


Je vo významnej miere kontrolovaná astronomickými faktormi, presnejšie 
mechanikou telies vo vesmíre, t.j. s pohybmi Zeme ako aj ďalších objektov v 
„našej“ slnečnej sústave – príčinou týchto pohybov sú príťažlivé sily, ktorými 
na seba hviezdy a planéty pôsobia, ako aj zotrvačnosť pohybov, ktoré tieto 
telesá vykonávajú 

príkladom takéhoto externého faktoru sú tzv. Milankovičove cykly  

 pribl. každých 100 000 r. sa mení tvar orbitu zeme  oscilácia medzi kvázi 
kruhovým a  mierne eliptickým tvarom 

 pribl. každých 42 000 r. sa mení sklon zemskej osi pribl. o 1° 

 Os zemskej rotácie (vzhľadom na rovinu v ktorej obieha okolo Slnka) nie je kolmá; 
odchýlka od 90° v súčasnosti predstavuje ≈ 23.4°  následok striedanie 
ročných období  

 jav tzv. precesie: pozícia zemskej osi sa mení; pribl. 26 000 r.  trvá kým určitý 
bod nachádzajúci sa  na zemskej osi opíše „kruh“ 



K ďalším významným astronomickým faktorom patria 

 Zmeny v množstve slnečného žiarenia ktoré dosiahne vrchnú časť našej 
atmosféry   

 Existencia tzv. solárnych škvŕn – miesta na slnku, ktoré v porovnaní s ich 
okolím vykazujú nižšiu teplotu (3000 – 4500 °K) z dôvodu intenzívneho 
magnetického poľa  to zabraňuje prúdeniu vo fotosfére slnka následkom 
čoho vznikajú dočasné chladnejšie miesta 



Okrem astronomických faktorov v určitej miere ovplyvňujú charakter klímy na 
„našej“ planéte 

 geografické rozloženie pevnín a oceánov  

 parametre atmosféry - jej zloženie: zastúpenie (koncentrácia) plynných, 
kvapalných ale aj pevných zložiek 

 

..všetky zmienené faktory podliehajú zmenám v čase 



 Prúd fotónov (kvánt energie) 

 Elektromagnetické vlnenie uvoľňujú všetky telesá ktorých teplota je väčšia 
ako 0 °K (-273.15°C)  príčina pohyb častíc (atómov), ktorý reprezentuje 
skutočné tzv. kinetické teplo hmoty; častice do seba narážajú následkom 
čoho sa mení ich energetický stav  emisia žiarenia 

 EM žiarenie charakterizujeme pomocou niekoľkých parametrov:  

 vlnová dĺžka (λ): vzdialenosť („na osi x“) zodpovedajúca jednej perióde 
funkcie sínus (µm, nm) 

 frekvencia (ν):  počet opakovaní jednej periódy ž. za sekundu (Hz)  

 vlnočet (σ): udáva koľko vlnových dĺžok pripadá na jeden cm (cm-1), 

 energia - E, ktorú “nesie” 1 fotón, Qe (eV) 



 „absolútne čierne“ teleso (black body):  zidealizovaný – abstraktný objekt, 
dokonalý žiarič; absorbuje 100% žiarenia, ktoré s ním príde do kontaktu a 
všetku pohltenú energiu opätovne vyžiari do okolia; jedná sa zároveň o 
izotropný žiarič, t.j. intenzita energie ktorú vyžiari je vo všetkých smeroch 
rovnaká 

 pod EM vyžarovaním rozumieme prúd energie uvoľnený na jednotku plochy 
(absolútne čierneho) žiariaceho telesa  niekoľko fyzikálnych vzťahov ktoré 
uvedený proces opisujú: 

 

množstvo vyžiarenej energie je funkciou  
teploty telesa a vlnovej dĺžky (M. Planck) 
 
 
 
 
hodnota energie vyžiarenej absolútne  
čiernym telesom je proporcionálna štvrtej  
mocnine jeho absolútnej teploty  
(Stefan - Boltzmann) 

 



 E = vyžiarená energia (kW.m2.μm-1 ) 

 h = Planckova konštanta (6,626.10-34 J s) 

 c = rýchlosť svetla (2,9979246.108 m s-1) 

 k = Boltzmannova konštanta (1,3806.10-23 J K-1) 

