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 Практична робота №2. Радіація в атмосфері. 
 Переважна більшість процесів, які протікають в атмосфері є 
термодинамічними, бо їх джерелом є променева енергія Сонця. Основна її частина 
складається з ультрафіолетового (0.01 – 0.39 мкм), видимого (0.39 – 0.76 мкм) і 
інфрачервоного (0.76 – 500 мкм) проміння. В метеорології прийнято виділити 
короткохвильову (діапазон хвиль від 0.1 до 4 мкм) і довгохвильову (більше 4 мкм). 
Сонячна радіація складається на 98% з короткохвильової. Сонячна радіація 
проходячи через товщу земної атмосфери при відсутності хмар, послаблюється: 
частково розсіюється молекулами газів, кристаликами льоду, краплями води, 
твердими частинками, частково поглинається, переважно водяною вуглекислим 
газом, озоном.  

До земної поверхні при відсутності хмар доходить пряма сонячна радіація (І), 
яка характеризується інтенсивністю – кількістю променевої енергії в калоріях, що 
приходить за 1 хв. через 1 см2 площі (1 кал/(хв. на см2) = 0,698 кВт/м2 і розташована 
перпендикулярно до сонячних променів.  
Кало́ рия (кал, cal) — внесистемная единица количества работы и энергии, равная 
количеству теплоты, необходимому для нагревания 1 мл воды на 1 °C при 
стандартном атмосферном давлении 101,325 кПа. В зависимости от принимаемой 
эталонной температуры воды, существует несколько слегка различных определений 
калории. 

1 калм = 4,1868 Дж (1 Дж = 0.23885 калм) Международная калория, 1956 г.  
1 калт = 4,184 Дж (1 Дж = 0.23901 калт) Термохимическая калория  
1 кал15 = 4,18580 Дж (1 Дж = 0.23890 кал15) Калория при 15 °С  
1 Дж ≈ 0,238846 калории.  
1 калория = 4,1868 Дж.  
Пряму сонячну радіацію, яка припадає на горизонтальну поверхню, 

розраховують за формулою: I = Isinh, де h – висота сонця, що залежить від 
географічної широти і пори року згідно формули: sinh=sinφsinδ+cosφcosδcosτ, де h-
висота Сонця, δ- схилення Сонця, φ – географічна широта, τ – годинниковий кут (все 
в градусах). Сонця (8, додаток 6). 
 Інтенсивність прямої сонячної радіації, що потрапляє на верхню межу земної 
атмосфери називають сонячною постійною (Іо). Вона становить 1кал/см2·хв=4,1868 
Дж/см2=41.9МДж/м2. Біля поверхні землі пряма сонячна радіація значно менша цієї 
величини, оскільки поглинання і розсіювання разом ослаблюють потік радіації, що 
проходить через атмосферу. Ослаблення радіації пропорційне самому потоку радіації 
і кількості частинок на шляху променів, які поглинають і розсіюють радіацію, що 
залежить від довжини шляху променів через атмосферу і від густини повітря. Ця 
залежність виражається так званим законом Буге (закон ослаблення): 
 I = Io pm, де I – ослаблена радіація, Iо – сонячна постійна, p – коефіцієнт 
прозорості при даній масі атмосфери, m – маса атмосфери на шляху сонячних 
променів (8, додаток 5). 
 Частина сонячної радіації в результаті розсіювання атмосферою на поверхню 
Землі, надходить у виді розсіюваної радіації (і). Пряма (І) і розсіювана (і), що 
приходить на горизонтальну земну поверхню, складають сумарну радіацію Is = I sinh 
+ i. 
 Сумарна радіація, яка доходить до поверхні землі, частково відбивається від 
неї і створює відбиту радіацію, величина якої залежить від характеру поверхні Землі. 
Відношення кількості відбитої радіації до сумарної кількості радіації, що падає на 



 2

дану поверхню, називається альбедо поверхні. Воно виражається в процентах: А= 

D
B 100 %, де В – відбита радіація, D – сумарна радіація. Звідси відбита радіація 

