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P omiary wybr any ch elementów meteoro lo giczny ch

w kanionie ulicznym Łodzi
The measurements of selected meteoro1ogical elements in urban canyon in Łódź

WSTĘP

Podstawową strukturą urbanistyczną w badaniach klimatu obszarów zlrbani-
zowanych jest kanion miejski forma urbanistyczna zbudowana z ultcy ograniczo-
nej przeciwległymi ścianami budynków. Przyjmując kanion za podstawową jedno-

stkę powierzchni miejskiej o osobliwych warunkach dopływu promieniowania

słonecznego' wymiany energii z atmosferą, przepływu powietrza, można wniosko-
wać o cechach klimatycznych wnętrza tzw. miejskiej warstwy dachowej (urban

canopy layer). oke (1977,l987) podkreśla rolę geometrii podłoża w wymianie ra-

diacyjnej, nazywając kanion u7iczny ,'pułapką'' (z atg. ,'a radiative trap'') dla pro-
mieniowania słonecznego, które w wyniku więlokrotnego odbicia od ścian jest

w większym stopniu przez nie pochłaniane. Rezultatem tego procesu jest wzrost
temperatury podłoża w kanionie orazttższawar1ość albedo w stosunku do powierz-

chni horyzontalnej' Rozkład promieniowania słonecznego we wnętrzach kanionórr"

zdęterminowany jest m.in' stosunkiem wysokości ścian do szerokości ulicy (H/W)-

ryc. 1. W głębokich kanionach bezpośrednie promieniowanie słoneczne nię dociera
do poziomu ulicy, a proces odbicia i absorpcji promieniowania zachodzi głównie

w górnej części kanionu (ryc' l). Przy niskich połozeniach Słońca, w godzinach po-

rannych i przedwieczorrrych, ściany kanionów charakteryzują się większą absorpcją
promieniowania słonecznego' prowadzącą do kontrastów termicznych (Terjung.

Louie 1973). Poznanie procesów wymiany energii wewnątrz zabudowy miejskiej.

determinujących m.in. cechy bioklimatyczne miasta, ma duże znaczeflie d)'a prze-

Strzennego rozwoju obszarów zurbanl'zowanych (Nunez,oke 1977; Nakamura, oke
1988).
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Ryc. 1. Rozkład promieniowania słonecznego na powierzchni horyzontalnej

o*,,,|J,}łTii::L1l]:il'#ff 
''":,T;ii(,'jJ:]"*.in urban canyon according to Ludwig (1970)

Celem niniejszego opracowania była analiza wpływu przesłonięcia horyzontu
i ekspozycji na dzięnne przębiegi natężenia całkowitego i ultrafioletowego promie-
niowania Słonecznego, procentowego udziału ultrafioletu w promieniowaniu całko-
rvitym' temperatury i wilgotności powietrza oraz bilansu radiacyjnego w kanionie
ulicznym Łodzi. Stacją referencyjną dla badań w kanionie miejskim była stacja me-
teorologiczna o nieprzesłoniętym horyzoncie, zlokalizowana w centrum miasta.

MATERIAŁ ŻxonŁoWY I METoDA BADAŃ

Miejscem eksperymentu było centrum Łodzi, charakteryzujące się zwartąza-
budową miejską i regularną siatką ulic o kierunkach północ-południe i wschód-za-
chód, tworzących typowe kaniony uliczne (ryc' 2). Pomiary wyzej wymienionych
elementów wykonano w kanionach ulicznych o orientacji głównej osi N-S i E-W
w dniach 21.05.2002,04-06.06.2002 na czttech stanowiskach o róznej ekspozycji
dosłonecznej. Zestaw pomiarowy składał się z mierników firmy Kipp&Zonen:
CM 1 1 (pyranometr), CUV3 (UVA+UVB), bilansomierza Q'7 oraz dwóch sond tem-
perafury i wilgotności powietrza HMP45C firmy Vaisala. Przyrządy zamontowano
na drewnianym statywie na wysokości 1'8 m nad powierzchnią gruntu (0,3 m druga
sonda HMP45C), około 3 m od ścian budynków. Wartości ęlęmentów meteorologi-
cznychbyły próbkowane z częstotliwością 10 sekund, a 2 minutowę średnie wańoś-
ci były zapisywane w pamięci rejestratora 21 X (Campbell Scientific Inc.). Cechy
geometryczne miejsc pomiarowych opisano stosunkiem wysokoŚci budynków two-
rzących ściany kanionu do szerokości ulicy (H/W tab. 1) orazwspółczynnikiem od-
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słonięcia horyzontu, SVF' (Sky Viev Factor), charakteryzującym stopień widoczno-

ści nięba z danego miejsca (ryc. 2).SVF obliczono metodą Steyna (1980) na

podstawie zdjęcia przesłonięcia horyzontu wykonanego obiektywem Ępu ,,rybie

oko", skierowanym do punktu zenitalnego (tab. 1).

