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1 WPROWADZENIE 

Jednym z zadań współczesnej meteorologii jest 
rozwój przyrządów i metod pomiarowych [2, 
13]. Stosowane przez kilkadziesiąt lat, w Polsce 
i na świecie, standardowe stacje meteorologicz-
ne nie umożliwiają ciągłego monitoringu stanu 
atmosfery z dowolnym krokiem czasowym. 
W dobie informatyzacji większości dziedzin 
ludzkiego życia również pomiary meteorolo-
giczne podlegają automatyzacji. Ma to na celu 
podniesienie jakości i wiarygodności danych 
obserwacyjnych, które są wykorzystywane nie 
tylko w nauce, ale także w gospodarce, ekono-
mii itd. [4, 14]. 

Zastępowanie klasycznych przyrządów (np. 
termometrów cieczowych) czujnikami elektro-
nicznymi zdecydowanie usprawniło gromadze-
nie i przetwarzanie danych oraz wyeliminowało 
błędy spowodowane czynnikiem ludzkim. Sto-
sunkowo wysokie koszty zakupu i instalacji 
automatycznej stacji meteorologicznej rekom-
pensuje brak konieczności zatrudniania stałych 
obserwatorów oraz możliwość lokalizacji nawet 
w trudno dostępnych obszarach [1].  

Jedyną wątpliwością, jaką budzi wycofy-
wanie tradycyjnych instrumentów pomiarowych 
i wprowadzanie na ich miejsce nowoczesnych, 
zautomatyzowanych systemów, jest brak zacho-
wania przyjętych procedur pomiarowych [6].  

Sensory elektroniczne mają zupełnie inną 
czułość i dokładność w porównaniu z przyrzą-
dami klasycznymi. W przypadku obu stacji sto-
sowana jest odmienna metodyka pomiaru i zu-
pełnie inny sposób obliczania wartości średnich 
dobowych [5].  

Celem niniejszej pracy było porównanie wy-
ników pomiarów dziewięciu wybranych para-
metrów agrometeorologicznych mierzonych za 
pomocą stacji standardowej (klasycznej) oraz 
automatycznej stacji meteorologicznej firmy 
Campbell (model CR23X), analiza współza-
leżności pomiędzy wynikami otrzymywanymi 
za ich pomocą oraz próba stworzenia metodyki 
transformacji danych generowanych przez oba 
rodzaje przyrządów w przypadku, gdy jedno-
rodność serii obserwacyjnej zostanie zerwana po 
przeprowadzeniu całkowitej automatyzacji.  

Dla osiągnięcia tego celu sformułowano trzy 
pytania badawcze: 
 Czy wartości analizowanych parametrów 

agrometeorologicznych mierzone za pomocą 
dwóch metod różnią się?  

 Czy oba sposoby pomiaru można stosować 
zamiennie? 

 Czy możliwe jest zachowanie jednorodności 
wieloletnich ciągów obserwacyjnych w przy-
padku całkowitej automatyzacji, bez stosowa-
nia matematycznych metod korekty danych? 

Wartości dziewięciu wybranych elementów 
agrometeorologicznych pochodziły z dziesięcio-
letniego okresu 2000-2009 z Obserwatorium 
Agro- i Hydrometeorologii Uniwersytetu Przy-
rodniczego Wrocław-Swojec. Weryfikację pro-
ponowanych sposobów transformacji danych 
przeprowadzono na dobowych wartościach 
z pierwszej połowy 2010 roku. Badania i analizy 
wykonywano na materiale obejmującym: 
 średnią temperaturę powietrza (tp), 
 maksymalną temperaturę powietrza (tmax), 
 minimalną temperaturę powietrza (tmin), 
 wilgotność względną powietrza (f), 
 niedosyt wilgotności powietrza (d), 
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 temperaturę gleby, mierzoną pod powierz-
chnią nieporośniętą na głębokościach 5 i 10 
cm (tg5, tg10),  

 temperaturę gleby, mierzoną pod powierz-
chnią trawnika na głębokościach 5 i 10 cm 
(ttr5, ttr10). 

Wyniki niniejszej pracy umożliwiły ocenę 
możliwości zastąpienia standardowej stacji me-
teorologicznej elektronicznymi czujnikami auto-
matycznej stacji pomiarowej oraz odpowiedź na 
pytanie, czy zmiana sposobu pomiarów ma 
wpływ na homogeniczność wieloletnich ciągów 
danych obserwacyjnych.  

2 METODYKA PRACY 

Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono 
z wykorzystaniem pakietu statystycznego 
STATISTICA [11]. 

Klasyczne pomiary temperatury powietrza 
wykonywano za pomocą rtęciowego termometru 
stacyjnego cztery razy na dobę: 1, 7, 13, 19 CET 
(wartości z 1 w nocy odczytywano z termohi-
grogramów dobowych). W tych samych termi-
nach prowadzono obserwacje wilgotności 
względnej powietrza z wykorzystaniem psychro-
metru Augusta. Uzyskane w ten sposób dane 
posłużyły do obliczenia wartości średnich dobo-
wych. Temperatura gleby pod powierzchnią 
nieporośniętą i pod trawnikiem była mierzona na 
głębokościach 5 i 10 cm rtęciowymi termo-
metrami kolankowymi trzy razy w ciągu doby 
(7, 13, 19 CET). Średni dobowy niedosyt wil-
gotności powietrza odczytywano z tablic 
psychrometrycznych A. Rojeckiego [9] na 
podstawie temperatury i wilgotności względnej 
powietrza również w trzech dziennych termi-
nach pomiarowych. W związku z tym, w przy-
padku temperatury gleby i niedosytu wilgotności 
powietrza, zgodnie z instrukcją IMGW, we 
wzorze na średnią dobową nie uwzględniano 
wartości z godzin nocnych.  

