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                      सौरशक्ती [Insolation]
● पथृ्वीवरील वातावरणास उष्णता सूयार्बपासून मळत े,पथृ्वीला व तीच्या वातावरणाला मळणाऱ्या उष्णतचेा 

99. 97 टक्के उष्णता सूयार्बपासून मळत.े
● “सूयार्बपासून दर सेकंदाला तीन लाख कलोमीटर वेगाने प्रवास करणाऱ्या वद्युतचुंबकीय लहरींचा द्वारे 

सूयार्बच्या पषृ्ठभागापासून उत्सिजर्बत होणाऱ्या उजर्जेला सौरशक्ती म्हणतात”  
● सूयार्बचा व्यास पथृ्वीचा व्यासापेक्षा 109 पटीने मोठा आहे त्याच्या पषृ्ठभागाचे तापमान ६ हजार अंश 

सेिल्सअस असून मध्य भागाचे तापमान 5 कोटी अंश सेिल्सअस इतके महाप्रचंड आहे .
● सूयार्बच्या पषृ्ठभागापासून फार मोठ्या प्रमाणात उष्णतचेे उत्सजर्बन होत असत,े जीवसषृ्टीची नमर्बती व 

जीवन वातावरणाचे तापमान आण वातावरणातील ववध अवष्कार यांची नमर्बती यासाठी सौरशक्ती 
आवयक असत.े

●  सूयर्ब एक प्रचंड नसगर्बनमर्बत अनुभट्टी आहे. सूयार्बमध्ये नमार्बण होणारी ऊजार्ब वद्युत चुंबकीय 
लघुलहरींच्या द्वारे बाहेर फेकली जात े.दर सेकंदाला सुमारे ३ लाख कलोमीटर वेगाने प्रवास करणाऱ्या या 
लहरी वातावरणाच्या बाह्य सीमेपयर्येंतपयर्यंत पोहोचण्यास सुमारे 9  मनटांचा कालावधी लागतो .

● या लहरी वातावरणाच्या बाहेर सीमेपयर्यंत येतात तवे्हा त्यांच्यातील 41 टक्के भाग प्रकाशकरणांचा असतो 
यालाच आपण सूयर्बप्रकाश म्हणतो. सुमारे 9  टक्के भाग अतनील करणांचा व क्ष करणांचा असतो,हे सवर्ब लघु 
लहरींच्या स्वरूपात असतात. उरलेला 50 टक्के भाग ‘उपारुण’ [Infra- red Rays]करण यांचा असतो उपारूण 
करण या दीघर्ब लहरी वातावरणातच शोषल्या जातात.

●



तापमानाचे वतरण [Distribution of Temperature]
हवामानाच्या अभ्यासात हवेचे तापमान अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. हवेच्या तापमानावरच 
वायुभार,वारे, आद्रता,इत्यादी वातावरणातील अवष्कार अवलंबून असतात.

हवेच्या तापमानाचे वतरण खालीलप्रमाणे तीन प्रकारात स्पष्ट केले जाते.

 १] तापमानाचे दैनक आण वाषर्बक वतरण

 २] तापमानाचे क्षतजसमांतर वतरण

 ३] तापमानाचे उभे वतरण 



तापमानाचे दैनक आण वाषर्बक वतरण

● दैनक वतरण-
● तापमानाचे वतरण कालानुसार सांगता येत.े प्रत्यक्षात कालानुसार सांगतली जाणारी तापमानाच्या 

आकडवेारी अत्यंत मूलभूत आण महत्त्वाचे मानले जाते. त्यातही दैनक सरासरी तापमानाची 
आकडवेारी महत्त्वाची मानली जाते, कारण त ेआकडवेारीचा उपयोग करूनच मासक, वाषर्बक, आण 
दीघर्ब मुदतीचे सरासरी तापमान काढले जाते.

