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ПОРІВНЯННЯ НАЗЕМНИХ ВИМІРЮВАНЬ СОНЯЧНОЇ
РАДІАЦІЇ ІЗ СУПУТНИКОВИМИ ДАНИМИ В МЕЖАХ
ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2001 – 2009 рр.
Проведено порівняння супутникових значень сонячної радіації
з наземними на трьох територіальних рівнях (країна, область,
станція) з подальшим визначенням доцільності використання
супутникових даних роздільною здатністю 0.25×0.25 градусів
на цих рівнях в моделях продуктивності сільськогосподарських
культур за відсутності наземної інформації. Визначено, що
найменша розбіжність між супутниковими та наземними
даними спостерігається на рівні країни, що пов’язано із значним
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осередненням значень сонячної радіації на цьому рівні як для
супутникових так і для наземних даних. Найбільша ж розбіжність
спостерігається на рівні станцій, що пов’язано із великою різницею
у просторових масштабах вимірювання значень (станція –
вимірювання у точці; супутник – вимірювання у пікселі 0.25×0.25
градусів).
Ключові слова: сонячна радіація, наземні дані, супутникові
дані, порівняння.
Вступ. Сонячна радіація є одним з метеорологічних факторів,
що визначає потенційну врожайність, забезпечуючи рослини
енергією для фотосинтезу та транспірації. Саме тому, вона виступає
однією з основних характеристик в моделях продукційного процесу
рослин. Тим не менш, щоденних прямих вимірювань сонячної
радіації на території України занадто мало для оперативного
використання в процесі моделювання. Для вирішення цієї
проблеми застосовують ряд різних альтернатив: використання
середніх значень; просторова інтерполяція; оцінка значень сонячної
радіації за супутниковими даними та визначення значень радіації
відносно інших кліматичних факторів. Але більшість з них має
певні недоліки, так наприклад, у зв'язку зі зміною добового і
річного глобального випромінювання та нелінійного зв'язку між
випромінюванням і фотосинтезом, використання усереднених
даних при моделюванні слід уникати. Просторова інтерполяція є не
завжди можливою, так як щільність станцій, що вимірюють сонячну
радіацію в певних регіонах є досить розрідженою. Найбільш
виправданий спосіб отримувати значення сонячної радіації полягає
у визначенні цієї величини відносно інших кліматичних факторів,
таких як тривалість сонячного сяйва, температура повітря, опади
та ін. В залежності від джерела отримання всіх попередньо
перерахованих параметрів сонячна радіація може визначатися на
основі наземних та супутникових вимірюваннях. Як зазначалося
вище недоліком наземних вимірювань є незадовільна щільність
метеорологічних станцій на території України, що стосується
вимірювань сонячної радіації на основі супутникових даних, то
отримувати значення тут можна з високою роздільною здатністю.
Такий підхід вирішує проблему просторової розрідженості, але
перед тим як його застосовувати слід провести порівняльний аналіз
супутникових даних сонячної радіації з наземними для визначення
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якості та можливості використання перших у моделі продуктивності
сільськогосподарських культур, що і є метою дослідження цієї
статті.
Дані, що використовувалися для порівняння. В якості
супутникових даних були використані продукти CMSAF (Climate
Monitoring Satellite Application Facilities «Моніторинг клімату.
Застосування супутникових засобів»), які зберігаються в архівах
на сайті http://wui.cmsaf.eu/, а саме, дані середньої щоденної та
щомісячної короткохвильової радіації для території України за
період 2001-2009 рр. з супутника NOAA. Дані щодо наземних
вимірювань сонячної радіації по метеостанціях України за той же
період були надані Українським Гідрометеорологічним Центром.
Методика порівняння. Порівняння супутникових даних з
наземними відбувалося на трьох територіальних рівнях: 1 – країна;
2 – область; 3 – станція. Для перших двох рівнів бралися осереднені
по території середньомісячні дані з 2001 по 2009 рік, для третього
рівня бралися щоденні значення сонячної радіації з 01.07.2009 по
31.12.2009. В якості тестових областей були обрані Волинська,
Чернігівська, Херсонська та Луганська. За тестові станції правили
наступні: Маневичі (Волинська область, Маневичський район),
Остер (Чернігівська область, Козелецький район), Нижні Сірогози
(Херсонська область, Нижньосірогозький район) та Новопсков
(Луганська область, Новопсковський район).
Для обробки супутникових даних та для отримання
порівняльних характеристик використовувалися наступні програмні
засоби: CDO, R та Microsoft Excel.
Для оцінки порівняння по кожній адміністративній одиниці
(а також по кожній станції) на всіх вище перерахованих рівнях
були розраховані наступні статистичні характеристики: відносна
похибка, абсолютна похибка та коефіцієнт кореляції.
Отримані результати. Порівняння на рівні областей та
країни. Як зазначалося вище, за тестові області були обрані
Волинська, Чернігівська, Херсонська та Луганська. В таблиці 1
подані статистичні характеристики порівняння наземних даних із
супутниковими для цих областей та країни в цілому, а на рисунках
1 – 3 зображені графіки залежності.
Як видно з таблиці (1) та рисунків (1-3) найбільша узгодженість
між даними спостерігається для всієї країни (рис. 3). Відносна
похибка становить 11%.
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Волинська
Чернігівська
Херсонська
Луганська
Україна