Równolegle do obserwacji klasycznych, pro-
wadzone były pomiary tych samych elementów 
agrometeorologicznych za pomocą automatycz-
nej stacji firmy Campbell. Została ona wyposa-
żona w komplet sensorów do pomiaru m.in. 
temperatury i wilgotności powietrza oraz tempe-
ratury gleby na czterech głębokościach (5, 10, 
20, 50 cm), pod powierzchnią ugoru i trawnika. 
Czujnik temperatury i wilgotności powietrza 

MP100A Rotronik został zainstalowany w tej 
samej klatce meteorologicznej, w której znajdo-
wały się przyrządy klasyczne, a termistory 107, 
mierzące temperaturę gleby w sposób automa-
tyczny, umieszczono w odległości 30 cm od sta-
nowisk temometrów glebowych kolankowych. 

Stacja automatyczna została zaprogramowana 
na próbkowanie z częstotliwością co 60 sekund. 
Z tych wartości obliczane były średnie go-
dzinne. W odróżnieniu od metody standardowej, 
w przypadku której średnia dobowa była wartoś-
cią przeciętną z 3 lub 4 terminów pomiarowych, 
średnie dobowe według stacji automatycznej 
obliczano ze wszystkich 24 godzin doby. 

Pierwszym etapem pracy było porównanie 
obu typów danych z wykorzystaniem analizy 
regresji liniowej i analizy wartości współczynni-
ków korelacji. 

Podstawę do przeprowadzenia większości 
analiz statystycznych stanowiły dobowe war-
tości różnic między obiema metodami pomiaru 
dziewięciu wybranych parametrów agrometeo-
rologicznych. 

Posłużyły one do wyznaczenia częstości wys-
tępowania różnic w ustalonych za literaturą 
przedziałach klasowych oraz oceny istotności 
różnic i współczynników korelacji między da-
nymi pochodzącymi z obu rodzajów stacji w ko-
lejnych miesiącach dziesięciolecia 2000-2009. 
Ocenę istotności różnic i współczynników kore-
lacji poprzedziła weryfikacja hipotezy dotyczą-
cej rozkładu badanych zmiennych. 

Dane z pomiarów metodą klasyczną i auto-
matyczną uznano za zmienne niezależne. Zgod-
nie z algorytmem doboru testu istotności różnic 
dla zmiennych niezależnych zastosowano odpo-
wiednie testy istotności (rys. 1), natomiast do 
oceny istotności współczynników korelacji wy-
korzystano test t-Studenta.  
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Rys. 1. Algorytm doboru testu istotności różnic dla zmiennych 
niezależnych [10]. 
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Główną część pracy stanowiła analiza sze-
regów czasowych. Na jej podstawie stworzono 
metodykę transformacji średnich dobowych 
wartości mierzonych czujnikami elektronicz-
nymi i sprowadzania ich do wartości klasycz-
nych. Za szereg czasowy uznano dobowe war-
tości różnic między klasyczną i automatyczną 
metodą pomiaru badanych parametrów agrome-
teorologicznych. Hipotezę o ich sezonowości 
zweryfikowano na podstawie analizy autokore-
lacji i autokorelacji cząstkowej. Do wyizolowa-
nia poszczególnych składowych szeregów 
(składnik sezonowy, trend, składnik losowy) 
wykorzystano dekompozycję sezonową. 

Weryfikację zaproponowanej metody korekty 
danych dobowych przeprowadzono na nieza-
leżnym materiale, pochodzącym z pierwszej po-
łowy 2010 roku. 

3 WYNIKI BADAŃ 

Wstępne porównanie wyników pomiarów anali-
zowanych parametrów obiema metodami prze-
prowadzono na podstawie analizy regresji linio-
wej. Wykazała ona dobre dopasowanie oraz 
silną zależność między nimi (rys. 2). Wartości 
współczynników korelacji były bardzo wysokie 
i bliskie jedności. Najwyższy otrzymano dla 
średniej temperatury powietrza (0,998), a najniż-
szy w przypadku wilgotności względnej (0,927). 
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Rys. 2. Zależność między dobowymi wartościami minimalnej 
temperatury powietrza (oC), mierzonej z wykorzystaniem 
stacji klasycznej i automatycznej w okresie 2000-2009. 

Wydawać by się mogło, iż wartości mierzone 
w tych samych warunkach powinny być jedna-
kowe. Tymczasem badania porównawcze wska-
zują, że najczęściej różnią się one od siebie. 
Wynika to z odmiennej czułości i dokładności 

stosowanych przyrządów oraz znacznie częst-
szego próbkowania w przypadku stacji auto-
matycznej [3, 8, 12]. 

Wszechstronna analiza różnic między dwoma 
sposobami pomiaru dziewięciu wybranych para-
metrów agrometeorologicznych we Wrocławiu-
Swojcu posłużyła do weryfikacji tych poglądów.  

Różnice obliczane były w ten sposób, że 
w każdym przypadku od danych uzyskanych 
metodą klasyczną odejmowano wartości auto-
matyczne. A zatem wielkości dodatnie oznacza-
ją, że wyższe były wskazania stacji klasycznej, 
a ujemne, że to czujniki elektroniczne wskazy-
wały większą wartość.  

Ocenę częstości występowania różnic prze-
prowadzono w przedziałach klasowych, których 
szerokość przyjęto za literaturą. Na jej podsta-
wie określono również, czy analizowane w dzie-
sięcioleciu serie obserwacyjne można uznać za 
homogeniczne. Do tego celu Lorenc [7] zapro-
ponowała przyjęcie co najmniej 90% częstości 
występowania różnic w klasie środkowej 
(±0,2

o
C dla tp; ±1,0

o
C dla temperatur ekstremal-

nych i temperatury gleby; ±1,0 hPa dla d oraz 
±1% dla f). 

