
PAKLOTINIŲ PAVIRŠIŲ SPINDULIUOTĖS BALANSO 

MATAVIMAS ALBEDOMETRU 

Darbo tikslas 

1) Įsisavinti spinduliuotės balanso ir jo sudedamųjų dalių sąvokas, susipaţinti su prietaisų veikimo 

principais ir naudojimosi taisyklėmis; 

2) Apskaičiuoti įvairių paklotinių paviršių spinduliuotės balansą ir albedą. 

Teorinė dalis 

Visų fizikinių  procesų, vykstančių Ţemės paviršiuje ir atmosferoje, energijos šaltinis yra Saulės 

spindulinė energija, kuri Ţemę pasiekia elektromagnetinių bangų pavidalu. Be to, nuo Saulės Ţemę 

pasiekia įelektrintų dalelių, daţniausiai elektronų ir protonų, srautai. Elektromagnetinių bangų sklidimo 

greitis ./103 8 smc  Saulės spindulinė energija ypatingai svarbų vaidmenį vaidina biologiniuose 

procesuose. Augalų augimas ir vystymasis vyksta naudojant Saulės spindulių šviesą ir šilumą, todėl 

ţemės ūkyje, miškininkystėje ir kitose ūkio šakose būtinos ţinios apie spinduliuotės balansą, jo 

sudedamąsias dalis, fotosintetinę aktyviąją radiaciją, Saulės spindėjimo trukmę ir apšvietą. Mokslas, 

tiriantis Saulės spinduliavimo srautus atmosferoje, vadinamas aktinometrija. Iš Saulės gaunama energija 

apibūdinama dydţiu – energine apšvieta. Energinė apšvieta – tai Saulės spindulių energija, tenkanti 

tiriamo paviršiaus ploto vienetui per laiko vienetą. Jos matavimo vienetas 
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priimta tarptautinė vienetų sistema (SI), energinė apšvieta buvo matuojama 
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Saulės spindulinė energija, kuri per 1 sekundę patenka į 1 m
2
 plotą, esantį virš Ţemės 

atmosferos, kai Ţemė yra vidutiniame nuotolyje nuo Saulės, vadinama Saulės konstanta So. Ji lygi 
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Saulės spindulių spektras skirstomas į tris sritis: ultravioletinę (bangos ilgis m7100,4 ), 

regimąją (bangos ilgis mm 77 105,7104 ) ir infraraudonąją (bangos ilgis )105,7 7 m . 

Virš Ţemės atmosferos infraraudonieji spinduliai sudaro 46,8%, regimieji 46,5% ir ultravioletiniai – 

6,7%. Saulės spinduliai, kurių bangos ilgis m6104 , vadinami ilgabangiais, o kurių m6104  

trumpabangiais.  

Saulės spindulinės energijos rūšys yra trys: tiesioginė, sklaidţioji ir atspindėtoji. Energinė 

apšvieta, kurią sukuria lygiagretūs Saulės spinduliai, tiesiogiai pasiekę horizontalų paklotinį paviršių, 

vadinama tiesiogine ir ţymima raide S
/
. 



Sklaidţioji spinduliuotė D – tai Saulės spindulių, nukrypusių nuo pradinės krypties, energinė 

apšvieta. Saulės spindulius išsklaido atmosferoje esantys vandens garai, įvairūs aerozoliai ir atmosferos 

tankio nevienodumas. Esant ištisiniam debesuotumui, paklotinį paviršių pasiekia tik sklaidţioji 

spinduliuotė. Paklotiniu paviršiumi vadinamas Ţemės paviršius (dirva, vanduo, sniegas, augmenija), kuris 

ribojasi ir sąveikauja su atmosfera. Tiesioginės ir sklaidţiosios energinių apšvietų, krintančių į 

horizontalų paviršių, suma vadinama sumine (bedrąja) energine apšvieta Q:  
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Paklotinis paviršius dalį suminės apšvietos Q atspindi, todėl turime atspindėtąją energinę 

apšvietą R. 