Podstawą obliczehbyło wyznaczenie azymutów co 1o i odpowiadającej im w1'-

sokości przesłonięcia horyzontu w stopniach odcz1'tanej ze zdjęcta typu ,,rybie

Tab. 1. Fotografie przesłonięcia horyzontu wykonane obiekt1łvem typu,,rybie oko'''

Wartości współczynnika "o**t;ri*:ó'ńTŁ|i.]i)n)ff'unku 
wysokości ścian kanionu

Fish eye photographs of horizon obstruction from experiments' sites in the urban canyon and

at Lipowa meteorological station. Values of Sky View Factor (SVF) and the height-to-width

Stacja Lipowa
Zdjęcie horyzontu
dla mierników
cMl1, CUV3

Ryc. 2. Stanowiska pomiarowe na zdjęciu lotniczym centlum Łodzi. 1,2 _ u1. Piotrkowska,

3 u1. Więckowskiego, 4 ul. Rewolucji
The measurements sites in the city center of ł'ódż on aeria1 Figure

ratios (H/W)
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oko''. Przesłonięcie horyzontu w wybranych kanionach ulicznych wynosi około 60
(SVF: 0,368-0,432) w stosunku do stacji referencyjnej Lipowa (SVF:0,993), tab.
1. Referencyjnym stanowiskiem pomiarowym dla kanionu ulicznego była automary-
CZna stacja meteorologiczna Katedry Meteorologii i Klimatologii UŁ przy ul. Lipo-
wej 81 o nieprzesłoniętym horyzoncie, na której prowadzono synchroniczne pomia-
ry wymienionych elementów meteorologicznych.

WYNIKI EKSPERYMENTU I DYSKUSJA

Promieniowanie słoneczne

W kanionach na wszystkich stanowiskach pomiarowych zarejestrowano niższe
lvartości natężenia promieniowania słonęcznego w stosunku do stacji Lipowa - roż-
nice na niekorzyść kanionów wzrastały wraz ze wzrostem wysokoŚci Słońca.
W okresie dopłyvu do mierników promieniowania bezpośredniego największe roż_
nice natęzenia promieniowania całkowitego (I1) na stanowiskach I,2,3 osiągnęĘ
odpowiednio 12oń,90^, l0%o, podczas gdy promieniowanie ultrafioletowe (I'") było
silniej osłabi ane, a różnice osiągnęły 25oń, 27yo, 30oń na niekorzyść kanionów. Na 4
Stanowisku (ekspozycja N) mierniki były zacienionę przęz cały okres pomiarórł'.
a natężenie promieniowania całkowitego było silniej osłabiane (79Yr) niż ultrafioiet
(70%) w Stosunku do stacji Lipowa. Czynnikiem o pierwszorzędnym znaczęniu d1a
zmniejszenia natęzenia promieniowania słonecznego we wnętrzu miasta jest prze-
słonięcie horyzonfu. Geometria powierzchni miejskiej determinuje równiez czas do-
pływu do mierników poszczególnych składowych promieniowania całkowitego, co
ujawnia się w róznicach kształfu krzywych ilustrujących przebiegnatężeniapromie-
niowania słonecznego na poszczególnych stanowiskach pomiarowych.

Najbardziej osobliwym przebiegiem wartości natężenia promieniowania sło-
necznego względem stacji Lipowa cechuje się kanion N-S, gdzie promieniowanie
bezpośrednie było rejestrowane tylko przez około 2,5 godz. (ryc' 3), czego rezulta-
tern Są dużę różntce w sumach energii promieniowania słonecznego.