Procentowy udział różnic w poszczególnych 
przedziałach zależał od analizowanego para-
metru agrometeorologicznego (rys. 3). Na pod-
stawie tabeli liczności, sporządzonych w progra-
mie STATISTICA, wykonano histogramy częs-
tości. Najwięcej wartości znalazło się w prze-
działach: [-1,0

o
C; 1,0

o
C) - 64% (tg5), 84% (tg10); 

63% (ttr10), 74% (tmax), 62% (tmin); [1,0
o
C; 3,0

o
C) 

- 80% (ttr5); [0,6
o
C; 1,0

o
C) - 39% (tp); [-3%; -

1%) - 18% (f); [1,0 hPa; 3,0 hPa) - 38% (d). 
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Rys. 3. Częstość występowania różnic między dobowymi 
wartościami średniej temperatury powietrza (°C), mierzonej 
z wykorzystaniem stacji klasycznej i automatycznej w okresie 
2000-2009. 
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Zgodnie z metodyką, przyjętą za Lorenc, 
żadnej z dziewięciu serii pomiarowych nie moż-
na było uznać za jednorodną. Stwierdzono, iż 
warunek 90% udziału wszystkich wartości 
w przedziale środkowym jest zbyt rygorys-
tyczny dla długiego okresu porównawczego, 
ponieważ autorka opracowała go na podstawie 
częstości występowania różnic między obiema 
metodami tylko w jednym roku (2003). W przy-
padku dziesięcioletniej serii porównawczej celo-
wym byłoby obniżenie progu krytycznego do 
80% częstości występowania różnic w przedzia-
łach: ±0,5

o
C dla średniej temperatury powietrza; 

±1,0
o
C dla temperatur ekstremalnych i tempe-

ratury gleby; ±1,0 hPa dla niedosytu wilgotności 
powietrza oraz ±3% dla wilgotności względnej.  

Na podstawie tych samych, dobowych war-
tości różnic przeprowadzono ocenę ich istotnoś-
ci w poszczególnych miesiącach okresu 2000-
2009. W tym celu wykorzystano testy: t-Studen-
ta, Cochrana-Coxa oraz U Manna i Whitneya. 
Istotność różnic oceniano na podstawie wartości 
obserwowanego poziomu istotności testu (p-
value). Za istotne różnice uznawano wartości 
p≤0,05. 

Najmniejszą liczbą miesięcy z istotnymi róż-
nicami charakteryzowały się parametry termicz-
ne powietrza. W przypadku temperatury średniej 
jedynie w sierpniu 2002 zaobserwowano istotną 
różnicę, natomiast wartości otrzymane dla tem-
peratury maksymalnej we wszystkich miesią-
cach były nieistotne. Ocena istotności różnic 
między temperaturą minimalną mierzoną obie-
ma metodami dostarczyła odmiennego wyniku. 
Wartości p-value przekroczyły próg 0,05 w 13 
miesiącach na 120. Przeważnie występowały 
one w okresie wiosenno-letnim (od marca do 
września), co nie dotyczyło lat 2001-2003, 
w których we wszystkich miesiącach obliczone 
różnice były nieistotne. 

Parametry wilgotnościowe powietrza cecho-
wała zdecydowanie większa liczba istotnych 
różnic (rys. 4). Na 120 przypadków wartości p-
value mniejsze od 0,05 notowano w 40 (f) i aż 
w 113 miesiącach (d). Dla wilgotności względ-
nej powietrza w latach 2000-2006 istotne róż-
nice obserwowano jedynie w półróczu zimo-
wym (listopad, grudzień 2000 i 2004; listopad 
2001; styczeń, grudzień 2005; październik-
grudzień 2006), natomiast od 2007 pojawiały się 
w większości miesięcy z wyjątkiem kwietnia-
czerwca 2007, lipca i sierpnia 2008 oraz kwiet-
nia 2009. 

styczeń 0,087 0,065 0,499 0,193 0,356 0,018 0,733 0,000 0,000 0,000

luty 0,202 0,158 0,072 0,716 x 0,111 0,234 0,000 0,005 0,000

marzec 0,201 0,104 0,363 0,655 0,702 0,057 0,797 0,003 0,009 0,000

kwiecień 0,832 0,378 0,591 0,634 0,574 0,262 0,691 0,436 0,012 0,120

maj 0,831 0,370 0,657 0,353 0,478 0,275 0,446 0,119 0,017 0,035

czerwiec 0,694 0,163 0,687 0,252 0,308 0,088 0,330 0,125 0,032 0,016

lipiec 0,825 0,795 0,858 0,073 0,454 0,878 0,620 0,032 0,136 0,000

sierpień 0,545 0,855 0,924 0,963 0,809 0,739 0,257 0,042 0,105 0,032

wrzesień 0,946 0,257 0,597 0,936 0,576 0,999 0,175 0,018 0,003 0,037

październik 0,315 0,209 0,154 0,182 0,187 0,549 0,016 0,000 0,001 0,001

listopad 0,039 0,043 0,102 0,157 0,001 0,093 0,001 0,000 0,000 0,000

grudzień 0,031 0,459 0,456 0,067 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,003

miesiące 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
        - statystycznie istotne dla poziomu istotności 0,05  

x - awaria 

Rys. 4. Istotność różnic (p-value) między wilgotnością względ-
ną powietrza (%), mierzoną z wykorzystaniem stacji klasycznej 
i automatycznej w okresie 2000-2009. 

