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1.  WSTĘP 
 
 
 
 
 

Tereny zurbanizowane zajmują niewielką część obszaru Ziemi, jednakże 
znaczna część populacji ludzkiej spędza większość swojego życia w miastach. 
Pomimo ogromnego postępu technicznego warunki klimatyczne są w dalszym 
ciągu jednym z ważniejszych czynników decydujących o komforcie życia 
mieszkańców, wyznaczającym rytm ich dobowej i rocznej aktywności. 
Podstawowe znaczenie mają tu makroskopowe warunki klimatyczne związane  
z położeniem miasta w ustalonej strefie klimatycznej, na obszarze  
o dominującym typie klimatu. Wpływy klimatu na typy zabudowy miejskiej  
są wyraźnie widoczne w historycznych dzielnicach większości miast. Można 
zauważyć, że budowniczowie tych miast, niekoniecznie w pełni rozumiejąc 
zachodzące procesy fizyczne, wykorzystywali zabudowę do łagodzenia 
niekorzystnych bodźców klimatycznych. Jednocześnie już w starożytności 
zauważono negatywne wpływy miasta na klimat lokalny, przejawiające się 
głównie w znacznym obniżeniu jakości powietrza spowodowanej emisją  
do atmosfery zanieczyszczeń o charakterze gazowym i pyłowym. Współczesna 
architektura w większym stopniu ulega unifikacji ze względu na technologiczne 
możliwości odizolowania mieszkańców od wpływu warunków klimatycznych. 
Często jest to jednak okupione dużą konsumpcją energii zużywanej  
na ogrzewanie bądź ochładzanie pomieszczeń. Dlatego tereny miejskie  
są jednym z głównych obszarów źródłowych antropogenicznych gazów 
cieplarnianych. Jedną z metod redukcji tego zjawiska może być świadome 
planowanie urbanistyczne oparte na znajomości procesów wpływających  
na bilans energetyczny miast. Badania klimatu miast mogą dostarczyć 
niezbędnych narzędzi do planowania tego typu. Na przykład wzrost średniej 
temperatury zimy zaledwie o 1oC powoduje znaczące oszczędności w zużyciu 
węgla w celach grzewczych. Jest to jednocześnie typowe średnie podwyższenie 
temperatury powietrza przez aglomerację Łódzką. Wpływ miasta na pole 
temperatury zależy od jego cech morfologicznych, które mogą być 
uwzględnione w planowaniu. Począwszy od początków XX w. wzrasta liczba 
publikacji poświęconych tej tematyce. Przejawem wzrostu zainteresowania 
klimatem miast jest również powstanie w roku 2000 Międzynarodowej Asocjacji 
Klimatologii Miejskiej (International Association on Urban Climate). 
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Podstawowym zadaniem tej organizacji jest koordynacja badań w szeroko 
rozumianej dziedzinie klimatu terenów zurbanizowanych. Przejawem  
jej aktywności są cykliczne konferencje międzynarodowe i elektroniczny 
biuletyn IAUC Newsletter. 

Fundamentalne znaczenie dla zrozumienia mikroklimatycznych cech 
dowolnego miejsca obserwacji, w tym terenów zurbanizowanych, ma poznanie 
bilansu energetycznego, który determinuje wymianę energii pomiędzy podłożem 
a atmosferą. Bilans energetyczny (bilans cieplny) rozumiany jest jako całość 
stosunków wymiany energii między atmosferą a powierzchnią czynną,  
od których zależą zmiany poszczególnych elementów meteorologicznych  
w przyziemnej warstwie powietrza. Pojęcie bilansu cieplnego pojawiło się  
w końcu XIX w. w pracach Homena i Krausa (Oke 1988), a pierwsze próby 
wprowadzenia koncepcji bilansu cieplnego do badań klimatu miasta podjęte 
zostały przez Sundborga (1951). W klasycznym rozumieniu energia dostarczana 
do powierzchni ziemi na drodze procesów radiacyjnych (bilans radiacyjny, saldo 
promieniowania) jest zużywana na ogrzewanie atmosfery poprzez turbulencyjne 
strumienie ciepła jawnego i ciepła utajonego oraz strumień ciepła glebowego.  
W przypadku podłoża o złożonych cechach geometrycznych ten prosty model 
musi być rozszerzony o dodatkowe składniki (rodz. 2). 

Najczęściej przytaczane procesy fizyczne prowadzące do modyfikacji 
klimatu lokalnego przez zabudowę miejską w większości dotyczą wpływu 
miasta na bilans cieplny. Są to: 

– specyficzny bilans radiacyjny spowodowany zanieczyszczeniem powietrza  
i geometrią miejskich struktur urbanistycznych. Zanieczyszczenie powietrza 
generalnie zmniejsza dochodzące promieniowanie krótkofalowe i zwiększa 
promieniowanie zwrotne atmosfery. Złożona geometria powoduje natomiast 
zwiększenie pochłaniania promieniowania na skutek odbić wielokrotnych 
(niższe efektywne albedo) i zmniejszenie strat ciepła na drodze 
promieniowania długofalowego z powierzchni o dużym stopniu 
przysłonięcia horyzontu; 

– zwiększone gromadzenia energii słonecznej dostarczanej w ciągu dnia  
i oddawanej w nocy będące wynikiem dużej pojemności cieplnej materiałów 
budowlanych; 

– dodatkowe ogrzewanie atmosfery na skutek spalania paliw kopalnych oraz 
zużywania energii elektrycznej w procesach przemysłowych, transporcie  
czy ogrzewaniu pomieszczeń (tzw. antropogeniczny strumień ciepła); 

– zmniejszona ewapotranspiracja będąca wynikiem zmniejszonego udziału 
powierzchni pokrytych roślinnością, odprowadzeniem wody deszczowej 
przez system kanalizacji i praktycznie zerową zawartością wody  
w materiałach pokryciowych; 
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– intensyfikacja turbulencji na skutek dużej szorstkości podłoża. 
Pomimo tak istotnej roli bilansu cieplnego w kształtowaniu się warunków 

klimatycznych w mieście istnieje stosunkowo niewiele danych pomiarowych 
pozwalających na lepsze zrozumienie stosunków cieplnych tam panujących  
czy na weryfikacje odpowiednich modeli numerycznych. Pierwsze pomiary 
składników bilansu cieplnego miast wykonane w Los Angeles (Terjung 1970)  
i Budapeszcie (Probald 1971) były obarczone stosunkowo dużym błędem 
wynikającym z niedoskonałości technik pomiarowych. Kolejne pomiary tego 
typu prowadzone były przeważnie na terenach podmiejskich  (Montreal – Oke 
1978; Upssala – Oke 1978; Vancouver – Kalanda i in. 1980; Oke, McCaughey 
1983; Grimmond 1992; St. Louis – Clarke i in. 1982; Ching i in. 1983;  
Bon – Kerschgens, Hacker 1985; Meksyk – Oke i in. 1992), rzadziej  
w dzielnicach handlowych (Clarke i in. 1982; Ching i in. 1983) czy 
śródmiejskich (Coppin 1979; Taesler 1980). W większości przypadków były  
to krótkie serie pomiarowe w dodatku niejednokrotnie wykorzystujące metodę 
stosunku Bowena. Dopiero w ostatnich latach przeprowadzono pomiary  
w dłuższym przedziale czasowym z zastosowaniem metody kowariancji wirów 
(Fortuniak i in. 2001; Nemitz i in. 2002; Offerle i in. 2002; Rotach 2002; 
Moriwaki, Kanda 2004; Offerle i in. 2006a,b; Piringer i in. 2007).  

W Polsce z wyjątkiem Łodzi pomiary bilansu cieplnego miast ograniczały 
się w zasadzie do badań różnych składników salda promieniowania (Paszyński 
1959; Podogrocki 1964, 2002; Hess i in. 1980; Olecki 1973, 1975, 2002; 
Kozłowska-Szczęsna,  Podogrocki 1995; Caputa 2001; Błażejczyk, Baranowski 
2003; Podstawczyńska, Pawlak 2003; Podstawczyńska 2007). Najwięcej uwagi 
poświęcono pomiarom w krótkofalowym zakresie widma promieniowania. 
Zaobserwowano wyraźną redukcję dochodzącego do powierzchni 
promieniowania słonecznego od kilku do kilkudziesięciu procent, przy czym 
redukcja ta ma w miastach polskich wyraźny przebieg roczny. Na przykład zimą 
w centrum Warszawy natężenie promieniowania słonecznego jest o 20–25% 
niższe niż na terenach zamiejskich, a latem jedynie o 5–10% (Kozłowska-
Szczęsna, Podogrocki 1995); w centrum Łodzi tłumienie to wynosi  
w zimie 15–20%, a w lecie nieco mniej niż 5% (Podstawczyńska 2007).  

Jednym z najlepiej poznanych wpływów miasta na klimat lokalny 
wynikających z modyfikacji bilansu energetycznego jest zjawisko miejskiej 
wyspy ciepła. Zjawisko to, po raz pierwszy zauważone przez Lucka Howarda  
na podstawie badań klimatu Londynu w latach 1807–1816, polega  
na podwyższeniu temperatury miast w stosunku do otaczających je terenów.  
W pogodne bezchmurne noce temperatura w mieście może być o kilka bądź 
nawet kilkanaście stopni wyższa niż na terenach otaczających. Zjawisku 
miejskiej wyspy ciepła poświęcono bardzo wiele prac, dlatego szczegółowy 
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przegląd światowej literatury poświęconej tej tematyce znacznie przerasta ramy 
tego opracowania. Do najbardziej znanych należą prace Oke’a (1973, 1982, 
1995), Sunborga (1950, 1951), Bornsteina (1968), Chandlera (1965), 
Landsberga (1981). Bardziej kompletny przegląd literatury światowej dotyczącej 
zjawiska miejskiej wyspy ciepła zawierają publikacje Oke’a (1982), Arnfielda 
(2003), Fortuniaka (2003) i Szymanowskiego (2004). W Polsce na wpływ 
miasta na podwyższenie temperatury zwrócił uwagę już na początku XX w. 
W. Gorczyński (Gorczyński, Kosińska 1916 za: Kossowska-Cezak 1998).  
W Łodzi największe różnice temperatury pomiędzy centrum miasta a terenami 
zamiejskimi dochodzą do 12oC (Kłysik, Fortuniak 1999), w Warszawie jest to 
10,4oC (Wawer 1992), we Wrocławiu 8,4oC (Szymanowski, 2004), w Lublinie 
8,0oC (Kaszewski, Siwek 1998), a w Krakowie 7oC (Lewińska i in. 1982). 
Typowe wartości natężenia miejskiej wyspy ciepła w sprzyjających warunkach 
pogodowych dla dużych miast polskich są jednak nieco niższe i wynoszą 5–8oC 
(Fortuniak 2003; Szymanowski 2004). Zjawisko miejskiej wyspy ciepła jest 
zjawiskiem typowo dynamicznym pojawiającym się w godzinach nocnych  
a zanikającym po wschodzie Słońca. Ponadto duży stopień zachmurzenia i silny 
wiatr powodują zanik kontrastów termicznych między miastem a terenami  
je otaczającymi. W świetle wartości średnich miesięcznych miasto wielkości 
Łodzi podnosi temperaturę zaledwie o ok. 1oC. 

Wyższa temperatura miasta powoduje wzmożenie cyrkulacji konwekcyjnej, 
co z kolei skutkuje większym zachmurzeniem i intensyfikacją opadów. 
Dodatkowo duża liczba jąder kondensacji sprzyja tworzeniu się chmur. Wpływ 
większej liczby jąder kondensacji na opady jest mniej jasny, gdyż ze względu  
na drugi pośredni efekt aerozolowy (second indirect aerosol effect),  
który powoduje zmniejszenie kropel i wydłużenie życia chmur spowodowane 
aerozolami, zwiększenie zachmurzenia może, lecz nie musi, powodować 
większe opady. Sumy roczne opadów są jednak na obszarach dużych miast  
o kilka procent wyższe niż na terenach je otaczających (Landsberg 1981, Lowry 
1998), a maksimum sum opadowych jest przy tym przesunięte ku zawietrznej 
stronie miasta (Oke 1995). Wzrost ten może się przejawiać w intensyfikacji 
nawalnych opadów konwekcyjnych i procesów burzowych. Problem ten jest 
szczególnie interesujący ze względu na potencjalne skutki dla lokalnej 
społeczności, lecz jednocześnie jest on trudny do empirycznego zbadania  
ze względu na nieciągły charakter pola opadów konwekcyjnych. W chwili 
obecnej brak kompleksowych badań wpływu aglomeracji łódzkiej na pole 
opadów. Analizy wykonane dla innych dużych miast w Polsce, takich jak 
Kraków (Lewińska 1967), Wrocław (Schmuck 1967) i Warszawa (Lorenc 1978, 
1991) potwierdzają wspomniane zależności.  



 9 

Wpływ miasta na pole wilgoci jest bardziej złożony niż w przypadku 
temperatury (Chandler 1967; Kopec 1973; Hage 1975; Ackerman 1987; 
Adebayo 1991; Lee 1991; Jáuregui, Tejeda 1997; Holmer, Eliasson 1999; Unger 
1999, Mayer i in. 2003; Richards 2005; Kuttler i in. 2007). W świetle wartości 
wilgotności względnej miasto jawi się zwykle jako obszar suchy, szczególnie  
w nocy, kiedy rozwój miejskiej wyspy ciepła podwyższa prężność pary wodnej 
nasyconej. Często różnice te są największe w pierwszych godzinach nocnych, 
zmniejszając się wraz ze zbliżaniem się powietrza w mieście do stanu nasycenia. 
Absolutna zawartość pary wodnej w atmosferze jest z reguły w ciągu dnia 
wyższa za miastem. W późnych godzinach nocnych sytuacja ulega odwróceniu 
ze względu na skraplanie pary wodnej w postaci rosy. Za miastem proces ten 
jest bardziej intensywny niż w mieście. Należy jednak podkreślić,  
że w odróżnieniu od temperatury, różnice wilgotności nawet w pogodne, 
bezchmurne noce mogą mieć bardzo różnorodny przebieg (Fortuniak i in. 2006). 

Ze względu na większą szorstkość podłoża średnia prędkość wiatru  
w mieście jest z reguły niższa niż za miastem (Lee 1979; Landsberg 1981;  
Oke 1995; Coceal, Belcher 2005; Di Sabatino i in. 2008) – w Łodzi jest to około 
35–40% (Fortuniak i in. 2006). Zwiększone tarcie wpływa również na zmianę 
kierunku wiatru. W szczególnych sytuacjach rozwój konwekcji nad miastem 
może doprowadzić do powstania związanego z nią wiatru o charakterze 
bryzowym (np. Thorsson, Eliasson 2003). W efekcie wiatr w mieście może być 
nieco większy niż za miastem (Chandler 1965; Bornstein, Johnson 1977, Draxler 
1986). Ma to miejsce głównie w warunkach słabego wiatru (< 1 ms–1). Efekty 
tunelowe w strukturach urbanistycznych i ukierunkowanie przepływu przez 
ulice powodują jednak, że pole wiatru w mieście jest bardzo zmienne,  
a wskazane zależności mogą mieć głównie klimatologiczne znaczenie. 

Podstawowym celem opracowania jest poznanie bilansu cieplnego terenów 
zurbanizowanych na przykładzie Łodzi. Badania skoncentrowane były głównie 
na wyznaczeniu składników bilansu radiacyjnego w paśmie krótkofalowym  
i długofalowym oraz turbulencyjnych strumieni ciepła jawnego i ciepła 
utajonego. Analiza tych strumieni stanowi główny przedmiot studiów 
teoretycznych. Podstawową bazę doświadczalną stanowiły wyniki pomiarów 
wykonywanych na dwóch punktach w Łodzi w latach 2000–2007. Niestety,  
oba punkty pracowały w różnych przedziałach czasowych i dopiero niedawno 
zainstalowano systemy pracujące równolegle. Badania prowadzone  
na posterunku przy ul. Lipowej 81 w latach 2000–2003, zainicjowane przez  
Prof. Sue Grimmond (w tamtym czasie – Indiana University, USA)  
i Prof. Kazimierza Kłysika z Katedry Meteorologii i Klimatologii UŁ, należały 
do unikatowych w skali krajowej i międzynarodowej – łódzka seria była jedną  
z niewielu, jeśli nie jedyną, zawierającą wyniki pomiarów składników bilansu 



 10 

cieplnego w mieście prowadzonych w tak długim przedziale czasu. Jednocześnie 
były to pierwsze publikowane w Polsce pomiary turbulencyjnych strumieni 
ciepła jawnego i ciepła utajonego wykonywane metodą kowariancji wirów 
(Fortuniak i in. 2001). W Polsce pomiary składników bilansu cieplnego metodą 
kowariancji wirów, zarówno w mieście jak i na terenach zamiejskich, wciąż 
należą do rzadkości. Jest to spowodowane zarówno wysokimi kosztami systemu 
pomiarowego, jak i słabą znajomością metodyki pomiarowej. Chociaż ogólna 
idea metody kowariancji wirów jest wyjątkowo prosta, praktyczne jej 
zastosowanie napotyka na wiele trudności. Jednocześnie w rodzimej literaturze 
praktycznie brak jest prac szerzej omawiających to zagadnienie. Nieliczne 
publikacje koncentrują się wokół opisu systemu pomiarowego (Fortuniak i in. 
2001; Leśny i in. 2001; Olejnik i in. 2001), rzadziej problemów pojawiających  
się przy wyznaczaniu strumieni (Fortuniak 2006). Dlatego zdecydowano się  
na dosyć szerokie przedstawienie problematyki wyznaczania strumieni 
turbulencyjnych w ten sposób (rozdz. 3). Podobnie niewiele jest w języku 
polskim publikacji omawiających podstawy fizycznego opisu warstwy 
granicznej atmosfery. Zrozumienie tych problemów ma kluczowe znaczenie  
dla właściwej analizy bilansu cieplnego powierzchni czynnej, a zwłaszcza  
dla świadomości ograniczeń stosowanych metod pomiarowych oraz dla 
numerycznego modelowania turbulencyjnych strumieni ciepła. Dlatego i tej, 
nieco odbiegającej od głównego celu pracy, tematyce poświęcono stosunkowo 
dużo uwagi (rozdz. 2). W kolejnych rozdziałach przedstawiono wyniki 
pomiarów prowadzonych w Łodzi (rozdz. 4), ze szczególnym uwzględnieniem 
charakterystycznych cech przebiegu dobowego i rocznego składników bilansu 
cieplnego oraz proste parametryzacje tych strumieni (rozdz. 5). 
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2.  WARSTWA GRANICZNA ATMOSFERY 
 
 
 
 
 
2.1. Podstawowe wiadomości o warstwie granicznej atmosfery 
 

Pojęcie klimatu miast jest nierozerwalnie związane z warstwą graniczną 
atmosfery. To właśnie w tej warstwie najwyraźniej ujawniają się wszystkie 
indywidualne cechy klimatu miast. W literaturze polskiej można znaleźć bardzo 
niewiele pozycji w całości poświęconych warstwie granicznej atmosfery 
(Sorbjan 1983). Nieco szerzej zagadnienia wymiany energii pomiędzy 
powierzchnią Ziemi a atmosferą omówione są w podręczniku Kędziory (1999). 
Problematyce bilansu cieplnego powierzchni czynnej, głównie od strony 
pomiarów, poświęcona jest monografia Paszyńskiego i in. (1999). W najbardziej 
popularnych podręcznikach z meteorologii tematyka ta jest jednak traktowana 
dosyć marginalnie. Dlatego w rozdziale tym przedstawione zostaną podstawowe 
wiadomości dotyczące warstwy granicznej atmosfery. Ponieważ pełne 
omówienie tej problematyki znacznie przerasta ramy niniejszego opracowania, 
skoncentrowano się jedynie na zagadnieniach mających znaczenie dla badań 
klimatu terenów zurbanizowanych, a w szczególności ich bilansu 
energetycznego. Szersze omówienie zagadnień warstwy granicznej atmosfery 
znaleźć można w podręcznikach, takich jak cytowana już praca Sorbjana (1983), 
kompleksowy podręcznik Stulla (1988) książki Garratta (1994) czy Sorbjana 
(1989), które posłużyły za podstawowe źródło informacji zawartych w tym 
rozdziale. Zagadnieniom przepływu atmosferycznego i wielu problemom 
metodyki pomiarów strumieni turbulencyjnych poświęcona jest praca Kaimala  
i Finnigana (1994). Ukierunkowana na metodach badawczych, w tym metodach 
pomiarów strumieni turbulencyjnych, jest wydana ostatnio książka Fokena 
(2008). Jeszczę dokładniej problematykę pomiarów strumieni turbulencyjnych 
omawiają Lee i in. (2004b). Natomiast Oke (1995) prezentuje typowo 
klimatologiczne podejście do warstwy granicznej atmosfery ze szczególnym 
uwzględnieniem bilansu cieplnego. Najnowszym badaniom warstwy granicznej 
atmosfery poświęcony jest ukazujący się od 1970 roku specjalistyczny periodyk 
Boundary-Layer Meteorology. 

Koncepcja warstwy granicznej powstała podczas badań mechaniki płynów,  
a samo pojęcie zostało wprowadzone przez Prandtla na początku XX w.  
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W naukach geofizycznych koncepcja ta została wykorzystana po raz pierwszy 
przez Ekmana, który w 1905 r. zaprezentował model przepływu w oceanie 
zwany „spiralą Ekmana”. Metodyka opisu i badania turbulencji rozwinięta 
została w kolejnych latach przez Taylora (1915), Richardsona (1920) i Prandtla 
(1925). W tym samym czasie von Karman (1938), Prandtl (1925) i Lettau (1939) 
rozwinęli teorię drogi swobodnego mieszania i dyfuzji turbulencyjnej.  
W roku 1940 pojawiła się również pierwsza publikacja dotycząca bilansu 
energetycznego powierzchni Ziemi (Albrecht 1940). W latach 50. XX w. 
powstała teoria podobieństwa Monina–Obuchowa (Monin, Obuchow 1954), 
przeprowadzono też pierwsze większe eksperymenty polowe, które 
kontynuowane były w latach 60. i 70.; pozwoliły one zweryfikować wiele 
koncepcji warstwy granicznej. Najbardziej znane z nich to:  

1953 – przeprowadzony na terenach Wielkich Równin USA  eksperyment 
„Great Plain”, z racji nazwy pobliskiej miejscowości nazywany również 
eksperymentem „O’Neill” (Lettau, Davidson 1957); 

1967 – eksperyment „Wangara” (Clarke i in. 1971) przeprowadzony na 
równinach australijskich; 

1968 – ukierunkowany na poznanie procesów warstwy powierzchniowej 
eksperyment „Kansas” (Izumi 1971) 

1973 – będący rozszerzeniem eksperymentu „Kansas” eksperyment 
„Minnesota” (Izumi, Caughey 1976); 

1968, 1970, 1976, 1981 – ITCE (International Turbulence Comparison 
Experiment) – seria eksperymentów mających na celu porównanie różnych 
przyrządów pozwalających na pomiary turbulencji (Miyake i in. 1971; Tsvang  
i in. 1973; Dyer i in. 1982; Tsvang i in. 1985). 

Wykryte podczas tych eksperymentów niedoskonałości teorii K 
zaowocowały domknięciami wyższych rzędów i rozwojem metod symulacji 
wielkich wirów (LES – Large Eddy Symulation). Rozwój technik 
obliczeniowych, jaki nastąpił w ostatnich latach, pociągnął za sobą znaczny 
wzrost analiz modelowych.  

Chociaż różni autorzy w różny sposób definiują warstwę graniczną 
atmosfery (ABL – Atmospheric Boundary Layer), powszechnie przyjmuje się,  
iż jest to warstwa atmosfery przylegająca bezpośrednio do powierzchni ziemi  
i znajdująca się pod jej bezpośrednim wpływem. Reaguje ona na procesy 
zachodzące na powierzchni ziemi (takie jak nagrzewanie, wychładzanie, 
parowanie czy emisja) ze skalą czasową krótszą od jednej doby. Typowe 
zjawiska atmosferyczne obserwowane w warstwie granicznej atmosfery są wiec 
zjawiskami mezoskalowymi lub mikroskalowymi (rys. 2.1). Jednakże niektóre 
procesy zachodzące w warstwie granicznej, takie jak na przykład występujące  
w wyżach i niżach barycznych pompowanie ekmanowskie (Stull 2000), 
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bezpośrednio oddziaływają na zjawiska w większej skali czasowo-przestrzennej. 
Najmniejsze struktury warstwy granicznej atmosfery związane są z dyssypacją 
energii wirach o rozmiarach rzędu 1 mm określonych przez wewnętrzną skalę 
Kołmogorowa.  

 

 
Rys. 2.1. Skale czasowo-przestrzenne różnych zjawisk atmosferycznych. Obszar zacieniony 
przedstawia typowy zakres zjawisk występujących w warstwie granicznej atmosfery  
                                              (na podstawie: Oke 1995; Stull 1988)  
 

Wyraźna zmienność dobowa warstwy granicznej atmosfery nie jest 
wynikiem bezpośredniego nagrzewania się tej warstwy od promieni słonecznych, 
lecz procesów transportu pomiędzy powierzchnią ziemi a atmosferą. Grubość  
i stan ABL są kształtowane przez pionowe turbulencyjne strumienie ciepła, 
wilgoci i pędu. Dlatego występowanie intensywnej turbulencji jest często 
podkreślaną cechą ABL. 

W pionowej strukturze warstwy granicznej można wyróżnić warstwę 
zewnętrzną i warstwę wewnętrzną (rys. 2.2). Warstwa zewnętrzna nazywana jest 
również warstwą skrętu wiatru lub warstwą Ekmana, gdyż w tej warstwie model 
Ekmana stosunkowo dobrze opisuje zmiany wiatru wraz z wysokością. Stanowi 
ona ok. 90% górnej części ABL. W warstwie tej istotną rolę odgrywa siła 
Coriolisa, natomiast szorstkość podłoża w mniejszym stopniu wpływa  
na charakter przepływu. Poniżej warstwy zewnętrznej znajduje się warstwa 
wewnętrzna nazywaną też warstwą powierzchniową, warstwą Prandtla  
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lub warstwą stałych strumieni turbulencyjnych. Większość standardowych 
pomiarów meteorologicznych dotyczy właśnie warstwy powierzchniowej.  
W warstwie tej również najwyraźniej zaznacza się indywidualność klimatu 
obszarów zurbanizowanych. Dolną część warstwy powierzchniowej stanowi 
warstwa tarcia. Jej grubość jest nieco większa niż typowe rozmiary struktur 
geometrycznych znajdujących się na powierzchni. W warstwie tarcia dla 
stosunkowo płaskiej powierzchni, której nierówności są rzędu kilku milimetrów 
czy centymetrów, dominującym mechanizmem transportu jest transport 
molekularny. Kluczowa rola transportu molekularnego w warstwie tarcia jest 
przez niektórych autorów wręcz stosowana do wydzielenia tej warstwy. 

 

 
Rys. 2.2. Pionowa struktura warstwy granicznej atmosfery 

(na podstawie: Garratt 1994; Oke 1995)  
 

Jednakże w przypadku powierzchni o złożonej geometrii, takiej jak gęsto 
zabudowane miasto, las czy wysokie monokultury rolnicze, problem 
wyznaczenia warstwy tarcia jest bardziej skomplikowany. W klimatologii 
miejskiej za warstwę tarcia uważa się warstwę nieco przekraczającą rozmiary 
elementów podłoża (budynków, drzew itp.). Oczywiście transport w tak grubej 
warstwie ma głównie charakter turbulencyjny. W warstwie tej parametry 
meteorologiczne silnie zależą od elementów podłoża (np. podwyższenie 
temperatury nad silnie nagrzanym dachem). W warstwie powierzchniowej ponad 
warstwą tarcia (warstwa inercyjna) wpływ indywidualnych elementów jest 
niewidoczny, a parametry meteorologiczne mają charakter średnich  
ze stosunkowo dużego obszaru. Najbardziej popularna metoda parametryzacji 
strumieni powierzchniowych, teoria Monina–Obuchowa (teoria M–O), działa 
poprawnie w warstwie powierzchniowej ponad warstwą tarcia. Niestety,  
w mieście górna granica warstwy tarcia może sięgać prawie do wysokości 
warstwy powierzchniowej. Dlatego wielu autorów kwestionuje stosowalność 
teorii M–O na obszarach miejskich. W klimatologii miejskiej często wyróżnia 
się jeszcze tzw. warstwę dachową (canopy layer) określającą średni poziom 
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dachów. Warstwa tarcia z reguły rozciąga się od 1,5 do kilku grubości warstwy 
dachowej (zależnie od metod jej wyznaczania). 

Typowa wysokość warstwy granicznej atmosfery nad lądem w dzień sięga 
1–2 km (rys. 2.3). Dobrze wykształcone prądy konwekcyjne (ABL w tym stanie 
nosi nazwę konwekcyjnej warstwy granicznej) powodują intensywne mieszanie 
pionowe, a górny poziom warstwy granicznej wyznacza przykrywająca  
ją warstwa inwersyjna. Rozwój komórek termicznych powoduje jednak, 
że wysokość ta zmienia się znacząco zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. 
  

 
 
Rys. 2.3. Dobowa zmienność warstwy granicznej atmosfery nad lądem. SBL (Stable Boundary 
Layer) – stabilna warstwa graniczna, RL (Residual Layer) – warstwa resztkowej turbulencji,  
SL (Surface Layer) – warstwa powierzchniowa, ML (Mixed Layer) – warstwa konwekcyjnie 
wymieszana, EZ (Entrainment Zone) – warstwa porywania, Inv – inwersja, WS – wschód słońca, 
                      ZS – zachód słońca (na podstawie: Stull 1988; Garratt 1994; Oke 1995) 
 
Wypiętrzenia komórek termicznych są bowiem poprzedzielane obszarami  
o dominujących prądach zstępujących. Skutkiem tego warstwa (nazywana 
warstwą wymiany, warstwą porywania bądź warstwą międzyfazową), w której 
następuje wymiana powietrza między swobodną atmosferą a warstwą graniczną, 
może mieć grubość aż do ok. 60% całej warstwy granicznej. Podobnie trudno 
wyznaczyć górną granicę ABL w obszarach górskich. Środkową część 
konwekcyjnej warstwy granicznej zajmuje tzw. warstwa konwekcyjnie 
wymieszana charakteryzująca się intensywnymi procesami mieszania 
pionowego. Średnie wartości temperatury, wilgotności czy prędkości wiatru  
w tej warstwie prawie nie zmieniają się z wysokością. Warstwę graniczną  
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w stanie konwekcyjnego wymieszania charakteryzuje krótka skala czasowa 
procesów. Ze względu na silne ruchy pionowe czas potrzebny, aby impuls  
z powierzchni dotarł do jej górnej granicy, jest rzędu kilkunastu minut. Dzięki 
temu warstwa znajduje się w stanie równowagi dynamicznej, co pozwala na jej 
efektywne modelowanie. 

W pogodne noce ze słabym wiatrem wychładzanie radiacyjne powoduje 
powstanie silnej przygruntowej inwersji temperatury. Przy powierzchni ziemi 
tworzy się wtedy tzw. stabilna warstwa graniczna. Ponieważ inwersja 
temperatury często stopniowo zanika wraz z wysokością, dokładne wyznaczenie 
górnej granicy ABL w przypadku stałej równowagi przygruntowych warstw 
powietrza jest stosunkowo trudne. Z reguły ABL kurczy się w tych warunkach 
do ok. 50–100 m. Stała stratyfikacja atmosfery utrudnia bądź wręcz 
uniemożliwia transport turbulencyjny. W zależności od prędkości wiatru  
i stratyfikacji atmosfery turbulencja może mieć charakter ciągły (przy silnym 
wietrze i słabo-stałej stratyfikacji), utrzymywać się jedynie na pewnych 
poziomach (charakteryzujących się dużym ścięciem wiatru) bądź pojawiać się  
i zanikać przypadkowo (zjawisko intermitencji). Występowanie poziomów 
charakteryzujących się stosunkowo intensywną turbulencją, która jest 
spowodowana ścięciem wiatru, a nie procesami na powierzchni ziemi,  
jest jednym z problemów interpretacji wyników pomiarów strumieni 
turbulencyjnych. Brak intensywnego mieszania pionowego i poziomy transport 
przez średni wiatr powodują, że stabilna warstwa graniczna często 
charakteryzuje się wyraźnym poziomym uwarstwieniem. Ze względu na dużą 
skalę czasową transportu pionowego (procesy na pewnej wysokości są słabo 
powiązane z procesami na powierzchni ziemi) stabilna warstwa graniczna 
zdecydowanie trudniej poddaje się modelowaniu numerycznemu. Równowaga 
stała sprzyja propagacji fal, które często są dominującym mechanizmem 
transportu energii i pędu w tej warstwie. Jednakże możliwość występowania fal 
w stabilnej warstwie granicznej stwarza kolejne problemy w interpretacji 
wyników pomiarów strumieni turbulencyjnych. W wymianie ciepła w warstwie 
stabilnej duże znaczenie mają procesy radiacyjne (absorpcja i emisja 
promieniowania długofalowego przez poszczególne warstwy), które  
w przypadku warstwy wymieszanej konwekcyjne pełnią zdecydowanie mniejszą 
rolę. 

Rozwój warstwy konwekcyjnej rozpoczyna się po wschodzie słońca, kiedy 
nagrzewanie gruntu powoduje powstanie prądów konwekcyjnych, początkowo 
bardzo płytkich ze względu na występowanie silnej inwersji. Wzrost 
temperatury gruntu pociąga za sobą wzrost grubości warstwy konwekcyjnie 
wymieszanej. W pewnym momencie łączy się ona z warstwą resztkowej 
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turbulencji, co pociąga za sobą gwałtowny wzrost jej grubości. Dalszy wzrost 
warstwy konwekcyjnej przebiega wolniej.  

Średnie profile pionowe parametrów meteorologicznych konwekcyjnej ABL 
(rys. 2.4) zdeterminowane są silną turbulencją termiczną, przez co 
charakteryzują się dużymi gradientami w warstwie wymiany i warstwie 
powierzchniowej oraz stosunkowo stałymi wartościami w części centralnej 
(ML). Mimo iż stratyfikacja chwiejna jest obserwowana głównie w warstwie 
powierzchniowej, cała warstwa graniczna cechuje się dobrze rozwiniętą 
konwekcją, gdyż element powietrza wypchnięty ku górze w warstwie 
powierzchniowej unosi się swobodnie (jest cieplejszy od otoczenia) aż do 
przykrywającej ABL warstwy inwersyjnej. Mieszanie konwekcyjne powoduje 
turbulencyjny transport pędu w kierunku powierzchni ziemi, dzięki czemu 
prędkość wiatru w warstwie granicznej jest mniejsza od wiatru geostroficznego 
(wiatr subgeostroficzny). Nocą, kiedy procesy te ustają, niezrównoważenie sił 
pojawiające się w wyniku zaniku tarcia turbulencyjnego w warstwie granicznej 
może doprowadzić do zjawiska nocnego (niskiego) prądu strumieniowego. 
Charakteryzuje się ono występowaniem maksimum prędkości wiatru  
na wysokości 100–300 m.  
 

 
 

Rys. 2.4. Średnie profile pionowe wirtualnej temperatury potencjalnej (θv), wilgotności właściwej 
(q) i prędkości wiatru (V) w konwekcyjnej (górny rysunek) i stabilnej (dolny rysunek) warstwie 

granicznej atmosfery  (na podstawie: Stull 1988; Garratt 1994) 
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Zawartość pary wodnej jest jednym z wskaźników pozwalających odróżnić 
powietrze ze swobodnej atmosfery od powietrza warstwy granicznej. 
Wilgotność właściwa, która jest prawie stała w warstwie granicznej, spada 
wyraźnie w warstwie wymiany. Przy powierzchni ziemi zawartość pary wodnej 
jest w ciągu dnia nieco wyższa ze względu na parowanie i transpirację roślin. 
Nocą natomiast skraplanie pary wodnej na powierzchni  
(np. w postaci rosy)  może doprowadzić do spadku jej zawartości w powietrzu. 

Nad miastem rozwój stabilnej warstwy granicznej jest utrudniony  
ze względu na podwyższenie temperatury na terenach zurbanizowanych. Nocą 
wychłodzone powietrze znad terenów zamiejskich napływa nad miasto i ulega 
nagrzewaniu. Wytwarza się wtedy charakterystyczna smuga miejska (rys. 2.5). 
Cechuje się ona stosunkowo intensywnym mieszaniem wynikającym z lekko 
chwiejnej lub obojętnej stratyfikacji. Zarówno fizyczne (temperatura, 
turbulencja), jak i chemiczne (zanieczyszczenia wymieszane w smudze) 
właściwości smugi miejskiej są różne od powietrza ją otaczającego. Smuga 
miejska stanowi przykład bardziej ogólnego procesu tworzenia się  
tzw. wewnętrznej warstwy granicznej, kiedy powietrze o cechach 
ukształtowanych nad pewnym obszarem (np. chłodniejszym lub mniej 
szorstkim) napływa nad obszar o innych cechach fizycznych podłoża (np. obszar 
cieplejszy czy bardziej szorstki). Problem modyfikacji cech fizycznych 
powietrza podczas przepływu nad niejednorodnym podłożem ma szczególne 
znaczenie dla metodyki pomiarów. Wiąże się on z omawianym szerzej  
w kolejnych rozdziałach zagadnieniem wyznaczania obszaru źródłowego 
czujników. Należy również podkreślić, że chociaż cechy smugi miejskiej  
są najbardziej widoczne w nocy, również w dzień miasto modyfikuje 
napływające powietrze, tworząc smugę o zmodyfikowanych właściwościach 
fizyczno-chemicznych.  

 

 
 
Rys. 2.5. Schemat smugi miejskiej z zaznaczonymi profilami wirtualnej temperatury potencjalnej 

(na podstawie: Oke 1995) 
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2.2. Równania dynamiki atmosfery i rola transportu turbulencyjnego 
 
Zmienność warstwy granicznej atmosfery podlega tym samym 

uniwersalnym prawom fizycznym, co ewolucja całej atmosfery. Prawa te  
to równanie stanu gazów oraz równania określające zachowanie pędu, masy, 
energii i wody (masy H2O): 

– równania Naviera–Stokesa (równania ruchu) określające  
prawo zachowania pędu, 

– równanie ciągłości wyrażające prawo zachowania masy, 
– równanie dopływu ciepła – prawo zachowania energii, 
– równanie transportu wilgoci (zachowanie wody). 

Równania Naviera–Stokesa są formą II zasady dynamiki Newtona dla 
ośrodków ciągłych: 

 

j

ij
kjijki

i

i

x
σ

ρ
uεδg

x
p

ρdt
du

∂
∂

+−−
∂
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−=
1Ω21

3 .    (2.1) 

 
W zapisie tego równania (tak jak i w kolejnych równaniach) zastosowano 
sumowanie po powtarzających się indeksach (konwencja sumacyjna Einsteina) 
oraz wykorzystano popularne tensory δij (delta Kroneckera) i εijk. (tensor Levi–
Civita). Ze względu na wektorowy charakter prędkości wiatru, u = (u1, u2, u3) 
(lub w innej notacji: u = (u, v, w) ), zapis ten zawiera układ 3 równań 
poszczególnych składowych wiatru (i = 1, …, 3). Pierwszy składnik po prawej 
stronie oznacza przyspieszenie wywołane siłą gradientu ciśnienia p (ρ – gęstość 
powietrza); drugi to wpływ przyśpieszenia grawitacyjnego g; trzeci jest 
wynikiem działania siły Coriolisa powstającej pod wpływem ruchu obrotowego 
Ziemi (Ω = [0, ω·sin(φ), ω·cos(φ)] – wektor prędkości kątowej, ω = 2π/24h,  
φ – szerokość geograficzna). Ostatni składnik jest wynikiem działania 
powierzchniowych sił deformacji powstających na skutek tarcia molekularnego. 
Tensor naprężeń tarcia molekularnego dany jest przez: 
 

( )kkijijij xueμδpσ ∂∂−+−= 3
2 ,     (2.2) 

 
gdzie eij = ∂ui/∂xj + ∂uj/∂xi jest tensorem prędkości deformacji, a μ 
współczynnikiem lepkości molekularnej. Warto w tym miejscu również 
wspomnieć, że w dynamice warstwy granicznej atmosfery najczęściej stosuje się 
następujące orientacje układu współrzędnych (kartezjańskiego): 

– oś x (x1) skierowana na wschód, 
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– oś x skierowana wzdłuż kierunku wiatru dolnego (mierzonego  
na standardowej wysokości 10 m), 

– oś x skierowana wzdłuż kierunku wiatru geostroficznego. 
Układ jest prawoskrętny, a oś z (x3) skierowana do góry. W przeciwieństwie  
do klasycznej definicji wiatru jako jedynie poziomego ruchu powietrza, wiatr 
jest tu rozumiany jako wektor w przestrzeni trójwymiarowej. 

W celu uproszczenia równań w warstwie granicznej atmosfery stosuje się 
pewne przybliżenia. Chociaż ich stosowalność zależy od specyfiki 
analizowanego zagadnienia w najczęściej wykorzystywanych przybliżeniach, 
zakłada się, że: 

– współczynniki lepkości molekularnej i molekularnego przewodnictwa 
cieplnego są stałe, 

– ciepło produkowane na skutek tarcia molekularnego jest zaniedbywanie 
małe, 

– ośrodek jest traktowany jako nieściśliwy, 
– zmiany gęstości wynikające z fluktuacji ciśnienia mogą być pominięte, 

natomiast zmiany gęstości wynikające z fluktuacji temperatury są istotne 
tylko w przypadku analizowania sił wyporu (przybliżenie Boussinesqa). 

W równaniach Naviera–Stokesa często wykorzystuje się parametr Coriolisa 
fC = 2ω·sin(φ) oraz przyjmuje się założenie nieściśliwości powietrza i stałej 
wartości μ. Zależność (2.1) przyjmuje wtedy postać: 
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gdzie ν = μ / ρ jest kinematycznym współczynnikiem lepkości molekularnej. 

Kolejne z równań, równanie ciągłości, może być zapisane w dwóch 
równoważnych formach: 

 

j

j

dx
du

ρ
dt
ρd

−=  i 0
)(
=

∂
∂

+
∂
∂

j

j

x
uρ

t
ρ .   (2.4) 

 
Przy założeniu nieściśliwości zależności te sprowadzają się do: 
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Równanie dopływu ciepła wyraża I zasada termodynamiki, która  
w przypadku braku przemian fazowych pary wodnej zawartej w powietrzu może 
być przedstawiona w postaci: 
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Zgodnie z tym równaniem zmiany temperatury potencjalnej θ w czasie  
są determinowane przez dywergencję strumienia radiacyjnego Q* i molekularne 
przewodnictwo cieplne (νθ – współczynnik molekularnego przewodnictwa 
cieplnego). Ciepło właściwe, cp, powietrza zawierającego parę wodną jest 
związane z ciepłem właściwym powietrza suchego, cpd, i wilgotnością właściwą, 
q, zależnością: cp = cpd(1 + 0,84q), gdzie cpd = 1004,67 J·kg–1·K–1 (Curry 2002; 
Madany 1996). Typowe wartości q obserwowane w warstwie granicznej 
atmosfery są na tyle duże, że przybliżenie cp = cpd mogłoby powodować 
znaczące błędy. 

Podobnie w przypadku braku przemian fazowych wody transport pary 
wodnej określa prędkość dyfuzji molekularnej (νq – współczynnik dyfuzji 
molekularnej):  
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j
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= .       (2.7) 

 
Jeśli w analizowanej objętości powietrza znajdują się kropelki wody, które 
parują, to prawe strony równań (2.6), (2.7) należy uzupełnić odpowiednio  
o czynniki: –l·E/ρ·cp i +E/ρ, w których E oznacza ilość wyparowanej wody a l 
jest ciepłem parowania (podczas skraplania E przyjmuje znak ujemny).  
 

 
Rys. 2.6. Przykład rozkładu prędkości wiatru u na wartość średnią u i fluktuacje u’ dla ustalonego 

przedziału uśredniania Ta 
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Równania powyższe opisują ewolucję chwilowych wartości podstawowych 
parametrów meteorologicznych w czasie. Ze względu na turbulencyjny 
charakter ruchu w atmosferze wartości dowolnej wielkości ξ można uznać  
za superpozycję stosunkowo powolnych zmian wynikających z jej dobowej 
zmienności lub czynników synoptycznych i burzliwych fluktuacji (pulsacji) 
mających losowy charakter (rys. 2.6): 

 
'ξξξ += ,        (2.8a) 

 
czyli dla podstawowych parametrów: 
 

'uuu += , 'vvv += , 'www +=  – składowe prędkości wiatru, 
'θθθ +=  – temperatura potencjalna,    (2.8b) 
'qqq +=  – wilgotność właściwa. 

 
Rozkład pól parametrów meteorologicznych na część średnią i fluktuacje 

został zaproponowany przez Reynoldsa w końcu XIX w. (Reynolds 1895).  
W analogiczny sposób można dokonać dekompozycji Reynoldsa dla parametru 
meteorologicznego mierzonego w ustalonej chwili wzdłuż wybranej ścieżki 
pomiarowej. W przypadku uśredniania Reynoldsa wartość średnia jest zwykłą 
średnią arytmetyczną, dla której spełnione są warunki (Stull 1988): 

 
cc = , 

ξξ ⋅=⋅ cc )( , 
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ζξζξ +=+ )( ,       (2.9) 
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⎜
⎝
⎛ , 

0' =ξ , 
'')( ζξζξζξ ⋅+⋅=⋅ , 

 
gdzie ξ, ζ są dowolnymi  zmiennym, a c wartością stałą. Warto zauważyć,  
że zastąpienie zwykłej średniej arytmetycznej na przykład średnią ruchomą nie 
spełnia warunków uśredniania Reynoldsa. 

Uśrednianie Reynoldsa ma kluczowe znaczenie dla badania dynamiki 
atmosfery. W praktyce bowiem nie jest możliwy ani dokładny pomiar wielkości 
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chwilowych (każdy przyrząd pomiarowy cechuje się pewną bezwładnością 
czasową), ani ich numeryczna analiza (konieczność stosowania bardzo gęstej 
siatki dla dużego obszaru przekraczająca możliwości obliczeniowe komputerów). 
Dlatego aby równania (2.3), (2.6), (2.7) mogły być efektywnie wykorzystane, 
muszą być przepisane dla wartości średnich. Absolutne pochodne pojawiające 
się w tych równaniach są dla dowolnej wielkości ξ sumą zmian indywidualnych 
i adwekcyjnych: 
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Wstawiając (2.8a) do (2.10) i uśredniając z wykorzystaniem (2.5), otrzymujemy: 
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a ponieważ 0' =ξ i 0' =iu , to: 
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Porównując (2.10) i (2.12) widać, że procedura uśredniania prowadzi  
do pojawienia się dodatkowych czynników: ./'' ii xu ∂∂ ξ  W równaniach  
dla wartości średnich zapisywane są one po prawej stronie i po dodatkowych 
uproszczeniach równania te przyjmują postać: 
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Wielkości '' ij uu , ''θu j , ''qu j opisują turbulencyjny transport pędu, ciepła 
i wilgoci (statystycznie są to kowariancje składowych prędkości wiatru  
z analizowanymi zmiennym). Są to składowe turbulencyjnych strumieni pędu, 
ciepła i wilgoci wyrażone w tzw. formie kinematycznej. Jeżeli za strumień danej 
wielkości uznamy jej ilość przepływającą w jednostce czasu przez jednostkę 
powierzchni, to strumienie kinematyczne będą powiązane z tak zdefiniowanymi 
strumieniami pędu, Mi, (w kgpow·m–2·s–1), ciepła QH (w W·m–2) i wilgoci,  
E (w kgH2O·m–2·s–1) zależnościami: 
 

[ ]'','','' iiii uwuvuuρ ⋅=M ,     (2.14a) 
 

[ ]'','','' θwθvθucρ p ⋅⋅=HQ ,     (2.14b) 
 

[ ]'','','' qwqvquρ ⋅=E .      (2.14c) 
 
Kinematyczna forma strumieni sugeruje prostą metodę pomiarów strumieni jako 
iloczynów fluktuacji (kowariancji) odpowiednich wielkości. W omówionej  
w rozdziale 3 metodzie kowariancji wirów równości powyższe wykorzystywane 
są do obliczania turbulencyjnych strumieni ciepła jawnego i ciepła utajonego 
wprost z definicji, przy czym strumień ciepła utajonego, QE (w W·m–2),  
jest iloczynem strumienia wilgoci i ciepła parowania, l: 
 

[ ]'','','' qwqvquρll ⋅⋅=⋅= EQE .    (2.14d) 
 
Dodatkowo turbulencyjne strumienie pędu definiują tzw. tensor Reynoldsa, τR: 
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który jest analogiem tensora naprężeń bryły sztywnej. Należy jednak podkreślić, 
że mimo analogicznej postaci mechanizmy fizyczne są w tym przypadku 
zupełnie inne. 

Pomimo prostoty równań (2.14) istotnym problemem jest samo pojęcie 
wartości średniej pojawiającej się w definicjach strumieni turbulencyjnych.  
W praktyce pomiarowej jest to najczęściej uśrednianie po pewnym przedziale 
czasu, które nie zawsze spełnia warunki uśredniania Reynoldsa. Aby otrzymać 
reprezentatywne wyniki uśrednianie powinno się odbywać po zespole 
statystycznych realizacji procesu. Podczas pomiarów meteorologicznych 
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wielokrotne powtórzenie tego samego doświadczenia w celu uzyskania średnich 
z wielu realizacji jest z oczywistych względów niemożliwe (uśrednianie  
po  zespole realizacji można natomiast wykonać w warunkach laboratoryjnych 
na przykład poprzez wielokrotnie przeprowadzenie doświadczenia w tunelu 
aerodynamicznym). Dlatego średnie z próby zastępuje się średnimi po czasie. 
Niestety, obie średnie są sobie równe jedynie w przypadku, kiedy statystyczne 
właściwości procesu nie zmieniają się w czasie – szereg jest stacjonarny. 
Podobnie niektóre metody pomiarowe wykorzystują do obliczania średnich  
i fluktuacji pomiary wykonane w ustalonej chwili na pewnej ścieżce pomiarowej. 
Podejście to jest prawidłowe jedynie kiedy właściwości statystyczne ruchu 
turbulencyjnego są takie same we wszystkich punktach – pole turbulencji jest 
homogeniczne. Jeżeli turbulencja jest stacjonarna i homogeniczna, to średnie  
po czasie są równe średnim po ścieżce pomiarowej (powierzchni, objętości)  
i jednocześnie równe średnim po zespole statystycznym. Jest to tzw. warunek 
ergodyczności. Chociaż technicznie zawsze można wyliczyć strumienie  
z definicji (2.14), jednak jedynie przy zachowaniu warunku ergodyczności 
wielkościom tym można nadać jasną interpretację fizyczną. Niestety, ze względu 
na zmienność dobową i roczną, przemieszczanie się układów barycznych  
i frontów atmosferycznych czy zmiany klimatu, szeregi czasowe parametrów 
meteorologicznych są z natury niestacjonarne. Można jednak tak dobrać 
przedział uśredniania (rozdz. 3.3), aby szereg dla tej skali czasowej mógł być  
w przybliżeniu traktowany jako stacjonarny a jednocześnie aby uwzględnione 
zostały wiry turbulencyjne wszystkich rozmiarów. W celu otrzymania rzetelnych 
danych warunek stacjonarności powinien być jednak każdorazowo 
weryfikowany (rozdz. 3.7). Podobnie założenie homogeniczności (poziomej) 
może być spełnione jedynie na pewnym ograniczonym obszarze.  

Pojawienie się w równaniach (2.13) strumieni turbulencyjnych powoduje,  
że poznanie ewolucji średnich wartości parametrów nie jest możliwe bez 
uwzględnienia transportu turbulencyjnego. W przeciwieństwie do transportu 
molekularnego, ilości pędu, ciepła i wilgoci dostarczanych na drodze transportu 
turbulencyjnego są na tyle duże, że nie mogą być zaniedbane w równaniach 
prognostycznych na wartości średnie. W niektórych przypadkach, na przykład 
kiedy zachodzi pozioma homogeniczność pola parametrów meteorologicznych  
i brak osiadania, są one czynnikiem wręcz decydującym.  
 
2.3. Domykanie równań i turbulencyjna energia kinetyczna 
 

Ze względu na występowanie strumieni turbulencyjnych, w równaniach 
(2.13) liczba niewiadomych jest większa od liczby równań. Aby układ mógł być 
rozwiązany, konieczne jest dopisanie dodatkowych równań określających  
te strumienie. Niestety, napisanie odpowiednich równań prognostycznych  
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z wykorzystaniem układu (2.3), (2.5)–(2.7) powoduje, że pojawiają się w nich 
momenty wyższych rzędów i w efekcie liczba brakujących równań wzrasta. 
Dlatego istnieje konieczność parametryzowania brakujących zmiennych 
(domykania układu równań). Strumienie turbulencyjne mogą być 
parametryzowane za pomocą wartości średnich lub, bardziej ogólnie, momenty 
statystyczne wyższych rzędów za pomocą momentów niższych rzędów.  
Jedną z najprostszych i najbardziej popularną parametryzacją tego typu jest 
zastosowanie tzw. teorii K (teorii transportu gradientowego), w której strumienie 
są parametryzowane za pomocą gradientów wartości średnich: 
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Na przykład parametryzacje kinematycznych pionowych strumieni pędu, ciepła  
i wilgoci będą miały postać: 
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Współczynniki K są turbulencyjnym odpowiednikiem współczynnika dyfuzji 
molekularnej (dlatego nazywane współczynnikami dyfuzji turbulencyjnej bądź 
współczynnikami transportu gradientowego). Ze względu na analogię  
do molekularnego transportu ciepła, w pierwszych pracach dotyczących 
transportu ciepła w atmosferze (Taylor 1915; Schmidt 1921; Brunt 1929) 
właśnie ten typ równań sugerowano jako definicję strumieni turbulencyjnych 
(Montgomery 1948). W przeciwieństwie do transportu molekularnego 
współczynniki K nie są jednak charakterystyką ośrodka lecz przepływu i mogą 
przybierać różną postać. Z rzadka są to ustalone liczby, częściej funkcje 
pozostałych zmiennych. Parametryzacja K jest tylko pewnym przybliżeniem 
rzeczywistych strumieni, a wybór postaci funkcyjnej współczynnika K jest  
w dużej mierze subiektywny. Przybliżenie K działa stosunkowo dobrze, kiedy 
transport jest zdominowany przez małe wiry. Ma to miejsce na przykład  
w przypadku stratyfikacji obojętnej. Rezultaty otrzymane tą metodą podczas 
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występowania dużych wirów (stratyfikacja chwiejna) są zdecydowanie gorsze 
(Stul 1988). 