становить - А·D = (Isinh+ і ) A. 
 Різниця між сумарною і відбитою радіацією називається вбирною радіацією, 
або балансом короткохвильової радіації земної поверхні: Bк = Is – B або Вк = Is 
(1 – A). 
 Поверхня Землі і атмосфера також випромінюють радіацію, яку називають 
довгохвильовою (від 4 до 100мкм) 
 Поверхня грунту, води, сніговий і рослинний покрив випромінюють 
довгохвильову радіацію, яка називається власним випромінюванням земної поверхні 
і характеризується законом Стефана – Больцмана Es = б T4 (де б постійна Стефана – 
Больцмана, яка дорівнює 0,814 · 10 кал/см2 хв. град4, Т – абсолютна температура). 
 Більша частина випромінювання атмосфери направлена до земної поверхні 
(70%), решта іде в світовий простір: Атмосферну радіацію, яка приходить до земної 
поверхні називають зустрічним випромінюванням (Еа). Зустрічне випромінювання 
менше земного, тому земна поверхня втрачає тепло за рахунок різниці між власним і 
зустрічним випромінюванням. Ця різниця називається ефективним 
випромінюванням: Ееф = Еs – Ea. або балансом довгохвилевої радіації.. Ефективне 
випромінювання являє собою чисту втрату променевої енергії, а значить, і тепла 
земної поверхні вночі. 

 Різниця між увібраною 
радіацією і ефективним 
випромінюванням: R = (Isinh + 
i)(1-A) – Еeф називають 
радіаційним балансом земної 
поверхні. Радіаційний баланс 
переходить від нічних від'ємних 
до денних додатніх значень. 
Вночі, коли сумарна радіація 
відсутня, від'ємний радіаційний 
баланс дорівнює ефективному 
випромінюванню. 
 Для вимірювання радіації 
використовують актинометричні 
прилади, дія яких базується на 
визначенні температури 
теплочутливими елементами при 

дії на них радіації. Визначається стаціонарний стан елемента після встановлення його 
температури. Нагрівання або охолодження визначають відносно теплоінерційного 
тіла або такого ж елемента, захищеного від випромінювання, або елемента з 
поверхнею, яка добре відбиває випромінювання. 
 Для вимірювання радіації, застосовується зачорнена металева пластинка, яка 
за своїми властивостями дорівнює абсолютно чорному тілу, тобто поглинає і 
перетворює в тепло всю радіацію, що падає на неї. Крім того, в деяких приладах є 
пластинки з білою поверхнею, яка повністю відбиває радіацію, що попадає на 
пластинку. 
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 В піргеліометрі Онгстрема (абсолютному приладі) застосовується принцип 
компенсації. При цьому пластинка, яка сприймає потік сонячної радіації, то 
опромінюється нею, то нагрівається до такої ж температури електричним струмом. 
 Підвищення температури пропорційне випромінюванню і вимірюється 
термоелементами або термобатареями. Термоелементи складаються із сплавів 
(константан-манганін, константан-срібло і т.д.) або із напівпровідників. 
 Для вимірювання прямої сонячної радіації використовують піргеліометри і 
актинометри різних конструкцій. 
 Компенсаційний піргеліометр Онгстрема служить зразковим приладом для 
вимірювання прямої сонячної радіації. В ньому зачорнена механічна пластинка 
виставляється на сонце, а друга пластинка залишається в тіні. Через затінену 
пластинку пропускають струм від батареї живлення, поки пластинка не нагріється до 
такої ж температури, до якої нагрілась сонячними променями перша пластинка (тоді 
термоелектричний струм щезає). За силою компенсуючого струму можна визначити 
кількість тепла, яку отримала друга пластинка (закон Джоуля-Ленца) і котре 
дорівнює кількості тепла, яке отримала перша пластинка. 
 Серед актинометрів найбільш поширений термоелектричний актинометр 
Савінова-Янишевського. В такому актинометрі приймальна частина є тонким 
металічним зачорненим диском, до якого через ізоляцію приклеєні непарні спаї 
термобатареї (7). Парні спаї термобатареї приклеєні через ізоляцію до мідного кільця 
в корпусі приладу. На кінцях трубки розташовані кільця 12 і 13 для наведення 

актинометра на сонце. На кільці 13 є отвір, а на 
кільці 12 – крапка. При правильному встановленні 
промінь світла, що проходить через отвір 13 повинен 
попадати на крапку кільця 12. Кришка 12, що 
закриває трубку 9 служить для встановлення 
нульового положення гальванометра і захищає 
приймач від забруднення. Для встановлення осі 
штатива відповідно широті місця служить шкала 18 з 
діленнями, риска 19 иа гвинт 20.  

