
Bevezetés. Jean Baptiste Joseph Fourier, akit a Fou-
rier-sorfejtés miatt a természettudományi és műsza-
ki szakemberek örökké tisztelni fognak, az 1800-as
évek elején többször tartott előadást arról, hogyan le-
hetne a Föld felszínének hőmérsékletét meghatároz-
ni hővezetési számításokkal. Mivel a számításhoz
szükséges kiinduló adatok közül egyik sem volt szá-
mára ismert, ezért a szá-
mítást el sem kezdte, no-
ha annak menetét gyö-
nyörűen összeállította. A
gondolatmenet egyik
mellékterméke volt az,
hogy a légkör sugárzási
tulajdonságai hasonlóak
az üvegéhez, azaz mai ki-
fejezéssel, a légkörnek
üvegházhatása van. Sze-
rencsére az előadások el-
hangzott szövege írásban
is megjelent (Mémoire
sur les températures du globe terrestre et des espa-
ces planétaires), amely manapság angol fordításban
elérhető az interneten (pl. Connolley 2000).

A felszíni hőmérséklet kiszámításához Fourier
egy éghajlati modell működését vázolta fel, amely-
nek első bemenő adata a Napból a Földhöz érkező
napsugárzási energia, azaz a napállandó, második
adata pedig az, hogy a beérkező energiából mennyi tá-

vozik a bolygóközi térbe, azaz a Föld-légkör rendszer
albedója. Ezután jönne a légkör és a felszín számos
más jellemzője, amelyekkel most nem foglalkozunk.

Azért tűnik érdemesnek a címben felvetett kér-
déssel foglalkozni, mivel a műholdas mérések ko-
rában ezt a két mennyiséget jól ismertnek tételezik
fel az éghajlati számításokban, de számos jel utal ar-

ra, hogy az abszolút érté-
kek és a trendek megbíz-
hatóságát sokszor nem
megfelelően veszik fi-
gyelembe.

A napállandó. A teljes-
ség kedvéért leírjuk a na-
pálladó meghatározását:
az átlagos Nap-Föld tá-
volságnál, a napsugárzás-
ra merőlegesen álló egy-
ségnyi felületen, időegy-
ség alatt átáramló napsu-

gárzási energia mennyisége, SI mértékegysége:
W/m2. Az angol nyelvű szakirodalomban az utóbbi
években a definíciónak jobban megfelelő név a „To-
tal Solar Irradiance” (rövidítve: TSI) használatos a
„Solar Constant” helyett. A „total” jelző a teljes
napsugárzási spektrumtartományra utal. A magyar
szakirodalomban továbbra is a napállandó elneve-
zés mellett maradunk.
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MENNYIRE ISMERJÜK A NAPÁLLANDÓT ÉS A FÖLD ALBEDÓJÁT?
(Mészáros Ernő 75. születésnapján, 2010. április15-én, az MTA-n elhangzott előadás lejegyzett változata)

ON THE RELIABILITY OF OUR KNOWLEDGE OF
SOLAR CONSTANT AND EARTH`S ALBEDO

(Written version of presentation held at HAS celebrating 75. birthday of Ernő Mészáros, 15. April 2010)

Major György
Országos Meteorológiai Szolgálat, H-1525 Budapest, Pf. 38., major.g@met.hu

Összefoglaló. A napállandó mérésének szükségessége Fourier-ig vezethető vissza. A folyamatos műholdas mérések időszakában az
adatok a várt statisztikai szórást mutatták 1366 W/m2 érték körül egészen 2003-ig, amikor fellőtték a TIM (Total Irradiance Moni-
tor) elnevezésű berendezést, amely a pirheliométerek újabb generációját képviseli és szisztematikusan alacsonyabb értékeket ad,
mint a többi műszer. A műholdas sugárzásháztartást mérő kísérletekből származó Föld-albedó adatok kissé alacsonyabbak, mint a
Nemzetközi Műholdas Felhőklimatológiai Projekt adatbázisából számoltak, trendjük pedig ellentétes az earthshine (föld-fény) mód-
szerrel mértekből származóhoz képest. Megbízhatóbb értékeket kaphatnánk újabb független mérések segítségével.

