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Streszczenie 

W tym artykule przedstawiono analizę potencjału teoretycznego promieniowania słonecz-
nego w wybranych powiatach województwa Śląskiego obliczoną przy użyciu narzędzi GIS 
oraz Numerycznego Modelu Terenu (NMT). Potencjał teoretyczny promieniowania sło-
necznego został obliczony dla całego roku dla 12 powiatów województwa śląskiego. Do-
datkowo dla 4 powiatów (cieszyńskiego, Częstochowa, Katowice oraz Sosnowiec) obliczo-
no potencjał teoretyczny promieniowania słonecznego dla poszczególnych pór roku (wio-
sna, lato, jesień, zima). Czynnikami determinującymi potencjał teoretyczny promieniowania 
słonecznego była wysokość Słońca, ukształtowanie terenu i przezroczysta atmosfera. Po-
tencjał teoretyczny promieniowania słonecznego w województwie śląskim zwiększa się od 
powiatów północnych w stronę południowych. Wybrane powiaty województwa śląskiego 
ukazują cechy klimatu Polski: północne fragmenty województwa są nieco chłodniejsze od 
centralnej części, południe zaś charakteryzuje się wyższymi temperaturami oraz cechami 
klimatu górskiego.  
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Wstęp  

Promieniowanie słoneczne otrzymane od Słońca jest podstawowym źródłem 
energii, która napędza wiele procesów fizycznych i biologicznych Ziemi. Zrozu-
mienie tej wagi w skali krajobrazowej jest kluczem do zrozumienia szerokiego za-
kresu procesów naturalnych i działalności człowieka. Topografia jest jednym 
z głównych czynników, który determinuje zmienność przestrzenną promieniowa-
nia słonecznego. Różnice w wysokości i nachyleniu stoków oraz ich ekspozycja 
wpływają na ilość promieniowania słonecznego otrzymanego w różnych miejscach. 
Zmiany te zależą także od pory dnia i pory roku, a to z kolei wpływa na mikrokli-
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mat. W artykule pod pojęciem potencjał teoretyczny przyjęto maksymalną ilość 
energii, którą można uzyskać na danym obszarze z promieniowania słonecznego, 
przy jednoczesnym założeniu idealnych warunków padania promieni słonecznych 
i przezroczystej atmosfery. 

Używanie narzędzi GIS daje całkiem nowe możliwości przetwarzania, wizualiza-
cji, analizy i prezentacji danych przestrzennych w projektach badawczych. Wykorzy-
stanie danych dotyczących promieniowania słonecznego umożliwia określenie po-
tencjału teoretycznego promieniowania słonecznego badanego obszaru. Obecnie 
coraz rzadziej buduje się samodzielne systemy GIS. Przeważnie są one jednym 
z komponentów różnych specjalistycznych systemów informatycznych, które rozu-
mie się jako zestaw metod i technik służących do budowy systemów informacji geo-
graficznej [Gotlib 2007]. 

Nachylenie terenu i jego ekspozycja są czynnikami lokalnymi, na poziomie po-
jedynczej komórki rastra, natomiast zacienienie topograficzne ma charakter funkcji 
globalnej. Wynika ono z możliwości zacienienia danego miejsca w określonym 
czasie, przez bliższe lub bardziej odległe formy terenu (Urbański, 2008). Uwzględ-
nienie wszystkich komponentów pozwoli na stworzenie obrazu, który jest najbar-
dziej zbliżony do warunków rzeczywistych, jednak dla potrzeb artykułu zostały 
wzięte pod uwagę: topografia terenu, wysokość Słońca nad horyzontem oraz prze-
źroczystość atmosfery. Dotychczas nie powstało żadne opracowanie określające 
potencjał teoretyczny promieniowania słonecznego na tak dużym obszarze Polski 
za pomocą narzędzi GIS. Wymodelowano składniki bilansu promieniowania za 
pomocą technik GIS [Wojskowski 2007a], a także na terenie gminy Szczyrk został 
obliczony potencjał insolacyjny [Wojkowski 2007b]. Dla jednego z osiedli domów 
jednorodzinnych została stworzona mapa rozkładu promieniowania słonecznego 
[Witkowska 2011]. 
 
