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Streszczenie 

W pracy przedstawiono waloryzację obszaru województwa mazowieckiego pod względem 
możliwości rozwoju energetyki słonecznej. Waloryzacji dokonano z wykorzystaniem analizy 
wielokryterialnej, na podstawie danych pomiarowych z okresu 1971-2000, z 16 stacji meteoro-
logicznych. Określono niemianowany wskaźnik przydatności, którego różnice między po-
szczególnymi częściami województwa są niewielkie – wartości wskaźnika przydatności wahają 
się w granicach 0,72-0,79 (podczas gdy przedział możliwych wartości wynosi od 0 do 1). Jed-
nak to właśnie elementy meteorologiczne determinują rozkład przestrzenny wartości wskaźni-
ka. Największe wartości stwierdzono w południowo-wschodniej części województwa, a naj-
mniejsze – w okolicach Warszawy.  

 

Słowa kluczowe: województwo mazowieckie, energetyka słoneczna, usłonecznienie, anali-
za wielokryterialna 

 
Wstęp  

Energia elektryczna jest kołem zamachowym rozwoju gospodarczego na świecie. Wo-
jewództwo mazowieckie, największe i najszybciej rozwijające się województwo w Polsce, 
do dalszego rozwoju potrzebuje dużych ilości energii. Jednocześnie, coraz więcej uwagi 
zwraca się na potrzebę ochrony środowiska naturalnego i wytwarzanie energii „czystych 
ekologicznie”. Dodatkowo, ważną kwestią jest potrzeba dywersyfikacji źródeł energii, 
a także ograniczanie strat spowodowanych koniecznością przesyłania energii na duże 
odległości. Dlatego coraz bardziej powszechny staje się model energetyki rozproszonej, 
gdzie niewielkie elektrownie, wykorzystujące odnawialne źródła energii, przesyłają wytwo-
rzoną energię do lokalnych odbiorców. Wśród odnawialnych źródeł energii coraz więk-
szym zainteresowaniem cieszy się w ostatnim czasie energia pochodząca od Słońca. 
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Praktyczne wykorzystanie energii promieniowania słonecznego wymaga oszacowania 
potencjalnych zasobów energii słonecznej w danym regionie. W wielu opracowaniach 
[Gogół 1993, Tymiński 1997, Ekonomiczne i prawne aspekty… 2000, Strategia rozwoju… 2000, 
Program możliwości… 2006] województwo mazowieckie jest uważane za homogeniczne 
pod względem przydatności do pozyskiwania energii słonecznej. Faktycznie, na obszarze 
województwa mazowieckiego nie występują duże różnice wysokości względnych. Z dru-
giej jednak strony, spośród wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii, energia 
pochodząca od Słońca jest najbardziej zależna od warunków meteorologicznych.  

W pracy przedstawiono waloryzację obszaru województwa mazowieckiego pod 
względem możliwości rozwoju jednej z dziedzin energetyki słonecznej – fotowoltaiki. 
Waloryzacja ta została przeprowadzona z wykorzystaniem analizy wielokryterialnej, na 
podstawie danych pomiarowych z okresu 1971-2000, z 16 stacji meteorologicznych. 
 
Materiały źródłowe i metoda badań  

Do analizy przydatności województwa mazowieckiego dla potrzeb energetyki sło-
necznej wykorzystano dane pochodzące z 16 stacji synoptycznych I i II rzędu, znajdują-
cych się na jego terenie oraz na obszarze województw sąsiednich (tab. 1).  
 
Tab. 1. Stacje meteorologiczne uwzględnione w pracy  
Tab. 1. Weather stations included in the study 

Stacja Wysokość n.p.m. φ N λ E 
Białystok 148 53º06’ 23º10’ 
Kielce Suków 260 50º49’ 20º42’ 
Koło 116 52º12’ 18º40’ 
Lublin Radawiec 238 51º13’ 22º24’ 
Łódź Lublinek 187 51º44’ 19º24’ 
Mikołajki 127 53º47’ 21º35’ 
Mława 147 53º06’ 20º21’ 
Olsztyn 133 53º46’ 20º25’ 
Ostrołęka 94 53º04’ 21º32’ 
Płock 63 52º32’ 19º40’ 
Sandomierz 217 50º42’ 21º43’ 
Siedlce 152 52º11’ 22º15’ 
Sulejów 176 51º21’ 19º52’ 
Terespol 133 52º04’ 20º59’ 
Toruń 69 53º03’ 18º35’ 
Warszawa Okęcie 106 52º10’ 20º58’ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Żmudzka 2007]. 
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Terminowe dane pomiarowe dotyczące temperatury powietrza, wilgotności względ-
nej, prędkości wiatru i zachmurzenia, z wielolecia 1971-2000, otrzymano z Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo, zostały wykorzystane dobowe sumy 
usłonecznienia z tego samego okresu. Wszystkie dane meteorologiczne zostały podda-
ne kontroli pod względem jednorodności [Alexandersson, Moberg 1997, Miętus 2002]. 
Na żadnej z analizowanych stacji nie stwierdzono istotnego zerwania jednorodności. 

