: 

 I  kA; (7) 

čia k – proporcingumo koeficientas. Kadangi šis koeficientas nėra žinomas, tai reikia vartoti žinomo 

albedo (pvz., gipso) plokštelę. Pažymėję nuo gipso paviršiaus atspindėtų spindulių sukeltą fotosrovės 

stiprumą I1, o bet kurio tiriamo dirvožemio – Ix, gauname: 

 I1  kA1 (8) 

 ir  Ix  kAx; (9) 

čia A1 – žinomas gipso albedas, Ax – tiriamo paviršiaus albedas. 

Dalindami (9) iš (8) gauname: 

 
1

1

1
I

I
AA x

x  . (10) 

Darbo eiga 

1. Atsargiai nuimkite nuo stovo metalinį cilindrą T ir apžiūrėkite jame įmontuotą užtvarinį 

fotoelementą F (1 pav.). 

1 pav. Užtvarinis fotoelementas 
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2. Metalinį cilindrą T su užtvariniu fotoelementu F pritvirtinkite prie stovo, o po juo padėkite gipso 

plokštelę P. Cilindrą uždenkite dangteliu D. Patikrinkite, ar galvanometro rodyklė rodo nulį. 

Įjunkite lempą. 

3. Nuimkite dangtelį D ir apšvieskite gipso plokštelę, kurios albedas A1 yra žinomas (gipso A1  0,8 

arba 80). Fotosrovės stiprumą I1 gipso paviršiui nurodo darbų vadovas. Apšvietimo metu 

stebėkite, kad lempos siūlelis nebūtų nuleistas žemiau cilindro apatinės briaunos, o ant tiriamo 

paviršiaus nekristų šešėlis. 

4. Į skardinę dėžutę supilkite tiriamąjį dirvožemį taip, kad visas paviršius būtų padengtas 

dirvožemiu. Dėžutę padėkite į tą pačią vietą, kurioje prieš tai buvo gipso plokštelė. Įjunkite lempą 

ir užrašykite Ix1. 

5. Tokiu pat būdu išmatuokite fotosrovės stiprumą visų tiriamų dirvožemių paviršiams. Kad 

nesumažėtų užtvarinio fotoelemento jautrumas, lempą įjunkite tik matuojant. 

6. Atlikite dar dviejų darbų vadovo nurodytų fotosrovės stiprumo verčių I2 ir I3 analogiškus 

matavimus. Matavimų rezultatus surašykite į (1) lentelę. 

7. Iš (10) formulės apskaičiuokite tiriamų dirvožemių albedą, esant trims skirtingiems apšvietimams. 

Apskaičiuokite albedo vidutines vertes. 

1 lentelė. Įvairių dirvožemių albedo matavimo užtvariniu fotoelementu rezultatai 

Dirvožemis 

Eil. Nr. 
I1 I2 I3 Ix1 Ix2 Ix3 A1 A2 A3 Avid 

1. Gipsas       0,8 0,8 0,8 0,8 

2. Juodžemis           

3. Jūrinis smėlis           

4. Durpės           

5. Molis           

Kontroliniai klausimai 

1. Apibūdinkite Saulės spinduliavimo energinį apšviestumą ir Saulės konstantą bei jų matavimo 

vienetus. 

2. Apibūdinkite Saulės spinduliavimo rūšis. 

3. Apibūdinkite albedą. Nuo kokių dirvožemio savybių priklauso albedas? Kaip galima sumažinti 

dirvožemio albedą? Kokia yra augmenijos įtaka albedo didumui? 

4. Paaiškinkite Saulės spindulių spektrinę sudėtį ir fotosintetinę aktyviąją radiaciją. Kodėl giedras 

dangus yra žydros spalvos? 

5. Paaiškinkite spinduliavimo balansą ir efektinį spinduliavimą.  


