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ALGORYTMÓW NA PRZYKŁADZIE ŁODZI

Zarys treści: W pracy omówiono podstawy koncepcji funkcji śladu (ang. footprint function) i ob-
szaru źródłowego (ang. source area) turbulencyjnych strumieni ciepła jawnego i ciepła utajonego 
mierzonych metodą kowariancji wirów. Porównano trzy analityczne algorytmy wyznaczania 
funkcji śladu. Stwierdzono, że dla równowagi chwiejnej wszystkie trzy algorytmy prowadzą do 
bardzo zbliżonych rezultatów. Większe różnice pojawiają się przy stałej stratyfikacji atmosfery. 
Przeanalizowano przykładowe obszary źródłowe dla dwóch łódzkich punktów pomiarowych, 
na których turbulencyjne strumienie ciepła mierzone są metodą kowariancji wirów. Wykazano, 
że umieszczenie czujników wysoko ponad poziomem dachów (w tym wypadku około 25 m) 
zapewnia reprezentatywność wyników dla obszarów urbanistycznych o podobnej strukturze 
zabudowy. W indywidualnych przypadkach obszary źródłowe tworzą, na ustalonych poziomach 
P=50%, 75% i 90%, strukturę przypominającą „pawie oko” położoną od strony nawietrznej, na-
tomiast dla średnich z dłuższego przedziału czasu obszary źródłowe przyjmują postać mniej lub 
bardziej regularnych kręgów o promieniach od kilkuset metrów (P=50%) do prawie kilometra 
(P=90%) otaczających punkt pomiarowy. 
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Wstęp

Wymiana ciepła i pędu pomiędzy powierzchnią ziemi a atmosferą ma kluczowe 
znaczenie zarówno w kształtowaniu klimatu lokalnego, jak i w problematyce globalnych 
zmian klimatycznych. Wprowadzenie w ostatnich latach komercyjnych anemometrów 
akustycznych i analizatorów gazowych pozwalających na pomiary ruchu powietrza i za-
wartości gazów z dużą częstotliwością (10 Hz i większą) umożliwiło rozpowszechnienie 
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się metody kowariancji wirów jako podstawowej techniki pomiarów turbulencyjnych 
strumieni pędu i ciepła. W metodzie tej strumienie turbulencyjne liczone są wprost 
z definicji jako kowariancje wartości parametrów mierzonych z dużą częstotliwością. 
Ta z pozoru prosta metoda pomiarowa w praktyce napotyka jednak na różne trudności 
związane z budową przyrządów pomiarowych i z założeniami teoretycznymi pomiarów. 
Dlatego przy wyliczaniu strumieni niezbędne jest stosowanie poprawek (Lee i in. 2004, 
Foken 2008, Fortuniak 2009) związanych z pomiarem temperatury dokonywanym 
przez anemometr akustyczny, pochłanianiem promieniowania analizatora gazowego 
przez gazy inne niż mierzony (np. poprawka na pochłanianie sygnału lampy krypto-
nowej przez tlen przy pomiarach strumienia pary wodnej) czy też z niezerowaniem 
się średniej pionowej składowej ruchu powietrza (tzw. poprawka WPL). 