Przydatność obszaru województwa mazowieckiego do rozwoju energetyki słonecz-
nej została policzona jako „wskaźnik przydatności” – suma ważona czterech kryteriów 
[por. Quade 1985]. Zdefiniowano kryteria c, poddano je normalizacji, a następnie każ-
demu przypisano wagę stosownie do wielkości jego wpływu na działanie ogniw foto-
woltaicznych. Wartość otrzymanego w ten sposób wskaźnika przydatności jest niemia-
nowana i może zawierać się w przedziale <0,1>. A zatem jest to waloryzacja, w której 
określono tylko, które obszary są preferowane, a które są gorsze z punktu widzenia 
rozwijania na nich energetyki słonecznej. Analizę przeprowadzono wykorzystując me-
todę interpolacyjną natural neighbour [Magnuszewski 1999, Ustrnul 2004], a rozdzielczość 
przestrzenną określono na 5 × 5 km. Wykorzystane kryteria to: 

 c1: wieloletnia średnia roczna suma usłonecznienia (waga 0,6). To kryterium 
ma kluczowy wpływ na ilość energii możliwej do wyprodukowana w systemach 
fotowoltaicznych, dlatego jego waga jest największa (ryc. 1a). 

 c2: średnia roczna liczba dni parnych (waga 0,2). Moduły fotowoltaiczne są czułe 
na zmiany wilgotności i temperatury powietrza [Rodziewicz, Wacławek 2011]. Dlatego 
przyjęto, że dni, w których wystąpiła przynajmniej jedna obserwacja parności w godzi-
nach pracy modułów (tzn. między godziną 6 a 18 czasu UTC, dla uproszczenia przyjęto 
te godziny niezależnie od pory roku), są dniami parnymi. Im więcej jest dni parnych, 
tym gorsza sprawność modułów fotowoltaicznych, a tym samym mniejsza przydatność 
terenu do rozwijania energetyki słonecznej. Jako graniczne wartości osłabiające spraw-
ność modułów (czyli jako graniczne wartości parności) przyjęto: temperaturę 20º i wil-
gotność względną 80%. Takie warunki odpowiadają ciśnieniu pary wodnej w powietrzu 
wynoszącemu 18,7 hPa [Kostyrko i in. 1982] (ryc. 1b). 

 c3: średnia roczna liczba dni z obserwacją prędkości wiatru w przedziale 3-8 m·s-1 
(waga 0,1). Przy wzrastającej prędkości wiatru rośnie sprawność modułów fotowolta-
icznych [Rodziewicz i in. 2001]. Przyjęto, że przedział prędkości wiatru, które pozytyw-
nie wpływają na pracę modułów wynosi między 3 a 8 m·s-1. Mniejsza prędkość wiatru 
niedostatecznie chłodzi moduły. Za korzystne uznano te dni, podczas których w co 
najmniej jednej obserwacji prędkość wiatru zawierała się w tym przedziale, w godzinach  
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Ryc. 1. Rozkład średniej rocznej: a) sumy usłonecznienia, b)liczby dni pogodnych,  
c) liczby dni parnych, d) liczby dni z wiatrem w przedziale 3-8 ms-1,  

w województwie mazowieckim w latach 1971-2000 
Fig. 1. Distribution of: a) mean annual sunshine duration; b) mean annual number  

of sunny days; c) mean annual number of sultry days; d) mean annual number  
of days with wind speed within the range of 3-8 m·s-1;  

in the Mazovian Province, in the period 1971-2000 
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pracy modułów (tzn. podobnie jak w kryterium liczby dni parnych, między godziną 6 a 
18 czasu UTC, dla uproszczenia przyjęto te godziny niezależnie od pory roku). Przyjęte 
kryterium „co najmniej jednej obserwacji w ciągu dnia” powoduje, że takich dni w ciągu 
roku jest bardzo dużo, a dodatkowo, poza jedną obserwacją z pożądanego przedziału, 
mogą występować dowolne warunki wiatrowe. Podejście to zastosowano jednak ze 
względu na różną liczbę pomiarów w ciągu doby (od 4 do 24), a kryterium otrzymało 
stosunkowo małą wagę (ryc. 1c). 

 c4: średnia roczna liczba dni pogodnych (waga 0,1). Jako dni pogodne przyję-
to te, z których średnie dobowe zachmurzenie jest mniejsze niż 25% [Słownik meteo-
rologiczny 2003]. Im większa liczba dni pogodnych, tym większy jest dopływ energii 
promienistej (chociaż różne rodzaje chmur mają różną przepuszczalność dla pro-
mieniowania słonecznego). Ponieważ jednak informacja, jaką niesie liczba dni po-
godnych, jest poniekąd zawarta w informacji o sumie usłonecznienia, zatem kryte-
rium to ma niewielką wagę (ryc. 1d). 
 