Istotne różnice między d otrzymywanym 
z pomiarów dwoma rodzajami przyrządów poja-
wiały się we wszystkich przypadkach z wyjąt-
kiem grudnia 2001; stycznia 2002; stycznia 
i marca 2004; stycznia 2006 oraz grudnia 2007.  

Obok niedosytu wilgotności powietrza, naj-
większą liczbą istotnych wartości p-value 
spośród wszystkich analizowanych elementów 
agrometeorologicznych cechowała się tempe-
ratura gleby pod powierzchnią trawnika na głę-
bokości 5 cm. Tylko w 11 przypadkach w okre-
sie wiosenno-letnim, od kwietnia do lipca, oraz 
w styczniu 2002 r. różnice nie były istotne. Na 
głębokości 10 cm udział wartości istotnych 
wynosił prawie połowę (53) wszystkich różnic. 
Od 2003 roku przeważały w półroczu chłodnym 
(październik-marzec), natomiast w letnim obser-
wowano 9 wartości w miesiącach maj-lipiec 
(2002-2004), 5 w sierpniu (2002-2005 i 2009) 
oraz 4 we wrześniu (2003 i 2004, 2007, 2009). 
W roku 2001 wszystkie różnice między obiema 
metodami pomiaru temperatury gleby pod traw-
nikiem na głębokości 10 cm były nieistotne. 

Zupełnie inaczej przedstawiał się rozkład 
istotności różnic temperatury gleby mierzonej 
pod powierzchnią nieporośniętą na tych samych 
głębokościach. 

5 cm pod ugorem istotnych wartości było 
jedynie 21 na 120. Przeważały one w miesiącach 
letnich (kwiecień-wrzesień). Wyjątek stanowiły 
luty 2003 i styczeń 2008. Należy również zwró-
cić uwagę, iż w 2006 i 2007 roku nie było żad-
nego przypadku z wartością p-value ≤0,05, nato-
miast pod koniec analizowanego okresu zdecy-
dowanie wzrosła ich liczba. W 2008 i 2009 roku 
aż w pięciu miesiącach różnice były istotne.  
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Na głębokości 10 cm pod tą samą powierz-
chnią p-value były mniejsze od 0,05 jedynie 
w ośmiu na 120 przypadków. Odnotowano je 
w styczniu i lipcu 2000, czerwcu i lipcu 2001, 
styczniu i czerwcu 2004 oraz lutym i lipcu 2006 
roku. W 2002, 2003, 2005 roku oraz w latach 
2007-2009 nie obserwowano istotnych wartości 
w żadnym miesiącu.  

Ocena istotności różnic między obiema meto-
dami pomiaru 9 parametrów meteorologicznych 
we Wrocławiu-Swojcu upoważania do sformu-
łowania stwierdzenia, że w przypadku całko-
witej rezygnacji ze stacji klasycznej na rzecz 
automatycznej bez zastosowania procedur ho-
mogenizacji danych może dojść do zerwania 
jednorodności ciągów obserwacyjnych. Najbar-
dziej dotyczy to tych elementów, w przypadku 
których obserwowano największą liczbę mie-
sięcy z istotnymi wartościami (d, ttr5). 

Różnice między danymi otrzymywanymi me-
todą klasyczną i automatyczną nie miały wpły-
wu na wynik analizy regresji. Ocena istotności 
współczynników korelacji przeprowadzona 
w kolejnych miesiącach badanego okresu pot-
wierdziła występowanie bardzo ścisłej relacji 
między danymi (r>0,9). W tym celu wykorzys-
tano test t-Studenta. Analogicznie jak w przy-
padku istotności różnic, współczynniki korelacji 
uznawano za istotne, gdy wartość p-value była 
mniejsza od 0,05. Dla tp, tmin, tg10 i ttr10 taki 
wynik otrzymano we wszystkich 120 miesią-
cach. W przypadku pozostałych analizowanych 
parametrów istotne współczynniki zdecydo-
wanie przeważały. Po jednej nieistotnej wartości 
na 120 pojawiło się w listopadzie 2008 (tmax), 
czerwcu 2009 (f i d), maju 2009 (ttr5), natomiast 
w przypadku tg5 w dwóch miesiącach (maj 
i czerwiec 2009 roku).  

Dla zobrazowania pełnego zakresu zmien-
ności różnic między danymi otrzymanymi za 
pomocą stacji klasycznej i automatycznej 
w okresie 2000-2009 wykorzystano wykresy 
rozrzutu. Przedstawiono na nich przebieg różnic 
w kolejnych dniach dziesięciolecia i wyrównano 
je funkcją lowess. Uzyskane w ten sposób ciągi 
obserwacyjne uznano za szeregi czasowe.  

Cechą wspólną wszystkich wykresów z wy-
jątkiem wilgotności względnej powietrza była 
wyraźna przewaga dodatnich wartości różnic. 
Oznacza to, że przyrządy klasyczne przeważnie 
wskazywały wyższe wartości od czujników 
elektronicznych. Nie dotyczyło to f, w przy-
padku której obserwowano odwrotną zależność.  

Wykresy rozrzutu otrzymane dla trzech para-
metrów termicznych powietrza wyraźnie różniły 
się od pozostałych analizowanych elementów 
(rys. 5).  
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Rys. 5. Przebieg różnic między dobowymi wartościami śred-
niej temperatury powietrza (oC), mierzonej z wykorzystaniem 
stacji klasycznej i automatycznej w kolejnych dniach okresu 
2000-2009, wygładzony funkcją lowess. 

