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Summary 
VARIABILITY OF GLOBAL SOLAR RADIATION IN HIGH-MOUNTAIN 
POSITIONS 
To study time variability of global solar radiation in high-mountain positions 
measurements of global solar radiation at Skalnaté Pleso and Stará Lesná were 
used  
 
Obtained results have shown that the tendency of annual sums of global solar 
radiation has decreasing character at the both sites. An expressive decrease at 
Skalnaté Pleso, which was characterised by clear environment at the beginning of 
the investigated period, is probably due to the human activities and the remote 
transmission of emissions. 

 
Annual cycle of global solar radiation is characterised by a simple course 

with one maximum in summer months and by one minimum in the winter months. 
A some relative decrease of the mean monthly sums of global solar radiation can 
be seen in July to comparison with the neighbour months in May and July. The 
major factor which determines this decrease of the global solar radiation flux 
density is variability in sky transmission (due to cloud cover changes). 
 
 
Súhrn  
Jednou zo základných charakteristík radiačných polí je globálne žiarenie. Jeho časovú 
a vertikálnu premenlivosť sme sledovali na meteorologických observatóriách GFÚ SAV 
Skalnaté Pleso a Stará Lesná. K vyhodnoteniu časových radov nám slúžili metódy 
matematickej štatistiky. Pre odhad časových zmien globálneho žiarenia sme použili 
v prvom priblížení lineárnu aproximáciu časového radu. Hustota toku globálneho žiarenia 
a tendencia jej fluktuácií bola určená prostredníctvom odchýlok ročných súm globálneho 
žiarenia od dlhodobého priemer. 

Analýza výsledkov ukázala, že dlhodobý trend globálneho žiarenia v týchto 
polohách má klesajúcu tendenciu. 
 
Kľúčové slová: časový rad, globálne žiarenie, trend globálneho žiarenia, ročný chod 
globálneho žiarenia, harmonická analýza 
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Úvod 
 

Súčasné obdobie je charakterizované zvýšeným záujmom odborníkov a širokej 
verejnosti o predpoveď klimatických zmien. Zmena klímy podmienená ľudskou činnosťou, 
najmä spaľovaním veľkého množstva fosílnych palív ako sú: uhlie, ropa a zemný plyn je 
najzávažnejšou hrozbou ľudstva. Koncentrácia skleníkových plynov neustále rastie. Od 
predindustriálneho obdobia, t.j. asi od r. 1750 vyvoláva rast koncentrácie atmosférických 
skleníkových plynov výraznejšiu zmenu v transformácii žiarivej energie, následkom čoho 
pozorujeme tendenciu otepľovania zemského povrchu a ďalšie zmeny klimatotvorných 
faktorov. Na druhej strane antropogénne aerosóly majú tendenciu negatívne pôsobiť na 
radiačné procesy v atmosfére. Zložitosť tohto problému ukazuje, že existuje celá rada 
faktorov, ktoré obmedzujú naše schopnosti predpovedať budúcu zmenu klímy. 
Predpokladá sa, že štúdium klímy a zákonitostí klimatických zmien spočíva v detailnom 
rozbore radiačných procesov a transformácii žiarivej energie na zemskom povrchu a v 
atmosfére. 
 
 
Materiál a spôsob spracovania 
 

Meranie a registrácia globálneho žiarenia sa systematicky robia na 
Meteorologických observatóriách GFÚ SAV Skalnaté Pleso (ϕ = 49012´ N, λ = 20014´ E, 
h = 1778 m n.m.) a Stará Lesná (ϕ = 49009´ N, λ = 20017´ E, h = 810 m n.m.) pomocou 
meracej ústredne ESM 200. Ako snímače sa používajú pyranometre typu Sonntag 
s galvanicky vyrobenými termočlánkami. Meranie prebieha každých desať minúť 
v miestnom čase. Namerané údaje sa prepočítavajú na absolútne hodnoty, uchovávajú sa 
v pamäti počítača a sú registrované ako hodinové priemery. Po starostlivej kontrole sú 
spoločne s ďalšími meteorologickými prvkami, či už radiačných tokov alebo teploty 
vzduchu, vlhkosti vzduchu, tlaku vzduchu a teploty pôdy, publikované v ročenke (Ostrožlík 
a Janičkovičová, 1991-1995). 

K vyhodnoteniu časových radov nám slúžili metódy matematickej štatistiky 
(Anděl, 1985; Nosek, 1972). Pre podrobnejšie hodnotenie ročného chodu globálneho 
žiarenia bola použitá harmonická analýza (Brooks a Carruthers, 1953; Conrad a Pollak, 
1962; Kendall a Stuart, 1968). 