Istotny wpływ na zmierzone wartości może mieć również wybór długości prze-
działu uśredniania oraz samej metody eliminacji składnika wolnozmiennego. Długość 
przedziału uśredniania, ograniczona częstotliwość pomiarów oraz oddalenie czujników 
od siebie powodują straty spektralne, które należy uwzględnić w końcowych wynikach. 
W badaniach klimatu miast niezwykle istotna jest również sama lokalizacja punktu 
pomiarowego i wysokość umieszczenia czujników. Pomiary strumieni turbulencyjnych 
powinny być bowiem wykonywane w warstwie powierzchniowej ponad podwarstwą 
tarcia, w tzw. podwarstwie inercjalnej, w której strumienie nie zmieniają się z wysoko-
ścią i w której ma zastosowanie teoria Monina–Obuchowa (Sorbjan 1983, Stull 1988, 
Garratt 1994). Chociaż w praktyce stosuje się różne metody określenia optymalnej 
wysokości umieszczenia czujników, to z reguły przyjmuje się, że wysokość ta powinna 
być nie mniejsza niż dwukrotna wysokość struktur na powierzchni ziemi (budynków, 
drzew itp.). Stwarza to poważne trudności techniczne, gdyż czujniki muszą być moco-
wane na wysokich masztach, które dodatkowo powinny charakteryzować się ażurową 
konstrukcją w jak najmniejszym stopniu zaburzającą ruch powietrza. Taka lokalizacja 
czujników powoduje, że strumienie przez nie mierzone charakteryzują średnie ob-
szarowe, a nie wpływ poszczególnych obiektów na powierzchni ziemi. Ze względu na 
dużą niejednorodność terenów zurbanizowanych istnieje jednak konieczność bardziej 
dokładnego wyznaczenia tzw. obszaru źródłowego czujników, czyli obszaru, który  
w decydujący sposób wpływa na wartość zmierzonych parametrów. Znajomość obszaru 
źródłowego umożliwia interpretację otrzymanych wyników z uwzględnieniem procen-
towego udziału różnych typów zabudowy (ulic, chodników, wysokiej i niskiej zieleni 
itp.). Również w fazie projektowania eksperymentu wstępne modelowanie obszaru 
źródłowego może być przydatne w celu wyboru punktu charakteryzującego się jak 
największą jednorodnością obszaru wpływającego na wartość mierzonych strumieni. 
Stosowane są w tym celu algorytmy o różnym stopniu złożoności. Ponieważ proble-
matyka wyznaczania obszaru źródłowego czujników turbulencyjnych jest w literaturze 
polskiej stosunkowo słabo zarysowana (Fortuniak i in. 2001, Leśny i in. 2001, Fortuniak 
2003), autorzy opracowania podjęli się omówienia podstawowych pojęć związanych 
z tym tematem oraz porównania trzech stosunkowo prostych metod wyznaczania 
obszaru źródłowego. Szczegółowej analizie poddano wybrane przykłady pochodzące 
z pomiarów strumieni turbulencyjnych prowadzonych w Łodzi.
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Podstawowe pojęcia

Wartość dowolnej wielkości (ξ) mierzonej przez czujnik umieszczony na pewnej 
wysokości jest wynikiem sumarycznego wpływu procesów modyfikujących mierzoną 
wielkość w otoczeniu punktu pomiarowego oraz procesów transportu i mieszania 
zachodzących w atmosferze. Matematycznie wyraża to zależność:

gdzie Qξ opisuje pole emisji bądź pochłaniania mierzonej wielkości w otoczeniu punktu 
pomiarowego (x’ jest 3-wymiarowym wektorem położenia), natomiast f jest funkcją 
wagową określającą, jaka część mierzonej w punkcie x wielkości jest zdeterminowa-
na przez procesy zachodzące w punkcie x’. Przy założeniu, że procesy modyfikujące 
mierzoną wartość zachodzą głównie na powierzchni ziemi oraz gdy pole turbulencji 
jest poziomo homogeniczne, funkcja f zależy jedynie od odległości od punktu po-
miarowego. Nosi ona nazwę funkcji wagowej obszaru źródłowego (ang. source weight 
function – Schmid, Oke 1990, Schmid 1994) lub funkcji śladu (ang. footprint function 
– Leclerc, Thurtell 1990, Horst, Weil 1992). Główne czynniki wpływające na kształt 
funkcji śladu to:
1) rodzaj mierzonego parametru – funkcja f przyjmuje różną postać dla strumieni 

turbulencyjnych, wielkości skalarnych czy strumieni radiacyjnych;
2) warunki atmosferyczne – przede wszystkim prędkość i kierunek wiatru oraz typ 

równowagi;
3) charakterystyka powierzchni w otoczeniu punktu pomiarowego – głównie współ-

czynnik szorstkości wpływający na turbulencyjny transport mierzonych wielkości.
Funkcja śladu strumieni turbulencyjnych przyjmuje kształt zbliżony do powierzch-
niowego pola imisji zanieczyszczeń ze źródła punktowego przy założeniu odwróce-
nia wektora wiatru. Jest to tzw. koncepcja odwróconej smugi wprowadzona przez  
Pasquilla już w latach 70. ubiegłego wieku (Pasquill 1972). W ustalonych warunkach 
meteorologicznych jest to funkcja asymetrycznie wydłużona w kierunku nawietrznym 
z maksymalną wartością (f