Linia wyrównania lowess wykazywała duże 
podobieństwo do linii prostej. Świadczy to o sta-
łej różnicy między obiema metodami pomiaru 
temperatury powietrza, niezależnej od pory roku 
i upływu czasu. Przeciętne różnice w tym 
dziesięcioleciu wynosiły 0,8°C dla tp; 0,9°C dla 
tmax oraz 1,1°C dla tmin, co oznacza, że tp mie-
rzona metodą klasyczną była średnio o 0,8

o
C, 

tmax o 0,9°C a tmin o 1,1°C wyższa od automa-
tycznej. Zakres zmienności różnic tp wynosił od 
-2,8

o
C w 2004 do +4,4

o
C w 2009 roku. W przy-

padku tmax i tmin był on zdecydowanie większy, 
odpowiednio od -5,5°C w 2001 r. do 12,5°C 
w roku 2006 oraz od -5,9°C w 2003 r. do 10,5°C 
w 2009.  
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Rys. 6. Przebieg różnic między dobowymi wartościami niedo-
sytu wilgotności powietrza (hPa), mierzonego z wykorzysta-
niem stacji klasycznej i automatycznej w kolejnych dniach 
okresu 2000-2009, wygładzony funkcją lowess. 
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Już sama tylko wizualna ocena pozostałych 
szeregów czasowych wskazywała na występu-
jącą w nich sezonowość (rys. 6). Wyrażała się 
ona w różny sposób, w zależności od badanego 
elementu meteorologicznego. Temperaturę gle-
by pod powierzchnią nieporośniętą mierzoną na 
obu głębokościach cechował wzrost wartości 
różnic w sezonach letnich i ich spadek w zimo-
wych. Odwrotną zależność obserwowano pod 
powierzchnią trawnika, natomiast na cyklicz-
ność f i d wskazywał wzrost dodatnich różnic 
w ciepłej połowie roku i ujemnych w chłodnej 
(dotyczy tylko f).  

Różnice wilgotności względnej zawierały się 
w przedziale od 17% w roku 2004 do -19% 
w 2008. W 2005 roku nastąpił wzrost średniej 
różnicy, wyrażonej linią wyrównania lowess, 
z ok. 2% do 7%. Najbardziej wyraźną sezono-
wość zauważono w przypadku niedosytu wilgot-
ności powietrza. Przeciętnie wyniki otrzymywa-
ne obiema metodami różniły się o ok. 1,6 hPa, 
a przebieg linii wyrównania lowess miał lekką 
tendencją wzrostową od 2005 roku. W 2007 r. 
pojawiły się obie ekstremalne różnice, które wy-
nosiły 13,9 hPa i -2,9 hPa. 

Dużo większym (w porównaniu z parametra-
mi termicznymi powietrza) zakresem zmien-
ności różnic charakteryzowała się temperatura 
gleby. Wartości skrajne wynosiły dla tg5 od -
7,9

o
C (2008, 2009) do 7,4

o
C (2008), natomiast 

w przypadku tg10 -4,3
o
C (2007) i 4,6

o
C (2000). 

Pod powierzchnią porośniętą trawą zawierały się 
one w przedziałach od -3,0

o
C do 7,2°C (ttr5) oraz 

od -4,0
o
C do 7,6°C (ttr10). Wartości te pocho-

dziły z pomiarów w roku 2006. Warto zwrócić 
uwagę, że tak duże wielkości różnic zdarzały się 
incydentalnie i było ich niewiele, co potwierdza 
ocena częstości występowania różnic między 
obiema metodami.  

Do weryfikacji hipotezy dotyczącej występo-
wania sezonowości w badanych szeregach cza-
sowych lub jej braku wykorzystano analizę auto-
korelacji i autokorelacji cząstkowej. Funkcja 
autokorelacji (ACF) określa korelację szeregu 
czasowego z nim samym, tj. zależność między 
wartościami w danym momencie i wcześniej-
szymi. Natomiast funkcja autokorelacji cząstko-
wej (PACF) opisuje relację między wynikami 
z różnych okresów, bez uwzględniania zależ-
ności od wszystkich elementów pośrednich. 

Wykresy autokorelacji prezentują zależność 
w funkcji opóźnienia (przyjęto, że jest to rok, 
czyli 365 dni). Na rysunkach (rys. 7), od lewej, 

w kolejnych kolumnach znajdują się: opóźnienie 
(op.), współczynnik autokorelacji dla danego 
opóźnienia (kor.), błąd standardowy (SE), 
współczynnik Q Boxa i Ljunga (Q B-L) oraz 
obserwowany poziom istotności wyniku (p). Na 
osi poziomej zamieszczono przedział ufności 
(α=0,05). Wartość opóźnienia wskazuje, o ile 
dni wstecz porównywany jest szereg czasowy 
(np. 16 oznacza porównanie z 16 dniem wstecz). 
Autokorelacje dla kolejnych opóźnień są od 
siebie zależne, tj. jeśli pierwszy dzień jest skore-
lowany z drugim, a drugi z kolejnym, to wartość 
w pierwszym dniu musi być także pośrednio 
skorelowana z trzecim. W analizie autokorelo-
gramów znacznie istotniejsza jest siła korelacji 
niż jej efektywność, gdyż należy brać pod 
uwagę tylko istotne współczynniki [15].  
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op. - opóźnienie; kor. - współczynnik korelacji; SE - błąd standar-

dowy; Q B-L - współczynnik Boxa-Ljunga; p – obserwowany poziom 

istotności 

Rys. 7. Wykres autokorelacji dla różnic między dobowymi 
wartościami, mierzonymi z wykorzystaniem stacji klasycznej 
i automatycznej; a - temperatury minimalnej (oC), b – niedo-
sytu wilgotności powietrza (hPa). 