Atspindėtosios ir suminės energinių apšvietų santykis apibūdina paklotinio paviršiaus atspindţio 

gebą – albedą: 
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Albedas priklauso nuo paklotinio paviršiaus spalvos, šiurkštumo, drėgnumo ir augalų dangos. 

1 lentelėje pateiktų įvairių paklotinių paviršių albedo vertės, išreikštos procentais. Iš jos matyti, 

kad didţiausią albedą turi švieţiai iškritęs sniegas. Arktyje ir Antarktidoje jo albedas gali siekti iki 98%. 

1 lentelė. Įvairių paklotinių paviršių albedo  

Paviršius Albedas, % Paviršius Albedas, % 

Sausas 

švieţias sniegas 

80  95  Javų laukas 10  25 

Uţterštas 

sniegas  

40  50 Pieva 15  25 

Tamsios 

dirvos 

5  15 Spygliuočių 

miškas 

10  15 

Šviesios 

smėlio dirvos 

25  45 Lapuočių 

miškas 

15  20 

Drėgnos dirvos turi maţesnį albedą, nes jos yra tamsesnės negu sausos. Įvairių dirvų ir augalų 

dangos albedai skiriasi palyginti nedaug. Vandens paviršių albedas yra maţesnis, negu sausumos, nes 

Saulės spinduliai giliau prasiskverbia į skaidrų vandenį, negu į dirvą. 

Efektyvioji spinduliuotė. Paklotinis paviršius, gavęs Saulės spindulinės energijos, dalį jos ne tik 

sugeria bei atspindi, bet ir pats spinduliuoja infraraudonuosius spindulius. Atmosfera, sugėrusi dalį šių 

spindulių, pati spinduliuoja infraraudonuosius spindulius ne tik į tarpplanetinę erdvę, bet ir link paklotinio 

paviršiaus. Pastarasis srautas vadinamas priešpriešiu atmosferos spinduliavimu. Kadangi ţemės paviršius 

nėra absoliučiai juodas kūnas, tai jis sugeria tik dalį priešpriešės atmosferos spinduliuotės. Tokiu būdu 

paklotinis paviršius netenka šiluminės energijos dėl spinduliavimo, bet tuo pačiu metu gauna jos, 



sugerdamas dalį priešpriešės spinduliuotės. Vadinasi, gamtinėmis sąlygomis sąveikauja du srautai: ţemės 

spinduliuotės energinė apšvieta Ež ir dalies, sugertos priešpriešės atmosferos spinduliuotės, energinė 

apšvieta 
a

E . Šių energinių apšvitų skirtumas vadinamas efektyviąja energine apšvieta: 

 azef
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čia   paklotinio paviršiaus santykinė absorbcijos (sugėrimo) geba.  

Efektyvioji spinduliuotė faktiškai reiškia paklotinio paviršiaus šiluminius nuostolius dėl 

spinduliavimo. Paklotinio paviršiaus efektyviosios spinduliuotės energinė apšvieta priklauso nuo paties 

paviršiaus temperatūros, nuo aplinkos oro temperatūros ir drėgnumo.  

Kylant paviršiaus temperatūrai, jo efektyvioji energinė apšvieta didėja, o kylant oro temperatūrai 

ir drėgnumui, ji maţėja. Efektyviajam spinduliavimui didelę reikšmę turi debesuotumas: kuo jis didesnis, 

tuo maţesnė efektyvioji spinduliuotė.  

