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ZASTOSOWANIE METODY KOWARIANCJI
WIRÓW Do POMIARÓW

TURBULENCYJNEGO STRUMIENIA
DWUTLENKU WĘGLA NETTO

NA TERENIE MIEJSKIM

Zarys treści. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów pionowego turbulencyjnego
;m-_:::ienia dwutlenku węgla netto Fęg2 wykonane nad terenem zurbanizowanym.
F' _l:rry te przeprowadzono w okręsie od lipca 2006t. do stycznia 2010 r., a do szaco_
,ł,,-r-: str'umienia Fę62 wykorzystano metodę kowariancji wirów. Pomiary ujawniły' Źe

u _.:_qll całego okresu pomiarowego w centrum Łodztzdecydowanie ptzewaŻała emisja
::ił _:'enku węgla nad jego absorpcją.

Słolva kluczowe: dwutlenek węgla, turbulencyjny strtrmień masy, metoda kowa-
ll_Lr ; ji wirów, klimat miasta'

Wstęp

Drł'utlenek węgla mimo śladowej obecności w powietrzu atmosferycznym
I(d'E: wa niezwykle ważną ro1ę w Systemie obiegu energii w środowisku
,*''-:raficznym' Bierze udział w procesie fotosyntezy, która prowadzi do ptzy-
1|':};] biomasy' jest równiez gazern cieplarnianym, którego wpływ na wzrost
u'T.:eratury na kuli ziemskiej jest obecnie szeroko dyskutowany. Dostępność
':' ] 'l,lnsowanych przytządów pomiarowych umożliwiających stosowanie nowo-
::..lr'ch technik pomiarowych, takich jak metoda kowariancji wirów, Spowo-
!l" ; lła, iz pomiary turbulencyjnego strumienia Coz od kilkunastu lat prowa-

'li; ' ]- Są na całym świecie. Niestety wciąz niewiele jest tego typu ciągłych
:, :larów na terenach miejskich (Grimmond i in. Ż002; Moriwaki, Kanda 2004;
l : .]sco i in. 2005; Vogt i in. 2006; Coutts i in. Żo07), na których emisja
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i absorpcja Co2 ma odmienny charakter w porównaniu z terenamt zamr'.
zarówno naturalnymi, jak i rolniczymi (Lee i ln. 1996; Moncrieff i in
Baldocchi i in. 2000, Pawlak i in. Ż007)' Pomiary turbulencyjnych sr:
masy i energii prowadzone są w Łodzi od jesieni 2000 r. Realizo',r.emr
w centrum Łodzi, w dzielnicy poprzemysłowej i dzielnicy domkólł' -1"
dzinnych otaz na płycie lotniska Łódź-Lublinek (offerle 2003; offer,.
2006a; b)' Eksperymenty pomiarowe strumienia dwutlenku węgla F;-;
prowadzone w latach Ż003_Ż004 obejmowały jednak krótki okres, od kl l;lu

do kilku miesięcy (offerle Ż003). Celem tego opracowania jest prez"
wyników ciągłych pomiarów pionowego turbulencyjnego strumienia C C, :

prowadzonych w centrum Łodzi od lipca Ż006 r. Seria pomiarowa F'__-;
jestrowana w Łodzi obejmuje juz ponad 3 i pół roku i jest prawdop:,:
najdłuższą tego typu serią zarejestrowaną nad terenem zurbanizc;
w Polsce.

obszar badań

Stanowisko pomiarowe strumienia Fss2 zlokalizowane jest w zach:
części centrum Łodzi przy ul. Lipowej 81 . otoczenie punktu pomiarorr'ee :

1, prawa) charakteryzuje się gęstą zabudową w której, w promieniu ok. 1 i:rr
punktu pomiarowego, dominują XX-wieczne kamienice. Ich płaskle
pokryte sąna ogół ciemnąpapą. Dzięki pracy K. Kłysika (1998) Znane Sn :

zabudowy badanego fragmentu Łodzi. Powierzchnie sztuczne (budynki.
chodniki, parkingi itd.) w najbliższej okolicy stanowią od 50 do 7O?o, na.'
blisko 30%o wszystkich powierzchni zajmują dachy budynków. Pouier:,:
pokryte roślinnością stanowią niecałe 40va, przy czym drzewa zajmują ti _i":

10%. Roślinnośó jest rozrzucona w kanionach miejskich, drzewa Są s::
liściaste i z rzadka przewyższają wysokość budynków, która wynosi 1_ :
W sąsiedztwie znajdują się równiez dwa parki, położony w odległości ok" ł"ill
na południe park Poniatowskiego i oddalony ok. 1700 m na zachód p.:ł
Zdrowiu (ryc. 1, prawa).