Spośród równań opisujących ewolucje momentów wyższych rzędów 
szczególne znaczenie ma równanie dla turbulencyjnej energii kinetycznej (TKE). 
Turbulencyjna energia kinetyczna na jednostkę masy, określona przez 
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jest, jako miara intensywności turbulencji, bezpośrednio związana z transportem 
pędu, ciepła i wilgoci w warstwie granicznej atmosfery. Jej wartość 
wykorzystywana jest również w wielu formułach określających współczynniki 
dyfuzji turbulencyjnej. Ewolucję TKE opisuje równanie: 
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Składniki po prawej stronie tego równania opisują kolejno: 

– produkcję bądź tłumienie TKE przez siły wyporu, 
– mechaniczną produkcję TKE,  
– turbulencyjny transport TKE, 
– wpływ fluktuacji ciśnienia,  
– dyssypację TKE na skutek sił lepkości. 

Dla reżimu turbulencji szczególne znaczenie mają dwa pierwsze  
z wymienionych składników. Ze względu na fakt, że transport ciepła może się 
odbywać zarówno od ziemi do atmosfery, jak i w kierunku przeciwnym, siły 
wyporu (SW) mogą bądź powodować produkcję TKE (stratyfikacja chwiejna), 
bądź ją tłumić (stratyfikacja stała). Produkcja mechaniczna (MP) może 
 

 
Rys. 2.7. Wpływ sił wyporu (SW) oraz produkcji mechanicznej (MP) na występowanie różnych 

reżimów turbulencji (za: Stull 1988) 
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natomiast jedynie przyczyniać się do powstawania TKE, gdyż turbulencyjny 
strumień pędu skierowany jest w kierunku powierzchni ziemi (ma ujemną 
wartość), a średnia prędkość wiatru z reguły wzrasta z wysokością (ma wartość 
dodatnią). W przypadku stratyfikacji chwiejnej oba składniki przyczyniają się do 
generowania turbulencji, przy czym jeśli SW wyraźnie przewyższa MP, to ma 
ona charakter swobodnej konwekcji (rys. 2.7). Jeżeli wartości SW są niewielkie 
w porównaniu z MP, to pionowe ruchy konwekcyjne mają charakter wymuszony. 
Przy równowadze silnie stałej tłumiący turbulencję wpływ sił wyporu 
przewyższa produkcję mechaniczną i turbulencja zanika. Wzajemny stosunek 
składników SW do –MP definiuje liczbę Richardsona (Rf), która jest jednym  
z podstawowych kryteriów istnienia turbulencji: 
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Jest to tzw. strumieniowa postać liczby Richardsona. Częściej zapisywana jest 
ona przy założeniu poziomej homogeniczności i braku osiadania: 
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Krytyczna wartość strumieniowej liczby Richardsona wynosi 1. Dla Rf < 1 
przepływ ma charakter turbulencyjny, a dla Rf > 1 staje się laminarny. Bardziej 
popularną postacią liczby Richardsona jest tzw. postać gradientowa (Ri),  
w której zastosowano parametryzację K strumieni turbulencyjnych: 
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Gradientowa liczba Richardsona nie ma tak ostrego kryterium istnienia 
turbulencji. Przepływ laminarny staje się turbulencyjny, gdy Ri < Rc  
(Rc = 0,21–0,25), natomiast przepływ turbulencyjny staje się laminarny,  
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gdy Ri < RT (RT = 1). W przedziale Rc < Ri < RT charakter przepływu zależy  
od poprzedniego stanu ośrodka (turbulencyjny, jeśli był turbulencyjny; 
laminarny, jeśli był laminarny). W praktyce przy wyznaczaniu liczby 
Richardsona trudne do zmierzenia gradienty zastępowane są skończonymi 
różnicami temperatury i wektorów wiatru na dwóch poziomach. Kryterium 
istnienia turbulencji jest jednak w tym wypadku jeszcze słabsze i z reguły można 
wtedy mówić jedynie o prawdopodobieństwie wystąpienia turbulencji. 
 
2.4. Wielkości skalujące, analiza wymiarowa i teoria podobieństwa 
 

Niejednokrotnie stopień złożoności procesów fizycznych zachodzących  
w warstwie granicznej atmosfery uniemożliwia ich opis poprzez analizę równań 
dynamiki atmosfery. Duża liczba eksperymentów pomiarowych dostarcza 
jednak danych, które mogą być wykorzystane w celu ustalenia pewnych 
empirycznych (lub semiempirycznych) praw (zależności między zmiennymi).  
W celu syntetycznej analizy mierzone wartości muszą być jednak unormowane 
przez odpowiednie wielkości skalujące. Na przykład w celu otrzymania 
typowych profili przedstawionych na rysunku 2.4 pożądane jest unormowanie 
(skalowanie) mierzonych parametrów przez inne wielkości (takie jak ich średnia 
wartość w warstwie wymieszanej czy prędkość wiatru geostroficznego),  
a wysokości przez wysokość warstwy granicznej. W przeciwnym wypadku 
chmura punktów pomiarowych umieszczonych na jednym rysunku 
uniemożliwiałaby wyznaczenie zgeneralizowanych przebiegów.  

Jedną z podstawowych wielkości wykorzystywanych w procedurze 
skalowania jest tzw. prędkość tarciowa (prędkość dynamiczna), u*.  
Jest ona związana z turbulencyjnymi strumieniami pędu (tensorem Reynoldsa) 
przy powierzchni ziemi relacją: 
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lub, jeśli układ współrzędnych zostanie wybrany, tak że :0)''( 0 =wv  
 

0
2
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(dolny wskaźnik „0” oznacza wartość przy powierzchni ziemi). 

Prędkość tarciowa oraz turbulencyjne strumienie ciepła i wilgoci przy 
powierzchni ziemi służą do zdefiniowania analogicznych wielkości skalujących 
temperaturę i wilgotność w warstwie powierzchniowej: 
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Analiza równania turbulencyjnej energii kinetycznej dostarcza kolejnej 
wielkości skalującej. Pomnożenie obu stron równia TKE przez (–k z/u*

3) 
pozwala na wyrażenie go w formie bezwymiarowej. Warstwę powierzchniową 
definiuje się jako taką, w której zmiany strumieni wraz z wysokością są małe 
(mniejsze niż 10%) i można uznać je za stałe. Składnik wyrażający produkcję 
bądź tłumienie TKE przez siły wyporu przyjmuje wtedy postać: 
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i nazywany jest parametrem stabilności. W przypadku równowagi chwiejnej: 
ζ < 0, stałej: ζ > 0, a dla równowagi obojętnej wartość parametru stabilności jest 
bliska zeru. Wprowadzona już w 1946 r. (Obuchow 1946) wielkość: 
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nazywana jest długością Obuchowa (lub skalą Monina–Obuchowa) i jest jedną  
z podstawowych wielkości skalujących w warstwie powierzchniowej. Podobnie 
jak parametr stabilności, długość Obuchowa przyjmuje ujemne wartości  
w przypadku równowagi chwiejnej, dodatnie w przypadku równowagi stałej,  
a dla równowagi obojętnej jest nieokreślona (dąży do +∞ lub –∞). Stała k nosi 
nazwę stałej von Karmana. Jej typowe wartości zmieniają się od 0,35 do 0,42 
(najczęściej przyjmowane k = 0,4). 

Parametr stabilności i liczba Richardsona są przykładami zmiennych 
bezwymiarowych. Ogólną metodą wydzielania zmiennych tego typu  
i poszukiwania związków między nimi jest tzw. analiza wymiarowa i związana  
z nią teoria podobieństwa. Metoda ta polega na tworzeniu grup 
bezwymiarowych ze zbioru zmiennych, które potencjalnie są odpowiedzialne  
za przebieg analizowanego procesu, i ustalaniu związków między grupami 
(głównie na drodze statystycznej analizy danych eksperymentalnych).  
Jeżeli n+1 wielkości fizycznych opisujących proces jest powiązanych 
zależnością (Sorbjan 1989): 
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)...,,,...,,( 110 nrr xxxxfx +=      (2.28) 
 
przy czym wielkości x1, …, xr są wymiarowo niezależne (np. wymiar x1 to [s],  
a wymiar x2 to [m]), a wymiary wielkości x0, xr+1, …, xn są kombinacją 
wymiarów pozostałych (np. wymiar xr+1 to [m·s–1]), to powyższa równość może 
być zapisana jako: 
 

)...,,,...,,( 110 rnrxxF −= πππ ,     (2.29) 
 
gdzie π0, π1, …, πn–r są iloczynami odpowiednich potęg wielkości x0, x1, …, xn. 
Ponieważ wielkości π0, π1, …, πn–r, nie zależą od wyboru układu współrzędnych, 
więc π0 musi być niezależne od x1, …, xr: 
 

)...,,( 10 rnF −= πππ       (2.30) 
 
Jest to tzw. twierdzenie π Buckinghama. 

Najbardziej znanym zastosowaniem tej metodologii w warstwie 
powierzchniowej atmosfery jest wzór na logarytmiczny profil wiatru. Jeżeli 
założymy, że w przypadku stratyfikacji obojętnej pionowe zmiany prędkości 
wiatru, ,/ dzud  są funkcją wysokości i prędkości tarciowej, to możemy 
stworzyć tylko jedną grupę bezwymiarową: 
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Ponieważ grupa jest tylko jedna, więc musi być to stała. Tradycyjnie liczbę tę 
oznacza się jako 1/k (k – stała von Karmana). Całkowanie równania (2.31) 
prowadzi do: 
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Parametr z0 jest tzw. aerodynamicznym współczynnikiem szorstkości. Oznacza 
on wysokość, na której teoretyczna średnia prędkość wiatru ekstrapolowana  
z profilu logarytmicznego spada do zera (rzeczywista prędkość wiatru na tej 
wysokości może być większa od zera). Współczynnik szorstkości zależy  
od rozmiarów, kształtów i upakowania obiektów na powierzchni ziemi.  
Jego typowe wartości wahają się od dziesiątych części milimetra dla płaskich 
powierzchni lodu czy spokojnej tafli wody do kilku metrów dla centralnych 
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dzielnic miast czy lasów tropikalnych. W przypadku kiedy elementy  
na powierzchni ziemi tworzą zwartą strukturę (np. gęsta zabudowa z wąskimi 
uliczkami, gęsty las itp.), poziom gruntu jest jakby przesunięty w górę na pewną 
wysokość zd. Wysokość ta nosi nazwę wysokości przesunięcia i powoduje 
modyfikację wzoru na logarytmiczny profil wiatru: 
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Podobnie jak współczynnik szorstkości, wysokość przesunięcia nie jest równa 
wysokości obiektów na powierzchni ziemi. Dokładne wyznaczenie obu 
wielkości wymaga sondaży pionowych wykonanych w warunkach stratyfikacji 
obojętnej. Istnieją również empiryczne formuły pozwalające na ich wyznaczenie 
na podstawie cech geometrycznych obiektów znajdujących się na powierzchni 
ziemi. 

Uogólnieniem powyższych rozważań na przypadki stratyfikacji stałej  
i chwiejnej jest teoria podobieństwa Monina–Obuchowa (1954). U podstaw tej 
teorii leży założenie, że na przepływ turbulencyjny w warstwie granicznej mają 
wpływ takie zmienne, jak prędkość tarciowa, u∗, turbulencyjny strumień ciepła 
przy powierzchni ziemi, ,)''( 0θw  i związana z nim skala temperatury, θ*, 
wysokość, z, oraz parametr wyporu, νθ/g . W przypadku powietrza wilgotnego 

dodatkowym parametrem jest strumień wilgoci przy powierzchni ziemi, ,)''( 0qw  
i związana z nim skala wilgotności, q*. Zastosowanie analizy wymiarowej  
do takiego układu zmiennych prowadzi do zależności: 
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w których Φm, Φh i Φw są funkcjami parametru stabilności ζ = z/L.  
Są to tzw. funkcje uniwersalne przebiegów pionowych wiatru, temperatury  
i wilgotności w warstwie przyziemnej. Ich analityczna forma jest z reguły 
wynikiem dopasowania do danych eksperymentalnych pewnych krzywych, 
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których ogólną postać ustalono na drodze rozważań teoretycznych. Najczęściej 
funkcje uniwersalne przyjmują formę (np. Sorbjan 1989, Foken 2006): 
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z wartościami parametrów (Dyer 1974): γ1 ≈ γ2 ≈ 16 i β1 ≈ β2 ≈ 5 (różni autorzy 
podają nieco odmienne wartości tych parametrów). Pt = Kh / Km jest tzw. liczbą 
Prandtla, której wartości z reguły mieszczą się w granicach od 1 do 0,74.  
W praktyce stosowalność powyższych relacji ogranicza się do –2 < ζ < 1. 
Najbardziej popularne wartości parametrów γ, β, Pt podane zostały przez 
Busingera i in. (1971): γ1 = 15, γ2 = 9, β1 = 4,7, β2 = 6,35, Pt = 0,74. Wartości te  
 

 
 

Rys. 2.8. Uniwersalne funkcje stabilności liczone ze wzorów 2.35 dla wartości parametrów:  
γ1 = 19,3, γ2 = 11,6, β1 = 6, β2 = 8,2, Pt = 0,95 

 
zostały wyznaczone na podstawie szeroko zakrojonego eksperymentu 
pomiarowego KANSAS (Izumi 1971), którego rezultaty zostały jednak 
zakwestionowane w późniejszych pracach (Wieringa 1980). Dlatego obecnie  
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za bardziej adekwatne uznaje się wartości podane przez Högströma (1988): 
γ1 = 19,3, γ2 = 11,6, β1 = 6, β2 = 8,2, Pt = 0,95 (Foken 2006 – rys. 2.8).  
W praktyce wciąż stosowane są jednak różne wartości parametrów γ, β, Pt. 

Logarytmiczny wzór na profil wiatru (2.32) jest wynikiem całkowania 
funkcji uniwersalnej Φm dla równowagi obojętnej. W celu wyznaczenia 
pionowych profili wiatru, temperatury czy wilgotności dla dowolnej stratyfikacji 
atmosfery należy scałkować równania (2.34) z funkcjami Φm, Φh, Φw w jawnej 
postaci (np. 2.35). Całkowanie funkcji Φm wprowadza we wzorze  
na logarytmiczny profil wiatru poprawkę Ψm w postaci: 
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gdzie w przypadku stratyfikacji chwiejnej (ζ < 0): 
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dla x = (1 – γ1·ζ)1/4, a w przypadku równowagi stałej (ζ > 0):  
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Zastosowanie analogicznej procedury do temperatury prowadzi do zależności: 
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Funkcja Ψh dla równowagi chwiejnej wynosi: 
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gdzie y = (1 – γ2 · ζ)1/2, a dla równowagi stałej: 
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Współczynnik szorstkości dla temperatury, z0h, z reguły różni się  
od współczynnika szorstkości dla pędu, z0. Wartości współczynnika szorstkości 
dla temperatury są mniejsze niż dla pędu, szczególnie na terenach 
zurbanizowanych z0h bywa kilka rzędów wielkości mniejsze od z0. Często można 
spotkać wartości z0h szacowane na poziomie 10–8 m lub niższym. Z tego względu 
fizyczna interpretacja z0h jest dosyć kłopotliwa. Przez analogię do z0 
współczynnik ten bywa interpretowany jako wysokość, na której temperatura 
jest równa temperaturze powierzchni. Jednakże, ze względu na atomową 
strukturę materii, mówienie o różnicach temperatury na odległościach rzędu  
10–8 m i mniejszych praktycznie nie ma sensu. Znacznie trudniej jest również 
wyznaczyć wartość współczynnika szorstkości dla temperatury niż dla pędu. 

Ze względu na relację (2.35b) identyczne wzory jak w przypadku 
temperatury obowiązują dla wilgotności. Również współczynnik szorstkości  
dla wilgotności, z0w, różni się zarówno od z0, jak i od z0h. Jego wyznaczenie 
nastręcza jeszcze większe trudności niż w przypadku temperatury, a notowane  
w literaturze wartości dla obszarów miejskich (nawet rzędu 10–20 m) wykluczają 
sensowną interpretację fizyczną. 

Niejednokrotnie strumienie turbulencyjne pędu, ciepła i wilgoci muszą być 
wyznaczane jedynie na podstawie pomiarów parametrów meteorologicznych 
wykonywanych na pewnej wysokości. W badaniach transportu w warstwie 
powierzchniowej szerokie zastosowanie znalazła analogia do prawa Ohma 
wprowadzająca pojęcie oporu aerodynamicznego. Opór ten, raξ, łączy różnice 
badanej wielkości, ξ, na dwóch poziomach (odpowiednik różnicy potencjałów)  
z pionowym strumieniem, Fξ, tej wielkości (odpowiednik prądu elektrycznego): 

 
( ) ξξa Fξξr /0 −=         (2.40) 

 
(ξ0 oznacza wartość na powierzchni, a ξ na pewnej wysokości). Wprowadzenie 
pojęcia oporu aerodynamicznego i określenie jego wartości dla różnych 
powierzchni pozwala, poprzez dalsze analogie do zjawisk elektrycznych, na 
efektywne modelowanie uśrednionych strumieni (rys. 2.9) Powierzchniowe 
strumienie pędu, ciepła i wilgoci mogą być wtedy określone przez relacje: 
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gdzie wielkości ,1

aD
−= mruC  1

aH
−= hruC  i 1

aE
−= wruC  są odpowiednikiem 

przewodności elektrycznej. Ponieważ przewodniości te powinny być 
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parametryzowane jako funkcje pewnej miary turbulencji, najczęściej  
są wyrażane jako iloczyn średniej prędkości wiatru i tzw. parametrów tarcia  
(bulk transfer coefficients): CD, CH, CE. Na podstawie 2.23–2.25 równości 
powyższe mogą być zapisane jako: 
 

2
Da

2
* / uCruu m ⋅== ,      (2.42a) 

)(/)( 0Ha0** θθθθθ ννν −⋅⋅=−= uCru h ,    (2.42b) 
)(/)( 0Ea0** qquCrqqqu w −⋅⋅=−= .    (2.42c) 

 

 
Rys. 2.9. Zastosowanie koncepcji oporu aerodynamicznego poszczególnych powierzchni  

do wyznaczania oporu średniego rz i wypadkowego strumienia Fξ 
 
W przypadku wykorzystania teorii podobieństwa (równości 2.36 i 2.38) 
parametry tarcia są określone jako: 
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Wyznaczenie parametrów tarcia jako funkcji parametru stabilności lub liczby 
Richardsona ma duże znaczenie praktyczne, na przykład dla parametryzacji 
strumieni w mezoskalowych modelach numerycznych, które ze względu  
na efektywność obliczeń często muszą wykorzystywać formuły uproszczone. 
Należy również podkreślić, że stosowalność teorii Monina–Obuchowa  
na terenach zurbanizowanych jest krytykowana przez niektórych autorów. 
Jednakże brak alternatywnych metod parametryzacji strumieni powoduje,  
że mimo tych zastrzeżeń jest ona dosyć powszechnie stosowana. 
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2.5. Bilans energetyczny powierzchni czynnej 
 
Wyniki pomiarów wskazują, że ponad połowa energii docierającej  

do Ziemi od Słońca jest absorbowane przez jej powierzchnię. Poprzez warstwę 
graniczną energia ta jest przekazywana do atmosfery, gdzie stanowi siłę 
napędową wielu procesów atmosferycznych. Z tego powodu procesy wymiany 
energii między ziemią a atmosferą nie tylko kształtują warunki 
mikroklimatyczne miejsca obserwacji, lecz również wpływają na klimat 
globalny. Strumienie energii na powierzchni ziemi określają również dolne 
warunki brzegowe niezbędne w celu numerycznego modelowania pogody  
i klimatu. Bilans energetyczny powierzchni czynnej rozumiany jest jako całość 
stosunków wymiany energii między atmosferą a ziemią i najczęściej wyrażany 
w postaci: 

 
Q* = QH + QE + QG.                 (2.44) 

 
We wzorze tym Q* oznacza bilans radiacyjny (saldo promieniowania),  
QH – turbulencyjny strumień ciepła jawnego, QE = l·E – turbulencyjny strumień 
ciepła utajonego (l – ciepło parowania wody, E – strumień wilgoci),  
QG – strumień ciepła do gruntu. Bilans radiacyjny jest sumą docierającego  
do powierzchni (K↓) i odbitego  (K↑) promieniowania krótkofalowego oraz 
analogicznych składników w paśmie długofalowym (L↓, L↑): 
 

Q* = K↓ – K↑ + L↓ – L↑.      (2.45) 
 
Bilans radiacyjny w paśmie krótkofalowym (K* = K↓ – K↑ ) jest często 
wyrażany przy pomocy albedo (α) oraz bezpośredniego (Ih) i rozproszonego (ih) 
promieniowania słonecznego: 
 

K* = K↓· (1 – α) = (Ih + ih) · (1 – α).     (2.46) 
 
Podobnie w przypadku długofalowej części promieniowania w zapisie bilansu 
wykorzystywane są pojęcia zdolności absorpcyjnej (εa), zdolności emisyjnej (εe) 
oraz prawo Stefana–Boltzmana:  
 

L* = εaL↓ – εe σT0
4 ,       (2.47) 

 
gdzie σ = 5,67⋅10–8 W·m–2·K–4 oznacza stałą Stefana–Boltzmana, a T0 jest 
temperaturą powierzchni. W praktyce najczęściej przyjmuje się założenie  
o równości zdolności emisyjnej i zdolności absorpcyjnej (εa = εe = ε).  
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W literaturze można spotkać różne konwencje znaków powyższych strumieni 
energii. W tym opracowaniu jako dodatnie przyjęto strumienie K↓, L↓, K*, L*, 
Q* skierowane do powierzchni czynnej oraz strumienie K↑, L↑, QH, QE, QG 
skierowane od powierzchni.  

Pionowy strumień ciepła do gruntu jest zdeterminowany przez profil 
temperatury w gruncie i właściwości termiczne gruntu: 

 

z
TkQ gG ∂
∂

−= ,       (2.48) 

 
gdzie kg jest współczynnikiem przewodnictwa cieplnego w gruncie.  
W przypadku jednorodnego gruntu współczynnik przewodnictwa cieplnego jest 
liczbą zależną od rodzaju gruntu. W rzeczywistości jednak jest on najczęściej 
skomplikowaną funkcją uwilgotnienia i porowatości gleby. Rzadko zdarza się 
również, aby właściwości gleby nie zmieniały się wraz z głębokością. Proces 
transportu ciepła w gruncie jest szczególnie skomplikowany w przypadku 
wystąpienia opadów atmosferycznych. Przesączająca się w głąb gruntu woda nie 
tylko zmienia jego właściwości cieplne, lecz powoduje również przenoszenie 
ciepła związane z transportem masy. Ewolucję temperatury na dowolnej 
głębokości opisuje równanie dyfuzji termicznej będące formą drugiej zasady 
termodynamiki. Przy założeniu poziomej homogeniczności i braku 
zewnętrznych źródeł ciepła równanie to przyjmuje postać: 
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gdzie Cg – pojemność cieplna jednostki objętości gruntu (gęstość × ciepło 
właściwe gleby). Jeżeli dodatkowo założymy, że kg nie zmienia się  
z głębokością i oznaczymy νg = kg/Cg jako współczynnik dyfuzji termicznej 
gleby, to równanie dyfuzji termicznej w glebie redukuje się do: 
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Analityczne rozwiązanie tego równania dla sinusoidalnego przebiegu 
temperatury powierzchni gruntu o średniej wartości T0 znane jest jako prawa 
Fouriera: 
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A0 oznacza amplitudę temperatury na powierzchni gruntu, ω = 2π / P 
częstotliwość (P – okres wahań dla fluktuacji dobowych równy 24 godz.),  
a ds = (2νg / ω)1/2 jest głębokością, na której amplituda maleje e-krotnie. Chociaż 
rzeczywisty przebieg temperatury na powierzchni gruntu nie jest czystą 
sinusoidą, równanie to poprawnie opisuje przesunięcie fazowe i tłumienie 
powierzchniowego impulsu termicznego w glebie. Głębokość e-krotnego 
tłumienia amplitudy dobowych wahań temperatury w przypadku lekkiej gleby  
z korzeniami (νg = 0,29·10–6 m2·s–1) wynosi ok. 22 cm, a przypadku skał 
(νg = 1,44·10–6 m2·s–1) ok. 50 cm. 

Energia, jaka pozostaje z bilansu radiacyjnego po odjęciu strumienia ciepła 
do gruntu, jest zużywana na ogrzewanie atmosfery na drodze ciepła jawnego  
i ciepła utajonego. Rozdział tej dostępnej energii pomiędzy strumień ciepła 
jawnego i strumień ciepła utajonego określa stosunek Bowena (Bowen 1926) 
(β): 
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gdzie γ = cp/l  jest stałą psychrometryczną. Stosunek Bowena jest ważnym 
wskaźnikiem klimatycznym, którego typowe wartości β zmieniają się od ok. 5 
dla obszarów półpustynnych, poprzez 0,5 dla terenów zielonych (lasy, łąki),  
do 0,2 dla sztucznie nawadnianych ogrodów i 0,1 dla oceanów (Stull 1988).  
Przy znanej wartości współczynnika Bowena turbulencyjne strumienie ciepła 
mogą być w prosty sposób wyznaczone na podstawie pomiarów Q* i QG: 
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Niestety, praktyczne wykorzystanie tych zależności jest ograniczone ze względu 
na dużą zmienność współczynnika Bowena. Oprócz zmienności dobowej 
parametr ten zależy od fazy rozwoju roślin, ich kondycji, a także temperatury  
i uwilgotnienia. Aby równania 2.53 mogły być wykorzystane niezbędne jest 
więc prowadzenie jednoczesnych pomiarów Q*, QG i β. Najczęściej stosowaną 
w tym celu metodą jest zastosowanie teorii K umożliwiającej zastąpienie 
pomiarów strumieni pomiarami gradientów temperatury i wilgotności. 

Równanie bilansu cieplnego w postaci 2.44 prawdziwe jest jedynie  
dla bardzo cienkiej powierzchni czynnej o zaniedbywanie małej pojemności 
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cieplnej. Powierzchnia taka może być wyznaczona dla płaskiego, niepokrytego 
roślinnością gruntu, lecz w większości rzeczywistych przypadków grunt jest 
pokryty szatą roślinną lub znajdują się na nim budynki czy inne obiekty. 
Analizowana powierzchnia ma bardzo złożony, często wręcz fraktalny charakter. 
Wszystkie obiekty znajdujące się na takim terenie mają określoną pojemność 
cieplną i nagrzewają się bądź wychładzają w zależności od ilości 
dostarczanej / pobieranej energii. Proces nagrzewania / wychładzania warstwy 
dachowej rozumianej tu jako warstwa pomiędzy rzeczywistą powierzchnią 
gruntu (poziom pomiaru QG) a hipotetyczną górną powierzchnią, na której 
mierzone są strumienie Q*, QH, QE, musi być uwzględniony w bilansie 
energetycznym badanego obszaru. Jeżeli masa obiektów (o średniej wartości 
ciepła właściwego Cw) na metrze kwadratowym powierzchni wynosi w warstwie 
dachowej mw kilogramów, to ewolucję temperatury tej warstwy będzie 
wyznaczać zależność: 
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Dodatkowo w warstwie dachowej mogą zachodzić różnorodne procesy fizyczne, 
chemiczne lub biologiczne, podczas których wydzielane (bądź pobierane)  
jest ciepło. W przypadku obszarów naturalnych, gdzie warstwę dachową tworzy 
najczęściej szata roślina, procesy te są głównie wynikiem metabolizmu roślin  
i zwierząt i mogą być zaniedbane. Jednakże na terenach miejskich spalanie 
paliw kopalnych wnosić może znaczący wkład do bilansu energetycznego. 
Ciepło dostarczone tą drogą nosi nazwę ciepła sztucznego (QF). Dlatego  
na terenach zurbanizowanych najczęściej stosowana forma bilansu 
energetycznego przyjmuje postać (Oke 1988): 
 

Q* + QF = QH + QE + QG + ∆QS + ∆QA.    (2.55) 
 
gdzie ∆QS = mwCw∂T/∂t a ∆QA oznacza adwekcję ciepła z terenów zamiejskich. 
Czynnik adwekcyjny jest najtrudniejszy do oszacowania, lecz w większości 
przypadków przyjmuje się, że jest on zaniedbywalnie mały. 



 
 

3.  WYBRANE PROBLEMY POMIARÓW TURBULENCYJNYCH 
STRUMIENI CIEPŁA METODĄ KOWARIANCJI WIRÓW 

 
 
 
 
 
3.1. Metoda kowariancji wirów na tle alternatywnych metod pomiaru 

strumieni turbulencyjnych 
 
3.1.1. Metoda kowariancji wirów 
 

Metoda kowariancji wirów (EC – eddy covariance method) jest – obok 
metod gradientowych – jednym z dwóch podstawowych sposobów wyznaczania 
turbulencyjnych strumieni ciepła (Oke 1995). Chociaż teoretyczne podstawy 
metody kowariancji wirów umożliwiło wprowadzenie przez Reynoldsa (1895) 
rozkładu sygnału czasowego na wartość średnią i fluktuacje, idea pomiarów  
tą metodą pojawiła się w pracach Ertela (1942), Priestleya i Swinbanka (1947) 
Montgomeryego (1948), Obuchowa (1951) i Swinbanka (1951). W metodzie EC 
turbulencyjne strumienie ciepła i pędu wyznaczane są wprost z definicji  
(wz. 2.14). W przypadku pionowych strumieni ciepła jawnego, QBHB, i ciepła 
utajonego, QBEB, wzory te przyjmują postać: 

 
''TwcρQ pH ⋅⋅= ,       (3.1a) 

''qwlρQE ⋅⋅= .       (3.1b) 
 
gdzie ρ – gęstość powietrza, l – ciepło parowania, cBp B – ciepło właściwe 
powietrza, a w’, q’ i T’ – oznaczają odpowiednio fluktuacje pionowej składowej 
prędkości wiatru, wilgotności właściwej i temperatury powietrza (ze względu  
na pomiary w pobliżu powierzchni ziemi temperatura potencjalna może być 
zastąpiona temperaturą rzeczywistą). Podobnie wprost z definicji wyliczany jest 
turbulencyjny strumień pędu i prędkość tarciowa (wz. 2.23). Ze względu na brak 
ograniczeń wynikających z założeń stosowanych w podejściach gradientowych, 
metoda kowariancji wirów jest obecnie uważana za najbardziej wiarygodny 
sposób wyznaczania strumieni turbulencyjnych. Niestety, również ta metoda nie 
jest pozbawiona wad. Główne źródła niepewności pomiarów otrzymanych 
metodą EC wynikają z trudności spełnienia teoretycznych założeń  
jej stosowalności – zachowania warunku stacjonarności szeregów. Poważnym 
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problemem jest samo wydzielenie turbulencyjnego składnika ruchu powietrza,  
a w szczególności jego oddzielenie od fal grawitacyjnych. Fale grawitacyjne 
powodują fluktuacje parametrów meteorologicznych podobne do fluktuacji 
turbulencyjnych lecz nie przenoszą ciepła ani innych wielkości skalarnych, 
dlatego mogą sztucznie zawyżać strumienie. Ponadto, pomimo prostoty równań 
3.1, praktyczne zastosowanie metody EC wiąże się z koniecznością rozwiązania 
wielu szczegółowych problemów, które zostaną przedstawione w dalszych 
częściach tego rozdziału.  

Obecnie pokrótce omówione zostaną alternatywne metody gradientowe oraz 
metoda scyntylacyjna, której próby zastosowania do pomiarów w mieście 
podjęto w ostatnich latach. Należy jednak podkreślić, że ze względu na 
zastrzeżenia co do stosowalności teorii Monina–Obuchowa na terenach 
zurbanizowanych, stosowanie metod gradientowych do wyznaczania strumieni 
turbulencyjnych w mieście jest wysoce dyskusyjne, natomiast metodyka 
pomiarów z wykorzystaniem scyntylometru nie została jeszcze w pełni ustalona. 
 
3.1.2. Metody gradientowe 
 

Metody gradientowe (np. Oke 1995; Kędziora 1999; Paszyński i in. 1999; 
Leśny i in. 2002) wykorzystują do wyznaczenia strumieni turbulencyjnych 
pomiary temperatury, wilgotności i prędkości wiatru wykonywane na  
co najmniej dwóch poziomach – zB1 B i zB2 B. Najprostszym sposobem wyliczenia 
strumieni turbulencyjnych z danych tego typu jest bezpośrednie zastosowanie 
teorii K (wz. 2.16) do definicji strumieni (wz. 3.1). Pionowe gradienty 
temperatury, wilgotności i składowych wiatru są przy tym zastępowane 
skończonymi przyrostami tych wielkości pomiędzy poziomami pomiarowymi: 

,// zz ΔΔ→∂∂ θθ ,// zqzq ΔΔ→∂∂ ,// zuzu ΔΔ→∂∂ .// zvzv ΔΔ→∂∂  
Powszechnie przyjmuje się również założenie o równości współczynników 
dyfuzji turbulencyjnej dla pędu, ciepła i wilgoci: KBmB = KBh B = KBwB. W przypadku 
stratyfikacji obojętnej popularnej parametryzacji współczynnika K dostarcza 
teoria drogi swobodnego mieszania: 

 

z
uzkK
∂
∂
⋅⋅= 22 .       (3.2) 

 
Zastosowanie tej parametryzacji i przejście od gradientów do różnic 
skończonych pozwala wyznaczyć strumienie zgodnie z równościami (Oke 
1995): 
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Nieco inną formę wzorów na strumienie QBEB, QBHB można otrzymać, wykorzystując 
wzór na logarytmiczny profil wiatru (2.32), który pozwala na wyznaczenie 
prędkości tarciowej: 
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= .       (3.4) 

 
Korzystając następnie ze związku pomiędzy prędkością tarciową a strumieniem 
pędu przy powierzchni ziemi (wz. 2.23) i definicji parametryzacji K (wz. 2.16), 
można wyznaczyć współczynnik dyfuzji turbulencyjnej: 
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Przy tak określonym współczynniku dyfuzji turbulencyjnej wzory 3.3 przyjmują 
formę (Kędziora 1999): 
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W równaniach 3.3 i 3.6 współczynniki K wyznaczono przy założeniu obojętnej 
stratyfikacji atmosfery. Stosowanie tych zależności dla innych typów równowagi 
jest więc obarczone dodatkowym błędem związanym z niespełnieniem tego 
założenia. Natomiast wyznaczanie QBHB z zależności 3.3 i 3.6 jest dla równowagi 
obojętnej niecelowe, gdyż zerowy gradient temperatury potencjalnej powoduje 
zerowania się tego strumienia niezależnie od sposobu parametryzacji 
współczynnika K.  

Równania 3.3 i 3.6 mogą być również wyznaczone z zależności 2.34 dla 
Φ BmB = Φ Bh B = Φ BwB = 1. Zastosowanie teorii Monina–Obuchowa umożliwia jednak 
rozszerzenie wzorów 3.3 i 3.6 na inne typy równowagi z uwzględnieniem 



 

 

44 

funkcji Φ. Na przykład wzory 3.6 przyjmują wtedy postać (Paszyński i in. 
1999):  
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Analogicznego rozszerzenia wymagają wzory 3.3. 

Druga z metod gradientowych – metoda stosunku Bowena – polega  
na wykorzystaniu zależności 2.53 do wyznaczania QBHB i QBEB. Niezbędne są w tym 
celu niezależne pomiary salda promieniowania i strumienia ciepła do gruntu. 
Stosunek Bowena (Bowen 1926) wyznaczony jest z zależności 2.52, która po 
zastosowaniu teorii K z założeniem KBh B = KBwB i zastąpieniu gradientów 
przyrostami skończonymi przyjmuje postać: 
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Rozwinięciem (Stull 1988; Oke 1995) metody stosunku Bowena jest 

stosowana do powierzchni wilgotnych parametryzacja Priestleya–Taylora 
(Priestley, Taylor 1972) oraz parametryzacja Penmana–Monteitha (Penman 
1948; Monteith 1965). Oba te podejścia nie znajdują jednak zastosowania  
w pomiarach składników bilansu cieplnego w mieście. Również praktyczne 
zastosowanie metody stosunku Bowena na terenach zurbanizowanych jest 
bardzo dyskusyjne. W warunkach miejskich niemożliwy jest bowiem rzetelny 
pomiar strumienia ciepła do gruntu dla odpowiednio dużego obszaru miasta. 
Ewentualne pomiary QBGB wykonywane w miejscach nie zajętych przez budynki 
w niewielkim stopniu reprezentują średnią obszarową. Ponadto w bilansie 
cieplnym powierzchni czynnej w mieście (wz. 2.55) pojawiają się dodatkowe, 
równie trudne do zmierzenia, składniki. Ogólną wadą metod gradientowych jest 
też stosowanie parametryzacji K, która sama w sobie może być źródłem 
błędnych oszacowań mierzonych strumieni. Kolejnym źródłem błędów metod 
gradientowych jest zastępowanie gradientów prędkości wiatru, temperatury  
i wilgoci ich skończonymi przyrostami. Istnieje przy tym konieczność 
kompromisu w wyborze odległości pomiędzy poziomami pomiarowymi.  
Małe Δz minimalizuje błąd linearyzacji gradientów przez różnice skończone,  
ale powoduje, że błędy związane z dokładnością pomiarów mierzonych 
parametrów stają się duże w porównaniu z mierzonymi różnicami. Szczególnie 
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na terenach zurbanizowanych, gdzie duża szorstkość powierzchni powoduje 
intensywne mieszanie, pionowe gradienty parametrów meteorologicznych  
są bardzo małe (Oke 1988). Wybór dużego Δz prowadzi do odwrotnych 
problemów. Ograniczenia te powodują, że obecnie praktycznie nie stosuje się 
już metod gradientowych do wyznaczenia turbulencyjnych strumieni ciepła  
w mieście (Grimmond 2006). Jedynie we wcześniejszych pracach (Kalanda i in. 
1980; Taesler 1980; Oke, McCaughey 1983) można znaleźć przykłady 
wykorzystania metod gradientowych do pomiarów strumieni cieplnych  
na terenach zurbanizowanych – głównie na przedmieściach wielkich miast. 
 
3.1.3. Metoda scyntylacyjna 
 

W ostatnich latach pojawiają się alternatywne metody pomiarów strumieni 
turbulencyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje metoda scyntylacyjna, która 
umożliwia wyznaczanie średnich obszarowych turbulencyjnych strumieni pędu  
i ciepła jawnego. Podstawy teoretyczne tej metody rozwinięto już w latach  
70. XX w. (Wesley 1976; Wyngaard, Clifford 1978). Metoda scyntylacyjna 
polega na pomiarach fluktuacji natężenia promieniowania elektro-
magnetycznego emitowanego przez nadajnik i odbieranego przez odbiornik. Oba 
przyrządy ustawione są w pewnej odległości, która w zależności od typu 
scyntylometru może wynosić od kilkudziesięciu metrów do kilku kilometrów. 
Emitowane przez nadajnik fale elektromagnetyczne podlegają podczas 
przemieszczania się w atmosferze wielu procesom, które powodują zmianę  
ich natężenia, polaryzacji i fazy. W szczególności wiry turbulencyjne powodują 
fluktuacje współczynnika załamania (n) na drodze nadajnik – odbiornik  
i w efekcie fluktuacje natężenia promieniowania dochodzącego do odbiornika, 
nazywane scyntylacją. Najbardziej znanym z codziennego życia przykładem 
scyntylacji jest migotanie gwiazd. Wariancja logarytmu natężenia 
promieniowania odbieranego przez odbiornik, σ BlnIPB

2
P, jest proporcjonalna  

do parametru struktury CBn PB

2
P przestrzennej funkcji struktury drugiego rzędu, 

DBn B(r) = CBn PB

2
P  · rP

2/3
P (Tatarskii 1961; Wang i in. 1978). Ponieważ funkcja DBn B(r) jest 

zdefiniowana jako średni kwadrat różnic fluktuacji w punktach odległych o r, 
parametr CBn PB

2
P jest miarą intensywności turbulencji w atmosferze. Współczynnik 

załamania w atmosferze zależy głównie od temperatury powietrza, wilgotności  
i w nieco mniejszym stopniu od ciśnienia, przy czym wpływ poszczególnych 
parametrów meteorologicznych jest różny dla różnych długości fali. Dla fal 
elekromagnetycznych z zakresu widzialnego i bliskiej podczerwieni dominujący 
jest wpływ temperatury. Z dobrym przybliżeniem można wtedy uznać,  
że parametr struktury współczynnika załamania jest proporcjonalny  
do parametru struktury temperatury: CBnPB

2
P ~ CBTPB

2
P. Pomiary CBnPB

2
P dla tego zakresu 
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widma umożliwiają wyznaczenie strumienia ciepła jawnego poprzez 
wykorzystanie funkcji uniwersalnych teorii Monina–Obuchowa łączących CBTPB

2
P  

z wielkościami skalującymi takimi jak: TB∗B, uB∗ B, L (wz. 2.23–2.27) (Thiermann, 
Grassl 1992; De Bruin i in. 1995). Wraz ze wzrostem długości fal wzrasta udział 
pary wodnej w rozpraszaniu sygnału, co umożliwia wyznaczanie parametru 
struktury dla pary wodnej CBQPB

2
P i strumienia ciepła utajonego (Kohsiek, Herben 

1983; Meijninger i in. 2002). Niestety, scyntylometry pracujące w tym zakresie 
fal (RWS – Radio Wave Scintillometer) nie są jeszcze komercyjnie dostępne. 
Spośród scyntylometrów pracujących w zakresie widzialnym i bliskiej 
podczerwieni w zależności od szerokości rozwartości optycznej rozróżnia się 
dwa typy scyntylometrów: SAS (Small Aperture Scintillometer) i LAS (Large 
Aperture Scintillometer). Główną praktyczną różnicą obu typów jest długość 
ścieżki optycznej. W przypadku SAS jest ona ograniczona do kilkuset metrów, 
podczas gdy LAS umożliwia pomiary na ścieżce do kilku kilometrów. 
Zastosowanie drugiego typu pozwala otrzymać średnie wartości dla stosunkowo 
dużego obszaru miasta. Rezultaty takie są bardziej przydatne dla ewentualnych 
prac modelowych (Lagouarde i in. 2006).  

Pomimo stosunkowo długiej historii zainteresowania scyntylometrią podjęto 
zaledwie kilka prób wykorzystania tej metody do pomiarów w mieście. Kanda  
i in. (2002) przy użyciu SAS przeprowadzili pomiary w Tokio. Podobne 
pomiary były prowadzone w Bazylei (Roth i in. 2006). Trzecim miastem, gdzie 
wykorzystywano scyntylometry, tym razem LAS, była Marsylia (Lagouarde i in. 
2006; Mestayer i in. 2005). Podstawową zaletą metody scyntylacyjnej jest 
pozyskiwanie charakterystyk obszarowych i mniej kłopotliwe, w stosunku  
do EC, wymagania odnośnie do lokalizacji czujników pomiarowych. Główne 
wady tej metody to brak jednoznacznie ustalonych algorytmów wyznaczania 
strumieni turbulencyjnych wynikający z różnych postaci funkcji uniwersalnych 
oraz brak możliwości określenia kierunku strumienia (niezbędne dodatkowe 
pomiary, np. gradientowe). Ponadto proporcjonalna zależność pomiędzy σBlnIPB

2
P  

a CBn PB

2
P jest prawdziwa tylko w pewnym zakresie. Jeśli turbulencja jest zbyt 

intensywna (lub ścieżka pomiarowa jest zbyt długa dla danej rozwartości 
optycznej scyntylometru) fluktuacje natężenia odbieranego promieniowania 
ustalają się na pewnym poziomie niezależnie od wzrostu intensywności 
turbulencji. Efekt ten, nazywany nasyceniem (saturation) może powodować 
błędy pomiarowe. Należy również pamiętać, że scyntylometr nie jest jednakowo 
„czuły” na pomiary z całej ścieżki pomiarowej. Na otrzymane wyniki  
w największym stopniu wpływa charakter turbulencji w środkowej części 
ścieżki, natomiast obszary przy nadajniku i odbiorniku są stosunkowo słabo 
reprezentowane.  
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3.2. Przyrządy pomiarowe metody kowariancji wirów 
 
Praktyczne wykorzystanie równań 3.1 wymaga, aby pomiary wykonywane 

były z dużą częstotliwością (obecnie powszechnie za minimalną uznaje się 
częstość rejestracji danych rzędu 10 Hz lub większą). W przeciwnym razie małe 
wiry wnoszące wkład do całkowitego strumienia turbulencyjnego nie zostaną 
uwzględnione i w efekcie wartość strumienia będzie zaniżona (rozdz. 3.5.4). 
Klasyczne anemometry czaszowe, podobnie jak klasyczne termometry  
i higrometry, mają więc zbyt dużą bezwładność, aby mogły być w tym celu 
zastosowane (Kaimal, Finnigan 1994). Pierwsze pomiary turbulencyjnych 
strumieni ciepła metodą EC stały się możliwe dopiero po opracowaniu 
czujników umożliwiających pomiary szybkozmienne. W pionierskich 
zastosowaniach metody EC do pomiarów fluktuacji prędkości wiatru 
wykorzystywano anemometry termiczne (hot-wire anemometer), w których 
prędkość wiatru była wyznaczana na podstawie zmian temperatury podgrzanego 
drucika mierzonej poprzez zmiany oporu elektrycznego (Swinbank 1951; 
Shiotani, Yamamoto 1950). Szybkozmienne pomiary temperatury powietrza 
umożliwiały cienkoprzewodowe termopary (Swinbank 1951). 
Cienkoprzewodowe termometry elektryczne zestawione w czuły psychrometr 
były początkowo również wykorzystywane w celu wyznaczenia strumienia 
ciepła utajonego (Taylor 1956; Taylor, Dyer 1958; Dyer, Maher 1965). Jednakże 
dopiero rozwój anemometrów akustycznych (nazywanych również 
anemometrami ultradźwiękowymi lub sonicznymi – sonic anemometer) oraz 
analizatorów gazowych (optycznych higrometrów absorpcyjnych) spowodował 
rozpowszechnienie metody EC. Istotne znaczenie miał również rozwój 
komputerów pozwalających na przetwarzanie i gromadzenie dużych zbiorów 
danych. Główne składniki współczesnego zestawu do pomiarów strumieni 
turbulencyjnych metodą kowariancji wirów to anemometr akustyczny  
i analizator gazowy, dlatego te dwa typy czujników zostaną poniżej szerzej 
opisane. Dodatkowo systemy pomiarowe wyposażane są często w czujniki  
do wolnozmiennych pomiarów temperatury, wilgotności, prędkości wiatru, 
ciśnienia atmosferycznego, opadu itp. mające dostarczyć informacji o średnich 
warunkach pogodowych. W przypadku pomiarów bilansu energetycznego 
niezbędny jest również bilansomierz umożliwiający pomiary salda 
promieniowania lub – jeszcze lepiej – zestaw pyranometrów i pyrgeometrów 
pozwalający na niezależne pomiary składników bilansu radiacyjnego w paśmie 
krótkofalowym i długofalowym. Zestawy takie wyposażane są też często  
w czujniki umożliwiające pomiar strumienia ciepła do gruntu, chociaż jak już 
wspomniano, na terenach zurbanizowanych pomiary QBGB wykonywane w jednym 
punkcie w niewielkim stopniu reprezentują średnią wartość dla większego 
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obszaru miasta. Istotnym sposobem weryfikacji pomiarów jest sprawdzenie 
równania bilansu cieplnego (2.44), tzw. „domykanie bilansu”. Niestety,  
w większości przypadków, nawet przy pomiarach wykonywanych nad odkrytym 
gruntem, gdzie ∆QBS B ≈ 0, pojawiają się poważne kłopoty z domknięciem bilansu 
(Elagina i in. 1973; Tsvang i in. 1987; Laubach, Teichmann 1996; Aubinet i in. 
2000; Wilson i in. 2002; Culf i in. 2004; Oncley i in. 2007). Na obszarach 
miejskich problem domykania bilansu energetycznego nie jest zbyt często 
rozważany ze względu na trudności pomiaru strumienia ciepła do gruntu i ciepła 
nagromadzonego (Offerle i in. 2005), a pomiary składników bilansu 
energetycznego sprowadzają się najczęściej do wyznaczenia Q*, QBHB i QBEB.  
 
3.2.1. Anemometry akustyczne 
 

Pierwsze próby pomiaru prędkości wiatru metodą akustyczną 
przeprowadzili Carrier i Carlton (1944), wyznaczając przesunięcie fazowe 
pomiędzy sygnałem akustycznym dochodzącym do mikrofonu umieszczonego 
za emitorem dźwięku (względem kierunku wiatru) a sygnałem dochodzącym do 
mikrofonu umieszczonego przed emitorem (Kaimal, Businger 1963). Zależność 
prędkości rozchodzenia się dźwięku w atmosferze od temperatury umożliwiła 
natomiast powstanie pierwszych termometrów akustycznych (Barret, Suomi 
1949). W kolejnych latach podstawy teoretyczne pomiarów prędkości wiatru  
za pomocą anemometru akustycznego zostały rozwinięte przez Schotlanda 
(1955), co umożliwiło powstanie zbliżonych do współczesnych termo-
anemometrów akustycznych (Bovscheverov, Voronov 1960; Kaimal, Businger 
1963; Mitsuta 1966). W anemometrach tych prędkość wiatru była jednak wciąż 
wyznaczana na podstawie przesunięcia fazowego pomiędzy sygnałem 
docierającym do nawietrznego a zawietrznego mikrofonu. Dopiero w latach  
80. (Hanafusa i in. 1982) wprowadzono anemometry akustyczne działające  
na zasadzie pomiaru czasu, jaki sygnał dźwiękowy potrzebuje na dotarcie  
od nadajnika do odbiornika. Współczesne anemometry akustyczne wykorzystują 
właśnie tę metodę pomiaru. Impuls dźwiękowy emitowany jest od przetwornika 
1 w kierunku przetwornika 2, a następnie w kierunku przeciwnym (rys. 3.1). 
Czas, w jakim impuls ten przebywa odległość, d, między przetwornikami 
wynosi w pierwszym przypadku: 

 

iuc
dt
+

=1 ,        (3.9a) 

 
w drugim: 
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iuc
dt
−

=2 .       (3.9b) 

 
We wzorach tych uBi B oznacza składową prędkość wiatru wzdłuż osi pomiarowej,  
a c prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu. Pomiary tB1 B i t B2B pozwalają 
wyznaczyć prędkość wiatru: 
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oraz prędkość dźwięku w powietrzu: 
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Rys. 3.1. Zasada działania anemometru akustycznego 

 
Pomiar prędkości dźwięku w powietrzu umożliwia wyznaczenie temperatury 
powietrza z zależności: 
  

)61,01(2 qTRγTRγc dνd ⋅+⋅⋅⋅=⋅⋅= ,    (3.12) 
 

gdzie q, T i T BνB oznaczają odpowiednio wilgotność właściwą, temperaturę  
i temperaturę wirtualną, RBdB jest stałą gazową dla powietrza suchego, a γ = cBpB/cBvB 
oznacza stosunek ciepła właściwego powietrza wilgotnego pod stałym 
ciśnieniem, cBpB, do ciepła właściwego przy stałej objętości, cBvB. Zarówno cBp B, jak  
i cBvB zależą od wilgotności powietrza: cBpB = cBpd B  ·(1 + 0,84·q), cBvB = cBvdB·(1 + 0,93·q), 
gdzie cBpdB i cBvdB oznaczają odpowiednie wartości dla powietrza suchego (Curry 
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2002; Madany 1996). Wykorzystując te zależności w równości 3.12 i pomijając 
składniki wyższych rzędów otrzymuje się przybliżoną zależność: 

 
)51,01(2 qTRTRc ddsdd ⋅+⋅⋅⋅=⋅⋅= γγ ,    (3.13) 

 
gdzie γBdB = cBpdB/cBvdB. 
Otrzymana w ten sposób temperatura (w P

o
PK) mierzona przez anemometr 

akustyczny, TBsB: 
 

dd
s Rγ

cT
⋅

=
2

,       (3.14) 

 
jest związana z rzeczywistą temperaturą zależnością: 
 

)51,01( qTTs ⋅+⋅= .       (3.15) 
 

  
 
Rys. 3.2. Przykłady anemometrów akustycznych: ATI typ K o prostopadłych, nieprzecinających 
się osiach pomiarowych wykorzystywany do pomiarów przy ul. Lipowej (lewy rysunek) i R.M. 
Young 81000 o przecinających się osiach nieprostopadłych z umieszczoną obok głowicą 

analizatora gazowego Li-7500 (prawy rysunek) 
 
Pierwsze zestawy do pomiarów turbulencyjnych strumieni ciepła zawierały  
z reguły anemometr akustyczny mierzący jedynie pionową prędkość ruchu 
powietrza (jedna oś pomiarowa). Większość nowoczesnych anemometrów 
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akustycznych dokonuje pomiaru prędkości dźwięku wzdłuż trzech osi. 
Umożliwia to wyznaczenie trzech składowych prędkości wiatru i temperatury 
powietrza. W niektórych anemometrach akustycznych osie pomiarowe są 
ortogonalne, w innych ustawione pod pewnym kątem względem siebie (zwykle 
ok. 60 deg – rys. 3.2). W przypadku osi nieortogonalnych, ortogonalne składowe 
prędkości wiatru przeliczane są sprzętowo z danych pomiarowych. W zależności 
od typu anemometru ścieżki pomiarowe par przetworników mogą się przecinać 
bądź też znajdować się w pewnym oddaleniu. Pomiar fluktuacji w drugim 
przypadku jest mniej dokładny, gdyż niektóre małe wiry mogą wtedy zostać 
uwzględniane jedynie przez jedną oś pomiarową a pominięte przez pozostałe. 