Область

998369
1020388
1516527
1562782
1278769

Сума
середньомісячної
радіації наземних
вимірювань за
період 2001-2009 рр.
[кДж/м2]
1106848
1128141
1413256
1280933
1254080

Сума
середньомісячної
радіації супутникових
вимірювань за період
2001-2009 рр. [кДж/м2]
-1004
-997
956
2609
228

Середня
абсолютна
похибка
[кДж/м2]

23
20
12
18
11

Середня
відносна
похибка
[%]

0,99
0,98
0,99
0,98
0,99

Коефіцієнт
кореляції [-]

Таблиця 1
Статистичні показники порівняння супутникових та наземних даних середньомісячної сонячної
радіації для тестових областей та України в цілому

Рис. 1. Залежність наземних та супутникових даних
середньомісячної сонячної радіації (кДж/м2) для Волинської
(лівий графік) та Чернігівської областей за період 2001-2009 рр.

Рис. 2. Залежність наземних та супутникових даних
середньомісячної сонячної радіації (кДж/м2) для Херсонської
(лівий графік) та Луганської областей за період 2001-2009 рр.
На рівні областей ситуація змінюється в бік збільшення різниці
між вимірюваннями.
Цікавим є той факт, що для Волинської та Чернігівської
областей значення відносної похибки (23%, 20%) вищі ніж для
Херсонської та Луганської (12%, 18%). Вірогідною причиною такої
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Рис. 3. Залежність наземних та супутникових даних
середньомісячної сонячної радіації (кДж/м2) для України за
період 2001-2009 рр.
розбіжності є характер хмарності над різними регіонами України та
недосконалість її урахування в супутникових методах визначення
радіації [3].
Хмарність – один з основних факторів, який впливає на
кількість радіації, що досягає земної поверхні. Відомо, що кількість
ясних днів на півдні та сході України більша за їх кількість на
півночі та заході, що пов’язано з особливостями атмосферної
циркуляції [1].
Для визначення наземних значень сонячної радіації ми
використовували формулу Харгівза [2], в якій використовуються
значення мінімальної та максимальної температури, а також три
емпіричні константи, які частково враховують характер хмарності
території, для якої проводяться розрахунки. Для визначення радіації
за супутниковими даними використовувалися підходи Пінкера та
Ласло [3]. З таблиці 1 видно, що суми середньомісячних значень
радіації за наземними та супутниковими даними для Волинської
(998369, 1106848 відповідно) та Чернігівської (1020388, 1128141
відповідно) областей різняться на користь супутникових даних,
тобто, супутникові дані завищені, що свідчить про можливу
некоректність у врахуванні хмарності. Для Херсонської та
Луганської областей спостерігається протилежна картина. Тут
супутникові значення нижчі за наземні (Херсонська: 1516527,
1413256; Луганська: 1562782, 1254080), але за рахунок низької
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хмарності статистичні показники мають задовільні значення.
Порівняння на рівні станцій. З таблиці 2 видно, що порівняльні
показники даних на цьому рівні знаходяться у недопустимих
межах точності (середня відносна похибка становить більше
50%). Це пов’язано з тим, що визначення сонячної радіації на
наземних станціях охоплюють дуже маленьку площу вимірювання
(вимірювання є майже точковими), щодо супутникових даних, то
найменша територіальна одиниця вимірювання, що була доступна в
межах даного дослідження, є полігон розміром 0.25×0.25 градусів.
Така відмінність в територіальному аспекті і зумовила контраст
значень сонячної радіації. Для більш чіткого розуміння проблеми
дивіться рисунок 4.