Metoda pomiarowa

Do pomiaru pionowego turbulencyjnego strumienia dwutlenku wę-el: :*:nl
Fgg2 wykorzystano metodę kowariancji wirów, zwanąrównież metodą i.:,.-' llul

riancyjną lub z języka angielskiego eddy covariance (I-ee i in. 2OO4; Fo:_Jl]r;''ł11ll],

20r0).
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l

Ryc. L Maszt pomiarowy zainstalowany na posterunku przy ul. Lipowej 81 (lewe
: : ecie) oraz zachodnia część centrllm Łodzi z zazłaezolym stanowiskiem pomiarowym
: :l ul. Lipowej 81 (Ls, prawe zdjęcie)' SymbolePZorazPP oznaczająparki miejskie:

:rrk na Zdtowiu oraz park Poniatowskiego. Białe ciągłe linie otaczające posterunek
:omiarowy LS oznaczaj ą obszary Źródłowe o prawdopodobieństwie P = 507o , 1 5vo
.907o obliczone dla strumieni turbulencyjnych zmieuonych w godzinach 10-14 dla
.:ratyfikacji chwiejnej (dla wszystkich danych Z okresu lipiec 2006 - styczeń 2008).

Żródło: Miejski ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficztej w Łodzi

W metodzie tej pionowy strumień wielkości skalamej (w tym przypadku
! " utlenku węgla) przedstawia się jako:

Fro, = wPcoz ,

rdzie:
F66.2to średnia gęstoŚć strumienia dwutlenku węgla,

't- )ZD&CZI, pionową składową prędkości wiatru, natomiast
j 

6 62 t e'pt eZ1f|tuj e stęzenie dwutlenku węgla.

Zaklada się, że chwilowa wartośó obserwowanej wielkości to suma jej warto-
,: średniej i chwilowego odchylenia. Chwilową waftośó pionowej prędkoścl
! jlru oraz stęzenia dwutlenku węgla można więc zapisaó jako:

w=włw oraz Pcaz= Pcozł Pcoz

:dzie:
.: t Pco2' oznaczająchwilowe odchylenia od wartości średnich.
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Uśredniając iloczyn tak zapisanych wielkości w pewnym przedziale _'.' i

(w tym przypadku była to 1 godzina), oraz zakladając, Że średnia pr;-, l]i

pionowa wiatru jest zaniedbywalnie mala ( w = 0). wyrażenie na średni SI: - 
* 

''
F6p2 redukuje się do średniej z Iloczynu fluktuacji pionowej prędkości , '
i fl uktuacj i gęstości przenoszonej substanc.j i :

Frr, = w Pcoz

Zaletąmetody kowariancji wirów jest jej duża dokładnośó wynikająca t .
żliwości wyllczenia strumienia danej wielkości wprost z definicji of&Z ]-_, lilL

konieczności stosowania w obliczeniach współczynników empirycZn\ _ -

stanowiło podstawową wadę metod stosowanych wcześniej (Pawlak i in. - ' -

Kolejną zaletą metody kowariancji wirów jest możliwość wyznaczenia - ,l

strumienia Fgg2. Ujemna wartośó strumienia oznacza wypadkowy tr:: : r
dwutlenku węgla w dół (od atmosfery do powierzchni czynnej), czyli pIZ: '.'ilL
procesów pochłaniania nad emisją. Dodatni strumień netto oznacza ttŻ : ]r

w odwrotnym kierunku, czyli przewagę emisji nad pochłanianiem. Min-". :

stoty podstawowych zaloŻen metody posiada ona pewne wady. Jedną z n.: - l. ł

koniecznośó pomiaru fluktuacji pionowej składowej prędkości wiatru i s:.::: l

dwutlenku węgla w powietrzu z częstotliwością co najmniej 70 Hz, Co \\' _ " ;,1111,

stosowanie przyrządów specjalnie skonstruowanych w tym celu i z:''..'" :,

podnosi koszty eksperymentów pomiarowych.
Utrudnieniem w stosowaniu metody kowariancji wirów na terenie z' - 

'.