Під впливом сонячної радіації виникає 
електричний струм за силою якого визначається 
сонячна радіація при допомозі первинних множників 
(їх визначають шляхом порівняння з 
піргеліометром). При реєстрації радіації 
застосовують стрілочні гальванометри типу ГСА – 1. 
Під дією сонячної радіації на приймальний прилад, 
стрілка гальванометра відхиляється на число поділок 
N i I=aN, де а – ціна поділки гальванометра в 
кал/см2хв, або перевідний множник пари приладів: 
приймач радіації плюс гальванометр. Перевідний 
множник можна розрахувати за формулою: 

а=
K

RzRпр )(  , де а ціна поділки гальванометра в 

мікроометрах на годину Rпр., α – перевідний множник, Rr – опір термобатареї 
приймача радіації і гальванометра в омах, К – чутливість приймача радіації (МВ на 
кал/см2хв). Всі ці величини вказані в паспортах приладів. 
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 Для вимірювання розсіяної і сумарної радіації користуються 
термоелектричним піранометром (стаціонарний), а в експедиційних умовах 
альбедометром, будова якого подібна до піранометра. Головка піранометра (5), коли 
вимірюється альбедо, за допомогою спеціального штативу займає положення 
приймальною частиною вниз. Приймальною частиною піранометра є 
термоелектрична батерея (1), яка складається з 87 термоелементів з манганіна і 
константана. Парні спаї термобатареї зафарбовані в білий колір, а непарні в чорний і 
розташовані в шахматному порядку. Внаслідок різного поглинання сонячної радіації 
створюється різниця температур чорних і білих спаїв і виникає термострум. Цей 
струм і фіксується гальванометром. Зверху корпус закритий напівсферичним 
ковпаком для захисту термобатареї від вітру і опадів. Корпус з термобатареєю і 
скляним ковпаком складають головку піранометра, що прикріплений горизонтально 
гвинтами до основи. Тіневий екран (15) використовується при вимірюванні розсіяної 
сонячної радіації, затіняючи головку піранометра від впливу прямої сонячної 
радіації. Коли затінення відсутнє, вимірюється сумарна сонячна радіація. 
 Радіаційний баланс визначається термоелектричним балансоміром, який 
складається з двох зачорнених приймальних пластинок (1 і 2): одна направлена в 
гору до неба (1), а друга вниз (2), до земної поверхні. Між нами поміщені 10 
спеціальних термобатарей, з парними спаями прикріпленими до вехньої пластинки і 
непарними, прикріпленими до нижньої пластинки. Екран (12) захищає приймальну 
частину від прямої сонячної радіації. Чохол (13) захищає балансомір від пилу і 
опадів. Вдень на верхню пластинку надходить сумарна радіація і зустрічне 
випромінювання, на нижню – відбита радіація і випромінювання земної поверхні. 
Різниця в нагріванні пластинок дає можливість визначити радіаційний баланс.  

Дія балансоміра грунтується на перетворенні потоку радіації в 
термоелектрорушійну силу при допомозі термобатареї. Величина останньої залежить 
від різниці температур між верхньою і нижньою приймальними частинами 
балансоміра, що фактично визначає прихідну і витратну частину радіаційного 
балансу. 
 Для автоматичної реєстрації вимірів термоелектричного струму, що виникає в 
актинометричних приладах, його подають на самописець електричного 
потенціометра. Такі установки називаються: актинограф, піранограф і балансограф. 
 У програму спостережень на метеорологічних актинометричних станціях 
входять: реєстрація денних і годинних сум сумарної радіації, виміри або реєстрація 
розсіяної сонячної радіації, радіаційного балансу і тривалості сонячного сяйва. Для 
безпосереднього запису тривалості сонячного сяйва використовується геліограф. Є 
декілька їх видів. Найчастіше використовується універсальний геліограф Кемпбела-
Стокса. Приймальною частиною приладу служить скляна куля, в фокусі якої 

встановлюється дугоподібна пластинка – чашка для 
закладання картонних стрічок. Якщо сонце не закрите 
хмарами, його промені, пройшовши через кулю, 
збираються в фокусі і пропалюють стрічку. Смуга 
пропалювання тягнеться вздовж середньої лінії 
стрічки. Якщо сонце закрите хмарами, пропалювання 
стає слабшим або ж припиняється. За сумарною 
довжиною пропалювання на стрічці визначається 
тривалість сонячного сяйва в годинах за добу. 
   Контрольні питання: 
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1. Що таке "сонячна постійна" і чому вона дорівнює? 
2. Що називається інтенсивністю прямої сонячної радіації? 
3. В яких одиницях виражається сонячна радіація? 
4. Яким приладом вимірюють пряму сонячну радіацію і в яких одиницях вона 