Abstract. The necessity of measurement of Total Solar Irradiance (TSI, previous name: solar constant) goes back to Fourier. Until
2003 in the era of continuous satellite measurement the results show the expected statistical scattering around 1366 W/m2. In 2003
a new generation pyrheliometer (TIM, Total Irradiance Monitor) was launched that gives systematically lower values than the ot-
her TSI measuring instruments. The albedo of Earth derived from satellite radiation budget experiments is somewhat lower than
that derived from the ISCCP (International Satellite Cloud Climatology Project) database and its trend differ from that of derived
from earthshine measurements. In obtaining more reliable values new independent measurements would help.

1. ábra. A napállandó mérések fejlődése a XX. században,
beleértve a műholdas mérések első szakaszát.
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A napállandó mérések részleteiről lásd Pap Judit
LÉGKÖRben megjelent írását (Pap 1981, 1982). Az
1. ábrán az utóbbi 80 év jellegzetes mérési eredmé-
nyei láthatók, amelyek
eleinte a Föld felszínéről,
majd rakétákról és még
később műholdakról
származnak.

Az ábra mutatja, hogy
az időben előre haladva a
mérési eredmények egyre
közelebb esnek egymás-
hoz, amely azt sugallja,
hogy egyre megbízhatób-
ban ismerjük a napállandó
abszolút értékét. A mű-
holdról származó mérések
nemcsak a légkör hatásá-
nak kiküszöbölésével járó bizonytalanságot szüntetik
meg, hanem folyamatos idősorok előállítását teszik le-
hetővé. 1978. novembere óta több műholdon párhu-
zamosan folyik mérés, amint azt a 2. ábra mutatja.

A 3. ábra részletezi az egyes mérések közötti el-
téréseket is. A Nimbus-7 műholdról végzett mérések
a műszer kalibrációjának utólag
felismert hibája miatt emelked-
nek ki a többiek sorából, a hibát
figyelembe véve beilleszkednek
abba a sorba, amely a naptevé-
kenység hullámzását kiküszöböl-
ve az 1366 W/m2 érték körül cso-
portosul, 2 – 3 W/m2 szórást mu-
tatva. Ezek a mérőműszerek ab-
szolút műszerként működnek, az-
az a fizikai tulajdonságaik méré-
sével számítják ki érzékenységü-
ket, s a fellövés előtt nem hitele-
sítik össze őket. Más példányai-
kat a felszínen összehasonlítva a
műholdas mérésekkel azonos szórást mutattak, tehát
úgy gondoltuk, hogy a napállandó valódi értékét a
méréseik átlaga 0,3 % hibával megadja. 2003-ban ke-
rült fellövésre a TIM (Total Irradiance Monitor) el-
nevezésű műszer (eredményei az ábra jobb alsó sar-
kában láthatók), amely az előzőktől eltérően 1361
W/m2 érték körüli menetet mutat. Ez a műszer a ko-
rábbiaknál (60-as, inkább 70-es évek) újabb generá-
ció (90-es évek), a tervezők szándékai szerint ponto-
sabban adja meg az abszolút értéket. Eredményeinek
megjelenése nagy zavart okozott az érintettek köré-
ben. 2005-ben az összes műholdon működő műszert

készítő laboratórium munkatársai összeültek, hogy
megkeressék a váratlan eltérés fizikai magyarázatát.
Nem sikerült ilyet találni, egyik műszernél sem mu-

tattak ki szisztematikus
hibát. Ez azt jelenti, hogy
a negyed évszázadon át
végzett napállandó méré-
sek abszolút értékének 2-
3 W/m2-es bizonytalansá-
ga legalább 5 W/m2-re
nőtt, ráadásul ismeretlen
okból.