Brak łatwych do uszkodzenia ruchomych części mechanicznych i duża 
precyzja pomiaru powodują, że anemometry akustyczne coraz częściej zastępują 
klasyczne anemometry czaszowe. Oprócz studiów nad turbulencją przyrządy te 
są szczególnie użyteczne do pomiarów słabych ruchów powietrza (na przykład 
w jaskiniach i kopalniach) oraz do pomiarów chwilowych podmuchów wiatru 
(na przykład na zawodach sportowych, takich jak chociażby skoki narciarskie). 
W zastosowaniach tych techniczne szczegóły konstrukcji anemometru mają 
drugorzędne znaczenie. Jednakże w przypadku badań turbulencji istotna jest 
sama wielkość przetworników, ich odległość i sposób zamocowania. Masywne 
elementy obudowy mogą bowiem modyfikować przepływ powietrza i wpływać 
na dokładność pomiaru małych wirów. Aby wpływ małych wirów mógł być 
uwzględniony w pomiarach pulsacji prędkości wiatru konstruktorzy systemów 
EC dążą do zmniejszenia odległości pomiędzy przetwornikami anemometrów 
akustycznych. W pierwszych anemometrach akustycznych odległość ta była 
rzędu jednego metra, obecnie to z reguły kilkanaście centymetrów (5–20 cm). 
Średnica przetworników waha się najczęściej w granicach 0,5–2 cm, przy czym 
umieszczone są one na możliwie cienkich wysięgnikach. Pomimo tych 
wysiłków wpływ elementów konstrukcyjnych na wyniki pomiarów strumieni 
turbulencyjnych wciąż nie jest do końca poznany, a rezultaty otrzymywane przy 
pomocy różnych systemów pomiarowych mogą się od siebie znacznie różnić 
(Mauder i in. 2007). 
 
3.2.2. Analizatory gazowe 
 

Szybkozmienne pomiary zawartości pary wodnej w powietrzu (bądź innych 
gazów, jak na przykład COB2 B), niezbędne dla wyznaczenia strumienia ciepła 
utajonego metodą kowariancji wirów, wykonywane są głównie za pomocą 
analizatorów gazowych. Stosowane w pionierskich pomiarach (Swinbank 1951; 
Dyer, Maher 1965) cienkoprzewodowe termometry, wykorzystujące metodę 
psychrometryczną, nie są już wykorzystywane. Praktycznie zarzucono również 



 

 

52 

rozwinięte później metody refraktometryczne (McGavin, Vetter 1965; Martin 
1971; Priestley, Hill 1985; Kaimal, Finnigan 1994), chociaż pojawiają się próby 
ich modyfikacji i włączenia do współczesnych systemów pomiarowych 
(Delahaye i in. 2001).  

Pomiary wilgotności powietrza za pomocą analizatorów gazowych bazują na 
zjawisku pochłaniania fal elektromagnetycznych o określonej długości przez 
parę wodną (lub inny analizowany gaz) wzdłuż ustalonej ścieżki pomiarowej. 
Zjawisko to opisuje prawo Bouguera–Lamberta–Beera, które mówi,  
że wyemitowane przez nadajnik promieniowanie o natężeniu IB0 B jest tłumione na 
drodze optycznej o długości x przez ośrodek o gęstości ρ tak, że do odbiornika 
dociera promieniowanie o natężeniu I zgodnie z równością:  

 
)exp(0 xρkII λ ⋅⋅−⋅= ,      (3.16) 

 
gdzie kBλB jest współczynnikiem absorpcji fal o długości λ. Zależność 
współczynnika absorpcji od długości fali (widmo absorpcyjne) jest cechą 
indywidualną każdego gazu. Znajomość widma absorpcyjnego pary wodnej 
pozwala na wybranie takiej długości fali, dla której pozostałe składniki 
powietrza są „przezroczyste”, a tłumienie promieniowania jest funkcją gęstości 
pary wodnej (wilgotności bezwzględnej). Przekształcenie powyższej równości 
umożliwia wyznaczenie wilgotności bezwzględnej:  
 

)/ln()( 0
1 IIxkρ λ ⋅⋅= − .      (3.17) 

 
Analizatory gazowe składają się z nadajnika i detektora promieniowania  
o ustalonej długości fali umieszczonych w pewnej odległości, charakterystycznej 
dla danego typu przyrządu. W zależności od długości fali stosowanej do 
pomiarów zawartości pary wodnej tą metodą wyróżnić można dwa typy 
higrometrów optycznych: 

1) higrometry pracujące w zakresie fal ultrafioletowych, 
2) higrometry pracujące w zakresie fal podczerwonych.  

Klasyczne higrometry pracujące w zakresie UV wykorzystują fale o długości 
λ = 121,56 nm. Jest to tzw. linia absorpcyjna α wodoru wykryta przez Lymana, 
dlatego ten typ higrometrów nosi w literaturze nazwę higrometrów Lymana–α. 
Podstawy teoretyczne tej metody sformułowane przez Tillmana (1965) oraz 
Randalla i in. (1965) zostały wykorzystane do konstrukcji pierwszych 
higrometrów optycznych (Buck 1973, 1976). Wadą higrometrów tego typu, 
wykorzystujących lampy wodorowe (wodorek uranu) jako źródło 
promieniowania UV, jest stosunkowo duża niestabilność pomiarów związana  
ze zmianą pod wpływem powietrza atmosferycznego optycznych właściwości 
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szybek z fluorku magnezu. Dlatego w końcu lat 80. ubiegłego wieku (Tanner, 
Campbell 1985; Tanner i Greene 1989) w zastępstwie lamp wodorowych 
zaczęto stosować lampy kryptonowe. Higrometry optyczne wykorzystujące  
ten typ lamp nazywane są higrometrami kryptonowymi. Niestety, lampa 
kryptonowa nie emituje fal dokładnie o długości 121,56 nm, lecz posiada dwa 
pasma emisyjne: główne dla λ = 123,58 nm i wtórne dla λ = 116,49 nm. 
Ponieważ obie długości fali są pochłaniane nie tylko przez parę wodną, lecz 
również (w mniejszym stopniu) przez tlen, istnieje konieczność wprowadzania 
poprawek uwzględniających ten efekt (Tanner i in. 1993; van Dijk i in. 2003). 
Ze względu na silne pochłanianie promieniowania UV przez parę wodną 
higrometry optyczne pracujące w tym zakresie fal cechują się krótką ścieżką 
optyczną, z reguły rzędu 1 cm. Obecnie spośród analizatorów tego typu 
najczęściej stosowany jest higrometr kryptonowy KH20 firmy Campbell 
Scientific (rys. 3.3). Chociaż, zgodnie z zaleceniami producenta, przyrząd ten 
 

 
 

Rys. 3.3. Higrometr kryptonowy KH20 obok anemometru akustycznego R.M. Young 81000 
 
przeznaczony jest do krótkotrwałych pomiarów w warunkach bezdeszczowej 
pogody, w praktyce wykorzystywany bywa do ciągłej rejestracji wilgotności 
bezwzględnej w dłuższym okresie czasu. Niestety, pomiary wykonywane 
podczas deszczu, śniegu, oblodzenia czy też występowania innych 
hydrometeorów są niewiarygodne i muszą być odrzucone, co prowadzi  
do znaczących luk w seriach pomiarowych. Dodatkowo gromadzenie się pyłu na 
szybkach emitora i odbiornika powoduje stopniowe zwiększanie się tłumienia 
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sygnału UV. Dryf ten ma wpływ na pomiar bezwzględnej zawartości pary 
wodnej w powietrzu, nie wpływa natomiast na wartości wariancji i kowariancji 
obliczanych podczas wyznaczania strumieni turbulencyjnych (Mauder i in. 
2007). Pomimo to niezbędne jest w miarę regularne czyszczenie szybek 
przetworników. Wolnozmienne charakterystyki wilgotności powietrza, 
niezbędne do korekcji strumieni, otrzymuje się natomiast z włączonego  
do systemu pomiarowego klasycznego czujnika pomiarowego.  

Historia drugiego typu higrometrów optycznych – higrometrów pracujących 
w paśmie podczerwieni – sięga początków XX w., kiedy to F.E. Fowle (1912) 
skonstruował pierwsze eksperymentalne urządzenie tego typu, wykonując 
pomiary na ścieżce optycznej o długości 250 m (Priestley, Hill 1985). Chociaż  
w drugiej połowie ubiegłego stulecia wykonano kilka sesji pomiarowych  
z prototypowymi higrometrami optycznymi IR skonstruowanymi w ośrodkach 
naukowych (Wood 1965; Raupach 1978; Ohtaki, Matsui 1982; Auble, Meyers 
1992), to komercyjne analizatory gazowe tego typu pojawiły się dopiero  
w końcu lat osiemdziesiątych XX w. (Cerni i in. 1987; Cerni 1994). Najbardziej 
popularne czujniki to IR-2000 firmy OPHIR Corporation i Li-7500 (rys. 3.2) 
produkowany przez LI-COR Inc. Drugi z wymienionych czujników 
(wprowadzony w końcu roku 1999) pozwala na pomiar zarówno zawartości pary 
wodnej, jak i dwutlenku węgla. Z tego powodu znalazł on zastosowanie  
w badaniach wymiany CO B2B pomiędzy Ziemią a atmosferą, co spowodowało jego 
szerokie rozpowszechnienie się w ostatnich latach. Dodatkowymi zaletami tego 
przyrządu są: zbliżona do anemometrów akustycznych długość ścieżki optycznej 
(12,5 cm), stosunkowo małe rozmiary głowicy pomiarowej w niewielkim 
stopniu zaburzające przepływ oraz korekcja dryfu sygnału spowodowanego 
osadzaniem się zanieczyszczeń na szybkach przetworników. Zawartość pary 
wodnej określana jest w Li-7500 poprzez pomiar pochłaniania fal o długości 
λ = 2,59 μm, a dwutlenku węgla fal o λ = 4,26 μm. Dodatkowo emisja fal  
o długości λ = 3,95 μm i λ = 2,40 μm, które nie są pochłaniane przez HB2 BO i COB2 B, 
służy korekcji osłabiania sygnału poprzez gromadzące się na szybkach 
przetworników zanieczyszczenia. Same szybki wykonane z szafiru  
są stosunkowo odporne na wpływ warunków meteorologicznych i zarysowania. 
Zmianę długości fali uzyskuje się poprzez zastosowanie wirującego dysku  
z odpowiednimi filtrami. 

Opisane higrometry optyczne, zarówno te pracujące w ultrafioletowym,  
jak i w podczerwonym zakresie fal, są przykładem systemów z tzw. „otwartą 
ścieżką optyczną”. Oznacza to, że pomiary wilgotności bezwzględnej 
wykonywane są w miejscu umieszczenia głowicy pomiarowej. Wadą tych 
systemów są błędne pomiary podczas opadów atmosferycznych. Alternatywą  
są systemy z tzw. „zamkniętą ścieżką optyczną” (Fan i in. 1990; Shurpali i in. 
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1995; Goulden i in. 1996; Valentini i in. 1996; Yasuda, Watanabe 2001).  
W systemach tych powietrze z okolicy anemometru akustycznego jest zasysane 
poprzez specjalną rurkę do analizatora znajdującego się w zamkniętym pudełku. 
Dzięki temu systemy te są mniej czułe na wpływ warunków atmosferycznych.  
Ze względu na przesyłanie powietrza rurką do analizatora następuje jednak 
spłaszczenie sygnału turbulencyjnego, co prowadzi do niedoszacowania 
strumieni ze względu na straty spektralne. Systemy z zamkniętą ścieżką 
pomiarową nie były wykorzystywane w pomiarach w Łodzi, dlatego nie zostaną 
tutaj szerzej omówione. 

 
3.3. Wybór długości przedziału czasu uśredniania i metody uśredniania 

 
Scharakteryzowane powyżej czujniki pomiarowe dostarczają 

szybkozmiennych przebiegów prędkości wiatru, temperatury i wilgotności.  
Aby praktycznie wykorzystać definicje strumieni (wz. 3.1) należy dokonać 
wyboru długości przedziału czasu uśredniania, dla którego liczone są 
odpowiednie kowariancje oraz ustalić sposób eliminacji czynnika 
wolnozmiennego. Oba te z pozoru nieskomplikowane problemy mają istotny 
wpływ na dokładność wyników, a sposób ich rozwiązania był przedmiotem 
wielu analiz (np. Wyngaard 1973; Sreenivasan i in. 1978; Andreas 1988; Kaimal,  
Finnigan 1994; Lenschow i in. 1994; Trevino, Andreas 2000; Finnigan i in. 
2003; Lee i in. 2004b; Trevino, Andreas 2006; Eckman 2008).  

 

 
Rys. 3.4. Spektrum mocy prędkości wiatru na wysokości 100 m z Brookhaven National 

Labolatory (za: Van der Hoven, 1957) 
 

Wybór przedziału czasowego uśredniania jest kompromisem pomiędzy 
dążeniem do zachowania stacjonarności szeregu a koniecznością uwzględnienia 
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w obliczeniach wirów o stosunkowo dużych rozmiarach. Najczęściej stosuje się 
przedziały uśredniania od 10 do 60 min. Wybór ten podyktowany jest 
występowaniem minimum w spektrum mocy prędkości wiatru. Pierwsza analiza 
tego typu została wykona przez Van der Hovena w 1957 r. (rys. 3.4).  
Ta wielokrotnie cytowana praca ujawnia wyraźne oddzielenie części 
turbulencyjnej spektrum mocy od części związanej z fluktuacjami 
synoptycznymi. Minimum przypada właśnie na fluktuacje o okresie od 
kilkunastu minut do jednej godziny. Należy jednak pamiętać, że spektrum 
przedstawione przez Van der Hovena jest kombinacją pomiarów wykonywanych 
na różnych wysokościach (od 91 m do 125 m) w różnych przedziałach 
czasowych na maszcie w Brookhaven National Labolatory. Pomiary 
wykonywane w innych miejscach wykazują minimum dla okresowości od 1 do 9 
cykli / godz. (Van der Hoven 1957). 
 

 
Rys. 3.5. Spektrum mocy prędkości wiatru na 37 m maszcie przy ul. Lipowej 81 w Łodzi liczone  
z danych pochodzących z pomiarów anemometrem czaszowym (średnie 10-minutowe z lat  
2001–2002) – lewa cześć wykresu (cieńsza linia), oraz pomiarów anemometrem akustycznym 
(częstotliwość 10 Hz, okres pomiaru 12.06.2002–4.08.2002) – prawa część wykresu  
               (grubsza linia). Obie części spektrum wygładzono uśrednianiem przedziałowym 
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Podobne obliczenia dla punktu pomiarowego przy ul. Lipowej 81 w Łodzi 
potwierdzają istnienie minimum spektrum mocy dla fluktuacji o okresie  
ok. 1 godz. Przedstawione na rysunku 3.5 spektrum mocy jest złożeniem 
spektrum liczonego z pomiarów wykonywanych anemometrem akustycznym  
z częstotliwością 10 Hz w okresie 12.06.2002–4.08.2002 (prawa część 
spektrum) oraz pomiarów wykonywanych na tej samej wysokości anemometrem 
czaszowym (średnie wartości 10-minutowe – 0,0017 Hz) w latach 2001–2002.  
Ponieważ pomiary wykonywane są na niższej wysokości (37 m), zdecydowanie 
zaznacza się zmienność dobowa, która nie była obserwowana  
w danych Van der Hovena. Zmienność ta wyraźnie dominuje w spektrum mocy.  
Maksimum części turbulencyjnej w Łodzi jest nieco niższe w stosunku do części 
synoptycznej i przypada na fluktuacje 2–3-minutowe. Różnice w stosunku  
do spektrum Van der Hovena są prawdopodobnie wynikiem faktu,  
że w cytowanej pracy spektrum turbulencyjne było wyznaczane na podstawie 
stosunkowo nietypowych danych rejestrowanych podczas huraganu „Connie”  
z 13 sierpnia 1955 r. Podobnie jednak jak w przypadku spektrum Van der 
Hovena minimum rozdzielające część turbulencyjną i synoptyczną jest wyraźnie 
widoczne i przypada na fluktuacje o okresie ok. 1 godz. 

Chociaż w praktyce przedziały uśredniania dłuższe niż 1 godzina spotyka się 
rzadko, niektórzy autorzy (Sakai i in. 2001; Finnigan i in. 2003; Moncrieff  
i in. 2004) sugerują stosowanie dłuższych przedziałów uśredniania. Malhi i in. 
(2002) pokazali, że w przypadku lasów tropikalnych wydłużenie czasu 
uśredniania aż do ok. 4 godz. jest konieczne w celu domknięcia równania 
bilansu cielnego. Z powyższych względów zalecane jest przeprowadzenie 
wstępnej analizy danych w celu ustalenia optymalnego przedziału uśredniania. 
Często stosowaną w tym celu metodą jest analiza kospektrum odpowiednich 
wielkości (Kaimal, Finnigan 1994) bądź ich krzywych kumulacyjnych (Oncley  
i in. 1990; Berger i in. 2001). W większości pomiarów wykonywanych  
na terenach miejskich stosowane są przedziały od 15 min do 1 godz. Zachodzi 
jednak pytanie, na ile znaczący może być efekt strat spektralnych wynikający  
ze skrócenia okresu uśredniania z 1 godz. do 15 min? Na rysunkach 3.6 i 3.7 
przedstawiono porównanie strumieni turbulencyjnych liczonych dla przedziałów 
jednogodzinnych i półgodzinnych z wartościami otrzymanymi poprzez 
uśrednianie odpowiedniej liczby wyników liczonych dla przedziałów  
15-minutowych na posterunku pomiarowym w Łodzi przy ul. Narutowicza 88. 
Strumienie ciepła jawnego liczone dla różnych przedziałów uśredniania  
są ze sobą silnie skorelowane. Współczynniki regresji wskazują na niewielkie 
niedoszacowanie strumienia przy wykorzystaniu 15-minutowego  
okresu uśredniania. Można oczekiwać, że wykorzystując przedziały  
15-minutowe   otrzymuje  się   wyniki  zaniżone   w   stosunku   do  przedziałów  
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Rys. 3.6. Porównanie wartości turbulencyjnego strumienia ciepła jawnego liczonego  
dla półgodzinnych i jednogodzinnych przedziałów uśredniania z wynikami otrzymanymi 

na podstawie pomiarów 15-minutowych 
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Rys. 3.7. Porównanie wartości turbulencyjnego strumienia ciepła utajonego liczonego  
dla półgodzinnych i jednogodzinnych przedziałów uśredniania z wynikami otrzymanymi  

na podstawie pomiarów 15-minutowych 
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jednogodzinnych o ok. 4%, a w przypadku przedziałów półgodzinnych o ok. 2%. 
Przy maksymalnych wartościach QBHB rzędu 350 W·mP

–2
P daje to niedoszacowanie 

strumieni dla jednogodzinnych przedziałów uśredniania rzędu 14 W·mP

–2
P. Wyniki 

otrzymane obydwiema metodami cechują się jednak dosyć dużymi 
rozbieżnościami. Rozbieżności te są wynikiem odmiennej reprezentacji 
przebiegu wolnozmiennego składnika parametrów meteorologicznych  
(np. zmienności dobowej). Dla jednogodzinnego przedziału uśredniania jest on 
przybliżany średnią dla danej godziny, natomiast w przypadku średniej  
z 4 przedziałów 15-minutowych ma on kształt „schodkowy” (4 różne wartości). 
Wpływa to na wartości fluktuacji a w konsekwencji na wartość strumienia. Efekt 
ten jest zdecydowanie silniejszy od efektu niedoszacowania wynikającego  
ze strat spektralnych, jakie powstają z powodu skrócenia przedziału uśredniania 
do 15 minut. Odchylenie standardowe różnic wyników otrzymanych za pomocą 
obu metod (przedziały jednogodzinne i średnia z 4 przedziałów 15-minutowych) 
może być zatem pewną miarą błędu pomiarowego i wynosi ono 15 W·mP

–2
P  

(w przypadku przedziałów 30-minutowych i 15-minutowych jest to 10 W·mP

–2
P). 

Opisane prawidłowości są jeszcze bardziej widoczne w przypadku 
strumienia   ciepła  utajonego.   Współczynnik  kierunkowy  prostej  regresji  dla 
30-minutowych strumieni QBEB w funkcji strumienia liczonego z dwóch okresów 
15-minutowych jest wręcz mniejszy od jedności, co należy uznać za wynik 
przypadkowych błędów. Odchylenia standardowe są natomiast zdecydowanie 
większe (odpowiednio 28 W·mP

–2
P i 39 W·mP

–2
P), co jest wynikiem bardziej 

gwałtownych zmian wilgotności w przebiegu dobowym. W świetle otrzymanych 
rezultatów zastosowanie dowolnych przedziałów uśredniania z zakresu  
15–60 min wydaje się równouprawnione.  

Wybór optymalnego czasu uśredniania jest szczególnie trudny w przypadku 
stałej stratyfikacji atmosfery. Tłumiący wpływ sił wyporu powodować może,  
że w stabilnej warstwie granicznej występują jedynie niewielkie ruchy 
turbulencyjne, których skala czasowa nie przekracza kilku minut (Foken, 
Wichura 1996; Mahrt i in. 2001). Pojawiają się natomiast fale grawitacyjne, 
meandrujące pływy powietrza, spływy grawitacyjne o zmiennym natężeniu  
lub inne ruchy o charakterze mezoskalowym, których amplituda jest większa  
od amplitudy ruchu turbulencyjnego a skala czasowa rzędu kilku lub 
kilkudziesięciu minut. Niestety, rozdzielenie obu rodzajów ruchu jest możliwe 
tylko w wyjątkowych przypadkach (np. przy występowaniu wyraźnych fal 
grawitacyjnych – Finnigan i in. 1984), co stwarza poważne problemy przy 
interpretacji wyników pomiarów przeprowadzonych metodą kowariancji wirów 
w warunkach równowagi stałej. Wybór przedziału uśredniania rzędu 1 godz. 
sztucznie zawyża wtedy wartość strumienia. Bardziej realne rezultaty otrzymać 
można obliczając strumienie dla krótszych przedziałów czasu (np. 2–5 min)  
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a następnie uśredniając wyniki dla przedziału godzinnego (Foken i in. 2004). 
Kolejny problem podczas równowagi stałej stwarza zjawisko intermitencji.  
W przedziale uśredniania rzędu 1 godz. mogą pojawić się wtedy jedynie 
pojedyncze epizody ruchu turbulencyjnego, których liczba ma charakter 
przypadkowy. W zależności od liczby tych epizodów strumień dla 1-godzinnego 
przedziału uśredniania może przyjmować większą lub mniejszą wartość. Aby 
wyniki pomiarów były stabilne statystycznie należałoby stosować nierealnie 
długi przedział uśredniania (Foken i in. 2004). Ponieważ oba omówione 
przykłady związane są z niestacjonarnością szeregu, dlatego 
prawdopodobieństwo otrzymania błędnych wyników wynikających ze zjawisk 
tego typu może być w pewnym stopniu ograniczone poprzez zastosowanie 
odpowiednich testów statystycznych (rozdz. 3.7) weryfikujących postulat 
stacjonarności.     

Oprócz problemu określenia długości przedziału uśredniania istotny jest 
również sposób wyznaczania fluktuacji. Wypływ metody obliczania fluktuacji 
na otrzymane wyniki ujawnił się już podczas porównania wyników dla różnych 
przedziałów uśredniania. Najczęściej stosowaną metodą wydzielenia czynnika 
szybkozmiennego (fluktuacji) jest proste odjęcie od szeregu pomiarowego 
średniej arytmetycznej dla ustalonego przedziału uśredniania. Zaletą takiego 
podejścia jest zerowanie się średnich z fluktuacji i w konsekwencji spełnienie 
warunku uśredniania Reynoldsa. Otrzymany w wyniku takiej procedury 
przebieg składnika wolnozmiennego (np. dobowych zmian temperatury) cechuje 
się jednak ‘schodkowym’ kształtem z gwałtownymi skokami wartości  
na granicach przedziałów uśredniania. Rzeczywiste zmiany tego składnika  
są natomiast płynne. Mechaniczne zastosowanie prostego uśredniania 
przedziałowego powoduje, że nawet w przypadku zupełnego braku turbulencji 
dobowa zmienność parametrów meteorologicznych prowadzić może  
do powstawania niezerowych ‘strumieni turbulencyjnych’, przy czym  
im dłuższy jest przedział uśredniania, tym większa staje się dodatkowa 
wariancja powstała w wyniku przybliżenia zmian długookresowych wartością 
średnią. Z drugiej strony, jak zostało to przedstawione powyżej, zbytnie 
skrócenie czasu uśredniania prowadzi do zaniżenia wartości strumieni  
ze względu na składnik związany z dużymi wirami. Z tego powodu bardziej 
odpowiednie wydaje się liczenie fluktuacji jako odchyleń od wolnozmiennego 
składnika sygnału czasowego. Składnik ten może być wyznaczony przez 
numeryczne filtrowanie sygnału. Procedura filtrowania może być 
przeprowadzana w dwojaki sposób: poprzez filtrowanie danych bezpośrednio  
w trakcie ich gromadzenia lub poprzez zastosowanie filtrów do danych 
wcześniej zarchiwizowanych. Pierwsza z metod (McMillen 1988; Beverland i in. 
1996; Moncrieff i in. 1998; Gallagher i in. 2000; de Franceschi, Zardi 2003) 
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wykorzystuje filtry rekursywne, które ze względu na dużą efektywność 
numeryczną nadają się do filtrowania danych i obliczania strumieni 
bezpośrednio w fazie ich gromadzenia. Filtry rekurencyjne powodują jednak 
przesunięcie fazowe sygnału, co może prowadzić do błędnych rezultatów. 
Znacznie większe możliwości filtrowania danych stwarza ich wcześniejsze 
zgromadzenie na dowolnych nośnikach informacji i późniejsza obróbka mająca 
na celu wyliczenie strumieni. W tym przypadku najczęściej stosowane jest 
filtrowanie ważoną średnia ruchomą (np. z wagami gaussowskimi). 
Zastosowanie tej metody jest jednak stosunkowo kłopotliwe  
ze względu na konieczność stosowania filtrów numerycznych zawierających 
bardzo dużą liczbę wyrazów (36 000 liczb przy wygładzaniu zwykłą średnią 
ruchomą danych gromadzonych z częstotliwością 10 Hz). Ponieważ procedura 
musi być stosowana do każdej z mierzonych wartości czas obliczeń ulega 
znacznemu wydłużeniu, nawet przy zastosowaniu stosunkowo szybkich 
komputerów. Kompromisem pomiędzy filtrowaniem danych za pomocą 
złożonych filtrów numerycznych a prostym odjęciem średniej w ustalonym 
przedziale jest przybliżenie składnika wolnozmiennego za pomocą regresji 
liniowej. W przedziałach jednogodzinnych (lub podobnych) zmiany składnika 
wolnozmiennego mogą być bowiem z dużym przybliżeniem uznane za liniowe,  
a liczenie prostej regresji jest o wiele szybsze niż wygładzanie średnią ruchomą.  

Poważną wadą wyliczania fluktuacji za pomocą numerycznego filtrowania 
danych czy trendu liniowego jest fakt, że otrzymane w ten sposób średnie 
wartości strumienia nie podlegają uśrednianiu Reynoldsa. Jeżeli przez w’ i ξ’ 
oznaczymy fluktuacje a przez W i Ξ składnik wolnozmienny pionowej prędkości 
wiatru w(t) i dowolnej innej wielkości ξ(t), to całkowity pionowy strumień 
turbulencyjny w wybranym przedziale czasowym będzie dany zależnością: 

 
''Ξ''Ξ)'Ξ)('( ξwwξWWξwWξw +++=++= .   (3.18) 

 
Wyrazy 'ξW  i Ξ'w  (nazywane czasami składnikami Leonarda) zerują się tylko 
w przypadku, kiedy W i Ξ są średnią wartością w przedziale uśredniania.  
Przy każdej innej metodzie wydzielania fluktuacji są one niezerowe, co stwarza 
trudności z interpretacją wyników. Zawierają one zarówno czynnik 
wolnozmienny, jak i szybko zmienny, dlatego mogą być uznane zarówno jako 
przejaw wahań długookresowych jak i krótkookresowych. Chociaż w większości 
przypadków średnią prędkość pionową ruchu powietrza można uznać za zerową, 
przez co pierwszy ze składników Leonarda bliski jest zeru, to drugi  
ze składników związany z dobową zmiennością parametrów meteorologicznych  
(np. temperatury, wilgotności czy koncentracji COB2 B) może być znacząco różny 
od zera.  
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Przedstawione na rysunkach 3.8 i 3.9 porównanie strumienia ciepła jawnego  
i ciepła utajonego pokazuje, że w przypadku gdy długookresowe zmiany 
czynnika meteorologicznego są stosunkowo łagodne (tak jak to ma miejsce  
w przypadku temperatury), wszystkie trzy metody prowadzą do zbliżonych 
 

 
 

Rys. 3.8. Porównanie dobowej zmienności strumienia ciepła jawnego liczonego przy zastosowaniu 
różnych metod uśrednia w przedziałach jednogodzinnych: ▼ – zwykła średnia przedziałowa 
(liczona dla przedziału jednogodzinnego), • – trend nieliniowy (średnia ruchoma), +  – trend 
liniowy, x – zwykła średnia przedziałowa (liczona jako średnia z 4 przedziałów 15-minutowych). 
                         Pomiary z 21 lipca 2005 na punkcie przy ul. Narutowicza w Łodzi 
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Rys. 3.9. Porównanie dobowej zmienności strumienia ciepła utajonego liczonego przy 
zastosowaniu różnych metod uśrednia w przedziałach jednogodzinnych: ▼ – zwykła średnia 
przedziałowa (liczona dla przedziału jednogodzinnego), • – trend nieliniowy (średnia ruchoma),  
+ – trend liniowy, x – zwykła średnia przedziałowa (liczona jako średnia z 4 przedziałów 
           15-minutowych). Pomiary z 21 lipca 2005 na punkcie przy ul. Narutowicza w Łodzi 
 
rezultatów. Kiedy jednak w przebiegu wolnozmiennym obserwuje się 
gwałtowne skoki mierzonego parametru (wilgotność bezwzględna), omawiane 
metody dają rozbieżne wyniki. Na podstawie tak przeprowadzonego 
eksperymentu trudno jednak wskazać metodę optymalną. Z tego powodu  
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i ze względu na prostotę obliczeń w większości prac spotkać można strumienie 
liczone za pomocą zwykłej średniej przedziałowej. Analiza publikacji Rannika i 
Vesala (1999) oraz Finnigana i in. (2003) również prowadzi  
do wniosku, że strumienie turbulencyjne powinny być wyznaczane poprzez 
zwykłe uśrednianie przedziałowe. Taką też metodykę zastosowano w dalszej 
części pracy. 
 
3.4. Wybór układu współrzędnych 
 

Pionowe turbulencyjne strumienie pędu, ciepła i wilgoci wyliczane  
są w metodzie kowariancyjnej wprost z definicji. Przyjmuje się, że średnia 
prędkość pionowa ruchu powietrza jest równa zeru (chociaż nie zapewnia  
to zerowania pionowego strumienia masy, co powoduje konieczność stosowania 
poprawek – rozdz. 3.5.3). Aby spełnić ten warunek anemometr ultradźwiękowy 
jest bardzo starannie pionowany. Procedura ta nie zawsze jednak prowadzi  
do spełnienia warunku ,0=w  szczególnie podczas pomiarów bilansu 
energetycznego miast. Po pierwsze, w praktyce pomiarowej na terenach 
zurbanizowanych anemometr umieszczany jest często na wysokim maszcie,  
w pewnej od niego odległości. Ze względów technicznych idealne 
wypoziomowanie anemometru w takich warunkach jest bardzo trudne. Istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że jest on nieco odchylony od pionu. Jeżeli układ 
współrzędnych, w którym wykonywane są obliczenia, będzie zorientowany tak, 
że jego oś pionowa pokrywa się z osią anemometru, to warunek zerowania 
średniej prędkości pionowej wiatru nie będzie spełniony. Po drugie teren,  
na którym wykonywane są pomiary, bardzo rzadko jest idealnie poziomy. 
Ponieważ średni przepływ powietrza w warstwie powierzchniowej jest 
równoległy do powierzchni, w układzie współrzędnych, w którym oś z jest 
skierowana pionowo, warunek 0=w  również nie będzie spełniony. Kolejną 
przyczyną pojawiania się niezerowej średniej składowej pionowej prędkości 
wiatru jest występowanie dużych obiektów na powierzchni ziemi. Obiekty takie 
jak budynki, kaniony uliczne, grupy drzew i zarośli mogą modyfikować 
przepływ podobnie jak pagórki znajdujące się na powierzchni ziemi. 
Zawirowania i fale pojawiające się za i nad takimi przeszkodami wpływają  
na średnie pole wiatru i jest wysoce prawdopodobnie, że 0≠w  jeśli anemometr 
znajdzie się w zasięgu ich oddziaływania. Podczas pomiarów wykonywanych  
na terenach zamiejskich efekt ten jest minimalizowany przez staranny wybór 
lokalizacji miejsca pomiarowego, lecz w mieście jest bardzo trudny  
do wykluczenia. 

Wymienione powyżej przyczyny powodują, że w praktyce pomiarowej 
strumieni turbulencyjnych obliczenia wykonuje się najczęściej w ortogonalnym 
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układzie współrzędnych związanym nie z anemometrem czy powierzchnią ziemi, 
lecz ze średnim przepływem powietrza w miejscu pomiarowym. Chociaż  
w niektórych anemometrach ultradźwiękowych osie pomiaru składowych 
prędkość wiatru nie są ortogonalne, transformacja do układu ortogonalnego jest 
najczęściej wykonywana automatycznie. Transformacja układu współrzędnych 
od wartości zmierzonych (uBmB, vBmB, wBmB) do wartości, na podstawie których 
wykonywane są obliczenia (u, v, w), jest z reguły złożeniem obrotów względem 
ortogonalnych osi współrzędnych: 
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Dwie podstawowe metody wyznaczania macierzy obrotu AB1B, AB2B, AB3 B to tzw. 
metoda układu współrzędnych wiatru rzeczywistego (natural wind coordinate) 
oraz metoda wyznaczania płaszczyzny przepływu średniego (planar fit method). 
Zasadnicza różnica między obydwiema metodami sprowadza się do wyboru 
przedziału czasu, dla którego poprzez odpowiednie obroty wymusza się warunek 

.0=w  W pierwszej metodzie średnia pionowa prędkość wiatru jest zerowana 
dla przedziału uśredniania (15 min – 1 godz.), w drugiej układ współrzędnych 
jest wybierany tak, aby prędkość pionowa uśredniona dla całego okresu trwania 
eksperymentu pomiarowego (lub odpowiednio długiego okresu testowego,  
np. tydzień, miesiąc) była równa zero. 

Tanner i Thurtell (1969) jako pierwsi zdefiniowali układ współrzędnych 
wiatru rzeczywistego (Kaimal, Finnigan 1994; Lee i in. 2004a). Pierwszy obrót  
w tej metodzie wykonywany jest wokół osi z i ma na celu skierowanie osi x 
układu współrzędnych wzdłuż kierunku wiatru średniego:  
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gdzie mm uvα /tan 1 = . 
Drugi obrót wykonywany jest wokół osi y (układu po pierwszym obrocie) i ma 
na celu skierowanie osi z równolegle do średniej pionowej prędkości wiatru: 
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gdzie 11 /tan 2 uwα = . 
Trzeci obrót wykonywany jest wokół osi x (układu po drugim obrocie) i ma na 
celu zapewnienie warunku 0'' =wv  (diagonalizację tensora Reynoldsa): 
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gdzie ( )./2)2tan( 2

2
2

2223 wvwv ′−′′′=α  Trzeci obrót może prowadzić  
do nierealistycznych rezultatów, dlatego w praktyce sugeruje się pominięcie 
trzeciego obrotu (Mauder, Foken 2004; Finnigan i in. 2003; Lee i in. 2004a). 

W metodzie płaszczyzny przepływu średniego (Wilczak i in. 2001) 
przyjmuje się, że trójwymiarowe wektory wiatru z odpowiednio długiego 
przedziału czasu wyznaczają pewną płaszczyznę. Płaszczyznę tę znajduje się 
poprzez regresję względem składowych wektora wiatru. Układ współrzędnych 
zorientowany jest tak, że oś z jest prostopadła do tej płaszczyzny (stała dla 
całego okresu prowadzenia pomiarów), a oś x skierowana – podobnie jak 
poprzednio – wzdłuż kierunku wiatru (wyznaczana każdorazowo dla ‘krótkiego’ 
okresu uśredniania). W tak dobranym układzie współrzędnych średnia prędkość 
pionowa wiatru dla całego okresu pomiarowego jest równa zero,  
ale w poszczególnych okresach uśredniania 0≠w . Procedura obliczeniowa 
sprowadza się do wyznaczenia współczynników regresji b B0B, b B1B, bB2 B równania: 

 
mmm vbubbw 210 ++=       (3.23) 

 
w którym ,mu ,mv  mw  oznaczają średnie składowe wektora wiatru mierzone 
przez anemometr ultradźwiękowy w ‘krótkich’ okresach uśredniania  
(np. 30 min). Ponieważ metodę płaszczyzny przepływu średniego stosuje się  
na podstawie pomiarów wykonywanych w dłuższym okresie czasu, dostępny 
jest stosunkowo duży zbiór wektorów ( ,mu ,mv mw ) umożliwiający 
zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do wyznaczenia 
współczynników regresji. Macierz obrotu względem osi x i y jest w tej metodzie 
stała, wyznaczona na podstawie współczynników bB0B, b B1B, b B2B: 
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Wektor (u B1B, vB1 B, wB1B) jest następnie każdorazowo obracany wokół osi z tak,  
aby oś x była skierowana wzdłuż średniego kierunku wiatru: 
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gdzie ./tan 111 uv=α  

Metoda płaszczyzny średniego przepływu prowadzi do bardziej stabilnych 
wyników od współrzędnych wiatru rzeczywistego. Wydłużenie okresu 
uśredniania pozwala bowiem na eliminację przypadkowych błędów mogących 
powodować przeszacowanie kątów obrotu. Z drugiej strony jej stosowanie 
nakłada konieczność przeprowadzania obliczeń po zakończeniu eksperymentu 
pomiarowego, co utrudnia weryfikację pomiarów. Ponadto w terenie  
o urozmaiconej rzeźbie może być niezbędne wyznaczenie współczynników bB0B, 
b B1B, bB2 B jako funkcji kierunku wiatru, co znacznie wydłuża okres pomiarowy 
niezbędny do ich wyznaczenia. Możliwa jest też zależność współczynników bB0B, 
b B1B, bB2B od stratyfikacji atmosfery i prędkości wiatru. Również zmiany  
w ukształtowaniu powierzchni (np. szybki wzrost roślinności na badanym 
terenie) mogą wpływać na współczynnik regresji. Nie bez znaczenia okazać się 
mogą także zamiany geometrii systemu pomiarowego, jak na przykład 
deformacje masztu pod wpływem temperatury. 
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3.5. Korekcje strumieni 
 
Pomimo prostoty idei metody kowariancji wirów bezpośrednie zastosowanie 

równania 3.1 do pomiarów wykonywanych za pomocą anemometrów 
akustycznych i analizatorów gazowych prowadzić może do niedoszacowania  
lub przeszacowania strumieni turbulencyjnych ze względu na różnego typu 
ograniczenia sprzętowe i metodyczne. W celu jak najbardziej realnego 
wyznaczenia strumieni konieczne jest wprowadzenie korekcji kowariancji 
szybkozmiennych składowych prędkości wiatru, temperatury i wilgotności. 
Chociaż różni autorzy sugerują nieco odmienne „zestawy” poprawek, kilka  
z nich uznać należy za powszechnie przyjęte w metodyce pomiarów strumieni 
turbulencyjnych z zastosowaniem kowariancji wirów.  

Do najczęściej stosowanych poprawek należą: 
– korekcja strumienia ciepła jawnego związana z pomiarem temperatury  

za pomocą anemometru akustycznego, 
– korekcja strumienia ciepła utajonego związana z pochłanianiem przez tlen 

promieniowania emitowanego przez lampę kryptonową analizatora 
gazowego KH20, 

– poprawka strumienia ciepła utajonego związana z niezerowaniem się 
wartości średniej pionowego ruchu powietrza na skutek fluktuacji gęstości 
wilgotnego powietrza, od nazwisk autorów najbardziej znanej publikacji 
nazywana poprawką WPL lub poprawką Webba (Webb i in. 1980), 

– korekcje związane ze stratami spektralnymi spowodowanymi oddaleniem 
czujników, częstością pomiarów, długością ścieżki pomiarowej itp. 

Ponieważ niektóre z zależności są wzajemnie powiązane, końcowe wartości 
strumieni turbulencyjnych otrzymywane są za pomocą iteracyjnego bądź 
analitycznego rozwiązania odpowiednich układów równań.  
 
3.5.1. Korekcja wynikająca z pomiaru temperatury za pomocą anemometru 

akustycznego 
 

Podstawowa poprawka wprowadzana do pomiarów strumienia ciepła 
jawnego wyznaczonego za pomocą anemometru akustycznego związana jest  
z zależnością temperatury mierzonej przez anemometr akustyczny  
od wilgotności powietrza (wz. 3.15): 

 

s
s Tq

q
T

T ⋅⋅−≈
⋅+

= )51,01(
)51,01(

,     (3.27) 
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gdzie T – rzeczywista temperatura powietrza, TBs B – temperatura mierzona przez 
anemometr akustyczny, q – wilgotność właściwa. Zastosowanie uśredniania 
Reynoldsa do powyższej zależności prowadzi (po pominięciu składników 3. 
rzędu) do wzoru na kinematyczny strumień ciepła jawnego (van Dijk i in. 2004): 
 

''51,0''51,0'''' sss TwqqwTTwTw ⋅⋅−⋅⋅−= ,   (3.28) 
 

lub po przekształceniu: 
 

( )''51.0'''' qwTTw
T
TTw s

s
⋅⋅−⋅= .     (3.29) 

 
Ponieważ T / TBsB ≈ 1, w wielu analizach wykorzystywana jest uproszczona wersja 
powyższej równości podana przez Schoutanusa i in. (1983): 

 
''51.0'''' qwTTwTw s ⋅⋅−= .     (3.30) 

 
Rzeczywisty strumień ciepła jawnego, QBHB, jest zatem powiązany ze strumieniem 
mierzonym przez anemometr akustyczny, QBH,s B, i strumieniem ciepła utajonego, 
QBEB, zależnością: 
 

E
p

sHH Q
l

c
TQQ ⋅⋅⋅−= 51.0, .     (3.31) 

 

 
 

Rys. 3.10. Nomogram poprawki Q BH B – Q BH,s B = – 0,51·T·(c Bp B/l)·Q BE B (w W·m P

–2
P) na strumień ciepła 

jawnego, wynikającej z pomiarów temperatury za pomocą anemometru akustycznego w funkcji 
temperatury powietrza T i strumienia ciepła utajonego QBEB 
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Podstawiając wartości cBp B i l do powyższej równości oraz przyjmując typowe 
wartości temperatury powietrza i strumienia ciepła utajonego (rys. 3.10), można 
zauważyć, że w gorące letnie dni, dla dobrze rozwiniętej konwekcji, nawet  
z dużym jak na warunki miejskie strumieniem ciepła utajonego, QBEB = 200 W·mP

–2
P 

(rozdz. 4), poprawka ta jest rzędu 12 W·mP

–2
P. W tych warunkach stanowi to  

ok. 4% strumienia ciepła jawnego. Zimą poprawki te są mniejsze co do wartości 
bezwzględnej, lecz ze względu na mniejsze wartości QBHB i QBEB również sięgają  
3–5%. Regresyjna zależność między skorygowanym (zgodnie z zależnością 
3.31) strumieniem ciepła jawnego a jego wartościami nieskorygowanymi  
na punkcie pomiarowym przy ul. Narutowicza w Łodzi pokazuje, że zaniedbanie 
tej poprawki prowadzi do przeszacowania QBHB o ok. 2%. 

Oddzielny problem pojawiający się przy pomiarach temperatury za pomocą 
anemometru akustycznego związany jest z unoszeniem sygnału dźwiękowego 
prostopadle do ścieżki pomiarowej przetworników (Kaimal, Finnigan 1994;  
Liu i in. 2001). Poprawka wprowadzana ze względu na ten efekt zależy  
od geometrii anemometru akustycznego. W niektórych typach anemometrów 
jest ona wprowadzana sprzętowo, w innych musi być uwzględniona przed 
dalszymi obliczeniami. Anemometry, w których poprawkę na poprzeczne 
unoszenie sygnału wprowadzono sprzętowo to (Mauder, Foken 2004):   

- Campbell CSAT T3, 
- Gill Solent HS i R3, 
- NCAR NUW Sonic, 
- Young 81000, 
- METEK USA-1 w trybie “hf”. 

W anemometrach, w których poprawka ta nie jest wprowadzona sprzętowo, 
takich jak: 

- Gill Solent R2, 
- ATI K-Probe 
- METEK USA-1 w trybie “zTcov”, 

równanie 3.31 musi być zastąpione przez (Liu i in. 2001): 
 

( )BvvwAuuw
c
TqwTTwTw s ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅−= ''''2''51.0'''' 2   (3.32) 

 
gdzie A i B są stałymi zależnymi od typu anemometru. 
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3.5.2. Korekcja wynikająca z pochłaniania pasm emisyjnych lampy 
kryptonowej przez tlen 

 
Pochłanianie pasm emisyjnych lampy kryptonowej higrometru KH20 przez 

tlen (rozdz. 3.2.2) wymusza stosowanie poprawki na strumień ciepła utajonego 
(Tanner i in. 1993; van Dijk i in 2003). Pomiar wilgotności bezwzględnej  
tym przyrządem polega na wykorzystaniu prawa Bouguera–Lamberta–Beera  
w postaci: 

 
)exp(0 xρkVV wKHw ⋅⋅−⋅= ,     (3.33) 

 
gdzie kBwB to współczynnik absorpcji pary wodnej, a natężenia promieniowania  
na wejściu i wyjściu ścieżki optycznej, x, zastąpione zostały przez spadek 
napięcia przy zerowej zawartości pary wodnej w powietrzu, VB0B, i spadek 
napięcia w przypadku kiedy powietrze na ścieżce optycznej zawiera parę wodną, 
V. Mierzona przez KH20 wilgotność bezwzględna, ρ BwKHB, jest określona przez: 
 

xk
VV

ρ
w

wKH ⋅
−

=
lnln 0 ,      (3.34) 

 
przy czym wartości lnVB0B i kBwB · x są stałymi charakterystycznymi dla danego 
urządzenia (stałe cechowania podane przez producenta). W rzeczywistości 
jednak, ze względu na dwa pasma emisyjne lamy kryptonowej i pochłanianie 
emitowanego promieniowania UV przez tlen, równanie (3.33) powinno być 
zapisane w postaci: 
 

),exp(
)exp(

222202

111101

xρkxρkV
xρkxρkVV

ooww

ooww

⋅⋅−⋅⋅−⋅+
⋅⋅−⋅⋅−⋅=

    (3.35) 

 
gdzie kBwB i kBo B oznaczają współczynniki absorpcji dla pary wodnej i tlenu,  ρ BwB, ρ Bo B, 
są gęstościami tych gazów, a wskaźniki 1 i 2 odpowiadają głównemu  
i wtórnemu pasmu emisyjnemu lampy kryptonowej. Ze względu na 
VB01B >> VB02B drugi człon w równaniu 3.35 może być pominięty, a rzeczywista 
gęstość pary wodnej jest określona przez: 
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Wykorzystując równanie stanu gazów: ρ Bo B = CBoB · MBo B · p / R · T, gdzie CBo B = 0,21 
oznacza procentowy udział tlenu w powietrzu, MBo B = 32 – masę molową tlenu,  
p – ciśnienie atmosferyczne, R – stałą gazową, T – temperaturę, można 
wyznaczyć fluktuacje rzeczywistej gęstości pary wodnej:  
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Zaniedbując wpływ fluktuacji ciśnienia, p’, rzeczywisty turbulencyjny strumień 
pary wodnej (w postaci kinematycznej) określony jest przez: 

 

'''''' 2 Tw
TR

pM
k
k

Cρwρw o

w

o
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⋅

⋅
⋅⋅+= ,    (3.38) 

 
bądź wykorzystując równanie stanu gazów dla powietrza suchego, ρBd B = MBd·p/R·T, 
z masą molowa powietrza, MBd B = 28,97 (Horst 2003): 
 

'''''' Tw
T
ρ

Cρwρw d
kowKHw ⋅⋅+= ,     (3.39) 

 
gdzie CBko B = CBo B·(kBoB/kBwB)·(M BoB/MBd B) = 0,23·(kBo B/kBwB). Współczynnik kBwB jest podawany 
przez producenta w specyfikacji KH20. Trudniej jest uzyskać informację  
o współczynniku absorpcji dla tlenu. Van Dijk i in. (2003) pokazali, że wartość 
kBo B zależy od długości ścieżki optycznej KH20. Autorzy ci podają wartości 
kBo B = 0,0034 i 0,0013 mP

3
P·g P

–1
P·cmP

–1
P dla x = 1,3 i 2,6 cm. Natomiast Tanner i in. 

(1993) sugerują przyjęcie kBo B = 0,0045 mP

3
P·gP

–1
P·cmP

–1
P w przypadku, gdy współczyn-

nik ten nie jest znany dla danego przyrządu.  
Nomogram przedstawiony na rysunku 3.11 pokazuje, że wartości 

bezwzględne poprawki na pochłanianie pasma emisyjnego lampy kryptonowej 
przez tlen są stosunkowo niewielkie. Dla ekstremalnych w warunkach klimatu 
Łodzi (rozdz. 4) wartości QBHB rzędu 350 W·mP

–2
P niedoszacowanie strumienia 

ciepła utajonego sięga jedynie 15 W·mP

–2
P. Ze względu na stosunek Bowena 

wynoszący ok. 2 wartość ta prowadzi do błędów QBEB sięgających prawie 10%. 
Dlatego w mieście, gdzie strumienie ciepła utajonego są stosunkowo niewielkie, 
analizowana poprawka nie może być zaniedbana. Jednakże wartości średnie 
korekcji na pochłanianie przez tlen są nieco mniejsze – zależność regresyjna 
pomiędzy skorygowanym a nieskorygowanym strumieniem ciepła utajonego  
na ul. Narutowicza pokazuje, że nieuwzględnienie zależności 3.39 prowadzi  
do niedoszacowania QBEB o ok. 2%. 
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Rys. 3.11. Nomogram poprawki Q BE B – Q BE,KH B = (l·C Bko B·Q BH B)/(T·c Bp B) (w W·m P

–2
P) na strumień ciepła 

utajonego wynikającej z pochłaniania pasm emisyjnych lampy kryptonowej przez tlen w funkcji 
temperatury powietrza T i strumienia ciepła jawnego QBHB 

 
3.5.3. Poprawka WPL (poprawka Webba) 

 
Zgodnie z definicją średni pionowy strumień pary wodnej określony jest 

poprzez iloczyn pionowej prędkości ruchu powietrza, w, i gęstości pary wodnej 
(wilgotności bezwzględnej), ρBwB: 

 
wρwE ⋅= .       (3.40) 

 
Zastosowanie uśredniania Reynoldsa do powyższej definicji pozwala stwierdzić, 
że na strumień ten składa się strumień będący wynikiem ruchu średniego  
i strumień turbulencyjny:  

 
'' ww ρwρwE +⋅= .      (3.41) 

 
Pierwotnie przy wyznaczaniu strumienia ciepła utajonego przyjmowano,  
że średnia wartość pionowego ruchu powietrza jest zaniedbywalnie mała,  
co powodowało zerowanie się pierwszej części równania 3.41. Jednakże już  
w 1977 r. Webb i Pearman (1977) oraz Jones i Smith (1977) postulowali,  
że założenie to nie jest do końca prawdziwe. Chociaż argumentacja Jonesa 
i Smitha zawierała błędy (poprawione w późniejszej korekcie – Smith i Jones 
1979), pozwoliła na wypracowanie współcześnie stosowanych korekcji  
na strumień ciepła utajonego. Najbardziej znaną wersją poprawki wynikającej  
z niezerowania się średniej prędkości jest zależność zaproponowana przez 
Webba, Pearmana i Leuninga (1980) od nazwisk autorów znana w literaturze 
pod nazwą poprawki WPL lub poprawki Webba. Następujące procesy prowadzą 
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do niezerowania się średniej wartości pionowego ruchu powietrza (van Dijk 
 i in. 2004): 

– Parowanie z powierzchni ziemi – ponieważ woda w postaci gazowej 
zajmuje objętość o trzy rzędy wielkości większą niż w postaci ciekłej, 
wyparowanie jednego milimetra wody z powierzchni prowadzi do powstania 
słupa pary wodnej o grubości jednego metra. Proces parowania powoduje 
więc wypychanie powietrza ku górze, a w konsekwencji powstawanie 
pewnej prędkości pionowej ruchu powietrza. 

– Nagrzewanie się powierzchni ziemi – w słoneczny dzień na skutek 
nagrzania powierzchni ziemi od Słońca nagrzewa się też 
przypowierzchniowa warstwa powietrza. Nagrzane powietrze zwiększa 
swoją objętość, co przejawia się w postaci niewielkiej składowej pionowego 
ruchu powietrza. W nocy, gdy przypowierzchniowe warstwy powietrza 
ulegają ochłodzeniu można zaobserwować proces odwrotny. 

– Tarcie powietrza o powierzchnię ziemi – na skutek tarcia o powierzchnię 
ziemi element powietrza wytraca swoją prędkość. To zmniejszenie 
prędkości powietrza bezpośrednio przylegającego do powierzchni powoduje 
zwiększenie ciśnienia w całym analizowanym elemencie powietrza  
(jego sprężanie). Zwiększenie sprężania powietrza przy powierzchni ziemi 
prowadzi do ujemnej średniej wartości pionowego ruchu powietrza. 