Zowanym jest z kolei koniecznośó umieszczenia czujników na pewne-
kości ze względu na niejednorodność powierzchni miejskiej (ryc. 2. :. _ ' l

Zmierzony w ten sposób strumień ma charakter uśredniony i odnosi , , ]:,ll

pewnego obszaru miejskiego. Rycina 1 (prawa) obrazuje zabudowę W oi-. ': . LL

punktu pomiarowego araz zasięg obszaru źródłowego czujników pomia:'
o prawdopodobieństwie na poziomie od 25 do 907a wyznaczonego dla uśl. _ -

nych strumieni turbulencyjnych zmierzonych w latach Ż0u_Ż003 w -go.- 
-', 

r,

między l0 a 14 w warunkach równowagi chwiejnej (Schmid 1994; For. l

2010). W analizowanym przypadku mierzone waftości strumienia Fg6,- .:|.

zentują obszar źródlowy o średnicy ok. 1,5 km, z tym, że dla rórr:. ' l

obojętnej i stabilnej jest on zdecydowanie większy i obejmuje parki na pr l' _ l

l' zachodzie. Zgodnie z załoŻenl'ami metody kowariancji wirów czujniki : -

rowe są umieszczone na szczycie Ż0 m masztu' zainstalowane$o ni:

budynku przy ul. I-ipowej 81 (ryc. 1, lewa).
Czujniki pomiarowe wykorzystywane w pomiarach przedstawiono na : ,

2 (lewa)' Fluktuacje stęzenia dwutlenku węgla pcoz'by|y mierzone Za: ^

analizatora gazowego Li-cor (USA), natomiast fluktuacje pionowej sk:. -

prędkości wiatru w' mierzył anemometr soniczny (zwany równieŻ ultr:l*
kowym) RMYoung (UsA). W obu przypadkach częstotliwość pomiaró.,
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-lko przedział uśredniania danych przyjęto 1 godzinę' Bilans radiacyjny Q*
:]no Za pomocąbilansomierza CNRl (Kipp&Zonen' Holandia).

:".':' Ż. Analizator gazowy H2o/Co2 Li'cor 7500, anemometr soniczny RMYoung
' '00 i bilansomierz CNRI zainstalowane na maszcie na stanowisku pomiarowym

l _:-' ul. Lipowej 81 (lewe zdjęcie) oraz zdjęcie bezpoŚredniego otoczenia stanowiska
pomiarowego wykonane obiektywem ,;ybie oko".

Żtódło : opracowanie własne

'.,' celu ograniczenia błędów przy wyznaczaniu strumieni turbulencyjnych
'::. JĄ kowariancji wirów przeprowadzono ocenę jakości danych i wprowa-
_' '._] k6nig6zne poprawki' Przeprowadzono analizę stacjonarności danych' od-
':''_-]no dane o wartościach wyraźnie odbiegających od rzeczywistości oraz
*'-: Zarejestrowane podczas występowania opadów bądź osadów atmosferycz-
" _-' Dokonano równiez maksyma|izacji kowariancji między szeregami fluk-
|'":1 pionowej prędkości wiatru i stęzenia Coz oraz rotacji układu współ-

" ;]:l\'Ch wiatru (Fortuniak 2010)' Ponadto Zastosowano poprawkę WPL (od
_." 