Materiały i  metody badawcze 

Potencjał teoretyczny promieniowania słonecznego został obliczony dla całego 
roku dla 12 powiatów województwa śląskiego (ryc. 1). Dodatkowo dla 4 powiatów: 
cieszyńskiego, Częstochowa, Katowice oraz Sosnowiec), obliczono potencjał teo-
retyczny promieniowania słonecznego dla poszczególnych pór roku (wiosna, lato, 
jesień, zima).  
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Ryc. 1. Rozmieszczenie wybranych powiatów w województwie śląskim 
Fig. 1. Location of selected districts in Silesia region 

 
Potencjał teoretyczny promieniowania słonecznego jest to promieniowanie 

bezpośrednie, które zostało obliczone na podstawie Numerycznego Modelu Tere-
nu DTED2 w układzie odniesienia PUWG 1992, uwzględniając wysokość Słońca, 
współrzędne geograficzne, przy przeźroczystej atmosferze i idealnych warunkach 
padania promieni słonecznych przez cały rok. Wyniki podano w jednostkach 
kWh·m-2 na rok lub porę roku. Wartości dla poszczególnych pór roku zostały obli-
czone także na podstawie promieniowania bezpośredniego, dla trzymiesięcznych 
okresów. Potencjał teoretyczny obliczono przy pomocy programu ArcGis firmy 

1. Częstochowa,  
2. Gliwice,  
3. Zabrze,  
4. Bytom,  
5. Piekary Śląskie;  
6. Dąbrowa Górnicza,  
7. Chorzów,  
8. Sosnowiec,  
9. Katowice,  
10. Rybnik,  
11. Tychy,  
12. Cieszyn
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ESRI, w którym użyto programu ArcMap służącego do edycji, wizualizacji oraz 
tworzenia produktów analiz oraz połączonego z nim pakietu ArcToolbox zawiera-
jącego zestaw narzędzi do analizy danych. Potencjał teoretyczny promieniowania 
słonecznego jest obliczany na podstawie położenia Słońca. Położenie Słońca re-
prezentuje raster, który wyświetla ścieżkę Słońca lub pozorne położenie Słońca 
w ciągu godzin, dni miesięcy (pór roku) i lat. Dla każdego powiatu jego unikalna 
zidentyfikowana wartość jest wyliczana na podstawie określenia zenitu i kąta azy-
mutu. Promieniowanie słoneczne każdego powiatu oblicza się oddzielnie. Analiza 
promieniowania słonecznego i analiza wpływu słońca nad obszar geograficzny dla 
poszczególnych okresów jest związana z długością oraz szerokością geograficzną, 
nachyleniem i ekspozycją stoków, dziennego i sezonowego przesunięcia kąta słoń-
ca i efektu cieni rzucanych przez otaczającą topografię. 
 
Potencjał teoretyczny promieniowania słonecznego dla całego roku 

Analiza potencjału teoretycznego promieniowania słonecznego dla całego roku 
została wykonana dla następujących powiatów: Bytom, Chorzów, cieszyński, Czę-
stochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Piekary Śląskie, Rybnik, Sosno-
wiec, Tychy, Zabrze. Lokalizacja powiatów została tak dobrana, aby uwzględniała 
wszystkie części województwa ze szczególnym uwzględnieniem powiatów wcho-
dzących w skład GOP. Kompleksowa, wieloczynnikowa analiza danych środowi-
skowych wykonywana za pomocą technik GIS, ma duże znaczenie w waloryzowa-
niu obszarów (Kuraś, 2007). Obszar badawczy obejmuje część Wyżyny Często-
chowskiej, Wyżyny Śląskiej oraz Beskidów. 

W ciągu roku zdecydowana większość powiatu Częstochowa mieści się w za-
kresie 1000-1025 kWh·m-2 oraz 1025-1050 kWh·m-2. Jedynie przy wzniesieniach 
widoczne są zmiany w promieniowaniu. Większość wzniesień ma ekspozycję pół-
nocną, gdzie dominują wartości poniżej 1000 kWh·m-2. Tylko na niewielkiej części 
powiatu zaobserwowano wartości 1075 kWh·m-2 i więcej. 