W większości przypadków średnia prędkość pionowego ruchu powietrza jest 
rzeczywiście bardzo mała – rzędu 0,1 mm·sP

–1
P. Dla tej prędkości ( 1,0=w mm·sP

–1
P) 

i przykładowej wartości wilgotności bezwzględnej równej 10 g·mP

–3
P strumień 

pary wodnej związany z ruchem średnim (pierwszy składnik równania 3.41) 
wynosi: 001,0=⋅ ww ρ g·sP

–1
P·mP

–2
P, co odpowiada strumieniowi ciepła utajonego 

równemu ok. 2,5 W·mP

–2
P·sP

–1
P. W sprzyjających warunkach średnia prędkość 

pionowego ruchu powietrza może być odpowiednio większa, a związany z nią 
strumień ciepłą utajonego staje się znaczący. Niestety, tak małe wartości w   
są praktycznie niemierzalne w sposób bezpośredni i muszą być wyznaczone  
za pomocą innych metod. Prędkość ta może być oszacowana z założenia  
o zerowym strumieniu powietrza suchego na powierzchni ziemi. Stosując 
uśrednianie Reynoldsa (analogiczne jak w przypadku pary wodnej – równanie 
3.41), założenie to prowadzi do równości: 

 
''0 dd ρwρw +⋅= ,       (3.42) 

 
gdzie ρBd B oznacza gęstość powietrza suchego. Średnia prędkość pionowego ruchu 
powierza jest zatem równa: 
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d

d

ρ
ρw
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−= .       (3.43) 

 
Praktyczne wykorzystanie powyższej równości wymaga oszacowania fluktuacji 
gęstości powietrza suchego. W tym celu należy rozważyć równanie stanu gazów 
dla powietrza wilgotnego (p·V = N·R·T). Równanie to, w którym ilość moli gazu 
w jednostce objętości (N/V) określono jako sumę molekuł powietrza suchego  
i pary wodnej, przyjmuje postać: 
 

TR
p

M
ρ

M
ρ

w

w

d

d

⋅
=+ ,      (3.44) 

 
gdzie ρ Bd B, ρBwB, MBd B, MBwB, oznaczają odpowiednio gęstości i masy molowe powietrza 
suchego i pary wodnej. Stosującą rozkład Reynoldsa do wartości ciśnienia, 
temperatury i gęstości gazów oraz przyjmując, że: 
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równanie 3.44 może być zapisane oddzielnie dla wartości średnich  
i dla fluktuacji: 
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Przy założeniu, że ,'' TpTp ⋅<< układ równań 3.46 pozwala wyznaczyć 
fluktuacje gęstości powietrza suchego: 
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We wzorze tym przyjęto oznaczenia wd MMμ /=  i dw ρρσ /=  (średnia 
wartość współczynnika zmieszania). Wstawiając powyższą równość do 3.43 
otrzymuje się średnią prędkość pionowego ruchu powietrza: 
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a wykorzystanie zależności 3.41 pozwala wyznaczyć skorygowany strumień 
pary wodnej: 
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Większość autorów sugeruje, iż ostatni składnik równania 3.49, związany  
z fluktuacjami ciśnienia, może być zaniedbany. Skorygowany strumień pary 
wodnej jest wtedy określony przez zależność podaną przez Webba i in. (1980): 
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Podobne rozważania można również odnieść do pomiarów metodą kowariancji 
wirów strumieni innych gazów. Na przykład w przypadku dwutlenku węgla, 
dodając trzeci składnik, ρ BcB/MBcB, do lewej strony równia 3.44 i stosując 
analogiczne obliczenia, można otrzymać skorygowany strumień dwutlenku 
węgla, FBcB, w postaci: 
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W ciągu ostatnich 30 lat pomiarów metodą kowariancji wirów pojawiło się 
wiele różnych formuł określających poprawkę na niezerowanie się średniej 
pionowej prędkości ruchu powietrza. Fuehrer i Friehe (2002) w przeglądowym 
artykule przytaczają 13 opracowań, jakie powstały do chwili ich publikacji  
– każda z przytaczanych przez nich prac zawiera inną wersję omawianej 
poprawki. Autorzy ci proponują również własne równania. W ostatnich latach, 
analizując powietrze wilgotne, Liu (2005) podał odmienne postacie wzorów 3.50 
i 3.51, sugerując, że poprawka Webba i in. (1980) wyraźnie zawyża wartości 
strumienia dwutlenku węgla. Jednakże Kowalski (2006) oraz Massman  
i Tuovinen (2006) a następnie Leuning (2007) wykazali błędy w podejściu Liu  
i poprawność klasycznej poprawki Webba. Pomimo iż dyskusja o najbardziej 
adekwatnej formie analizowanej poprawki wciąż trwa, większość badaczy 
zajmujących się pomiarami metodą kowariancji wirów poleca stosowanie 
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klasycznej poprawki Webba (np. Oncley i in. 2007; Foken 2008). Stosując  
tę poprawkę Liebethal i Foken (2003, 2004) pokazali, że dla powierzchni 
trawiastych i rolniczych jej wpływ na strumień ciepła utajonego jest niewielki 
(rzędu kilku procent), lecz w przypadku strumienia COB2 B różnice mogą dochodzić 
aż do 50%. W warunkach klimatu miejskiego, gdzie strumień ciepła jawnego 
jest stosunkowo duży, poprawka Webba może być znacząca. Poprawka ta silnie 
zależy bowiem od strumienia ciepła jawnego i wilgotności właściwej (rys. 3.12).  
 

 
Rys.  3.12.    Wartość   poprawki   WPL    (QBE,kor B – QBEB   –   różnica   między   skorygowanym,  
z wykorzystaniem  równania 3.50, a nieskorygowanym strumieniem ciepła utajonego)  w  funkcji 
strumienia ciepła jawnego QBHB dla różnych wartości strumienia ciepła utajonego, QBEB,  temperatury 

powietrza, T, oraz wilgotności właściwej, q 
 
Dla największych notowanych w Łodzi kombinacji QBHB rzędu 300 W·mP

–2
P  

i wilgotności właściwej rzędu 0,015 kg·kg–1 bez uwzględnienia poprawki Webba 
strumień ciepła utajonego może być niedoszacowany nawet o ok. 40 W·mP

–2
P.  

W przypadku większych wartości wilgotności względnej niedoszacowanie  
to może być odpowiednio większe. Wartości takie nie są jednak notowane  
w warunkach klimatu Łodzi. W większości rzeczywistych pomiarów 
wykonywanych w Łodzi poprawka Webba nie przekracza 20 W·mP

–2
P. 

Porównanie rezultatów przedstawionych na rysunku 3.12 dla różnych wartości 
strumienia ciepła utajonego przy ustalonym q pokazuje równocześnie,  
że poprawka Webba w stosunkowo niewielkim stopniu zależy od wartości QBEB. 
Również niewielki jest bezpośredni wpływ temperatury powietrza,  



 

 

79 

lecz ze względu na zależność od temperatury wilgotności właściwej w stanie 
nasycenia, temperatura determinuje górną granicę poprawki Webba. 
 
3.5.4. Poprawki na straty spektralne 
 

Stosowane obecnie anemometry akustyczne i analizatory gazowe  
są najbardziej dokładnymi z dostępnych przyrządów pomiarowych 
pozwalających rejestrować strumienie turbulencyjne w dłuższym przedziale 
czasu. Mimo to ograniczenia konstrukcyjne wynikające z rozmiarów tych 
czujników oraz ich wzajemnego rozmieszczenia prowadzić mogą  
do niedoszacowania strumieni. Najmniejsze wiry turbulencyjne mogą  
być bowiem mniejsze od jednego milimetra. Aby mogły być one uwzględnione 
w metodzie kowariancji wirów ścieżka pomiarowa powinna być tego samego 
rzędu, a częstotliwość próbkowania rzędu kilohertzów. Funkcja kowariancyjna 
mierzona za pomocą dostępnych przyrządów różni się więc od funkcji 
„idealnej”. W konsekwencji od rzeczywistego różni się też mierzone 
kospektrum mocy (rys. 3.13) i będący jego sumą strumień turbulencyjny. 

 

 
Rys. 3.13. Hipoteczne rzeczywiste kospektrum, f·SBwβB, pionowej prędkości wiatru, w, i wielkości 
skalarnej, β, (linia ciągła) oraz kospektrum „mierzone” (linia przerywana), które uwzględnia 
tłumienie niskich częstotliwości na skutek uśredniania przedziałowego i tłumienie wysokich 
częstotliwości na skutek oddalenia miernika wielkości skalarnej od anemometru akustycznego. 
Spektrum rzeczywiste liczone ze wzoru 3.58 dla wysokości przyrządu z = 30 m i średniej 
prędkości wiatru 3 m·sP

–1
P, z parametrami m = 3/4, μ = 1/4. Tłumienie wysokich niskich częstości 

obliczono  z  uwzględnieniem  filtru  HBbB  dla  TBbB = 1 godz.,  a  tłumienie  wysokich  częstotliwości  
z zastosowaniem filtru HBs B dla odległości czujników s = 0,6 m 
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Rzeczywisty pionowy strumień turbulencyjny dowolnej wielkości skalarnej, 
β, jest związany z kospektrum, S BwβB, tej wielkości i pionowej prędkości ruchu 
powietrza, w, relacją: 

 

∫
∞

=
0

)('' dffSβw βw .      (3.52) 

 
Mierzony strumień jest natomiast dany przez: 

 

∫
∞

⋅=
0

)()('' dffSfHβw βwm ,     (3.53) 

 
gdzie H(f) jest funkcją odpowiedzi filtru wynikającego zarówno z ograniczeń 
sprzętowych, jak i z zastosowanych metod obliczeniowych. Funkcja ta jest 
iloczynem funkcji odpowiedzi filtrów odpowiadających za poszczególne 
procesy. Najczęściej uwzględniane filtry obejmują: 

– tłumienie niskich częstotliwości wskutek uśredniania przedziałowego,  
bądź innej metody eliminacji czynnika wolnozmiennego (eliminacja trendu  
w przedziałach, numeryczny filtr rekursywny). Dla prostego uśredniania 
przedziałowego funkcja odpowiedzi filtru ma postać (Panofsky 1988; 
Kaimal i in. 1989): 
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gdzie TBbB wyznacza przedział uśredniania; 

– tłumienie wysokich częstotliwości na skutek uśredniania wartości na ścieżce 
pomiarowej o długości lBpB (Moore 1986): 
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gdzie ulfn p /⋅= , a u oznacza średnią prędkość wiatru; 
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– tłumienie wysokich częstotliwości będące wynikiem oddalenia na odległość, 
s, anemometru ultradźwiękowego od analizatora gazowego (Moore 1986): 
 

)9,9exp()( 5,1nnH s ⋅−= ,      (3.56) 
 

gdzie ./ usfn ⋅=   
Należy zaznaczyć, że maksymalizacja kowariancji ze względu  

na przesunięcie czasowe pomiędzy pomiarami w a β działa podobnie  
jak poprawka na oddalenie czujników (Mauder, Foken 2004).  

Stosując wymienione filtry, względny błąd strumienia turbulencyjnego może 
być wyrażony przez (Moore 1986): 
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Aby równanie powyższe mogło być praktycznie wykorzystane niezbędna jest 
znajomość teoretycznego („prawdziwego”) kospektrum badanych wielkości. 
Niestety, istnieją różne funkcje opisujące teoretyczne spektrum i kospektrum 
mierzonych w metodzie kowariancji wirów wielkości (Kaimal i in. 1972; Moore 
1986; Horst 1997; Massman 2000; Massman, Clement 2004). Dla przykładu, 
uogólniona postać kospektrum podana przez Massmana i Clementa (2004) 
opisana jest zależnością: 
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gdzie f jest częstotliwością (Hz), m – parametrem nachylenia spektrum,  
a μ – parametrem szerokości. Częstotliwość, fBxB, dla której kospektrum przyjmuje 
maksymalną wartość określona jest przez: 
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gdzie z jest wysokością umieszczenia czujników, a u oznacza średnią prędkość 
wiatru.  
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Arbitralny wybór jednej teoretycznych postaci funkcji kospektralnej oraz jej 
niezgodność ze spektrum rzeczywistym mogą być źródłem dodatkowych błędów. 
Inną niedogodnością stosowania równości 3.57 jest konieczność każdorazowego 
całkowania kospektrum teoretycznego i „rzeczywistego”. Dlatego początkowo 
Horst (1997) a następnie Massman (2000, 2001), stosując uproszczoną postać 
funkcji kospektralnej 3.58, podali analityczne przybliżenie równania 3.57 
umożliwiające szybkie oszacowanie błędów pomiarowych wynikających ze strat 
spektralnych. Względne błędy pomiarowe wyznaczone przez Massmana (2001) 
wynoszą w przypadku równowagi stałej (0 < z/L ≤ 2): 
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a w przypadku równowagi chwiejnej (z/L ≤ 0): 
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Parametry tych równań są wyznaczone przez: a = 2π·fBxB·τBhB, b = 2π·fBxB·τBb B, p = 2π·fBxB·τBeB, 
gdzie fBxB jest określoną równaniem 3.59 częstością, dla której kospektrum osiąga 
wartość maksymalną, a τ są stałymi czasowymi uwzględnianych procesów 
filtrowania. Stała czasowa związana z usuwaniem trendu lub filtrem 
rekursywnym, τBhB, może być oszacowana na podstawie przedziału liczenia 
strumieni, TBbB, jako τBhB = TBb B/4 (Rannik, Vesala 1999) lub τBhB = TBbB/5,3 (Massman 
2000). Stała czasowa dla uśredniania przedziałowego to τBbB = TBb B/2,8 (Kaimal i in. 
1989), a stała czasowa wynikająca z ograniczeń sprzętowych, τBeB,  
może być wyznaczona przez (Massman 2000): 
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2 ,       (3.61) 

 
gdzie M jest całkowitą liczbą filtrów wynikających z ograniczeń sprzętowych, 
których odpowiednie stałe czasowe wynoszą τBi B. Na przykład stała czasowa  
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dla uśredniania przez anemometr akustyczny o ścieżce pomiarowej lBpB wynosi: 
τBs B = lBp B/ (8,4·u) (Kristensen, Fitzjarrald 1984); stałe czasowe wynikające  
z oddalenia czujników o lBpopB poprzecznie do kierunku wiatru i lBwzdB wzdłuż 
kierunku wiatru to τBpopB = lBpop B/ (1,1·u) i τBwzdB = lBwzd B/ (1,05·u) (Kristensen, Jansen 
1979); a stała czasowa dla uśredniania wielkości skalarnej (np. z analizatora 
gazowego) na ścieżce pomiarowej o długości, lBskalarB, to τBskalarB = lBskalar B/ (4,0·u) 
(Silverman 1968). W praktyce pomiarowej metody kowariancji wirów 
najczęściej stosowane jest proste uśrednianie przedziałowe, bez eliminacji 
czynnika wolnozmiennego. Równania 3.60 przyjmują wtedy postać (Massman 
2001): 
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dla równowagi stałej (0 < z/L ≤ 2) i 
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dla równowagi chwiejnej (z/L ≤ 0). Parametr α związany jest z kształtem funkcji 
kospektralnej. Horst (1997) sugeruje α = 7/8 = 0,875, podczas gdy Massman 
(2000) stwierdza, że wartość α = 0,925 lepiej pasuje do teoretycznej postaci 
funkcji kospektralnej. 

Poprawka na straty spektralne liczona ze wzoru 3.62 wzrasta wraz  
ze zmniejszaniem się prędkości wiatru (rys. 3.14). Zależność ta jest szczególnie 
widoczna w przypadku równowagi chwiejnej, gdy dla prędkości wiatru równej 
0,1 m·sP

–1
P niedoszacowanie strumienia sięga 30% (dla parametrów 

przedstawionych na rys. 3.14). Jest to wynikiem działania filtru, jakim jest 
uśrednianie przedziałowe. Zmniejszanie prędkości wiatru powoduje bowiem 
przesuwanie się maksimum funkcji kospekralnej w kierunku niskich 
częstotliwości, przez co coraz większa cześć widma nasuwa się na obszar 
częstotliwości nieprzepuszczalnych dla tego filtru. Chociaż 30-procentowy błąd 
pomiarowy dla z/L < 0 wydaje się duży, to teoretyczny przypadek bardzo małej 
prędkości wiatru przy równowadze chwiejnej jest praktycznie niezwykle rzadki 
ze względu na turbulencyjny transport pędu z wyższych poziomów i ruch 
powietrza spowodowany powstawaniem wirów konwekcyjnych. Dla prędkości 
wiatru u = 1 m·sP

–1
P poprawka ta jest już rzędu 10%. Poprawka spowodowana 

przez pozostałe procesy nie zależy od prędkości wiatru i jest określona przez 
asymptotyczne wartości dla TBbB → ∞. Na rysunku 3.14 wartość ta jest  
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w przybliżeniu równa poprawkom dla u = 10 m·sP

–1
P. Dla równowagi chwiejnej 

wynosi to zaledwie ok. 2%. Znacznie większy błąd tego typu obserwowany jest 
dla równowagi stałej; jest on duży (8–10%) jedynie w przypadku niezerowego 
(lewy rysunek) oddalenia czujników. Dla pomiarów wykonywanych w tym 
samym miejscu (prawy rysunek) jedynym czynnikiem powodującym  
straty spektralne jest skończona długość ścieżki pomiarowej, a błędy  
w asymptotycznym przypadku TBbB → ∞ są rzędu 1%. Chociaż w rzeczywistych 
systemach pomiarowych czujniki nie znajdują się w tym samym miejscu, 
postulat minimalizacji strat spektralnych wynikających z oddalenia czujników 
realizowany jest poprzez maksymalizację kowariancji z przesunięciem 
czasowym z ustalonego przedziału (rzędu ± 1–2 s). Dlatego poprawki na straty 
spektralne są często na tyle niewielkie, że mogą być zaniedbane. Chociaż 
względny błąd pomiarowy wzrasta dla małych prędkości wiatru to obserwowane 
strumienie turbulencyjne są w tych warunkach na tyle małe, że błąd 
bezwzględny jest nieistotny w całkowitym bilansie energetycznym. Ewentualne 
pominięcie poprawek spektralnych wymaga jednak wcześniejszych analiz 
odnośnie do słuszności tego założenia dla ustalonych warunków eksperymentu 
pomiarowego. 
 

 
Rys. 3.14.  Zależność poprawki na straty spektralne liczonej ze wzoru 3.62  od prędkości wiatru u 
dla pomiarów wykonywanych na wysokości  z = 25 m,  uśredniania przedziałowego TBbB = 1 godz., 
ścieżki pomiarowej anemometru ultradźwiękowego  lBpB = 0,2 m,  ścieżki  pomiarowej  analizatora 
gazowego  lBskalar B = 0,01 m  oraz  odległości między czujnikami  lBpopB = lBwzd B = 0,5 m (lewy rysunek) 

i lBpopB = lBwzd B = 0,0 m (prawy rysunek) 
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3.5.5. Analityczne rozwiązanie układu równań uwzględniającego poprawki 
pomiarowe 

 
Omówione w tym rozdziale poprawki aparaturowe zawierają układy równań, 

w których zmienne są ze sobą wzajemnie powiązane. W stosowanej obecnie 
praktyce pomiarowej istnieją dwa podejścia do wyznaczenia skorygowanych 
strumieni: 

– iteracyjne rozwiązanie aż do momentu gdy kolejna iteracja nie powoduje 
zmiany wartości strumienia więcej niż ustalona wartość progowa, np. 0,01% 
(Mauder, Foken 2004); 

– analityczne rozwiązanie odpowiedniego układu równań (Horst 2003; Oncley 
i in. 2007).  
Różnice pomiędzy obydwoma metodami są nieznaczące (Mauder i in. 2006; 

Mauder i in. 2007), dlatego ze względu na efektywność numeryczną 
korzystniejsze jest stosowanie podejścia analitycznego. Najczęściej stosowane 
są wzory podane przez Horsta (2003): 
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gdzie [ ])1(151,0 −⋅+⋅= μqCtc , wd MMμ /= , dw ρρσ /=  to średnia wartość 
współczynnika zmieszania, a '' sTw  i '' wKHρw oznaczają mierzone przez 
anemometr akustyczny i higrometr kryptonowy strumienie w formie 
kinematycznej. Współczynnik A jest uproszczoną formą poprawki na straty 
spektralne uwzględniającą jedynie straty wynikające z oddalenia czujników: 
 

)/2exp()/2exp( zsnπusfπA mm ⋅⋅=⋅⋅= ,    (3.64) 
 
gdzie: 

 
22 )cos()cos( αnαnn mymxm ⋅+⋅= ,    (3.65) 

 
α oznacza kąt między kierunkiem wiatru a przesunięciem czujników (α = 0  
w przypadku gdy wiatr wieje wzdłuż linii łączącej oba czujniki)  
zaś współczynniki nBmxB i n BmyB określają relacje: 
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Rys. 3.15.  Porównanie skorygowanych (QBH,korB, QBE,kor B)  i  nieskorygowanych  (QBH,s B, QBE,KHB) 
wartości strumienia  ciepła  jawnego  (górny rysunek)  i  strumienia  ciepła  utajonego   
   (dolny rysunek) dla pomiarów wykonywanych w Łodzi na posterunku przy ul. Narutowicza 88 
 
Przedstawiony na rysunku 3.15 przykład strumieni turbulencyjnych 
skorygowanych zgodnie z równaniami 3.63 oraz strumieni nieskorygowanych 
pokazuje sumaryczny wpływ poprawek w warunkach pomiarów prowadzonych 
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w Łodzi. W przypadku strumienia ciepła jawnego poprawka jest stosunkowo 
niewielka – nieskorygowany strumień jest zawyżony o wartości z rzadka 
przekraczające 10 W·mP

–2
P. Znacznie silniejszy jest wpływ analizowanych 

poprawek na strumień ciepła utajonego. Chociaż nieskorygowane wartości QBEB  
są najczęściej niższe od wartości rzeczywistych o mniej niż 20 W·mP

–2
P, to przy 

optymalnej kombinacji obserwowanych w Łodzi parametrów 
meteorologicznych wpływających na strumień ciepła utajonego można 
oczekiwać, że rzeczywista wartość QBEB będzie wyższa od wartości 
nieskorygowanej nawet o 60–70 W·mP

–2
P. W przypadku strumienia ciepła 

jawnego największe różnice między wartością nieskorygowaną a skorygowaną 
nie powinny przekraczać 20 W·mP

–2
P. 

 
3.6. Obszar  źródłowy czujników 
 

Problem obszaru źródłowego ma kluczowe znaczenie w metodyce 
pomiarów bilansu energetycznego. Obszar źródłowy określa w sposób 
procentowy, w jakim stopniu najbliższe otoczenie punktu pomiarowego wpływa 
na wartość mierzonej wielkości. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku 
stosunkowo niejednorodnej powierzchni miejskiej. Znajomość obszaru 
źródłowego umożliwia bowiem choćby jakościową interpretację wpływu typu 
zabudowy na otrzymane wyniki. Analiza potencjalnego obszaru źródłowego jest 
też wyjątkowo istotna w fazie planowania lokalizacji punktu pomiarowego. 
Niestety, w praktyce wybór lokalizacji punktu pomiarowego na obszarze 
miejskim ograniczony jest wieloma praktycznymi względami. Znajomość 
obszaru źródłowego znacznie jednak pomaga w poprawnej analizie wyników. 
Poważnym problemem związanym z analizą bilansu cieplnego jest rozbieżność 
obszarów źródłowych różnych czujników. Jedynie w wyjątkowych wypadkach 
obszar źródłowy czujników mierzących składowe bilansu radiacyjnego pokrywa 
się z obszarem źródłowym czujników strumieni turbulencyjnych.  

Wyznaczenie obszaru źródłowego czujników radiacyjnych jest stosunkowo 
proste. W przypadku strumieni turbulencyjnych nastręcza ono znacznie 
większych trudności. Zagadnienie obszaru źródłowego było sygnalizowane 
przez Pasquilla (1972) już w latach 70. Praktycznie jednak aż do początków  
lat 90. XX w. brak było kryteriów jego wyznaczania opartych na mocnych 
podstawach fizycznych. Przy wyborze lokalizacji punktu pomiarowego  
w badaniach mikrometeorologicznych powszechnie stosowano empiryczne 
kryterium 1 : 100 (będące uproszczoną wersją potęgowego „prawa 4/5”), 
zgodnie z którym obszar źródłowy czujnika rozciągał się na powierzchni  
o długości odpowiadającej (od strony nawietrznej) stukrotnej wysokości,  
na której wykonywano pomiary. Na przykład przyrządy pomiarowe 
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umieszczone na wysokości 25 m „odczuwały” wpływ podłoża z odległości aż do 
2,5 km. Chociaż kryterium to nie pozwala na poprawne wyznaczenie obszaru 
źródłowego (Leclerc, Thurtell 1990), może ono być w dalszym ciągu stosowane 
w celu wstępnej estymacji lokalizacji czujnika (Horst, 2000). Rozwój technik 
pomiarowych i wzrost zainteresowania pomiarami strumieni turbulencyjnych 
stworzyły konieczność dokładniejszego oszacowania obszaru źródłowego. 

Pierwotna koncepcja Pasquilla (1972) polegała na wykorzystaniu 
gaussowskiego modelu smugi ze źródła punktowego. Jeżeli założymy,  
że czujnik umieszczony na wysokości zBmB jest emiterem pewnej wielkości 
skalarnej, to jej wartości przy powierzchni ziemi mogą być dla tego modelu 
wyliczone w stosunkowo prosty sposób. Odwracając pole wiatru otrzymuje się 
informację, w jakim stopniu poszczególne elementy powierzchni składają się na 
mierzoną przez czujnik wielkość. Podstawową wadą modelu Pasquilla było 
założenie o gaussowskim charakterze dyspersji zarówno w kierunku 
prostopadłym, jak i równoległym do kierunku wiatru, oraz założenie  
o jednorodności obszaru źródłowego.  

Obecnie najczęściej stosowane są trzy podejścia o różnym stopniu 
złożoności (Vesala i in. 2004). Stosunkowo najprostsze jest podejście 
analityczne (Schmid, Oke 1990; Schuepp i in. 1990; Horst, Weil 1992; Schmid 
1994, 1997; Horst 1999, 2001; Haenel, Grünhage 1999; Hsieh i in. 2000), które 
– podobnie jak model Pasquilla – bazuje na analitycznym rozwiązaniu modeli 
dyspersji. W obecnych modelach poprawione zostały funkcje opisujące 
dyspersję w różnych typach równowagi. Wykorzystują one teorię Monina–
Obuchowa w wyznaczaniu profilu średniej prędkości wiatru, średniej wysokości 
smugi i współczynników dyfuzji turbulencyjnej. Większość z modeli tego typu 
bazuje na podobnym formalizmie matematycznym, przyjmując gaussowski 
rozkład smugi w kierunku prostopadłym do kierunku prędkości wiatru. 
Obliczenia wykonywane dla smugi z odwróconym polem wiatru ograniczają 
jednak stosowalność modeli analitycznych do przypadków poziomo 
homogenicznego pola pionowego profilu wiatru i współczynników dyfuzji 
turbulencyjnej (Schmid 2002).  

Większą dokładnością cechują się metody stochastycznego modelowania 
Largrangea (Leclerc, Thurtell 1990; Hsieh i in. 1997). Podejście to umożliwia 
poprawną analizę różnych typów przepływu w warstwie granicznej, włączając 
przepływy niestacjonarny. Również w przypadku silnie rozwiniętej konwekcji, 
kiedy trajektorie są niegaussowskie, stochastyczne modele Lagrangea (w skrócie 
modele LS) dają zdecydowanie lepsze wyniki od modeli analitycznych.  
W modelach tych niezależnie oblicza się tory wielu cząstek. Ewolucję położenia 
(xBi B, i = 1, 2, 3) cząstki w czasie dt opisuje równanie (Schmid 2002): 
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dxBiB = u Bi B·dt,        (3.67) 
 

w którym składowe prędkości są modelowane procesem Markowa pierwszego 
rzędu określonym równaniem Langevina: 
 

duBi B = aBi B(xBi B , t , uBi B) · dt + bBiB(xBi B , t , uBiB) · dε.      (3.68) 
 

Współczynniki aBiB i bBiB są nieliniowymi funkcjami czasu, położenia i prędkości,  
a dε jest gaussowską zmienną losową o zerowej wartości średniej i odchyleniu 
standardowym rzędu dt. Pierwszy człon równania opisuje składnik 
deterministyczny, drugi stochastyczny. Dwa podstawowe podejścia do modeli 
LS to modelowanie „w przód”, w którym bada się tory cząstek wyemitowanych 
z powierzchni ziemi i sprawdza, które z nich trafią w czujnik oraz modelowanie 
„wstecz”.  

W modelowaniu wstecz, podobnie jak w analitycznych modelach smugi,  
oś czasu zostaje odwrócona, a obszar źródłowy określa statystyczny rozkład 
punktów na powierzchni ziemi, w które trafią cząstki wyemitowane przez 
czujnik (Flesch i in. 1995). Podstawowym ograniczeniem modeli LS jest 
konieczność wykorzystywania predefiniowanego pola turbulencji określanego 
na podstawie pomiarów, założeń teoretycznych bądź modeli turbulencyjnych  
z różnym stopniem domykania. 

 Wady powyższej pozbawione są techniki wykorzystujące modelowanie 
metodą wielkich wirów (LES – large eddy simulation) (Deardorff 1972; Moeng 
1984; Sorbjan 1989; Hadfield 1994; Leclerc i in. 1997; Moeng, Sullivan, 2002). 
Mimo iż metody te najlepiej modelują turbulencyjny transport mierzonej 
wielkości, ich praktyczne wykorzystanie ograniczone jest dużymi, zwłaszcza  
w przypadku złożonej geometrii podłoża, wymaganiami obliczeniowymi. 
Dlatego częściej są one stosowane jako techniki weryfikacji prostszych metod. 
Ograniczenia wydajności obliczeniowej powodują, że w dalszym ciągu  
w praktyce najczęściej wykorzystywane są proste metody analityczne. 
Dodatkowo, jak pokazali Kljun i in. (2004), odpowiednio przeskalowane funkcje 
śladu dla stosunkowo szerokiego zakresu stratyfikacji i wysokości czujnika 
wykazują cechę podobieństwa. Tak przeskalowane krzywe mogą posłużyć  
do względnie prostego wyznaczania obszaru źródłowego. 

Należy również wspomnieć, że większość metod pozwala na dość poprawne 
oszacowanie obszaru źródłowego jedynie w przypadku równowagi chwiejnej. 
Przy silnie stałej stratyfikacji atmosfery uwarstwienie stabilnej warstwy 
granicznej może powodować poziome przenoszenie mierzonej wielkości na 
znaczne odległości praktycznie bez wymiany z podłożem. Typowa skala 
czasowa w stabilnej warstwie granicznej jest rzędu kilku godzin (Stull 1988).  
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Na przykład czujnik umieszczony na wysokości 20 m przy prędkości tarciowej 
0,1 m·sP

–1
P „odczuwa” wpływ gruntu po upływie ponad 5 godz. Dla porównania, 

skala czasowa w warstwie konwekcyjnie wymieszanej jest rzędu kilkunastu 
minut. Dodatkowo, w stabilnej warstwie granicznej możliwe jest występowanie 
turbulencji jedynie na pewnych poziomach. Jest więc prawdopodobne,  
że czujnik umieszczony na pewnej wysokości mierzy charakterystyki 
turbulencyjne niezwiązane z procesami zachodzącymi na powierzchni. Uwagi te, 
chociaż bezpośrednio związane z wyznaczaniem obszaru źródłowego, dotyczą 
bardziej ogólnego problemu stosowalności metody kowariancji wirów  
w przypadku silnie stałej stratyfikacji atmosfery. 

W pomiarach prowadzonych na obszarach zurbanizowanych jedną  
z najszerzej stosowanych metod wyznaczania obszaru źródłowego jest 
procedura zaproponowana przez Schmida (1994, 1997) (modele SAM i FSAM 
dostępne na stronie http://www.indiana.edu/~climate/SAM). Jest ona bardzo 
podobna do równie popularnego algorytmu zaproponowanego przez Horsta  
i Weila (Horst, Weil 1992; Horst 1999). Z tego względu metodyka wykorzystana 
w tych modelach zostanie szerzej scharakteryzowana. Należą one do grupy 
modeli, w których stosuje się analityczne rozwiązanie dwuwymiarowego 
równania dyfuzji z wykorzystaniem teorii K oraz aproksymacji profilu wiatru  
i współczynników dyfuzji bazującej na teorii Monina–Obuchowa.  

 
3.6.1. Definicje funkcji śladu i obszaru źródłowego 
 

Wartość dowolnej fizycznej wielkość ξ podlegającej pasywnej dyfuzji 
mierzonej w pewnym punkcie o współrzędnych x, y, zBmB jest wynikiem 
superpozycji wpływów pochodzących od wszystkich źródeł znajdujących się  
w jego otoczeniu. W szczególności, jeśli źródła rozmieszczone są  
na powierzchni o ustalonej wysokości, zB0B, oraz pole turbulencji jest poziomo 
homogeniczne wartość mierzonego parametru zależy jedynie od odległości 
między punktem pomiarowym a źródłem: 

 

∫ ∫
∞

∞− ∞−

−−−=
x

mξm dydxzzyyxxfyxQzyxξ ''),','()','(),,( 0 ,     (3.69) 

 
gdzie QBξB opisuje pole emisji powierzchniowej wielkości ξ, a f jest odpowiednią 
funkcją wagową określającą, jaka część wyemitowanej wielkości dociera  
do miernika. Funkcja ta w literaturze nosi nazwę funkcji wagowej obszaru 
źródłowego (source weight function – Schmid, Oke 1990; Schmid 1994) lub 
funkcji śladu (footprint function – Leclerc, Thurtell 1990; Horst, Weil 1992). 
Funkcja śladu zależy zarówno od rodzaju mierzonego parametru (jest różna  
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dla wartości skalarnych, strumieni turbulencyjnych czy promieniowania), 
warunków atmosferycznych (stanu równowagi, prędkości wiatru),  
jak i charakterystyki otoczenia miejsca obserwacji (współczynnik szorstkości). 
W przypadku wielkości skalarnych i ich strumieni turbulencyjnych funkcja śladu 
ma kształt podobny do rozkładu normalnego w kierunku prostopadłym  
do kierunku wiatru i asymetrycznego rozkładu wydłużonego w kierunku 
nawietrznym (rys 3.16). Maksymalną wartość tej funkcji, fBmaxB, obserwuje się  
w pewnej odległości od czujnika natomiast bezpośrednio pod czujnikiem 
funkcja f maleje prawie do zera. Właściwość tę stosunkowo dobrze opisują 
nawet proste modele, jak na przykład podany w formie funkcji skumulowanej 
przez Gasha (1986) i zróżniczkowany przez Schueppa i in. (1990) wzór 
opisujący f dla strumieni turbulencyjnych na osi wiatru w przypadku równowagi 
obojętnej (rys 3.17): 
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gdzie U – średnia prędkość wiatru, k – stała von Karmana.  

 
 
 

 
 

Rys. 3.16. Funkcja śladu i obszar źródłowy czujników turbulencyjnych  
(na podstawie: Schmid 1997) 
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Rys. 3.17. Funkcja śladu wzdłuż kierunku wiatru dla przykładowych wartości U/uB*B  
liczona ze wzoru Schueppa i in. (1990) 

 
Funkcja śladu dostarcza informacji o względnym udziale poszczególnych 

punktów emisji w całkowitej wartości ξ(x, y, zB0 B). Zgodnie z ideą odwróconej 
smugi w analizowanych modelach pole emisji w równaniu (3.69) ogranicza się 
do źródła punktowego umieszczonego w miejscu pomiaru: 

 
QBξ B(x’,y’) = QBξ,u · δ(x – x’) · δ(y – y’).     (3.71) 
 

Wartość mierzona w punkcie pomiarowym (0, 0, zBmB) jest wtedy (równ. 3.69) 
proporcjonalna do funkcji śladu: 
 

 ξ(0, 0, zBmB) = QBξ,u B· f(–x, –y, zBm B– zB0 B).     (3.72) 
 
Chociaż obszar źródłowy określony przez granice całkowania w równaniu (3.69) 
jest nieskończony, oczywiste jest, że na wartość mierzoną w ustalonym punkcie 
pomiarowym wpływ mają jedynie źródła rozmieszczone na ograniczonej 
powierzchni. Dlatego Schmid i Oke (1990) wprowadzają pojęcie obszaru 
źródłowego na poziomie P, jako obszaru, który daje określony udział, P,  
w mierzonej wielkości. Na przykład obszar, z którego pochodzi połowa 
(P = 0,5) lub 90% (P = 0,9) ξ. Obszarów o określonym P można wyznaczyć 
nieskończenie wiele. Najmniejszy z tych obszarów (charakteryzujący się 
największymi wartościami f) ten, który najbardziej efektywnie wpływa  
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na mierzoną wartość nosi nazwę obszaru źródłowego (ΩBPB) na poziomie P. 
Matematycznie zależność tę określa równanie: 
 

∫ ∫∫∫
+∞

∞−

∞

−−=
0

0
Ω

0 ),,(),,( dxdyzzyxfdxdyzzyxfP mm
P

,      (3.73) 

 
w którym dla uproszczenia układ współrzędnych został wybrany tak aby xBmPB

 
P= 0  

i yBmPB

 
P= 0. 

 
3.6.2. Wyznaczanie funkcji śladu i obszaru źródłowego  

pasywnych wielkości skalarnych 
 

W celu jawnego wyznaczenia funkcji f dla pasywnej wielkości skalarnej ξ  
w analitycznych modelach smugi wartość (stężenie) mierzonej w punkcie 
(x, y, z) wielkości można otrzymać przyjmując założenie, że dyspersja  
w kierunku y, prostopadłym do kierunku wiatru, jest niezależna od wysokości, z, 
a dyspersja pionowa jest niezależna od y. W ogólnej postaci wzór na stężenie 
mierzonej wielkości przyjmuje w tym przypadku postać (Horst, Weil 1992): 

 
),(),(),,( , zxDyxDQzyxξ zyuξ ⋅⋅= ,    (3.74) 

 
w którym DByB, DBz B są funkcjami opisującym poziomy i pionowy rozkład mierzonej 
wielkości. Porównanie wzorów 3.72 i 3.74 pozwala wyznaczyć funkcję śladu 
wielkości skalarnej: 
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W modelu Schmida (dla wielkości skalarnej model ten nosi nazwę SAM)  
do wyznaczenia funkcji DByB, DBz B wykorzystano wzory podane przez Gryninga i in. 
(1987) oraz van Uldena (1978). Pozioma dyfuzja w kierunku prostopadłym  
do kierunku wiatru może być opisana wzorem Gaussa:  
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gdzie σByB oznacza odchylenie standardowe smugi w kierunku y, które może być 
przybliżone przez wartość, σBvB, odchylenia standardowego prędkości wiatru  
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w kierunku y i efektywną prędkość smugi U(x): σByB = σBvB·x / U (Pasquill, Smith 
1983). Dyfuzja w kierunku pionowym ma natomiast niegaussowski charakter,  
a stężenie wzdłuż osi wiatru (wartość scałkowana prostopadle do osi wiatru) 
wynosi: 
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gdzie s jest tzw. parametrem kształtu, z określa średnią wysokość smugi, a A i B 
są współczynnikami określonymi jako: 
 

)/1(Γ
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sB = .     (3.78) 

 
Funkcja Г jest zdefiniowana jako: 
 

∫
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Parametrem kształtu, s, w prostych modelach może być określany jako 1 
w przypadku stratyfikacji chwiejnej, 1,5 – dla stratyfikacji obojętnej  
i 2 – dla stratyfikacji stałej (Horst 1999). W modelu SAM wyznaczany jest on na 
podstawie bezwymiarowych funkcji stabilności atmosfery Φ BmB, Φ Bh B, ΨBmB teorii 
podobieństwa Monina–Obuchowa (Gryning i in. 1987): 
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, dla L < 0,  (3.80a) 

oraz 
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Równania te są różnicową postacią bardziej ogólnej zależności (Gryning i in. 
1983): 
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Zależność parametru s od długości Obuchowa, L, dla wysokości 25 m  
i przykładowych wartości współczynnika szorstkości, zB0 B, przedstawia rys. 3.18.  
 

 
 

Rys. 3.18. Zależność parametru stabilności, s, liczonego ze wzoru 3.80 od długości Obuchowa, L, 
dla przykładowych wartości współczynnika szorstkości, zB0B 

 
Haenel i Grünhage (1999) poddali krytyce równania (3.80) ze względu  

na niefizyczne zachowanie skumulowanej funkcji DBz B(x, y) w granicy x → ∞ 
(∫B0 PB

∞
PDBz B(x, y) dx > 1), podając jednocześnie alternatywne formuły określające 

parametr stabilności i wartość DBz B(x, y). Model Haenela i Grünhagego 
wykorzystuje potęgowe wzory na profile wiatru i współczynnik dyfuzji 
turbulencyjnej zamiast profili z teorii Monina–Obuchowa. Horst (2001) pokazał 
jednak, że ograniczenia wskazane przez Haenela i Grünhagego są wynikiem 
uproszczeń wynikających z przybliżenia równań, których dokładne rozwiązania 
można otrzymać na drodze numerycznej, a nie niefizycznego zachowania 
modelu wykorzystującego równanie (3.81). Dlatego w modelu FSAM nałożono 
ograniczenia na parametr s liczony ze wzorów (3.80) tak, aby jego wartość 
spełniała warunek 1 < s < 2. Ze względu na efektywność obliczeń 
numerycznych w omawianym modelu, tak jak w większości modeli 
analitycznych, współczynnik c przyjmuje wartość c = 0,6. Jego dokładne 
wyznaczenie wymagałoby bowiem numerycznego całkowania funkcji:  
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Funkcje stabilności (wz. 2.35), Φ, w omawianym modelu przyjmują postać: 
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Poprawka stabilności do logarytmicznego profilu wiatru, ΨBmB, w przypadku 
równowagi chwiejnej określona jest równaniem 2.37 z wartościami parametrów 
γB1 B = 16 i βB1B = 5. Średnia wysokość smugi definiowana jest jako: 
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Różniczkując powyższe równanie, otrzymujemy: 
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Stosując eksponencją postać DBz B oraz teorię K równanie to można przepisać do: 
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Zastosowanie teorii Monina–Obuchowa do parametryzacji profilu wiatru  
i współczynnika K prowadzi do (van Ulden 1978): 
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gdzie k – stała von Karmana.  
Współczynnik p w niewielkim stopniu zależy od parametru kształtu s  
i najczęściej przyjmuje się jego stałą wartość: p = 1,55. Wyznaczenie średniej 
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wysokości smugi możliwe jest poprzez numeryczne scałkowanie wzoru (3.88). 
Praktycznie wygodniej jest jednak wykorzystać analityczne rozwiązanie 
określające, jaką odległość musi przebyć smuga aby osiągnąć wysokość ,z  
które w przypadku równowagi chwiejnej (L < 0) przyjmuje postać: 
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a przypadku równowagi stałej (L > 0): 
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Wartości funkcji )(xzz = wyznaczane są numerycznie z powyższych zależności. 
Podobnie efektywna prędkość smugi definiowana jako: 
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(u(z) – profil pionowy wiatru) może być przybliżona przez (van Ulden 1978): 
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Równania (3.76)–(3.91) pozwalają wyznaczyć funkcje śladu wielkości skalarnej. 
Wyznaczenie obszaru źródłowego, ΩBPB, na poziomie P wymaga zastosowania 
równania (3.73) dla funkcji (3.75): 
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Niestety, wyznaczenie zarówno φBPB jak i φBtotB jest stosunkowo trudne.  

Ze względu na fakt, że ∫
∞

∞−
=1dyDy , obliczanie φBtotB  można uprość do: 
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),( dxxzDztotϕ .      (3.93) 

 

 

 
 

Rys. 3.19. Przebiegi funkcji DBz B(x) (górny wykres) oraz f(x, y = 0) = DBz B(x) · DByB(y = 0) (dolny 
wykres) dla różnych wartości długości Obuchowa L (z = 25 m, uB*B = 1 m·sP

–1
P) 
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Obliczenie powyższej całki jest możliwe jedynie w przypadku równowagi 
chwiejnej, kiedy DBzB → 0 dla x → ∞ (Schmid 1994). W przypadku równowagi 
stałej funkcja DBz B nie zanika w nieskończoności i wyznaczenie całki (3.93)  
nie jest możliwe. Jeżeli jednak uwzględnić wpływ dyspersji w kierunku 
prostopadłym do kierunku wiatru, to ze względu na zależność: σBy B = σBv B · x / U, 
wartość funkcji śladu staje się bardzo mała dla dużych x (rys. 3.19).  
Dlatego w celu praktycznego wyznaczenia obszaru źródłowego Schmid (1994) 
proponuje zmodyfikowaną definicję φBtotB: 
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Zgodnie z tą definicją jako nieznaczący uznaje się wpływ z obszaru, dla którego 
funkcja śladu spada poniżej 1% jej maksymalnej wartości. Wybór wartości 
progowej jest w tym wypadku zupełnie arbitralny. Chociaż prezentowane w tym 
opracowaniu wyniki pochodzą z programu napisanego przez autora  
w środowisku Matlab, zachowano 1% próg wartości φBtotB. Wartości, fBPB, funkcji 
śladu określające izoplety na poziomie P wyznaczono na podstawie 
skumulowanych wartości f z obszaru φBtotB unormowanych przez φBtotB. 
 
3.6.3. Wyznaczanie funkcji śladu i obszaru źródłowego  

strumieni pasywnych wielkości skalarnych 
 

Wyznaczenie funkcji śladu i obszaru źródłowego dla strumieni pasywnej 
wielkości skalarnej ξ  możliwe jest poprzez zastosowanie podobnej procedury 
jak w przypadku wyznaczania funkcji śladu i obszaru źródłowego samego ξ. 
Odpowiednia procedura została przedstawiona przez Horsta i Weila (1992)  
i zastosowana w kolejnych wersjach modelu Horsta (1999, 2001) oraz modelu 
Schmida (1994, 1997). 

Zgodnie z teorią K pionowy strumień, FBξB, wielkości skalarnej ξ może być 
sparametryzowany przez pionowy gradient tej wielkości (wz. 2.15): 

 

z
ξKFξ ∂
∂
⋅−= .       (3.95) 

 
Wstawiając do powyższego równanie (3.74) otrzymujemy: 
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gdzie yF oznacza scałkowany poprzecznie do kierunku wiatru strumień 
wielkości skalarnej ξ. Z równania tego wynika, że podobnie jak w przypadku 
funkcji śladu wielkości skalarnej dyfuzja w kierunku pionowym i w kierunku 
prostopadłym do osi wiatru mogą być traktowane niezależnie. Całkując II zasadę 
dynamiki zapisaną w postaci dwuwymiarowego równania adwekcji: 
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otrzymujemy: 
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Wykorzystując właściwość, że w modelu odwróconej smugi przyjmuje się 
występowanie źródła jedynie w punkcie x = 0 ( )(),( 0 xFzxF u

y δ⋅= ), funkcję 
śladu strumieni turbulencyjnych można dla x > 0 zdefiniować jako: 
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Wykorzystując wcześniejsze wzory na współczynnik DBzB, Horst i Weil (1992) 
podali analityczne przybliżenie scałkowanej poprzecznie do kierunku wiatru 
funkcji śladu strumieni turbulencyjnych: 
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Rys. 3.20. Funkcje śladu dla strumieni turbulencyjnych w przypadku równowagi chwiejnej  
(L = –100) i stałej (dolny rysunek, L = 150). Elipsami zaznaczono obszary źródłowe na poziomach 
25%, 50% i 90%. Czujnik umieszczony na wysokości 30 m w punkcie (0,0). Prędkość tarciowa 
1,5 m·sP

–1
P, odchylenie standardowe prędkości wiatru w kierunku y, σByB = 2,5 m·sP

–1
P. Strzałka oznacza 

                                                                        kierunek wiatru 



 

 

102 

Obszar źródłowy na poziomie P jest w przypadku strumieni turbulencyjnych 
definiowany analogicznie jak w przypadku wielkości skalarnych: 
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Chociaż teoretycznie φBtotFB = 1 (Schmid 1994), zastosowanie analitycznych 
przybliżeń ograniczających czasochłonność obliczeń powoduje, że warunek ten 
nie zawsze jest spełniony. Dlatego w celu wyznaczenia obszarów źródłowych  
na poziomie P w prezentowanych przykładach zastosowano taką samą 
procedurę jak w przypadku wartości skalarnych.  

Przykład funkcji śladu dla równowagi chwiejnej (L = –100 m) i równowagi 
stałej (L = 150 m) czujnika umieszczonego na wysokości 30 m dla prędkości 
tarciowej u B*B = 1,5 m·sP

–1
P i odchylenia standardowego prędkości wiatru  

w kierunku y, σBy B = 2,5 m·sP

–1
P, przedstawiono na rysunku 3.20. Zaznaczone 

elipsami 25%, 50% i 90% obszary źródłowe wykazują silną zależność od stanu 
równowagi. W przypadku równowagi chwiejnej maksimum funkcji śladu 
obserwuje się w odległości 52 m od czujnika. Dla omawianego przypadku 
równowagi stałej odległość ta wzrasta prawie trzykrotnie do 152 m. Obszar 
źródłowy P = 50% dla równowagi chwiejnej obejmuje 0,025 kmP

2
P i mieści  

się w granicach: 13,7 m < xBy=0B < 192,5 m, –145,8 m < yBx=167.5mB < 145,8 m.  
Dla równowagi stałej obszar źródłowy wzrasta do ponad 0,29 kmP

2
P,  

a odpowiednie wymiary elipsy to 43 m <  xBy=0B < 904 m, –216 m < yBx=462mB < 216 m. 
Chociaż omówiona powyżej metoda bazująca na sukcesywnie rozwijanych 

modelach Schmida (model FSAM) i Horsta należy do najbardziej popularnych, 
w ostatnich latach pojawiły się alternatywne metody analityczne umożliwiające 
wyznaczenie scałkowanej poprzecznie do kierunku wiatru funkcji śladu.  
Jedna z nich (nazywana dalej modelem HG) to wspomniana już wcześniej 
metoda Haenela i Grünhagego (1999). Funkcja (3.100) przyjmuje wtedy postać: 
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gdzie BB2B = BP

(s – 1) / 2
 · PГ(1 / s) / Г[(1 + s) / 2s], a parametr s określa formuła: 
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Drugi z alternatywnych modeli (Hsieh i in. 2000 – dalej nazywany HKC) 
powstał jako kombinacja wcześniejszego modelu typu Lagrangea (Hsieh i in. 
1997) i analizy wymiarowej. Scałkowana poprzecznie do kierunku wiatru 
funkcja śladu dana jest w tym modelu wzorem: 
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w którym D, P są odpowiednimi stałymi zależnymi od stanu równowagi a zBu B jest 
nową skalą wysokości otrzymaną z analizy wymiarowej: 
 

( )( )mmmu zzzzzz /1/ln 00 +−= .     (3.105) 
 
Funkcje y

Ff otrzymane różnymi metodami mają podobny kształt, lecz różnią się 
w wyznaczaniu odległości, xBfmaxB, dla której obserwuje się ich maksimum. 
Przykładową zależność xBfmaxB od parametru stabilności zBmB/L dla zBmB = 30 m  
i współczynnika szorstkości zB0 B = 2 m przedstawia rysunek 3.21. Największe 
różnice pojawiają się w przypadku silnie stałej stratyfikacji atmosfery.  
 

 
 
Rys. 3.21. Zależność odległości, xBmB, w jakiej od czujnika znajduje się maksimum funkcji śladu 
(scałkowanej poprzecznie do kierunku wiatru) w funkcji parametru stabilności z/L.  
               Wartości liczone różnymi metodami dla współczynnika szorstkości zB0B = 2 m 
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Dla dużych wartości zBmB/L model HKC daje znacznie niższe wartości xBfmax B  
niż dwa pozostałe. Jednakże dla lekko stałej stratyfikacji i stratyfikacji obojętnej 
maksimum funkcji śladu dla tego modelu znajduje się w większej odległości  
od czujnika. W przypadku równowagi obojętnej sytuacja jest odwrotna. Model 
HKC praktycznie nie dopuszcza, aby xBfmaxB znajdowało się blisko czujnika  
(w analizowanym przypadku bliżej niż 10 m). Pozostałe modele nie posiadają 
tego ograniczenia, jednakże FSAM staje się niestabilny dla bardzo chwiejnej 
równowagi (zBmB/L <  –2 w analizowanym przypadku). W praktyce powyższe 
różnice nie są zbyt istotne. Dla rzeczywiście obserwowanego zakresu 
zmienności zBmB/L różnice między modelami nie są duże. Należy również 
pamiętać, że koncepcja smugi wykorzystywana w modelach analitycznych sama 
w sobie jest dosyć uproszczonym modelem rzeczywistej smugi. Ponieważ każdy 
z omawianych modeli posiada słabe punkty wynikające z uproszczeń 
parametryzacji, trudno stwierdzić, który z nich daje wyniki najbardziej zbliżone 
do rzeczywistego obszaru źródłowego. Odpowiednie dane doświadczalne  
są w tym wypadku bardzo ubogie, niewystarczające do rzetelnej weryfikacji. 
Pomimo trudności z określeniem φBtotB (zarówno w przypadku wielkości 
skalarnych, jak i ich strumieni) wyznaczenie obszaru źródłowego na poziomie P 
jest stosunkowo proste dla stałych wartości parametrów wejściowych takich jak 
kierunek wiatru, prędkość tarciowa, długość Obuchowa i współczynnik 
szorstkości. W celu syntezy wyników pomiarów składników bilansu 
energetycznego często przedstawia się jednak wartości strumieni uśrednione dla 
wybranych przypadków (np. średni dobowy przebieg składników bilansu 
cieplnego w miesiącu). Funkcja śladu może być wtedy obliczona jako 
superpozycja funkcji śladu dla wszystkich analizowanych przypadków. 
Znacznie trudniej jest w tym wypadku wyznaczyć izoplety obszaru źródłowego. 
Metodyka przyjęta przez Schmida (1994, 1997) w modelach SAM i FSAM nie 
daje dobrych rezultatów ze względu na potencjalną wielomodalność funkcji 
śladu. Dlatego w prezentowanym opracowaniu do wyznaczenia odpowiednich 
izoplet zastosowano procedurę wykorzystującą skumulowane wartości funkcji 
śladu fBFB (lub f w przypadku wielkości skalarnych) z odpowiednio wybranego 
obszaru ΩBtotB. Obszar ten określono jako taki, który całkowicie zawiera wszystkie 
wartości funkcji śladu spełniające warunek fBFB > 0,01fBF,max B dla wszystkich 
analizowanych przypadków. Jest on stosunkowo niewielki w przypadku 
równowagi chwiejnej. Dla równowagi silnie stałej i wysoko umieszczonych 
czujników (jak to ma miejsce przy pomiarach w mieście bądź w lesie) może on 
rozciągać się na wiele kilometrów, co ze względu na konieczność zachowania 
rozsądnej rozdzielczości czyni obliczenia bardzo czasochłonnymi. Z drugiej 
strony zachodzi pytanie o celowość wyznaczenia obszaru źródłowego 
w  przypadku  równowagi  stałej.   Chociaż jest  to  możliwe  rachunkowo,  skala 
czasowa procesów w stabilnej warstwie granicznej stwarza problemy z fizyczną  
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Rys. 3.22a. Obszary źródłowe na poziomach P = 25, 50, 75 i 90% dla punktu pomiarowego przy  
ul. Narutowicza 88 w Łodzi liczone algorytmem Schmida. Wartość średnia dla godzin 10–14  
  z 20 wybranych dni września 2005 r. charakteryzujące się pełnym cyklem dobowym obserwacji 
 
 

   
 
Rys. 3.22b. To samo co na rys. 3.22a lecz liczone algorytmem Haenela i Grünhagego (lewy 
                                 rysunek) oraz algorytmem Hsieha i in. (prawy rysunek) 
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interpretacją tak wyznaczonych obszarów źródłowych.  Dlatego w praktyce 
najczęściej wyznacza się obszary źródłowe dla równowagi chwiejnej bądź 
obojętnej. Ponadto w przypadku silnie stałej równowagi strumienie 
turbulencyjne są bliskie zera i mają niewielkie znaczenie w całkowitym bilansie 
energetycznym.  