max
) zlokalizowaną w pewnej odległości (x

fmax
) od czujnika 

(pod samym czujnikiem wartość f jest bliska 0). W kierunku prostopadłym do kierunku 
wiatru funkcja f przypomina rozkład normalny (ryc. 1). Taki kształt funkcji śladu po-
woduje, że jej granice są trudne do wyznaczenia (w niektórych modelach maleje ona 
asymptotycznie do 0). Z punktu widzenia zastosowań praktycznych niezbędne jest 
jednak określenie obszaru, który w decydujący sposób wpływa na wartość mierzonego 
parametru. W tym celu wprowadzone zostało pojęcie obszaru źródłowego (ang. source 
area, Ω

P
) na poziomie P (Schmid, Oke 1990). Dla ustalonej funkcji śladu można wy-

znaczyć obszar, którego wkład w mierzoną wartość wynosi na przykład 50% (P=0,5) czy 
90% (P=0,9). Oczywiście obszarów spełniających na przykład warunek P=0,5 może być 
nieskończenie wiele. Najmniejszy z tych obszarów (charakteryzujący się największymi 
wartościami f) nazywany jest obszarem źródłowym (Ω

P
) na poziomie P.
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Wyznaczanie funkcji śladu i obszaru źródłowego jest na ogół zagadnieniem dosyć 
skomplikowanym, rozwiązywanym za pomocą modeli o różnym stopniu złożoności. 
Najprostsze są modele analityczne bazujące na podobnym do wzorów Pasquilla anali-
tycznym rozwiązaniu równania dyspersji (Schmid, Oke 1990, Schuepp i in. 1990, Horst, 
Weil 1992, Schmid 1994, 1997, Horst 1999, 2001, Haenel, Grünhage 1999, Hsieh i in. 
2000). Bardziej dokładne są metody stochastycznego modelowania Lagrangea (Leclerc, 
Thurtell 1990, Hsieh i in. 1997). W podejściu tym obszar źródłowy wyznaczony jest na 
podstawie analizy torów wielu cząstek, przy czym w tzw. modelowaniu „w przód” bada 
się cząstki wyemitowane z powierzchni ziemi i sprawdza, które z nich trafią w czujnik, 
a w modelowaniu „w tył” bada się, gdzie trafiają cząstki wyemitowane z czujnika przy 
odwróconym polu wiatru. Jeszcze bardziej zaawansowane pod względem numerycz-
nym jest wykorzystanie symulacji metodą wielkich wirów (ang. large eddy simulation, 

Ryc. 1. Przykład funkcji śladu f czujnika zlokalizowanego w punkcie o współrzędnych x=0, 
y=0 na wysokości z

m
=20 m wraz z zaznaczonymi obszarami źródłowymi (Ω

P
) dla P=50%, 75%  

i 90%. Wartości obliczane algorytmem Schmida (1994, 1997) dla prędkości tarciowej u
*
=1 m·s–1, 

współczynnika szorstkości z
0
=1 m i długości Obuchowa L=-100 m

Objaśnienia: strzałka oznacza kierunek wiatru.

Fig. 1. Example of footprint function for sensor located at point x=0, y=0 at height z
m
=20 m 

together with source areas (Ω
P
) at P=50%, 75% and 90%. Values calculated with Schmid’s 

algorithm (1994, 1997) for friction velocity u
*
=1 m·s–1, roughness length z

0
=1 m and Obukhov 

length L=-100 m
Explanations: the arrow indicates wind direction.
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LES) (Hadfield 1994, Leclerc i in. 1997). Podejście to wymaga jednak bardzo dużej 
mocy obliczeniowej komputerów i służy raczej do weryfikacji prostszych modeli niż 
do praktycznego wykorzystania.

