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1.  WSTĘP 
 
 
 
 
 

Miasta, będące wytworem cywilizacji, są miejscem, gdzie znaczna część 
ludzkiej populacji spędza większość swojego życia. Liczba mieszkańców miast 
nieustannie wzrasta, a przewidywania demografów wskazują, że w najbliższej 
przyszłości wzrost ten będzie jeszcze bardziej intensywny. Aglomeracje 
miejskie mają zapewnić ich mieszkańcom jak najkorzystniejsze warunki życia  
i pracy. Dominujące są w tym przypadku względy ekonomiczne, a w czasach 
historycznych bardzo istotne były również względy bezpieczeństwa. Jedną  
z funkcji miasta jest również ochrona jego mieszkańców przed różnymi, 
zależnymi od strefy, niekorzystnymi wpływami klimatycznymi. Rolę tę widać 
wyraźnie w tradycyjnej zabudowie miast leżących na różnych szerokościach 
geograficznych. W miarę rozwoju terytorialnego miast, stały się one samoistnym 
czynnikiem klimatotwórczym. Rozwój ten, często gwałtowny i niekontro-
lowany, doprowadził do powstania indywidualnych cech klimatu terenów 
zurbanizowanych, cech, z których wiele można uznać za negatywne. Na 
pierwszym miejscu należy wymienić tu zanieczyszczenie powietrza, na które 
zwrócono uwagę już w czasach rzymskich (Neumann 1979). Pozostałe cechy 
klimatu miast nie mają tak jednoznacznie negatywnego wpływu na komfort 
życia. W niesprzyjających warunkach mogą one jednak intensyfikować inne, 
niekorzystne procesy. Przykłady tego typu zjawisk to:  

− miejska wyspa ciepła, która w przypadku miast położonych  
w szerokościach tropikalnych może doprowadzić do podwyższenia temperatury 
znacznie ponad granice komfortu termicznego;  

− intensyfikacja procesów konwekcyjnych, która w przypadku opadów 
nawalnych może podwyższyć sumy opadów ponad możliwości sieci 
kanalizacyjnej;  

− redukcja prędkości wiatru utrudniająca przewietrzanie w obszarach  
o gęstej zabudowie; 

− zwiększenie dawki promieniowania słonecznego na skutek wielokrotnych 
odbić światła w kanionie ulicznym, 

i wiele innych. Dlatego też istnieje potrzeba uwzględnienia fizycznych 
procesów kształtujących klimat lokalny w planowaniu przestrzennym miast  
i osiedli. Klimat lokalny kształtowany jest w dużej mierze poprzez wymianę 
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energii między podłożem a atmosferą. Procesy te, stosunkowo dobrze poznane 
w skali pojedynczych form architektonicznych, są bardziej złożone w skali 
całych dzielnic, miast czy osiedli. Niestety, badania bilansu cieplnego 
powierzchni czynnej w warunkach miejskich należą do unikatowych, a jego 
roczna i dobowa zmienność poznana została tylko w bardzo ogólnym zarysie 
(Oke 1995). Pomiary tego typu prowadzone były zaledwie w kilku miastach 
różniących się zarówno morfologią, jak i warunkami makroklimatycznymi.  
Z tego względu ich bezpośrednie zastosowanie w planowaniu przestrzennym jest 
praktycznie niemożliwe. Pomiary te mogą służyć natomiast weryfikacji 
numerycznych modeli klimatu miasta. Zastosowanie analizy modelowej 
umożliwia poznanie wyizolowanych wpływów poszczególnych czynników 
kształtujących klimat miasta. Modele tego typu pozwalają dodatkowo 
przewidywać indywidualne cechy klimatu planowanych miast i osiedli jeszcze w 
fazie projektowania urbanistycznego. Umożliwiają one również lepsze 
zrozumienie związków między poszczególnymi parametrami meteoro-
logicznymi na terenach zurbanizowanych, przez co mogą być pomocne  
w budowaniu modeli o czysto statystycznym charakterze. 

 Celem niniejszego opracowania jest poznanie czynników kształtujących 
reżim termiczny miasta. Szczególną uwagę poświęcono analizie zjawiska 
miejskiej wyspy ciepła w powiązaniu z bilansem energetycznym miasta. 
Miejska wyspa ciepła, chociaż stosunkowo najlepiej poznana ze wszystkich 
indywidualności klimatu terenów zurbanizowanych, jest wciąż przedmiotem 
intensywnych studiów. Mimo stosunkowo jasnych i jakościowo dobrze 
poznanych czynników powodujących powstawanie tego zjawiska, ilościowa 
ocena wpływu poszczególnych procesów jest wciąż mało znana. W pracy 
przedstawiony zostanie zarówno czysto statystyczny opis tego zjawiska w 
Łodzi, jak i próba ilościowej oceny wpływu poszczególnych czynników 
przyczyniających się do jego powstania. Wykorzystane zostaną w tym celu 
skonstruowane przez autora modele numeryczne bilansu energetycznego miasta. 
Należy w tym momencie podkreślić, że celem przedstawionych tu analiz 
numerycznych nie jest stworzenie złożonego modelu operacyjnego, możliwie w 
najdrobniejszych szczegółach odzwierciedlającego mierzone przebiegi 
analizowanych parametrów, lecz studia nad wpływem poszczególnych 
czynników na klimat miasta. Wnioski wynikające z analiz numerycznych 
wykorzystane zostaną w celu utworzenia statystycznego modelu intensywności 
miejskiej wyspy ciepła. Podstawową bazę doświadczalną opracowania stanowią 
dane z pomiarów wykonywanych w Łodzi, chociaż do testowania modeli 
wykorzystano również inne dane dostępne w literaturze.  

Pracę wykonano w ramach realizacji projektu badawczego 6 PO4E 010 17 
finansowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 1999–2002. 
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2. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z ZAKRESU 
KLIMATOLOGII MIEJSKIEJ 

 
 
 
 
 
2.1. Rozwój i główne kierunki badań klimatu miasta 

 
Najbardziej uderzającym elementem klimatu miast jest stan 

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Problematyka ta, jak już 
wspomniano, jest obecna w literaturze od czasów starożytnych po współczesne: 
w czasach antycznych Seneka Młodszy wspominał o poprawie nastroju po 
opuszczeniu zadymionego Rzymu, a w średniowieczu rozporządzenia 
królewskie ograniczały lub wręcz zabraniały ogrzewania mieszkań węglem  
w Londynie (Landsberg 1981). Obecnie, ze względu na bezpośredni wpływ na 
zdrowie a nawet życie człowieka, zagadnienia rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń powietrza należą do najbardziej intensywnie studiowanych 
zarówno empirycznie, jak i teoretycznie. Obok niejednokrotnie bardzo dobrze 
rozwiniętych sieci monitoringu dozorowanych przez specjalne służby, duży 
nacisk kładzie się na rozwój modeli numerycznych. Modele dyspersji 
zanieczyszczeń, bazujące najczęściej na formalizmie Lagrangea, charakteryzują 
się wysokim stopniem złożoności wymagającym zastosowania komputerów  
o dużej mocy obliczeniowej. Zagadnienia zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego stały się w ostatnich latach odrębną dziedziną wiedzy, o bardzo 
bogatej literaturze, której analiza znacznie przekracza ramy niniejszego 
opracowania.     