Z wykresów autokorelacji wywnioskowano, 
że analizowane szeregi czasowe różnic wszys-
tkich parametrów termicznych powietrza nie 
charakteryzowały się roczną sezonowością 
(rys. 7a). Współczynniki autokorelacji nie 
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przekraczały granicy dwóch odchyleń standar-
dowych, a ich wartości były bardzo niskie. 
W przypadku badanych elementów termicznych 
gleby i wilgotnościowych powietrza zaobserwo-
wano odwrotną zależność, świadczącą o wystę-
powaniu rocznej sezonowości (rys. 7b). Przepro-
wadzona analiza autokorelacji cząstkowej pot-
wierdziła wyżej opisane wyniki.  

Każdy szereg czasowy tworzą dwie skła-
dowe: systematyczna i przypadkowa (losową). 
Pierwszą z nich można dodatkowo podzielić na 
trend, składową stałą oraz wahania okresowe. 
Składowa losowa to wszystkie zdarzenia, które 
mają wpływ na analizowane zjawisko. Więk-
szość z nich jest niemożliwa do zidentyfikowa-
nia, ponadto utrudniają ustalenie, jaką strukturę 
ma analizowane zjawisko, ponieważ często 
pojawiają się nieregularnie.  

W celu wyodrębnienia wszystkich składo-
wych analizowanych szeregów czasowych zas-
tosowano model dekompozycji addytywnej dla 
okresu jednego roku. Z danych wyizolowano 
składnik sezonowy, trend i wahania długookre-
sowe oraz składnik losowy różnic między f, d, 
tg, ttr, które były mierzone z wykorzystaniem 
obu rodzajów przyrządów (rys. 8). Dekompo-
zycji nie przeprowadzono dla serii obserwacyj-
nych tp i temperatur ekstremalnych, gdyż w ich 
przypadku analiza autokorelacji nie potwierdziła 
występowania sezonowości. 

Składnik sezonowy informuje, o ile średnio 
różnice odbiegały od tych, które wynikały 
z trendu. Jego wartości dla f wskazywały na to, 
że w okresach letnich wartości wilgotności 
względnej były o 6% wyższe, a w zimowych 
o 4% niższe od wartości wynikających z trendu. 
W przypadku niedosytu wilgotności powietrza 
wynosiły od -1,5 hPa w zimie do 4,0 hPa 
w lecie. 

Wyniki otrzymane dla temperatury gleby su-
gerują, że w miesiącach letnich różnice tg5 były 
o 1,8

o
C, a dla tg10 o 0,8

o
C wyższe, natomiast 

w zimowych o 1,2
o
C (tg5) i 0,8

o
C (tg10) niższe od 

wartości wynikających z trendu. W lecie, pod 
trawnikiem, obserwowano wyższe, a w zimie 
niższe wartości od tych, które wynikały z tren-
du. Różnice odbiegały od nich od maksymalnie -
1,0

o
C (ttr5) i -0,8

o
C (ttr10) w półroczu ciepłym do 

0,8
o
C (ttr5, ttr10) w chłodnym.  

Fluktuacje wskaźnika sezonowego odzwier-
ciedlały roczną sezonowość różnic między do-
bowymi wartościami parametrów wilgotnościo-
wych powietrza i termicznych gleby. 
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Rys. 8. Dekompozycja szeregu czasowego różnic między do-
bowymi wartościami temperatury gleby nieporośniętej (oC), 
mierzonej na głębokości 10 cm z wykorzystaniem stacji kla-
sycznej i automatycznej; a - składnik sezonowy, b - trend, c - 
składnik losowy. 

W kolejnym etapie dekompozycji sezonowej 
z danych wyizolowano trend. Odzwierciedlał on 
tendencję spadkową różnic wilgotności względ-
nej powietrza w czterech ostatnich latach badań 
(2006-2009). Trend różnic d cechował niewielki 
wzrost w całym dziesięcioletnim okresie badań. 

Różnice tg5 wykazywały wyraźny spadek 
w kierunku ujemnych wartości po 2006 roku. 
Nie można go tłumaczyć czynnikami przy-
rodniczymi, ponieważ w przypadku żadnej 
z pozostałych temperatur gleby podobne zja-
wisko nie zachodziło. Dla tg10 w całym dzie-
sięcioletnim okresie badań zaobserwowano 
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niewielki spadek wartości, natomiast w przy-
padku ttr5 i ttr10 wzrost.  

Zmiany wskaźnika losowego informują, jaki 
był w poszczególnych latach wpływ zjawisk 
przypadkowych na występowanie różnic między 
parametrami mierzonymi obiema metodami. 
Prawdopodobnie było to uzależnione od bieżą-
cej sytuacji meteorologicznej oraz prac wykony-
wanych w pobliżu obu stacji. 

Składnik losowy szeregu czasowego różnic 
f wahał się od -10% do 10%, natomiast dla d od  
-5,0 hPa do 4 hPa. W przypadku tg5 w latach 
2000-2005 wynosił od -1,8

o
C do 1,8

o
C, nato-

miast od 2006 roku zakres jego zmienności wy-
raźnie się rozszerzył (-4,0

o
C do 7,0

o
C). Dla róż-

nic tg10 składnik sezonowy zawierał się w prze-
dziale od -2,5

o
C do 3,4

o
C, natomiast pod trawni-

kiem na obu głębokościach od -1,5
o
C do 2,0

o
C. 

Jednym z końcowych efektów niniejszej 
pracy było stworzenie metody transformacji 
dobowych danych uzyskanych za pomocą stacji 
klasycznej i dopasowania ich do wartości auto-
matycznych. Mogłoby to wyeliminować prob-
lem powstawania niejednorodności w wielolet-
nich ciągach klimatologicznych w przypadku 
całkowitej rezygnacji z pomiarów klasycznych 
na rzecz automatycznych. 