Modele wykorzystane w opracowaniu

W prezentowanym opracowaniu zastosowano trzy analityczne modele funkcji 
śladu wykorzystujące koncepcję odwróconej smugi. Pierwszy z nich – model FSAM 
zaproponowany przez Schmida (1994, 1997), jest jednym z najczęściej stosowanych  
w pomiarach wykonywanych na obszarach miejskich. Model ten, będący rozwinięciem 
koncepcji Horsta i Weila (1992), różni się od drugiego z prezentowanych modeli, mo-
delu Haenela i Grünhagea (1999), tym, że wykorzystuje teorię Monina–Obuchowa do 
wyznaczenia parametru kształtu funkcji opisującej dyfuzję wzdłuż kierunku wiatru. 
Haenel i Grünhage (1999) zastosowali w tym celu wzory potęgowe na profil wiatru 
i współczynniki dyfuzji turbulencyjnej (model tych autorów w dalszej części będzie 
nazywany modelem HG). Trzeci z analizowanych modeli (Hsieh i in. 2000 – dalej 
nazywany HKC) prezentuje odmienne podejście do problemu wyznaczenia funkcji 
śladu. Powstał on jako kombinacja wcześniejszego modelu typu Lagrangea (Hsieh  
i in. 1997) i analizy wymiarowej.

We wszystkich trzech modelach funkcja śladu (f) jest złożeniem scałkowanej 
poprzecznie do kierunku wiatru funkcji śladu (f y) i funkcji opisującej dyfuzję poziomą 
prostopadłą do kierunku wiatru (D

y
): 

gdzie z
m
 oznacza wysokość umieszczenia czujnika, z

0
 – aerodynamiczny współczynnik 

szorstkości.
Pozioma dyfuzja w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru we wszystkich 

prezentowanych modelach opisywana jest gaussowskim wzorem: 

w którym σ
y
 oznacza odchylenie standardowe smugi w kierunku y. Może być ono 

przybliżone przez wartość σ
v
, odchylenia standardowego prędkości wiatru w kierunku 

y i efektywną prędkość smugi, U(x): σ
y
=σ

v
·x/U (van Ulden 1978).

Scałkowane poprzecznie do kierunku wiatru funkcje śladu są określone przez:
w modelu Schmida:
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w modelu Haenela i Grünhagea:

w modelu Hsieha i in.:

We wzorach tych z oznacza średnią wysokości smugi, a U(z) to efektywna prędkość 
smugi. Obie wielkości mogą być obliczone z zastosowaniem procedury zaproponowanej 
przez van Uldena (1978). Natomiast u(z

m
) to prędkość wiatru na wysokości czujnika,  

a współczynniki: A=s·Γ(2/s)/Γ2(1/s), B=Γ(2/s)/Γ(1/s), B
2
=B(s–1)/2Γ(1/s)/Γ[(1+s)/2s], zależą 

od parametru kształtu (s) który w przypadku modelu FSAM obliczany jest z zależności 
(Gryning i in. 1983):

a w przypadku modelu HG z zależności:

Φ
m
, Φ

h
, Ψ

m
 to bezwymiarowe funkcje stabilności atmosfery teorii podobieństwa  

Monina–Obuchowa, a L – długość Obuchowa. Współczynnik c przyjmuje wartość c=0,6. 
W modelu HKC stałe D i P zależą od stanu równowagi, a z

u
 jest nową skalą wysokości 

otrzymaną z analizy wymiarowej:

Obszary źródłowe (Ω
P
) na poziomie P wyznaczono zgodnie z przyjętą wcześniej de-

finicją z równości:

Obszar całkowania (Ω
TOT

) znajdującej się w mianowniku całki opisującej całkowity 
wpływ funkcji śladu teoretycznie może być nieskończony. Dlatego w obliczeniach 
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numerycznych zastosowano procedurę zaproponowaną przez Schmida (1994), ogra-
niczając Ω

TOT
 do obszaru, dla którego funkcja śladu spada poniżej 1% maksymalnej 

wartości: f>0,01f
max

.

Wyniki

Przykładową analizę obszarów źródłowych czujników turbulencyjnych przeprowa-
dzono dla dwóch posterunków pomiarowych umieszczonych w Łodzi. Pierwszy z nich 
zlokalizowany jest przy ul. Lipowej 81, drugi przy ul. Narutowicza 88. Oba posterunki 
stanowią część systemu pomiarów bilansu cieplnego miast, wykorzystującego metodę 
kowariancji wirów, pracującego w Łodzi od 2000 r. (Fortuniak i in. 2001, Fortuniak 
2003, Offerle i in. 2005, 2006a, b, Fortuniak 2009). Czujniki zamontowane są na wyso-
kich masztach ustawionych na dachach budynków. Wysokość pomiarów wynosi 37 m  
na ul. Lipowej i 42 m na ul. Narutowicza, przy czym wysokości samych masztów to 
odpowiednio 20 i 25 m. Ponieważ średnia wysokość budynków w otoczeniu punktu 
przy ul. Lipowej to około 11 m, a na ul. Narutowicza około 16 m, w obu przypadkach 
pomiary prowadzone są na zbliżonej wysokości nad poziomem dachów (około 25 m).  
Szacowane na podstawie średniej wysokości budynków wysokości przesunięcia (ang. 
displacement height) (Grimmond, Oke 1999) są równe z