Pierwsze czysto klimatologiczne badania obszarów miejskich 
przeprowadzone zostały w Londynie przez Lucka Howarda. Jego książka 
Climate of London Deduced From Meteorological Observations, najbardziej 
znana w wydaniu z roku 1833, zawiera porównanie temperatur w Londynie i na 
terenie zamiejskim na podstawie obserwacji z lat 1807–1816. Spośród 
prekursorów klimatologii miejskiej należy wymienić jeszcze E. Renou, 
prowadzącego badania w Paryżu w drugiej połowie XIX w., oraz W. Shmidta  
i A. Schmaussa, pracujących w Wiedniu i w Monachium (Landsberg 1981). 
Jeszcze przed wojną pojawiła się książka podsumowująca większość (225 
cytowań) pionierskich badań w dziedzinie klimatologii miasta (Kratzer 1937). 
Po II wojnie światowej nastąpił gwałtowny rozwój badań klimatu obszarów 
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zurbanizowanych. W bibliografii zestawionej przez Chandlera (1970) można 
znaleźć już 1800 pozycji. Jej kontynuacją są prace Oke’a (1974, 1979, 1982), 
zawierające uzupełnienie spisu publikacji poświęconych badaniom klimatu 
miasta do roku 1980. W ostatnim dwudziestoleciu badania klimatu miast 
rozwijały się w sposób niezwykle burzliwy. Zaowocowało to wielką liczbą 
opracowań klimatu terenów zurbanizowanych, odbyły się cztery wielkie 
międzynarodowe konferencje poświęcone tej tematyce, a w roku 2000 powstała 
Międzynarodowa Asocjacja Klimatologii Miejskiej. 

W polskiej literaturze klimatologicznej wzmianki dotyczące 
indywidualności klimatu miast można znaleźć już u Mereckiego (1915), który 
zwrócił uwagę na obniżenie sum usłonecznienia w Warszawie względem 
terenów zamiejskich o ok. 100 godz. (Kozłowska-Szczęsna, Podogrocki 1995). 
Również Gorczyński (Gorczyński, Kosińska 1916) wspomina o miejskiej 
nadwyżce temperatury wynoszącej w Warszawie średnio 1,5oC w lecie i 0,5oC  
w zimie (Kossowska-Cezak 1998). Po wojnie klimat miast był przedmiotem 
badań prawie wszystkich ośrodków naukowych znajdujących się w dużych 
aglomeracjach. Do najstarszych należą szeroko, jak na ówczesne czasy, 
zakrojone badania topoklimatyczne prowadzone w Łodzi przez prof. S. Zycha 
(1961), które przez wiele lat były wzorcem metodycznym dla innych autorów. 
W Krakowie do jednych z najwcześniejszych należą prace Lewińskiej (1967), 
Hessa (1974) i Oleckiego (1975); w Warszawie publikacje Budziszewskiej 
(1966), Podogrockiego (1965); na Śląsku Paszyńskiego (1972). Dokonania 
polskich klimatologów w dziedzinie klimatologii miejskiej podsumowane 
zostały na I Ogólnopolskiej Konferencji nt. Klimat i Bioklimat Miast, która 
odbyła się w Łodzi w dniach 22–24 XI 1984 r. Jej kontynuacją były kolejne 
konferencje w latach 1992 i 1997. Pojawiły się również publikacje książkowe  
w całości poświęcone zagadnieniom klimatu miast (Lewińska i in. 1990; 
Gryboś, Tomaszek 1997). 

W nowoczesnej klimatologii miejskiej wyróżnić można kilka nurtów 
badawczych. Najbardziej ogólny podział sprowadza się do badań 
eksperymentalnych i analiz modelowych. W badaniach eksperymentalnych 
wciąż dominują standardowe pomiary parametrów meteorologicznych 
wykonywane w przyziemnej warstwie powietrza. Znaczny postęp badań tego 
typu możliwy był dzięki wprowadzeniu automatycznych stacji 
meteorologicznych pozwalających na wykonywanie pomiarów z dużą 
częstotliwością. Pozwoliło to lepiej poznać dynamikę zmienności pola 
parametrów meteorologicznych na terenach zurbanizowanych. Uzupełnieniem 
stacjonarnych posterunków pomiarowych są stacje mobilne ukierunkowane 
najczęściej na badania profili temperatury i wilgotności powietrza w poziomym 
przekroju przez miasto.  
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Nowe możliwości badań przestrzennego zróżnicowania parametrów 
meteorologicznych pojawiły się wraz z rozwojem technik teledetekcyjnych. 
Zdjęcia satelitarne pozwalają na analizę wpływu miasta na zachmurzenie, opady 
i pole wiatru. Najczęściej jednak wykorzystywane są one w klimatologii 
miejskiej do studiów rozkładu temperatury radiacyjnej podłoża i związanych  
z nimi próbach określenia bilansu cieplnego miasta. Metody teledetekcyjne 
znalazły również szerokie zastosowanie w badaniach mikroklimatycznych, 
głównie na podstawie termalnych zdjęć różnych powierzchni miejskich (ściany, 
dachy i okna budynków, ulice, trawniki).  

Oddzielny nurt pomiarowy związany jest z poznaniem pionowej struktury 
granicznej warstwy atmosfery nad miastem. Pionowe sondaże atmosfery 
wykonywane za pomocą balonów meteorologicznych są coraz częściej 
wypierane przez nowoczesne metody zdalne: sodarowe, lidarowe i radarowe.  
W Polsce sondaże tego typu prowadzone są przez Polską Akademię Nauk  
w Krakowie i Uniwersytet Wrocławski (sodary) oraz Uniwersytet Warszawski 
(lidar). Badania pionowej struktury atmosfery w warstwie przyziemnej  
o grubości kilkudziesięciu metrów wykonywane są również przy użyciu 
masztów pomiarowych umieszczonych wewnątrz zabudowy miejskiej. 
Zastosowanie wysokich masztów pomiarowych pozwoliło również na studia nad 
turbulencyjną wymianą ciepła, wilgoci i pędu między powierzchnią miejską a 
atmosferą. Rozwój tego kierunku badań w ostatnich latach uwarunkowany jest 
powstaniem przyrządów umożliwiających pomiary składowych prędkości 
wiatru, temperatury i zawartości pary wodnej z częstotliwością kilku herców.  

Na pograniczu badań eksperymentalnych i analiz komputerowych stoją 
próby określenia typowych układów architektonicznych miast (luźna zabudowa 
jednorodzinna, tereny przemysłowe, zwarta zabudowa śródmiejska, dzielnice 
bloków mieszkalnych itp.). Wykorzystywane są w tym celu zarówno obserwacje 
patrolowe, zdjęcia lotnicze i wysokiej rozdzielczości zdjęcia satelitarne, jak  
i GIS-owskie bazy danych. Geograficzne systemy informacji (GIS – Geogra-
phical Information System) stały się bardzo użytecznym narzędziem 
pozwalającym na łączenie pomiarów meteorologicznych z danymi  
o morfologicznych cechach zabudowy miejskiej, a ich wykorzystanie stanowi 
obecnie oddzielny przedmiot badań. Mogą być one m. in. stosowane  
w tworzeniu statystycznych modeli zróżnicowania parametrów meteorolo-
gicznych na obszarze miasta.  