A 2. ábra azt is mu-
tatja, hogy a különböző
műszerek egyidejű méré-
sei egymással párhuza-
mos görbeként jelennek
meg, azaz a görbék „ösz-

szetolhatók” egyetlen görbévé. Ezt meg is teszik,
ilymódon a napállandó változásait a műholdas mé-
rési időszakban 1 W/m2 bizonytalansággal tudjuk
megadni. A 2. ábra alján látható napfoltszámmal
(vagy más naptevékenységet jellemző paraméter-
rel) a napsugárzás erősségének a változása jobban

összekapcsolható, mint az ab-
szolút értéke.

Az albedó. A teljes visszavert
napsugárzás megméréséhez a
Földet egy gömbbel kellene kö-
rülvenni, amelynek az egész bel-
ső felületét sugárzásmérőnek kel-
lene kiképezni. Ez megvalósítha-
tatlan, sőt az égi mechanika azt
sem teszi lehetővé, hogy gömbfe-
lületre olyan műholdat lőjünk fel,
amely a felületet egyenletesen
járja körbe. Marad az a lehetőség,
hogy a poláris műholdakra ingá-

zó sugárzásmérőket helyezünk el, amelyek a Föld fe-
lület-darabjairól visszavert sugárzást mérik, majd a fe-
lület-darabok (rácsnégyszögek) albedó értékeinek
megfelelő átlagolásával állítjuk elő a teljes Föld albe-
dóját.

A történeti sorrend kedvéért kezdjük a műhold
nélküli mérések eredményeinek felidézésével. Hunt
(1985) megadja néhány csillagászati mérés alapján
becsült albedó értékét:
Russel (1916) 0,41 – 0,49
Danjon (1928) 0,29
Danjon (1936) 0,39
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A FÖLD albedójának mért értékei, %
műhold/kísérlet év albedó
NIMBUS-7/ERB 1979 29,4

1980 29,4
1981 28,8
1982 29,8
1983 29,6
1984 29,5
1985 29,8

ERBE 1986 29,7
1987 29,5
1988 29,5
1989 29,6

ScaRaB 1994.03-1995.02 29,9
CERES 2000.03-2004.02 28,6

2. ábra. Párhuzamos napállandó mérések
műholdakról

3. ábra. A különböző helyeken publikált
szélessávú éves albedó értékek.
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A számok mutatják, hogy csak durva becslésnek
tekinthetők. Ugyanezt tartja érvényesnek Hunt az
1970-es évektől felújított, automatizált csillagászati
módszerre is. Leegyszerűsítve
a módszer (angol néven:
Earth’shine módszer vagy as-
hen light of the Moon) lényege
a következő. Megmérjük, hogy
a Nap által megvilágított fél-
hold fényessége hányszorosa a
Föld által visszavert napsugár-
zás által „megvilágított” söté-
tebbik félhold fényességének,
ezen arányból számolható a
Föld albedója. Első közelítés-
ben az

arány = albedó * (6370/380000)2 = albedó * 0,00028

A négy nagyságrenddel eltérő fényességek ará-
nyának megmérése még a mai technikai feltételek
mellett is igen bizonytalan, ennek ellenére több ob-
szervatórium is kísérletezik vele. (A fenti kifejezés-
ben a 6370 a Föld sugara, a 380 000 a Föld-Hold tá-
volság km-ben.)

Térjünk vissza a műholdas mérésekhez. Ha az
ingázó sugárzásmérő a teljes napspektrumban visz-
szavert sugárzást (vagy a teljes hosszúhullámú tar-
tományban kibocsátott sugár-
zást) méri, azt szélessávú mé-
résnek nevezzük. Spektrális
(vagy keskenysávú) mérésnek
nevezzük azt, amikor a rövid-
hullámú vagy hosszúhullámú
tartomány egy szűkebb részére
érzékeny a sugárzásmérő. Ter-
mészetesen a szélessávú mérés
áll közelebb a célunkhoz, a
Föld albedójának megállapítá-
sához. Különböző publikációk-
ból és előadásokból gyűjtöttük
össze azon elérhető, szélessávú mérésekből szárma-
zó globális albedó értékeket a következő táblázat-
ban, amelyek teljes vagy majdnem teljes évre vo-
natkoznak.