Рис. 4. Космічний знімок Волинської області (метеостанція
Маневичі) з накладанням супутникової сітки 0.25×0.25 градусів
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Маневичі
Остер
Нижні Сірогози
Новопсков

Область

1605144
1668613
2723159
2591407

Сума
середньодобової
радіації наземних
вимірювань за
період 01.07 – 31.12
2009р. [кДж/м2]
1835340
1821118
2253479
2036967

Сума середньодобової
радіації супутникових
вимірювань за період
01.07 – 31.12 2009р.
[кДж/м2]
-1251
-828
2552
3013

Середня
абсолютна
похибка
[кДж/м2]

81
68
55
60

Середня
відносна
похибка
[%]

0,94
0,93
0,94
0,94

Коефіцієнт
кореляції
[-]

Таблиця 2
Статистичні показники порівняння супутникових та наземних даних середньодобової сонячної
радіації для тестових метеорологічних станцій України

На рисунку 4 зображено космічний знімок Волинської області,
на якому виділено метеостанцію Маневичі та супутникову сітку
з кроком 0.25×0.25 градусів. Для порівняння даних бралися
значення сонячної радіації, що виміряні в Маневичах та осереднені
значення даних виміряних супутником NOAA в межах пікселя № 2.
Зрозуміло, такий підхід приведе до великої різниці між наземними
та супутниковими даними, що і спостерігається в таблиці 2.
Проте, навіть із такою різницею в порівнянні наземних і
супутникових даних сонячної радіації на рівні станцій, все ж таки,
з урахуванням 184-денного ряду вимірювань, спостерігається
певна лінійна залежність (рис. 5, 6). Хотілося також зазначити, що
як і для обласного рівня, різниця між значеннями на рівні станцій
є меншою для півдня та сходу країни, що також може слугувати
підтвердженням впливу хмарності.

Рис. 5. Залежність наземних та супутникових даних
середньодобової сонячної радіації (кДж/м2) для метеостанцій
Маневичі (лівий графік) та Остер за період 01.07. – 31.12.2009 р.
Висновок. Отже, за результатами проведених досліджень
можна сказати, що використання супутникових даних сонячної
радіації (за відсутності наземних) може бути найбільш виправдане
лише на рівні областей та країни в цілому, так як відносна похибка
порівняння з наземними даними варіюється в допустимих межах
(до 25%). Що стосується локального рівня, то використання
даних супутника NOAA з роздільною здатністю 0.25×0.25
градусів не є доцільним, так як може призвести до помилкових
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Рис. 6. Залежність наземних та супутникових даних
середньодобової сонячної радіації (кДж/м2) для метеостанцій
Нижні Сірогози (лівий графік) та Новопсков за період 01.07.31.12.2009 р.
результатів. Рішеннями цієї проблеми можуть бути: використання
супутникових даних із більшою роздільною здатністю, які на
даний момент можна отримувати з певним часовим інтервалом,
а це унеможливлює їх використання в якості оперативних або
здійснення певної інтерполяції наземних даних на рівні роздільної
здатності супутника, що є досить ненадійним процесом через
значну розрідженість сітки метеостанцій України.
Рецензент – старший науковий співробітник, кандидат
географічних наук Кривобок О. А.
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О. О. Кривошеин
Сравнение наземных измерений солнечной
радиации
со
спутниковыми
данными
в
пределах областей Украины за период 2001-2009 гг.
Проведено сравнение спутниковых значений солнечной
радиации с наземными на трех территориальных уровнях
(страна, область, станция) с последующим определением
целесообразности
использования
спутниковых
данных
разрешением 0.25 × 0.25 градусов на этих уровнях в моделях
продуктивности сельскохозяйственных культур при отсутствии
наземной информации. Определено, что наименьшее расхождение
между спутниковыми и наземными данными наблюдается на
уровне страны, что связано со значительным осреднением
значений солнечной радиации на этом уровне как для спутникових
так и для наземных данных. Наибольшая же расхождение
наблюдается на уровне станций, что связано с большой разницей
в пространственных масштабах измерения значений (станция –
измерение в точке; спутник – измерение в пиксели 0.25 × 0.25
градусов).
Ключевые слова: солнечная радиация, наземные данные,
спутниковые данные, сравнение.
O. Kryvoshein
Comparison between ground measurements
of solar radiation and satellite data within the
region of Ukraine for the 2001-2009 period
A comparison of satellite solar radiation values with the ground
at three territorial levels (country, region, metro) was conducted. The
feasibility of using satellite data resolution of 0.25 × 0.25 degrees at
these levels in models of crop productivity in the absence of ground
information was Determined. The smallest difference between satellite
and ground-based data observed at the country level, which is associated
with significant averaging the values of solar radiation at this level
for both satellite and ground-based data. The largest discrepancy is
observed at station level due to the large difference in the spatial scale
of measurement values (station – at the point of measurement; satellite –
measure in pixels of 0.25 × 0.25 degrees).
Keywords: solar radiation, ground data, satellite data, comparison.
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