виражається? 
5. Що таке коефіцієнт прозорості атмосфери? 
6. Скільки "атмосфер" проходить сонячний промінь якщо сонце знаходиться в 

зеніті, на горизонті і на висоті 60º над горизонтом? 
7. Яке походження розсіяної радіації і які фактори впливають на її величину? 
8. Які складові частини атмосфери більше всього поглинають сонячну радіацію? 
9. Що таке альбедо земної поверхні? 
10. Що таке зустрічне і ефективне випромінювання в радіаційному балансі? В 

якому діапазоні хвиль воно здійснюється? 
11. При якій погоді ефективне випромінювання більше – при похмурій чи ясній? 

12. Що називається радіаційним балансом земної поверхні? 
13. Як визначають розсіяну і сумарну радіацію? 
14. Які види радіації надходять на кожну із приймальних частин балансоміра? 
15. Чому зимові стрічки геліографа вставляють у верхній паз чашки пластинки, а 
літні – в нижній? 
16. Як побудована приймальна частина термоелектричного актинометра? 
17. Які складові балансу короткохвильової радіації? 
18. Які особливості добового ходу складових балансів короткохвильової і 
довгохвильової радіації? Спільні і відмінні риси. 
19. Як побудована приймальна частина піранометра? 
20. Чому приймальна частина балансоміра не захищена скляним ковпаком? 
21. Для чого при вимірюваннях радіаційного балансу вимірюють швидкість вітру? 
22. Назвіть фактори, які визначають розподіл характеристик радіаційного балансу по 
земній поверхні. 
23. Дайте пояснення формування максимальних і мінімальних значень характеристик 
радіаційного балансу? 
24. Що Ви знаєте про особливості річного ходу характеристик радіаційного балансу? 
25. Назвіть відмінність у розподілі характеристик радіаційного балансу в північній і 
південній півкулі. 

Завдання 1. Вимірювання прямої сонячної радіації термоелектричним 
актинометром. 

Порядок виконання завдання: 
1. Познайомитись з будовою термоелектричного актинометра і накреслити схему 

його приймальної частини. 
2. Виміряти за допомогою актинометра пряму радіацію, що іде від штучного 

сонця в такому порядку: 
а) звільнити аретир гальванометра і встановити стрілку на п'яту поділку шкали 

з допомогою коректорного гвинта; 
б) підключити два вивідних проводи від актинометра до клем гальванометра зі 

знаками "+" і "Р" так, щоб стрілка відхилилась вправо від нульової поділки. Зробити 
відлік по шкалі гальванометра при відсутності струму з точністю до 0,1 поділки і 
записати це нульове положення стрілки (місце нуля); 

в) зняти з труби (9) актинометра кришку (11), увімкнути лампу (штучне сонце) 
і навести на неї трубу актинометра; 

г) робити 3-4 відліки за гальванометром; 
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д) закрити кришкою 
актинометр і через 1-2 хв 
відрахувати нульове положення 
стрілки гальванометра після 
вимірів; 

е) закріпити аретир 
гальванометра; 

ж) розрахувати перевідний 
множник а користуючись 
формулою а =S/N. 

3. Результати вимірів 
записати в таблицю 7. 

Таблиця 7 
Актинометр №   
    

 Місце нуля гальванометра 
Гальванометр N   до спостережень Nо=, після спостережень Nі=,  

Середнє Nо=
3

NNN  , Перевідний множник а=
N
S . 

Час спостережень h  
sin h  

Відліки 
гальва-
нометра N 

Nср N 
випр. 

Розрахунки 
радіації І, І' середній 

сонячний 
дійсний 

 Завдання 2 Вимірювання сумарної, розсіяної і відбитої радіації 
термоелектричним піранометром. 
 Порядок виконання завдання: 

1. Познайомитися з будовою і принципом дії піранометра. Накреслити схему 
приладу. 