Paklotinio paviršiaus spinduliuotės balansas lygus sugertos RQ  ir efektyviosios 

spinduliuotės (Eef) energinių apšvietų skirtumui: 

 efERQB . (4) 

Spinduliuotės balansas parodo paklotinio paviršiaus gautos ir prarastos spindulinės energijos 

skirtumą, nuo kurio priklauso, ar paviršius įšyla, ar atvėsta.  Jei spindulinės energijos gauna daugiau negu 

praranda, tai balansas yra teigiamas, paviršius įšyla, o jei maţiau negu praranda, tai balansas neigiamas, 

paklotinis paviršius atvėsta. Spinduliuotės balansas labai priklauso nuo Saulės aukščio virš horizonto, 

Saulės spindėjimo trukmės, paklotinio paviršiaus savybių, atmosferos skaidrumo, debesuotumo ir kt. 

Šiltuoju metų laiku dieną paklotinio paviršiaus spinduliuotės balansas būna teigiamas, o 1 

valandą prieš saulėlydį, naktį ir rytą, apie 1 valandą po saulėtekio, balansas yra neigiamas. Spinduliuotės 

balansas kinta ir per metus: vidutinėse platumose jis yra neigiamas nuo lapkričio iki kovo mėnesio, kitais 

mėnesiais yra teigiamas. Pievos ir miško spinduliuotės balansas yra maţesnis negu dirvos, sniego dangos 

daţniausiai būna neigiamas arba artimas nuliui. 

Augalų augimui ir vystymuisi yra labai svarbi fotosintetinė aktyvioji spinduliuotė, t.y. 

spindulinės energijos dalis, kurią sugeria augalų chlorofilas, ir dėl to vyksta augalų fotosintezės procesas. 

Geriausiai fotosintezei tinka  šių bangų ilgių spinduliai: .101,73,6108,48,3 77 mirm  

Augalai sugeria iki 50% į juos patenkančios spindulinės energijos, o fotosintezei vidutiniškai suvartoja tik 

2  3%. Dėl fotosintezės augalų organinės medţiagos masė pradeda didėti, kai fotosintetinės aktyviosios 

spinduliuotės energinė apšvieta viršija tam tikrą vertę. Daugeliui augalų ji yra 21 - 35
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Pasėlių fotosintezės aktyvumą padidina gera jų prieţiūra ir tręšimas. 

Kiek paklotinis paviršius gauna bendrosios (suminės) Saulės spinduliuotės, o tuo pačiu ir 

fotosintetinės aktyviosios spinduliuotės, priklauso nuo dienos ilgumo ir Saulės spindėjimo trukmės. 



Spindėjimo trukmė – tai laikas, kurio metu paklotinis paviršius apšviečiamas tiesioginiais Saulės 

spinduliais. Ji išreiškiama valandų skaičiumi per parą, taip pat procentais nuo didţiausios galimos vertės, 

t.y. dienos ilgumo tuo metų laiku. Dėl debesuotumo Saulės spindėjimo trukmė yra maţesnė uţ dienos 

ilgumą, net vasaros laikotarpiu ji sudaro tik 50  55% nuo didţiausios galimos. 

Saulės spinduliuotės energijos srautai matuojami aktinometriniais prietaisais. Jie būna 

absoliutieji ir santykiniai. Absoliutieji prietaisai iš karto parodo spinduliuotės energiją dţauliais, tačiau 

yra sudėtingos konstrukcijos ir vartojami santykinių prietaisų patikrai. Meteorologijos stotyse 

spinduliuotės energijai matuoti plačiai naudojami santykiniai prietaisai, kurių veikimas pagrįstas 

termoelektriniu reiškiniu, t.y. termosrovės stiprio priklausomybe nuo sulydymo kontaktų temperatūrų 

skirtumo. Šių prietaisų pagrindinė dalis yra termobaterija, kurios sulydymo kontaktai yra pagaminti iš 

dviejų skirtingų metalų.  