.,. isk autorów) wymaganą ze względu na zmiany gęstości powietrza w trak-
: :omiarów (Lee i in. 2004)

Rezultaty

L1cina 3 przedstawia wartości bilansu radiacyjnego Q*, temperatury powie-
::- T oraz strumienia Fcs2 zmieruone na stanowisku pomiarowym przy ul'
_ ::rr'ej w okresie iipiec 2006 r. - styczeń 2010 r." Wyraźnie widoczna jest

':-_\dowana przewaga wartości dodatnich strumienia Fgg2 nad ujemnymi, co
..-.;CZa przewagę emisji dwutlenku węgla nad jego absorpcją na badanym
:':rie. Inną cechą charakterystyczną.jest roczna zmienność strumienia F6a72

-_.:Lksimum w zimie i minimum w ciepłej porze roku" War1ości zimowę'
._::jące 30 pmol'm 2.s_1 i więcej , związane są z silną emisją dwutienku węgla

Ż69
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o charakterze antropogenicznym, która jest efektem spalania paliw kop:.l:
podczas ogrzewania okolicznych kamienic oraz w trakcie ruchu sami,,:*
wego (Kłysik 1996). Letnie minimum strumienia Fgg2 moŻe być na,_:
tłumaczone obnizeniem emisji Coz o charakterze antropogeni Cznym oraz i
pcjąprzez roślinność w trakcie fotosyntezy.

2008

-9xxxę-=='>';=xxię_==>'>=;x*x;-==>>'==xxiX-

Ryc' 3. Średnie godzinne wartości bilansu radiacyjnego Q*, temperatury porr ie_::t T
oraz turbulencyjnego strumienia dwutlenku węgla netto Fę122zarcjestrowane \\ ] !:iluuffr

lipiec 2006 r. - styczeń Ż0I0t. w centrum Łodzi
Zr ódło: opracowanie własne

Na podstawie powyzszych pomiarów wyznaczono skumulowana ,;::
strumienia Fgg2 oraZ oszacowano roczną turbulencyjną wymianę drru:
węgla rretto między atmosferą a jednostkową powierzchnią badanego fras:
centrum Łodzi (ryc' 4).
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Ryc" 4' Skumulowane roczne wartoŚci turbulencyjnego strumienia dwutlenku ..i ..
netto Fgg2 zarejestrowane w centrum Łodzi w \atach200'7,2008 i 2009

Zródło: opracowanie własne
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Przed przeprowadzeniem kumulacji konieczne było uzupełnienie brakują-
_r danych, co zrea\izowano dwoma metodami. W przypadku braków nie

.'' -zszych nlż 3 godziny Zastosowano interpolację, w przeciwnym razle dane
':_pełniono średnimi miesięcznymi wartościami Fcoz obliczonymi dla
, :kr_etnej godziny' W ten sposób oszacowano średnią roczną turbulencyjną
; nianę dwutlenku węgla netto nad zachodnią częścią centrum Łodzi na -l1

-l - ,l: :-.1 
-'fOk'.

rillll lvvvt vlt vilt IXxxl xil
lmies.l

, '-. 5' Średnie dobowe wartości turbulencyjnego strumienia dwutlęnku węgla netto
F coz w okresię lipiec 2006 r. _ styczeń 2010 r. w centrum Łodzi (obliczenia

-:zeprowadzono na średnich 1_godzinnych wartości F6.p2 a nastQpnie wygładzono
średnią ruchomą 3 -elementową)

Źr ódLo : opracowanie własne

S:ednie dobowe przebiegi strumienia dwutlenku węgla obliczone dla kolej-
: miesięcy (ryc. 6) potwierdzająro:zny rytm jego zmienności. Szczególnie
:le jest, że niezależnie od godziny i pory roku średni strurnień Fęg2 jest
>Ze pozytywny, co Oznacza przewagę emisji Coz nad absorpcją w ciągu
_ doby nad badanym fragmentem centrum Ładzi w badanym okresie.
-:lalne wartości średniego strumienia Fcoz, z wyjątkiem okresu letniego,

::''\oW&l1e Są ZawSZe w godzinach nocnych, co .jest efektern słabej
,:ncji. Po wschodzie Słońca następuje wzrost wartości FgO2 ze względrr na

_.'cncyjny tfanspcrt dwutlenku węgla nagromadzonęgo W nocy w kanionach
_:i ch oraz emitowanego podczas porannego i przedpołudniowego ,,szczytLL"
.. samochodowego. Szczególnie wyraźnie zjawisko to obserwowane 3est

.. kied,v zmiennośó Co2 detetminowana jest praktycznie wylącznl'e przez

W&
ffi,u

ffiri
ffir:
W1?