Modele statystyczne należą do najczęściej proponowanych metod symulacji 
indywidualnych cech klimatu terenów zurbanizowanych. U ich podstawy leżą 
zazwyczaj regresyjne (włączając regresje nieliniowe) zależności między badaną 
wielkością a parametrami meteorologicznymi czy fizycznymi cechami miasta. 
Pewną odmianą modeli statystycznych jest również zastosowanie sieci 
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neuronowych do przewidywania wpływu miasta na wybrane elementy klimatu 
lokalnego. Modele statystyczne mimo, iż niejednokrotnie zadowalająco opisują 
rzeczywistość, z reguły nie wyjaśniają procesów fizycznych prowadzących do 
powstania wykrytych zależności. Z tego powodu wraz z rozwojem komputerów 
nastąpił gwałtowny rozwój modeli bazujących na numerycznym rozwiązywaniu 
równań dynamiki atmosfery. W ostatnich latach duży nacisk w badaniach 
modelowych tego typu kładzie się na modele bilansu cieplnego umożliwiające 
symulację turbulencyjnych strumieni pędu i ciepła w miejskiej warstwie 
powierzchniowej. Jest to podyktowane chęcią ulepszenia mezoskalowych 
modeli meteorologicznych i modeli klimatycznych, w których parametryzacje 
procesów powierzchniowych nad terenem zurbanizowanym słabo reprezentują 
rzeczywiste zjawiska. Rzadziej natomiast pojawiają się w ostatnich latach 
modele mezoklimatyczne ukierunkowane na badania całej warstwy granicznej 
nad miastem. Wynika to z faktu, że istniejące modele meteorologiczne 
stosunkowo dobrze opisują procesy zachodzące w samej atmosferze. W celu 
symulacji atmosfery nad miastem (pola wiatru, temperatury czy wilgotności) 
„wystarczy” więc dodać do nich model poprawnie opisujący wymianę energii  
i pędu między atmosferą a powierzchnią miejską.  

Oddzielną grupę stanowią modele ukierunkowane na analizy mikro-
klimatologiczne. W grupie tej najczęściej spotyka się modele opisujące 
przepływ wiatru wokół  przeszkody, np. pole wiatru w przekroju poprzecznym 
ulicy. Modele te charakteryzują się różnym stopniem złożoności, włączając 
nawet symulację metodą wielkich wirów (LES – large eddy simulation).  

Pomimo niewątpliwych osiągnięć zarówno badań empirycznych, jak  
i studiów modelowych, w literaturze przedmiotu trudno wskazać prace,  
w których rezultaty analiz numerycznych byłyby bezpośrednio wykorzystywane 
w celu interpretacji wyników pomiarowych, zwłaszcza w postaci statystycznych 
zależności pomiędzy mierzonymi parametrami. W niniejszym opracowaniu 
szczególny nacisk położono na kompleksową analizę miejskiej wyspy ciepła w 
Łodzi za pomocą różnych narzędzi badawczych: standardowych pomiarów 
meteorologicznych, pomiarów składników bilansu energetycznego oraz modeli 
numerycznych o różnym stopniu komplikacji. Przedstawione w końcowym 
rozdziale pracy modele statystyczne są w tym ujęciu pewną syntezą łączącą 
pomiary z wynikami analiz numerycznych. Chociaż wyniki prezentowane w 
poszczególnych rozdziałach pracy stanowią oddzielną wartość poznawczą, 
należy podkreślić walory całego zastosowanego tu cyklu badawczego: pomiar  
– analiza procesów fizycznych (w tym wypadku za pomocą modeli 
numerycznych) – model statystyczny zjawiska. Tego typu całościowe podejście, 
oczywiste ze względów metodologicznych, praktycznie nie było do tej pory 
stosowane w badaniach miejskiej wyspy ciepła.  
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2.2. Struktura warstwy granicznej atmosfery nad miastem 
 
Główne nurty klimatologii miejskiej w dużej mierze związane są ze 

strukturą warstwy granicznej atmosfery nad miastem (rys. 2.1), a badania są 
często ukierunkowane na poznanie indywidualności atmosfery miejskiej  
w różnych skalach przestrzennych. W skali mezoklimatycznej (rys. 2.1a) 
analizowany jest globalny wpływ miasta na warunki klimatyczne, zależny od 
jego wielości terytorialnej, liczby ludności, stopnia uprzemysłowienia  
i intensywności zabudowy miejskiej. Typowe rozmiary przestrzenne obiektów 
kształtujących klimat w tej skali są większe od 1 km (całe miasta lub duże 
dzielnice). Badając zróżnicowanie warunków klimatycznych w skali lokalnej 
(lub topoklimatologicznej – pojęcia „klimat lokalny” i „topoklimat” mogą być 
używane zamiennie – Paszyński i in. 1999) rozróżnia się wpływ poszczególnych 
typów zabudowy, całych kompleksów urbanistycznych i innych obiektów  
o rozmiarach rzędu 100–1000 m (rys. 2.1b). Wreszcie w skali mikroklima-
tycznej (rozmiary obiektów mniejsze od 100 m) rozważane są indywidualne 
właściwości fizyczne poszczególnych budynków, cechy charakterystyczne 
przepływu wiatru w formach o skomplikowanej geometrii, pochłanianie 
promieniowania po wielokrotnym odbiciu itp. (rys. 2.1c). Najbardziej znaną 
formą architektoniczną stosowaną w badaniach klimatu miasta w skali mikro 
jest wyidealizowany kanion uliczny (rys. 2.2). Koncepcja ta wprowadzona do 
klimatologii miejskiej podczas studiów nad pochłanianiem promieniowania 
(Oke, Fuggle 1972; Fuggle, Oke 1976; Numez, Oke 1976; Numez, Oke 1977) 
okazała się bardzo użyteczna w syntetycznej analizie wielu złożonych procesów 
mikroklimatologicznych.  

Przedstawiona klasyfikacja, chociaż najbardziej rozpowszechniona w 
literaturze angielskojęzycznej, u różnych autorów może przybierać nieco inne 
formy. Na przykład w niemieckiej klimatologii miejskiej wyróżnia się często 
nieco inny podział. Zjawiska mezoskalowe dzieli się na dwie podskale: 
mezoskalę β kształtowaną pod wpływem obiektów o rozmiarach 20–200 km  
i mezoskalę γ dla obiektów o wymiarach 2–20 km. Obiekty mniejsze od 2 km 
determinują mikroklimat w skali α (200–2000 m), β (20–200 m) i γ (poniżej 
20 m) (Höschele, 1984; Matzarakis, 2001). 