d
=7,7 m na ul. Lipowej i z

d
=11,2 m  

na ul. Narutowicza. Aerodynamiczne współczynniki szorstkości dla tych wartości (z
d
) 

liczone ze wzoru na logarytmiczny profil wiatru dla równowagi zbliżonej do obojętnej 
(parametr stabilności spełniający warunek: -0,05<ζ<0,01) wynoszą średnio z

0
=2,0 m  

i z
0
=1,9 m, chociaż na obu posterunkach wykazują pewną zależność od kierunku 

wiatru.
Przykład obszaru źródłowego strumieni turbulencyjnych liczonych między godziną  

13 a 14 (lokalnego czasu słonecznego) w dniu 21.08.2005 r. na posterunku pomiarowym 
przy ul. Narutowicza przedstawiono na rycinie 2. Był to pogodny sierpniowy dzień, 
w którym strumień ciepła jawnego osiągał 246 W·m-2, a strumień ciepła utajonego 
99 W·m-2. Na wysokości czujników wiał wiatr o prędkości 4,6 m·s-1 z kierunku 108o. 
Prędkość tarciowa wynosiła u

*
=0,9 m·s-1, odchylenie standardowe prędkości wiatru  

w kierunku prostopadłym do średniego kierunku wiatru σ
v
=1,6 m·s-1, a długość Obu-

chowa L=-280 m. Wszystkie trzy analizowane modele dają bardzo zbliżone rezultaty 
– obszary źródłowe na poziomach P=50%, 75% i 90% przypominają koła położone od 
strony nawietrznej, tworzące strukturę podobną do „pawiego oka”. Model HG daje 
największe obszary źródłowe, model HKC – najmniejsze. Różnice są jednak stosun-
kowo niewielkie. Maksimum funkcji śladu znajduje się w odległości około 150 m od 
czujnika i w tym przypadku wypada na skrzyżowaniu ul. Narutowicza i Kopcińskiego. 
Połowa sygnału (Ω

50%
) pochodzi z obszaru rozciągającego się do około 350 m od czuj-

nika w kierunku nawietrznym. Obszar ten jest przy tym nieco bardziej rozciągnięty  
w kierunku poprzecznym do kierunku wiatru, podczas gdy obszar źródłowy na po-
ziomie 90% jest bardzo zbliżony do koła o średnicy 900–1000 m. Wyniki te obrazują 
jeden z podstawowych problemów pomiarów bilansu cieplnego – rozbieżność obszarów 
źródłowych strumieni turbulencyjnych i strumieni radiacyjnych. Obszar źródłowy na 
poziomie P=0,9 dla promieniowania odbitego i promieniowania własnego powierzchni 
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czynnej jest bowiem w tym przypadku kołem o promieniu około 125 m z środkiem 
umieszczonym w punkcie pomiarowym. Ta rozbieżność obszarów źródłowych jest 
uważana za jedną z potencjalnych przyczyn niedomykania się bilansu cieplnego.

Odległość od czujnika (x
fmax

) w jakiej funkcja śladu przyjmuje największą wartość 
wyraźnie zależy od stabilności atmosfery (ryc. 3). W przypadku silnie chwiejnej at-
mosfery (z

m
/L<0) x

fmax
 znajduje się stosunkowo blisko czujnika. Wszystkie trzy modele 

dają też wtedy bardzo podobne wyniki. Wzrost stabilności atmosfery pociąga za sobą 
zwiększanie się x

fmax
 i powiększanie obszaru źródłowego. W dziedzinie równowagi stałej 

(z
m
/L>0) zaznaczają się wyraźne różnice między modelami. Wyniki otrzymane z modeli 

FSAM i HG są bardzo zbliżone, co jest rezultatem dużego podobieństwa założeń teore-
tycznych, na których zostały one zbudowane. Oba algorytmy wykazują dosyć regularny, 
nieco szybszy niż liniowy, wzrost x

fmax
 wraz ze wzrostem stabilności. Model HKC dla  

z
m
/L>0 wykazuje początkowo bardzo szybki, a następnie stosunkowo łagodny wzrost x

fmax
.  