Wcześniej obliczono, że średnia dobowa tp, 
mierzona w sposób klasyczny, była wyższa od 
wartości otrzymanych za pomocą czujników 
elektronicznych o stałą wartość równą 0,8°C. 
Weryfikacja poprawności tego stwierdzenia 
polegała na odjęciu 0,8°C od każdej dobowej 
różnicy. Uzyskany w wyniku takiej korekty 
przebieg różnic, wyrównany funkcją lowess był 
znacznie bardziej zbliżony do 0,0°C w porówna-
niu z danymi oryginalnymi w całym analizowa-
nym okresie 2000-2009. Po przeprowadzeniu 
takiej korekty w środkowym przedziale częs-
tości [-0,2; 0,2) udział różnic zwiększył się z 7% 
do 38%. 

Dostosowanie danych według stacji automa-
tycznej do wartości klasycznych przeprowadzo-
no poprzez dodanie 0,8°C do każdej średniej 
dobowej tp według stacji automatycznej. Ope-
racja ta spowodowała, że wartości uzyskane 
w sposób automatyczny były zdecydowanie 
bliższe średnim otrzymanym na podstawie kla-
sycznych pomiarów terminowych.  

Mimo że średnie różnice między obiema me-
todami obliczone dla temperatur ekstremalnych 
wynosiły 0,9°C (tmax) i 1,1°C (tmin), to takiej 
samej transformacji nie można było zastosować 

w ich przypadku, ponieważ elementy te cecho-
wał dużo większy rozrzut wartości niż tp. 
W związku z tym oparto ją na zaobserwowanej 
podczas prowadzenia pomiarów terenowych ko-
relacji różnic między tmax i tmin według obu me-
tod ze średnią temperaturą powietrza. W prze-
działach tp, mierzonej metodą klasyczną, co 
2,0°C, od -20,0°C do 28,0°C, obliczono średnią 
różnicę między klasyczną i automatyczną me-
todą pomiaru temperatur ekstremalnych. War-
tości te potraktowano jako poprawki. W każdym 
przedziale temperatury średniej od różnicy mię-
dzy tmax i tmin według obu metod, odjęto ich 
wartość. Otrzymane ciągi obserwacyjne wygła-
dzone funkcją lowess były zdecydowanie bliż-
sze zeru niż pierwotne. Po ponownym przepro-
wadzeniu oceny częstości występowania różnic 
między dwoma metodami wzrosła liczebność 
klas środkowych, z 74% do 91% dla tmax oraz 
z 62% do 85% dla tmin.  

Następnie wartości poprawek dodano do tmax 
i tmin według stacji automatycznej, gdyż ich 
oryginalne wartości były w większości przy-
padków niższe od klasycznych. Spowodowało to 
zbliżenie wyników z pomiarów automatycznych 
do klasycznych (rys. 9). 
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Rys. 9. Przebieg maksymalnej temperatury powietrza (°C), 
mierzonej z wykorzystaniem stacji klasycznej i automatycznej 
w kolejnych dniach okresu 2000-2009, wygładzony funkcją 
lowess. 

W przypadku parametrów wilgotnościowych 
powietrza i termicznych gleby dopasowanie da-
nych automatycznych do klasycznych przepro-
wadzono na podstawie sezonowej zmienności 
różnic między nimi. Za poprawkę przyjęto 
średnią różnicę między parametrami mierzo-
nymi z wykorzystaniem obu metod w przedzia-
łach tych parametrów według stacji klasycznej. 
W zależności od parametru dodano ją (tg, ttr, d) 
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lub odjęto (f) od wartości pochodzących z po-
miarów czujnikami elektronicznymi. Wynikało 
to z faktu, iż wyższą wilgotność powietrza 
otrzymywano przyrządami automatycznymi, 
natomiast oryginalne wartości tg, ttr i d według 
stacji automatycznej były niższe od danych 
standardowych. 

Po naniesieniu wartości korekty zaobserwo-
wano analogiczną zależność jak w przypadku 
parametrów termicznych powietrza. Wyraźnie 
zmniejszyły się różnice między obiema meto-
dami pomiaru tg i ttr oraz f i d (rys. 10).  
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Rys. 10. Częstość występowania różnic między dobowymi 
wartościami temperatury gleby pod trawnikiem [oC], mie-
rzonej na głębokości 5 cm z wykorzystaniem stacji klasycznej 
i automatycznej w okresie 2000-2009. 

Ostatni etap pracy stanowiła weryfikacja za-
proponowanych metod korekty danych do-
bowych opartych na analizie szeregów cza-
sowych. Przeprowadzono ją na materiale 
niezależnym, który pochodził z pomiarów wy-
konywanych w pierwszych sześciu miesiącach 
2010 roku.  

W tym okresie postępowano analogicznie jak 
w przypadku ciągów dziesięcioletnich. Do każ-
dej średniej dobowej tp według stacji automa-
tycznej dodano 0,8

o
C; tmax i tmin powiększono 

o poprawkę w postaci średniej różnicy między 
wartościami, mierzonymi dwoma sposobami 
w przedziałach średniej temperatury powietrza 
według stacji klasycznej, natomiast w przypadku 
tg, ttr, d dodano, a dla f odjęto przeciętną różnicę 
między stacją klasyczną i automatyczną w prze-
działach tych elementów agrometeorologicz-
nych, mierzonych według metody standardowej. 
W ten sposób dopasowywano dane automatycz-
ne do klasycznych. Aby dokonać odwrotnego 
przekształcenia, tj. zamiany pomiarów stan-
dardowych na automatyczne, należy odjąć od 

nich wartość poprawki (tmax, tmin, tg, ttr, d) lub ją 
dodać w przypadku f oraz odjąć 0,8

o
C od 

średniej tp według metody manualnej.  
Przebieg linii wyrównania lowess dla skory-

gowanych wartości był o wiele bardziej dopaso-
wany do pomiarów otrzymanych za pomocą 
stacji klasycznej niż przed wprowadzeniem po-
prawek (rys. 11). 

 d klasyczny    d automatyczny

 d automatyczny skorygowany

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

dzień

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

n
ie

d
o

sy
t 

w
il
g

o
tn

o
śc

i 
p

o
w

ie
tr

za
 

[h
P

a
]

 

Rys. 11. Przebieg niedosytu wilgotności powietrza (hPa), mie-
rzonego z wykorzystaniem stacji klasycznej i automatycznej 
w kolejnych dniach pierwszej połowy 2010 roku, wygładzony 
funkcją lowess. 