 
Pre grafické znázornenie vypočítaných charakteristík globálneho žiarenia boli 

použité podprogramy metodickej príručky GPVTV (Kolektív autorov, 1991). Pre ilustráciu 
uvedieme niekoľko príkladov, kde boli aplikované niektoré podprogramy z GPVTV pri 
štúdiu časovej a vertikálnej premenlivosti globálneho žiarenia v Starej Lesnej a na 
Skalnatom Plese. 

 
 

Výsledky a diskusia 
 
Mnohé kvantitatívne charakteristiky globálneho žiarenia na Skalnatom Plese boli 

už publikované (Ostrožlík, 1995; Ostrožlík, v tlači). Pre úplnosť uvedieme charakteristiky 
v Starej Lesnej za obdobie 1988-2001 (tab. 1). 
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Tab. 1. Niektoré charakteristiky globálneho žiarenia v kJ.cm-2 v Starej Lesnej za obdobie r. 
1988-2001 ( - priemer, - amplitúda, - smerodajná odchýlka, - početnosť, ,  
- najväčšie kladné a záporné odchýlky 

x A σ n dp dn

 
 J F M A M J J A O S N D Rok 

Priemer 14,746 21,603 35,363 42,124 57,197 54,352 55,463 50,307 34,829 26,177 13,563 10,743 34,706 

Maximum 17,923 24,463 42,091 50,468 64,912 62,663 66,668 58,066 43,033 33,494 19,068 14,088 37,791 

Rok 1988 1992 1998 2000 1992 1992 1994 2001 1999 1988 1988 1989 1992 

Minimum 12,241 17,449 27,747 37,585 46,521 44,375 44,413 42,786 22,616 20,078 10,945 7,550 32,583 

Rok 1994 1999 1991 1994 1991 1989 1997 1996 1996 1998 1990 1997 1991 

Dp 3,177 2,860 6,728 8,344 7,715 8,311 11,205 7,759 8,204 7,317 5,505 3,345 3,086 

Dn -2,505 -4,154 -7,616 -4,539 -10,676 -9,977 -11,050 -7,521 -12,213 -6,099 -2,618 -3,193 -2,123 

A 5,682 7,014 14,344 12,883 18,391 18,288 22,255 15,280 20,417 13,416 8,123 6,538 5,209 

σ 1,843 2,307 4,012 4,512 5,010 5,579 6,995 5,045 6,144 3,550 2,237 1,682 1,250 

x-σ 12,904 19,296 31,352 37,612 52,186 48,773 48,468 45,263 28,685 22,627 11,327 9,061 33,455 

x+σ 16,589 23,911 39,375 46,635 62,207 59,932 62,458 55,352 40,973 29,727 15,800 12,424 35,956 

n pod x-σ 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 3 2 1 

n nad x+σ 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 1 2 1 

x-2σ 11,061 16,989 27,340 33,100 47,176 43,193 41,473 40,218 22,540 19,077 9,090 7,379 32,205 

x+2σ 18,431 26,218 43,387 51,147 67,217 65,511 69,453 60,397 47,118 33,278 18,037 14,106 37,206 

n pod x-2σ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

n nad x+2σ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

 
Na základe štatistického vyhodnotenia časového radu vychádza, že priemerná 

mesačná suma globálneho žiarenia v období 1988-2001 je v Starej Lesnej 34,706 kJ.cm-2, 
čo je asi o 7,7% viac ako na Skalnatom Plese, kde táto hodnota činí len 32,214 kJ.cm-2. 
Tento rozdiel možno pripísať odlišnému režimu oblačnosti v uvažovaných polohách. Pre 
porovnanie, dlhodobý priemer (1944-2001) mesačnej sumy globálneho žiarenia na 
Skalnatom Plese je 33,134 kJ.cm-2. Na základe toho konštatujeme, že v období 1988-2001 
je na Skalnatom Plese priemerná mesačná suma asi o 2,9% nižšia ako je suma 
v dlhodobom priemere. Tento všeobecný trend, pokles globálneho žiarenia v posledných 
rokoch, potvrdzujú tiež výsledky uverejnené inými autormi (Grabbe a Grassl, 1994; 
Liepert et al., 1994). 

Na základe metód regresnej analýzy a odchýlok ročných súm globálneho žiarenia 
od dlhodobého priemeru sme urobili odhad tendencie časovej zmeny globálneho žiarenia 
s časom (obr. 1). Aby sme zistili trend sekulárnych zmien globálneho žiarenia, vyrovnali 
sme chod odchýlok ročných súm globálneho žiarenia jedenásťročnými kĺzavými 
priemermi, čo v prípade krátkeho časového radu v Starej Lesnej je to však diskutabilné. 
Z priebehu kriviek na obr. 1 je evidentné, že trend ročných súm globálneho žiarenia má 
v oboch polohách klesajúcu tendenciu. 