Ryc. 2. Obszary źródłowe na poziomach P=25%, 50%, 75% i 90% strumieni turbulencyjnych 
mierzonych na posterunku pomiarowym przy ul. Narutowicza 88 w Łodzi 21.08.2005 r. w godz. 
13–14 (lokalnego czasu słonecznego) liczone modelami: FSAM (ciągła czarna linia), HG (czarna 
przerywana linia), HKC (szara przerywana linia)

Fig. 2. Source areas at levels P=25%, 50%, 75% and 90% for turbulent fluxes measured in Łódź 
at 88 Narutowicza St. measurement point on 21.08.2005, at 13–14 (local solar time), calculated 
with models: FSAM (black solid line), HG (black dashed line), HKC (grey dashed line)
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Funkcja x
fmax

=x
fmax

 (z
m
/L) dla z

m
/L>0 

ma w tym przypadku kształt zbliżony 
do funkcji pierwiastkowej (lub innej 
funkcji potęgowej z wykładnikiem 
<1). Na odległość, w jakiej obserwo-
wane jest maksimum funkcji śladu, 
oprócz zależnej od warunków pogodo-
wych stabilności atmosfery, wpływają 
również niezmienne parametry miej-
sca pomiarowego, takie jak wysokość, 
na jakiej umieszczony jest czujnik 
(x

fmax
 rośnie wraz ze wzrostem z

m
) oraz 

szorstkość terenu (x
fmax

 maleje wraz ze 
wzrostem z

0
).

Niestety, prawie niemożliwa 
jest empiryczna weryfikacja modeli 
funkcji śladu. Dlatego też trudno 
stwierdzić, który z modeli lepiej 
opisuje „prawdziwą” funkcję śladu.  
W praktyce pomiarów bilansu ciepl-
nego główne znaczenie mają jednak 
wyniki otrzymane dla równowagi chwiejnej, dla której wszystkie modele dają zbliżone 
rezultaty. Strumienie turbulencyjne osiągają wtedy największe wartości i w najwięk-
szym stopniu są przez nie zdeterminowane sumy dobowe energii traconej na drodze 
turbulencyjnej wymiany ciepła jawnego i utajonego między atmosferą a podłożem. 
W przypadku równowagi stałej bezwzględne wartości strumieni turbulencyjnych są 
niewielkie. Dodatkowo samo pojęcie obszaru źródłowego dla strumieni skierowanych 
od atmosfery do powierzchni jest nieco dyskusyjne.

Analiza obszaru źródłowego w dłuższym przedziale czasowym pokazuje, że ze 
względu na stosunkowo izotropowy rozkład kierunków wiatru obserwowany w Łodzi 
obszary źródłowe strumieni turbulencyjnych na obu punktach pomiarowych przyjmują 
kształt zbliżony do kół z środkiem w miejscu umieszczenia czujnika. Na rycinach 4 i 5  
przedstawiono obszary źródłowe obliczone dla godzin okołopołudniowych (10–14 
lokalnego czasu słonecznego) w lipcu, z wykorzystaniem wszystkich poprawnych 
danych z lat 2001–2003 na ul. Lipowej i z lat 2005–2007 na ul. Narutowicza. Średnie 
wartości strumienia ciepła jawnego osiągają w tych godzinach około 190 W·m-2 na ul. 
Narutowicza i około 180 W·m-2 na ul. Lipowej. Średni strumień ciepła utajonego na 
obu stacjach wynosi około 100 W·m-2. Na punkcie pomiarowym przy ul. Narutowicza 
obszar źródłowy dla P=50% prawie pokrywa się z wykreślonym z tego punktu kołem 
o średnicy 250 m, a obszar źródłowy dla P=75% z kołem o średnicy 500 m. Na punk-
cie przy ul. Lipowej obszary źródłowe nie tworzą tak regularnych okręgów, co jest 
wynikiem większego udziału wiatru z kierunków zachodnich i północno-zachodnich  
w analizowanym przedziale czasu. Jednakże i w tym przypadku obszary źródłowe 

Ryc. 3. Odległość maksimum funkcji śladu (x
fmax

) 
od czujnika w funkcji parametru stabilności (z

m
/L) 

liczona różnymi modelami. Wysokość pomiarów 
z

m
=25 m, prędkość tarciowa u

*
=1 m·s–1, współczyn-

nik szorstkości aerodynamicznej z
0
=1 m

Fig. 3. Distance of the maximum of footprint 
function (x

fmax
) form sensor location as a func-

tion of stability (z
m
/L) for different models. 