Sumy energii promieniowania w kanionie N-S w godzinach 8.00-17.00 stano-
rr'ią około 40 sum energii rejestrowanych na stacji Lipowa (tab. 2). Stanowisko
o ekspozycji S wyróznia się największymi sumami energii promieniowania wśród
punktów pomiarowych w kanionach, stanowiącymt780ń (Dt) i 60% (Duu) wartości
rejestrowanych na stacji Lipowa. Najmniej energii słonecznej dociera do stanowiska
o ekspozycji N, w ilości 22% (Dt) i 30% (D'') sum energii ze stacji Lipowa, tab. 2.
Na uwagę zasfuguje odmienny charakter różnic kaniony-Lipowa w natęzeniu i su-
mach energii promieniowania słonęcznego w okresie dopływu do mierników pro-
mięniowania bezpośredniego i rozproszonęgo otaz w okresie, gdy miernikibyły za-
cięnione i rejestrowane było tylko promieniowanie rozproszone. W kanionie
rv okresie nasłonecznienia mierników promieniowanie UV było relatywnie bardziej
osłabiane od promieniowania całkowitego, co jest wynikiem niższej wartoŚci albedo
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necznego oraz udziału procentowego promieniowania UV w całkowitym (R6yx) w kanionach ulicznych
i na stacji Lipowa w centrum Łodzi w dniach 21.05 .2002'04-06.06.2002. War1ości potencjalne promie-

niowania słonecznego i udziafu W w 11 w dzień bezchmurny na stacji Lipowa
Variability of total (I, W.m 2) and UV (I," W.m-2) solar radiation intensity and the ratio of UV to total

solar radiation (Ruvlt) in the urban canyons and af Lipowa St. in the city center of Łódż on 21.05.2006,

04 05.06.2002.PotentialvaluesofsolarradiationandthęratioofUVtotota1solarradiationincloudless
day at Lipowa st.

efektywnego ścian dla ultrafioletu. Generalnie albedo wzrasta wraz ze wzrostem

długości fali promieniowania padającego na powięrzchnie czynną (Iqbal 1983; Feis-
ter, Grewe 1995)' Blumthaler, Ambach (1988) podają ze śrędnie wartości albedo
promieniowania UVB dla różnych powierzchni c4mnych (trawnik, skały, piasek,

asfalt i inne) wynosi 50ń,podczas gdy dla promieniowania całkowitego 17oń. W wy-
niku odbić wielokrotnych w kanionie promieniowanię UV w większym stopniu ule-
gnie pochłonięciu niz promieniowanie o dŁuższych falach, cowyrużile ilustrująwy-
niki pomiarów na stanowisku o ekspozycji S, kiedy miernik był nasłoneczniony
ptzezcaŁy okrespomiarów(ryc.3,tab.2).Względniemniejszeosłabienieultrafiole-
tu niż promieniowania całkowitego w kanionię w oklęSie Zacienienia miernika
(m.in. ekspozycja N, tab. 2) wynika z natutry promieniowania UV które zgodnie

0
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Z tęoriątozpraszania silniej podlega temu procesowi niż promieniowanie o falach
dŁuższych. Ponadto silniejsza absorpcja W atmosferze, głównie przezparęwodną fal
w zakresię bliskiej podczerwieni, może wpĘnąć na względnie mniejszą redukcję
promieniowania UV w kanionach w okresie rejestracji Ęlko składowej promienio-
wania rozptoszonęgo (Feister' Grasnick 1992, Foyo-Moręno i in. 1998, Marti-
nem-Lozano i in. 1999). Wańości udziaŁu procentowego ultrafioletu w promienio-
waniu całkowitym (Ruvlt, rYc. 3) potwierdzają to zjawisko. Na wszystkich
stanowiskach pomiarowych w okresach dopływu do mierników tylko promieniowa-
nia rozproszonego notuje się wyzszy udział promieniowania UV w promieniowaniu
całkowiĘm niżw czasię dopływu promieniowania bezpośredniego. Średnia wartośó
Ruv/tna stacji Lipowa w dniach eksperymentu wynosiła 3,60ń,podczas gdy w kanio-
nach w okresach zacienienta mierników średnia wartość Ę'x w}noslła 6,70ń.

W okresie dopływu promieniowania bezpoŚredniego udział procentowy promienio-
wania UV w całkowitym był w kanionach niższy i wynosił średnio 2,8oń.

Tab' 2. Sumy energii promieniowania całkowitego (Dt) i UV (D"') w kanionie miejskim i na stacji
Lipowa w godz. 8.00'17.00. Udział procentowy sum energii promieniowania słonecznego w kanio-
nie w sumach energii rejestrowanych na stacji Lipowa. Potencjalne sumy energii promieniowania

słonecznego (Du Du") w dzień bezchmurny na stacji Lipowa
The sums of total (D1) and UV (Duy) solar radiation in the urban canyon and at Lipowa st. from

8.00 to 17.00. Thę ratio of solar radiation sums in the canyons to the sums registered at Lipowa st.

Potential sums of soiar energy values in clear days (D,* Duu* in MJ'm 2) at Lipowa st.