Pionowa struktura warstwy granicznej atmosfery w mieście (UBL – urban 
boundary layer) różni się od warstwy granicznej terenów niezurbanizowanych 
(PBL – planetary boundary layer). Od powierzchni ziemi do poziomu dachów i 
wierzchołków drzew rozciąga się warstwa dachowa (UCL – urban canopy 
layer). Większość standardowych pomiarów meteorologicznych, zarówno 
stacjonarnych, jak i mobilnych, wykonywana jest właśnie wewnątrz tej warstwy. 
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Rys. 2.1. Struktura warstwy granicznej atmosfery nad miastem w różnej skali przestrzennej: 
a) mezoskala; b) skala lokalna; c) mikroskala. Oznaczenia skrótów: PBL – planetarna warstwa 
graniczna; UBL – miejska warstwa graniczna; SL – warstwa powierzchniowa; RL – warstwa 
   tarcia; UCL – warstwa dachowa; SVF – współczynnik widoku nieba (na podstawie: Oke 2000) 
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Rys. 2.2. Wyidealizowany kanion uliczny o wysokości budynków H i szerokości ulic W 
 
 
Na zróżnicowanie parametrów meteorologicznych w warstwie dachowej bardzo 
istotny wpływ mają mikroklimatyczne właściwości miejsca obserwacji. To 
mikroklimatologiczne zróżnicowanie obserwuje się również powyżej, aż do 
górnej granicy warstwy tarcia (RL – roughness layer). W warstwie tej, której 
górną wysokość szacuje się na od 1,5 do kilku grubości warstwy dachowej, 
wartości parametrów meteorologicznych takich jak temperatura powietrza, 
zawartość pary wodnej oraz turbulencyjne strumienie energii są jeszcze silnie 
zróżnicowane przestrzenie w zależności od typu powierzchni, nad którą są 
mierzone (dach, ulica, trawnik, park). Wartości średnie parametrów 
meteorologicznych charakteryzujące klimat w skali lokalnej występują dopiero 
powyżej warstwy tarcia – w warstwie powierzchniowej (SL – surface layer). 
Wpływ powierzchni miejskiej obserwuje się aż do wysokości miejskiej warstwy 
granicznej atmosfery, w której w warunkach sprzyjających intensywnemu 
mieszaniu, powyżej warstwy powierzchniowej wydzielić można jeszcze 
warstwę wymieszaną (ML – mixed layer). Przytoczona tu klasyfikacja struktury 
atmosfery nad miastem została stworzona przez Oke’a (1976, 1988)  
i potwierdzona empirycznie przez Taeslera (1980). 

 
 

2.3. Cechy charakterystyczne klimatu miast 
 
 Stosunkowo najlepiej poznane są cechy klimatu miasta obserwowane w 

przyziemnej warstwie atmosfery. Jest to w dużej mierze wynikiem stosunkowo 
prostej metodyki badań wykonywanych za pomocą dostępnych od wielu lat 
standardowych przyrządów meteorologicznych. Do najczęściej stosowanych 
należą stacjonarne pomiary porównawcze prowadzone na dwóch lub więcej 
stacjach meteorologicznych usytuowanych w punktach o różnym stopniu 
zurbanizowania.  
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2.3.1. Miejska wyspa ciepła (UHI) 
 
 Najbardziej ewidentnym przejawem odrębności klimatu miasta jest wzrost 

temperatury powietrza w przyziemnej warstwie atmosfery w stosunku do 
temperatury powietrza za miastem. Zjawisko to, od dawna nazywane miejską 
wyspą ciepła (UHI – urban heat island), należy do najlepiej poznanych 
indywidualności klimatu terenów zurbanizowanych. Geneza słowa „wyspa” 
związana jest z obrazem izoterm, które wykreślone na planie miasta, przyjmują 
kształt podobny do konturu wyspy otoczonej morzem chłodniejszego powietrza. 
W przypadku braku dokładnych informacji o rozkładzie temperatury w mieście 
(pomiary porównawcze wykonywane na dwóch posterunkach) często stosowaną 
miarą kontrastów termicznych jest natężenie UHI. Liczone jest ono jako różnica 
temperatury pomiędzy stacją usytuowaną w centrum gęstej zabudowy miejskiej 
a stacją zamiejską. Miejska wyspa ciepła jest zjawiskiem typowo dynamicznym, 
charakteryzującym się dużą zmiennością dobową i roczną (Sunborg 1950; 
Bornstein 1968). Największe różnice temperatury między miastem a terenem 
zamiejskim obserwuje się podczas pogodnych, bezchmurnych nocy. W dużych 
miastach amerykańskich, przy sprzyjających warunkach pogodowych, różnice te 
mogą przekraczać 12oC, podczas gdy w miastach europejskich najczęściej 
dochodzą do 10oC. Obserwuje się przy tym wyraźną zależność między 
wielkością miasta a natężeniem UHI – maksymalne natężenie miejskiej wyspy 
ciepła jest liniową funkcją logarytmu populacji (Oke 1973). W miastach 
polskich dobrze rozwinięta miejska wyspa ciepła osiąga natężenie 5–8oC. 
Maksymalne zanotowane wartości są jednak wyższe. W Warszawie zanotowano 
kontrasty termiczne przewyższające 10oC (Wawer 1995), w Lublinie 8oC 
(Kaszewski, Siwek 1998) w Krakowie 7oC (Lewińska i in. 1990) we Wrocławiu 
7oC (Dubicka, Szymanowski 2002). Najwyższe w Polsce natężenie UHI 
zanotowano w Łodzi w nocy z 5 na 6 lutego 1996 r. Różnice temperatury 
między centrum miasta a dzielnicami peryferyjnymi dochodziły wtedy do 12oC 
(Kłysik, Fortuniak 1999). Jako termin maksymalnych kontrastów termicznych 
między miastem a otaczającym go terenem przyjmuje się najczęściej 2–3 godz. 
po zachodzie Słońca (Landsberg 1981; Oke 1982b). Termin ten ulega jednak 
znacznym zmianom i w zależności od struktury urbanistycznej miasta oraz 
warunków meteorologicznych może przypadać praktycznie o dowolnej godzinie 
między zachodem a wschodem Słońca. W świetle wartości średnich rocznych 
czy miesięcznych miejska wyspa ciepła zaznacza się o wiele mniej wyraźnie,  
a jej maksymalne natężenie zależy w dużej mierze od makroklimatycznych 
uwarunkowań obszaru, na którym miasto jest położone (od częstości 
występowania sprzyjających warunków pogodowych). W strukturze 
przestrzennej miejskiej wyspy ciepła charakterystyczny jest stosunkowo duży 
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poziomy gradient temperatury na granicy zwartej zabudowy miejskiej, po 
którym następuje względnie słaby wzrost temperatury, aż do maksimum w 
śródmieściu. W analogii do wyspy Oke (1995) określa te struktury mianem 
„klifu”, „płaskowyżu” i „szczytu”. W zależności od prędkości wiatru obraz ten 
może jednak ulec pewnym modyfikacjom. Jest on bowiem przykładem tzw. 
uogólnionej formy miejskiej wyspy ciepła występującej podczas słabego wiatru. 
W warunkach pogody bezwietrznej miejska wyspa ciepła przyjmuje formę 
komórkową charakteryzującą się wyraźnymi ogniskami ciepła porozdzielanymi 
obszarami chłodnego powietrza (Kłysik 1998). Jest to wynikiem osłabienia 
procesów mieszania powietrza, które powodują ujednorodnienie pola 
temperatury. Zarówno forma, jak i intensywność miejskiej wyspy ciepła są 
wynikiem współdziałania wielu złożonych procesów fizycznych. Spośród 
procesów tych najczęściej wymienia się (Oke 1995): 