Przykłady obszaru źródłowego liczonego dla średnich miesięcznych 
wartości strumieni turbulencyjnych zaprezentowano na rysunku 3.22. Izoplety 
określają obszary źródłowe na poziomach P = 25, 50, 75 i 90%. Czujnik 
umieszczony był na wysokości 42 m na punkcie pomiarowym przy 
ul. Narutowicza 88 w Łodzi. Okres obserwacji obejmuje 20 wybranych dni  
z września 2005 r. charakteryzujących się pełnym dobowym cyklem pomiarów 
strumieni turbulencyjnych (dni użyte do liczenia średniego dobowego przebiegu 
strumieni turbulencyjnych w tym miesiącu). Obszary źródłowe liczono  
dla godzin 10–14 charakteryzujących się chwiejną równowagą atmosfery  
(–1,0 < z · Bm B/ L < –0,05). Przedstawione wyniki w niewielkim stopniu zależą  
od metody wyznaczania funkcji śladu. Dla dużych wartości P algorytm Schmida 
daje nieco mniejsze obszary źródłowe niż algorytmy HG oraz HKC, które 
prowadzą do bardzo zbliżonych rezultatów. W przypadku małych P sytuacja jest 
odwrotna, co jest głównie wynikiem ograniczeń, jakie nakładają na xBfmaxB modele 
HG i HKC. Obszary źródłowe na poziomie P = 50% wynoszą w przypadku 
algorytmu Schmida 4,65·10 P

4
P mP

2
P, dla algorytmu HG to 4,22·10P

4
P mP

2
P, a dla HKC 

4,38·10P

4
P mP

2
P. Odpowiednie wartości na poziomie P = 90% to: 35,2, 38,2  

i 37,1·10P

4
P mP

2
P. Budzącą zastrzeżenia cechą modeli analitycznych jest pojawianie 

się „studni” funkcji śladu w punkcie umieszczonym bezpośrednio pod 
czujnikiem. Chociaż zjawisko to jest oczywistą konsekwencją przyjętych modeli 
matematycznych, wydaje się fizycznie nieuzasadnione,  aby procesy zachodzące 
na powierzchni gruntu znajdującej się bezpośrednio po czujnikiem zupełnie nie 
wpływały na mierzone strumienie. Sytuacja taka jest szczególnie mało 
prawdopodobna w omawianym przypadku funkcji śladu pomiarów 
prowadzonych w zmiennych warunkach meteorologicznych, jak również 
przypadku słabego wiatru i silnie rozwiniętej konwekcji. Pogląd ten 
potwierdzają rezultaty modelowania metodą Lagrangea, które wskazują,  
że podłoże zarówno bezpośrednio pod czujnikiem, jak również na pewnym 
niewielkim dystansie od strony nawietrznej mają znaczący wpływ na wartości 
mierzonych strumieni. 
 
3.6.4. Wyznaczanie funkcji śladu i obszaru źródłowego  

strumieni radiacyjnych 
 

W przypadku czujników radiacyjnych wyznaczenie funkcji śladu oraz 
obszaru źródłowego jest, w przeciwieństwie do wielkości skalarnych i strumieni 
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turbulencyjnych, stosunkowo proste. Sprowadza się ono do nieskompliko-
wanych obliczeń geometrycznych. Pomiary krótkofalowego promieniowania 
odbitego przez powierzchnię ziemi, K↑, i odpowiedniego promieniowania 
długofalowego, L↑ (promieniowanie własne powierzchni ziemi plus odbita część 
promieniowania zwrotnego atmosfery) wykonywane są zazwyczaj przez 
czujniki zamontowane poziomo na pewnej wysokości zBm, Bi skierowane  
w kierunku ziemi. Funkcja śladu tak zamontowanego czujnika w postaci płaskiej 
płytki o zaniedbywalnie małych rozmiarach może być wyznaczona za pomocą 
prawa kosinusów Lamberta. Podobnie jak w metodzie odwróconej smugi można 
przyjąć, że czujnik jest emitorem promieniowania, którego natężenie  
na powierzchni ziemi determinuje funkcję śladu. Zgodnie z prawem Lamberta 
natężenie promieniowania dF wyemitowanego z powierzchni czujnika w kąt 
bryłowy dω w kierunku θ do normalnej do powierzchni wynosi: 

 
ωdθIdFR ⋅⋅= cos ,      (3.106) 

 
gdzie I jest natężeniem promieniowania emitowanego z powierzchni czujnika. 
Związek między kątem bryłowym emisji a poziomym elementem powierzchni 
ziemi, dA, do jakiego dociera promieniowanie z kąta bryłowego, dω, określa 
geometryczny związek: 
 

dA
z
θωd

m
2

4cos
= .       (3.107) 

 
Zgodnie z definicją funkcji śladu: 
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gdzie r jest poziomą odległością od punktu pomiarowego. 

Ze względu na symetrię emitowanego promieniowania obszary źródłowe  
na poziomie P są kołami z środkiem znajdującym się pod punktem pomiarowym. 
Aby wyznaczyć obszar źródłowy na poziomie P należy obliczyć ilość energii 
docierającej do koła o promieniu r: 
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Ponieważ 
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IπdrrdFR ⋅=∫
∞

0
')'( ,      (3.110) 

 
więc na podstawie definicji obszar źródłowy na poziomie P wynosi: 
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Rys. 3.23. Zależność funkcji śladu (unormowanej przez jej maksymalną wartość), f BRB(r) / fBRB(0),  

oraz poziomu obszaru źródłowego, P, od poziomej odległości od czujnika promieniowania 
 
Zależność funkcji śladu i poziomu obszaru źródłowego od poziomej odległości 
od czujnika przedstawia rysunek 3.23. Obszar źródłowy na poziomie P = 50% 
obejmuje koło o promieniu równym wysokości, na której umieszczony jest 
czujnik. Koło o promieniu odpowiadającym trzykrotnej wysokości czujnika 
określa 90-procentowy obszar źródłowy, a 99% promieniowania dociera z koła  
o promieniu równym około 10-krotnej wysokości zBmB. Dla czujnika 
umieszczonego na wysokości 42 m daje to rBP=50%B = 42 m i rBP=90%B = 126 m. 
Porównując te wartości z przedstawionymi na rysunku 3.22 obszarami 
źródłowymi czujników turbulencyjnych, widać wyraźnie, iż obszary te nie 
pokrywają się. Obszary źródłowe promieniowania są zdecydowanie mniejsze  
i tylko w niewielkim stopniu obejmują obszary źródłowe mierzonych strumieni 
turbulencyjnych. Na pomiar promieniowania w największym stopniu wpływa 
bezpośrednie otoczenie punktu pomiarowego. Należy jednak podkreślić, że jest 
to wpływ największy w sensie funkcji wagowej, jaką jest funkcja śladu. 
Rzeczywista ilość promieniowania jaka dociera do czujnika z określonego 
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punktu podłoża zależy również od ilości promieniowania wyemitowanego  
(lub odbitego) w kierunku czujnika przez element powierzchni. Założenie  
o lambertowskim charakterze rozpraszania nie zawsze jest słuszne. Na przykład 
podczas pomiarów wykonywanych nad gładką powierzchnią wody przy niskim 
położeniu słońca odbicie ma wyraźnie kątowy charakter. Chociaż ilość odbitego 
przez element powierzchni wody promieniowania będzie taka sama dla 
elementów od strony słońca jak i przeciwnej, ilość promieniowania 
docierającego do czujnika będzie różna dla tych elementów. Obszar źródłowy 
będzie wtedy wyraźnie przesunięty w kierunku słońca. Zjawiska tego typu mogą 
zachodzić również podczas pomiarów wykonywanych w mieście. Przy niskich 
położeniach słońca odbicie promieniowania przez gładkie powierzchnie dachów 
może mieć podobnie „lustrzany” charakter. Hipotezę tę wydaje się potwierdzać 
typowy U-kształtny dobowy przebieg albedo miejskiego. 

 
3.7. Weryfikacja danych i ocena jakości wyników 
 

Pomiary metodą kowariancji wirów wymagają gromadzenia i obróbki 
bardzo dużej liczby danych. Zastosowanie komputerów umożliwia 
automatyzację tych procesów. Automatyzacja ta wiąże się jednak  
z niebezpieczeństwem uzyskania nieprawdziwych wyników będących 
rezultatem włączenia do obliczeń błędnych pomiarów wynikających  
z niestabilnej pracy urządzeń pomiarowych (np. przypadkowych impulsów 
elektrycznych) czy wykonywania pomiarów w trudnych warunków 
atmosferycznych (opady, osady itp.), jak również z niespełnienia teoretycznych 
założeń metody (niestacjonarność szeregu pomiarowego, brak warunków dobrze 
rozwiniętej turbulencji). Dlatego niezbędna jest weryfikacja danych prowadzona 
zarówno na etapie wstępnego zestawienia szeregów czasowych parametrów 
meteorologicznych wykorzystywanych do wyliczania strumieni, jak i późniejsza 
ocena wiarygodności otrzymanych rezultatów. Chociaż brak jest ustalonych 
standardów weryfikacji danych strumieni turbulencyjnych, różne grupy 
badawcze starają się wypracować metodykę pozwalającą na uzyskanie 
rzetelnych, porównywalnych danych (np. Aubinet i in. 2000; Foken i in. 2004; 
Rebmann i in. 2005; Oncley i in. 2007). Standaryzacji metodyki pomiarowej 
strumieni turbulencyjnych służą również książki poświęcone tej tematyce  
(Lee i in. 2004b; Foken 2008). W celu weryfikacji danych najczęściej 
wykorzystywane są metody bazujące na pracach Fokena i Wichury (1996) oraz 
Vickersa i Mahrta (1997).  

Pierwszym krokiem podczas obróbki surowych danych jest z reguły 
eliminacja wartości przekraczających ustalone progi, na przykład temperatury 
przekraczające zakres –40 ÷ +40 P

o
PC, prędkości wiatru  większe od 50 msP

–1
P  

czy prędkości ruchu pionowego powietrza spoza zakresu –10 ÷ +10 msP

–1
P. 
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Oczywiście przyjęte progi zależą od klimatycznych cech miejsca obserwacji. 
Podobne ograniczenia nałożone na wartości strumieni pozwalają na eliminację 
kolejnych błędów pomiarowych. Czasami w surowych danych pomiarowych 
pojawiają się chwilowe impulsy wynikające z niestabilnej pracy urządzeń 
elektronicznych. Impulsy te (spikes) mogą mieścić się w przyjętych zakresach 
pomiarowych, chociaż wyraźnie przewyższają poziom pozostałych wartości. 
Przypadki takie w niewielkim stopniu wpływają na wartości średnie, mogą 
jednak znacznie zawyżać wariancję szeregu. W celu ich eliminacji stosuje się 
najczęściej metodę zaproponowaną przez Højstrupa (1993), polegającą  
na porównaniu kolejnej wartości z wartościami ją otaczającymi. Jeśli wartość 
zmierzonego parametru różni się od średniej z 10 otaczających ją wartości 
więcej niż zakłada ustalony próg, to wartość taką uznaję się za błędną. Próg 
ustalany jest na kilka (np. 5) odchyleń standardowych z serii 10 otaczających 
testowany przypadek pomiarów. Procedura powtarzana jest automatycznie  
dla wszystkich danych szeregu pomiarowego. Aby uniknąć eliminacji dobrych 
danych, jeżeli wszystkie mierzone wartości spełniają jednocześnie warunek 
przypadkowych impulsów, są one ponownie zakwalifikowane jako poprawne 
(Mauder, Foken 2004). Procedura wykrywająca błędne impulsy jest powtarzana 
kilkukrotnie aż do momentu, gdy nie prowadzi ona do wykrycia kolejnych 
przypadków. Podczas wyznaczania strumieni turbulencyjnych wykryte 
przypadki impulsów czy danych spoza przyjętych zakresów są z reguły 
pomijane, przy czym przyjmuje się, że ilość błędnych danych musi być 
stosunkowo niewielka (nie większa niż maksymalnie 10%). Wyznaczanie 
charakterystyk spektralnych wymaga natomiast zastąpienia błędnych danych 
bądź za pomocą regresji liniowej, bądź po prostu przez najbliższe wartości. 

Końcowa ocena jakości otrzymanych z równań 3.1 strumieni 
turbulencyjnych polega na weryfikacji spełnienia teoretycznych założeń metody, 
w szczególności postulatu stacjonarności szeregu w ustalonym przedziale 
uśredniania. Spośród różnych testów najbardziej rozpowszechniony jest test 
zaproponowany przez Fokena i Wichurę (1996) polegający na porównaniu 
wartości strumienia (w formie kinematycznej) liczonego dla całego przedziału 
uśredniania ze średnią wartością otrzymaną ze strumieni liczonych dla 
podprzedziałów 5-minutowych. Jeżeli przez hw 1''ξ  oznaczymy pionowy 
strumień wielkości ξ liczony dla ustalonego przedziału uśredniania  
(np. 1-godzinnego), a przez >< min5''ξw  średnią ze strumieni liczonych dla 
kolejnych 5-minutowych podprzedziałów tego przedziału, to miarą 
stacjonarności jest statystyka: 
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Jeżeli RNBFW jest mniejsze od 0,3 to można przyjąć, że warunek stacjonarności 
został zachowany (Foken i in. 2004). Różni autorzy stosują jednak różne 
wartości progowe, bądź flagują jakość danych w zależności od wartości RNBFWB. 

Vickers i Mahrt (1997) zaproponowali test weryfikujący stacjonarność ruchu 
turbulencyjnego poprzez porównanie początkowej i końcowej wartości 
prędkości wiatru otrzymanej z regresji liniowej w przedziale uśredniania  
z wartością średnią dla tego przedziału. Jeżeli różnica pomiędzy początkową  
a końcową prędkością składowej u (wzdłuż średniego kierunku wiatru) wiatru 
otrzymaną z regresji liniowej wynosi δu, a jej średnia w tym przedziale ,u   
to miarą względnej niestacjonarności jest statystyka: 

 

 
u
uRNu
δ

= .       (3.113) 

 
Statystyka ta określa zwiększanie lub zmniejszanie prędkości wiatru.  
Podobnie dla składowej v (prostopadłej do średniego kierunku wiatru) statystka: 

 

u
vRNv
δ

=         (3.114) 

 
jest miarą niestacjonarności związanej ze zmianą kierunku wiatru.  
Miarą niestacjonarności wektora wiatru jest statystyka: 
 

u
vuRNS

22 δδ +
= .      (3.115) 

 
Jeśli któraś ze statystyk RNBu B, RNBvB, lub RNS jest mniejsza niż 0,5, to przepływ  
jest zaklasyfikowany jako niestacjonarny. 

Mahrt (1998) sugeruje test bazujący na porównaniu odchylenia 
standardowego strumienia liczonego dla podprzedziałów wybranego przedziału 
uśredniania (1 godz.). W tym celu dzieli się zbiór 1-godzinny na I = 6 
10-minutowych podprzedziałów. Każdy z tych podprzedziałów dzielony jest 
następnie na J = 6 100-sekundowych segmentów. Dla każdego z segmentów 
obliczany jest strumień turbulencyjny metodą uśredniania przedziałowego,  
a następnie odchylenie standardowe σBwi B(i) z J = 6 wartości strumienia. Procedura 
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powtarzana jest dla każdego z podprzedziałów. Wartości σBwiB(i) są uśrednianie, 
umożliwiając wyznaczenie błędu: 

 

∑
=⋅
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Następnie dla każdego z I podprzedziałów obliczane są strumienie turbulencyjne 
(uśrednianie przedziałowe dla 10-minutowych przedziałów) i ich odchylenie 
standardowe, σBbtwB (z I wartości). Miarą niestacjonarności jest iloraz: 
 

 
RE

RN btw
M

σ
= ,        (3.117) 

 
który w przypadku szeregu stacjonarnego jest równy 1 i wzrasta wraz  
ze wzrostem niestacjonarności. Dlatego Mahrt proponuje RNBMB > 2 jako 
kryterium niestacjonarności, sugerując jednak możliwość przyjmowania 
wyższych progów (np. w warunkach słabego wiatru). 

Bardziej zaawansowane metody badania warunku stacjonarności bazują  
na analizie skumulowanej funkcji iloczynu fluktuacji (Dutaur i in. 1999;  
Affre i in. 2000). W przypadku idealnie stacjonarnego pionowego strumienia 
wielkości ξ funkcja: 
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t
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,        (3.118) 

 
będzie miała charakter liniowy (wartość t zmienia się od 0 do długości 
przedziału uśredniania, τ). W rzeczywistym przypadku dobrze rozwiniętej, 
stacjonarnej turbulencji będzie ona fluktuować nieznacznie wokół prostej 
regresji. Natomiast w przypadku niestacjonarnym fluktuacje te będą duże. 
Dlatego jako miarę stacjonarności można przyjąć: 
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gdzie σBREGB jest odchyleniem standardowym odchyleń od prostej regresji wartości 
funkcji I(t), a hw 1''ξ  wartością strumienia dla całego przedziału uśredniania. 
Warto zauważyć, że w oryginalnej pracy autorzy metody nie normują funkcji 
I(t) długością przedziału uśredniania, przez co wartość RSC nie jest 
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bezwymiarowa (Nemitz i in. 2002).  Podobnie jak w poprzednich przypadkach, 
wybór wartości progowej RSC, powyżej której szereg jest uznawany  
za niestacjonarny, jest dosyć subiektywny. Affre i in. (2000) podają za progową 
wartość 0,5. Autorzy ci sugerują jeszcze jako dodatkowe kryterium 
współczynnik korelacji pomiędzy funkcją liniową a funkcją I(t), przyjmując,  
że w przypadku spełnienia warunku stacjonarności musi on być większy od 0,8. 
Nemitz i in. (2002) uznają 0,2 za wartość progową RSC, a Famulari i in. (2009) 
aż RSC = 2.  

Przykład działania testów stacjonarności dla strumienia ciepła jawnego  
i strumienia ciepła utajonego przedstawia rysunek 3.24. Pomiary wykonywane 
były w dniach 23–26 czerwca 2005 r. na maszcie przy ul. Narutowicza 88  
w Łodzi. Pierwsze trzy dni pomiarowe cechowały się pogodą radiacyjną  
z wyraźnym rytmem dobowym i stopniowym wzrostem temperatury  
do maksimum (29P

o
PC) w godzinach popołudniowych 25 czerwca. Wilgotność 

bezwzględna w tych dniach utrzymywała się na mniej więcej stałym poziomie 
10–12 g·mP

–3,P a prędkość wiatru 2–4 m·sP

–1
P. Prędkość tarciowa oscylowała  

w granicach 0,2–0,6 m·sP

–1
P, jedynie nocą 23/24 czerwca spadając do ok. 0,1 m·sP

–1
P. 

Ostatniej nocy analizowanego okresu wystąpiła adwekcja chłodu, której 
towarzyszył początkowo gwałtowny wzrost wilgotności bezwzględnej  
do ok. 15–16 g·mP

–3,P a następnie spadek do 8–10 g·mP

–3
P, prędkość wiatru wzrosła 

do 2–4 m·sP

–1
P (prędkość tarciowa do 0,7–0,9 m·sP

–1
P), a kierunek wiatru zmienił się 

z zachodniego na północny. 
Mimo względnie stabilnych warunków pogodowych zastosowane testy 

wskazują na znaczną liczbę danych, przy wyznaczaniu których warunek 
stacjonarności nie był spełniony. W przypadku strumienia ciepła jawnego test 
Fokena i Wichury sugeruje odrzucenie 31% danych, test Mahrta 52%,  
a statystyka RSC 28%. Uwzględnienie wyników wszystkich testów w postaci 
sumy logicznej (jeśli chociaż jeden test pokazuje, że warunek stacjonarności nie 
jest spełniony, to wynik odrzucamy) powoduje odrzucenie aż 61% danych, 
natomiast w postaci iloczynu logicznego (wynik odrzucamy, jeżeli wszystkie 
testy pokazują, że warunek stacjonarności nie jest zachowany) odrzucenie 15% 
danych. Analogicznie w przypadku strumienia ciepła utajonego kolejne testy 
sugerują odrzucenie odpowiednio: RWBFWB – 49%, RWBMB – 45%, RSC – 41% 
wyników, ich suma logiczna 74%, a iloczyn logiczny 19%. 

Najbardziej rygorystyczne kryterium spełnienia warunków nałożonych przez 
wszystkie testy powoduje więc odrzucenie większości danych nawet  
w przypadku sprzyjających warunków pogodowych. W dłuższym przedziale 
czasu zawierającym zmienne warunki pogodowe liczba odrzuconych danych 
może być jeszcze większa. Podobnie wprowadzenie dodatkowych testów 
weryfikujących stacjonarność wyższych momentów statystycznych może 
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Rys. 3.24a. Strumień ciepła jawnego, QBHB, zmierzony na punkcie pomiarowym przy 
ul. Narutowicza 88 w Łodzi w dniach 23–26 czerwca 2005 r. oraz statystyki spełnienia warunku 
stacjonarności: RNBFWB (Foken, Wichura 1996), RNBMB (Mahrt 1998), RSC (Dutaur i in. 1999; Affre  
i in. 2000). Poziome linie statystyk RNBFWB, RNBMB i RSC wyznaczają podane przez autorów wartości 
progowe, powyżej których warunek stacjonarności nie jest spełniony. Linią kropkowaną 
zaznaczono wszystkie wartości QBHB, cienką linią ciągłą wartości QBHB, dla których co najmniej jeden 
test sugeruje wypełnienie warunku stacjonarności, grubą linią wartości QBHB, dla których wszystkie 
                                      testy sugerują wypełnienie warunku stacjonarności 
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Rys. 3.24b. Strumień ciepła utajonego, QBEB, zmierzony na punkcie pomiarowym przy 
ul. Narutowicza 88 w Łodzi w dniach 23–26 czerwca 2005 r. oraz statystyki spełnienia warunku 
stacjonarności: RNBFWB (Foken, Wichura 1996), RNBMB (Mahrt 1998), RSC (Dutaur i in. 1999; Affre  
i in. 2000). Poziome linie statystyk RNBFWB, RNBMB i RSC wyznaczają podane przez autorów wartości 
progowe, powyżej których warunek stacjonarności nie jest spełniony. Linią kropkowaną 
zaznaczono wszystkie wartości QBEB, cienką linią ciągłą wartości QBEB, dla których co najmniej jeden 
test sugeruje wypełnienie warunku stacjonarności, grubą linią wartości QBEB, dla których wszystkie 
                                      testy sugerują wypełnienie warunku stacjonarności 
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prowadzić do dalszej redukcji poprawnych wyników. Chociaż w świetle uwag  
o niestacjonarnej naturze szeregów meteorologicznych (rozdz. 2.2) odrzucenie 
większości danych jest wysoce prawdopodobne, stawia ono pod znakiem 
zapytania celowość wykonywania pomiarów strumieni turbulencyjnych. Może 
więc należy przyjąć za poprawne wyniki, kiedy chociaż jeden z testów wskazuje 
na spełnienie warunku stacjonarności, lub stosować jeden wybrany test  
z „odpowiednio” dobraną wartością progową? Niestety, w chwili obecnej wybór 
„obiektywnej” procedury testowej jest wciąż subiektywny. Dlatego niektóre 
grupy badawcze ograniczają końcową weryfikację danych do sprawdzenia 
zakresów otrzymanych wyników i wizualnej oceny przebiegu strumieni,  
z uwzględnieniem aktualnych warunków meteorologicznych. 
 

Tabe la  3.1 
 

Współczynniki uniwersalnych funkcji całkowych charakterystyk turbulencji  
(za: Foken i in. 2004, zmodyfikowane) 

 

Parametr z/L a c 

σ Bw B/ uB∗B 0 > z/L > –0,032 1,3 0 
 –0,032 > z/L 2,0 1/8 

σ Bu B/ uB∗B 0 > z/L > –0,032 2,7 0 
 –0,032 > z/L 4,15 1/8 

σ BT B/ TB∗B 0,2 < z/L < 1 1,4 –1/4 
 0,2 > z/L >0 0,5 –1/2 
 0 > z/L > –0,062 –0,5 –1/2 
 –0,062 > z/L > –1 –1.0 –1/4 
 –1 > z/L –1,0 –1/3 

 
Oprócz warunku stacjonarności pomiary z zastosowaniem metody 

kowariancji wirów powinny być wykonywane w warunkach dobrze rozwiniętej 
turbulencji. Polecaną w tym przypadku procedurą testową (Foken i in. 2004) jest 
porównanie unormowanych wariancji składowych prędkości wiatru i 
temperatury (tzw. całkowych charakterystyk turbulencji) z ich funkcjami 
uniwersalnymi. Unormowane wariancje są funkcjami parametru stabilności, 
przy czym – podobnie jak w przypadku teorii Monina–Obuchowa – różni 
autorzy podają nieco odmienne postacie funkcji uniwersalnych (Stull 1988, 
Kaimal, Finnigan 1994; Foken 2008). Foken i in. (2004) sugerują stosowanie 
zależności:    
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z wartościami współczynników a, b podanymi w tabeli 3.1. Miarą dopasowania 
wartości pomiarowych do teoretycznych jest statystyka: 
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σσ −
= ,    (3.121) 

 
gdzie X jest jedną ze zmiennych u, v, w, T. Jeżeli ITC < 0,3, to warunek dobrze 
rozwiniętej turbulencji jest spełniony.  

 
Tabe la  3.2 

 
Współczynniki uniwersalnych funkcji całkowych charakterystyk turbulencji na terenach miejskich 
(za: Roth 2000). W nawiasach podano odpowiednie wartości dla punktów pomiarowych 
                          przy ul. Lipowej 81 i ul. Narutowicza 88 w Łodzi (Fortuniak 2009) 

 

Parametr z/L a b c 

σ Bu / uB∗B –0,05 > z/L > –6,2 1,98 0,33 0,56 
  (2,2  2,2) (1,5  1,3)  (1/3  1/3) 

σ Bv / uB∗B –0,05 > z/L > –6,2 1,64 2,84 0,30 
  (1,7  1,8) (4,5  3,3)  (1/3  1/3) 

σ Bw / uB∗B –0,05 > z/L > –6,2 1,12 2,48 0,33 
  (1,3  1,2) (1,4  0,9)  (1/3  1/3) 

σT / TB∗B –0,03 > z/L > –5   (typ 1) –3,03  24,4 –0,33 
                               (typ 2) –0,95  –1/3 
  (–1,55  –1,56)  (–1/3  –1/3) 

 
Analiza pomiarów całkowych charakterystyk turbulencji na terenach 

miejskich (Roth 2000) wykazuje jednak, że dla obszarów zurbanizowanych 
bardziej odpowiednie są funkcje uniwersalne w postaci: 
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z wartościami parametrów podanymi w tabeli 3.2. Analiza danych z Łodzi  
(rys. 3.25) potwierdza, że zależności te lepiej opisują wyniki pomiarów 
wykonywanych w mieście, przy czym w wypadku temperatury lepsze rezultaty 
daje drugi typ funkcji uniwersalnej (Fortuniak 2009). W weryfikacji warunku 
dobrze rozwiniętej turbulencji może być również pomocne porównanie 
współczynnika korelacji szeregów wykorzystywanych w obliczeniach strumieni 
turbulencyjnych z wartościami typowymi dla tych parametrów (Kaimal,  
Finnigan 1994; Foken 2008).  
 

 
 

Rys. 3.25a. Unormowane odchylenie standardowe pionowej składowej ruchu powietrza, σw / uB∗B,  
w funkcji stabilności. Wyniki pomiarów z lat 2005–2008 na maszcie przy ul. Narutowicza 88  
         w Łodzi. zBsB – wysokość pomiarów, zBdB – wysokość przesunięcia, L – długość Obuchowa 
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Rys. 3.25b Unormowane odchylenie standardowe temperatury powietrza, σBT / TB∗B, w funkcji 
stabilności. Wyniki pomiarów z lat 2005–2008 na maszcie przy ul. Narutowicza 88 w Łodzi.  
                 zBs B – wysokość pomiarów, zBdB – wysokość przesunięcia, L – długość Obuchowa 
 

Końcowa ocena jakości danych otrzymanych metodą kowariancji wirów 
polecana przez Fokena (Foken i in. 2004; Foken 2008) sprowadza się do nadania 
poszczególnym wartościom flag z zakresu od 1 do 9 w zależności od wyników 
testu na stacjonarność, testu na dobrze rozwiniętą turbulencję oraz kierunku 
wiatru (zaburzanie przepływu z kierunku mocowania anemometru).  
Dane oznaczone flagą 1 są najbardziej wiarygodne, natomiast te oznaczone flagą 
9 powinny być odrzucone. Wartości flag zależne są od wartości statystyk RNBFWB  
i ITC, przy czym priorytetowo traktowane są wyniki testu na stacjonarność. 
Pomimo zastrzeżeń co do obiektywności wykorzystywanych testów 
statystycznych podejście takie umożliwia ocenę wiarygodności otrzymanych 
rezultatów oraz porównanie wyników pomiarów prowadzonych przez różne 
grupy badawcze. 
 
 



 
 

4.  DOBOWA I ROCZNA ZMIENNOŚĆ RADIACYJNYCH  
I TURBULENCYJNYCH SKŁADNIKÓW BILANSU   

ENERGETYCZNEGO ŁODZI 
 
 
 
 
 
4.1. Charakterystyka punktów pomiarowych 

 
Pomiary składników bilansu cieplnego Łodzi rozpoczęto w listopadzie 

2000 r. w ramach współpracy pomiędzy Katedrą Meteorologii i Klimatologii UŁ 
a Uniwersytetem Indiana (USA). Na maszcie przy ul. Lipowej 81 (ówczesnej 
siedzibie Instytutu Nauk o Ziemi) zmontowano wtedy zestaw czujników 
umożliwiający niezależne pomiary składników bilansu radiacyjnego i strumieni 
turbulencyjnych metodą kowariancji wirów. System ten zaprojektowany  
i przygotowany przez prof. Sue Grimmond i dr. Briana Offerle działał  
do pierwszych dni września 2003 r. Ze względu na awarię anemometru 
ultradźwiękowego i higrometru kryptonowego wystąpiły przerwy w pomiarach 
w okresach 5–26 czerwca 2001 r. i 5–31 maja 2002 r. Podstawę systemu 
pomiarów turbulencyjnych strumieni ciepła jawnego i utajonego stanowił 
anemometr ultradźwiękowy (SWS-211/3K Applied Technologies, Inc.)  
i higrometr kryptonowy  (KH20 Campbell Scientific Inc.). Wartości parametrów 
meteorologicznych mierzonych przez te czujniki (trzy składowe prędkości 
wiatru, temperatura powierza i wilgotność bezwzględna) były rejestrowane  
z częstotliwością 10 Hz przez rejestrator CR23X (Campbell Scientific Inc.). 
Dodatkowo fluktuacje temperatury powietrza były mierzone za pomocą 
termopary (Omega T – typ 36 AWG) i również rejestrowane z częstotliwością 
10 Hz. Pliki wynikowe zawierające dane zestawione w postaci zbiorów 
jednogodzinnych były co godzina archiwizowane na dysku twardym komputera 
bezpośrednio podłączonego do rejestratora. Turbulencyjne strumienie ciepła 
obliczano raz dziennie dla przedziałów jednogodzinnych, wykorzystując metodę 
uśredniania przedziałowego. Ze względu na niedokładności wynikające  
z oddalenia czujników przy obliczeniach strumieni turbulencyjnych stosowano 
maksymalizację kowariancji z przesunięciem czasowym z zakresu ±5 s. 
Pozostałe parametry meteorologiczne rejestrowane były z częstotliwością  
0,001Hz (co 15 min). W pomiarach bilansu radiacyjno wykorzystano radiometr 
CNR1 (Kipp&Zonen) pozwalający na niezależne pomiary całkowitego (K↓)  
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i odbitego (K↑) promieniowania krótkofalowego oraz promieniowania 
zwrotnego atmosfery (L↓) i promieniowania własnego powierzchni ziemi (L↑). 
Dodatkowe czujniki pozwalały na pomiar strumienia ciepła w głąb gruntu  
na trawniku przed budynkiem Instytutu (sondy HFT1, REBS), temperatury 
gruntu (107B, Campbell Scientific, Inc.) i objętościowej zawartość wody  
w glebie (reflektometr CS615 Campbell Scientific, Inc.). Notowano również 
średnią wartość temperatury powietrza (MP100H Rotronic), prędkość i kierunek 
wiatru (RM Young), opad atmosferyczny (deszczomierz TE525 Texas 
Electronics) i wilgotność podłoża (leaf wetness sensor – 273 Campbell 
Scientific) oraz ciśnienie atmosferyczne (PTA427 Vaisala).  

 
Rys. 4.1. Rozmieszczenie punktów pomiaru składników bilansu cieplnego na terenie Łodzi 

 
Podobny system pomiarowy został zamontowany na maszcie przy 

ul. Narutowicza 88 (obecny gmach Wydziału Nauk Geograficznych) w końcu 
maja 2005 r. W pierwszych dniach pomiarów mierzone były jedynie 
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turbulencyjne składniki ciepła jawnego i ciepła utajonego, a od 14 czerwca 
2005 r. również składniki bilansu radiacyjnego. Tak jak na punkcie 
pomiarowym przy ul. Lipowej 81, fluktuacje wilgotności bezwzględnej 
mierzone są za pomocą higrometru kryptonowego (KH20 Campbell Scientific 
Inc.). Do pomiarów fluktuacji wiatru i temperatury wykorzystywany jest 
anemometr ultradźwiękowy RMYoung 81000. Składniki bilansu radiacyjnego 
mierzone są również za pomocą radiometru CNR1 (Kipp&Zonen). Uzupełnienie 
systemu stanowi sonda HMP45 (Vaisala) i czujnik ciśnienia PTA427 (Vaisala). 
Czujniki podłączone są do rejestratora 21X (Campbell Scientific Inc.) 
bezpośrednio przekazującego dane do komputera. Dane te archiwizowane  
są w plikach 15-minutowych na dysku twardym komputera. Strumienie 
turbulencyjne liczone są dla przedziałów 15-minutowych (z fluktuacjami 
wyznaczanymi za pomocą odjęcia średniej przedziałowej), lecz w celu 
porównań z wynikami z ul. Lipowej wyniki te zostały przeliczone dla 
przedziałów jednogodzinnych z wykorzystaniem takiej samej metodyki. 
Wykorzystane w dalszych obliczeniach dane z punktu pomiarowego przy 
ul. Narutowicza obejmują okres od 14 czerwca 2005 r. do 31 stycznia 2008 r. 
Niestety, w okresie od 27 maja 2007 r. do 1 sierpnia 2007 r. wystąpiły braki 
danych związane z uszkodzeniem radiometru CNR1 przez silny grad. 

Oba punkty pomiarowe zlokalizowane są na obrzeżach starego centrum 
Łodzi w obszarze zwartej zabudowy miejskiej (Rys. 4.1). Punkt przy 
ul. Lipowej 81 (51o45'45"N, 19o26'43"E, 204 n.p.m.) położony jest nieco na 
zachód od centrum Łodzi, podczas gdy punkt przy ul. Narutowicza 88 
(51o46'25"N, 19o28'50"E, 221 n.p.m.) znajduje się we wschodniej części 
centrum. W linii prostej odległość między obydwoma punktami wynosi  
ok. 2,8 km. Na punkcie przy ul. Lipowej czujniki do pomiaru strumieni 
turbulencyjnych i bilansu radiacyjnego umieszczono na wysokości 37 m  
na szczycie 20-metrowego masztu ustawionego na 17-metrowym budynku. 
Wysokość umieszczenia analogicznych czujników na punkcie przy 
ul. Narutowicza wynosi 42 m, przy czym wysokość samego masztu to 25 m  
(rys. 4.2). Średnia wysokość budynków w okolicy ul. Lipowej jest nieco 
mniejsza (ok. 11 m) niż na ul. Narutowicza (ok. 16 m). W rezultacie na obu 
punktach pomiarowych czujniki są umieszczone ok. 25 m nad średnim 
poziomem dachów. Zamontowanie czujników na wysokości ponad dwukrotnie 
przekraczającej średni poziom dachów pozwala mieć nadzieję, iż są one 
umieszczone ponad górną granicą warstwy tarcia. Pomiary są więc 
reprezentatywne nie tylko dla powierzchni, nad którą znajdują się czujniki, lecz 
dla znacznie większego otoczenia miejsca obserwacji (obszaru o promieniu  
102–103 m). Promień obszarów źródłowych czujników turbulencyjnych  
(rozdz. 3.6), który w przypadku równowagi chwiejnej można oszacować  
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na ok. 300–400 m, jest znacznie większy dla równowagi obojętnej i stałej. 
Obszary źródłowe czujników radiacyjnych o prawdopodobieństwie P = 90% 
stanowią natomiast koła o promieniach 111 m (Lipowa) i 126 m (Narutowicza).  

Pewne różnice występują w sposobie montowania czujników. Na punkcie 
przy ul. Lipowej anemometr ultradźwiękowy i higrometr kryptonowy 
zamontowane były poziomo, poniżej wierzchołka masztu w odległości ok. 1 m 
od jego osi na wysięgniku skierowanym na wschód. Ze względu na taką 
lokalizację możliwe są pewne zaburzenia przepływu z kierunku 210–270o. 
Zaburzenia te wywołane przez maszt i radiometr mogą być jednak zaniedbane  
ze względu na małą średnice masztu (ok. 15 cm) i niewielkie rozmiary czujnika 
promieniowania. Umieszczenie czujników na punkcie przy ul. Narutowicza 
minimalizuje potencjalne zaburzenie przepływu przez maszt. Anemometr 
akustyczny i KH20 umieszczono na pionowym wsporniku zamontowanym  
na poziomym wysięgniku przytwierdzonym do szczytu masztu.  
Tak zamontowane czujniki znajdują się ok. 0,5 m powyżej szczytu masztu, 
mniej więcej 0,7 m na północ od jego osi. 

 

 
 

Rys 4.2. Posterunki pomiarowe przy ulicy Lipowej 81 i Narutowicza 88 
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Najbliższe otoczenie (w promieniu 500 m) obu punktów pomiarowych 
cechuje podobny typ zwartej zabudowy miejskiej, dla której obszar pokryty 
roślinnością stanowi odpowiednio 38% (Lipowa) i 40% (Narutowicza) 
całkowitej powierzchni (Kłysik 1998). Rosnące między budynkami drzewa  
z reguły nie przekraczają znacznie poziomu dachów, a obszar nimi pokryty 
stanowi kilka procent całego terenu. Nieco większy obszar (1000–1500 m  
od miejsca obserwacji) cechuje wyraźna asymetria w stopniu zabudowy 
pomiędzy jego wschodnią a zachodnią częścią. Sektor wschodni punktu przy 
ul. Lipowej charakteryzuje się ok. 80-procentowym stopniem pokrycia terenu, 
podczas gdy w sektorze zachodnim to 55%. Odwrotne relacje widoczne  
są na punkcie przy ul. Narutowicza, gdzie w sektorze wschodnim powierzchnie 
sztuczne stanowią ok. 35% pokrycia terenu, a w sektorze zachodnim 60%.  
W kierunku południowo-zachodnim pierwszego punktu w odległości ok. 500 m 
znajduje się duży park im. J. Poniatowskiego. Podobnie duże tereny zielone  
i w podobnej odległości znajdują się w południowo-wschodnim sektorze punktu 
przy ul. Narutowicza (park 3 Maja). W najbliższym otoczeniu tego punktu 
znajdują się dodatkowo dwa niewielkie parki: park Staszica w odległości 200 m 
w kierunku zachodnim i park Matejki w odległości 250 m w kierunku 
wschodnim. 

Nieco odmienne są cechy geometryczne najbliższego otoczenia punktów 
pomiarowych. W okolicach ul. Lipowej dachy otaczających budynków  
są na podobnym poziomie praktycznie we wszystkich kierunkach od masztu 
pomiarowego. W otoczeniu punktu przy ul. Narutowicza widać wyraźną 
anizotropowość cech geometrycznych najbliższego otoczenia. Od strony 
południowej rozciąga się stosunkowo duży obszar z relatywnie niskimi 
zabudowaniami o płaskich dachach, co umożliwia dosyć swobodny przepływ 
powietrza z tego kierunku. Jednakże już w kierunku południowo-zachodnim  
i zachodnim w odległości kilkuset metrów zlokalizowane są 11-piętrowe 
budynki powodujące intensyfikację turbulencji dla przepływu z tego kierunku. 
Podobnie przepływ z kierunku północno-wschodniego może być silnie 
zaburzony przez znajdujący się w odległości ok. 50 m gmach Instytutu Geografii 
Ekonomicznej oraz usytuowane kilkaset metrów dalej Centrum Konferencyjne 
UŁ. Natomiast na intensyfikację turbulencji dla przepływu z kierunku 
wschodniego wpływa budynek szpitala im. Barlickiego. 

Morfologiczne cechy miasta w najbliższym otoczeniu punktów 
pomiarowych determinują szorstkość powierzchni. Współczynnik szorstkości 
aerodynamicznej, z0, liczony na podstawie numerycznego rozwiązania równania 
(2.36) dla równowagi zbliżonej do obojętnej (parametr stabilności spełniający 
warunek: –0,05 < ζ < 0.01) na punkcie przy ul. Lipowej wynosi  średnio 
z0 = 2,0 m, a na punkcie przy ul. Narutowicza z0 = 1,9 m. Na pierwszym punkcie 



 125 

pomiarowym praktycznie w całym sektorze wschodnim parametr ten  
w stosunkowo niewielkim stopniu zmienia się w zależności od kierunku wiatru. 
Największe wartości (ok. 2,8 m – średnia w przedziałach 10-stopniowych) 
przyjmuje z0, dla kierunków SW i NW, a najmniejsze (ok. 1,4 m) dla kierunków 
SSE i WSW. Zdecydowanie większa anizotropowość współczynnika szorstkości 
obserwowana jest dla punktu przy ul. Narutowicza. W tym przypadku 
największe wartości z0 dochodzą do 4 m (średnia w przedziałach  
10-stopniowych) dla kierunku, z którego przepływ jest zaburzony przez budynek 
Instytutu Geografii Ekonomicznej, najmniejsze (ok. 0,7 m) dla kierunku 
południowego (rys. 4.3).  

Przedstawione powyżej wartości współczynnika szorstkości liczone  
z logarytmicznego profilu wiatru (2.36) są wyższe od wartości, jakie można 
otrzymać, wykorzystując formuły bazujące na morfologicznych cechach miasta. 
Najprostsze reguły (Grimmond, Oke 1999) pozwalają oszacować wysokość 
przesunięcia, zd, i współczynnik szorstkości, z0, na podstawie średniej wysokości 
budynków, zH, (Raupach i in. 1991): 

 
zd = fd·zH,        (4.1) 

 
oraz 
 

z0 = f0·zH.        (4.2) 
 
Empiryczne współczynniki fd i f0 podawane przez różnych autorów zmieniają się 
w granicach 0,5–0,8 oraz 0,06–0,13. Przyjmując za Grimmond i Oke (1999) 
fd = 0,7 i f0 = 0,1, odpowiednie wartości wysokości przesunięcia i współczynnika 
szorstkości wynoszą na ul. Lipowej zd = 7,7 m i z0 = 1,1 m, a na ul. Narutowicza 
zd = 11,2 m i z0 = 1,6 m. Zaniżanie współczynnika szorstkości w stosunku  
do wzoru logarytmicznego może być w pewnym stopniu wynikiem 
niedoszacowania wysokości przesunięcia. Z braku lepszych metod określania zd 

(dokładne wyznaczenie tego parametru wymagałoby wykonania sondaży 
aerologicznych w warunkach stratyfikacji obojętnej), w obliczeniach z użyciem 
wzoru logarytmicznego przyjęto zd = 7,7 m i zd = 11,2 m. Podwyższenie 
wysokości przesunięcia do zd = zH daje na ul. Lipowej wartość z0 = 1,9 m,  
a więc wciąż znacznie większą niż oszacowana ze wzoru (4.2).  Na posterunku 
przy ul. Narutowicza założenie zd = zH prowadzi do obniżenia wartości 
współczynnika szorstkości do poziomu z0 = 1,6 m. Przyczyną rozbieżności może 
być również niedoszacowanie średniej wysokości budynków. Ze względu na 
przesunięcie obszaru źródłowego czujników turbulencyjnych względem punktu 
pomiarowego średnia wysokość budynków na tym obszarze może być inna niż 
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w najbliższym obszarze punktu pomiarowego. Wydaje się jednak,  
że wykorzystując parametryzacje Raupacha należy stosować górne wartości fd  
i f0. Jeszcze niższe wartości współczynnika szorstkości otrzymuje się 
wykorzystując formułę Lettau’a (1969): 
 

z0 = 0,5·H·s/S,       (4.3) 
 

gdzie H oznacza średnią (efektywną) wysokość przeszkody, s – pionową 
powierzchnię pojedynczej przeszkody liczoną prostopadle do kierunku wiatru,  
a S – powierzchnię działki przypadająca na pojedynczy element pionowy 
(budynek). Obliczenia wykonane przez Kłysika (1998) dla kwadratów 
500x500 m sugerują, że w kwadratach, w których znajdują się punkty 
pomiarowe, wartości współczynnika szorstkości są rzędu 0,6 m (Lipowa) i 0,5 m 
(Narutowicza). Należy jednak wspomnieć, że wzór Lettau’a został 
skonstruowany na podstawie eksperymentów, w których obiekty tarcia były  
podobnych rozmiarów, równomiernie i niezbyt gęsto rozłożone na badanym 
obszarze. 
 

 
 

 
 

Rys. 4.3. Zależność współczynnika szorstkości aerodynamicznej, z0, od kierunku napływu 
powietrza na posterunkach pomiarowych przy ul. Lipowej 81 i Narutowicza 88 

 
Oprócz dwóch wymienionych wyżej stanowisk, na których pomiary 

składników bilansu energetycznego wykonywane były w sposób ciągły  
w stosunkowo długim okresie czasu, w sierpniu i wrześniu 2002 r. 
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przeprowadzono w Łodzi krótkie serie pomiarów w wybranych punktach miasta 
(Offerle i in. 2006b). Pomiary te miały na celu poznanie przestrzennego 
zróżnicowania składników bilansu cieplnego na obszarze miasta. Ponieważ 
pomiary przy ul. Lipowej reprezentują typ zabudowy charakterystyczny dla 
centrum Łodzi, dodatkowe stanowiska ulokowano na obszarach o odmiennym 
typie zabudowy.  

Pierwszy z dodatkowych punktów pomiarowych (rys. 4.1, punkt nr 3), 
charakteryzujący warunki panujące na terenach zamiejskich, umiejscowiony był 
na trawiastej wówczas powierzchni lotniska Łódź Lublinek (rys. 4.4) 
znajdującego na południowo-zachodnich przedmieściach Łodzi w odległości  
ok. 5,5 km od punktu przy ul. Lipowej. Rozległa powierzchnia lotniska  
i znaczna odległość od najbliższych zabudowań czy zarośli zapewniała dużą 
jednorodność obszaru źródłowego. Niewielka wysokość trawy, która w okresie 
pomiarowym nie przekraczała 0,5 m, pozwała na stosunkowo niskie 
umieszczenie czujników. Anemometr ultradźwiękowy (RMYoung 81000)  
i higrometr kryptonowy (KH20) umieszczone były na wysokości 2 m nad 
powierzchnią ziemi. Bilans radiacyjny mierzono za pomocą czujnika Q*7.1. 
Współczynnik szorstkości aerodynamicznej liczony ze wzoru (2.36) jest  
ze względu na płaską powierzchnię lotniska wyjątkowo niski, rzędu 0,01 m. 
 

 
 

Rys. 4.4. Punkt pomiarowy składników bilansu cieplnego na lotnisku Łódź Lublinek 
 

Drugi z dodatkowych punktów pomiarowych (rys. 4.1, punkt nr 4) 
znajdował się w północno-zachodniej części miasta u zbiegu ulic Brukowej  
i Pojezierskiej na terenach poprzemysłowych. Podobnie jak w przypadku 
poprzedniego punktu zestaw pomiarowy stanowił anemometr ultradźwiękowy 
(RMYoung 81000), higrometr kryptonowy (KH20), bilansomierz (Q*7.1). 
Czujniki umieszczone były na niewielkim 3-metrowym maszcie, który 
znajdował się na szczycie wieży wspinaczkowej straży pożarnej (rys. 4.5).  
Aby zminimalizować wpływ wieży, maszt umieszczony był w południowo-
zachodnim rogu wieży (przeważający kierunek wiatrów). Wysokość, na której  
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Rys. 4.5. Punkt pomiarowy składników bilansu cieplnego przy zbiegu ulic Brukowej  
i Pojezierskiej: wieża wspinaczkowa straży pożarnej z zamontowanym masztem i czujnikami 
  (lewe zdjęcie) oraz widok ze szczytu wieży w kierunku południowo-zachodnim (prawe zdjęcie) 

 
zamontowano czujniki – 25 m n. p. g. – spełnia warunek ponad dwukrotnego 
przewyższenia budynków, których  średnia  wysokość  w najbliższym  otoczeniu  
stanowiska pomiarowego (promień 500 m) wynosi 8,5 m. Większość zabudowy 
stanowiły niezbyt wysokie, lecz rozległe hale poprzemysłowe, ponad które 
wystawały rosnące pomiędzy budynkami drzewa. Współczynnik szorstkości 
aerodynamicznej dla obszaru źródłowego czujników turbulencyjnych 
oszacowany z logarytmicznego profilu wiatru wynosił z0 = 1,3 m. 
 

 
 
Rys. 4.6. Punkt pomiarowy składników bilansu cieplnego przy ul. Łagiewnickiej: wieża telefonii 
komórkowej z zamontowanymi czujnikami (lewe zdjęcie) oraz widok ze szczytu wieży  
                                   w kierunku południowo-zachodnim (prawe zdjęcie) 
 

Ostatni spośród dodatkowych punktów pomiarowych (rys. 4.1, punkt nr 5) 
zlokalizowany był wśród luźnej zabudowy jednorodzinnej (rys. 4.6). Czujniki 
umieszczono na ażurowym szczycie wieży telefonii komórkowej na wysokości 
41 m. Anemometr ultradźwiękowy (RMYoung 81000), analizator gazowy  
(Li-7500) i bilansomierz (Q*7.1) zamocowano na wysięgniku ok. 1,5 m  
od krawędzi wieży w kierunku południowym. Ze względu na kratownicową 
budowę wieży, jej wpływ na przepływ z sektora W-S-E można uznać  
za minimalny. W najbliższym otoczeniu punktu pomiarowego dominowała niska 
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(1–3-piętrowa) zabudowa jednorodzinna ze stosunkowo dużym udziałem zieleni 
miejskiej. Drzewa, w większości liściaste, przewyższały budynki, których 
średnia wysokość była podobna jak w przypadku poprzedniego punktu 
pomiarowego (ok. 7,5 m). Mimo odmiennego charakteru zabudowy podobny był 
też współczynnik szorstkości z0 = 1,2 m. 
 