Bilans radiacyjny

Wystąpienie zachmlrzenia konwekcyjnego w dniach pomiarów bilansu radia-
cyjnego ogtanicza analizę porównawczą kaniony Lipowa do wybranych ptzypad-
ków. Najwyższę wartości bilansu radiacyjnego na Stacji Lipowa w dniach ekspery-
mentu' tj. 2l.O5.02, 04-05.06.2002, wynosiły 7 02 w.m 2, 

J 60 W.m_2, ] O] W.m Ż 
.

W kanionie N-S w okresie nasłonecznienianajwyższa zarejestrowana waftość
bilansu osiągnęła 7O] W'm2 (ekspozycja W) i 630 W'm 2 (ekspozycja E), a w okre-
sie zacienienia mierników bilans radiacyjny zmieniał się od 5 W'm_2 do 90 W'm 2.

Bilans radiacyjny w kanionie E-W (ekspozycja S) osiągnął 706W'm2, a w okresie
zacięnleniamiernika przyjmował wartoŚci ujemne około -20 W'* ', co mogło być

Dt. Dl fMJ.mrl D.,, Dry [MJxmr]

Kanion Lipowa Kanion Lipowa

21.05.2002, kanion N-S
ekspozycja W

10,8
(a3)

?5 0a

26.1
0,3 8
(45)

0,8s
0,93

04.06 2002, kanion N-S
ekspozycja E

9,6
(37)

26,r 0,37
(40)

0,92
0.96

05.06.200Ż' kanion E_W
ekspozycja S

19,4
(78)

)5 0 nś'
(60)

0,87

t-0

06.06.200Ż kanion E-W
ekspozycja N

4,5
())\

to{
2R6

n )')
(30)

0,14
1,0
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Ryc. 4. Zmienrrośó bilansu radiacyjnego w kanionach ulicznych i na stacji Lipowa
w centrum Łodzi w dniach 21'05'2006' 04'05.06.2002

Variability of net all-wave radiatlon in the urban canyons and at Lipowa st.

in the city center of Łódż on 21.05.2006, 04_05.06.2002

efektem przewagi długofalowego promieniowania własnego kanionu nad pozostały-
mi składowymi bilansu. W okresie nasłonecznienia mierników w kanionach zarejes-
trowano wyższy bilans niż na Stacji Lipowa o około 8. Wzrost bilansu radiacyjnego
w kanionie jest głównie wynikiem mniejszej wartości albedo ścian kanionu oraz
geometdi kanionu, która moze wpĄ.waó na wzrost przychodu promieniowania dłu-
gofalowego przez emisję promieniowania ze ścian budynków. Powyższe wnioski
wymagają weryfikacji na podstawie dŁuższej serii pomiarowej.

Temperatura i wilgotność powietrza

Temperatura powieftza w kanionach na poszczególnych stanowiskach była
wyższa od temperatury na stacji Lipowa przeciętnie o 1,1oC (1), 1,1.C (2),z,O"C
(3), 1,9"C (4), a najwięcej o 2'C (I),2,2"C (2),3,6'C (3),2,"7"C (4).

Kanion o orientacji E-W jest bardziej uprzywilejowany termicznie od kanionu
N-S. Najwyższa zarejestrowana temperafura powietrza w kanionie N-S wynosiła
24,4oC (ekspozycja W) i 24,8'C (ekspozycja E), a na stacji Lipow a, 22,7"C i 24"C.
W kanionie E-W maksymalna temperatura osiągnęła26,4"C (ekspozycja S) i 25,3.C
(ekspozycja N), podczas gdy na Lipowej zarejestrowano 24,5"C i 22,9oC. Róznice
temperatury powietrza między wysokością 1,8 m, a 0,3 m nie przekroczyły w kanio-
nie N-S -l,z"C (ekspozycja w) i -2,2'C (ekspozycja E). W kanionie E_W różnice
termiczne w warstwie powietrza 1,5 m osiągnęły *2,5"C (ekspozycja S) i -0,8.C
(ekspozycja N).

W kanionach ulicznych zarej estrowano nizszą wilgotnośó względną ni ż na sta-
cji Lipowa, przeciętnie o 6% (ekspozycja W) do I0oń (ekspozycja S). Największe
różnicę wilgotnoŚci względnej zawierały się w przedziale l\oń(ekspozycja W) -
18% (ekspozycja S). Na wysokości 1,8 m rejestrowano wyższąwilgotnośó niżna
wysokości 0,3% maksymalnie od 20ń (ekspozycja N) do 6% (ekspozycja E).

