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Pomiary ąlbedo efektywnego w mieśCie

Effective albedo measurements in the city

WSTĘP

Albedo, opisujące zdolność płaskiej powierzchni do odbijania całkowitego
promieniowania słonęcznego, jest wskaźnikiem doskonale znanym. W mięście brak
iest jednak rozległych, płaskich, jednorodnych powierzchni, dlatego konieczne jest
zastosowanie wskaŹnika nazywanego albedo efektywnym (z ang. ęffective albedo
lub urban albedo). Można go zdefiniować jako albedo skomplikowanej geometrycz-
nie struktury (niekoniecznie miejskiej, np. dolina górska), uwzględniające odbicia
lr'ielokrotne promieniowania słonecznego wewnątrztejże strukfury. Pomiary albedo
i albedo efektywnego można realizować dwoma głównymi metodami: przy pomocy
zdjęć satelitarnych (Brest l987) albo przy pomocy albedomięrza ustawionego nad
radaną powierzchnią. W przypadku metody drugiej, stosowanej na terenach miejs-
iich, pojawia się jednak pytanie o miejsce instalacji czujnika. Albędomierz można
*'ięc zainstalować wewnątrz zabudowy miejskiej (na placu, w kanionie miejskim,
niędzy blokami itd.). W takim przypadku zmięrzona waftość albedo efektywnego
:ędzie charakterystyczna tylko dla konkretnego punktu pomiarowego (Christen
r \bgt 2004, Pawlak i in. 2005). Problęm ten mozna rozrlłiązać przez zainstalowanie
albedomierza ponad warstwą dachową np. na maszcie (offerle i in. 2003, Pawlak
]006). W takim przypadku albedo efektywne będzie uśrednioną wartością dla pew-
rego obszaru o promieniu kilkudziesięciu-kilkuset metrów. Inna metoda słuząca do
.lceny wpływu geometrii na albedo efektywne zakłada wykorzystanie modelu fizy-
.Znego' w uproszczony sposób symulującego powierzchnię miasta, zbudowanego
:lp. z cegieł lub bloczków betonowych. Model taki pozwala na pomiary albedo efek-
:\a\rnego powierzchni o różnych parametrach geometrycznych (Aida l982, Kondo
]001, Kanda i Katsuyama Ż002,Pawlak i Fortuniak 2003, Kanda i in. 2005)'
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W niniejszej placy pzedstawione zostały wyniki pomiarów albedo efektywne-
go powierzchni miasta, przeprowadzone z wykorzystaniem modelu ftzycznego oraz
czujników zainstalowanych na masztach.

POMIARY

Pomiary albedo efektywnego przeprowadzono w latach2002-2003 w oparciu
o model zbudowany na dachu poprzedniego budynku Instytutu Nauk o Ziemi Uni-
wersytetu Łódzkiego przy ulicy Lipowej w Łodzt (Pawlak i Forfuniak 2003). Zasto-
sowano dwa pyranometry CMI I (Kipp&Zonen, Holandia), jeden zawieszony 30 cm
nad modelem, drugi zainstalowany w odległości kilku metrów na ławie aktynome-
trycznej. Model zbudowano z cegieł (25 x 12 x 6 cm) ułozonych na poziomym po-
deŚcie o wymiarach 3 x 3 m. Wykorzystanie cegieł umozliwiało szybkie zmiany pa-
rametrów geometrycznych badanej powierzchni miejskiej. Dla usprawnienia
pomiarów zrezygnowano zbatdzo skomplikowanych struktur, a skupiono się na naj-
popularniejszej z nich, jaką jest kanion miejski (długa ulica z budynkami po obu
stronach). Aby wykazaó istnienie związku pomiędzy war1ością albedo a patametra-
mi geometrycznymi, w trakcię eksperymentu zmiętzono albedo efektywne trzęch
kanionów miejskich o różnych wańościach wysokości H, szerokoŚciW orazudziaŁu
dachów Wn (ryc. 1, tab. 1)' Badania przeprowadzono dla kanionów o orientacji NS
oraz WE', przeprowadzono równiez pomiary albedo płaskiej powierzchni referen-
cyjnej.