Wyniki 

Wartości wskaźnika przydatności do rozwijania energetyki słonecznej zawierają 
się w przedziale od 0,72 do 0,79 (ryc. 2). Choć jest to bardzo wąski zakres, czyli 
przydatność całego obszaru województwa do rozwoju energetyki słonecznej jest 
podobna, to można zaobserwować pewne prawidłowości w przestrzennym rozkła-
dzie wartości wskaźnika. Największą przydatnością charakteryzują się tereny na 
wschodzie (okolice Siedlec) i południowym wschodzie województwa – te tereny są 
położone najbliżej Lubelszczyzny, gdzie występują największe średnie sumy usło-
necznienia w Polsce [Kożuchowski 2011], a co za tym idzie – możliwości pozyski-
wania energii słonecznej są tam największe. Na zachodnim krańcu województwa 
(okolice Płocka) stosunkowo dużej rocznej sumie usłonecznienia odpowiada duża 
liczba dni parnych, dlatego wartość wskaźnika przydatności jest umiarkowana. 
Najmniejszą przydatnością charakteryzują się z kolei okolice Warszawy. Niewielka 
wartość wskaźnika przydatności w Warszawie jest spowodowana prawdopodobnie 
modyfikacją klimatu przez aglomerację Warszawy, w szczególności zwiększeniem 
zachmurzenia nad dużym miastem i zmniejszeniem liczby dni pogodnych, a także 
dużą średnią roczną liczbą dni parnych – największą spośród liczby dni parnych ze 
wszystkich analizowanych stacji. 
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Ryc. 2. Waloryzacja obszaru województwa mazowieckiego pod względem możliwości  
rozwoju energetyki słonecznej, na podstawie danych z okresu 1971-2000 

Fig. 2. Assessment of the Mazovian Province area for possible development 
of solar energy, on the basis of measurement data from the period 1971-2000 

 
Podsumowanie 

Względne różnice między poszczególnymi częściami województwa są niewielkie 
–wartości wskaźnika przydatności wahają się w granicach 0,72-0,79 (podczas gdy 
przedział możliwych wartości wynosi od 0 do 1), a więc w bardzo wąskim zakresie. 
Jednak to właśnie elementy meteorologiczne determinują rozkład przestrzenny 
wartości wskaźnika. Największe wartości występują w południowo-wschodniej 
części województwa, a najmniejsze – w okolicach Warszawy. Mimo zastosowania 
odpowiedniej metody interpolacyjnej (dostosowanej do małej liczby stacji pomia-
rowych [por. Magnuszewski 1999]) stwierdzono, że rzadka sieć punktów pomiaro-
wych może być przyczyną pewnych mankamentów podczas interpolacji. Przykła-
dem jest mała wartość wskaźnika przydatności w Warszawie, która, z powodu ma-
łej liczby stacji pomiarowych, jest interpolowana na bardzo szerokie otoczenie War-
szawy. W rzeczywistości uzyskany wynik jest raczej związany z lokalną specyfiką 
warunków klimatycznych w dużym mieście.  

Rozpoznanie meteorologicznych uwarunkowań pozyskiwania energii słonecznej 
w województwie mazowieckim jest bardzo ważne. Wskazanie obszarów predesty-
nowanych do rozwoju tej gałęzi energetyki może przyczynić się do jej prężnego 
rozwoju. Wzrost udziału energetyki słonecznej w strukturze produkcji energii elek-
trycznej może spowodować, że w przyszłości „czysta ekologicznie” i darmowa 
energia słoneczna stanie się jednym z filarów energetycznych województwa mazo-
wieckiego. Ponieważ w ostatnich latach zauważa się istotny wzrost rocznych sum 
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usłonecznienia [Koźmiński, Michalska 2005], zasadne wydaje się rozszerzenie prze-
prowadzonej analizy o okres po roku 2000, a także wykorzystanie danych dotyczą-
cych promieniowania słonecznego, a nie tylko usłonecznienia.  
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Summary 

ASSESSMENT OF THE MAZOVIAN PROVINCE AREA IN TERMS 
OF POSSIBLE DEVELOPMENT OF SOLAR ENERGY 

 
The paper presents an assessment of the Mazovian Province area in terms of possible devel-
opment of solar energy. The assessment has been made with the use of multi-criteria analysis 
based on measurement data from the period 1971-2000, derived from 16 weather stations. 
The study established a unitless suitability index, which can take values from 0 (the least suita-
ble) to 1 (the most suitable). The differences between particular parts of the province are small 
– the suitability index values range from 0.72 to 0.79. Although other researchers find Mazovia 
to be homogeneous when it comes to possibilities for development of solar energy, the study 
shows that meteorological elements determine the spatial distribution of index values, and 
thereby the suitability for the development of solar energy. The highest values have been 
found in the southeastern part of the province, and the lowest ones in Warsaw surroundings. 

Keywords: Masovian province, solar energy, sunshine duration, multiple-criteria analysis 