Measurements height z
m
=25 m, friction velocity  

u
*
=1 m·s–1, roughness length z

0
=1 m
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tworzą w miarę regularne kręgi wokół punktu pomiarowego. Na podkreślenie zasłu-
guje fakt, że w obu przypadkach obszary źródłowe pokrywają znaczny obszar miasta, 
rzędu 1–2 km2, dzięki czemu wyniki pomiarów strumieni turbulencyjnych mogą być 
uznane za reprezentatywne dla obszarów miejskich o strukturze urbanistycznej po-
dobnej do występującej w okolicy punktów pomiarowych. Ponieważ prezentowane 
wyniki dotyczą godzin okołopołudniowych, charakteryzujących się stosunkowo dużą 
chwiejnością atmosfery, obszary źródłowe dla pozostałych godzin doby mogą być jeszcze 
większe. Podobnie jak w przykładzie z 21.08.2005 r. wyniki otrzymane wszystkimi 
trzema modelami są bardzo zbliżone.

Ryc. 4. Obszary źródłowe na poziomach P=25%, 50%, 75% i 90% średnich strumieni turbulen-
cyjnych (średnia z próbki) mierzonych w godzinach 10–14 (lokalnego czasu słonecznego) w lipcu 
w latach 2005–2007 na posterunku pomiarowym przy ul. Narutowicza 88 w Łodzi
Objaśnienia: modele: FSAM (ciągła czarna linia), HG (czarna przerywana linia) i HKC (szara przerywana 
linia); w prawym górnym rogu róża wiatrów dla przypadków wykorzystanych do obliczania strumieni  
 obszarów źródłowych.

Fig. 4. Source areas at levels P=25%, 50%, 75% and 90% for average turbulent fluxes (ensem-
ble average) measured in Łódź at 88 Narutowicza St. measurement point in July (2005–2007),  
at 10–14 (local solar time)
Explanations: calculations with the aid of models: FSAM (black solid line), HG (black dashed line), HKC (grey 
dashed line); in the upper right corner wind rose for cases used for fluxes and source areas calculations.

02_Fortuniak.indd   18 2009-08-24   11:05:56



19FUNKCJA ŚLADU I OBSZAR ŹRÓDŁOWY STRUMIENI TURBULENCYJNYCH...

Ryc. 5. Obszary źródłowe na poziomach P=25%, 50%, 75% i 90% średnich strumieni turbu-
lencyjnych (średnia z próbki) mierzonych w godzinach 10–14 (lokalnego czasu słonecznego)  
w lipcu w latach 2001–2003 na posterunku pomiarowym przy ul. Lipowej 81 w Łodzi 
Objaśnienia: modele: FSAM (ciągła czarna linia), HG (czarna przerywana linia) i HKC (szara przerywana 
linia); w prawym górnym rogu róża wiatrów dla przypadków wykorzystanych do obliczania strumieni  
i obszarów źródłowych.

Fig. 5. Source areas at levels P=25%, 50%, 75% and 90% for average turbulent fluxes (ensemble 
average) measured in Łódź at 81 Lipowa St. measurement point in July (2001–2003), at 10–14 
(local solar time) 
Explanations: calculations with the aid of models: FSAM (black solid line), HG (black dashed line), HKC (grey 
dashed line); in the upper right corner wind rose for cases used for fluxes and source areas calculations.