Tab. l. Parametry geometryczne modelu fizycznego
Geometrical characteristics of physical model

H/W:0

H/W : 0,5 WR: 0,25W

H/W = 1 WR:0,5W

LilW :2 Wn: W

1. Parametry kanionu miejskiego
Urban canyon parameters

Ryc
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W trakcie badań nad albedo efektywnym w Łodzi przeprowadzono również
pomiary albedo większych powierzchni miejskich, tzn. z wykorzystaniem czujni-
ków pomiarowych zainstalowanych ponad powierzchnią dachową której wysokoŚó
w centrum Łodzi wynosi średnio 15-20 m. Punkty pomiarowe z|okalizowane były
na ul. Lipowej w zachodniej częŚci centrum miasta (czujnik zainstalowany na ma-
szcie na poprzednim budynku Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego)
orazna ul' Narutowiczawe wschodniej części cęnffum miasta (wykorzystano maszt
na obecnym budynku Instytutu). w pierwszym przypadku czujnik zainstalowano na
wysokoŚci 20 mnadwarstwą dachową (37 m nad gruntem), w drugim było to 26 mę-
trów nad powierzchnią dachóą a 42 m nad gruntem. W ten sposób zmierzonę a\be-
do efektywne jest war1ością średnią dla obszaru o średnicy ok. 250 m (Fortuniak
2003). odległośó między punktami nie przekracza 3 km.

Pomiary AE na ul. Lipowej prowadzone były w latach2000_2003 i były częś-
cią eksperymentu pomiarowęgo składników bilansu energetycznego powierzchni
miejskiej realizowanego przęZ Katedrę Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu
Łodzkiego we wspóĘracy zlndianaUniversity, USA (offerle iin.2002, offerle i in.
2003, Fortuniak i in. 2002, offerle i in. 2006). Pomiary na stacji Narutowicza rozpo-
częto w czerwcu 2005 i trwa1ąone do dzisiaj. Jako czujnik pomiarowy w obu przy-
padkach zastosowano bilansomierz CNRI (Kipp &Zonen), a dane zapisyrvane były
jako l5-minutowe średnie. obszar pomiarowy to w obu przypadkachtypowa zabu-
dowa łódzkiego centlum - domy i kamienice zbudowanę w XIX i XX wieku, z płas-
kimi dachami pokrytymi czarnąpapą asfaltowanymi ulicami, betonowymi chodni-
kami i parkingami. Wysokość budynków w otoczeniu obu punktów sięga 15-20 m,
udział powierzchni dachów w otoczeniu punktu na Lipowej to 20-300ń, a na Naru-
towiczajest nieco niższy - 10-20%' IJdział wszystkich powierzchni sztlcznych
w okolicach punktu na Lipowej sięga 50-70%o, podczas gdy na Narutowicza
40-60%. Udział powierzchni zielonych stanowił w obu przypadkach 1O-2O% ptzy
udziale drzew ponizej 10% (Kłysik 1998).

WYNIKI

Do analtzy wpływu parametrów geometrycznych kanionu na albedo efektywne
wybrano pomiary z wiosny 2002 i 2003 roku, w dniach pogodnych, w miarę możIi-
woŚci bez zachmurzenia (ryc. 2)' W przypadku płaskiej powierzchni widoczny jest
charakterystyczny U-kształtny przebieg albedo z maksymalnymi wartościami po
wschodzie i przed zachodem słońca oTaz Z minimum w godzinach południowych,
tzędu0,34. Kanion o orientacji NS oraz H/W: 0,5 charakteryzował się nizszym al-
bedo efektywnym - w południe odnotowano wartość ok. O,26. Dla kanionu węższe-
go (H/W : 1) wartości albedo efektywnego spadły do jeszcze ntższej wańości - ok.
0,23. W tym przypadku jednak minimalne albedo nie wystąpiło w południe, kiedy to
zaobserwowano lokalne maksimum (ok. 0,25), a minimalne war1ości wystąpiły 2
godziny przed t po południu. Efekt ten jest związany z zalężnością między azymu-
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tem ulicy' aazymvtemsłońca (dla odpowiednio wąskich kanionów ulicznych) - pro-

mienie słonęczne padają wówczas wzdłuż kanionu, a żródłęm światła dla kanionu
jest głównie ulica co daje 1okalny wzrost a1będo. Podobna sytuacja wystąpiła dla ka-

nionu najwęższego zbadanych kanionów (H/W: 2), kiedy to zaobserwowano lo-

kalne maksimum w południe. Wartości albedo efektywnego nie spadły jednak poni-

żej poprzedniego przypadku' co jest z kolei wywołane wpływem dachów. Szerokość

dachów nie zmieniała się, ale wraz Ze zwężającym się kanionem wzrósł udział da-

chów w całej strukturze (tab.1), co w efekcie dało wzrost albędo efektywnego, a nie

jego spadek. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku kanionu o orientacji WE.