4.2. Cechy dobowego i rocznego przebiegu składników bilansu cieplnego 
 
4.2.1. Średnie przebiegi dobowe składników bilansu cieplnego  

w poszczególnych miesiącach 
 

We wszystkich prowadzonych w Łodzi pomiarach turbulencyjnych 
składników bilansu energetycznego wykorzystywano analizatory gazowe (KH20 
lub Li-7500) z otwartą ścieżką pomiarową. Pomiary tą metodą, chociaż bardziej 
poprawne z metodycznego punktu widzenia, obarczone są jedną podstawową 
wadą – stosunkowo dużą liczbą przypadków, kiedy warunki pogodowe (deszcz, 
śnieg, rosa, szron bądź inne hydrometory osadzające się na szybkach czujników) 
uniemożliwiają pomiar zawartości pary wodnej w powietrzu, a w efekcie 
wyznaczenie strumienia ciepła utajonego. Anemometr ultradźwiękowy jest 
nieco mniej czuły na zjawiska tego typu, lecz niekorzystne warunki pogodowe 
również i w tym przypadku mogą uniemożliwiać pomiary. Niedogodności  
te powodują, że doby z pełnym 24-godzinnym cyklem obserwacji zdarzają  
się dosyć rzadko. Wyznaczenie średnich dobowych przebiegów  
w poszczególnych miesiącach czy kroczących średnich kilkudniowych 
(pentadowych, dekadowych), bazujące wyłącznie na dniach  charakteryzujących 
się pełnym cyklem obserwacji, obarczone byłoby bardzo dużą niedokładnością 
wynikającą z małej liczebności próbki. Na przykład w listopadzie 2006 r. udało 
się znaleźć zaledwie 4 dni spełniające powyższy warunek, a w styczniu 2007 
tylko jeden taki dzień. Z tego powodu, wyliczając średnie przebiegi dobowe  
(rys. 4.7) w poszczególnych miesiącach, wykorzystano wszystkie dostępne  
z punktu pomiarowego dane spełniające warunki: 

– powyżej 10000 poprawnych pomiarów w przedziale jednogodzinnym, 
– wartość QH zawierające się w przedziałach od –100 W·m–2 do 500 W·m–2 

latem i do 250 W·m–2 zimą, 
– wartość QE zawierające się w przedziałach od –100 W·m–2 do 350 W·m–2 

latem i do 100 W·m–2 zimą. 
Procedura taka powoduje, że wartość otrzymana dla ustalonej godziny  
w wybranym miesiącu niekoniecznie jest liczona na podstawie tych samych dni 
co wartość dla innej godziny tego miesiąca. To kontrowersyjne metodycznie 
podejście można uzasadnić założeniem losowego rozkładu mierzonej wartości  
w poszczególnej godzinie. Średnie liczone na podstawie przypadkowo 
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wybranych z takiej populacji wartości powinny być zbliżone.  
Za potwierdzeniem przedstawionej argumentacji przemawiają załączone na 
rysunkach 4.7a–l przebiegi temperatury powietrza i wilgotności względnej 
charakteryzujące się „poprawnym” przebiegiem dobowy (z wyjątkiem miesięcy 
zimowych z małą liczbą danych). Z drugiej strony, należy podkreślić,  
że „poprawne” dane pochodzą głównie z dni pogodnych. Dlatego wartości 
strumieni i dobowe sumy energii są obarczone wpływem tego typu warunków 
pogodowych.  

Porównanie średnich dobowych przebiegów składników bilansu 
energetycznego na punktach pomiarowych przy ul. Lipowej i ul. Narutowicza 
jest trudne za względu na niepokrywające się okresy obserwacji. Jednakże 
przedstawione na rysunkach 4.7a–l przebiegi dobowe wybranych parametrów 
meteorologicznych i strumieni energii wykazują kilka istotnych cech.  
Ze względu na reprezentatywność wyników najbardziej istotny wydaje się fakt, 
że miesiące, w których średnie warunki pogodowe były zbliżone, co obrazują 
podobne przebiegi temperatury, wilgotności i dochodzącego do powierzchni 
ziemi promieniowania krótkofalowego (np. kwiecień czy czerwiec), 
charakteryzują się również podobnym przebiegiem składników bilansu 
cieplnego. Ponieważ oba punkty pomiarowe znajdowały się na obszarach  
o generalnie zbliżonych cechach zabudowy, można na tej podstawie 
wnioskować, że otrzymane wyniki nie reprezentują jedynie indywidualnych 
cech punktu pomiarowego, lecz są typowe dla obrzeży starego centrum Łodzi.  

Na obu posterunkach pomiarowych strumień ciepła jawnego jest  
w godzinach południowych wyraźnie wyższy od strumienia ciepła utajonego.  
Ta typowa dla obszarów zurbanizowanych cecha (Oke 1988, 1995; Kuttler 
1988; Grimmond, Oke 2002; Christen, Vogt, 2004; Mestayer i in., 2005; 
Piringer i in. 2007) jest wynikiem dużego udziału powierzchni sztucznych,  
z których parowanie jest zaniedbywalnie małe z wyjątkiem sytuacji, kiedy 
powierzchnie te pokryte są wodą (dni z opadem bądź bezpośrednio po nim). 
Istnienie zieleni miejskiej wprowadza natomiast niezerowy strumień wilgoci  
do całkowitego bilansu. Sumaryczny strumień ciepła utajonego maleje wraz  
ze stopniem pokrycia terenu przez powierzchnie sztuczne. Porównując wyniki 
dla sierpnia liczone z bardziej wilgotnego okresu na punkcie przy ul. 
Narutowicza niż na Lipowej można zauważyć wyraźny wzrost strumienia ciepła 
utajonego i spadek strumienia ciepła jawnego w okresach charakteryzujących się 
zwiększoną liczbą dni z opadem. Kolejną typową dla obszarów miejskich cechą 
przebiegu dobowego składników bilansu energetycznego są wyraźnie dodatnie 
wartości QH w późnych godzinach popołudniowych, kiedy bilans radiacyjny jest 
już ujemny (Oke 1988). Fakt ten jest wynikiem nagromadzenia ciepła w mieście 
w ciągu dnia na skutek dużej pojemności cieplnej materiałów budowlanych.  
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Rys. 4.7a. Styczeń – średni przebieg dobowy prędkości tarciowej i prędkości wiatru (u*, v), 
składników bilansu radiacyjnego (K↓, K↑, L↓, L↑), składników bilansu cieplnego (Q*, QH, QE), 
temperatury i wilgotności względnej (T, f) na posterunkach pomiarowych przy ul. Lipowej i przy 
ul. Narutowicza w Łodzi. Wartości średnie dla każdej godziny wyliczone na podstawie wszystkich 
poprawnych danych z okresu pomiarowego (ul. Lipowa: listopad 2000 – wrzesień 2003, 
                                            ul Narutowicza: czerwiec 2005 – styczeń 2008) 
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Rys. 4.7b. Luty – średni przebieg dobowy prędkości tarciowej i prędkości wiatru (u*, v), 
składników bilansu radiacyjnego (K↓, K↑, L↓, L↑), składników bilansu cieplnego (Q*, QH, QE), 
temperatury i wilgotności względnej (T, f) na posterunkach pomiarowych przy ul. Lipowej i przy 
ul. Narutowicza w Łodzi. Wartości średnie dla każdej godziny wyliczone na podstawie wszystkich 
poprawnych danych z okresu pomiarowego (ul. Lipowa: listopad 2000 – wrzesień 2003, 
                                            ul Narutowicza: czerwiec 2005 – styczeń 2008) 
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Rys. 4.7c. Marzec – średni przebieg dobowy prędkości tarciowej i prędkości wiatru (u*, v), 
składników bilansu radiacyjnego (K↓, K↑, L↓, L↑), składników bilansu cieplnego (Q*, QH, QE), 
temperatury i wilgotności względnej (T, f) na posterunkach pomiarowych przy ul. Lipowej i przy 
ul. Narutowicza w Łodzi. Wartości średnie dla każdej godziny wyliczone na podstawie wszystkich 
poprawnych danych z okresu pomiarowego (ul. Lipowa: listopad 2000 – wrzesień 2003, 
                                            ul Narutowicza: czerwiec 2005 – styczeń 2008) 



 134 

 
 
Rys. 4.7d. Kwiecień – średni przebieg dobowy prędkości tarciowej i prędkości wiatru (u*, v), 
składników bilansu radiacyjnego (K↓, K↑, L↓, L↑), składników bilansu cieplnego (Q*, QH, QE), 
temperatury i wilgotności względnej (T, f) na posterunkach pomiarowych przy ul. Lipowej i przy 
ul. Narutowicza w Łodzi. Wartości średnie dla każdej godziny wyliczone na podstawie wszystkich 
poprawnych danych z okresu pomiarowego (ul. Lipowa: listopad 2000 – wrzesień 2003, 
                                            ul Narutowicza: czerwiec 2005 – styczeń 2008) 
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Rys. 4.7e. Maj – średni przebieg dobowy prędkości tarciowej i prędkości wiatru (u*, v), 
składników bilansu radiacyjnego (K↓, K↑, L↓, L↑), składników bilansu cieplnego (Q*, QH, QE), 
temperatury i wilgotności względnej (T, f) na posterunkach pomiarowych przy ul. Lipowej i przy 
ul. Narutowicza w Łodzi. Wartości średnie dla każdej godziny wyliczone na podstawie wszystkich 
poprawnych danych z okresu pomiarowego (ul. Lipowa: listopad 2000 – wrzesień 2003, 
                                            ul Narutowicza: czerwiec 2005 – styczeń 2008) 
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Rys. 4.7f. Czerwiec – średni przebieg dobowy prędkości tarciowej i prędkości wiatru (u*, v), 
składników bilansu radiacyjnego (K↓, K↑, L↓, L↑), składników bilansu cieplnego (Q*, QH, QE), 
temperatury i wilgotności względnej (T, f) na posterunkach pomiarowych przy ul. Lipowej i przy 
ul. Narutowicza w Łodzi. Wartości średnie dla każdej godziny wyliczone na podstawie wszystkich 
poprawnych danych z okresu pomiarowego (ul. Lipowa: listopad 2000 – wrzesień 2003, 
                                            ul Narutowicza: czerwiec 2005 – styczeń 2008) 
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Rys. 4.7g. Lipiec – średni przebieg dobowy prędkości tarciowej i prędkości wiatru (u*, v), 
składników bilansu radiacyjnego (K↓, K↑, L↓, L↑), składników bilansu cieplnego (Q*, QH, QE), 
temperatury i wilgotności względnej (T, f) na posterunkach pomiarowych przy ul. Lipowej i przy 
ul. Narutowicza w Łodzi. Wartości średnie dla każdej godziny wyliczone na podstawie wszystkich 
poprawnych danych z okresu pomiarowego (ul. Lipowa: listopad 2000 – wrzesień 2003, 
                                            ul Narutowicza: czerwiec 2005 – styczeń 2008) 
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Rys. 4.7h. Sierpień – średni przebieg dobowy prędkości tarciowej i prędkości wiatru (u*, v), 
składników bilansu radiacyjnego (K↓, K↑, L↓, L↑), składników bilansu cieplnego (Q*, QH, QE), 
temperatury i wilgotności względnej (T, f) na posterunkach pomiarowych przy ul. Lipowej i przy 
ul. Narutowicza w Łodzi. Wartości średnie dla każdej godziny wyliczone na podstawie wszystkich 
poprawnych danych z okresu pomiarowego (ul. Lipowa: listopad 2000 – wrzesień 2003, 
                                            ul Narutowicza: czerwiec 2005 – styczeń 2008) 
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Rys. 4.7i. Wrzesień – średni przebieg dobowy prędkości tarciowej i prędkości wiatru (u*, v), 
składników bilansu radiacyjnego (K↓, K↑, L↓, L↑), składników bilansu cieplnego (Q*, QH, QE), 
temperatury i wilgotności względnej (T, f) na posterunkach pomiarowych przy ul. Lipowej i przy 
ul. Narutowicza w Łodzi. Wartości średnie dla każdej godziny wyliczone na podstawie wszystkich 
poprawnych danych z okresu pomiarowego (ul. Lipowa: listopad 2000 – wrzesień 2003, 
                                            ul Narutowicza: czerwiec 2005 – styczeń 2008) 
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Rys. 4.7j. Październik – średni przebieg dobowy prędkości tarciowej i prędkości wiatru (u*, v), 
składników bilansu radiacyjnego (K↓, K↑, L↓, L↑), składników bilansu cieplnego (Q*, QH, QE), 
temperatury i wilgotności względnej (T, f) na posterunkach pomiarowych przy ul. Lipowej i przy 
ul. Narutowicza w Łodzi. Wartości średnie dla każdej godziny wyliczone na podstawie wszystkich 
poprawnych danych z okresu pomiarowego (ul. Lipowa: listopad 2000 – wrzesień 2003, 
                                            ul Narutowicza: czerwiec 2005 – styczeń 2008) 
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Rys. 4.7k. Listopad – średni przebieg dobowy prędkości tarciowej i prędkości wiatru (u*, v), 
składników bilansu radiacyjnego (K↓, K↑, L↓, L↑), składników bilansu cieplnego (Q*, QH, QE), 
temperatury i wilgotności względnej (T, f) na posterunkach pomiarowych przy ul. Lipowej i przy 
ul. Narutowicza w Łodzi. Wartości średnie dla każdej godziny wyliczone na podstawie wszystkich 
poprawnych danych z okresu pomiarowego (ul. Lipowa: listopad 2000 – wrzesień 2003, 
                                            ul Narutowicza: czerwiec 2005 – styczeń 2008) 
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Rys. 4.7l. Grudzień – średni przebieg dobowy prędkości tarciowej i prędkości wiatru (u*, v), 
składników bilansu radiacyjnego (K↓, K↑, L↓, L↑), składników bilansu cieplnego (Q*, QH, QE), 
temperatury i wilgotności względnej (T, f) na posterunkach pomiarowych przy ul. Lipowej i przy 
ul. Narutowicza w Łodzi. Wartości średnie dla każdej godziny wyliczone na podstawie wszystkich 
poprawnych danych z okresu pomiarowego (ul. Lipowa: listopad 2000 – wrzesień 2003, 
                                            ul Narutowicza: czerwiec 2005 – styczeń 2008) 
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W przeciwieństwie do terenów zamiejskich nocą strumień ciepła jawnego 
jest zbliżony  do  zera  (aczkolwiek  średnio  przyjmuje  on  wartości  lekko  
ujemne: ok. –9 W·m–2 na ul. Narutowicza i ok. –2 W·m–2 na ul. Lipowej). Jest to 
rezultatem częstego występowania nocą zbliżonej do obojętnej stratyfikacji  
w powierzchniowej warstwie powietrza w mieście. Dobowy przebieg ciepła 
utajonego charakteryzują natomiast dodatnie wartości w ciągu całej doby. Nawet 
nocą QE jest wyraźnie dodatnie. Świadczy to o przewadze procesów 
ewapotranspiracji nad skraplaniem oraz o potencjalnym antropogenicznym 
strumieniu wilgoci. 

Wpływ miasta na dobowy przebieg składników bilansu cieplnego wyraźnie 
uwidacznia się przy porównaniu wyników z punktów pomiarowych 
rozmieszczonych w Łodzi w różnych typach zabudowy (rys. 4.8). Podobnie jak 
w innych miastach (Christem, Vogt 2004; Piringer i in. 2007) przejście  
od zwartej zabudowy miejskiej o niskim udziale roślinności do terenów 
zamiejskich w znacznej części pokrytych roślinnością cechuje wzrost udziału 
ciepła utajonego, któremu towarzyszy spadek współczynnika Bowena. 
Reprezentujący warunki miejskie punkt przy ul. Lipowej charakteryzuje typowa 
przewaga strumienia ciepła jawnego nad ciepłem utajonym. Współczynnik 
Bowena na tym punkcie w godzinach południowych jest zbliżony do β = 2 
(średnia wartość β na tym punkcie w godzinach dziennych wynosi β = 1,83,  
a z całej próbki β = 1,45). Efekt ten w nieco mniejszym stopniu zaznacza się  
na punkcie położonym na terenach poprzemysłowych (punkt „Straż pożarna”), 
jednakże ze względu na duży udział powierzchni sztucznych wartości QH  
są wciąż zdecydowanie większe niż QE (β = 1,61 dla godzin południowych  
i β = 1,25 dla całej próbki). Na obszarach o luźnej zabudowie jednorodzinnej 
udział ciepła jawnego w stosunku do ciepła utajonego zmniejsza się ze względu 
na procentowy wzrost powierzchni pokrytych roślinnością, w tym w dużej 
mierze roślinnością wysoką „pompującą” wodę z głębszych warstw gruntu  
do atmosfery. Prowadzi to do wyrównania obu strumieni, a godzinach 
porannych i popołudniowych wręcz do przewagi QE nad QH (β = 0,80 dla godzin 
południowych i β = 0,64 dla całej próbki na posterunku przy ul. Łagiewnickiej). 
Tereny zamiejskie (Lublinek) cechuje zwiększony udział strumienia ciepła 
utajonego w stosunku do ciepła jawnego (β < 1). Ponieważ opad (35 mm) 
rejestrowany był dniach poprzedzających eksperyment i w kilku dniach 
końcowych, udział QE w stosunku do QH na Lublinku malał, powodując 
zwiększanie współczynnika Bowena od ok. 0,5 do wartości zbliżonych do 1. 
Stosunkowo szybki wzrost β na tym posterunku jest wynikiem pokrycia terenu 
niską roślinnością (trawą) i wysychaniem powierzchniowej warstwy gleby. 
Średnio podczas całego okresu trwania eksperymentu β na tym posterunku 
wynosiło 0,29 a w godzinach dziennych wzrastało do 0,41. 
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Rys. 4.8. Porównanie dobowych przebiegów składników bilansu energetycznego na punktach 
pomiarowych w Łodzi podczas eksperymentu przeprowadzonego w sierpniu i wrześniu 2002 r.  
                                                              (za Offerle i in. 2006b) 
 
4.2.2. Sumy energii otrzymywanej/traconej przez powierzchnie miasta  

na drodze radiacyjnej i turbulencyjnej wymiany ciepła  
w poszczególnych miesiącach i w roku oraz ciepło pochodzenia 
antropogenicznego 

 
Średnie przebiegi dobowe składników bilansu energetycznego  

w poszczególnych miesiącach pozwalają na oszacowanie średnich dobowych 
sum energii (tab. 4.1 i 4.2). Ze względu na zastosowaną procedurę wyniki te 
należy interpretować dosyć ostrożnie, gdyż uśrednianie preferujące dni pogodne 
może nieco zaniżać ilość energii zużytej na parowanie i promieniowanie 
zwrotne oraz zawyżać pozostałe strumienie. Ponieważ jednak, w przypadku 
strumieni turbulencyjnych, brak jest w literaturze światowej wyliczeń tego typu, 
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nawet takie „niedoskonałe” wyniki pozwalają na oszacowanie sum energii  
w skali roku na obszarze miasta. Na obu punktach pomiarowych bilans 
radiacyjny (saldo promieniowania) jest dodatni przez większość roku,  
 

Tabe la  4.1 
 
Średnie dobowe sumy energii w poszczególnych miesiącach i w roku (MJ·m–2·dzień–1) na punkcie 

pomiarowym przy ul. Lipowej liczone z uśrednionych przebiegów dobowych (rys. 4.7) 
 

Miesiąc Q* QH QE ΔQ K↓ K↑ L↓ L↑ 

I –1,1 1,2 0,7 –3,0 2,3 0,4 24,0 27,0 
II 0,1 1,6 0,7 –2,3 5,8 0,7 23,1 27,9 
III 3,3 3,0 2,2 –1,9 9,0 0,8 24,6 29,3 
IV 7,0 4,7 2,0 0,3 14,1 1,2 26,6 32,4 
V 11,8 6,2 3,2 2,4 20,9 1,8 29,0 36,2 
VI 12,3 6,5 4,0 1,7 21,2 1,9 30,6 37,5 
VII 11,5 5,4 3,9 2,3 18,9 1,6 32,5 38,4 
VIII 9,2 5,0 3,1 1,2 17,6 1,5 31,4 38,2 
IX 4,5 2,9 2,5 –0,9 10,4 1,0 28,7 33,6 
X 1,3 1,3 1,9 –1,9 6,4 0,6 27,4 31,8 
XI –1,0 0,9 1,2 –3,1 3,1 0,4 25,2 28,8 
XII –1,7 1,7 1,2 –4,7 1,9 0,4 22,6 25,7 

Rok 4,8 3,4 2,2 –0,8 11,0 1,0 27,1 32,2 

 
z wyjątkiem miesięcy zimowych osiągając największe wartości w czerwcu, 
najmniejsze w grudniu bądź w styczniu. W zależności od warunków 
atmosferycznych, w ciągu roku miasto otrzymuje na drodze procesów 
radiacyjnych ok. 1800 MJ netto na każdy metr kwadratowy powierzchni 
(1741 MJ·m–2·rok–1 dla pomiarów wykonywanych na stacji przy ul. Lipowej  
i 1825 MJ·m–2·rok–1 na ul. Narutowicza). Średnie sumy dobowe energii 
zużywanej na ogrzewanie atmosfery drogą strumieni turbulencyjnych są doda-
tnie we wszystkich miesiącach, osiągając maksimum w czerwcu, a minimum  
w chłodnej porze roku. Ze względu na silną zależność strumieni turbulencyjnych 
od warunków pogodowych przebieg roczny QH i QE nie jest tak regularny jak 
Q*. Obserwuje się również większe zróżnicowanie sum rocznych w zależności 
od okresu obserwacyjnego. Na punkcie przy ul. Lipowej w okresie obserwacji 
średnia roczna ilość energii zużyta na ogrzanie atmosfery na drodze ciepła 
jawnego wyniosła 1230 MJ·m–2·rok–1, a na punkcie przy ul. Narutowicza 
1026 MJ·m–2·rok–1. Odpowiednie wartości dla ciepła utajonego  
to 807 MJ·m–2·rok–1 i 915 MJ·m–2·rok–1. Reszta z bilansu energetycznego, 
ΔQ = Q* – QH – QE, zawierająca ciepło nagromadzone, strumień ciepła do 
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gruntu, antropogeniczny strumień ciepła i adwekcję ciepła w skali synoptycznej 
cechuje się wyraźnym przebiegiem rocznym. Dodatnie wartości w badanych 
okresach wielkość ta przyjmowała od kwietnia do sierpnia na posterunku przy 
ul. Lipowej i od kwietnia do września na posterunku przy ul. Narutowicza.  
W pozostałych miesiącach obserwuje się niedobory ciepła odpowiadające 
strumieniowi ciepła do –55 W·m–2 (ul. Lipowa – grudzień). W skali całego roku 
niedobory ciepła w badanych okresach wynosiły 295 MJ·m–2·rok–1 na 
ul. Lipowej i ponad dwukrotnie mniej na ul. Narutowicza. Niedobory te są 
jednak kompensowane przez antropogeniczny strumień ciepła. 
 

Tabe la  4.2 
 
Średnie dobowe sumy energii w poszczególnych miesiącach i w roku (MJ·m–2·dzień–1) na punkcie 

pomiarowym przy ul. Narutowicza liczone z uśrednionych przebiegów dobowych (rys. 4.7) 
 

Miesiąc Q* QH QE ΔQ K↓ K↑ L↓ L↑ 

I –1,0 0,1 1,5 –2,6 2,8 0,3 23,3 26,7 
II 1,0 1,6 1,6 –2,1 4,6 0,6 22,9 25,9 
III 3,6 2,6 2,2 –1,2 9,7 1,0 22,9 27,9 
IV 7,0 4,4 2,2 0,4 15,0 1,1 24,5 31,5 
V 10,6 4,9 3,4 2,3 19,7 1,5 26,5 34,1 
VI 12,5 5,6 4,2 2,6 21,9 1,9 28,8 36,3 
VII 11,7 5,6 3,6 2,6 22,0 1,9 29,9 38,3 
VIII 8,8 3,6 3,7 1,5 16,2 1,4 29,7 35,7 
IX 5,6 2,9 2,9 –0,2 13,2 1,0 27,4 34,0 
X 1,5 1,2 1,9 –1,5 7,1 0,6 26,0 31,0 
XI –0,4 0,7 1,5 –2,6 2,9 0,3 25,0 28,0 
XII –1,0 0,5 1,4 –2,9 1,8 0,2 24,5 27,1 

Rok 4,9 2,8 2,5 –0,3 11,4 1,0 26,0 31,4 

 
Strumienie ciepła sztucznego, QF, oszacowane dla Łodzi przez Kłysika 

(1996), jawią się na tle powyższych wartości jako wyjątkowo duże. W rejonach, 
w których położone są punkty pomiarowe (rys. 4.9), średni roczny strumień 
ciepła antropogenicznego sięga 40–50 W·m–2 (3,4–4,3 MJ·m–2·dzień–1),  
co w skali roku daje wartość 1261–1577 MJ·m–2·rok–1. Są to wartości 
porównywalne z ilością energii otrzymywaną na drodze salda promieniowania. 
Centralne części wielkich aglomeracji miejskich mogą jednak wytwarzać 
znacznie większe ilości ciepła (tab. 4.3) – w centrum Tokio QF przekracza  
w ciągu dnia 400 W·m–2, dochodząc zimą do 1590 W·m–2  (Ichinose i in. 1999). 
Podobnie jak w innych miastach, największy udział ciepła sztucznego 
obserwowany jest w Łodzi w miesiącach zimowych, kiedy znaczna cześć energii 
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zużywana jest na ogrzewanie budynków. Na obu łódzkich posterunkach 
pomiarowych (Kłysik 1996) strumień ten wynosi w styczniu ok. 60–80 W·m–2 
(5,2–6,9 MJ·m–2·dzień–1). Latem wartość QF spada do ok. 20 W·m–2  
(1,7 MJ·m–2·dzień–1).  

 
Tabe la  4.3 

 
Emisja ciepła antropogenicznego w wybranych miastach  

(na podstawie: Kłysik 1996; Szymanowski 2004) 
 

QF [W·m–2] ( [ MJ·m–2·dzień–1] ) 
Miasto 

rok lato zima 

Nowy York (Manhattan) 125 (10,8) 40 (3,4) 198 (17,1) 
Montreal 100 (8,6) 57 (4,9) 153 (13,2) 

Wrocław (centrum) 62 (5,4) – 91 (7,9) 
Budapeszt 43 (3,7) 32 (2,7) 52 (4,5) 

Łódź (centrum) 40 (3,4) 18 (1,6) 71 (6,1) 
Berlin 21 (1,8) – – 

Vancouver 19 (1,6) 15 (1,3) 23 (2,0) 

 
Ponieważ w skali wieloletniej zarówno średni roczny strumień ciepła  

do gruntu jak i średnie ciepło nagromadzone w mieście powinny być bliskie zeru, 
można przyjąć, że reszta z bilansu cieplnego w skali roku reprezentuje 
antropogeniczny strumień ciepła. Przy takim założeniu średnioroczne wartości 
QF otrzymane jako reszta z bilansu z pomiarów w Łodzi są bardzo małe  
i wynoszą ok. 9,3 W·m–2 na ul. Lipowej i 3,5 W·m–2 na ul. Narutowicza.  
Do zbliżonych rezultatów prowadzi analiza przeprowadzona przez Offerle i in. 
(2005). Autorzy ci, stosując model uwzględniający temperatury różnych 
powierzchni miejskich na obszarze pomiarowym do wyznaczenia ciepła 
nagromadzonego w mieście (model ESTM – Element Surface Temperature 
Method), oceniają, że strumień ciepła antropogenicznego na punkcie przy 
ul. Lipowej wynosi  32 W·m–2 dla okresu od października do marca i jest lekko 
ujemny (–3 W·m–2) w okresie letnim. Jednocześnie największa wyznaczona 
wartość QF – prawie 60 W·m–2 w grudniu – jest zbliżona do zimowych wartości 
podanych przez Kłysika. Należy jednak pamiętać, że wyniki otrzymane przez 
Kłysika bazują na danych o zużyciu energii pochodzących z połowy lat 
80. XX w. Od tego czasu na skutek przemian gospodarczych wprowadzono  
w zabudowie Łodzi wiele modernizacji mających na celu zmniejszone zużycie 
energii (nowoczesne, energooszczędne okna, pokrycia elewacji styropianem itp.). 
Zwiększeniu uległa natomiast emisja ciepła wydzielanego przez pojazdy 
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mechaniczne.  Dlatego współczesna produkcja ciepła antropogenicznego  
w mieście może różnić się od tamtych oszacowań. 
 

 
 

Rys. 4.9. Średni roczny strumień ciepła sztucznego na obszarze Łodzi  (za: Kłysik 1996) 
 
4.2.3. Roczna zmienność składników bilansu radiacyjnego 
 

Przedstawione na rysunkach 4.7a–l przebiegi dobowe składników bilansu 
cieplnego w poszczególnych miesiącach dostarczają informacji o wartościach 
średnich. Jednakże w celu pełniejszego scharakteryzowania problemu niezbędne 
jest uzupełnienie tych danych informacją o wartościach ekstremalnych i zakresie 
zmienności poszczególnych strumieni energii. 

Spośród składników bilansu cieplnego najlepiej poznany jest dobowy  
i roczny przebieg krótkofalowego promieniowania słonecznego docierającego 
do powierzchni ziemi. Na ziemiach polskich pierwsze pomiary całkowitego 
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promieniowania słonecznego w Warszawie zostały zainicjowane przez 
W. Gorczyńskiego w 1900 r. (Gorczyński 1913), a w roku 1922 E. Stenz 
oszacował obniżenie promieniowania słonecznego wywołane warstwą dymu  
i „suchej mgły” na ok. 10% (Stenz 1922). Powszechnie przyjmuje się,  
że dopływ całkowitego promieniowania słonecznego do powierzchni Ziemi jest 
na terenach miejskich zmniejszony o ok. 10% w przypadku sum rocznych,  
ok. 20% w przypadku sum miesięcznych do ponad 30% w wybranych dniach 
zimowych (Landsberg 1981; Oke 1995). Prowadzone w Polsce od lat 50. 
intensywne badania stosunków radiacyjnych obszarów zurbanizowanych 
(Mackiewicz 1957; Paszyński 1959, 1966; Dziewulska-Łosiowa 1962; 
Krawczyk 1968, 1974; Wójcik 1971; Olecki 1973, 1975, 2002; Hess i in. 1980; 
Hess, Olecki 1990; Miara i in. 1987; Bogdańska, Podogrocki 2000; Błażejczyk, 
Baranowski 2003; Podstawczyńska 2007) potwierdziły istotny wpływ miasta na 
natężenie dochodzącego do powierzchni ziemi promieniowania krótkofalowego.  
Na przykład zimą w Krakowie bezpośrednie promieniowanie słoneczne może 
być nawet o 60% niższe na terenach zamiejskich, przy średnich wartościach 
 

 
 
Rys. 4.10. Średnie różnice sum dobowych całkowitego promieniowania słonecznego  
w MJ·m–2·dzien–1 (górny rysunek) i w % (dolny rysunek) miedzy centrum Łodzi a stacją zamiejską 
 w latach 1998, 2000, 2001. Średnia ruchoma 31-dniowa – linia ciągła (za: Podstawczyńska 2007) 
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rzędu 30–40% (Olecki 1975, 2002). Latem różnice te są nieco mniejsze  
i wynoszą 10–15%. Notowane w centrum Warszawy całkowite promieniowanie 
słoneczne jest niższe niż na stacjach zamiejskich przeciętnie  
o 2,1% w lipcu i 13,6% w styczniu (Kozłowska-Szczęsna, Podogrocki 1995). 
Porównanie wyników pomiarów na stacji Łódź Lublinek i na posterunku przy 
ul. Lipowej przeprowadzone przez Podstawczyńską (2007) w ramach 
kompleksowych studiów klimatu solarnego Łodzi wskazuje, że na obszarze 
Łodzi dochodzące promieniowanie słoneczne jest w mieście mniejsze średnio  
o ok. 7% (rys. 4.10). Latem wartości te utrzymują się na poziomie 5%  
z minimum w maju (3%), zimą największa redukcja promieniowania sięga 15% 
w grudniu. W skrajnych sytuacjach różnice mogą dochodzić nawet do 40%. 
Bezwzględne wartości różnic sum dobowych całkowitego promieniowania 
słonecznego cechuje odwrotny do różnic względnych przebieg roczny, co jest 
rezultatem rocznej zmienności K↓. Średnio w roku centrum Łodzi otrzymuje  
o 0,47 MJ·m–2·dzień–1 mniej energii niż obszary zamiejskie (179,4 MJ·m–2·rok–1). 
Największe różnice występują w czerwcu – 0,79 MJ·m–2·dzień–1, najmniejsze  
w grudniu – 0,22 MJ·m–2·dzień–1 (Podstawczyńska 2007). 
 

 
 
Rys. 4.11. Natężenie w południe K↓12 (W·m–2) i dobowe sumy energii, Dt (MJ·m–2·dzien–1) 
   całkowitego promieniowania słonecznego na posterunku przy ul. Lipowej w latach 1997–2006 

 
Pomiary natężenia całkowitego promieniowania słonecznego wykonywane  

z 10-minutową częstotliwością od 1997 r. na dachu budynku przy ul. Lipowej 
(rys. 4.11) pozwalają na analizę tego elementu w centrum Łodzi dla całego  
10-lecia 1997–2006. W południe m K↓ może w Łodzi nawet przekraczać 
1000 W·m–2. Te największe chwilowe wartości związane są jednak z efektem 
lustrzanym chmur konwekcyjnych, które nie przesłaniając bezpośrednio 
czujnika odbijają promieniowanie słoneczne w kierunku ziemi. W efekcie 
natężenie promieniowania dochodzące od obszaru nieba, na którym znajduje się 
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chmura, może być większe niż od czystego nieba, a mierzone przez czujnik 
promieniowanie jest większe niż w przypadku bezchmurnego nieba. Efekty te 
podwyższają wartości chwilowe K↓ lecz nie wpływają znacząco na bilans 
energetyczny. Dlatego mimo iż największe 10-minutowe wartości K↓ 
zanotowane w Łodzi sięgają 1095 W·m–2 (14 lipca 1997 r.), to wartości średnie 
godzinne wykorzystane w tym opracowaniu nie przekraczają 927 W·m–2. Zimą 
przy bezchmurnym niebie całkowite promieniowanie słoneczne może osiągać  
w południe około 250–300 W·m–2. Największe sumy dobowe K↓, dochodzące 
do 30 MJ·m–2·dzien–1, notuje się w czerwcu. Miesiąc ten charakteryzuje się 
również największą średnią sumą dobową K↓ (tab. 4.4). Duża liczba dni 
pogodnych w maju badanego okresu powoduje, że mimo iż potencjalne sumy 
energii są zdecydowanie wyższe w czerwcu, średnia dobowa suma K↓ maja jest 
prawie równa czerwcowej, a większa liczba dni maja sprawia, że w sumie w tym 
miesiącu powierzchnia ziemi otrzymuje najwięcej energii od Słońca. 
Prezentowane wyniki wskazują na przesunięcie rocznego maksimum 
miesięcznych sum energii całkowitego promieniowania słonecznego z czerwca 
w latach 1956–1975 (Miara i in. 1987) na maj w badanym dziesięcioleciu. 
Relatywny wzrost sum miesięcznych K↓ w maju i spadek w czerwcu, 
obserwowany również na innych polskich stacjach aktynometrycznych, jest 
cechą charakterystyczną ostatniej dekady XX w. (Podstawczyńska 2007). 
Najniższe dobowe sumy energii promieniowania słonecznego notowane są, 
podobnie jak na całym obszarze Polski, w grudniu. 
 

Tabe la  4.4 
 
Średnie miesięczne i średnia roczna natężenia całkowitego promieniowania słonecznego  
w południe, K↓12 (W·m–2), średnie miesięczne i średnia roczna suma dobowa, Dt (MJ·m–2·dzien–1) 
oraz średnie sumy miesięczne Mt (MJ·m–2·mies–1) i suma roczna (MJ·m–2·rok–1) energii 
   całkowitego promieniowania słonecznego na posterunku przy ul. Lipowej w latach 1997–2006 
 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

K↓12 128 207 372 478 619 568 536 574 433 273 143 95 375 
Dt 2,3 4,5 9,1 13,9 19,5 19,6 18,1 16,9 11,5 6,0 2,7 1,6 10,5 
Mt 70 125 281 417 606 589 560 525 346 187 81 49 3833 

 
Wartość promieniowania odbitego i bilansu radiacyjnego w paśmie 

krótkofalowym zdeterminowane są przez albedo miasta. W okolicach punktu 
pomiarowego przy ul. Lipowej dla godzin południowych wynosi ono ok. 0,08. 
Nieco wyższe (rzędu 0,09–0,10) jest albedo w okolicach punktu przy 
ul. Narutowicza. Są to wartości niższe niż dla większości miast. Oke (1995) 
podaje, że albedo miast w umiarkowanych szerokościach geograficznych 
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zmienia się w granicach 0,10–0,27 przy wartości średniej równej 0,15. 
Większość z badanych miast stanowiły jednak miasta amerykańskie (Pawlak 
2007). Miasta południowej Anglii cechuje albedo rzędu 0,11–0,12 (Oke 1988). 
Przykładowe wartości dla innych miast europejskich to: centrum Bazylei  
0,11–0,12 (Christen, Vogt 2004), centrum Marsylii 0,16–0,18 (Grimmond 
 i in. 2004), Monachium 0,16 (Taha 1997), Moskwa latem 0,16 (Kondratev 
1965). Przyczyną niskich wartości albedo w okolicach punktów pomiarowych  
w Łodzi jest wysoki udział procentowy krytych czarną papą dachów 

 Podobnie jak w innych miastach cechą charakterystyczną albedo Łodzi jest 
jego zależność od wysokości Słońca (hs). Podane wartości obowiązują dla hs 
większych od ok. 30o. Przy hs = 10o albedo wzrasta do ok. 0,15, a dla hs = 5o 
prawie do 0,20. Jednakże przy niskich położeniach Słońca pomiary albedo 
obarczone są stosunkowo dużym błędem (rozdz. 5.1). Przytoczone wartości, 
charakterystyczne dla okresu letniego, mogą ulec znacznemu podwyższeniu  
w zimie – przy pokryciu dużej części powierzchni miejskich śniegiem.  
W okresie zimowym trudno jednak wskazać typowe wartości ze względu  
na dużą zmienność występowania pokrywy śnieżnej, co przy stosunkowo 
krótkim okresie pomiarowym nie pozwala na rzetelną analizę klimatologiczną. 
Największe wartości albedo zanotowane w Łodzi po intensywnych opadach 
śniegu sięgały 0,3, natomiast przy stałym zleżałym śniegu wynosiły ok. 0,2. 
Kolejną cechą rocznego przebiegu albedo miejskiego jest jego niewielkie 
obniżenie w okresie wiosenno-zimowym (dla sytuacji bez śniegu), kiedy drzewa 
nie są pokryte liśćmi. Wzrost liści powoduje większe odbicie światła  
i zwiększenie albedo o ok. 0,01. 

Promieniowanie w paśmie długofalowym na obszarach miejskich jest gorzej 
poznane niż w paśmie krótkofalowym. Szczególnie niewiele prac poświęconych 
jest różnicom między miastem a terenem zamiejskim. Oke i Fuggle (1972)  
na podstawie pomiarów w Montrealu wyznaczyli miejską nadwyżkę 
promieniowania zwrotnego atmosfery średnio na 15 W·m–2 (6–40 W·m–2),  
co odpowiada wzrostowi o 6,1%, chociaż w wybrane noce obserwowano 
nadwyżkę dochodzącą do 25%. Pomiary przeprowadzone w Tokyo (Aida,  
Yaji 1979) wskazują na wzrost L↓ w mieście o 8–10%. Estournel i in. (1983) 
wykazali podwyższenie promieniowania zwrotnego w Tuluzie w stosunku  
do terenów otaczających o ok. 15 W·m–2 w nocy i 25 W·m–2 w dzień. Podobnie 
w Goeteborgu zanotowano w mieście wzrost L↓ średnio o 11 W·m–2 (Nunez i in. 
2000). Większość z wymienionych autorów sugeruje, że wzrost promieniowania 
zwrotnego atmosfery w mieście spowodowany jest w większym stopniu przez 
termiczną strukturę warstwy granicznej atmosfery (podwyższoną temperaturę) 
niż przez zanieczyszczenia powietrza (Jonsson i in. 2006). Pewien wpływ  
na wzrost L↓ w mieście może mieć również zwiększona zawartość pary wodnej. 
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Rys. 4.12. Zmienność roczna promieniowania zwrotnego atmosfery, L↓, i promieniowania 
własnego powierzchni ziemi, L↑, (W·m–2) na posterunkach pomiarowych przy ul. Lipowej  
i ul. Narutowicza. Wykres pudełkowy: wartość minimalna, maksymalna, dolny i górny kwartyl 
                                             oraz mediana dla kolejnych miesięcy roku  
 

Niestety, w Łodzi oba punkty pomiarowe zlokalizowano są w centrum 
miasta, dlatego możliwe jest jedynie prześledzenie zmienności długofalowych 
składników bilansu radiacyjnego w warunkach miejskich, bez studiów 
porównawczych z terenami zamiejskimi (rys. 4.12). W badanym okresie 
najniższe wartości promieniowania własnego ziemi, L↑ = 203 W·m–2, 
zanotowano na posterunku przy ul. Narutowicza, w nocy z 22 na 23 stycznia 
2006 r. W bezchmurną noc temperatury spadły poniżej –20oC, a wartości 
promieniowania zwrotnego atmosfery, L↓, wynosiły wtedy zaledwie 141 W·m–2 
(również najniższa wartość w badanym okresie). Na posterunku przy 
ul. Lipowej najniższa zanotowana w okresie obserwacyjnym wartość L↑  
to 243 W·m–2 (4 stycznia 2002 r., godz. 7). Promieniowanie zwrotne atmosfery 
osiągnęło wtedy 178 W·m–2 – niewiele więcej od najniższej na tym posterunku 
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zanotowanej niespełna miesiąc wcześniej wartości (13 grudnia 2001 r.  
o godzinie 6 rano) – L↓ = 164 W·m–2. Za bardziej typowe dla okresu zimowego 
należy jednak uznać wartości L↑ z przedziału 280–330 W·m–2, a wartości L↓  
z przedziału 250–300 W·m–2, przy czym w pogodne zimowe noce L↓ najczęściej 
mieściło się granicach 180–230 W·m–2, a w noce pochmurne 280–350 W·m–2.  
W godzinach południowych w pochmurne zimowe dni L↓ najczęściej mieściło 
się w granicach 250–300 W·m–2, a w dni pogodne 200–250 W·m–2.  

Największe L↑ na ul. Narutowicza, prawie 560 W·m–2 (rys. 4.22, str. 151), 
zanotowano 29 lipca 2005 pomiędzy godziną 12 a 13, przed burzą. Związany  
z burzą opad i wychłodzenie powierzchni gruntu spowodowało następnie 
gwałtowny spadek promieniowania własnego powierzchni ziemi. Nasuwająca 
się chmura zwiększyła natomiast promieniowanie zwrotne atmosfery  
do maksymalnej w okresie obserwacji wartości 440 W·m–2 (wartość notowana 
godzinę później). Z podobną sytuacją synoptyczną związane jest pojawienie się 
największych wartości L↓ na ul. Lipowej. Również i w tym wypadku wartość 
maksymalna, L↓ = 454 W·m–2, zanotowana została podczas nasuwania się 
rozbudowanej chmury konwekcyjnej (28 lipca 2003 r., godz. 11). Przed opadem 
temperatura powietrza przekraczała 30oC, a wartości L↑ dochodziły  
do 548 W·m–2. Niewiele wyższa jest maksymalna wartość L↑ zanotowana na tej 
stacji – 562 W·m–2 (21 lipca 2003 r., godz. 12). Typowe w okresie letnim 
wartości L↑ to ok. 450–500 W·m–2 w dzień i 370–430 W·m–2 w nocy. Latem 
wartości L↓ silnie zależą zarówno od stopnia zachmurzenia, jak i pory dnia.  
W pogodne dni w godzinach południowych można oczekiwać wartości rzędu 
350–400 W·m–2, natomiast w pogodne noce może ono spadać poniżej  
300 W·m–2 (rys. 4.12). 

Dobowe amplitudy promieniowania własnego powierzchni ziemi w pogodne 
dni latem dochodzą do 130–150 W·m–2 (148 W·m–2 – maksymalna wartość  
na ul. Narutowicza, 138 W·m–2 – maksymalna wartość na ul. Lipowej) zimą 
spadając jedynie do 10–30 W·m–2. Dobowe amplitudy promieniowania 
zwrotnego atmosfery praktycznie nie wykazują cyklu rocznego (amplituda cyklu 
rocznego to tylko 1 W·m–2). Zmieniają się one od zaledwie kilku W·m–2 
(minimum = 3 W·m–2) do ok. 130 W·m–2 przy wartościach maksymalnych 
142 W·m–2 i 165 W·m–2, średniej 63 W·m–2 i 64 W·m–2 oraz odchyleniu 
standardowym 25 W·m–2 i 27 W·m–2 (odpowiednie wartości na ul. Lipowej  
i ul. Narutowicza).  

Bilans radiacyjny w paśmie długofalowym, L* = L↓ – L↑, jest praktycznie 
zawsze ujemny (rys. 4.13). Największe straty energii na drodze promieniowania 
długofalowego obserwuje się w latem w godzinach popołudniowych. L* może 
spadać wtedy poniżej –200 W·m–2 – najniższa zanotowana wartość L*  
to –205 W·m–2 (4 maja 2007 r., godz. 12, ul. Narutowicza). Nocą wartości L*  
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są nieco wyższe, dochodząc do ok. –100 – (–120) W·m–2 latem (najniższa 
wartość –119 W·m–2) i –80 – (–90) W·m–2 zimą. 

 

 
 
Rys. 4.13. Zmienność roczna promieniowania bilansu radiacyjnego w paśmie długofalowym, 
L* = L↓ – L↑, (W·m–2), na posterunkach pomiarowych przy ul. Lipowej i ul. Narutowicza.  
Wykres pudełkowy: wartość minimalna, maksymalna, dolny i górny kwartyl oraz mediana  
                                                               dla kolejnych miesięcy roku  
 
4.2.4. Roczna zmienność Q*, QH i QE w godzinach południowych 

 
Ze względu na stosunkowo dużą zmienność turbulencyjnych strumieni 

ciepła z godzinny na godzinę bardziej reprezentatywne od średnich godzinnych 
są wartość uśrednione dla kilku godzin południowych. Na rysunkach 4.14a,b 
przedstawione zostały przebiegi wartości średnich Q*, QH, QE z godzin 
południowych (godz. 10–14) dla całego okresu obserwacyjnego  
na posterunku przy ul. Lipowej i przy ul. Narutowicza. Wszystkie składniki 
wykazują wyraźny cykl roczny i dużą zmienność międzydobową spowodowaną 
aktywnością synoptyczną. Największe wartości strumieni notowane są  
w miesiącach letnich. W pogodne dni wartości Q* (średnie 4-godzinne) 
dochodzą do ok. 650 W·m–2, podczas gdy niesprzyjające warunki pogodowe 
powodują jego spadek poniżej 100 W·m–2. Zimą Q* w godzinach południowych 
rzadko przekracza 50 W·m–2.  

Podobną zmiennością roczną cechują się turbulencyjne strumienie ciepła.  
W pogodne letnie dni strumień ciepła jawnego może osiągać 300–350 W·m–2, 
chociaż za bardziej typowe należy uznać wartości w pobliżu 200–250 W·m–2. 
Sporadycznie dla przedziałów jednogodzinnych notowano przypadki 
przekraczające nawet 400 W·m–2 (Fortuniak 2003). Największy strumień ciepła 
jawnego (dla przedziału jednogodzinnego), 445 W·m–2, zanotowano 25 maja 
2001 r. na ul. Lipowej (rys. 4.18).  Średnia  dla godzin 10–14 w tym dniu 
również osiągnęła największą wartość – 380 W·m–2.  W dni pochmurne wartości  
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Rys. 4.14a. Średnie (z godz. 10–14) wartości Q*, QH, QE dla kolejnych dni okresu pomiarowego 
na posterunku przy ul. Lipowej w Łodzi 

 
QH nie przekraczają 100 W·m–2. Bardzo prawdopodobne, chociaż ze względu  
na ograniczenia metody pomiarowej nieuwzględnione w przedstawionej analizie, 
są przypadki ujemnego strumienia QH podczas lub bezpośrednio po opadach 
deszczu. Typowe letnie wartości QE dla godz. 10–14 wahają się w granicach  
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70–130 W·m–2. W przeciwieństwie do QH opad deszczu może spowodować 
znaczny wzrost wartości QE. Największe strumienie ciepła utajonego 
zanotowano w dniach po opadach: na ul. Lipowej to 195 W·m–2 (14 lipca 2003)  
a na ul. Narutowicza 186 W·m–2 (19 czerwca 2005). Najmniejsze wartości QE  
 

 
 
Rys. 4.14b. Średnie (z godz. 10–14) wartości Q*, QH, QE dla kolejnych dni okresu pomiarowego 

na posterunku przy ul. Narutowicza w Łodzi 
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oscylują wokół zera, chociaż na ul. Lipowej zdarzały się przypadki, kiedy 
średnie dla godz. 10–14 QE spadło aż do ok. –20 W·m–2 (27 luty 2001 i 11 marca 
2001). Pomiary z tych dni spełniają przyjęte kryteria poprawności,  
lecz ze względu na trudności pomiarowe pojawiające się w warunkach 
zimowych nie można definitywnie rozstrzygnąć, czy nie są one rezultatem 
błędów pomiarowych. Pomimo tych wyjątkowych przypadków generalnie zimą 
można zaobserwować tendencję do zwiększania się strumienia ciepła utajonego 
po minimum występującym późną jesienią. Efekt ten może być wynikiem 
zwiększonego strumienia pary wodnej pochodzenia antropogenicznego 
powstającego na skutek spalania paliw kopalnych. 

Analiza fourierowska badanych przebiegów Q*, QH, QE w godzinach 
południowych wskazuje na dominację sinusoidalnego cyklu rocznego – dodanie 
wyższych harmoniki nie prowadzi do istotnej poprawy modelu. W przypadku 
salda promieniowania wartości sinusoid regresji (tab. 4.5) zmieniają się  
w granicach od 8 W·m–2 (minimum zimowe ul. Narutowicza) do ok. 455 W·m–2 
(maksimum letnie ul. Lipowa). Zmienność strumienia ciepła jawnego dla tego 
typu modelu mieści się w granicach od 32 W·m–2 (minimum zimowe 
ul. Narutowicza) do 200 W·m–2 (maksimum letnie ul. Lipowa), W przypadku 
strumienia ciepła utajonego zakres zmienności sinusoidy regresji rozciąga się  
od 3 W·m–2 (minimum zimowe ul. Lipowa) do ok. 87 W·m–2 (maksimum letnie 
ul. Narutowicza). 

 
Tabe la  4.5 

 
Wartości amplitud regresji (w W·m–2) dla sinusoidy cyklu rocznego y = a0 + a1·sin(ω·t + φ) 

strumieni Q*, QH, QE (średnia z godz. 10–14) 
 

 Lipowa Narutowicza 

 a0 A1 a0 a1 

Q* 246 209 215 207 
QH 119 82 107 75 
QE 43 40 52 35 

 
4.2.5. Strumienie turbulencyjne w nocy 
 

W większości opracowań składników bilansu cieplnego miast główna uwaga 
badaczy skupia się wokół wartości strumieni turbulencyjnych dla godzin 
dziennych. Praktycznie brak jest prac opisujących rozkład częstości i zakres 
zmienności nocnych wartości QH i QE. Aby scharakteryzować zmienność tych 
strumieni dla godzin nocnych w Łodzi, minimalizując jednocześnie wpływ 
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pojedynczych wartości w przedziałach jednogodzinnych, wykorzystano średnie 
wartości dla całej nocy (średnia dla godzin spełniających warunek 
K↓ < 0,1 W·m–2). Najniższą wartości QH dla godzin nocnych w okresie 
obserwacji, –62 W·m–2, zanotowano w nocy 16/17 listopada 2002 r. na 
ul. Lipowej podczas adwekcji ciepłego powietrza nad wychłodzone miasto  
(rys. 4.21). Najwyższa średnionocna wartość QH na ul. Lipowej to 61 W·m–2. 
Zanotowana została ona w nocy 26/27 maja 2003 r. i związana była z adwekcją 
chłodnego powietrza, kiedy temperatura powietrza spadła od prawie 30oC  
w godzinach popołudniowych do zaledwie 12oC nad ranem dnia następnego. 
Znaczne przegrzanie miasta przez kilka poprzednich słonecznych dni 
powodowało, że jeszcze następnej nocy notowano podobnie duży strumień 
ciepła jawnego. Najczęściej jednak w nocy zdarzają się wartości jedynie nieco 
mniejsze od zera ze średnią równą –2 W·m–2 i wartością modalną rozkładu 
mieszczącą się w przedziale od –5 do 0 W·m–2 (rys. 4.15), a połowa przypadków 
średnionocynch wartości QH zawiera się pomiędzy –11,5 W·m–2 a 4,4 W·m–2 
(dolny i górny kwartyl – tab. 4.6). Noce z QH > 0 (średnia nocna) stanowią na tej 
stacji jedynie 36% wszystkich przypadków. 

 
Tabe la  4.6 

 
Statystyczne właściwości rozkładów średnich nocnych wartości turbulencyjnego strumienia ciepła 
jawnego, QH, i turbulencyjnego strumienia ciepła utajonego, QE, na posterunkach pomiarowych 
przy ul. Lipowej i ul. Narutowicza w Łodzi: μ – wartość średnia (W·m–2), σx – odchylenie 
standardowe, sk – współczynnik skośności, xmin, xmax – wartość minimalna i maksymalna (W·m–2), 
                                                         p – wartości percentyli (W·m–2) 
 

 QH QE 
  Lipowa Narutowicza  Lipowa Narutowicza 

μ  –2,1 –9,1  11,5 12,4 
σx  16,6 15,3  11,9 13,0 
sk  0,48 0,04  1,40 1,63 

xmin  –62,2 –55,4  –11,4 –14,2 
p10%  –18,9 –29,0  –0,8 0,5 
p25%  –11,5 –19,5  3,7 3,9 
p50%  –3,3 –7,7  9,4 8,9 
p75%  4,4 –0,0  16,0 17,4 
p90%  19,6 9,2  26,9 29,5 
xmax  60,7 47,8  68,5 78,3 

 
Podobny jest zakres zmienności nocnych wartości QH na posterunku przy 

ul. Narutowicza, chociaż nie obserwuje się tu tak dużych wartości dodatnich. 
Maksymalna wartość strumienia ciepła jawnego na tym posterunku to jedynie 
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48 W·m–2 zarejestrowane w nocy 12/13 czerwca 2007 r., a wartość minimalna  
to –55 W·m–2 (25/26 września 2006). Średnia jest jednak w tym przypadku 
wyraźnie ujemna (–9 W·m–2). Niższe są również odpowiednie wartości 
percentyli (tab. 4.6), a dodanie wartości stanowią zaledwie 25% wszystkich 
przypadków.  
 

 
 

Rys. 4.15. Histogramy liczebności średnich nocnych wartości strumienia ciepła jawnego  
na posterunkach przy ul. Lipowej i ul. Narutowicza 

 
Otrzymane rezultaty nie potwierdzają dosyć powszechnych poglądów (Oke 

1988; Grimmond, Oke 2002; Christen, Vogt 2004; Mestayer i in. 2005; Piringer 
i in. 2007) o przewadze na obszarach zurbanizowanych dodatnich wartości QH  
w godzinach nocnych. Rozbieżności te mogą być zarówno wynikiem cech 
fizycznych Łodzi, specyfiki klimatu Polski cechującej się stosunkowo dużą 
liczbą adwekcyjnych zmian temperatury, jak i relatywnie małą liczbą dni 
pomiarowych we wcześniejszych eksperymentach prowadzonych w innych 
miastach. 