A 2004. utáni időszakról még nincs publikált ér-
ték, 2009. végén jelentették be, hogy rövidesen hoz-
záférhetővé teszik a 2004-2008 időszakra vonatkozó
adatokat. Ez a nagy időbeli késés mutatja, hogy ko-
moly munkával igyekeznek követni a mérőműsze-
rek érzékenységének változását (öregedés), fejlesz-

tik a feldolgozás módszereit, mindent sokszorosan
ellenőriznek.

A táblázat mutatja, hogy a mérési sor nem folya-
matos. Ez a mérés sokkal nehe-
zebb és költségesebb, mint a
napállandó mérése, ezért egy idő
előtt meghibásodó műszert nem
tudnak terven felül pótolni. A
mérési sor elején látható értékek
egész számra kerekítve 30 %-ot,
a végén 29 %-ot adnak a Föld
éves jellemző albedójául. Noha
a műszerek időnként szükség-
szerűen cserélődnek (a kísérle-
tek neve ezt mutatja a táblázat-
ban), ez az adatsor egyetlen sor-
nak tekinthető, mivel ugyanaz a

kutató csapat hitelesíti a műszereket és dolgozza fel a
méréseket. Annak becsléséhez, hogy az albedó ab-
szolút értékének mekkora a megbízhatósága, függet-
len mérésekre lenne szükség.Akorábban említett csil-
lagászati módszer ugyan független, de egyúttal nagyon
megbízhatatlan is.

1960. április 1-jén lőtték fel az első csak meteo-
rológiai célokat szolgáló mesterséges holdat, a TIROS
1-et a felhőzet megfigyelésére. Azóta számos meteo-
rológiai műhold végez felhőzeti észlelést, számos
technikával. 1980-ban indult az International Satelli-

te Cloud Climatology Project
(ISCCP), amely a műholdas fel-
hőadatok összegyűjtését és be-
lőlük számos éghajlati paramé-
ter kiszámítását tűzte ki célul. (A
project indulása előtti utolsó ta-
lálkozó Balatonalmádiban volt
1980. júniusában.) Az 1983-
2000 közötti méréseket többször
feldolgozták, a feldolgozási
módszer tökéletesedése követ-
keztében legutóbb a D változat
eredményei jelentek meg

(Zhang et al. 2004), amelyekben szerepel összeha-
sonlítás a szélessávú albedó értékekkel. Az ISCCP
adatbázis a 18 évre 3 óránkénti keskenysávú sugárzá-
si (felhőzeti megfigyelési célú) adatokat tartalmaz az
egész Földre 280 km-es rácsról.Az összehasonlításhoz
azokat az időszakokat választották ki, amelyekben
nem volt hiány sem a szélessávú, sem a keskenysávú
adatsorban.

Az 1985 áprilisától 1989 januárjáig terjedő idő-
szakban az ERBE albedó átlaga 29,1 % volt, ugyan-
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5. ábra. A Föld albedójának (és a visszavert
napsugárzásnak) a változása 2000 és 2003

között a szélessávú és a csillagászati
mérések szerint.

4. ábra. A Föld által visszavert napsugárzás
menete a szélessávú mérések, valamint

az ISCCP-D mérések és számítások szerint,
1985 és 2000 között.
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ekkorra az ISCCP-D érték 30,4 %. A 2000. márciu-
sa és 2001. júniusa közötti 16 hónapra az értékek:
CERES 28,9 %, ISCCP-D 30,7 %. Mindkét esetben
a spektrális „hiányokat” is számítással átfedő mód-
szer magasabb értéket ad. (A korábbi ISCCP válto-
zatok még magasabb értékeket adtak, ez azért érde-
kes, mert ezáltal a Föld teljes éves sugárzási ener-
giamérlegét közel nullára hozták ki, szemben a szé-
lessávú mérésekkel, amelyek folyamatosan pozitív
energiamérleget mutatnak.)