Dla kanionu o H/W : 0,5 zaobserwowano w pofudnie albedo efektywne o wartoŚci

O,24.Dla kanionu węZSZego (H/W : 1) wartości albędo efektywnego były niższe
(ok. 0,2 w południe). Nie zaobserwowano lokalnego maksimum około południa -
dla kanionu o orientacji WE promienie słoneczne nie padająwzdłuz kanionu. Podo-

bnie jak w przypadku kanionu o orientacji NS dla kanionu najwęzszego (H/W: 2)

wpływ dachów powodował wzrost albedo efektywnego całej struktury (ok' 0,25

w południe).
Wpływ dachów mozna jednak w prosty sposób wyeliminować. Albedo efekty-

wne j est średnią wazoną albedo dachu Aą oraz albędo efektywnego Samego kanionu

'Ą6 (ryc. 1):

A.f =
ARWR + AKW
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Ryc. 2. Przebiegi dzienne albedo efektywnego modelu ftzycznego
o różnych parametrach geomeĘcznych
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Proste przekształcenie pozwala na obliczenie albedo efektywnego Samego ka-
nionu oczywiście w przypadku' gdy znanejest albedo dachu:

Ar=
A"r(łr^ +W)_ ARWR

Po przeprowadzeniu takiej operacji możliwa jest analiza lvpływu parametrów
samego kanionu na jego albedo efektywne (ryc. 3). Albedo najszerszego kanionu
o orientacji NS spadło w południe do 0,24,w przypadku kanionu o H/W: 1, wartość
minimalna wyniosła 0,I7 (z lokalnym maksimum w południe rzędu0,2), natomiast
po wyeliminowaniu wpływu dachów wartość albedo efektywnego najwęższego ka-
nionu była jeszcze niższa i wyniosła 0,15 (lokalne maksimum - 0,16). W przypadku
kanionu o orientacji WE wartości albedo efektyvnego ńwnięż są nizsze po wyeli_
minowaniu wpływu dachów. Dla najszersZego z badanych kanionów albedo efekty-
wnę w południe spadło do 0,2, dla kanionu H/W : 1 było to 0,15, a dla kanionu naj-
węŻszego (H/W : 2) 0,14.
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Ryc. 3. Przebiegi dzienne albedo efektywnego modelu ftzycznego powierzchni miejskiej
o różnych parametrach geometrycznych (po wyeliminowaniu wpłyr,vu dachów)

Daily varations of effective albedo of urban surface physical model with different geometrical
parameters (after removai of roofs influence)

Do analizy zmięnności albedo efektywnego większych powierzchni miejskich
wybrano przypadki uzyskane na punktach pomiarowych Lipowa i Narutowicza
w trakcię dni pogodnych' w miarę mozliwości bezchmurnych (ryc. 4)' W większości
przypadków zarejestrowanych na Lipowej mamy do czynienia z klasycznym
U-kształtnym przebiegiem albedo efektywnego w ciągu dnia z maksimum po
wschodzię iprzed zachodem słońca oraz minimum w godzinach pofudniowych. Do-
tyczy to również przypadków zimowych. odstępstwa od tej reguĘ odnotowano je-
dynie w czasie wiosny - albedo efekt1rvne nie osiąga wyraźnego minimum podczas
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maksymalnej wysokości Słońca, 1'ecz po porannym spadku do 8-9 rano przyjmuje
w przybliżeniu wartość stałąl' zaczyna rosnąć dopiero około 15-16. Efekt ten jest
zwięany z oddziaływaniem sztucznych powierzchni w otoczęniu punktu, które na
wiosnę nie są zacienione przez roślinność z liśómi. Przeprowadzone pomiary wska-
zują ponadto na istnienie zmienności rocznej albedo efektyvnego' ma ona jednak
bardzo małe zróżnicowanie. Najnizsze wańości zaobserwowano na wiosnę i w lęcie
- rzędu 0,08, a najwyższe w zimie - albedo efektywne sięgało 0'1-0,l1.

Przeprowadzone pomiary porównano z wartościami uzyskanymi na stacji Na-
rutowicza (ryc. 4).
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Ryc. 4. Dzienna zmiennośó a1bedo efektywnego na stacjach Lipowa i Narutowicza.