"ffi:

=' :7
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źródla antropogeniCZne, a procesy biologiczne odgrywają znikomą ro1ę' T
lencyjna wymiana netto dwutlenku węgla jest najmniej intensywna \\ :
porze roku. kiedy emisja antropogenicznego CO2 jest najmniejsza w cia_:-
(mieszkania nie są ogrzewane' natęzenie ruchu samochodowego jest r"at
względu na wakacje), a roślinnośó pobiera w ciągu dnia dwutlenek
podczas fotosyntezy.
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Znaczenie antropogenicznej emisji CO2 w
dzy badaną powierzchnią miejską a atmosferą
badanego okresu tygodniowa zmienność Fęg2
średni strumień ma charakter pozytywny,

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niecz =;

Ryc. 6. Średnia tygodniowa zmięnność turbLrlencyjnego strumienia dwutle:j.LL
węgla netto F coz w okresie lipiec 2006 r ' - styczen 20 1 0 r. w centrum Łoł

Zt ódło : opracowanie własne

procesie wymiany tego gau-
potwierdza uśredniona dll :

(ryc. 6). W ciągu całego r";
czyli emisja dwutlenku

przewaŻa nad jego absorpcją' od poniedziałku do piątku średnie F5a;
maksymalnie 14 do 16 pmol'm-2.s-1, podczas gdy w soboty i niedziele s:
jest wyraźnłe niższy, a jego maksymalne wartości sięgają maksymalnie o; '

12 pLmol'm2.s_'. Taka zmienność Fcoz w ciągu tygodnia potwierdza, Że :
dwutlenku węgla' będąca efektem ruchu samochodowego, ma fundarn.
znaczenie dla intensywności pionowej wymiany dwutlenku węgla pc
powierzchnią miasta a atmosferą. Natęzenie ruchu w ciągu weeken:lL
zdecydowante niższe, co wpływa na obnizenie maksimurn strumienta ł
sunku do dni roboczych tygodnia.

Podsumowanie

Pomiary turbulencyjnego strumienia dwutlenku węgla netto przepro,i]jff;illll|M'

w Łodzi w okr'esie od lipca Ż006 r. do stycznia Ż}la r' wykazały, iz n": *gffilill

zabudowanym centrum miasta emisja Co2 przewaŻa nad pochłaniani-]t łllllllll

gazu ntezależnie od Sezonu. o intensywności wymiany dwutlenku r',-aJ ]l|ui',
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.:renie Zurbanizowanym' niezilrężnie od pory roku, decydują antropogeniczne
łódła tego gazu (spalanie paliw kopalnych podczas ogrzewania mieszkań, ruch
.rmochodowy)' Podczas ciepłej pory roku' a zwłaszcza w lecie, emisja o cha-

.ekterze antropogenicznym jest jednak nieco mniej intensywna, co jest efektem

nniejszego ruchu samochodowego oraz braku emisji Co2 towarzyszącej ogtze-

',. aniu mieszkań. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na pionową wymianę
:rvutlenku węgla jest pochłanianie Coz na drodze fotosyntezy przez rośliny'
\iezbyt duży udział powierzchni pokrytych roślinnością w badanej części Łodzi
:owoduje jednak, że pobór Co2 ptzez rośliny nie równowazy antropogenicznej

:misji Co2. Strumień Fęg2 osiąEa w ciepłej porze roku najnizsze waftości' ale

.,.ciąż ma charakter dodatni (przewaga emisji nad absorpcjs' Przewaga źródeł
.ntropogenicznych COz nad naturalnymi na terenie zurbanizowanym powoduje,

:: oprócz zmienności o okresach powszechnych w przyrodzie (rytm roczny CZy

Jobowy) moŻna zaobserwowaó, typową dla wielu procesów obserwowanych
:ieście' tygodniową zmiennośó pionowego strumienia dwutlenku węgla'

Badania przeprowadzono w ramach projektów badawczych N |{306 Ż-]6935

:raz N N306 519638 finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
ń-yższego ze środków na naukę w latach 2008-Ż013.
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