Analiza wybranych powiatów Wyżyny Śląskiej, wykazała większe wartości pro-
mieniowania słonecznego niż w powiecie Częstochowa. Zdecydowana większość 
powiatów Wyżyny Śląskiej mieści się w przedziale 1025-1050 kWh·m-2 oraz 1050-
1075 kWh·m-2 na rok. Największe wartości (ok 1125 kWh·m-2 na rok) zaobserwo-
wano w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej ze względu na bardziej zróżnicowane 
ukształtowanie terenu. Wyraźnie widoczna jest różnica w ekspozycji północnej 
i południowej stoków (ryc. 3 i 4). 
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Ryc. 2. Potencjał teoretyczny promieniowania słonecznego [kWh·m-2 na rok]  

w powiecie Częstochowa 
Fig. 2. Theoretical potential of solar radiation [kWh·m-2 per year]  

in Częstochowa district 
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Ryc. 3. Potencjał teoretyczny promieniowania słonecznego [kWh·m-2 na rok]  

w wybranych powiatach Wyżyny Śląskiej (cz. 1) 
Fig. 3. Theoretical potential of solar radiation [kWh·m-2 per year] in selected  

districts in Silesian Highland (part 1) 
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Ryc. 4. Potencjał teoretyczny promieniowania słonecznego [kWh·m-2 na rok]  

w wybranych powiatach Wyżyny Śląskiej (cz. 2) 
Fig. 4. Theoretical potential of solar radiation [kWh·m-2 per year] in selected  

districts in Silesian Highland (part 2) 
 

 
W powiecie Gliwice i Rybnik zbiorniki wodne wyraźnie odznaczają się od otacza-

jącego je lądu. Temperatura zbiorników wodnych różni się od temperatury otoczenia 
gdyż wolniej pobiera i oddaje ciepło. Promieniowanie słoneczne w zbiornikach 
wodnych może wnikać nawet na znaczne głębokości, podczas gdy na ziemi jest po-
chłaniane jedynie w płytkiej warstwie przypowierzchniowej. Zbiorniki wodne mają 
także bardzo niską szorstkość względem lądu. W powiecie Rybnik widoczna jest 
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także znaczna przewaga stoków północnych ułożonych równoleżnikowo w stosun-
ku do innych powiatów. 

 
Ryc. 5. Potencjał teoretyczny promieniowania słonecznego [kWh·m-2 na rok]  

w powiecie cieszyńskim 
Fig. 5. Theoretical potential of solar radiation [kWh·m-2 per year]  

in cieszyński district 
 

 
Największe zróżnicowanie promieniowania słonecznego w ciągu roku widocz-

ne jest w powiecie cieszyńskim. Wyraźne urozmaicone i kontrastujące z sobą 
ukształtowanie terenu przechodzące od północnej części powiatu do południowej 
doskonale przekłada się na zmiany w wielkości promieniowania słonecznego. Kli-
mat powiatu cieszyńskiego charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem, ponieważ 
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położony jest w obrębie dwóch dzielnic klimatycznych: podkarpackiej i karpackiej. 
Dzielnica karpacka odznacza się znacznymi wysokościami w porównaniu do reszty 
powiatów województwa śląskiego. Tylko w tym powiecie zaobserwowano potencjał 
teoretyczny promieniowania słonecznego przekraczający 1175 kWh·m-2 na rok. Bar-
dzo dobrze widoczna jest ekspozycja stoków, gdzie przy eskpozycji północnej 
wartości nie przekraczają 1000 kWh·m-2 na rok, a południowej wynoszą ponad 
1175 kWh·m-2 na rok. Tak skrajnych wartości (maksimum 1325 kWh·m-2) nie za-
notowano w żadnym innym powiecie województwa śląskiego. 
 