● काही देशात दैनक तापमान निचत करण्यासाठी दर तासाच्या तापमानाची नोंद केली जाते, तर 
काही देशात दवसाच्या निचत वेळी तापमानाची नोंद घेऊन दैनक सरासरी तापमान ठरवले जाते.

●  संयुक्त संस्थाने दवसाचे कमाल व कमान तापमान यांच्या सरासरी वरून दैनक सरासरी तापमान 
काढतात.

●  वाषर्बक वतरण -
● संपूणर्ब वषार्बचा तापमान सुद्धा एक निचत क्रिम आढळतो. हवाळ्याच्या मध्यापासून उन्हाळ्याच्या 

मध्यापयर्यंत प्रत्येक दवशी सौरशक्तीचे प्रमाण वाढते. उन्हाळ्याच्या मध्यापासून हवाळ्याच्या 
मध्यापयर्यंत प्रत्येक दवशी त ेकमी होत जाते. अशाप्रकारे वषार्बच्या प्रत्येक महन्याच्या सरासरी 
तापमानाचा अभ्यास करून “तापमानाचे वाषर्बक चक्रि” अथवा “वाषर्बक तापमान चक्रि” अभ्यासता 
येतो. 



तापमानाचे क्षतजसमांतर वतरण [Horizontal Distribution of Temperature]

पथृ्वीच्या पषृ्ठभागावरील तापमानाच्या आडव्या कंवा क्षतजसमांतर वतरणावर अक्षांशाचा 
परणाम होतो .म्हणून तापमानाच्या क्षतजसमांतर वतरणाचे वभाग अक्षवतृ्तामुळे  
जवळपास निचत झालेले आहेत.  त्यांना कटबंध म्हणून ओळखले जात,े तसेच पुढे दलेल्या 
आकृती मध्ये कटबंध दाखवलेले आहेत.

हे कटबंध खालील प्रमाणे आहेत..
                          1] उष्ण कटबंध-

                              2] समशीतोष्ण कटबंध-
 
                              3] शीत कटबंध-





     उष्ण कटबंध-
● वषुववतृ्तापासून उत्तरेकड ेककर्ब वतृापयर्येंत तर दक्षणेकड ेमकरवतृ्ता पयर्यंत म्हणजे ० अक्षवतृ्त 

पासून २३.१/२ [साडतेवेीस] उत्तर अक्षवतृ्त व ० अक्षवतृ्त पासून २३.१/२ [साडतेवेीस] दक्षण 
अक्षवतृ्त यादरम्यान चा पट्टा म्हणजे उष्णकटबंधीय होय.

●  या पट्ट्यात सूयर्बकरण कमी अधक प्रमाणात लंबरूप पडतात त्यामुळे या पट्ट्याला 
सौरशक्ती सवार्बधक मळत ेम्हणूनच इथे हवेचे तापमान वषर्बभर अधक असत.े

● समशीतोष्ण कटबंध- 
● पथृ्वीच्या पषृ्ठभागावरील दोन्ही गोलाधार्बत उत्तरेला २३.१/२ [साडतेवेीस] अक्षवतृ्तपासून 

[म्हणजेच ककर्ब वतृ्तापासून] ६६.१/२ च्या ध्रुवापयर्येंत व दक्षण गोलाधार्बत २३.१/२ [साडतेवेीस] 
अक्षवतृ्त पासून [म्हणजेच मकरवतृ्तपासून] दक्षणेकडील ध्रुवापयर्यंतच्या अंटाटर्बक वतुर्बळ 
पट्ट्याला समशीतोष्ण कटबंध असे म्हणतात.

●  या पट्ट्यात सूयर्बकरण नेहमी तरपे पडतात. या पट्ट्यातील तापमान उष्ण 
कटबंधातील तापमानापेक्षा कमी असत.े

●



शीत कटबंध-
● उत्तरेकड े६६.१/२ अक्षवतृ्तापासून म्हणजेच आटर्बक वतुर्बळापासून उत्तर ध्रुवापयर्यंत व 

दक्षणेला ६६.१/२ अक्षवतृ्तापासून म्हणजेच अंटाटर्बक वतुर्बळापासून  दक्षण ध्रुवापयर्यंत 
च्या प्रदेशाला “शीत कटबंध” असे म्हणतात.