Jak już wspomniano, trudno jest oszacować wartość maksymalną strumienia 
ciepła utajonego. Największe wartości QE obserwowane mogą być bowiem  
w chwili lub bezpośrednio po opadzie deszczu na rozgrzaną powierzchnię. 
Również w nocy opad może spowodować znaczne podwyższenie tego 
strumienia. Niestety, pomiar metodą kowariancji wirów z otwartą ścieżką jest  
w takich warunkach niemożliwy. Największe nocne wartości uwzględnione  
w sporządzaniu histogramów częstości (rys. 4.16) dotyczą nocy po dniach,  
w których wystąpił opad, a czujniki wyschły w stopniu umożliwiającym pomiar. 
W tym czasie mógł również nastąpić spadek parowania z powierzchni miasta. 
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Jest więc prawdopodobne, że rzeczywiste wartości maksymalne są większe. 
Najmniejsze średnionocne wartości QE przedstawione na rysunku 4.16 
reprezentują rzeczywiste minima tego strumienia. Miejska wyspa ciepła  
i antropogeniczny strumień wilgoci powodują bowiem, że w miastach 
podobnych do Łodzi brak jest fizycznych przesłanek do wystąpienia w nocy 
silnego strumienia QE skierowanego ku powierzchni ziemi. Dlatego przypadki 
QE < 0 stanowią zaledwie 12% na ul. Lipowej i 8% na ul. Narutowicza,  
a najniższe zanotowane wartości to –11 W·m–2 i –14 W·m–2. Ze względu  
na omówione procesy cechą charakterystyczną rozkładów strumienia ciepła 
utajonego jest, oprócz przewagi sytuacji z QE > 0, ich wyraźna prawoskośność,  
o czym świadczą dodatnie wartości współczynnika skośności. Zarówno średnia 
nocna wartość strumienia ciepła utajonego wynosząca na obu stacjach  
ok. 12 W·m–2 jak i pozostałe miary statystyczne są na obu posterunkach bardzo 
zbliżone (tab. 4.6).  
 

 
 

Rys. 4.16. Histogramy liczebności średnich nocnych wartości strumienia ciepła utajonego na 
posterunkach przy ul. Lipowej i ul. Narutowicza 

 
4.2.6.  Wybrane przypadki dobowej zmienności składników bilansu 

cieplnego 
 

Uzupełnieniem obrazu zmienności składników bilansu są przebiegi jego 
składników w wybranych sytuacjach pogodowych. Przedstawione poniżej 
przykłady ilustrują zarówno typową ewolucję strumieni cieplnych podczas 
ładnej pogody, jak i pewne szczególne przypadki, jakie mogą pojawić się  
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w specyficznych sytuacjach pogodowych. Informacja tego typu, oprócz wartości 
poznawczej, może być również cenna dla oceny realności modeli numerycznych 
w tego typu warunkach pogodowych. 

  

 
 
Rys. 4.17. Przebieg składników bilansu cieplnego w okresie 2–6 lipca 2007 r. na punkcie 
pomiarowym przy ul. Narutowicza w Łodzi (wartości QH i QE wygładzone trójelementowym 
                                                                     filtrem trójkątnym) 

 
Rysunek 4.17 przedstawia typową ewolucję składników bilansu cieplnego 

podczas radiacyjnej pogody latem na posterunku pomiarowym przy 
ul. Narutowicza. Okres ten (2–6 lipca 2007 r.), w którym turbulencyjny strumień 
ciepła jawnego przekraczał w godzinach południowych 300 W·m–2 (jedne  
z najwyższych wartości notowanych na tym posterunku), charakteryzował się 
stopniowym, radiacyjnym nagrzewaniem masy powietrza. W kolejnych dniach 
następował stopniowy wzrost temperatury powietrza i 6 lipca maksymalna 
temperatura dobowa przekraczała 30oC. Chociaż w następnych dniach notowano 
jeszcze wyższe temperatury, wartości QH nie były już tak duże ze względu na 
zmniejszony dopływ energii na drodze bezpośredniego promieniowania 
słonecznego. Jednocześnie w wybranych dniach bilans radiacyjny w paśmie 
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długofalowym w godzinach popołudniowych spadał do prawie –190 W·m–2. 
Podobnie jak w przypadku średnich przebiegów dobowych wyraźnie zaznacza 
się charakterystyczne dla obszarów miejskich utrzymywanie się dodatniego QH 
w godzinach wieczornych, kiedy bilans radiacyjny spada poniżej zera. Nocą 
strumień ten przyjmuje jednak wyraźnie ujemne wartości. Turbulencyjny 
strumień ciepła utajonego jest w ciągu dnia zdecydowanie niższy od QH  
co powoduje, iż współczynnik Bowena dla godzin południowych mieści się  
w granicach 2–5. W nocy QE pozostaje większe od zera. Świadczy to  
o przewadze procesów parowania nad procesami skraplania. 

 

  
 
Rys. 4.18. Przebieg składników bilansu cieplnego w okresie 22–26 maja 2001 r. na punkcie 
pomiarowym przy ul. Lipowej w Łodzi (wartości QH i QE wygładzone trójelementowym filtrem 
                                                                        trójkątnym). 

 
Podobny przykład z punktu przy ul. Lipowej przedstawia rysunek 4.18.  

W dniach 22–24 maja 2001 r. następowało dosyć szybkie, radiacyjne 
ogrzewanie się powietrza. Natomiast w nocy 24/25 maja nad Łódź napłynęła 
chłodniejsza masa powierza, co przy dużej ilości ciepła otrzymywanego  
w południe na drodze procesów radiacyjnych i znacznej ilości ciepła 
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nagromadzonego w mieście zaowocowało strumieniem ciepła jawnego powyżej 
400 W·m–2 (największa wartość w okresie obserwacji). Jednocześnie na skutek 
adwekcji chłodnego powietrza nad nagrzane miasto w nocy 24/25 maja strumień 
ciepła jawnego przyjmował dodatnie wartości prawie przez całą noc. Dopiero 
przed świtem radiacyjnie wychładzanie powierzchni miejskich doprowadziło  
do spadku QH poniżej zera. Podobnie jak w poprzednim przykładzie strumień 
ciepła utajonego był w ciągu dnia wyraźnie niższy od ciepła jawnego, lecz 
utrzymywał się powyżej zera prawie przez całą dobę. 

 

      
 
Rys. 4.19. Przebieg składników bilansu cieplnego w okresie 9–11 stycznia 2007 r. na punkcie 
pomiarowym przy ul. Narutowicza w Łodzi (wartości QH i QE wygładzone trójelementowym 
                                                                  filtrem trójkątnym) 
 

W okresie zimowym warunki pogodowe często uniemożliwiają uzyskanie 
poprawnych pomiarów strumieni turbulencyjnych, a w literaturze światowej 
trudno znaleźć przykłady zimowego przebiegu składników bilansu cieplnego 
miasta. Na rysunku 4.19 przedstawiono przykład z pierwszych dni stycznia 
2006 r. na posterunku przy ul. Narutowicza. Zalegająca pokrywa śnieżna 
spowodowała podwyższenie w tych dniach albedo miasta, które w południe 
wynosiło ok. 25–26%. Dlatego, mimo iż natężenie całkowitego promieniowania 
słonecznego w południe dochodziło do 260 W·m–2, maksymalne wartości Q* 
jedynie nieznacznie przekraczały 100 W·m–2. W tym czasie strumień ciepła 
jawnego przekraczał 50 W·m–2, lecz w godzinach nocnych spadał poniżej zera. 
Pomimo emisji ciepła sztucznego z wnętrza ogrzewanych budynków 
powierzchnia miasta wychładza się więc w nocy szybciej od atmosfery. 
Strumień ciepła utajonego przez cały czas oscylował w okolicach zera. 

Adwekcja chłodnego powietrza nad nagrzane miasto prowadzi  
do podwyższenia strumienia ciepła jawnego. Z reguły w sytuacjach pogodowych 
tego typu QH jest dodatnie przez całą dobę. Zimą, kiedy dopływ energii  
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na drodze promieniowania słonecznego jest stosunkowo niewielki, QH może 
nawet przewyższać bilans radiacyjny. W prezentowanym na rys. 4.20 
przykładzie z 17 i 18 stycznia 2001 r. QH było w południe nie tylko większe od 
Q*, lecz przewyższało nawet wartość całkowitego promieniowania słonecznego.  

 

      
 
Rys. 4.20. Przebieg składników bilansu cieplnego w okresie 9–11 stycznia 2001 r. na punkcie 
pomiarowym przy ul. Lipowej w Łodzi (wartości QH i QE wygładzone trójelementowym filtrem 
                                                                      trójkątnym) 
 

 
 
Rys. 4.21. Przebieg składników bilansu cieplnego w okresie 14–17 listopada 2002 r. na punkcie 
pomiarowym przy ul. Lipowej w Łodzi (wartości QH i QE wygładzone trójelementowym filtrem  
                                                                      trójkątnym) 
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Przeciwną sytuację obserwowano 15 i 16 listopada 2001 r. (rys. 4.21). 
Napłynęła wtedy nad miasto stosunkowo ciepła masa powietrza, osiągając  
o północy maksimum dobowe temperatury wynoszące 17oC. Zarówno 
poprzedniego, jak i następnego dnia w południe temperatury dochodziły 
zaledwie do 14–15oC, a kilka dni wcześniej temperatura powietrze oscylowała  
w granicach 0–2oC przez prawie 10-dniowy okres. Spowodowało to silne 
wychłodzenie miasta (w stosunku do napływającego powietrza). Dlatego 15–16 
listopada 2001 r. strumień ciepła jawnego był ujemny przez całą dobę, nawet  
w godzinach południowych. 
 

 
 
Rys. 4.22. Przebieg składników bilansu cieplnego w okresie 29–30 lipca 2005 r. na punkcie 
pomiarowym przy ul. Narutowicza w Łodzi (wartości QH i QE liczone dla przedziałów 
                  15-minutowych i wygładzone siedmioelementowym filtrem trójkątnym) 
 

Kolejny przykład (rys. 4.22) przedstawia dzień z burzą i towarzyszącym jej 
ulewnym opadem. Panujące w tym okresie upały (maksymalna temperatura 
dobowa 29 lipca 2005 r. przekraczała w Łodzi 35oC) zaowocowały bardzo 
dużymi wartościami promieniowania długofalowego (str. 135), jednymi  
z największych w okresie obserwacji. Jednocześnie do godzin południowych  
29 lipca 2005 r. ewolucja składników bilansu cieplnego miała przebieg typowy 
dla pogody radiacyjnej. Wystąpienie silnego opadu gwałtownie obniżyło 
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temperaturę powierzchni miejskich, co spowodowało drastyczny spadek 
turbulencyjnego strumienia ciepła jawnego. Jednocześnie obserwowano znaczny 
wzrost strumienia ciepła utajonego będący wynikiem intensywnego parowania  
z przegrzanego podłoża. Parowanie to dodatkowo wychładzało podłoże,  
co powodowało dalsze zmniejszanie strumienia ciepła jawnego, który  
od godz. 16.00 stale utrzymywał się na poziomie ok. –50 W·m–2 aż do godz. 
6.30 dnia następnego. W przeciwieństwie do sytuacji z suchym podłożem, 
wzrost docierającego promieniowania słonecznego, jaki nastąpił ok. godz. 18.00 
nie spowodował zwiększenia QH. Ciepło dostarczone na drodze procesów 
radiacyjnych zostało zużyte na parowanie – zwiększenie strumienia ciepła 
utajonego. Skutki intensywnego opadu były jeszcze dobrze widoczne dnia 
następnego. Nagromadzenie wody w gruncie w dalszym ciągu umożliwiało 
intensywne parowanie, dlatego strumień ciepła utajonego w południe 30 lipca 
był porównywalny, a nawet nieznacznie większy od strumienia ciepła jawnego.  
 



 
 

5.  PARAMETRYZACJE SKŁADNIKÓW BILANSU 
ENERGETYCZNEGO W ŁODZI 

 
 
 
 
 
5.1. Parametryzacje składników bilansu radiacyjnego 

 
Stosunkowo skomplikowana metodyka pomiarów składników bilansu 

cieplnego i relatywnie wysokie ceny aparatury pomiarowej powodują, że dane 
pochodzące z pomiarów strumieni energetycznych na terenach zurbanizowanych 
są nieliczne i trudno dostępne. W niektórych przypadkach alternatywą  
dla pomiarów mogą być symulacje numeryczne i proste parametryzacje. 
Złożone symulacje numeryczne wymagają zastosowania szybkich komputerów  
i skomplikowanych algorytmów. Niejednokrotnie przeszkodę w ich 
praktycznym wykorzystaniu stanowi również możliwość pozyskania 
odpowiednich danych wejściowych. Dlatego proste parametryzacje i modele 
statystyczne (Badescu 1997; Niemelä i in. 2001a,b) w dalszym ciągu mogą być 
użyteczne w wielu różnych zastosowaniach. Chociaż parametryzacje tego typu 
najczęściej zawodzą przy wyliczaniu modelowanych wielkości  
w indywidualnych przypadkach, dostarczają informacji o ich typowych 
(średnich) wartościach. Proste parametryzacje pozwalają więc na wyliczenie 
strumieni cieplnych w sensie klimatologicznym. Na terenach zurbanizowanych 
informacje takie mogą być użyteczne chociażby w celu planowania 
urbanistycznego ukierunkowanego na ograniczenie negatywnych skutków 
modyfikacji klimatu lokalnego przez miasto (np. ograniczenia skutków 
potęgowania fal upałów przez miejską wyspę ciepła) czy też przy projektowaniu 
ogrzewania wykorzystującego promieniowanie słoneczne. 
 
5.1.1. Promieniowanie krótkofalowe padające na powierzchnię poziomą  
 

Głównym źródłem energii dla atmosfery ziemskiej jest promieniowanie 
słoneczne. Pozostałe składniki bilansu cieplnego są uzależnione od bilansu 
radiacyjnego. Dlatego parametryzacjom promieniowania słonecznego 
poświęcono w literaturze relatywnie dużo uwagi. Poniżej przedstawione zostaną 
wybrane, nieskomplikowane parametryzacje promieniowania słonecznego 
(Badescu 1997; Niemelä i in. 2001a,b). Najprostsze parametryzacje 
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promieniowania słonecznego padającego na poziomy element powierzchni ziemi 
bazują na zależności K↓ od wysokości Słońca hs. Wysokość Słońca  
jest natomiast funkcją szerokości geograficznej miejsca obserwacji (φ), 
deklinacji Słońca (δ) i pory dnia (Stull 1988): 

 
sinhs = sinφ · sinδ + cosφ · cosδ · cos Ha.    (5.1) 

 
Ha oznacza tzw. kąt godzinny Słońca: 
 

e
UTC

a λ
tπ

H −
⋅

=
12

,       (5.2) 

 
gdzie tUTC – czas UTC, λe – długość geograficzna miejsca obserwacji (φ, λe 
podawane są w radianach). Dokładny wzór na deklinację Słońca podał Spencer 
(1971), lecz w większości zastosowań wystarczająca jest prostsza formuła 
(Zhang Anthes 1982, za: Stull 1988): 
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gdzie φr – szerokość zwrotnika Raka (23,45o = 0,409 rad), d – numer kolejny 
dnia w roku, dr = 173 – numer dnia przesilenia letniego, dy = 365,25 – średnia 
liczba dni w roku. 

Zgodnie z formułą Hourwitza (1945) całkowite promieniowanie 
krótkofalowe padające na powierzchnię poziomą dane jest wzorem: 

 
K↓H = aH · exp(– bH / sinhs) · sinhs.       (5.4) 

 
Kolejną prostą formułę podali Paltridge i Proctor (1976) oraz Daneshyar (1978):  

 
K↓PPD = aPPD · [bPPD – exp(–cPPD · hs)] + (dPPD · hs + ePPD).   (5.5) 

 
Bardzo zbliżone są wzory podane przez Bergera (1979) i Bennetta (1982):  

 
K↓B = S0 aB · sinhs,    (S0 – stała słoneczna),    (5.6) 

 
przez Adnota i in. (1979): 
 

K↓A = s
b

A ha Asin⋅ ,       (5.7) 
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oraz przez Kastena i Czeplaka (1980):  
 

K↓KC = aKC · sinhs – bKC.       (5.8) 
 

Wartości parametrów równań przedstawia tabela 5.1. 
 

Tabe la  5 .1 
 
Oryginalne wartości parametrów prostych wzorów na oszacowanie K↓ (Badescu 1997) i wartości 

parametrów dobrane do danych z Łodzi metodą najmniejszych kwadratów (MNK) 
 

Autorzy modelu Oryginalne wartości 
parametrów 

Wartości parametrów 
dopasowane MNK 

Hourwitz (1945) aH = 1098, bH = 0,057 aH = 1107, bH = 0,638 

Paltridge i Proctor (1976),   
Daneshyar (1978) 

aPPD = 950,2, bPPD = 1, 
cPPD = 0,075, dPPD = 14,29, 
ePPD =  21,04 

aPPD = 1519, bPPD = 0,871, 
cPPD = 0,991, dPPD = 52, 
ePPD =  49  

Berger (1979) aB = 0.70 aB = 0.747 

Adnot i in. (1979) aA = 951,39, bA = 1,15 aA = 1048, bA = 1,113 

Kasten i Czeplak (1980) aKC = 910, bKC = 30 aKC = 1100, bKC = 62 

 
Nieco bardziej złożone formuły oddzielnie parametryzują wpływ pochłaniania 
promieniowania przez parę wodną i aerozole oraz rozpraszanie na cząsteczkach 
wody, aerozolach i rozpraszanie rayleighowskie. Formuły tego typu pozwalają 
również na oddzielne oszacowanie bezpośredniego promieniowania słonecznego 
padającego na powierzchnię poziomą (Ih) i promieniowania rozproszonego (ih). 
W modelu Daviesa i in. (1975) oba składniki K↓ dane są przez: 
 

Ih,DSN = S0 · sinhs · ψwa · ψda · ψws · ψds · ψrs,     (5.9a) 
ih,DSN = S0 · sinhs · ψwa · ψda · (1 – ψws · ψds · ψrs) / 2,    (5.9b) 
 

a całkowite promieniowanie krótkofalowe padające na powierzchnię poziomą: 
 

K↓DSN = S0 · sinhs · ψwa · ψda · (1 + ψws · ψds · ψrs) / 2.    (5.10) 
 
Współczynniki  ψ wyznaczone są przez formuły: 

 
ψws = 1 – 0,0225 · w · m,       (5.11a) 
ψrs = 0,972 – 0,08262 · m + 0,00933 · m2 + 

– 0,00095 · m3 + 0,0000437 · m4,     (5.11b) 



 171 

ψwa = 1 – 0,77 · (m · w)0,3,             
ψD = ψds · ψda = km

 (przy założeniu, że ψds = ψda).    (5.11c) 
 
W kolejnym modelu (Davies, McKay 1982; Davies i in. 1988) promieniowanie 
rozproszone jest liczone oddzielnie dla rozpraszania przez aerozole  
i rozpraszania rayleighowskiego: 
 

Ih,MKD = S0 · sinhs · (To · Tr – aw)  · Ta,     (5.12a) 
ih,MKD = S0 · sinhs · [To · (1 – Tr) / 2 + (To · Tr – aw)  ·  (1 – Ta)  · aa · g], (5.12b) 
 
K↓MKD = Ih,MKD + ih,MKD.       (5.13) 

 
Współczynniki przeźroczystości dla ozonu, aerozoli i rozpraszania 
rayleighowskiego określają zależności: 
 

To = 1 – ao,         (5.14a) 
Tr = 0,9768 – 0,0874 · m + 0,010607552 · m2 – 8.46205·10–4 · m3 (5.14b) 

+ 3.57246·10–5 · m4 – 6.0176·10–7 · m5, 
Ta = km.         (5.14c) 
 

Albedo aerozoli przyjęto aa = 0,75, a współczynnik absorpcji dla pary wodnej, 
aw, dany jest przez: 
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a współczynnik ao przez: 
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Z braku danych empirycznych w powyższych wzorach przyjęto wartość 

współczynnika przeźroczystości k = 0,91 (typowe wartości dla miast 
europejskich zmieniają się od 0,87 do 0,95). Za grubość zredukowanej warstwy 
ozonu przyjęto wo = 3,5 mm. Typową dla danego dnia w roku grubość warstwy 
tzw. wody osadzonej w (precipitable water) otrzymano, wykorzystując dane 
gridowe dla okolic Łodzi z lat 1993–1997 (wygładzone za pomocą analizy 
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fourierowskiej – Fortuniak 2003). Alternatywnym podejściem może być 
oszacowanie tej wielkości na podstawie danych przyziemnych (Hann 1901; 
Sivkov 1968; Hay 1970; Idso 1970; Leckner 1978). Spośród wielu dostępnych 
wzorów na grubość optycznej masy atmosfery zastosowano wzór Kastena 
(1966): 

 
1253,1 ])855,3(15,0sin[ −−+⋅+= ss hhm .    (5.17) 

  
Masa optyczna atmosfery determinuje stosunek rozpraszania „w przód”  
do rozpraszania całkowitego, g: 
 

g = 0,93 – 0,21· ln m.       (5.18) 
 

Przedstawione modele podają natężenie promieniowania krótkofalowego 
padającego na poziomy element powierzchni ziemi w przypadku bezchmurnego 
nieba. Brak danych o zachmurzeniu z centrum Łodzi nie pozwala na weryfikację 
modeli dla nieba zachmurzonego. Jedną z najprostszych metod pozwalających 
na uwzględnienie tłumienia promieniowania przez chmury jest wprowadzenie 
czynnika korygującego będącego iloczynem wpływu chmur z poszczególnych 
poziomów (Stull 1988): 
 

K↓c = K↓·(1 – 0,4σCH)·(1 – 0,7σCM)·(1 – 0,4σCL),    (5.19) 
 
 
gdzie K↓, K↓c oznaczają natężenie promieniowania krótkofalowego padającego 
na poziomy element powierzchni ziemi w przypadku nieba bezchmurnego  
i pokrytego chmurami, a σCH, σCM, σCL stopień pokrycia nieba przez chmury 
piętra wysokiego, średniego i niskiego (w skali 0–1). Jeszcze prostsze modele 
uwzględniają jedynie całkowity stopień pokrycia nieba σtot, na przykład: 

 
K↓c = K↓ · [(1 – σtot ) + 0.49σtot]  (Berliamd 1960)  (5.20a) 
K↓c = K↓ · (1 – 0,72σtot

3,2)   (Kasten 1983)   (5.20b) 
 

Niektóre z tych parametryzacji stosują oddzielne formuły na korekcje 
promieniowania bezpośredniego i rozproszonego, uwzględniając np. albedo 
powierzchni i albedo chmur, absorpcyjność chmur etc. (Barbaro i in. 1979; 
Munro 1991; Badescu 1997). 

Zastosowanie prostych aproksymacji (wzory 5.4–5.8) z oryginalnymi 
wartościami parametrów (tab. 5.1) do danych z Łodzi prowadzi do dużych 
rozbieżności pomiędzy pomiarami i modelami. Znacznie lepsze dopasowanie 
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można otrzymać, dobierając parametry modeli metodą najmniejszych 
kwadratów. Po odpowiednim dopasowaniu parametrów większość prostych 
modeli daje bardzo zbliżone rezultaty. Roczna zmienność natężenia 
promieniowania krótkofalowego w prawdziwe południe w Łodzi jest 
stosunkowo dobrze opisywana przez analizowane algorytmy (rys. 5.1). Krzywe 
modelowanego przebiegu rocznego dla wszystkich modeli mieszczą się  
w granicach zmienności wartości pomiarowych. Najgorzej ze wszystkich 
wzorów do danych pomiarowych pasują wyniki otrzymane za pomocą modelu 
Bergera (1979), który wyraźnie zawyża wartości zimowe i nieco zaniża wartości 
letnie. Kolejną wadą wszystkich najprostszych modeli (wzory 5.4–5.8) jest 
zaniżanie wartości K↓ w okresie wczesnowiosennym. Jest to konsekwencja 
faktu, że modele te nie uwzględniają zmian przeźroczystości atmosfery w cyklu 
rocznym związanych z roczną zmiennością zawartości wody w atmosferze. 
Dopiero zastosowanie dwóch ostatnich modeli (DSN i MKD) prowadzi  
do wyraźnej poprawy rezultatów. Oba modele dają bardzo podobne rezultaty 
(krzywe na rys. 5.1 prawie się pokrywają) i mogą być stosowane zamiennie.  

 

 
 

Rys. 5.1. Wartości K↓ w prawdziwe południe dla wybranych dni pogodnych w Łodzi w kolejnych  
dniach roku (DOY) i wartości modelowane za pomocą różnych algorytmów 

 
Dwa ostatnie modele również lepiej od pozostałych oddają przebieg dobowy 

K↓ (rys. 5.2). Wynika to faktu, iż najprostsze modele (z wyjątkiem modelu PPD)  
nie uwzględniają doborowej zmienności promieniowania rozproszonego. 
Modele te praktycznie nie oddają zjawiska świtu i zmierzchu, a promieniowanie 
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K↓ jest gwałtownie obcięte o wschodzie i zachodzie Słońca. W ogólnym bilansie 
energetycznym wartości promieniowania o wschodzie i zachodzie Słońca mają 
zdecydowanie mniejszy udział niż wartości okołopołudniowe. Dlatego nawet 
najprostsze modele z odpowiednio dobranymi parametrami mogą być użyteczne 
do wstępnych oszacowań. Dwa ostatnie modele, przy dostępności informacji  
 

 

 
 

Rys. 5.2. Dobowy przebieg K↓ w dniu 10 lipca 1999 r. w Łodzi – wartości pomiarowe  
i modelowane za pomocą różnych algorytmów 
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o zawartości wody w atmosferze, grubości zredukowanej warstwy ozonowej itd. 
mogą natomiast pozwolić na dokładniejsze oszacowania K↓ w poszczególnych 
dniach analizowanego okresu. 
 
5.1.2. Albedo  
 

Zgodnie z równaniem bilansu radiacyjnego w paśmie krótkofalowym: 
 
K* = K↓ – K↑ = K↓(1 – α),      (5.21) 
 

oprócz całkowitego promieniowania dochodzącego do powierzchni ziemi, K↓, 
decydujący wpływ na całkowitą ilość energii zaabsorbowanej przez 
powierzchnie miejskie na drodze pochłaniania promieniowania krótkofalowego 
ma albedo miasta, α. Z definicji parametr ten determinuje również 
promieniowanie odbite, K↑. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że wartość 
albedo może być w stosunkowo prosty sposób modyfikowana, co pozwala  
na świadome kształtowanie warunków klimatycznych miast (Oleson i in. 
2009). Szczególnie w przypadku zwiększającej się częstotliwości fal upałów 
związanych z globalnymi zmianami klimatycznymi odpowiedni dobór barw 
powierzchni sztucznych może ograniczyć przegrzewanie miasta w godzinach 
południowych (Sailor 1995; Synnefa i in 2008). Ten sposób kształtowania 
klimatu lokalnego miasta jest wyjątkowo prosty i nie wymaga znacznych 
nakładów, dlatego można go zauważyć już w tradycyjnej architekturze miast 
różnych stref klimatycznych (np. malowane na biało domy miasteczek wysp 
greckich). 

Różnice w doborze materiałów, sposobach malowania, aranżacji 
przestrzennej miast i udziale terenów zielonych powodują, że typowe wartości 
albedo miast wahają się w granicach od 0,10 do 0,27, z wartością średnią 
oscylującą wokół 0,15 (Oke 1995). Z reguły są to wartości nieco niższe  
od albedo typowych terenów zamiejskich, aczkolwiek możliwe są również 
sytuacje odwrotne. Obserwowana jest przy tym wyraźna zależność albedo  
od wysokości Słońca. Najczęściej dobową zmienność albedo dużego obszaru 
miasta charakteryzuje U-kształtny przebieg z minimum w okolicach godzin 
południowych. Można wskazać kilka potencjalnych powodów obniżenia albedo 
miast i anizotropowości tego parametru.  

Pierwszym z czynników decydujących o specyfice albedo terenów 
zurbanizowanych jest albedo powierzchni ścian budynków, dachów, ulic  
i chodników. W przypadku gęstej zabudowy miejskiej, takiej jaka 
charakteryzuje na przykład stare centrum Łodzi, szczególną rolę dogrywa albedo 
dachów, które stanowią znaczną część powierzchni terenu. Względnie stałe 
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właściwości odbiciowe powierzchni powodują, że najprostszą parametryzacją 
albedo miasta może być pewna ustalona wartość oszacowana na podstawie 
wartości podanych w literaturze bądź jako średnia ważona albedo odpowiednich 
powierzchni miejskich. Należy jednak zaznaczyć, że nawet dla gładkiej, 
jednorodnej powierzchni albedo wykazuje zależność od wysokości Słońca 
(Kondratev 1965; Kozłowska-Szczęsna 1973;  Paltridge, Platt 1976; Aida 1982; 
Kłysik 1997; Pawlak, Fortuniak 2003). Przykładowo na rysunku 5.3 
przedstawiono dzienny przebieg natężenia promieniowania całkowitego, K↓,  
w dniach 27 i 28 kwietnia 1997 r. mierzonego na dachu budynku przy 
ul. Lipowej i dobową zmienność albedo dachu (Kłysik 1997). Pomiary 
 

 
 

Rys. 5.3. Dzienny przebieg natężenia promieniowania całkowitego oraz wartości albeda typowego 
łódzkiego dachu w wybranych dniach 1997 r. (za: Kłysik 1997) 

 
wykonywane były 1,5 m nad dachem, dzięki czemu obszar źródłowy czujnika 
K↑ (albedometr Kipp&Zonen składający się z dwóch pyranometrów CM 7) 
praktycznie całkowicie zawierał się w obrębie dachu. Pewna asymetria 
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przebiegu dobowego albedo jest wynikiem niewielkiego nachylenia dachu  
(ok. 5o) ku zachodowi. Dobowa zmienność α jest wyraźnie widoczna w obu 
przypadkach. Na podkreślenie zasługują wyjątkowo niskie wartości albedo 
dachu rzędu 0,06. Są to jednak wartości typowe dla budynków starego centrum 
Łodzi, krytych w większości ciemną, smołowana papą. Dobowa zmienność 
albedo płaskiej, w miarę jednorodnej powierzchni dachu jest prawdopodobnie 
wynikiem cech fizycznych materiałów pokryciowych, które nie odbijają 
promieniowania w sposób lambertowski. Pewien wpływ mogą mieć również 
dzienne zmiany w widmie promieniowania docierającego do powierzchni ziemi 
i spektralna zależność odbiciowości materiałów dachowych. Modelowanie 
dobowej zmienności albedo jednorodnej, płaskiej powierzchni sprowadza się 
zwykle do znalezienia regresyjnych zależności od wysokości Słońca. 
Najczęściej są to dopasowania wielomianów odpowiednich rzędów (Aida, 
Gotoh 1982; Masson 2000). Ze względu na zależność albedo od udziału 
promieniowania rozproszonego niektóre modele wprowadzają poprawkę na ih / Ih 
lub ih / K↓ (Duynkerke 1992; Beljaars, Bosveld 1997; De Rooy, Holtslag 1999; 
Iziomon i in. 2000), na przykład (Beljaars, Bosveld 1997; De Rooy, Holtslag 
1999): 
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Parametryzacje tego typu wykorzystywane są również do modelowania albedo 
dużych, w miarę jednorodnych obszarów miasta (Offerle i in. 2003). 

Kolejne czynniki wpływające na obniżenie i dobową zmienność albedo 
miast związane są z geometrią typowych struktur urbanistycznych. Najbardziej 
oczywisty jest fakt, że zmianom położenia Słońca na niebie towarzyszą zmiany 
w zacienianiu pewnych fragmentów ulic czy ścian budynków. Ponieważ 
natężenie promieniowania odbitego od oświetlonego fragmentu ulicy jest 
zdecydowanie wyższe niż od fragmentu zacienionego, zmiany procentowego 
udziału obszarów zacienionych pociągają za sobą zmiany albedo. Złożona 
geometria miasta wpływa również na obniżenie albedo poprzez pochłanianie 
promieniowania w procesie odbić wielokrotnych. Padające na element 
powierzchni miejskiej promieniowanie ulega częściowemu odbiciu w stopniu 
proporcjonalnym do jego albedo. W przeciwieństwie do nieosłoniętej 
powierzchni płaskich terenów zamiejskich, część promieniowania odbitego pada 
na sąsiadujące obiekty i podlega kolejnym procesom odbicia i pochłaniania. 
Procesy te prowadzą z reguły do obniżenia albedo miasta, przy czym wpływ ten 
jest tym większy, im większa część nieboskłonu przesłaniana jest przez 
sąsiadujące obiekty i im niższe jest albedo ich powierzchni. Ilościowo stopień 
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odsłonięcia nieboskłonu jest wyrażany przez współczynnik widoku nieba  
(SVF – Sky View Factor). Współczynnik ten jest ważnym parametrem  
w statystycznym modelowaniu klimatu miast. W rzeczywistych strukturach 
urbanistycznych parametr ten jest stosunkowo trudny do wyznaczenia. 
Najczęściej stosowane są metody wykorzystujące dane GIS-owskie (Gál i in. 
2009), pomiary przysłonięcia horyzontu za pomocą teodolitu (Fortuniak 2001) 
czy zdjęcia aparatem z obiektywem typu ‘rybie oko’ skierowanym do zenitu 
(Steyn 1980; Grimmond i in. 2001; Kłysik, Fortuniak 2003). Metody GIS-
owskie nie uwzględniają przesłonięcia horyzontu przez drzewa i krzewy, dlatego 
w przypadku obszarów miejskich z dużym udziałem terenów zielonych mogą 
prowadzić do znacznych błędów. Przykład pomiarów wykonanych teodolitem  
i zdjęcia obiektywem typu ‘rybie oko’ dla klatki meteorologicznej usytuowanej 
na trawniku przed budynkiem przy ul. Lipowej przedstawia rysunek 5.4. 
  

   
 
Rys. 5.4. Przesłonięcie horyzontu dla klatki meteorologicznej umieszczonej przed budynkiem 
IGFiKŚ przy ul. Lipowej 81 wyznaczone za pomocą metody teodolitowej i zdjęcia obiektywem 
                            typu ‘rybie oko’. Współczynnik widoku nieba SVF = 0,662 
 
Ze względu na przesłonięcie nieba przez blisko rosnące drzewo SVF dla tego 
punktu zmienia się od ok. 0,662 w lecie, kiedy liście redukują dopływ 
promieniowania, do 0,849 zimą. Efekty związane z roślinnością mogą być  
w pewnym stopniu uwzględnione przez pomiary teodolitowe, lecz 
najdokładniejsze oszacowania otrzymuje się za pomocą metod fotograficznych. 
Przy zastosowaniu automatycznych programów do obróbki zdjęć cyfrowych  
i wyznaczania SVF metoda ta jest również najszybsza. 

Bezpośrednie zastosowanie tak wyznaczonych współczynników widoku 
nieba do oszacowania albedo dużych obszarów miasta jest jednak bardzo 
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kłopotliwe. Dlatego wpływ geometrii struktur urbanistycznych na albedo miasta 
badany jest zazwyczaj dla uproszczonych form geometrycznych, takich jak 
kanion uliczny lub regularnie rozmieszczone ‘domki’ (sześciany umieszczone  
w punktach kwadratowej siatki). Szczególnie koncepcja kanionu miejskiego 
(Nunez, Oke 1976) znalazła szerokie zastosowanie w modelowaniu klimatu 
miast w tym albedo miejskiego (Aida, Gotoh 1982; Sievers, Zdunkowski 1985; 
Verseghy, Munro 1989; Masson 2000; Fortuniak 2002, 2008; Sailor, Fan 2002; 
Harman i in. 2004; Bozonnet i in. 2005; de la Flor i in. 2005). W przypadku 
nieskończenie długiego kanionu miejskiego można zredukować analizę z trzech 
do dwóch wymiarów, co znacznie podnosi efektywność numeryczną 
algorytmów. Uproszczone modele tego typu mogą być włączane  
do mezoskalowych modeli pogodowych (Masson 2000). W modelach  
kanionu miejskiego bardziej efektywne numerycznie są algorytmy bazujące  
na analitycznym rozwiązaniu problemu odbić wielokrotnych (Masson 2000; 
Fortuniak 2002, 2008; Harman i in. 2004). Wymagają one jednak 
predefiniowania macierzy odpowiednich współczynników widoku  
dla elementów powierzchni analizowanych struktur geometrycznych.  
Dlatego bardziej realistyczne symulacje 3D wykorzystują najczęściej metodę 
symulacji Monte Carlo w połączeniu ze śledzeniem ścieżki fotonu (Kanda i in. 
2005). Proste modele pozwalają jednak pokazać wpływ geometrii na albedo 
(nazywane czasami albedo efektywnym w celu podkreślenia różnic w stosunku 
od albedo powierzchni płaskiej).  

Przykład tłumiącego wpływu geometrii kanionu ulicznego na albedo 
przedstawia rysunek 5.5. W modelowanym przypadku zastosowano algorytm 
analitycznego rozwiązania problemu odbić wielokrotnych (Fortuniak 2002, 
2008) i schemat Daviesa i in. (1975) do wyznaczenia natężenia promieniowania 
bezpośredniego i rozproszonego. Na rysunku przedstawiono spadek albedo 
kanionu wraz ze wzrostem jego głębokości wyrażonej poprzez stosunek 
wysokości ścian budynków, H, do szerokości kanionu, W, (bez uwzględnienia 
dachów – wpływ dachów można dodać poprzez prostą średnią ważoną z wagami 
proporcjonalnymi do zajmowanej powierzchni). Przeanalizowane zostały 
przypadki kanionu prostopadłego (a) i równoległego (b) do azymutu Słońca 
(ustalony kierunek padania promieni słonecznych) dla różnych wysokości 
Słońca i odpowiadającego im zmiennego udziału promieniowania 
rozproszonego. Zarówno w przypadku stosukowo jasnego (albedo powierzchni 
ścian i ulicy α = 0,8) jak i w przypadku kanionu ciemnego (α = 0,4) widoczny 
jest bardzo gwałtowny spadek albedo efektywnego wraz ze wzrostem głębokości 
kanionu. Wpływ ten jest tym większy (w sensie procentowym), im niższe jest 
albedo powierzchniowe. W przypadku kanionu prostopadłego do azymutu 
Słońca spadek albedo jest bardzo gwałtowny aż do momentu, kiedy cała ulica  
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Rys. 5.5. Zależność efektywnego albedo kanionu ulicznego od stosunku wysokości do szerokości 
ulic (H/W) w przypadku azymutu ulicy równoległego i prostopadłego do azymutu Słońca 

 
znajdzie się w cieniu, po czym redukcja α staje się wolniejsza. Jest to 
konsekwencją faktu, że współczynnik widoku nieba dla ulicy jest większy niż 
dla ścian i zwiększanie się zacienionej części ulicy powoduje szybkie 
zmniejszanie się promieniowania odbitego w kierunku nieba. Dla ścian, 
charakteryzujących się mniejszym SVF, efekt ten nie jest już tak silny.  
W przypadku kanionu równoległego do azymutu Słońca kąt padania 
bezpośrednich promieni słonecznych nie wpływa na wartość albedo 
efektywnego, gdyż niezależnie od wysokości Słońca oświetlają one tylko 
powierzchnię ulicy. Ściany oświetlone są w tym przypadku jedynie przez 
promieniowanie rozproszone pochodzące od atmosfery i odbite od ulicy. 
Promieniowanie rozproszone atmosfery w większym stopniu oświetla górne 
części kanionu. Ze względu na zwiększony współczynnik widoku nieba tych 
części kanionu znaczna część promieniowania na nie padającego ‘ucieka’  
z kanionu już po pierwszym odbiciu. Dlatego dla głębokiego kanionu ulicznego 
ułożonego równolegle do azymutu Słońca zwiększenie współczynnika ih / Ih 
(niskie położenie Słońca) prowadzi do niewielkiego wzrostu albedo 
efektywnego.  
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Rys. 5.6. Zmienność dzienna efektywnego albedo kanionu o współczynniku H/W = 1 
zorientowanego z północy na południe (lewy rysunek) i ze wschodu na zachód położonego (prawy 
rysunek) na szerokości 52o w dniu 22 czerwca i 22 grudnia. Stałe albedo ścian αw = 0,5 i różne 
                                                  wartości albedo ulicy αr = 0,1, 0,3 i 0,5 
 

Bardziej realistyczny przykład wpływu geometrii kanionu miejskiego  
na jego wypadkową zdolność do odbijania promieniowania słonecznego 
przedstawia rysunek 5.6. Obrazuje on dzienne zmiany efektywnego albedo 
kanionu o współczynniku H/W = 1, zorientowanego z północy na południe  
i ze wschodu na zachód, położonego na szerokości 52o, w dniu 22 czerwca  
i 22 grudnia. Rozważono również różne wartości albedo ulicy αr = 0,1, 0,3 i 0,5 
przy ustalonej wartości albedo ścian równej αw = 0,5. Najbardziej znamienną 
cechą albedo efektywnego jest duża zmienność jego przebiegu dziennego. 
Stosunkowo nieduże zmiany w albedo ulicy prowadzą do odmiennych 
jakościowo przebiegów α kanionu. Dodatkowo w przypadku kanionu EW kształt 
krzywych wykazuje również wyraźną zmienność sezonową, co jest szczególnie 
dobrze widoczne w przypadku wysokiego albedo ulicy (αr = 0,5). Latem  
w godzinach południowych albedo kanionu EW z αr = 0,5 cechuje się lokalnym 
minimum, natomiast zimą o tej samej porze przyjmuje wartości największe. 

Przykłady powyższe pokazują jak skomplikowany jest wpływ geometrii 
miejskiej na pochłanianie promieniowania słonecznego. Nawet przy analizie tak 
prostej struktury jak kanion uliczny różne kombinacje albedo powierzchni 
miejskich i wysokości budynków prowadzić mogą do znacznego obniżenia 
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albedo miasta i do jego dużej zmienności w cyklu rocznym i dobowym. Z tego 
względu modelowanie albedo dużych obszarów rzeczywistych miast jest  
w dalszym ciągu bardzo trudne. Wciąż duże znaczenie praktyczne mają modele 
statystyczne wykorzystujące dane empiryczne pochodzące z pomiarów 
lotniczych (White 1978; Iqbal 1983; Taha 1997), dane satelitarne (Brest 1987; 
Liang i in. 2002;  Schaff i in. 2002) czy pomiary prowadzone na wysokich 
masztach  (Fortuniak i in. 2002; Christen, Vogt 2004; Grimmond i in. 2004; 
Offerle i in. 2003; Pawlak i in. 2004; Pawlak 2006). Podobnie jak w przypadku 
jednorodnych, płaskich powierzchni najczęściej stosowane są wzory wiążące 
albedo miasta z wysokością słońca.  

Pomiary albedo wykonywane na masztach przy ul. Lipowej  
i ul. Narutowicza w Łodzi wykazują wyraźną zależność α od wysokości Słońca 
(rys. 5.7). Niestety, dla niskich położeń Słońca wyznaczone wartości albedo 
obarczone są dużym błędem. Jest to konsekwencją faktu, iż wraz ze zmniej-
szaniem się wysokości Słońca maleją wartości całkowitego i odbitego 
promieniowania słonecznego, co ze względu na niedokładności pomiarowe K↑  
i K↓ prowadzi do wzrostu niepewności pomiarowych wyznaczonego albedo.  

Chociaż podawane przez producenta dokładności pyranometrów są wyższe, 
w praktyce należy przyjąć, że nie przekraczają one 5–10 W·m–2 (wartość 
oszacowana na podstawie analizy nocnych wskazań pyranometrów).  
Przy typowych dla niskich położeń Słońca wartościach K↑ i K↓ błędy albedo  
są z definicji bardzo duże. Mimo tych niedokładności stosunkowo wyraźna 
zależność α = α(hz) pozawala podjąć próbę dopasowania zależności funkcyjnych. 
W nawiązaniu do standardów obowiązujących w USA (USEPA 1999) Offerle i 
in. (2003) proponują dla posterunku przy ul. Lipowej w Łodzi zależność typu: 
 

α = α0 + (1 – α0) · exp[ –A · hz – (1 – α0) / B],    (5.23) 
 
w której α0 oznacza albedo dla najwyższych położeń Słońca, a parametry A i B 
przyjmują wartości A = 0,2 i B = 2 (wartości podawane przez USEPA to A = 0,1 
i B = 2). Jednakże zastosowanie powyższego wzoru z tymi parametrami 
prowadzi do stosunkowo dużych błędów estymacji (średni błąd kwadratowy 
pomiaru, RMSE = 0,10). Znacznie lepsze dopasowanie do danych empirycznych 
(RMSE = 0,04) dają parametry A = 0,087 i B = 0,558 (ul. Lipowa) oraz 
A = 0,084 i B = 0,463 (ul. Narutowicza) z wartościami albedo dla najwyższych 
położeń Słońca (hs > 50o) równymi odpowiednio α0 = 0,0795 i α0 = 0,0946. 
Równanie powyższe, będące postacią równania wykładniczego, równie dobrze 
opisuje dane pomiarowe jak wymagający większej liczby parametrów 
wielomian 3. stopnia (Pawlak 2007) – na wykresie obie krzywe są praktycznie 
nierozróżnialne (na rys. 5.7 zaznaczono tylko model opisany równaniem 5.23), 
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Rys. 5.7. Zmierzone oraz modelowane wartości albedo na ul. Lipowej i ul. Narutowicza (bez dni  
ze śniegiem i podczas opadu) w zależności od wysokości Słońca oraz granice błędów przy 
założeniu modelowanego przebiegu albedo i niedokładności wskazań pyranometrów  
                                                         ΔK = 5 W·m–2  i ΔK = 10 W·m–2 
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a różnice RMSE są rzędu 3·10–4. Wysokie umieszczenie czujników powoduje,  
że średnice obszarów źródłowych (dla P = 90%) sięgają 200–250m. Można 
zatem przyjąć, że wartości albedo mierzone na obu punktach pomiarowych  
są charakterystyczne dla centralnych obszarów Łodzi, a albedo tych części 
miasta może być przybliżone równaniem 5.23 z wartościami parametrów 
α0 = 0,09, A = 0,08 i B = 0,5. 
  
5.1.3. Promieniowanie długofalowe 
 

W odróżnieniu od bilansu radiacyjnego w paśmie krótkofalowym, który 
całkowicie zdeterminowany jest przez promieniowanie dochodzące  
do powierzchni ziemi i jej zdolności do obijania tego typu promieniowania,   
w bilansie radiacyjnym w paśmie długofalowym należy dodatkowo uwzględnić 
promieniowanie wyemitowane przez powierzchnię ziemi. Promieniowanie 
własne powierzchni ziemi, L↑em, może być wyznaczone bezpośrednio z prawa 
Stefana–Boltzmana: 

 
4

00 TσεL em ⋅⋅=↑ ,       (5.24) 
 

gdzie ε0 – zdolność emisyjna powierzchni, σ = 5,67·10–8 W·m–2·K–1 – stała 
Stefana–Boltzmana, T0 – temperatura powierzchni. Należy podkreślić,  
że ze względu na dodatkowy składnik pochodzący od promieniowania odbitego 
istnieje różnica pomiędzy promieniowaniem własnym powierzchni ziemi, L↑em, 
a mierzonym na pewnej wysokości promieniowaniem ‘w górę’, L↑: 
 

L↑ = L↑em + αL·L↓.       (5.25) 
 
We wzorze tym L↓ oznacza promieniowanie zwrotne atmosfery, a αL 
odbiciowość (odpowiednik albedo) powierzchni ziemi. Najczęściej przyjmuje 
się, że  αL = (1 – ε0). Dodatkowo praktyczne zastosowanie wzoru 5.24 jest 
utrudnione ze względu na problemy z pomiarem (bądź wyznaczeniem) 
temperatury powierzchni. Najczęściej dostępne są tylko informacje  
o temperaturze powietrza, T, mierzonej na standardowej wysokości. 
Temperatura powierzchni jest natomiast z reguły w ciągu dnia wyższa, a nocą 
niższa od temperatury powietrza. W przypadku pomiarów strumieni 
turbulencyjnych bądź modeli numerycznych temperatura powierzchni może być 
oszacowana z wykorzystaniem teorii podobieństwa Monina–Obuchowa (wzór 
2.38). Dane takie rzadko są jednak dostępne, dlatego częściej stosowane jest 
rozwinięcie w szereg równania Stefana–Boltzmana prowadzące do poprawki 
(Sellers 1965; Holtslag, van Ulden 1983): 
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00 TTTσεTσεTσε −⋅⋅+⋅⋅≈⋅⋅ ,    (5.26) 
 

przy czym drugi człon po prawej stronie równia 5.26 może być przybliżony 
przez bilans radiacyjny w paśmie krótkofalowym (Offerle i in. 2003): 
 

)1()(4 0
3

0 ασε −⋅↓⋅=−⋅⋅ KcTTT , c = 0,08.  (5.27) 
 
Zastosowanie powyższej poprawki prowadzi we wzorze 5.25 prowadzi do 
równania opisującego L↑: 
 

↓⋅−+−⋅↓⋅+⋅⋅↑= LKcTL )1()1( 0
4

0 εασε .   (5.28) 
 

Przy znanej wartości albedo równanie to pozwala dla zmierzonych wartości L↑, 
K↓, L↓ i T dopasować współczynnik c oraz oszacować średnią dla obszaru 
źródłowego zdolność emisyjną ε0. Zdolność emisyjna powierzchni stanowi 
bowiem kolejny problem przy modelowaniu promieniowania długofalowego. 
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Rys. 5.8. Modelowane natężenie promieniowania długofalowego na poziomie dachów z wnętrza 
kanionu ulicznego (średnie) po 10 godz. nocnego wychładzania przy różnych wartościach 
promieniowania zwrotnego atmosfery (290, 310, 330 i 350 W·m–2). A – admitancja termiczna 
                   μ = 1400 J m–2 s–1/2 K–1, B – μ = 700 J m–2 s–1/2 K–1 (za: Fortuniak 2003) 
 
Wartości ε0 podawane w literaturze pozwalają na oszacowanie średniej 
obszarowej. Na terenach miejskich jest to jednak bardzo trudne ze względu  
na bardzo duże zróżnicowanie typów powierzchni i ich wzajemne usytuowanie. 
Offerle i in. (2003), stosując tę metodę, określają średnią zdolność emisyjną 
okolic punktu przy ul. Lipowej na poziomie ε0 = 0,92.  Na wypadkową ilość 
energii wypromieniowaną przez powierzchnię miasta wpływają jednak również 
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jego cechy morfologiczne (Fortuniak 2003). Te same, co w przypadku 
promieniowania krótkofalowego procesy odbić wielokrotnych w kanionach 
ulicznych połączone z absorpcją i emisją promieniowania długofalowego 
powodują podgrzanie wnętrza kanionu i zwiększoną emisję całkowitą (rys. 5.8). 
Z tego powodu wypadkowa zdolność emisyjna obliczona na podstawie średniej 
ważonej może być obarczona pewnym błędem (podobnie jak liczone w ten 
sposób albedo). Dodatkowo na dokładność oszacowań tego typu negatywnie 
wpływają stosukowo duże rozbieżności w podawanych w literaturze wartościach 
zdolności emisyjnej różnych typów powierzchni. 

Przykład zastosowania wybranych wzorów do modelowania L↑ 
przedstawiono na rysunku 5.9. Proste zastosowanie prawa Stefana–Boltzmana  
z ε0 = 1 prowadzi do stosunkowo dużych błędów. Na punkcie przy ul. Lipowej 
wartości L↑ otrzymane w ten sposób są średnio o 11,4 W·m–2 niższe, a na 
punkcie przy ul. Narutowicza o 3,6 W·m–2 wyższe od wartości zmierzonych.  
Ze względu na wyraźne zaniżanie wartości pomiarowych na ul. Lipowej średnie 
błędy kwadratowe są tu nieco wyższe niż na ul. Narutowicza. W obu 
przypadkach RMSE przyjmuje jednak stosunkowo duże wartości (odpowiednio: 
19,7 i 16,9 W·m–2). Widoczny jest również wyraźny wzrost błędu estymacji 
wraz ze zwiększaniem się L↑. Jest to podyktowane faktem dużych rozbieżności 
pomiędzy temperaturą mierzoną na szczycie masztu a temperaturą powierzchni 
w przypadku silnego nagrzania miasta w dni słoneczne. Wprowadzenie zgodnie 
ze wzorem 5.28 poprawki na nagrzewanie się powierzchni ziemi od Słońca 
prowadzi do znacznej poprawy rezultatów. Średni błąd kwadratowy estymacji 
spada na obu stacjach do RMSE = 6,7 W·m–2. Parametr c określający wielkość 
poprawki wynikającej z absorpcji promieniowania słonecznego na ul. Lipowej 
przyjmuje proponowaną przez Offerele i in. (2003) wartość c = 0,08, natomiast 
na ul. Narutowicza jest on nieznacznie wyższy: c = 0,09. Większe różnice 
pomiędzy punktami pomiarowymi można zaobserwować w przypadku zdolności 
emisyjnej. Określona na podstawie zależności 5.28 (regresja liniowa względem 
zmiennych T4, K↓, L↓) zdolność emisyjna otoczenia punktu przy ul. Lipowej, 
ε0 = 0,93, jest tylko nieznacznie wyższa od sugerowanej przez Offerle i in. 
(2003). Zastosowanie tej samej procedury do danych z ul. Narutowicza daje 
ε0 = 0,88. Ta stosunkowo niska wartość zdolności emisyjnej mieści się jednak  
w typowym dla obszarów miejskich zakresie określanym jako 0,85–0,96 (Oke 
1982). Wynik ten znajduje również uzasadnienie w analizie najbliższego 
otoczenia punktu pomiarowego. Znaczną część obszaru źródłowego czujników 
radiacyjnych stanowi wybetonowany plac parkingowy przed budynkiem 
Instytutu.   Niska  zdolność  emisyjna  betonu  (0,71–0,90, Oke 1982)   wpływa 
na obniżenie średniej wartości ε0. Również mający duży udział w obszarze 
źródłowym dach budynku, na którym umieszczony jest maszt pomiarowy,   
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Rys. 5.9. Porównanie zmierzonych i modelowanych przy użyciu różnych formuł wartości 
promieniowania L↑ w Łodzi 
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jest na ul. Narutowicza jaśniejszy niż na ul. Lipowej. Relatywnie dużą 
powierzchnię stanowią też cechujące się niską emisyjnością okna. W mniejszym 
stopniu niż na ul. Lipowej widoczne są z miejsca umieszczenia czujnika czarne 
powierzchnie  asfaltowe.   Pomimo  powyższych  argumentów  należy  pamiętać, 
że otrzymane wartości zdolności emisyjnej bazują na bardzo uproszczonym 
algorytmie wyznaczania temperatury powierzchniowej, dlatego  
w celu precyzyjnego wyznaczenia ε0 należałoby przeprowadzić specjalistyczne 
pomiary tego parametru. Proponowany model został również zmodyfikowany  
w stosunku do wzoru 5.28 wyrazem wolnym L0 wynoszącym 6,8 W·m–2  
na ul. Lipowej i –6,0 W·m–2 na ul. Narutowicza. Istotną, ze względu  
na praktyczne zastosownia wadą tego modelu jest uwzględnianie L↓ jako 
parametru wejściowego. Dokładne pomiary L↓ są stosunkowo rzadko 
wykonywane. Chociaż promieniowanie to może być również przybliżone przez 
wzory empiryczne mogą, one być źródłem dodatkowych błędów. Dlatego jako 
alternatywę dla wzoru 5.28 można rozważyć prostą parametryzację:  
 

↓⋅+⋅↑= KaTL 4σ ,      (5.29) 
 
z wartościami parametru a równymi 0,077 na ul. Lipowej i 0,072 na 
ul. Narutowicza. Dopasowanie takiego modelu do danych empirycznych jest 
tylko nieznacznie gorsze od modelu poprzedniego (RMSE równe odpowiednio 
7,6 i 7,9 W·m–2), a wymaga on użycia tylko jednego parametru. 