 T = absolútna teplota (K) 

 λ = vlnová dĺžka (μm) 

 σ = Stefan-Boltzmannova konštanta (5,6697.10-8 Wm-2K-4),  

 λm = vlnová dĺžka maximálneho vyžarovania 

 A = Wienova konštanta (2897,8 μm K) 

 ε  = emisivita 

 

         vzťah platí pre abs. čierne teleso (ε = 1); aby sme mohli vyjadriť 
vyžarovanie telies na zemskom povrchu je potrebné do rovnice zaviesť 
parameter emisivita (v ich prípade ε < 1)  



Dané vzťahy možno aplikovať aj na pôdu (prípadne iné žiariace objekty):  

napr. pomocou rovnice                     môžeme vypočítať koľko E bude vyžiarené z 1 
m2 pôdy ktorá bude mať určitú teplotu;  

 pri 0°C (273°K) to bude približne 315 W  

 pri 25°C (298°K) to bude približne 447 W 

 pri 57°C (330°K) to bude približne 672 W 

je však potrebné nezabúdať na fakt, že pôda nie je abs. čiernym telesom  
parameter emisivita 

  

podľa vzťahu                          môžeme vypočítať na akú vlnovú dĺžku bude v rámci 
uvoľneného EM žiarenia pripadať najviac energie 

 pri 0°C (273°K) to bude približne 10,61 μm  

 pri 25°C (298°K) to bude približne 9,72 μm 

 pri 57°C (330°K) to bude približne 8,78 μm  

 



 

rovnica M. Plancka                                                                nám umožní zobraziť 
distribúciu E naprieč všetkými vlnovými dĺžkami žiarenia, ktoré bude 
telesom (pôdou) uvoľnené (pri 3 rôznych teplotách: 0, 25 a 57 °C) 

 



V rámci žiarenia, ktoré dopadá na „našu“ Zem, presnejšie na hornú hranicu jej 
atmosféry je možné rozlíšiť tri spektrálne oblasti: 

 Ultrafialové ž. (λ < 0,4 µm)  „nesie“ 6,7 % z celkovej E 

 Krátkovlnné infračervené ž. (0,73 - 1000 µm)  46,5 % z celkovej E 

 Viditeľné ž. (0,4 - 0,73 µm )  46,8 % z celkovej E  

 

(najväčšia intenzita E pripadá na žiarenie s vlnovou dĺžkou 0,4738 µm - 
modrozelené svetlo) 

 

Časť infračervenej, ale najmä ultrafialová zložka slnečného žiarenia sú 
atmosférou pohlcované  energia z tohto žiarenia jednak, ohrieva 
atmosféru, a zároveň je zdrojom pre endotermické chem. reakcie, ktoré v 
nej prebiehajú 

V prípade vid. svetla nedochádza v atmosfére k jeho pohlcovaniu atmosférou, 
ale iba k odrazu, lomu a rozptylu 



Pri interakcii EM ž. s hmotou vo všeobecnosti dochádza k zmenám energetických 
stavov jednotlivých atómov alebo ich skupín. V dôsledku pomerne prudkej zmeny 
optickej hustoty sa na fázovom rozhraní môžu uplatňovať rozličné javy, resp. 
procesy. 

 V prípade IČ žiarenia sa uplatňuje jeho absorpcia, transmisia, alebo reflexia 
Konkrétna forma interakcie stimuluje rôzne typy vibrácií skupín atómov. Bolo 
zistené, že potenciál pohlcovať IČ žiarenie súvisí s polárnosťou väzieb, ktorými sú 
atómy viazané.  