 
Rastúca koncentrácia skleníkových plynov, rastúca teplota vzduchu, vlhkosť 

vzduchu, zvýšená intenzita ultrafialového žiarenia menia atmosféru stále rýchlejšie 
a komplexnejším spôsobom. Preto, najmä vo vysokohorskej polohe Skalnatého Plesa, kde 
v prvých rokoch meraní bolo relatívne čisté prírodné prostredie, dochádza pôsobením 
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uvedených faktorov k zmene štruktúry a priepustnosti atmosféry (Kalvová a Brázdil, 1993; 
Závodský a Závodská, 1992). 

 
Najväčšia hustota toku globálneho žiarenia pripadá na letné mesiace. Výskyt 

oblačnosti spôsobuje v priebehu dňa a roka určité výkyvy v dennom a ročnom chode 
globálneho žiarenia. Vplyvom oblačnosti môžu hodnoty globálneho žiarenia klesať, ale 
v ojedinelých prípadoch aj narastať. Oblačnosť, nezakrývajúca slnečný disk, hodnoty 
globálneho žiarenia v mnohých prípadoch v porovnaní s jasnou oblohou zväčšuje 
a naopak, súvislá oblačnosť ich zmenšuje. V priemere však oblačnosť  hodnoty globálneho 
žiarenia zmenšuje (Smolen, 1986). 

 
Na obr. 2 sú znázornené priemerné mesačné sumy nezhladeného a vyrovnaného 

chodu globálneho žiarenia v oboch polohách, pričom bola použitá harmonická analýza. 
Priebeh kriviek ukazuje, že jednoduchý chod globálneho žiarenia má výrazné maximum 
v letných mesiacoch a výrazné minimum v zimných mesiacoch. Určité relatívne zníženie 
priemernej mesačnej sumy globálneho žiarenia môžeme pozorovať v júni oproti máju 
a júlu. Predpokladá sa, že je to podmienené rozdielnou oblačnosťou v týchto mesiacoch. 

 
Smerodajné odchýlky vykazujú určitý ročný chod, ktorý je charakterizovaný 

maximom v letných mesiacoch a minimom v zimných mesiacoch. Je to zrejme výsledkom 
väčšej premenlivosti oblačnosti v priebehu roka. 

 
Periodický ročný chod mesačných súm globálneho žiarenia na Skalnatom Plese 

môžeme vyjadriť prvou harmonickou zložkou v tvare 

)72305sin(6739,17214,32 ′++= οxG ,                                                                (1) 

a v Starej Lesnej 

)61296sin(213,23706,34 ′++= οxG ,                                                                  (2) 

kde  znamená časový uhol: , pričom  a i  1, 2, ... a  značí dĺžku 
periódy (12 mesiacov). 

x izx = Pz /360ο= ,0= P

 
Periodická zmena výšky Slnka je hlavnou príčinou periodickej ročnej zmeny 

globálneho žiarenia. 
 
 
Záver 
 

Analýza ročných súm globálneho žiarenia ukázala, že časový priebeh globálneho 
žiarenia má v oboch porovnávaných vysokohorských polohách klesajúcu tendenciu. Veľký 
pokles globálneho žiarenia na Skalnatom Plese, kde v prvých rokoch meraní bolo relatívne 
čisté prostredie, je zrejme spôsobený antropogénnou činnosťou a diaľkovým prenosom 
znečisťujúcich látok.  

 
Ročný chod globálneho žiarenia má jednoduchý chod s výrazným maximum 

v letných mesiacoch a s výrazným minimum v zimných mesiacoch. Určité relatívne 
zníženie priemernej mesačnej sumy globálneho žiarenia môžeme pozorovať v júni oproti 
máju a júlu. Predpokladá sa, že tento pokles hustoty toku globálneho žiarenia je vyvolaný 
premenlivosťou oblačnosti v týchto mesiacoch. 
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Obr. 1. Časový priebeh odchýlok ročných súm globálneho žiarenia od dlhodobého 
priemeru, ich trendová zložka a chod odchýlok 11-ročných kĺzavých priemerov od 
dlhodobého priemeru v kJ.cm-2 na Skalnatom Plese (r. 1944-2001) a v Starej Lesnej (r. 
1988-2001). (Nulová hodnota  značí dlhodobý priemer). G∆
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Obr. 2. Ročný chod globálneho žiarenia v kJ.cm-2, jeho prvá harmonická zložka 
a smerodajné odchýlky na Skalnatom Plese a v Starej Lesnej za obdobie 1988-2001. 
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