1. Specyficzny w bilans radiacyjny miast. Główny wpływ mają w tym 
wypadku dwa czynniki: zanieczyszczenie powietrza i geometria miejskich 
struktur urbanistycznych. Zanieczyszczenie powietrza powoduje zwiększenie 
promieniowania zwrotnego atmosfery na skutek zwiększonego pochłaniania 
promieniowania wyemitowanego przez powierzchnię ziemi. Również 
zwiększone pochłanianie promieniowania krótkofalowego przez zanieczy-
szczone powietrze miejskie może prowadzić do jego ogrzewania, a w efekcie do 
zwiększenia promieniowania zwrotnego. Efektywne wypromieniowanie energii 
przez powierzchnie miejskie jest natomiast utrudnione ze względu na złożoną 
geometrię budynków. Znaczna część energii wypromieniowanej przez ulice i 
ściany budynków jest absorbowana przez otaczające zabudowania. Efekt ten jest 
tym silniejszy, im głębsze są kaniony uliczne. Pochłanianie promieniowania 
krótkofalowego na skutek wielokrotnych odbić zmniejsza natomiast efektywne 
albedo miasta, co powoduje jego większe nagrzewanie się w ciągu dnia. Z tego 
względu obserwuje się silny związek między miejską wyspą ciepła  
a geometrycznymi charakterystykami kanionów ulicznych, takimi jak 
współczynnik widoku nieba czy stosunek wysokości budynków do szerokości 
ulic (Oke 1981). 

2. Zwiększona pojemność cieplna materiałów budowlanych. Prowadzi 
ona do gromadzenia energii słonecznej dostarczanej miastu w ciągu dnia i jej 
oddawania w nocy. Wpływ tego czynnika na intensywność miejskiej wyspy 
ciepła silnie zależy od właściwości cieplnych gleb otaczających miasto (skały, 
piasek, torf) oraz ich uwilgotnienia (duża pojemność cieplna wody) oraz 
materiałów, z których wykonano powierzchnie sztuczne w mieście (np. rodzaj 
izolacji termicznej budynków). W zależności od wzajemnych relacji między 
parametrami cieplnymi miasta i otaczających go terenów wpływ ten może być 
zarówno negatywny, jak i pozytywny (Oke i in. 1991). 
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3. Antropogeniczny strumień ciepła. Obejmuje on zarówno ciepło 
uzyskane ze spalania paliw kopalnych, jak i ciepło metaboliczne (to drugie 
najczęściej zaniedbywalnie małe). Ogrzewanie atmosfery miejskiej tą drogą 
zależy głównie od ilości zużytej energii na jednostkę powierzchni, a ilość ciepła 
pochodzenia antropogenicznego dostarczanego do atmosfery miejskiej jest 
czasami porównywalna (a nawet wyższa) z pozostałymi składnikami bilansu 
energetycznego. 

4. Zmniejszona ewapotranspiracja. Ten często przytaczany czynnik (Oke 
1995) wydaje się być nieco dyskusyjny. Rzeczywiście mniejszy udział 
roślinności i odkrytego gruntu powodujące mniejsze straty ciepła na parowanie 
w ciągu dnia mogą przyczyniać się do większego przegrzewania miasta.  
Z drugiej strony, w pogodne bezchmurne noce zjawisko rosy na terenach 
zamiejskich dostarcza przygruntowym warstwom powietrza dodatkowego ciepła 
skraplania. Na terenach zurbanizowanych zjawisko to obserwuje się znacznie 
rzadziej, a strumień ciepła utajonego przyjmuje dodatnie wartości przez całą 
dobę. 

5. Zmniejszony turbulencyjny transport ciepła. Wpływ tego czynnika na 
powstawanie miejskiej wyspy ciepła również nie jest oczywisty. Gęsta miejska 
zabudowa rzeczywiście prowadzi do zmniejszenia prędkości wiatru w warstwie 
dachowej, co może pociągać za sobą większe nagrzewanie powierzchni 
budynków i ulic w ciągu dnia. Jednakże w czasie pogodnych nocy sprzyjających 
powstawaniu UHI w mieście obserwuje się prawie adiabatyczny profil pionowy 
temperatury. W tym samym czasie na terenach zamiejskich stratyfikacja 
przyziemnych warstw atmosfery jest zdecydowanie stała, często przyjmująca 
formę inwersji termicznych. Fakt ten sugeruje większe wymieszanie atmosfery 
miejskiej będące prawdopodobnie wynikiem połączenia turbulencji 
mechanicznej (większa szorstkość terenu) i termicznej (przegrzanie powierzchni 
miejskiej względem napływającego znad okolicznych terenów powietrza). 

Wymienione czynniki mogą w różnym stopniu przyczyniać się do 
powstawania miejskiej wyspy ciepła. Wpływy te zależą zarówno od samej 
struktury miasta, cech fizycznych obszaru, na którym się ono znajduje, jak  
i zmieniających się warunków meteorologicznych. Typowym tego przykładem 
jest rola emisji ciepła sztucznego, niewielka latem, a wręcz decydująca zimą. 
Duża pojemność cieplna miasta odgrywa znaczną rolę w przypadku adwekcji 
chłodnego powietrza, lecz przy adwekcji ciepła może wpływać ujemnie na 
powstawanie miejskiej wyspy ciepła. 
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2.3.2. Stosunki radiacyjne terenów zurbanizowanych 
 
Prawie równie dobrze jak miejska wyspa ciepła poznane są stosunki 

radiacyjne terenów zurbanizowanych. Promieniowanie krótkofalowe docierające 
do powierzchni ziemi jest silniej tłumione i rozpraszane w mieście niż na 
terenach zamiejskich ze względu na odmienny skład atmosfery, która nad 
miastem zawiera znacznie więcej różnorodnych, pyłowych i gazowych, 
zanieczyszczeń (Landsberg 1981). W miastach, w których zanieczyszczenia 
pochodzą głównie ze spalania węgla w celach przemysłowych lub w paleniskach 
domowych redukcja, promieniowania słonecznego waha się od ok. 10%  
w przypadku sum rocznych, poprzez ok. 20% w średnich miesięcznych dla 
okresu zimowego, aż do ponad 30% w wybranych dniach. Czterdziestoletnie 
obserwacje w Warszawie wskazują na ponad 20% redukcję sum miesięcznych 
promieniowania całkowitego w zimie i 5–10% latem (Kozłowska-Szczęsna, 
Podogrocki 1995). Mniejsze tłumienie obserwuje się w miastach, w których na 
zanieczyszczenia składają się stosunkowo małe cząstki gazowe (np. te 
wywołujące smog fotochemiczny). Zmniejszają one promieniowanie 
bezpośrednie, lecz jednocześnie powodują wzrost promieniowania 
rozproszonego, w efekcie czego całkowite promieniowanie słoneczne jest niższe 
tylko o kilka procent od promieniowania obserwowanego na otaczających 
miasto terenach (Oke 1988). Tłumienie promieniowania słonecznego w 
atmosferze miejskiej charakteryzuje się wyraźnym biegiem dobowym i 
rocznym. Najsilniejszemu osłabieniu podlega promieniowanie przy niskich 
wysokościach Słońca, przy czym efekt ten najsilniej zaznacza się w miesiącach 
zimowych. Wysokie położenie Słońca sprzyja natomiast przenikaniu 
promieniowania słonecznego do powierzchni gruntu szczególnie w czystym, 
świeżym powietrzu. Pochłanianie promieniowania krótkofalowego przez 
atmosferę miejską ma wyraźnie selektywny charakter. Największe straty 
promieniowania zachodzą w ultrafioletowej części widma. Promieniowanie UV 
jest na terenach zurbanizowanych niższe o ok. 40%, a w ekstremalnych 
przypadkach straty te mogą dochodzić nawet do 90% (Oke 1995). W miarę 
wzrostu długości fali (w zakresie krótkofalowym) procentowe tłumienie światła 
zaznacza się mniej wyraźnie. Bilans radiacyjny w paśmie krótkofalowym jest na 
terenach zurbanizowanych dodatkowo modyfikowany przez odmienne optyczne 
właściwości podłoża. Odmienność ta wynika zarówno z cech fizycznych 
materiałów pokrywających powierzchnie ulic, chodników, ścian i dachów, jak 
również ze wspomnianych już zależności geometrycznych między zabudową. 
Problem efektywnego albedo miasta zostanie szerzej omówiony w rozdziale 6. 
W długofalowym zakresie promieniowania najlepiej udokumentowana jest 
intensyfikacja promieniowania zwrotnego atmosfery miejskiej (L↓). W stosunku 
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do terenów zamiejskich L↓ jest większe o ok. 6–40 Wm–2 (Oke, Fuggle 1972), 
osiągając maksymalne wartości w godzinach popołudniowych, minimalne 
wczesnym rankiem (Estournel i in. 1983). Znacznie mniej poznane jest 
efektywne wypromieniowanie energii w paśmie długofalowym. Ponieważ 
zdolność emisyjna materiałów budowlanych jest tylko nieznacznie niższa od 
typowych wartości dla terenów zamiejskich, istnieje podejrzenie (Oke 1988), że 
miasto emituje więcej energii niż otaczające je tereny. Podobnie niejasny jest 
wpływ miasta na całkowity bilans radiacyjny (Q*). W ciągu dnia Q* może 
przyjmować w mieście zarówno lekko ujemne, jak i lekko dodatnie wartości  
w stosunku do terenów zamiejskich. W nocy obserwuje się natomiast większy 
deficyt promieniowania w mieście niż na terenach je otaczających. 