 Inú povahu má interakcia viditeľného svetla a hmoty. Ak napr. biele svetlo 
dopadne na povrch určitého materiálu, bude sa v závislosti od jeho vlastností, 
ako aj od parametrov žiarenia uplatňovať: odraz, lom, absorpcia, transmisia 
a rozptyl žiarenia. Napr. rozptyl ž. je príčinou lesku povrchov, zatiaľ čo jeho 
absorpcia je príčinou farby. Interakcia viditeľného svetla s povrchmi materiálov 
vyvoláva prechody elektrónov zo základnej vibračnej hladiny na vyššiu. Pri 
interakcii viditeľného svetla s hmotou budú absorbované tie vlnové dĺžky, 
ktorých energia sa rovná energetickým rozdielom hladín elektrónov v atómovom 
obale. Na druhej strane interakcia mikrovĺn s určitými materiálmi vyvoláva 
chvenie a rotáciu celých molekúl  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

K absorpcii infračervenej zložky žiarenia v atmosfére dochádza predovšetkým 
vďaka prítomnosti H2O a CO2. Ďalšie plyny (CH4 a N2O) sa z dôvodu ich 
nižších obsahov na absorpcii podieľajú v menšej miere, a to aj napriek ich 
vyššiemu potenciálu žiarenie pohlcovať. V mikrovlnnej oblasti sú hlavnými 
absorbentmi voda  a kyslík (vo forme O2). Intenzita absorpcie ultrafialového 
žiarenia atmosférou je kontrolovaná obsahmi O2 a O3.  



 Teplota povrchu pôdy je = cca. 300K (27°C) 

 interval žiarenia uvoľňovaného povrchom pôdy sa pohybuje v rozmedzí 3-50 
µm, pričom najväčšiu intenzitu vykazuje v oblasti 10µm - spektrum 
spadajúce do oblasti infračerveného (tepelného) žiarenia 

 žiarenie emitované slnkom má iný charakter; efektívna teplota vyžarovania 
slnka (absolútne čierneho telesa) je cca. 6000K ; vlnová dĺžka < 0,3 µm 

 z pohľadu vlnovej dĺžky je medzi oboma typmi iba malý prekryv a preto sa 
zvyknú označovať ako krátkovlnné a dlhovlnné 



 žiarenie (radiácia) – bola predmetom predchádzajúcich slajdov, prostredníctvom 
žiarenia je energia transportovaná aj naprieč takým prostredím, v ktorom 
absentujú hmotné častice 

 konvekcia (prúdenie hmoty) - závisí od miery  premiestňovania čiastkových 
objemov danej látky; uplatňuje sa napr. pri kvapalinách a plynoch; napríklad 
infiltrácia horúcej (odpadovej) vody do pôdy vypustenej napr. z nejakej továrne; 
konvekčné prúdenie sa uplatňuje napr. v oceánskych prúdoch, al. v atmosfére pri 
miešaní vzdušných más 

 vedenie (kondukcia) tepla - uplatňuje sa najmä v telesách s pevným 
skupenstvom; ide o následok vibračného pohybu molekúl; podobnosť s 
procesom difúzie - ustáli sa keď je rovnovážna koncentrácia - v prípade vedenia 
tepla musí by rovnovážna kinetická energia molekúl 

 latentný prenos tepla (LPT) - vzniká spolupôsobením dvoch prechádzajúcich 
spôsobov; vyparovanie a kondenzácia vody sú dva vzájomne späté procesy, 
ktoré sú typickým príkladom LPT: evaporácia (vody) je endotermický dej 
(odoberanie tepla), zatiaľ čo kondenzácia exotermický (uvoľňovanie tepla); čiže 
molekula H2O odoberie z miesta, kde došlo k jej evaporácii, určité teplo, ktoré 
následne odovzdá tam kde skondenzuje 

 



 radiačná rovnica (nepokrytého) povrchu pôdy 

 

 

 Jn je radiačná bilancia, čiže rozdiel medzi sumou celkovej slnečnej 
(prichádzajúcej) E a energie vyžiarenej zemským povrchom; Js je 
krátkovlnné žiarenie slnečného pôvodu, Ja krátkovlnné (difúzne) žiarenie 
prichádzajúce z atmosféry (vzniká z dôvodu rozptylu ž. na molekulách 
atmosféry); α je albedo (reflexný koeficient), teda frakcia prichádzajúceho 
krátkovlnného žiarenia, ktorá je pôdnym povrchom odrazená; Jli 
prichádzajúce dlhovlnné žiarenie z atmosféry a Jlo dlhovlnné žiarenie 
emitované pôdou 

 S - prúd tepla postupujúci smerom „do hĺbky“ (tento prenos prebieha hlavne 
prostredníctvom vedenia tepla)  

 A - je prúd tzv. pocitového tepla vyžiarený pôdou smerom „do atmosféry“ 

 LE - evaporačné prúdenie; prebieha v závislosti od rýchlosti evaporácie (E) 
a latentného (L) tepla pripadajúceho na určité množstvo vody. 