Podsumowanie

W opracowaniu przedstawiono podstawy wyznaczania obszaru źródłowego stru-
mieni turbulencyjnych mierzonych metodą kowariancji wirów. Wykorzystane anali-
tyczne modele funkcji śladu prowadzą, szczególnie w przypadku równowagi chwiejnej, 
do bardzo zbliżonych wyników. Większe rozbieżności obserwowane są w dziedzinie 
równowagi stałej. Niestety, brak możliwości empirycznej weryfikacji prezentowanych 
modeli uniemożliwia wskazanie modelu optymalnego. Wśród badaczy klimatu miast 
szczególnie dużą popularnością cieszy się model FSAM. Dlatego, aby zapewnić porów-
nywalność z wynikami innych prac, może być on polecany do stosowania w pomiarach 
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prowadzonych na terenach zurbanizowanych. Przykładowe rezultaty uzyskane dla 
łódzkich posterunków pomiarowych pokazują, że umieszczenie czujników wysoko 
ponad poziomem dachów zapewnia uśrednienie strumieni dla stosunkowo dużego 
obszaru miasta. Dzięki temu wyniki otrzymane z tych pomiarów nie są zdominowane 
przez jeden typ powierzchni (ulicę, dach, trawnik itp.), lecz mogą być uznane za typowe 
dla obszarów zurbanizowanych o podobnej strukturze zabudowy. Wyniki te pokazują 
jednocześnie, że często stosowane empiryczne kryterium 1:100 mówiące, że czujnik 
„odczuwa” wpływ podłoża z obszaru rozciągającego się na odległość opowiadającą 
stukrotnej wysokości jego umieszczenia, jest w przypadku równowagi chwiejnej nie-
co zbyt silne; dla przyrządów umieszczonych na efektywnej wysokości 25 m obszar 
źródłowy powinien rozpościerać się na 2,5 km od strony nawietrznej. Biorąc jednak 
pod uwagę fakt, że wzrost stabilności atmosfery powoduje zwiększanie się obszaru 
źródłowego, należy uznać, że kryterium to może być użyteczne do wstępnej lokalizacji 
punktu pomiarowego. 

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008–2011 jako projekt 
badawczy nr N N306 276935.
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Footprint function and source area of turbulent fluxes  
– theoretical basis and comparison of selected algorithm  

for measurements in Łódź

Summary

The paper presents basis of the concept of footprint function and source area for 
turbulent fluxes. The problem is important for urban areas characterised by significant 
surface inhomogeneity. Knowledge about source area allows interpreting results of 
flux measurements with consideration of the influence of different surface types. 
The idea of source area comes from the work of Pasquill (1972) but in the present 
work source area, Ω

P
, on the level P is understood as defined by Schmid and Oke 

(1990) as the smallest possible area to account for a given contribution P (e.g. P=0.5 
or P=0.9) to the measured value at height z

m
 (Fig. 1). Different models can be used 

to determine footprint function and source area. Three analytical models are used in 
this analysis: FSAM – the model presented by Schmid (1994, 1997), which belongs 
to the most widely used in studies on urban climate; model presented by Haenel 
and Grünhage (1999) with different formulation of scale parameter and cross-wind 
integrated footprint function, and model given by Hsieh et al. (2000) being a result 
of scale analysis of outputs from more advanced Lagrangian model. These algorithms 
are used to calculate source areas for turbulent fluxes measured at two urban energy 
balance points in Łódź: 81 Lipowa St. and 88 Narutowicza St. At both points sensors 
are mounted high above the ground and above the average roof level (roughly 25 m 
above roof level). Measurements heights are z

m
=35 m at first point and z

m
=42 m at 

the second one. Roughness lengths calculated for close to neutral stratification are 
z

0
=2.0 m and z

0
=1.9 m respectively. The example of source areas calculated for 1 hour 

averaging period on 21 August 2005, at 13–14 (local solar time), at Narutowicza St. are 
presented in Figure 2. Source areas at levels P=50%, 75% and 90% form circles located 
up to wind from measurement point. Source areas for ensemble averaged fluxes for 
July, 10–14 (local solar time), from years 2001–2003 at Lipowa St. (Fig. 4) and from 
years 2005–2007 for Narutowicza St. (Fig. 5) encircle measurement points which can 
be attributed to relatively isotropic distribution of wind directions. Results shows that 
source areas at analyzed measurement points cover large part of the town (1–2 km2) 
and thus they can be representative for urban areas characterized by urban structure 
similar to the analyzed one. All three models give very similar results. Significant 
differences appear in the stable stratification domain (Fig. 3), but lack of possibilities 
empirical verification does not allow to point the best model. However, FSAM is  
the most widely used model and therefore it can be recommended for urban areas to 
ensure results comparability.
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