 
 

2.3.3. Wpływ miasta na pole wiatru 
 
Ewidentny wpływ prędkości wiatru na dyspersję zanieczyszczeń powoduje, 

że zagadnieniu pola wiatru w mieście również poświęcono wiele uwagi. Miejska 
zabudowa o zmiennej wysokości budynków powoduje wzrost szorstkości 
aerodynamicznej podłoża, co pociąga za sobą zmniejszenie prędkości wiatru 
przy powierzchni ziemi oraz w całym profilu pionowym nad miastem. Średnia 
roczna prędkość wiatru w mieście jest często o 20–30% niższa niż na otwartym 
terenie zamiejskim (Lee 1979). W sprzyjających warunkach meteorologicznych 
obraz ten może jednak ulec zmianie. Szczególnie nocą, średnie godzinne 
prędkości wiatru w mieście mogą przewyższać wartości zamiejskie (Chandler 
1965; Bornstein, Johnson 1977). Ma to często miejsce podczas słabego wiatru  
i dobrze rozwiniętej miejskiej wyspy ciepła. Wyższa temperatura miasta 
powoduje wtedy powstanie cyrkulacji bryzowej wyraźnie zaznaczającej się na 
tle słabego pola wiatru. W zależności od pory roku i doby istnieje krytyczna 
prędkość wiatru zamiejskiego, poniżej której prędkość wiatru w mieście zaczyna 
dominować nad prędkością wiatru na terenie niezabudowanym. Drugi przypadek 
większych prędkości wiatru w mieście występuje przy silnym wietrze w górnych 
warstwach atmosfery. Zwiększona szorstkość aerodynamiczna miasta może 
wtedy intensyfikować turbulencyjny transport pędu ku powierzchni ziemi, co 
powoduje zwiększenie prędkości wiatru w przypowierzchniowej warstwie 
atmosfery (Oke 1995). Również kierunek wiatru jest silnie modyfikowany przez 
zabudowę miejską. Dotyczy to zarówno mezoskalowego pola wiatru, jak  
i mikroskalowych przepływów wokół pojedynczych struktur architektonicznych. 
W skali mikroklimatycznej szczególnie wiele uwagi poświęcono rozkładowi 
pola wiatru w kanionie ulicznym. Zarówno badania eksperymentalne (DePaul, 
Sheih 1986; Nakamura, Oke 1988), jak i symulacje komputerowe (Macdonald 
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2000; Ca i in. 1995) dowodzą, że przepływ w kanionie ulicznym nie podlega 
logarytmicznemu prawu wiatru, a na poziomie dachów obserwuje się gwałtowny 
spadek prędkości wiatru. Generalizując informacje o warunkach anemo-
metrycznych w mieście należy pamiętać o dużej zmienności pola wiatru, silnie 
związanej ze specyfiką lokalizacji miejsca obserwacji. Czynniki mikro-
klimatyczne mogą prowadzić do zupełnie różnych wyników pomiarowych na 
posterunkach położonych blisko siebie lub z pozoru charakteryzujących się 
dużym podobieństwem. Chociaż deformacja pola wiatru przez pojedyncze 
budynki była przedmiotem zarówno badań doświadczalnych, symulacji 
komputerowych jak i studiów z użyciem modeli fizycznych, oszacowanie 
wpływów mikroklimatycznych jest w przypadku wiatru niesłychanie trudne. 
Dlatego ogólne, ilościowe informacje o wpływie miasta na prędkość wiatru 
otrzymywane na podstawie pomiarów w jednym lub kilku wybranych punktach 
umieszczonych w warstwie dachowej mogą być obarczone dużym błędem. 
Dopełnieniem badań nad zmiennością pola wiatru w mieście są studia dotyczące 
charakterystyk turbulencji obszarów zurbanizowanych: tensora Reynoldsa, 
znormalizowanych wariancji parametrów meteorologicznych czy ich 
spektralnych właściwości (Högström i in. 1982; Rotach 1993; Roth 1993; Roth, 
Oke 1993; Rotach 1995).  

 
 