Bendroji (suminė), sklaidţioji ir atspindėtoji energinė apšvieta matuojama albedometru.  Jo 

pagrindinę dalį sudaro sulydytų manganino ir konstantano juostelių termobaterija 1 (1 pav.). Lyginiai 

kontaktai priklijuoti iš apačios prie stačiakampių aikštelių, nudaţytų balta spalva, o nelyginiai prie – 

nudaţytų juodai. Baltai ir juodai nudaţytos aikštelės išdėstytos šachmatine tvarka. Stiklinis gaubtas 2 

apsaugo termobateriją nuo ilgabangių spindulių, kritulių ir vėjo. Juodos aikštelės daugiau sugeria 

spindulinės Saulės energijos ir įšyla labiau, negu baltos. Susidaręs temperatūrų skirtumas sukuria 

termosrovę, kuri matuojama galvanometru. Matuojant sklaidţiąją energinę apšvietą, termobaterija 

uţtemdoma ekranėliu 3, pritvirtintu prie strypo 60 cm atstumu. Albedometras turi lankstą, leidţiantį 

nukreipti termobateriją ţemyn ir matuoti paklotinio paviršiaus atspindėtosios spinduliuotės energinę 

apšvietą bei albedą. Meteorologijos stotyse albedometras pritvirtinamas horizontaliai atviroje vietoje, kad 

ištisus metus niekas nesudarytų pavėsio. Galvanometras turi būti šiaurinėje pusėje. Yra albedometrų, 

vadinamų maršrutiniais arba kilnojamaisiais, kurie pritaikyti spindulinę energiją matuoti miške, javų 

lauke ir kt. 

Piranometrų konstrukcija yra tokia pati, kaip ir albedometrų, tik jais negalima matuoti 

atspindėtosios energinės apšvietos, t.y. jie neturi lanksto. 

 

1 pav. Albedometras 



Darbo eiga.  

1. Įjunkite didelio galingumo apšvietimo lempą. 

2. Nustatykite albedometro nulinę padėtį. Tam albedometrą uţdenkite metaliniu dangteliu ir palaukę 

apie 1 min, uţrašykite galvanometro rodyklės rodmenį n0. 

3. Nuimkite metalinį dangtelį, su dėţute padėkite pirmą paklotinį paviršių, ekranėlį 3 (1 pav.) pasukite 

taip, kad ant albedometro termobaterijos nebūtų šešėlio, ir nuskaitykite galvanometro rodmenį Qn . 

4. Iš gauto rodmens atimkite n0  ir įrašykite į lentelę. 

5. Pasukite ekranėlį 3 taip, kad ant albedometro termobaterijos kristų šešėlis ir, analogiškai kaip 3, 4 

punktuose, išmatuokite nD. 

6. Nukreipkite albedometrą ţemyn ir, analogiškai kaip 3, 4 punktuose, išmatuokite nR. 

7. Tokius pat matavimus atlikite su kitais paklotiniais paviršiais. 

8. Apskaičiuokite bendrąją energinę apšvietą Q, sklaidţiąją D ir atspindėtąją R pagal formules 

.;; anRanDanQ RDQ  

Galvanometro skalės vienos padalos perskaičiavimo daugiklis 
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9. Pagal (1) formulę apskaičiuokite tiesioginę energinę apšvietą S
/
, pagal (2) formulę   albedą A, o 

pagal (4) paklotinių paviršių    spinduliuotės balansą B. Efektyviosios spinduliuotės energinė 

apšvieta Eef = 1·a. 

10. Duomenis surašykite į lentelę, padarykite išvadas. 

Paklotinis 

paviršius 
n0 nQ Q nD D nR R S

/
 A Eef B a  

             

             

             

Klausimai: 

1. Apibūdinkite Saulės spinduliuotės energinę apšvietą ir Saulės konstantą bei jų matavimo vienetus. 

2. Paaiškinkite Saulės spindulių spektrinę sudėtį ir fotosintetinę aktyviąją spinduliuotę. 

3. Ką vadiname efektyviąja spinduliuote ir spinduliuotės balansu? 

4. Paaiškinkite albedometro veikimo principą. 

5. Kas yra albedas ir kaip jis apskaičiuojamas?  

6. Ką parodo spinduliuotės balansas? Kaip jis kinta? 