Wybrane przypadki z lat Ż000 2003 (1inią przerywaną oznaczono przypadki z pokrywą śnieżną)
Daily courses of effective albedo on Lipowa and Narutowicza measurement sites selected cases

from the period 2000-2003 (dashed lines represents cases with snow cover)

Podobnie jak w przypadku Lipowej uzyskane dane pozwalają na wykrycie
charakterystycznego dziennego U-kształtnego rytmu albedo oraz rytmu rocznego
o niewielkim zróżnicowaniu. Ze względu na zabudowę o mniejszej gęstości albedo
jest tu nieco wyższe - najwyższe wartości Zaobserwowano w zimie - 0,12-0,14,
a najniższe w lecie - 0,09-0,1' Również w tym przypadku obserwacje wiosenne
oraz letnię odbiegają od normy - po początkowym spadku w godzinach porannych
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Narutowicza
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R1,c. 5. Albedo efektywne powierzchni miejskiej w zależności od kąta padania promieni słonecz'
nych (hs). Szare punłty reprezentują albedo efektywne powierzchni miejskiej z pokrywą śnieżną

Effective albedo of urban surface versus Sun height (hs). Grey dots represents cases with
snow cover

zaobserwowano lokalne maksimum w południe. Efekt ten jest związany Z wystę-
powaniem duzej sztucznej powierzchni odbijającej promieniowanie Słonęczne
rr' bezpośrednim otoczeniu punktu pomiarowego, jaką jest parking niepokryty roś_

linnością. Powierzchnia ta jest otoczona przezbldynki, w związku z czymjej od-
działywanie ogranicza się do części roku Z odpowiednio duząwysokością słońca.

Wańości zdecydowanie wyższe od wymienionych zaobserwowano jedynie
lr' zimie w trakcie za\egania pokrywy śnieznej (ryc. 4 i 5). Wartości te zmieniały się
od 0'15 (Lipowa - częściowe pokrycie śniegiem w grudniu) i 0,2 (Narutowicza
stary, zleżały śnieg luty i marzec) do 0,3-0,35 po intensywnych opadach świezego
śniegu.

PODSUMOWANIE

Przeprowadzone pomiary wskazują na ścisły związek pomiędzy parametrami
geometrycznymi struktur miejskich a albedo efektywnym. Badania albedo efektyw-
nego modelu fl,zycznego wykazuj ą istotny wpływ Zarówno szerokości kanionu i wy-
sokości jego ścian (zwiększający się parametr H/W daje w efekcie zmniejszające się
albedo), jak i powierzchni dachów, których wpływ W pewnym momencie zaczyna
przeważac nad wpływem Samego kanionu. Wpływ płaskich dachów pokrytych czar-
ną papą wydaje się równiez istotnym czynnikiem powodującymbardzo niskie war-
tości albedo efektywnego wschodniej i zachodniej części centrumŁodzi. Ponadto
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badania wykazały wpływ azymutu Struktur miejskich oraz roślinności na zmiennos;
dzienną albedo efektywne go.

Praca finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2005-2007 jako projekt bada..i :

zy (grant MNiI nr 2P04E 04Ż 28). Autor pracy pragnie podziękować prof. Sue Grimmond i dr' Brianc;
offerle (Indiana University, USA) za udostępnienie danych albedo efektywnego z punktu pomiarorł'.;
Lipowa.
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Pomiary albedo efektywnego w mieście 36r

SUMMARY

This paper contains thę resu1ts ofeffective albedo ofurban area measurements carried out lnŁódż'
].;ameter całled effective albedo describes ability of geometrical1y and physicaliy complicated urban
, Jace to reflection of solar radiation. Aibedo was measured with use of two different methods. Firstiy,
_ń 

-1 masts mounted on Depaftments_buildings in the west and east part of the center of Ł6dż were used.

Seesors were mounted 38 and 45 m high (adequately Ż0 andŻ5 m above urban canopy layer) and becau-
;e of it measured effective albedo was average value for Ż00-Ż50 m diameter area. Measurements were
::nducted in the period 2000-2003 (Lipowa station) and 2005-2006 (Narutowicza station). Secondly,
r simple physical model simulating urban surface was used. The model was made by bricks which enab-

,:d changes of geometrical parameters of urban structures (in this case urban street canyon), like azi-

-'Jth, height (H) to width (W) ratio and width of roofs (Wą). Measurements of urban canyons with NS
':d WE orientation, different H/W ratio Wą values were canied out.

Resuits shows very low effective a1bedo values ofurban surface (ofthe ordęr of0.08_0.12) with
;:ral1 diurnal variability. Investigations with physical model show decreasing values of effective albedo
;:th narrowing ofurban street canyon (higher H/W ratio values). Increasing ofroofwidth causes increa-
.; of effective albedo.