Potencjał teoretyczny promieniowania słonecznego w poszczegól-
nych porach roku 

Głównym parametrem, który determinuje i znacznie różnicuje potencjał teore-
tyczny promieniowania w poszczególnych porach roku jest wysokość słońca nad 
horyzontem. Największą wysokość słońca odnotowuje się z 20 na 21 czerwca w 
czasie przesilenia letniego. Promienie słoneczne padają wtedy pionowo na zwrot-
nik Raka i do powierzchni Ziemi na półkuli północnej napływa największa ilość 
promieniowania słonecznego. 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń i analiz, można zauważyć, że największa 
ilość promieniowania słonecznego przypada na wiosnę (250-400 kWh·m-2) i lato 
(350-500 kWh·m-2). Wiosną najmniejszy potencjał teoretyczny promieniowania 
słonecznego występuje w Częstochowie (ryc. 6). Zimą przypada tutaj także naj-
większy obszar o wartościach promieniowania słonecznego nieprzekraczających 50 
kWh·m-2. Jest to jedyna pora roku, która wykazuje znaczne zróżnicowanie promie-
niowania słonecznego na terenie całego powiatu. 

Powiaty wchodzące w skład Wyżyny Śląskiej, pod względem potencjału teore-
tycznego promieniowania słonecznego, są dużo bardziej do siebie zbliżone. Ze 
względu na rzeźbę terenu różnice w wartościach promieniowania słonecznego są 
widoczne zarówno wiosną, jak i zimą (ryc. 7 i 8). Latem wysokość Słońca jest na 
tyle duża, że promieniowanie słoneczne dociera na cały obszar powiatów z du-
żym natężeniem i wynosi średnio 450-500 kWh·m-2. Jedynie w południowej czę-
ści powiatu cieszyńskiego wartości ulegają znacznym wahaniom od 350-550 
kWh·m-2 (ryc. 9). 

Zimą, gdy kąt padania promieni słonecznych jest najniższy i wiosną, gdy stopniowo 
zwiększa się wysokość Słońca, widoczne są największe zróżnicowania w wartościach 
potencjału teoretycznego promieniowania słonecznego. Wtedy kąt padania promieni 
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słonecznych powoduje nierównomierny ich dopływ do różnych części przeszkód 
orograficznych. W początkowej fazie jesieni kąt padania promieni słonecznych jest 
jeszcze na tyle duży, że promieniowanie dociera równomiernie do całej powierzchni 
powiatu, a następnie powoli spada aż do przesilenia zimowego. Jesienią większość 
powiatów mieści się w zakresie potencjału teoretycznego od 100 do 200 kWh·m-2. 

 

 
Ryc. 6. Potencjał teoretyczny promieniowania słonecznego [kWh·m-2]  

w poszczególnych porach roku w powiecie Częstochowa 
Fig. 6. Theoretical potential of solar radiation [kWh·m-2] in selected  

seasons in Częstochowa district  
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Ryc. 7. Potencjał teoretyczny promieniowania słonecznego [kWh·m-2]  

w poszczególnych porach roku w powiecie Katowice 
Fig. 7. Theoretical potential of solar radiation [kWh·m-2] in selected  

seasons in Katowice district 
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Ryc. 8. Potencjał teoretyczny promieniowania słonecznego [kWh·m-2]  

w poszczególnych porach roku w powiecie Sosnowiec 
Fig. 8. Theoretical potential of solar radiation [kWh·m-2] in selected  

seasons in Sosnowiec district 
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Ryc. 9. Potencjał teoretyczny promieniowania słonecznego [kWh·m-2]  

w poszczególnych porach roku w powiecie cieszyńskim 
Fig. 9. Theoretical potential of solar radiation [kWh·m-2] in selected  

seasons in cieszyński district 
 
 

Północna część powiatu cieszyńskiego posiada podobne cechy jak powiaty Wyżyny 
Śląskiej. Maksimum promieniowania przypada latem (450-500 kWh·m-2) i obejmuje 
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całą część powiatu (ryc. 9). Południe powiatu ze względu na ukształtowanie terenu 
wykazuje cechy klimatu górskiego. Przez cały rok widoczne są wyraźne różnice 
w wielkości potencjału teoretycznego promieniowania słonecznego związane z wyso-
kością i ekspozycją stoków. 
 