Wyznaczenie promieniowania zwrotnego atmosfery, L↓, na podstawie 
pomiarów innych parametrów meteorologicznych stanowi bardziej złożone 
zagadnienie. Złożone modele numeryczne pozwalają na dosyć dokładne 
wyznaczenie L↓ na podstawie równań pochłaniania i emisji promieniowania 
długofalowego w kolejnych, cienkich warstwach atmosfery. Modele te 
wymagają jednak jako danych wejściowych pionowych profili temperatury, pary 
wodnej, ozonu, dwutlenku węgla i innych gazów śladowych, jak również 
koncentracji i rodzaju aerozoli. W przypadku pokrycia nieba chmurami istotne 
są również informacji o poziomach, na jakich znajdują się chmury, oraz 
rozmiarach i rozkładzie kropel wody czy kryształków lodu. Pomiary takie  
są prowadzone w niewielu miejscach. Szczególnie w warunkach miejskich 
należą one do rzadkości. W centrach wielkich miast sondaże pionowe atmosfery 
są często wręcz niemożliwe zarówno ze względów technicznych, jak i regulacji 
prawnych. Alternatywnym podejściem jest estymacja promieniowania 
zwrotnego atmosfery na podstawie danych przyziemnych. Najczęściej 
wykorzystywane jest w tym celu równanie Stefana–Boltzmana dla mierzonej  
na standardowej wysokości temperatury powietrza i zdolności emisyjnej 
atmosfery określanej na podstawie wzorów empirycznych. W prostych 
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parametryzacjach zdolność emisyjna atmosfery jest z reguły funkcją temperatury 
powietrza, T, i/lub prężności pary wodnej, e, mierzonych na standardowej 
wysokości. Jedną z pierwszych parametryzacji tego typu jest wzór 
zaproponowany przez Ångströma (1916): 

 
L↓ = [a – b · exp(–c · e)] · σT4.     (5.30) 

 
Zdolność emisyjna atmosfery jest tu funkcją jedynie prężności pary wodnej, e,  
z parametrami: a = 0,82, b = 0,25 i c = 2,162. Podobnie funkcją prężności pary 
wodnej jest zdolność emisyjna atmosfery we wzorze Brunta (1932): 
 

L↓ = (a + b · ec) · σT4,       (5.31) 
 

gdzie: a = 0,604, b = 0,048, c = 0,5. W kolejnych dwóch formułach zdolność 
emisyjna jest natomiast funkcją temperatury powietrza. Swinbank (1963) 
wyznacza promieniowanie zwrotne atmosfery na podstawie wyjątkowo prostej 
formuły: 
 

L↓= (a · T2) · σT4,    a = 9,35·10–6.    (5.32) 
 

Idso i Jackson (1969) podali natomiast wzór: 
 
L↓ = [1 – a · exp{b · (273 – T)2}] · σT4,     (5.33) 
 

z wartościami parametrów a = 0,261, b = –7,77 · 10–4. Nowsze parametryzacje 
wykorzystują zarówno temperaturę powietrza, jak i prężność pary wodnej. 
Brutsaert (1975) określa L↓ jako: 
 

L↓ = a · (e / T)b
 · σT4,  a = 1,24,    b = 1/7.   (5.34) 

 
Kolejne wzory podali Satterlund (1979): 
 

L↓ = a · [1 – exp(–eb·T)] · σT4, a = 1,08,    b = 4,96·10–4,  (5.35) 
 
oraz Idso (1981): 
 

L↓ = [a + b · e · exp(c / T)] · σT4,      (5.36) 
 
gdzie a = 0,7, b = 5,95·10–5, c = 1500. Najbardziej złożoną formułę, dosyć luźno 
powiązaną z równaniami opisującymi transfer promieniowania długofalowego  
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w atmosferze, podał Prata (1996): 
 

L↓ =[1 – (1 + w) · exp{–(a + b · w)c}] σT4,     (5.37) 
 

gdzie w = d · (e / T) jest grubością wody osadzonej estymowaną na podstawie 
danych przyziemnych, a parametry równania przyjmują wartości: a = 1,2, 
b = 3,0, c = 1/2, d = 46,5. We wszystkich powyższych wzorach temperatura jest 
podawana w stopniach Kelvina, prężność pary wodnej w hektopaskalach. 

Przedstawione parametryzacje opisują promieniowanie zwrotne atmosfery  
w przypadku bezchmurnego nieba. Aby zweryfikować ich przydatność do 
estymacji promieniowania zwrotnego w Łodzi należy wybrać dane spełniające 
ten warunek. Ze względu na brak pomiarów zachmurzenia na obu posterunkach 
pomiarowych wyboru tego należy dokonać na podstawie dostępnych informacji. 
W ciągu dnia jako kryterium mogłoby posłużyć porównanie natężenia 
zmierzonego promieniowania słonecznego do promieniowania potencjalnego 
określonego na podstawie jednej z prezentowanych wcześniej formuł.  
Ze względu na dokładności pomiarowe i zmieniający się udział promieniowania 
rozproszonego, kryterium takie działa dobrze jedynie dla wysokich położeń 
Słońca. W przypadku chmur konwekcyjnych istnieje również niebezpieczeństwo, 
że znajdująca się nad punktem pomiarowym chmura nie przesłania Słońca, a 
powoduje znaczący wzrost promieniowania zwrotnego. Dlatego w wyborze 
danych zastosowano proste kryterium wykorzystujące różnice L↑ – L↓.   
  

 
 
Rys. 5.10. Promieniowanie zwrotne atmosfery L↓ w funkcji promieniowania L↑. a) wszystkie 
wartości z posterunków pomiarowych na ul. Lipowej i ul. Narutowicza w Łodzi, b) wybrane 
                                                       pogodne doby na ul. Lipowej 
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Tabe la  5 .2 
 

Dopasowane do łódzkich danych wartości współczynników empirycznych wzorów na 
promieniowanie zwrotne atmosfery 

 
Parametr 

Model 
a b c d 

Ångström (1916) 0,905 0,224 0,070 – 
Brunt (1932) 0,66 0,038 0,557 – 
Swinbank (1963) 9,57·10–6 – – – 
Idso, Jackson (1969) 0,24 –5.95·10–4 – – 
Brutsaert (1975) 1,09 0,093 – – 
Satterlund (1979) 1,02 6,18·10–4 – – 
Idso (1981) 0,698 9,19·10–5 1330 – 
Prata (1996) 1,22 3,49 0,484 46,6 

 
 

Tabe la  5 .3 
 
Statystki dopasowania do łódzkich danych empirycznych wzorów na promieniowanie zwrotne 
atmosfery z oryginalnymi wartościami parametrów (Oryg.) i wartościami dopasowanymi (Dop.) 
metodą najmniejszych kwadratów: MBE – średni błąd pojedynczego pomiaru [W·m–2],  
      RMSE – średni błąd kwadratowy pomiaru [W·m–2], d – indeks zgodności Willmotta (1981) 
 

MBE RMSE d 
Model 

Oryg. Dop. Oryg. Dop. Oryg. Dop. 

Ångström (1916) –10 0 25 20 0,86 0,93 
Brunt (1932) 14 0 25 20 0,89 0,93 
Swinbank (1963) 8 1 24 22 0,91 0,92 
Idso, Jackson (1969) 2 0 23 22 0,91 0,91 
Brutsaert (1975) 11 0 24 20 0,90 0,93 
Satterlund (1979) –6 0 21 20 0,92 0,93 
Idso (1981) –7 0 22 21 0,91 0,92 
Prata (1996) 6 0 21 20 0,92 0,93 

 
 
Przedstawienie promieniowania zwrotnego atmosfery w funkcji L↑ (rys. 5.10a) 
ukazuje wyraźnie istnienie dwóch obszarów grupowania się punktów 
pomiarowych: związane z pełnym zachmurzeniem punkty spełniające warunek 
L↓ ≈ L↑ oraz zgrupowane wokół linii L↓ ≈ L↑ – 70 punkty związane  
z bezchmurnym niebem.  Druga linia jest jednak słabiej zaznaczona,  
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a w obszarze dużych wartości promieniowania wręcz rozmyta. Jest to wynikiem 
większej zmienności dobowej L↑ niż L↓ spowodowanej większymi amplitudami 
dobowymi temperatury powierzchni ziemi niż swobodnej atmosfery. Dlatego dla 
pogodnych dób zależność L↓ od L↑ jest słabsza niż zależność L↓ od L↑ ustalona 
na podstawie danych z wybranej godziny (np. 00 lub 12) dla dłuższej serii 
czasowej. Efekt ten powoduje, że wykres L↓ od L↑ przyjmuje charakterystyczny 
kształt przypominający pióro (rys. 5.10b). W celu uniknięcia subiektywizacji 
wyboru danych do weryfikacji empirycznych wzorów na promieniowanie 
zwrotne atmosfery wybrano dane spełniające warunek L↓ < L↑ – 50. Ze względu 
na brak silnych fizycznych przesłanek występowania różnic L↓ między 
punktami pomiarowymi i duże podobieństwo wyników na obu punktach  
w prezentowanej analizie dane pomiarowe potraktowano łącznie. 
 

 

 
 
Rys. 5.11 Wartości promieniowania zwrotnego atmosfery w Łodzi zmierzone i modelowane przy 
użyciu wybranych wzorów ze współczynnikami oryginalnymi oraz dobranymi metodą 
                                                              najmniejszych kwadratów. 
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Dopasowane do łódzkich danych wartości współczynników wzorów  
5.30–5.37 (tab. 5.2) wyraźnie różnią się od wartości oryginalnych. Dodatkowe 
eksperymenty z różnymi podzbiorami wybranego zbioru danych sugerują jednak, 
że wartości współczynników są mało stabilne i mogą się zmieniać w stosunkowo 
szerokim zakresie. We wszystkich przypadkach odpowiedni dobór 
współczynników prowadzi jednak do poprawy wyników (tab. 5.3). Najgorzej 
działają wzory wykorzystujące parametryzacje bazujące jedynie na temperaturze 
powietrza. Nawet odpowiedni dobór parametrów nieznacznie poprawia modele 
tego typu. Modele wykorzystujące prężność pary wodnej jako dodatkowy 
parametr działają nieco lepiej. Jest to wynik silnego wpływu pary wodnej 
zawartej w dolnych warstwach powietrza na promieniowanie zwrotne atmosfery. 
Najnowsze modele tej grupy z oryginalnymi wartościami parametrów  
pracują tylko nieznacznie gorzej niż po odpowiednim doborze parametrów.  
W przypadku starszych formuł wykorzystujących prężność pary wodnej 
zastosowanie nowych współczynników wyraźnie poprawia dopasowanie modelu 
do danych pomiarowych (rys. 5.11). Wzory Ångströma i Brunta z odpowiednio 
dobranymi współczynnikami pracują równie dobrze jak najnowsze formuły.  
Po odpowiednim doborze współczynników wszystkie modele wykorzystujące 
prężność pary wodnej i temperaturę powietrza jako zmienne niezależne cechują 
się podobnym stopniem dopasowania do danych pomiarowych. Można więc 
przypuszczać, że błędy estymacji są wynikiem dodatkowej zmienności nie-
opisywanej przez wybrane parametry, a poszukiwania innych formuł 
wykorzystujących jedynie przyziemne wartości T i e jako zmienne niezależne 
nie doprowadzą do opracowania lepszych algorytmów.  
 
5.2. Parametryzacje strumieni turbulencyjnych 
 

Turbulencyjne składniki bilansu cieplnego miasta są gorzej poznane niż 
składniki bilansu radiacyjnego. Dlatego mniej jest również prostych 
parametryzacji QH i QE. Strumienie te są najczęściej przedstawiane jako funkcje 
bilansu radiacyjnego bądź w funkcji wzajemnych relacji. Najbardziej znanym 
parametrem tego typu jest współczynnik Bowena. Równie często strumienie 
turbulencyjne są wyrażane jako funkcja bilansu radiacyjnego i dodatkowych 
parametrów meteorologicznych (Grimmond 1992; Oke 1995). Alternatywnym 
podejściem jest numeryczne modelowanie strumieni turbulencyjnych najczęściej 
wykorzystujące teorię Monina–Obuchowa. Chociaż stosowanie tej teorii  
do obszarów zurbanizowanych jest dyskusyjne (Rotach 1993a,b; Brown 2000), 
podejmowane są próby dostosowania jej do terenów miejskich. Prace te 
koncentrują się wokół określenia formy bezwymiarowych funkcji podobieństwa 
(Kanda i in. 2000), wyboru parametru szorstkości (Bottema 1997)  
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lub modyfikacji równań pędu i turbulencyjnej energii kinetycznej w warstwie 
granicznej (Uno i in. 1989; Martilli 2001; Vu i in. 2002). Głównym celem tych 
parametryzacji jest poprawa mezoskalowych modeli prognozy pogody  
i regionalnych modeli klimatycznych poprzez dołączenie odpowiednich 
schematów miejskich. Schematy te cechują różne stopnie złożoności (Grimmond 
i in. 2009). Najbardziej zgeneralizowane modele numeryczne traktują miasto 
jako jednolitą bryłę o indywidualnych cechach fizycznych  (Myrup 1969; 
Outcalt 1972; Fortuniak 2003; Best 2005; Dandou i in. 2005). Cechy te są bądź 
przyjęte a’priori, bądź oszacowane na podstawie informacji o strukturze miasta. 
Nieco bardziej złożone modele (Martilli 2001; Masson 2000) wykorzystują 
kanion uliczny jako podstawową strukturę urbanistyczną. Miasto traktowane jest 
jako złożenie wielu kanionów o przypadkowych azymutach. Modele te 
uwzględniają również odmienne współczynniki oporu dla ścian, ulic i dachów. 
W bardziej zaawansowanych modelach powierzchnie ścian i ulic dzielone  
są na segmenty o różnych cechach fizycznych (Sakakibara 1996; Kondo i in. 
1999; Vu i in. 1999; Kusaka i in. 2001). Ze względu na duży stopień komplikacji 
modele te przy obecnej mocy obliczeniowej komputerów nie mogą być 
stosowane jako podsystem modeli mezoskalowych czy modeli globalnych. 
Dlatego ich zastosowanie ograniczone jest do badania procesów zachodzących 
w kanionie. Praktycznie brak jest również danych pozwalających na ich 
szczegółową weryfikację.  
 
5.2.1. Parametryzacje strumieni turbulencyjnych jako funkcji pozostałych 

składników bilansu cieplnego 
 

Ze względu na bezpośredni wpływ jaki wywiera nagrzewanie bądź 
wychładzanie radiacyjne powierzchni na strumień ciepła jawnego naturalną 
parametryzacją QH jest przedstawienie go w funkcji bilansu radiacyjnego.  
W pierwszym przybliżeniu turbulencyjny strumień ciepła jawnego może być 
modelowany funkcją liniową Q*: 
 

QH = 0,37 · Q* + 19  (ul. Lipowa)     (5.38a) 
QH = 0,36 · Q* + 11  (ul. Narutowicza)    (5.38b) 

 
Na obu punktach pomiarowych siła zależności QH od Q* jest prawie identyczna 
(prawie równe współczynniki kierunkowe prostej), a różnice wynikające z nieco 
większych wartości QH na ul. Lipowej nie przekraczają 8 W·m–2. W przebiegu 
dobowym maksimum QH występuje jednak nieco później niż maksimum Q*  
(rys. 4.7).  Na wykresie przedstawiającym zależności QH od Q*  (rys. 5.12)  fakt 
ten uwidacznia się w postaci wyraźnie eliptycznych przebiegów dobowych  
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Tabe la  5 .4 

 
Statystki dopasowania dwóch modeli QH = QH(Q*) do danych pomiarowych z Łodzi:  
MBE – średni błąd pojedynczego pomiaru [W·m–2], RMSE – średni błąd kwadratowy  
                         pomiaru [W·m–2], d – indeks zgodności Willmotta (Willmott 1981) 
 

Model  MBE RMSE d 

Lip. 0 12,4 0,977 
QH = a1Q*+a2 

Nar. 0 10,5 0,982 

Lip. 0 7,4 0,992 
QH = a1Q*+a2∂Q*/∂t+a3 

Nar. 0 6,5 0,993 

 
świadczących  o  pojawiającym  się  efekcie  histerezy.  Standardową  procedurą 
umożliwiającą uwzględnienie tego typu efektu w modelu statystycznym jest  
wprowadzenie pochodnej po czasie zmiennej niezależnej jako dodatkowej 
zmiennej. Model w postaci: 
 

321
** a

t
QaQaQH +
∂
∂

+⋅= ,     (5.39) 

 
znacznie lepiej opisuje dane empiryczne (tab. 5.4, rys 5.13). Współczynniki a 
wynoszą na ul. Lipowej a1 = 0,37, a2 = – 0,22, a3 =18,7, a na ul. Narutowicza 
 

 
 

Rys. 5.12. Zależność turbulencyjnego strumienia ciepła jawnego, QH, od bilansu radiacyjnego, Q*,  
(dla średnich przebiegów dobowych w poszczególnych miesiącach – rys. 4.7) 
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a1 = 0,37, a2 = – 0,19, a3 = 10,8. Różnice pomiędzy wartościami pomiarowymi  
a modelowanymi wykazują niewielką zależność od prędkości wiatru, lecz 
dodanie tej zmiennej nie poprawia dopasowania modelu. 
 

 
 
Rys. 5.13. Zmierzone i modelowane wartości turbulencyjnego strumienia ciepła jawnego  
(liczone na podstawie średnich przebiegów dobowych w poszczególnych miesiącach – rys. 4.7)  
                               Model 1: QH = a1Q* + a2, model 2: QH = a1Q* + a2∂Q*/∂t + a3  
  

Podstawą prostych parametryzacji turbulencyjnego strumienia ciepła 
utajonego jest znajomość współczynnika Bowena, β, lub bezpośrednich 
związków z pozostałymi składnikami bilansu energetycznego. Podobnie jak QH, 
strumień ciepła utajonego w pierwszym przybliżeniu może być aproksymowany 
funkcją liniową bilansu radiacyjnego: 
 

QE = 0,127 · Q* + 18 (ul. Lipowa)     (5.40a) 
QE = 0,134 · Q* + 21 (ul. Narutowicza)    (5.40b) 

 
Jednak na wielkość parowania, a więc i na strumień ciepła utajonego,  
w większym stopniu niż na QH wpływają czynniki pozaradiacyjne związane 
głównie z uwilgotnieniem gleby i udziałem zieleni miejskiej. W przeciwieństwie 
do QH, pomimo równie wyraźnie widocznego przesunięcia fazowego pomiędzy 
QE a Q*, dodanie do modelu pochodnej bilansu radiacyjnego:  
 

321
** a

t
QaQaQE +
∂
∂

+⋅= ,     (5.41) 

 
tylko nieznacznie poprawia rezultaty (tab. 5.5). Współczynniki a wynoszą  
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na ul. Lipowej a1 = 0,129, a2 = – 0,071, a3 =18,6, a na ul. Narutowicza 
a1 = 0,137, a2 = –0,076, a3 = 21,0. 
 

Tabe la  5 .5 
 
Statystki dopasowania dwóch modeli QE = QE(Q*) do danych pomiarowych z Łodzi:  
MBE – średni błąd pojedynczego pomiaru [W·m–2], RMSE – średni błąd kwadratowy  
                         pomiaru [W·m–2], d – indeks zgodności Willmotta (Willmott 1981) 
 

Model  MBE RMSE d 

Lip. 0 10,5 0,877 
QE = a1Q*+a2 

Nar. 0 8,7 0,914 

Lip. 0 10,0 0,890 
QE = a1Q*+a2∂Q*/∂t+a3 

Nar. 0 8,1 0,927 

 
Stosunek Bowena jest jednym z najczęściej stosowanych współczynników 

wiążących składniki bilansu cieplnego. Wartości β na obu posterunkach 
pomiarowych zmieniają się w stosunkowo dużym zakresie w zależności od pory 
roku i doby oraz uwilgotnienia gleby. Przykład wzrostu współczynnika Bowena 
liczonego dla godzin południowych w wyjątkowo suchym październiku 2005 
 

 
 

Rys. 5.14. Przykład wzrostu współczynnika Bowena dla godzin południowych  
na posterunku przy ul. Narutowicza w Łodzi w październiku 2005 r. 

 
roku przedstawia rysunek 5.14. Długi okres bezopadowy był przyczyną silnego 
przesuszenia powierzchniowych warstw gruntu. Jednocześnie brak liści  
na drzewach powodował słaby transport wilgoci z głębszych warstw gruntu. 
Przykład ten pokazuje, że uwilgotnienie gleby nawet w warunkach miejskich 
jest istotnym czynnikiem wpływającym na wartość β. 
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Wyraźna zmienność roczna i sezonowa współczynnika Bowena pozwala  
na poszukiwanie statystycznych relacji pomiędzy β a bilansem radiacyjnym. 
Wartości β policzone na podstawie średnich przebiegów dobowych  
w poszczególnych miesiącach (dane wykorzystane w rys. 4.7) wykazują dosyć 
wyraźną zależność od Q* (rys. 5.15). Szczególnie na posterunku przy 
ul. Narutowicza punkty układają się wzdłuż krzywej kształtem przypominającej 
hiperbolę. Ten rodzaj krzywej został też zastosowany do modelowania 
zależności β = β(Q*): 

 

43

2
1 * aQa

a
aβ

+⋅
−= .      (5.42) 

 
W celu uogólnienia wyników współczynniki a1 = 3,2, a2 = 400, a3 = 0,7, 
dobrane zostały metodą najmniejszych kwadratów tak, aby optymalnie opisywać 
wyniki pomiarowe z obu punktów pomiarowych. Parametr a4 został ustalony na 
150, aby wykluczyć zerowanie się mianownika (Q* na obu posterunkach nie 
spada do –150 W·m–2). Wyraźnie słabsza zależność β = β(Q*) na posterunku 
przy ul. Lipowej znajduje odbicie w gorszym dopasowaniu modelu. Średnia 
wartość błędu na tym posterunku wynosi MBE = 0,6, błąd średniokwadratowy 
 

 
 

Rys. 5.15. Zależność współczynnika Bowena (liczonego na podstawie średnich przebiegów 
dobowych w poszczególnych miesiącach – rys. 4.7) od bilansu radiacyjnego 

 
RMSE = 1,64, a indeks zgodności Willmotta (1981) d = 0,39, podczas gdy na 
posterunku przy ul. Narutowicza odpowiednie wartości wynoszą: MBE = –0,1, 
RMSE = 0,66, d = 0,84. Nieznacznie lepsze rezultaty (MBE = 0,6, RMSE = 1,62, 
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d = 0,39 ul. Lipowa i MBE = –0,1, RMSE = 0,66, d = 0,84 ul. Narutowicza) 
można otrzymać stosując estymację funkcją eksponencjalną:  
 

*)exp( 321 QAAAβ ⋅−⋅−= ,     (5.43) 
 

z wartościami parametrów A1 = 2,17, A2 = 1,57, A3 =0,87·10–2. Dodatkową zaletą 
tej funkcji jest brak ograniczeń wynikających z zerowania się mianownika. Silna 
zależność pomiędzy QH a Q* pozwala również na bezpośrednią parametryzację 
współczynnika Bowena w funkcji QH. Funkcja postaci (5.43) z parametrami 
A1 = A2 = 2,1, A3 = 0,03 i QH jako zmienną niezależną nieco lepiej opisuje dane 
doświadczalne niż z Q* (MBE = 0,4, RMSE = 1,47, d = 0,49 ul. Lipowa  
i MBE = –0,0, RMSE = 0,46, d = 0,93 ul. Narutowicza). Równość parametrów 
A1 = A2 jest podyktowana zerowaniem się współczynnika Bowena dla QH = 0. 
 
5.2.2. Parametryzacje strumieni turbulencyjnych z wykorzystaniem teorii 

Monina–Obuchowa  
 

Proste zależności statystyczne pozwalają na szybkie oszacowanie 
potencjalnych wartości strumieni turbulencyjnych. Ze względu na uśrednianie 
wyników, będące rezultatem konstrukcji tego typu zależności, w większym 
stopniu znajdują one zastosowanie w klimatologicznych opisach bilansu 
cieplnego miasta niż w wyznaczaniu strumieni dla indywidualnych przypadków. 
Bardziej zaawansowane metody bazujące na teorii Monina–Obuchowa 
wykorzystują do modelowania strumieni turbulencyjnych odpowiednie 
parametry stabilności (wzory 2.41, 2.43). Ponieważ istnieją zastrzeżenia co do 
stosowalności teorii M–O na terenach zurbanizowanych, istnieje konieczność 
weryfikacji tych relacji. Zależności 2.42 i zgromadzone dane pomiarowe 
pozwalają na przeprowadzenie tego typu badań. Bezpośrednie wykorzystanie 
wzorów 2.41 z parametrami tarcia określonymi przez 2.43 w celu wyznaczenia 
strumieni jest jednak utrudnione. Wymaga bowiem znajomości długości 
Obuchowa, L, która sama w sobie jest funkcją strumieni turbulencyjnych (wzór 
2.27). Na podstawie standardowych pomiarów meteorologicznych możliwe jest 
jednak określenie różnicowej liczby Richardsona: 
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= ,       (5.44) 

 
gdzie z oznacza wysokość pomiarów, u – prędkość wiatru na wysokości z,  
Δθν – różnicę wirtualnej temperatury potencjalnej pomiędzy powierzchnią ziemi 
a temperaturą na wysokości z, νθ  – średnią wirtualną temperaturę potencjalną  
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w warstwie, g – przyśpieszenie ziemskie. Wykorzystując definicję liczby 
Richardsona, długości Obuchowa oraz zależności 2.41 i 2.43 można otrzymać 
równanie pozwalające wyznaczyć długość Obuchowa: 
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Równanie to w przypadku równowagi chwiejnej musi być rozwiązane 
numerycznie, natomiast dla równowagi stałej istnieje rozwiązanie analityczne. 
Rozwiązanie analityczne prowadzi jednak do zaniku strumienia dla Rib > 0,21  
i nierealistycznie szybkiego wychładzania gruntu. Dlatego zamiast rozwiązania 
analitycznego dla Rib > 0 Louis (1979) zaproponował aproksymację: 
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jest parametrem tarcia w warunkach równowagi obojętnej. 

Zgodnie z zależnością 2.42a: ./ 22
*D uuC = Definicja ta pozwala  

na poszukiwanie empirycznych funkcji parametrów tarcia w zależności  
od liczby Richardsona. Zestawienie danych pomiarowych na wykresie (rys 5.16) 
wskazuje na słabą zależność pomiędzy mierzonymi wielkościami. Punkty 
pomiarowe tworzą chmurę, w której trudno dostrzec wyraźne zależności. 
Dopiero naniesienie krzywej teoretycznej pokazuje, że równanie 2.43 może 
poprawnie opisywać zależność CD od Ri. W obszarze równowagi stałej (Ri > 0) 
jako alternatywę dla aproksymacji 5.67 można rozważyć wyższą potęgę 
mianownika (dolna krzywa na rys. 5.16 dla Ri > 0). W świetle statystycznej 
analizy wyników nie daje to jednak do znacząco lepszych rezultatów.  
Na prezentowanych wykresach wykorzystano liczbę Richardsona liczoną  
na podstawie kowariancji mierzonych wielkości (wzór 2.20). Zastosowanie 
różnicowej liczby Richardsona (5.44) prowadzi do jeszcze mniej spójnych 
rezultatów.  
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Rys. 5.16. Zależność empirycznych wartości parametrów tarcia 22
*D /uuC =  (punkty) i funkcji 

teoretycznej (wzory 2.43 i 5.46) od liczby Richardsona (linia) 
 
Podobnie próba wyznaczenia empirycznych zależności CH = CH(Ri)  

z wykorzystaniem równości 2.41b lub 2.42b napotyka na dodatkowe trudności.  
Nieznana jest bowiem wartość temperatury powierzchni, T0. Dodatkowo 
wyznaczenie teoretycznych funkcji CH = CH(Ri) ze wzoru 2.43 wymaga 
znajomości współczynnika aerodynamiczniej szorstkości dla ciepła, z0h.  
Już samo określenie ‘powierzchni’ w przypadku miasta jest dosyć złożonym 
zagadnieniem (Voogt, Oke 1997; Voogt, Grimmond 2000). W zależności  
od rozważanego problemu może to być bądź powierzchnia ziemi, na której 
miasto jest zbudowane, powierzchnia wszystkich elementów tworzących miasto, 
powierzchnia elementów poziomych, lub teoretyczna powierzchnia, której 
temperatura jest równa temperaturze podłoża. Kolejnym problem jest pomiar 
temperatury powierzchni. Ze względu na bardzo duże gradienty temperatury  
w powierzchniowej warstwie podłoża o grubości kilku milimetrów 
wykorzystanie klasycznych termometrów prowadzi do dużych błędów. Dlatego 
szerokie zastosowanie w pomiarach tego typu znalazły metody zdalne bazujące 
na pomiarach temperatury radiacyjnej (Kustas i in. 1989; Kohsiek i in. 1993; 
Nichol 1996; Voogt, Oke 1997, 1998). Pomiary tego typu wykonywane mogą 
być zarówno z satelitów, samolotów, jak i wewnątrz kanionów miejskich  
za pomocą systemów mobilnych bądź stacjonarnych. W bieżącej analizie do 
wyznaczenia temperatury powierzchni wykorzystano pomiary promieniowania 
długofalowego. Na podstawie wzorów 5.24 i 5.25 obliczona tą metodą 
radiacyjna temperatura powierzchni wynosi: 
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Wyznaczona w ten sposób temperatura radiacyjna jest jednak tylko pewnym 
przybliżeniem rzeczywistej temperatury powierzchni (Hall i in. 1992; Norman 
 i in. 1995; Sun, Mahrt 1995). Najczęściej podawaną przyczyną rozbieżności jest 
ograniczony obszar widoku czujników radiacyjnych. Na przykład czujniki 
umieszczone na satelitach czy samolotach przelatujących bezpośrednio  
nad miejscem pomiarowym ‘widzą’ jedynie poziome powierzchnie ulic, dachów 
czy wierzchołków drzew, ignorując powierzchnie pionowe takie jak ściany 
budynków oraz powierzchnie znajdujące się w cieniu innych obiektów  
(pod drzewami, balkonami). Podobnie pyrgeometr umieszczony na wysokim 
maszcie ‘nie widzi’ przesłoniętych przez sąsiadujące budynki fragmentów ulic, 
chodników czy innych zabudowań. Problematyczne jest również wyznaczenie 
zdolności emisyjnej, która na obszarach miejskich może przejawiać własności 
anizotropowe (Voogt, Oke 1997). Istotny wpływ na precyzję wyznaczania 
temperatury radiacyjnej mają również niedokładności pomiarów 
promieniowania długofalowego. Podawany przez producenta błąd pomiarowy 
pyrgeometru CG3 może dochodzić do ±20W·m–2 (Kipp&Zonen 2003). 
Ponieważ błąd pomiaru L↑ rzędu 5 W·m–2 prowadzi do przeszacowania 
temperatury o ok. 1oC, wyznaczona tą drogą temperatura radiacyjna może 
istotnie różnić się od rzeczywistej temperatury powierzchni. Przy wyznaczaniu 
temperatury z równania 5.48 na posterunku przy ul. Lipowej konieczne było 
wprowadzenie poprawki –10 W·m–2 (–2oC). Jej wartość oszacowana została na 
podstawie porównania wyników pomiarów w dni pochmurne, dla których bilans 
radiacyjny powinien być zbliżony do zera. Ponadto bez powyższej korekcji 
temperatura powierzchni nigdy, nawet w przypadku ujemnych wartości QH, nie 
spadała poniżej temperatury powietrza, co świadczyło o systematycznym 
zawyżaniu T0. 

Drugim podstawowym problemem związanym z modelowaniem 
turbulencyjnego strumienia ciepła jawnego jest wyznaczenie współczynnika 
szorstkości dla ciepła, z0h. Stosując pojęcia oporu aerodynamicznego i relacje 
2.42 i 2.43 opór w przypadku wymiany ciepła może być zapisany jako suma 
oporu dla pędu i dodatkowego czynnika związanego z z0 i z0h (Garratt 1994): 

 
rab = ram + rb,       (5.49) 

 
gdzie: 
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Dlatego wiele prac teoretycznych i empirycznych koncentruje się  
na wyznaczeniu współczynnika kB–1: (Owen, Thomson 1963; Brutsaert 1982; 
Steward i in. 1994; Brutsaert, Sugita 1996; Voogt, Grimmond 2000): 
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Typowe wartości kB–1 dla naturalnych powierzchni pokrytych roślinnością 
zmieniają się od 1 do 10. Dla obszarów zurbanizowanych są one znacznie 
wyższe, sięgając 20–27 (Voogt, Grimmond 2000), chociaż notowano również 
wyższe wartości (Kanda, Moriwaki 2002). Zgodnie z równaniem podanym przez 
Brutsaerta (1982): 
 

( )[ ]25,0
00 Re46,2exp4,7 ∗⋅−⋅⋅= zz h ,     (5.52) 

 
gdzie Re∗ = z0 · u∗ / ν jest liczbą Reynoldsa, a ν = 1,461·10–5 m·s–1 
kinematycznym współczynnikiem lepkości molekularnej. Dla typowych 
wartości prędkości tarciowej notowanych na punktach pomiarowych w Łodzi 
wzór ten daje ekstremalnie małe wartości z0h rzędu 10–15–10–20 i kB–1 rzędu  
35–45. Zastosowanie metody minimalizacji błędu pomiarowego  
dla kolejnychwartości z0h pozwala na oszacowanie wartości tego parametru na 
posterunkach łódzkich: z0h = 10–6–10–7 m na ul. Lipowej i z0h = 10–7 – 10–8 m  
na ul. Narutowicza (rys. 5.17). Przeprowadzone eksperymenty numeryczne  
 

 
 

Rys. 5.17. Zależność statystyk dopasowania (RMSE i d) modelowanych wartości QH do danych 
empirycznych w zależności od współczynnika szorstkości dla ciepła, z0h 
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wskazują, że zmniejszanie współczynnika szorstkości dla ciepła poniżej wartości 
optymalnej powoduje zaniżanie strumienia ciepła jawnego, podczas gdy 
zwiększanie z0h prowadzi do nierealnie dużych wartości QH. 
 

 

 
 
Rys. 5.18. Porównanie modelowanych i mierzonych godzinnych wartości QH na posterunkach 
pomiarowych w Łodzi. Górny rząd – wartości modelowane za pomocą teorii M–O,  
                                 dolny rząd – wartości parametryzowane równaniem 5.39 

 
Porównanie modelowanych i mierzonych strumieni ciepła jawnego 

wskazuje na stosunkowo duże rozbieżności (rys 5.18). Średni błąd kwadratowy 
jest nieco mniejszy na ul. Narutowicza (RMSE = 33 W·m–2) niż na ul. Lipowej 
(RMSE = 38 W·m–2). Podobnie indeks zgodności Willmotta wskazuje na nieco 
lepsze dopasowanie modelu na posterunku przy ul. Narutowicza (odpowiednio 
d = 0,885 i d = 0,873). W świetle statystycznych miar dopasowania modelu  
do danych doświadczalnych równie dobre, a nawet nieco lepsze wyniki można 
otrzymać, stosując regresyjny model QH względem bilansu radiacyjnego i jego 
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pochodnej (wzór 5.39). Wartości średniego błędu kwadratowego na ul. Lipowej 
i ul. Narutowicza tego modelu dla wartości godzinnych wynoszą odpowiednio 
RMSE = 32 W·m–2 i RMSE = 24 W·m–2, a indeksu zgodności d = 0,903  
i d = 0,931. Zastosowanie teorii Monina–Obuchowa jest jednak podejściem 
bardziej ogólnym. Współczynniki regresji we wzorze 5.39 są prawdopodobnie 
słuszne jedynie dla analizowanych obszarów Łodzi, podczas gdy wykorzystanie 
teorii M–O wymaga tylko znajomości współczynników szorstkości dla miejsca 
obserwacji. Dodatkową niedoskonałością wzoru 5.39 jest sztuczne ograniczenie 
QH do ok. 250 W·m–2, będące wynikiem zakresu zmienności Q*.  

Zastosowanie torii Monina–Obuchowa do wyznaczania strumienia ciepła 
utajonego napotyka na jeszcze większe trudności niż w przypadku ciepła 
jawnego. Bezpośrednie wykorzystanie równania 2.41c jest niemożliwe  
ze względu na brak danych pomiarowych wilgotności właściwej na powierzchni 
ziemi. Dlatego najczęściej stosowaną praktyką jest zastąpienie tego równania 
wzorem: 
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w którym rzeczywistą wilgotność właściwą na powierzchni ziemi zastępuje się 
wilgotnością w stanie nasycenia qsat(T0) dla temperatury T0. Ponieważ 
wilgotność właściwa na powierzchni jedynie w szczególnych przypadkach 
osiąga stan nasycenia, we wzorze 5.53 wprowadza się dodatkowy opór rs. Opór 
ten w przypadku pokrycia powierzchni ziemi warstewką wody jest równy zero  
i wzrasta wraz ze spadkiem uwilgotnienia gruntu. Bezpośrednio po wystąpieniu 
opadu grunt jest pokryty warstwą wody, której grubość zmienia się zgodnie  
z równania bilansu wody. W rezultacie możliwe jest określenie przedziału czasu, 
dla którego rs = 0. Dane pomiarowe strumieni turbulencyjnych z sytuacji tego 
typu są bardzo dyskusyjne, a układ równań opisujący te procesy przerasta 
zagadnienia prostych parametryzacji. W sytuacjach bez deszczu,  
dla powierzchni naturalnych pokrytych szatą roślinną, opór ten można wyrazić 
równaniem: 
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w którym rs,max = 5 · 104 s·m–1 i rs,min = 100 s·m–1 oznaczają arbitralnie ustaloną 
dopuszczalną wartość maksymalną i minimalną (wartości rs,max, rs,min ustalono na 
podstawie literatury: Irannejad, Shao 1998; Noilhan, Planton 1989; Best 1998; 
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Desborugh, Pitman 1998), a funkcje fK, fe, fT i fK, określają wpływ 
promieniowania słonecznego, niedosytu wilgotności, temperatury 
powierzchniowej i zawartości wody w glebie na opór powierzchniowy. 
Przyjmują one wartości z zakresu 0–1, przy czym różni autorzy podają nieco 
odmienne postacie tych funkcji. W dalszych symulacjach przyjęto: 
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gdzie  K↓ oznacza promieniowanie słoneczne (w W·m–2), ∆e = esat(θ0) – e(z) 
różnice między prężnością pary wodnej nasyconej a  pary wodnej aktualnej  
(w hPa), T(z) – temperaturę na poziomie obserwacji podaną (w oC),  
SMC  – objętościową zawartości pary wodnej w glebie. Spośród wymienionych 
zmiennych zawartość wody w glebie nie jest objęta standardowymi pomiarami 
meteorologicznymi i musi być przybliżona innymi metodami.  

Całkowity strumień ciepła utajonego jest średnią ważoną strumienia  
z powierzchni pokrytych roślinnością i powierzchni sztucznych: 
 

QE = veg·QE,veg – (1 – veg)·QE,szt,      (5.56) 
 
w którym strumień z powierzchni pokrytych roślinnością QE,veg może być 
wyznaczony z równań 5.53–5.55, a w przypadku braku wody na powierzchni 
strumień z powierzchni sztucznych można zaniedbać: QE,szt = 0; veg oznacza 
stopień pokrycia terenu roślinnością.  

Przeprowadzenie symulacji numerycznych QE, w całym okresie pomiarów 
na obu stacjach nie jest możliwe ze względu na brak danych SMC. Przykład 
działania parametryzacji bazujących na teorii M–O przedstawiono na rysunku 
5.19. Obejmuje on bezopadowy okres ładnej pogody od 3 do 13 maja 2006 r.,  
ze średnią temperaturą ok. 16oC i prężnością pary wodnej ok. 8 hPa. 
Umiarkowana prędkość wiatru 3,3 m·s–1 skutkowała niezbyt intensywną 
turbulencją. Prędkość tarciowa nocą wahała się od 0,1 do 0,4 m·s–1, a w dzień 
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dochodziła do 1,1 m·s–1. W większości przypadków –0,25 < Ri < 0,25 przy czym 
98% danych pomiarowych cechuje Ri < 1, a 94% Ri < 0,25. Na podstawie 
wcześniejszych ustaleń wartości współczynników szorstkości przyjęto jako 
z0 = 1,8 m, z0h = 1·10–8 m. Zawartość pary wodnej przyjęto arbitralnie jako 
SMC = 0,1. Modelowane wartości QH i QE poprawnie odzwierciedlają ogólny 
przebieg zmierzonych strumieni. Jednocześnie w niektórych przypadkach 
pojawiają się wyraźne rozbieżności pomiędzy zmierzonymi i modelowanymi 
strumieniami. 

  

 
 
Rys. 5.19. Porównanie modelowanych za pomocą teorii M–O (linie ciągłe) i mierzonych  
(linie przerywane) godzinnych wartości QH i QH na posterunku przy ul. Narutowicza 88 w Łodzi  
                                                       w dniach 3–13 maja 2006 r. 
 

W omawianym przykładzie największe różnice |QH,pom – QH,mod| przekraczają 
100 W·m–2, z średnim błędem kwadratowym RMSE = 37 W·m–2. Jednocześnie 
statystyka d = 0,92 wskazuje na stosunkowo dobre dopasowanie modelu  
do danych. Podobnie całkowita suma energii traconej przez powierzchnię 
czynną w badanym okresie na drodze turbulencyjnego strumienia ciepła 
jawnego jest w przypadku modelu zaledwie o 3% wyższa od wartości 
pomiarowych. Natomiast dla strumienia ciepła jawnego modelowa suma energii 
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jest o 6% niższa od wartości pomiarowych. O gorszym dopasowaniu modelu QE 
do danych świadczy też statystyka d = 0,72. Podobnie jak w przypadku QH, 
największe różnice |QE,pom – QE,mod| przekraczają 100 W·m–2. Pojawiają się one 
jednak przy gwałtownych skokach QE, w sytuacjach, w których dane pomiarowe 
są dyskusyjne. Ze względu na mniejszy zakres zmienności również bezwzględne 
wartości błędu średniokwadratowego dla modelu QE są nieco niższe niż  
dla QH i wynoszą RMSE = 24 W·m–2. Pomimo wymienionych niedoskonałości 
omówiony przykład wskazuje, że wykorzystanie teorii M–O na terenach 
zurbanizowanych do modelowania strumieni turbulencyjnych może prowadzić 
do zadowalających rezultatów.  
 



 
 

6.  PODSUMOWANIE 
 
 
 
 
 

W prezentowanej pracy przedstawiono podstawy teoretyczne, wyniki 
pomiarów oraz metody prostych parametryzacji radiacyjnych i turbulencyjnych 
składników bilansu energetycznego Łodzi. Ze względu na stosunkowo mało 
znaną w Polsce metodykę pomiarów metodą kowariancji wirów problematyce 
tej poświęcono pierwszą część opracowania. Omówione w rozdziale 3 wyniki 
pokazują, że metoda wyznaczania fluktuacji z danych szybkozmiennych ma 
istotne znaczenie dla wyznaczania strumieni turbulencyjnych. Pokazano,  
że jednogodzinne przedziały uśredniania są odpowiednie dla pomiarów w Łodzi. 
Mniej jednoznaczne jest stwierdzenie o sposobie wydzielania składnika 
wolnozmiennego. W zależności od przyjętej metody można otrzymać różne 
wartości strumieni turbulencyjnych. W szczególnych przypadkach różnice mogą 
dochodzić do kilkudziesięciu W·m–2. Niedokładności te mogą stanowić dolną 
granicę błędu pomiarowego metody kowariancji wirów. Ze względu  
na zgodność z teoretycznymi założeniami metody jako polecaną metodę 
wydzielania składnika wolnozmiennego należy uznać proste uśrednianie 
przedziałowe. Szczegółowo przeanalizowano również metodykę wyboru układu 
współrzędnych. Ze względu na potencjalny wpływ przeszkód terenowych  
na linie prądu w warunkach miejskich jako optymalny wydaje się układ 
współrzędnych wiatru rzeczywistego. W celu otrzymania rzetelnych wartości 
strumieni turbulencyjnych niezbędne jest też stosowanie odpowiednich 
poprawek oraz końcowa weryfikacja jakości wyników. 

Jedną z przyczyn trudności z domknięciem bilansu cieplnego jest 
rozbieżność obszarów źródłowych czujników turbulencyjnych i czujników 
radiacyjnych. W rozdziale 3.6 szerzej omówiono metodykę wyznaczania 
obszarów źródłowych. Porównanie kilku algorytmów metod analitycznych 
pokazuje, że dają one bardzo zbliżone rezultaty, a jako optymalną należy 
traktować tę, która charakteryzuje się największą efektywnością numeryczną. 
Główną wadą modeli analitycznych jest założenie zerowego strumienia z punktu 
położonego bezpośrednio pod czujnikiem. Rezultatem takiego założenia jest 
pojawianie się „studni” obszaru źródłowego w punkcie lokalizacji przyrządów 
pomiarowych. Wydaje się jednak, że ze względu na fakt, iż alternatywne metody 
wyznaczania obszaru źródłowego wymagają stosowania skomplikowanych 
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modeli numerycznych i stosunkowo dużych możliwości obliczeniowych 
komputerów, metody analityczne w dalszym ciągu należy traktować jako 
podstawowe w praktyce pomiarowej. 

Analiza wyników pomiarów radiacyjnych i turbulencyjnych składników 
bilansu cieplnego na dwóch punktach pomiarowych w Łodzi pozwoliła  
na wyznaczenie charakterystycznych cech dobowego i rocznego przebiegu tych 
wielkości. W przeciwieństwie do terenów zamiejskich, w centralnych częściach 
Łodzi obserwuje się wyraźną przewagę strumienia ciepła jawnego nad 
strumieniem ciepła utajonego, ze współczynnikiem Bowena w godzinach 
południowych równym ok. 2. Krótkie serie pomiarowe przeprowadzone  
w różnych miejscach Łodzi pokazują, że stosunek ten maleje wraz  
ze zmniejszaniem się stopnia zabudowy. Takie same prawidłowości 
obserwowały inne grupy badawcze (Grimmond, Oke 1995; Christen, Vogt 2004;  
Mestayer i in. 2005; Coutts i in. 2007). Podobnie jak w innych miastach 
zaobserwowano również, że  wieczorem strumień ciepła jawnego pozostaje 
dodatni jeszcze przez jakiś czas po spadku bilansu radiacyjnego poniżej zera.  

Powszechnie akceptowaną cechą klimatu miast są zbliżone do zera wartości 
QH w godzinach nocnych. Otrzymane rezultaty pokazują, że w zależności  
od warunków synoptycznych rzeczywiste wartości tego strumienia mogą być 
zarówno dodatnie, jak i ujemne, a wartości średnie dla całej nocy zmieniają się  
w dosyć szerokim zakresie ±60 W·m–2. Zmienność roczną miesięcznych sum 
energii otrzymywanej przez miasto na drodze wymiany radiacyjnej cechują 
dodatnie wartości Q* od lutego do października i ujemne w pozostałych trzech 
miesiącach. Maksimum Q* obserwuje się w czerwcu, a minimum w grudniu 
bądź w styczniu. Przebieg ten jest uwarunkowany głównie przez dochodzącą  
do powierzchni ziemi energię słoneczną będącą funkcją położenia Słońca oraz 
zachmurzenie modyfikujące zarówno K↓, jak i straty na drodze promieniowania 
długofalowego. Podobną zmienność roczną posiadają strumienie turbulencyjne, 
zwłaszcza strumień ciepła jawnego, w dużej mierze determinowany przez ilość 
dostarczanej energii. Ilość energii traconej na drodze strumienia ciepła utajonego 
jest dodatkowo modyfikowana przez zasoby wody w podłożu, które  
w przypadku sztucznych powierzchni miejskich mogą być bardzo małe. 
Dodatkowo na wartość tego strumienia wpływa wilgotność powietrza 
atmosferycznego. Dlatego zależność między QE a Q* jest nieco słabsza. 
Dodatkowo obserwuje się pewne podwyższenie dziennych wartości QE  
w miesiącach zimowych, co można tłumaczyć zwiększoną emisją wilgoci 
pochodzenia antropogenicznego. Jednak ze względu na niewielką liczbę 
„dobrych” danych pomiarowych efekt ten wymaga dalszych studiów. 

Długie serie pomiarowe z Łodzi umożliwiły weryfikację prostych metod 
parametryzacji składników bilansu cieplnego. Spośród dużej liczby algorytmów 
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pozwalających oszacować dochodzące promieniowanie słoneczne wybrano  
7 stosunkowo prostych metod. Algorytmy te pozwalają w miarę poprawnie 
przybliżyć rzeczywisty przebieg K↓. Ze względu na lepsze modelowanie 
sytuacji zmierzchowych i poprawniejszy opis przebiegu rocznego wynikający  
z uwzględnienia rocznej zmienności zawartości pary wodnej w atmosferze, 
bardziej złożone z prezentowanych algorytmów wydają się być rozsądnym 
kompromisem pomiędzy najprostszymi parametryzacjami a złożonymi 
modelami procesów radiacyjnych w atmosferze. 

Porównanie parametryzacji promieniowania zwrotnego atmosfery pozwala 
wskazać algorytmy wykorzystujące zarówno temperaturę powietrza, jak  
i prężność pary wodnej jako skuteczny sposób przybliżonego wyznaczania L↓. 
Większość algorytmów tego typu wymaga jednak ponownego dopasowania 
parametrów w oparciu o dane pomiarowe. 

Związek pomiędzy Q* a QH umożliwia proste, regresyjne parametryzacje 
turbulencyjnego strumienia ciepła jawnego. Ze względu na przesunięcie fazowe 
w dobowych przebiegach obu zmiennych wprowadzenie do równia regresji 
pochodnej ∂Q*/∂t wyraźnie poprawia dokładność modelu. Podobną 
parametryzację można stosować dla strumienia ciepła utajonego, jednakże  
ze względu na wspomnianą zależność od uwilgotnienia podłoża model ten działa 
nieco gorzej.  

Alternatywą dla równań regresji są parametryzacje strumieni 
turbulencyjnych wykorzystujące teorię Monina–Obuchowa. Zaletą tego 
podejścia są fizyczne podstawy modelu, które powodują, że ma on bardziej 
uniwersalny charakter (współczynniki równań regresji muszą być każdorazowo 
dobierane na podstawie danych pomiarowych). Wyniki przeprowadzonych 
analiz pokazują, że pomimo zastrzeżeń co do jej stosowalności na terenach 
zurbanizowanych teoria Monina–Obuchowa może być wykorzystana  
do efektywnego modelowania strumieni turbulencyjnych ponad warstwą 
powierzchniową miasta. Postulat ten wymaga jednak dalszej weryfikacji,  
z wykorzystaniem danych empirycznych pochodzących z większej liczby 
punktów pomiarowych. Wydaje się również, że w celu efektywnego 
wykorzystania teorii M–O na terenach zurbanizowanych konieczna może okazać 
się modyfikacja uogólnionych funkcji stabilności.  

Złożone modele numeryczne uwzględniające cechy morfologiczne miasta 
nie zostały w tej pracy omówione. Chociaż istnieje znaczna liczba modeli tego 
typu, to ukierunkowane są one najczęściej na badanie przepływu w strukturach 
urbanistycznych a nie na wymianę energii pomiędzy podłożem a atmosferą.  
Te niezwykle istotne z punktu widzenia dyspersji zanieczyszczeń problemy 
stanowią rozległą tematykę badawczą, której poświęcono znaczną liczbę 
publikacji. Dlatego też wymagają one oddzielnego opracowania. Jedynie 



 212 

nieliczne ze złożonych modeli numerycznych uwzględniają ewolucję strumieni 
cieplnych do i od powierzchni. Modele te muszą być jednak uruchamiane  
na komputerach o dużych mocach obliczeniowych, a ich złożoność wyklucza 
włączenie do modeli synoptycznych. Ponadto wyniki otrzymane tymi metodami 
są trudne do weryfikacji ze względu na brak szczegółowych pomiarów 
wykonywanych w strukturach urbanistycznych. 
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