2. Виміряти сумарну, розсіяну і відбиту радіацію від штучного джерела світла 
в такому порядку: 

а) підключити два вивідних проводи від піранометра до клем гальванометра зі 
знаком "+" і "Р"; 

б) звільнити аретир гальванометра і визначити місце нуля з точністю до 0,1 
поділки шкали гальванометра; 

в) зняти кришку піранометра (16), 
увімкнути лампу і встановити її так, щоб стрілка 
гальванометра відхилилась на 80-90 поділок 
шкали; 

г) не змінюючи положення лампи 
провести відліки по гальванометру. Для 
вимірювання розсіяної радіації приймальну 
частину гальванометра закрити тіньовим екраном 
(12) і зробити 3 відліки по гальванометру.; 

д) перевернути головку піранометра вниз і 
знову зробити 3 відліки; 
е) вимкнути лампу і закрити піранометр 
кришкою; 
ж) відрахувати місце нуля (після всіх вимірів); 
з) закріпити аретир гальванометра; 
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к) записати результати спостережень за такою формою (табл. 8). 
Піранометр №       Місце нуля 
гальванометра- 
Гальванометр №       до спостережень 
Місце спостережень       після спостережень 
Дата         середнє значення  
Перевідний множник а =D/Np      
 Таблиця 8 

Час 
спост
ереже
ння 

Відлік 
без 
екрана 

№ 
серед
нє 

№ 
випр
. 

Відліки 
з екрана 

№ 
серед
нє 

№ 
ви
пр. 

Відліки 
при 
положен
ні вниз. 

№ се-
реднє 

№ 
випр. 

Розрах 
Is. i A 

Завдання 3. Визначення радіаційного балансу за допомогою термоелектричного 
балансоміра. 
 Порядок виконання завдання: 

1. Познайомитися з будовою і накреслити схему приладу. 
2. Виміряти радіаційний баланс. 
а) підключити два вивідних проводи від балансоміра до клем гальванометра зі 

знаком "+" і "Р". 
б) звільнити аретир гальванометра і відрахувати місце нуля No; 
в) зняти кришку з балансоміра і зробити 3 відліки показів стрілки 

гальванометра N ; 
г) накрити балансомір кришкою, вимкнути гальванометр, відрахувати місце 

нуля То. 
д) закріпити аретир гальванометра; 
е) дані записати в такій формі: 

Таблиця 9 
Балансомір №    Місце нуля гальванометра Гальванометр № 
 до спостережень Nо 
Місце спостережень      Cереднє Nо  
Дата   Перевідний множник а =В/kN, де k- коефіцієнт, що враховує швидкість 
вітру. 
Час спостережень Відліки N Nср N виправлений Радіаційний баланс R 

 Завдання 4. Опрацювання стрічки геліографа. 
 Порядок виконання завдання: 
1. Познайомитись з будовою геліографа Кемпбела Стокса, способами закладання 
стрічок в пази чашки. 
2. Накреслити схему приладу. 
3. Провести обробку стрічки: 

а) визначити за її допомогою тривалість сонячного сяйва за кожну годину в 
десятих долях години; 
б) підрахувати тривалість сонячного сяйва протягом дня і виразити її в 
годинах; 
в) записати обробки в таблицю 10. 

Таблиця 10 
Дата  Години Тривалість сонячного 

сяйва за день, годину 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 і т. д 23-24 
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1. Знайти час сходу і заходу сонця і тривалість дня згідно формул: cos τ – 
tgφtgδ. де τ - годинниковий кут; φ – широта місця, δ – сонячне схилення [7, додаток 

2] ; cos А



cos
sin

, де А – азимут сходу Сонця. Тривалість дня розраховується за 

різницею між часом заходу і сходу Сонця. 
2. Порівняти тривалість сонячного сяйва з тривалістю дня і виразити 

фактичну тривалість сонячного сяйва в процентах від можливої; 
3. Записи виконати за формою, записати в таблицю 11. 

Таблиця 11. 
Місце спостережень 
Час спостережень 

Схід Захід Тривалість сонячного сяйва Тривалість сонячного сяйва в 
% від можливої фактична можлива 

     
 Завдання 5. Побудувати графік ходу характеристик радіаційного балансу 
(сумарної радіації –D, відбитої радіації – R та ефективного випромінювання – Eеф. 
Проаналізувати взаємозв’язок величин. Здійснити аналіз добового ходу величин 
радіаційного балансу за даними таблиці додатку (Дані Московської метеорологічної 
обсерваторії -http://www.momsu.ru/files/bulleten00809.pdf).  
 Порядок виконання завдання. 

1. Для цього за вибіркою добових і середньомісячних даних актинометричних 
величин (пряма, розсіяна, сумарна і відбита сонячна радіація та радіаційний баланс) 
побудувати графіки. По вісі абсцис відкласти час (період) аналізу, а на вісі ординат – 
характеристики вимірювальної величини. 