Jn= 



Albedo α - frakcia prichádzajúceho krátkovlnného žiarenia, ktorá je pôdnym 
povrchom odrazená 

dôležitý parameter charakterizujúci povrchy. V prípade povrchu pôdy sa 
pohybuje v rozmedzí 0,1 – 0,4 v závislosti od jej vlastností: 

 farby povrchu pôdy (svetlá - tmavá),  

 od jeho drsnosti a od uhla dopadu žiarenia na povrch pôdy  

 od vlhkosti pôdy  

 Čím je povrch pôdy suchší, hladší a má väčší jas (svetlejšiu farbu) tým je vyššie 
albedo. 

Časť radiácie sa teda odrazí a časť je pôdou transformovaná na dlhovlnné 

Emitovaný prúd (dlhovlnného ž.) závisí primárne na teplote povrchu pôdy ale 
okrem toho je ovplyvňovaný aj tzv. emisivitou ε. Tento parameter je 
podmienený vlhkosťou pôdy pričom sa pohybuje v relatívne úzkom 
rozmedzí od 0,9 až ≈ 1,0 

 



Objemová tepelná kapacita 

  

 Objemová tepelná kapacita C pôdy je definovaná ako zmena v obsahu tepla 
v jednotke objemu pôdy pri určitej zmene teploty prostredia.  

 Jednotka - kalória na kubický cm pri zmene teploty o jeden Kelvín (°K) alebo 
stupeň Celzia (°C) (cal/cm3 K) alebo Joule na kubický meter (J/m3 K). 

 závisí od zloženia pevnej fázy (minerálny vs. organický podiel), objemovej 
hmotnosti a pôdnej vlhkosti. 



Tepelná vodivosť (K) 

  

 je definovaná množstvom tepla preneseného na jednotku plochy telesa za 
jednotku času pri určitom teplotnom gradiente 

 faktory ktoré ovplyvňujú tepelnú vodivosť sú tie isté ako tie ktoré ovplyvňujú 
objemovú tepelnú kapacitu, avšak ich relatívny efekt je odlišný; tep. 
vodivosť (K) pórovitého systému pôd a sedimentov je variabilnejšia v 
porovnaní s tep. kapacitou (C) 

 na rozdiel od tepelnej kapacity C, tepelná vodivosť K je citlivá okrem 
objemového zloženia pôdy aj na veľkosť, tvar a priestorové rozmiestnenie 
pôdnych častíc   vzťah medzi celkovou vodivosťou pôdy a špecifickými 
vodivosťami resp. objemovými frakciami jednotlivých pôdnych zložiek je 
pomerne zložitý 

 



Typ materiálu Pórovitosťƒ 
Objemová 
Vlhkosť θ 

Tepelná 
Vodivosť 

(10-3cal/cm2 sec°C) 

Objemová 
Tepelná kapacita 

(cal/cm3 sec°C) 

Piesok 

0,4 0,0 0,7 0,3 

0,4 0,2 4,2 0,5 

0,4 0,4 5,2 0,7 

Íl 

0,4 0,0 0,6 0,3 

0,4 0,2 2,8 0,5 

0,4 0,4 3,8 0,7 

Rašelina 

0,8 0,0 0,14 0,35 

0,8 0,4 0,7 0,75 

0,8 0,8 1,2 1,15 

Sneh 

0,95 0,05 0,15 0,05 

0,8 0,2 0,32 0,2 

0,5 0,5 1,7 0,5 



Zložka (mcal/cm2 sec K) (W/m2 K) 

Kremeň 21 8,8 

Ostatné minerály (priemer) 7 2,9 

Organická hmota 0,6 0,25 

Voda 1,37 0,57 

Ľad 5,2 2,2 

Vzduch 0,06 0,025 



Zložka (cal/cm3K) (J/m3 K) 

Kremeň 0,48 2,0.106 

Ostatné minerály (priemer) 0,48 2,0.106 

Organická hmota 0,6 2,5.106 

Voda 1,37 4,2.106 

Ľad 5,2 1,9.106 

Vzduch 0,06 1,25.103 