812162024
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Ryc. 5. Zmiennośó temperatury powietlza ('C) i wilgotności względnej (%) w kanionach ulicznych
i na stacji Lipowa w centnrm Łodzi w dniach 21.05.2006' 04-05.06.2002

Variability of air temperature ('C) and relative humidity (%) in the urban canyons
and at Lipowa st. in the city center of Łód:ż on 21.05.2006, 04-05.06.2002

PODSUMOWANIE

Zaprezentowane wyniki pomiarów elementów radiacyjnych, temperatury
i wilgotności powietrza w kanionach ulicznych cęntrum Łodzi miały na celu rozsze-
Izenie wiedzy na temat mikroklimatu wnętrza tzw. miejskiej warstwy dachowej. Po-
miary wykonano w warstwie przygruntowej (do 1,8 m)' mając na uwadze aspekt

bioklimatyczny wyników badah. Przesłonięcie nieba przez zabudowę w około 60%

oraz ekspozycja słoneczna wanrnkowały wielkość osłabienia sum energii promie-
niowania słonecznego w kanionach, które stanowiło od 22% (całkowite) i 30%
(UV) do 78oń (całkowite) 60% (UV) wartości rejestrowanych na stacji miejskiej Li-
powa. Wartości wyżej wymienionychróżnic kaniony_Lipowa były zdeterminowane
rodzajem składowych promieniowania całkowitego' podobnie jak relacje między
promieniowaniem całkowitym a UV. W okresie dopłpvu promieniowania bezpośre-
dniego promieniowanie UV było bardziej osłabianę w kanionach niż promieniowa-
nie całkowite. W okresie nasłonecznienia mierników bilans radiacyjny w kanionie
był o około 8%o wyższy niż na stacji Lipowa, podczas gdy w okresie zacienienia
miernika w kanionie osiągał wartości ujemne. opisywane kaniony cęchują się wyz-
sZą tempęraturą powietrza (do 3,6") w stosunku do obszaru o nieprzesłoniętym ho-

ryzoncie oraz ntższąwilgotnością względną powietrza (do 1 8%). Wyniki ekspery-
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mentów przedstawione w niniejszej placy są przyczynkiem do dalszych badań

klimatycznych wnętrza miasta, które mają istotną wagę pozna\^iczązę \^/Zględu na

rozszetzanie wiedzy o najbliższym środowisku życta człowieka.
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SUMMARY

The preiiminary results of determination effect of the urban surface structure (e.g. the north-south

and the east-west urban street canyon) on UV (UVA+ UVB, 290-400 nm) and totai solar radiation

(305 2800 nm), net all-wave radiation budget, air temperature and relative humidity in the city center of

Łódżwerepresented in the study. The measurements were carried out during four days (21 May 2002.

04_06 June 200Ż) at different exposures sites by means of the Kipp&Zonen radiometers (CUV3' CM1 1.

e-7), the Vaisala HMP45C temperature-humidity probes and data logger 21 October (Campbell). The

measuring inshuments were Set up horizontaliy on the tripod 1.8 m above Streęt 1evel and 3m from the

wall. The point of reference was Lipowa meteorological station located in ths city center. Sky View Fac-

tor in canyons reached 0.368-0.432 while at Lipowa station amounted to 0.993. During the sunlit period

in the canyons (direct and diffuse radiation) the UV radiation was more attenuated than total solar radia-

tion in relation to the values at the Lipowa station. The sums of UV and total solar energy in canyons at

the sunlit sites (near the south-facing wa11) constituted respectively 60%" and'78% of the values measured

at the Lipowa station. As regards to UV and a total solar energy sums in the canyons at the shadowed site

(diffuse radiation) the mean contribution ofthe values at the Lipowa stations amounted respectively 30%

and 22oń' The mean ratio of UV to total so1ar radiatlon on analyzed days at the Lipowa station reached
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3.60ń. The mean latio in the canyons valied flom 2.8% (insolated sites) to 6.7% (shadowed sites). The
spectral albedo in the canyon swfaces and spectral characteristics of the scattering process played the
main role in forming the amount of attenuation of the UV and total solar radiation. The net all-wave radi-
ation in the canyon during the sunlit period reacbed'l}7 W'm-2 and was higher by about 8% than the val-
ues registered at Lipowa station. At the shadowed site in the canyons the net radiation varied from 40
W'm 2 

to 90 W.m-2. The canyons characterized higher air temperature (maximum by 3.6') and lower re-
lative humidiĘ (maximum by 18%) than the Lipowa station.