A Föld éves albedójának jelenlegi abszolút érté-
kére vonatkozó tudásunkat úgy jellemezhetjük, hogy
az nagy valószínűséggel 29 és 30,5 % között van, az
alsó határt gondoljuk megbízhatóbbnak.

Annak érzékeltetésére, hogy az albedó változá-
sait mennyire egyformán mutatják a különböző faj-
ta mérések, arra először a visszavert sugárzásra vo-
natkozó, jellegzetes ábrát (4. ábra) mutatjuk be,
Zhang és társai munkájából.

A kétféle technika mindegyike általában albedó
csökkenést mutat, kivéve a Pinatubó kitörés hatását
jelző kiugrást, amely közel 2 évig tartott. A kétfajta
menet elég jól egyezik, de nem teljesen jól egyeznek
a részletek.

A következő, 5. ábra, a szélessávú albedó és a
csillagászati technikával mért albedó meneteket ha-
sonlítja össze (Wielicki et al. 2005).

A menetek éppen ellenkezők. Ez is azt erősíti,
hogy a csillagászati technikát nem tekinthetjük mé-
résnek, csak becslésnek.

Összefoglalás. A napállandó abszolút értékét 1980-
tól 2003-ig függetlennek tekintett mérésekből 0,3 %
bizonytalansággal ismertnek tartottuk. 2003 óta, egy
új, és még függetlenebb mérés hatására, a bizonyta-
lanság legalább 0,5 %-ra növekedett. A napállandó
változásainak bizonytalansága ugyanezen mérési
időszakban mindössze 0,01 % körüli. A Föld albe-
dója mért értékének bizonytalansága jóval nagyobb,
mint a napállandóé, mivel a különböző mérések, no-
ha függetlenek, nem igazán egyenértékűek. A meg-
alapozottnak gondolt mérések eredményei szerint az
albedó az utóbbi években 0,29-re csökkent a meg-
előző évtizedekben mért 0,30 közeli értékről. A bi-
zonytalanság 0,01 vagy inkább több.
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A Magyar Meteorológiai Társaság pályázatot hirdet a
HILLE ALFRÉD IFJÚSÁGI PÁLYADÍJ

elnyerésére.
A Magyar Meteorológiai Társaság az Országos Tudományos Diákkonferenciákon bemutatott meteorológi-
ai tárgyú dolgozatok, valamint az egyetemi szakdolgozatok, illetve diplomamunkák legjobbjainak jutalma-
zására alapította a Hille Alfréd Ifjúsági Pályadíjat. A Hille Alfréd Ifjúsági Pályadíj pénzjutalomból és sor-
számozott oklevélből áll. Pályázatot azok nyújthatnak be, akik a beadási határidőt megelőző 12 hónapban
meteorológiai tárgyú dolgozattal részt vettek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, vagy me-
teorológiai tárgyú egyetemi szakdolgozatot, ill. diplomamunkát védtek meg valamelyik magyar felsőokta-
tási intézményben. Pályázni a pályázati adatlap, a dolgozat rövid (maximum egy oldalas) összefoglaló-
jának és az eredeti dolgozat egy példányának beküldésével lehet. A pályázati adatlap az MMT internetes
oldaláról tölthető le (http://mmt.met.hu/?o=palyazat). A pályázati anyagokat tartalmazó lezárt borítékot a
Magyar Meteorológiai Társaság Titkárságára kell eljuttatni postán vagy személyesen. A borítékon „Hille
Alfréd Ifjúsági Pályadíj” is szerepeljen.
A pályázat beadási határideje: 2010. szeptember 30.
A Hille Alfréd Ifjúsági Pályadíj átadására – a dolgozat(ok) nyilvános bemutatását követően – ünnepélyes
keretek között az MMT évzáró közgyűlésén kerül sor.
Budapest, 2010. június 7.

Dunkel Zoltán s. k. Tarczay Klára s. k.
az MMT elnöke az MMT főtitkára