2.3.4. Stosunki wilgotnościowe terenów zurbanizowanych 
 
W odróżnieniu od stosunków termicznych, problemów bilansu radiacyjnego 

czy warunków anemometrycznych, stosunkowo rzadko podejmowane są 
zagadnienia wilgotności powietrza (Chandler 1967; Kopec 1973; Hage 1975; 
Ackerman 1987; Adebayo 1991; Lee 1991; Jáuregui, Tejeda 1997; Holmer, 
Eliasson 1999; Unger 1999). Najlepiej poznane są różnice między miastem  
a terenem zamiejskim przejawiające się w wielkościach charakteryzujących 
bezwzględną zawartość wody w powietrzu. W mieście nie obserwuje się 
typowego dla terenów zamiejskich biegu dobowego prężności pary wodnej 
cechującego się dwoma maksimami i dwoma minimami. Po minimum 
popołudniowym zawartość pary wodnej w powietrzu wzrasta aż do zachodu 
Słońca, po czym utrzymuje się na stałym poziomie przez całą noc (Hage 1975; 
Oke 1995). Na terenach zamiejskich zawartość pary wodnej, w ciągu dnia 
wyraźnie wyższa niż w mieście ze względu na intensywną ewapotranspirację, 
nocą spada zdecydowanie poniżej wartości miejskich, co jest wynikiem 
procesów kondensacji na powierzchni odkrytego gruntu. Przebiegi te kształtują 
dobową zmienność kontrastów wilgotnościowych miasto – tereny zamiejskie: 
nocą występuje w mieście nadwyżka wilgoci w stosunku do terenów je 
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otaczających, w dzień sytuacja ulega odwróceniu. Prezentowany obraz podlega 
zmienności rocznej i wpływom makroklimatycznym. W miastach umiarko-
wanych szerokości geograficznych w miesiącach zimowych i częściowo 
wiosennych miejska nadwyżka wilgoci utrzymuje się praktycznie przez całą 
dobę. Dominującym procesem jest w tym przypadku emisja wilgoci 
pochodzenia antropogenicznego. W tropikach (nigeryjskie miasto Ibadan) 
bezwzględna wilgotność jest wyższa w mieście w sezonie mokrym i niższa  
w sezonie suchym (Adebayo 1991). W mieście Meksyk miejska nadwyżka 
wilgoci występuje w ciągu nocy sezonu wilgotnego. Kontrasty te zanikają  
w sezonie suchym (Jáuregui, Tejeda 1997). W świetle wilgotności względnej 
miasto jawi się jako obszar o obniżonej zawartości pary wodnej. Jest to 
wynikiem wyższej temperatury w mieście, która pociąga za sobą zwiększenie 
prężności pary wodnej nasyconej, co z definicji obniża wartość wilgotności 
względnej (Landsberg 1981). 

 
 

2.3.5. Wpływ miasta na występowanie hydrometeorów 
 
Z zawartością wody w atmosferze związane jest również występowanie  

w mieście hydrometeorów. Miasto jest potocznie uważane za bardziej mgliste 
niż tereny zamiejskie. Przekonanie to nie znajduje jednak potwierdzenia  
w badaniach klimatu miast. Rzeczywiście, w większości miast obserwuje się 
redukcję widzialności wywołaną zanieczyszczeniem powietrza. Niektóre  
z cząsteczek tworzących te zanieczyszczenia są, ze względu na skład chemiczny, 
dobrymi jądrami kondensacji. Skraplanie wody może wtedy zachodzić nawet  
w nienasyconym parą wodną powietrzu. Proces ten, nazywany topieniem 
aerozoli, powoduje zmniejszenie widzialności w miastach kiedy wilgotność 
względna osiąga 70–80% (Stull 2000). Ograniczenie widzialności jest wtedy 
spowodowane zamgleniem, którego kropelki mają rozmiary rzędu 0,02 µm. 
Rzadziej jednak w mieście obserwuje się typową mgłę, zwłaszcza mgłę gęstą, 
ograniczającą widzialność poniżej 200 m. Wyjątkiem są miasta położone  
w zimnym klimacie o wzmożonej antropogenicznej emisji pary wodnej, która 
przy temperaturach spadających znacznie poniżej punktu zamarzania i dużej 
liczbie jąder kondensacji prowadzi do powstania mgły lodowej.  

Indywidualność klimatu terenów zurbanizowanych przejawia się także  
w intensyfikacji opadów atmosferycznych. Duże ośrodki miejskie otrzymują  
w skali roku o kilka procent opadów więcej od wartości średniej obszarów, na 
których się znajdują (Landsberg 1981). Obserwuje się przy tym przesunięcie 
maksimum opadowego znad centralnych dzielnic miast ku zawietrznej stronie 
aglomeracji (Oke 1995). Spośród przyczyn tego zjawiska najczęściej wymienia 



 21

się: wzrost liczby jąder kondensacji, zwiększoną emisję pary wodnej oraz 
intensyfikację konwekcji przez przegrzanie powierzchni czynnej w mieście i 
intensyfikację turbulencji przez dużą szorstkość podłoża. Kilkuprocentowy 
wzrost rocznych sum opadów na terenach zurbanizowanych ma stosunkowo 
niewielkie znaczenie gospodarcze. Należy jednak pamiętać, że wzrost ten może 
być przejawem intensywniejszych opadów konwekcyjnych, co powinno być 
uwzględniane przy projektowaniu sieci kanalizacyjnej. Wpływ miasta na ulewne 
deszcze jest jednak trudny do oszacowania ze względu na ich lokalny charakter i 
losową naturę pola opadów konwekcyjnych – praktycznie nie można stwierdzić, 
czy obserwowany jedynie w mieście ulewny deszcz nie wystąpiłby na tym 
samym obszarze w przypadku gdyby miasto nie istniało, a gdyby wystąpił, to o 
ile mniejsza byłaby suma opadu. 
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3.  OBSERWOWANA MIEJSKA WYSPA CIEPŁA W ŁODZI 
 
 
 
 
 
3.1. Łódź jako miejsce badań klimatu miasta 
 

Struktura urbanistyczna Łodzi oraz jej warunki naturalne sprawiają, że 
można tu znaleźć wyjątkowo korzystne warunki do badań indywidualności 
klimatycznych terenów zurbanizowanych. Z liczbą mieszkańców sięgającą 
blisko 850 tys. jest Łódź drugim co do wielkości miastem w Polsce. Miasto to 
cechuje się przy tym bardzo przejrzystym układem architektonicznym. 
Najstarsza część Łodzi powstała w większości na przełomie XIX i XX w.  
w okresie gwałtownego rozwoju przemysłowego. Na obszarze tym ulice są 
prostopadłe względem siebie, zorientowane prawie dokładnie w kierunkach 
północ-południe lub wschód-zachód. Chociaż generalnie zabudowa ma tutaj 
charakter mieszany, mieszkalno-przemysłowy, gęsto zabudowane wzdłuż ulic 
kamienice tworzą klasyczne przykłady kanionów ulicznych. Łatwy do 
wyznaczenia jest również poziom dachów, z którego wyrasta zaledwie 
kilkanaście nowych budynków mieszkalnych i biurowych (cały obszar 
historycznej zabudowy obejmuje ok. 15 km2). Ta najstarsza część miasta 
otoczona jest przez dzielnice przemysłowe i mieszkaniowe. W dzielnicach 
przemysłowych, zajmujących w całym mieście powierzchnię ponad 14 km2, na 
specjalnie wydzielonych terenach Teofilowa, Widzewa, Dąbrowy zlokalizowano 
wielkie zakłady produkcyjne. W ostatnich latach wiele z tych zakładów upadło, 
a ich pomieszczenia wykorzystywane są obecnie często jako magazyny lub hale 
handlowe. Wśród dzielnic mieszkaniowych wyróżnia się dwa zasadnicze typy 
zabudowy: bloki mieszkalne i domy jednorodzinne. Dzielnice bloków 
mieszkalnych (Teofilów, Retkinia, Widzew, Radogoszcz, Chojny) 
zlokalizowane na obrzeżach miasta zajmują największą część jego zabudowanej 
powierzchni (ogółem prawie 30 km2). Na tych bardzo monotonnych 
architektonicznie obszarach przeważają 5- lub 12-kondygnacyjne budynki  
o różnej długości (najczęściej 50 m), szerokości 10 m i wysokości 15 lub 35 m. 
Również przeważnie na peryferiach miasta położone są dzielnice domów 
jednorodzinnych (zajmujące łącznie ok. 21 km2). Charakteryzują się one 
znacznie większym udziałem zieleni i mniejszą intensywnością zabudowy 
(Kłysik 1998). 
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Położenie Łodzi ma również bardzo duże znaczenie dla studiów nad 
modyfikacjami lokalnych cech klimatu. Głównym atutem jest tutaj stosunkowo 
małe zróżnicowanie cech geograficznych terenu wokół Łodzi. W najbliższym 
sąsiedztwie Łodzi brak jest bowiem jednostek, których wpływ na klimat lokalny 
byłby trudny do oddzielenia od wpływów miasta. Typowym przykładem takich 
wpływów może być stabilizujące temperaturę i powodujące powstawanie 
wiatrów bryzowych istnienie dużych zbiorników wodnych: bliskość morza, 
jeziora czy nawet dużej rzeki. Z orografią terenu związane są natomiast wiatry 
nizinne i górskie oraz zastoiska zimnego powietrza. Łódź położona jest 
natomiast na prawie płaskim terenie, lekko nachylonym ku południowemu 
zachodowi. Na obszarze intensywnie zabudowanym najniżej położone są 
dzielnice zachodnie (Retkinia 180 m n.p.m.), najwyżej wschodnie (Widzew-
wschód 235 m n.p.m.), chociaż w administracyjnych granicach Łodzi najwyżej 
położona jest część północno-wschodnia (270 m n.p.m.). Największa różnica  
w wysokości terenu dzielnic zabudowanych wynosi więc 55 m przy odległości 
12 km. Chociaż małe dolinki powodują, że przeciętne wysokości względne 
wynoszą ok. 10 m na km2, to wysokość zabudowy przewyższa znacznie te 
naturalne deniwelacje terenu. Z klimatologicznego punktu widzenia teren Łodzi 
można więc uznać za mało urozmaicony pod względem hipsometrycznym. 