2. Здійснити аналіз графіків розподілу актинометричних величин, визначивши 
їх середні, мінімальні і максимальні значення. 

3. Здійснити аналіз взаємозв’язку актинометричних величин протягом періоду 
аналізу. 

4. Здійснити аналіз взаємозв’язку актинометричних величин протягом періоду 
аналізу з хмарністю. 
: 0 – диск Сонця видний через щільний хмарний покрив, але тінь відсутня. 
 1 - диск Сонця видний через тонку хмарність або рядом з хмарами, тінь слабо 
помітна. 
 2 – диск Сонця яскравий, хмари поряд відсутні, тіні різкі. 
 3 – диск Сонця не видний за щільною пеленою хмар або ніч. 

Завдання 6. Розрахувати висоту сонця для аналізованих пунктів для днів 
зимового та літнього сонцестоянь та весняного і осіннього рівнодень 
використовуючи для цього формули: h=90°-φ+22°30  ́- 22 червня: h=90°-φ - 22°30´- 
22 грудня; h=90°-φ – 21 березня та 23 вересня. 

Завдання 7. Виписати величини тривалості сонячного сяйва для вказаних 
пунктів використовуючи таблиці з «Метеорологический ежемесячник» і побудувати 
графік. 

Порядок виконання завдання: 
1. Виписати за даними «Метеорологический ежемесячник» характеристики 
тривалості сонячного сяйва для вказаних пунктів і записати в таблицю 12.. 

Тривалість сонячного сяйва протягом року для пункту N за NN рік.  
 Таблиця 12 

Місяць  Години Сума Сере Потенці
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0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 і т. д 23-24 днє альна 
Січень - -           
-             
Грудень             
Сума             
Середнє             
Ампліту
да 

            

2. Здійснити статистичне опрацювання даних протягом року згідно таблиці 12 
3. Побудувати графік розподілу тривалості сонячного сяйва протягом 

року або років. При побудові графіка на вісі абсцис відкласти місяці, а по вісі 
ординат – сумарні величини тривалості сонячного сяйва за місяцями. 
 

 
4. Побудувати графік розподілу тривалості сонячного сяйва для 

середньорічних величин по годинах. При побудові графіка на вісі абсцис 
відкласти години, а по вісі ординат – сумарні величини тривалості сонячного 
сяйва за рік по годинах. 

Завдання 8. Виписати величини тривалості сонячного сяйва для вказаних 
пунктів використовуючи таблиці з «Метеорологический ежемесячник» і побудувати 
графік. 
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Порядок виконання завдання: 
1. Виписати за даними «Метеорологический ежемесячник» характеристики 
тривалості сонячного сяйва для вказаних пунктів і записати в таблицю 13. 

Тривалість сонячного сяйва (в годинах) протягом року для пункту N за NN рік.  
Таблиця 12 

Місяць  Дні Су
ма 

Сере
днє 

Кількість 
днів без 
Сонця 1 2 3 4 5 5 7 і т. д 31 

Січень - -           
-             
Грудень             
Сума             
Середнє             
Ампліту
да 

            

2. Здійснити статистичне опрацювання даних протягом року згідно таблиці 13 
3. Побудувати графік розподілу тривалості сонячного сяйва по днях для 

січня, квітня, липня, жовтня та для року з використанням сумарних величин. 
При побудові графіка на вісі абсцис відкласти місяці, а по вісі ординат – сумарні 
величини тривалості сонячного сяйва за день та місяць. 

Завдання 9. Географічний розподіл сумарної радіації. 
 Порядок виконання завдання. 

1. На контурну карту світу, користуючись кліматичними картами з 
кліматичного атласу або підручників, нанести: 

а) ізолінії річної кількості сумарної сонячної радіації; 
б) сумарну радіацію за січень; 
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Рис. Розподіл тривалості сонячного сяйва протягом доби в м. Львові  межах 1988 
року. 
 
в) сумарну радіацію за липень; 
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2. Зробити аналіз розподілу річних і місячних кількостей сумарної радіації на 
земній кулі (скласти текст аналізу).  

Завдання 10. Географічний розподіл радіаційного балансу. 
Порядок виконання завдання: 
1. На контурну карту світу з кліматичних карт (кліматичний атлас) нанести 

ізолінії радіаційного балансу земної поверхні: 
а) за рік; б) за січень; в) за липень. 
2. Зробити аналіз розподілу радіаційного балансу земної поверхні за рік і за 

місяцями (скласти текст аналізу). 
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