Gdyby zaistniała potrzeba korekty danych 
automatycznych już po całkowitej rezygnacji 
z obserwacji manualnych, w celu znalezienia 
poprawki należy w czasie prowadzenia równo-
ległych obserwacji dwiema metodami obliczyć 
średnią różnicę między nimi w przedziałach tych 
parametrów meteorologicznych, mierzonych 
czujnikami elektronicznymi.  

Zastosowanie proponowanej metody transfor-
macji spowoduje, iż automatyzacja pomiarów 
meteorologicznych nie będzie już obarczona 
możliwością utraty homogeniczności wielolet-
nich serii obserwacyjnych. 

Przedstawienie uzyskanych rezultatów na tle 
innych publikacji odnoszących się do tej samej 
tematyki nie jest proste, ponieważ w zde-
cydowanej większości prac analizowano szeregi 
nie dłuższe niż trzyletnie. Jednak otrzymane 
w niniejszej pracy wyniki są w większości zgod-
ne z efektami badań innych autorów, które 
dotyczyły o wiele krótszych szeregów porów-
nawczych.  
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4 WNIOSKI 

Wyniki porównania pomiarów dziewięciu para-
metrów agrometeorologicznych, mierzonych 
metodą klasyczną i automatyczną we Wroc-
ławiu-Swojcu w dziesięcioletnim okresie 2000-
2009 umożliwiają sformułowanie następujących 
wniosków:  
 W większości przypadków temperatura po-

wietrza, obie temperatury ekstremalne, nie-
dosyt wilgotności powietrza, temperatura 
gleby pod powierzchnią nieporośniętą i pod 
trawnikiem, mierzona na głębokościach 5 
i 10 cm pochodzące z pomiarów przyrządami 
klasycznymi były wyższe od danych otrzy-
manych za pomocą automatycznej stacji 
meteorologicznej firmy Campbell. Wyjątek 
stanowiła wilgotność względna powietrza, 
dla której wyższe były wkazania czujników 
elektronicznych. Różnice wynikają z od-
miennej metodyki pomiarów oraz obliczania 
wartości średnich dobowych. 

 Analiza regresji wykazała dodatnią, silną 
zależność między dobowymi wartościami 
mierzonych obiema metodami parametrów. 
Potwierdziła to duża liczba istotnych współ-
czynników korelacji w poszczególnych mie-
siącach analizowanego dziesięciolecia. 

 Najwięcej różnic między wynikami pomia-
rów znalazło się w przedziałach: [-1,0

o
C; 

1,0
o
C) - 64% (tg5), 84% (tg10); 63% (ttr10), 

74% (tmax), 62% (tmin); [1,0
o
C; 3,0

o
C) - 80% 

(ttr5); [0,6
o
C; 1,0

o
C) - 39% (tp); [-3%; -1%) - 

18% (f); [1,0 hPa; 3,0 hPa) - 38% (d). 
 Na 120 przypadków istotne różnice notowa-

no: dla tg5 w 21 miesiącach, w 8 dla tg10, 103 
dla ttr5, 54 dla ttr10, w 1 i 13 miesiącach 
w przypadku tp i tmin, w 40 (f) i 123 (d), na-
tomiast różnice między tmax mierzoną obiema 
metodami we wszystkich miesiącach były 
nieistotne. Homogeniczność serii obserwa-
cyjnych tych parametrów, dla których obser-
wowano największą liczbę istotnych war-
tości, może zostać przerwana po całkowitym 
zastąpieniu stacji klasycznej automatyczną.  

 Analiza szeregów czasowych przeprowa-
dzona dla dobowych różnic dziewięciu para-
metrów agrometeorologicznych mierzonych 
dwiema metodami wykazała, iż parametry 
termiczne powietrza cechował brak sezono-
wości, natomiast temperatura gleby i para-
metry wilgotnościowe powietrza charak-
teryzowały się sezonowością.  

 Zaproponowano modyfikację metody stwo-
rzonej przez Lorenc [7], służącej do oceny 
homogeniczności serii pomiarowych. Co 
najmniej 80% różnic powinno znajdować się 
w przedziałach: ±0,5

o
C dla średniej tem-

peratury powietrza; ±1,0
o
C dla temperatur 

ekstremalnych i temperatury gleby; ±1,0 hPa 
dla niedosytu wilgotności powietrza oraz 
±3% dla wilgotności względnej powietrza. 

 Metoda transformacji danych pochodzących 
ze stacji automatycznej i dopasowywania ich 
do wyników pomiarów standardowych, opar-
ta na analizie szeregów czasowych, może 
być wykorzystywana do tworzenia jednorod-
nych ciągów klimatologicznych bez obawy 
zerwania ich homogeniczności w kontekście 
nieuniknionej automatyzacji sieci meteorolo-
gicznej. Weryfikacja na niezależnym mater-
iale z pierwszej połowy 2010 roku potwier-
dziła jej skuteczność. 
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