Wnioski 

Doskonałym narzędziem do gromadzenia oraz analizy danych przestrzennych 
są Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS). Pod pojęciem GIS należy rozumieć 
odpowiednio skonfigurowaną bazę danych przestrzennych oraz procedury, czyli 
oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenie analiz przestrzennych. Systemy 
te pozwalają nie tylko na wizualizację zgromadzonych zdjęć satelitarnych w postaci 
map, ale umożliwiają również wykonanie analiz zarówno spektralnych jak i prze-
strzennych [Wojkowski 2007]. 

W artykule przy użyciu narzędzi GIS obliczono potencjał teoretyczny promie-
niowania słonecznego w wybranych powiatach województwa śląskiego. Potencjał 
teoretyczny wyliczono zarówno dla całego roku, jak i poszczególnych pór roku. 
Czynnikami determinującymi potencjał teoretyczny promieniowania słonecznego 
była wysokość Słońca, ukształtowanie terenu i przeźroczysta atmosfera. 

Zauważono, że im bardziej zróżnicowane jest ukształtowanie terenu, tym bardziej 
widoczne są zmiany w potencjale teoretycznym promieniowania słonecznego. Naj-
większy potencjał teoretyczny posiadają stoki o ekspozycji południowej, gdzie promie-
niowanie może przekraczać nawet 1175 kWh·m-2 na rok (powiat cieszyński), natomiast 
przy ekspozycji północnej wartości te nie przekraczają 1000 kWh·m-2 na rok. 

We wszystkich powiatach w poszczególnych porach roku maksimum promie-
niowania przypada na lato, a minimum na zimę. Latem cały obszar powiatów 
przyjmuje wartości 450-500 kWh·m-2, natomiast jesienią 100-200 kWh·m-2. Wyjąt-
kiem jest południowa część powiatu cieszyńskiego, w której przez cały rok widać 
zróżnicowanie w potencjale teoretycznym promieniowania słonecznego, ze wzglę-
du na znaczne różnice w wysokościach związane z orografią terenu. Wiosną i zimą 
widać zróżnicowanie w promieniowaniu słonecznym na terenie wszystkich powia-
tów. Zależność ta wynika ze zmian wysokości Słońca w ciągu całego roku. 

Stwierdzono, że potencjał teoretyczny promieniowania słonecznego w woje-
wództwie śląskim zwiększa się od powiatów północnych w stronę południowych. 
Wybrane powiaty województwa śląskiego ukazują cechy klimatu Polski: północne 
fragmenty województwa są nieco chłodniejsze od środkowej części, południe zaś 
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charakteryzuje się wyższymi wartościami temperatury powietrza oraz cechami kli-
matu górskiego. 

Analiza potencjału teoretycznego promieniowania słonecznego jest istotna przy 
określaniu możliwości energetycznych danego obszaru. Potencjał teoretyczny pozwala 
oszacować jaką maksymalną ilość energii może przynieść promieniowanie słoneczne. 
W połączeniu z wysokiej jakości kolektorami słonecznymi lub ogniwami fotowoltaicz-
nymi możliwe jest obliczenie maksymalnego zysku. Szczegółowa analiza przestrzenna 
może w przyszłości pozwolić na dokładne ustalenie lokalizacji danego przedsięwzięcia, 
tak aby możliwości pozyskania energii słonecznej były jak największe. 
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Summary 

USING GIS TOOLS TO EVALUATE THEORETICAL PO-
TENTIAL OF SOLAR RADIATION 

 
This article is an analysis of the theoretical potential of solar radiation in selected districts 
of the Silesia region and is calculated using GIS tools and Digital Elevation Models (DEM). 
Theoretical potential of solar radiation was calculated for the whole year for 12 districts of 
the Silesia region. There are 4 districts (Cieszyn, Częstochowa Katowice and Sosnowiec) 
where additional research was conducted for seasons (spring, summer, autumn, winter). 
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The factors determining the theoretical potential of solar radiation were the height of the 
sun, landform and the transparent atmosphere. The theoretical potential of solar radiation 
in the Silesian region increases from the northern districts towards the south. Selected 
districts of the Silesian Province show the characteristics of a Polish climate: the northern 
parts of the province are a little cooler than the central part, and the South is characterized 
by higher temperatures and characteristics of a mountain climate. 
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