●  या प्रदेशात सूयर्बकरण वषर्बभर अतशय तरपी पडतात त्यामुळे तापमानात 
अतशय कमी असतात.

●  दनमान व रात्रमान 24 तासापेक्षा जास्त असत ेदोन्ही दवुा जवळ सहा महन्याचा 
दवस व सहा महन्याची रात्र असत.े



तापमानाचे उभे वतरण [Vertical Distribution of Temperature]

● तपांबर थरांमध्ये जसजसे उंचावर जावे तसे हवेचे तापमान कमी कमी होत जात.े 

●  तापमान कमी होण्याचे प्रमाण दर 160 मीटर उंचीला 1 अंश सेिल्सयस इतके असत,े

●  तापमान उंचीनुसार कमी होण्याचा या क्रियेला ‘तापमानाचा सवर्बसाधारण घट दर’ असे म्हणतात. 

उंचीनुसार तापमान कमी होण्याचा हा सवर्बसाधारण क्रिम पथृ्वीवर भन्नभन्न ठकाणी वेगवेगळा 
असतो त्यात ऋतूनुसार थोडा बदल होतो.

●  उन्हाळ्यात तापमान घट दर 160 मीटर उंचीला 1.1अंश सें.असतो तर हवाळ्यात तो 160 मीटर 
उंचीला 0.8 अंश सें.असतो.

●  ऋतुमानाप्रमाणे दवसा व रात्री रात्रीच्या तापमानात घट व तफावत आढळत ेत्याचप्रमाणे ववध 

अक्षवतृ्तीय भागात वभागात तापमान घट दरात बदल आढळतो.

● तापमानाचा सवर्बसाधारण घट दर हा तपांबर थरापुरताच मयार्बदत आहे. 



तापमानाचे उभे वतरण-



उंचीनुसार तापमान कमी होण्याचे कारणे
● वातावरण सौरशक्तीमूळे न तापता पथृ्वीपासून उत्सिजर्बत होणाऱ्या भौमक उष्णतचे्या उत्सजर्बनाने तापत.े 

सहािजकच त ेखालून वर तापत जात ेखालचे थर प्रथम व जास्त तापतात वरचे थर उशरा व कमी तापतात 

म्हणून उंचीनुसार तापमान कमी होत जात.े

●  उत्सजर्बनाप्रमाणेच वातावरण वहन क्रियेने सुद्धा खालून वर तापत.े हवेतील असंख्य धूलकण व हवेचे सूक्ष्म 

अणू स्वतः तापतात व शजेारचे धूलकण व हवेचे अणू यांना वहन क्रियेने उष्णता देतात. हवेच्या खालच्या थरात 

धूलकण व हवेचे अणू जास्त असल्यामुळे हे थर अधक तापतात. वरच्या थरात धूलकण अतशय कमी 
असतात तसेच हवेचे अणू सुद्धा कमी असतात त्यामुळे हवेच्या वरच्या थराला वहानाने मळणारी उष्णता कमी 
असत ेव तापमान कमी असत.े

●  वातावरणातील जलबाष्प व काबर्बन डाय-ऑक्साइड वायु पथृ्वीपासून उत्सिजर्बत होणाऱ्या उष्णतचेे शोषण 

करतात. वरील दोन्ही घटक वातावरणाच्या अगदी खालच्या भागात जास्त प्रमाणात असतात. उंचावर जावे तसे 

जलबाष्प व काबर्बन डाय-ऑक्साइड यांचे प्रमाण कमी होत जात ेत्यामुळे वातावरणाच्या खालच्या थरात तापमान 

जास्त व उंचीनुसार घटत जात.े



  THANK YOU