W Łodzi już przed wojną istniały na terenie miasta stacje meteorologiczne 
umożliwiające porównanie temperatur ze stacją zamiejską (Kłysik i in. 1995). 
Porównania takie nie były wtedy jednak wykonywane i dopiero w ostatnich 
latach dane te doczekały się opracowania (Kłysik, Kafar 1995). Studia nad 
przestrzenną strukturą i intensywnością miejskiej wyspy ciepła w Łodzi 
zapoczątkowane zostały przez prof. Zycha (1961). Od tego czasu okresowo 
działały na terenie miasta stacje meteorologiczne ukierunkowane na poznanie 
charakterystycznych cech mikroklimatu w różnych typach zabudowy. Rozkład 
temperatury w mieście badano również wykonując pierwsze pomiary patrolowe 
(Kłysik, Tarajkowska 1977; Kłysik 1985). Regularne badania intensywności 
miejskiej wyspy ciepła podjęto po utworzeniu w 1992 r. Miejskiej Stacji 
Meteorologicznej (MSM) Katedry Meteorologii i Klimatologii UŁ, mieszczącej 
się w centrum miasta. Prowadzone do 1996 r. manualne pomiary temperatury  
w czterech głównych terminach obserwacyjnych wskazują na istnienie w Łodzi 
dobrze rozwiniętej miejskiej wyspy ciepła o intensywności dochodzącej do 7oC 
(Kłysik, Fortuniak 1998). Intensywne studia nad dynamiką zmienności natężenia 
miejskiej wyspy ciepła stały się możliwe po zautomatyzowaniu stacji 
meteorologicznych (Fortuniak, Kłysik 1998; Fortuniak 2000, 2001). 
Nowoczesne czujniki HMP35 (Vaisala) umożliwiły również wykonanie 
precyzyjnych pomiarów patrolowych. Pomiary takie wykonane w sprzyjających 
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warunkach doprowadziły do wykrycia miejskiej wyspy ciepła o ekstremalnie 
dużej intensywności – prawie 12oC (Kłysik 1998; Kłysik, Fortuniak 1999).  
 

 
 

Rys. 3.1. Lokalizacja automatycznych stacji meteorologicznych Katedry Meteorologii  
i Klimatologii UŁ na terenie Łodzi 

 
 

3.2. Aktualny system pomiarowy i dane wykorzystane w opracowaniu 
 
Od 1997 r. na terenie Łodzi pracują trzy automatyczne stacje 

meteorologiczne gromadzące dane za pomocą rejestratorów 21X i CR10 
(Campbell Scientific Inc.). Częstotliwość próbkowania wynosi 0,1 Hz, lecz dane 
zapisywane są do pamięci rejestratora co 10 min. W zależności od parametru są 
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to wartości chwilowe lub/oraz ich średnie 10-minutowe. Do standardowych 
pomiarów temperatury i wilgotności względnej wykorzystywane są umieszczone 
w klatkach meteorologicznych i podłączone do rejestratorów sondy HMP35 
(Vaisala). Ponadto rejestrowane są wartości temperatury w gruncie (5, 10, 20  
i 50 cm), temperatury przy powierzchni gruntu (5 cm nad gruntem), gradientów 
temperatury i wilgotności (0,5 i 10 m), prędkości i kierunku wiatru oraz 
całkowitego promieniowania słonecznego i promieniowania w zakresie 
ultrafioletowym. Układ czujników jest nieco inny na poszczególnych punktach 
pomiarowych w zależności od specyfiki najbliższego otoczenia i posiadanego 
sprzętu (tab. 3.1). Warunki zamiejskie reprezentuje stacja meteorologiczna 
Łódź Lublinek (rys. 3.1). Chociaż jej odległość od centrum miasta nie jest zbyt 
duża (w linii prostej ok. 6,5 km od dworca Łódź Fabryczna), usytuowanie stacji 
na odkr

tosunkowo małej częstotliwości wiatrów z kierunku NE dodatkowo 
minimalizuje wpływ aglomeracji łódzkiej. Dwa pozostałe posterunki 
reprezentują warunki miejskie. Oba znajdują się w centrum miasta, lecz
cha cja 
Meteorologiczna położona jest na du żu dworca kolejowego 
Łódź Fabryczna. meteorologicznej żs u  
przekracza 50 m i z wy ch, wieczorny h niektóry
g tka prawie przez cały d ń wystawiona jest na 
d promieni słonecznych. Posterunek pomiarowy przy 
u rzeżach gęstej zabudowy iejskiej. 
S  na trawniku przed budynkiem 
I j odległo  od ot zających ją 
b gnacyjny budynek Instytutu znajduje się  odleg ści 
o achodnim. Po d iej stro ie ulic
p m znajduje się budynek podobnej 
wysoko nek południowo-wschodni i c ciowo południowy 
przesło wysokimi drzewami, których wierzchołki pokrywają ę  
z wym. Takie usytuowanie klatki 
m doc aniu bezpośredniego 
pr słonecznego do miejsca obserwacji, co wpływa na 
z

syw ścią mi jskiej wyspy 
ci peratury zmierzone na wy-
m    meteorologicznych    w    latach  1997–1999. 
 

ytym terenie lotniska pozwala przypuszczać, że w warunkach słabego 
wiatru lokalne warunki klimatyczne dominują nad wpływami miasta. Stacja ta 
usytuowana jest ponadto na południowo-zachodnich obrzeżach miasta, co przy 
s

 
rakteryzują je nieco odmienne warunki mikroklimatyczne. Miejska Sta

ży  placu w poblim
Odległość klatki 

jątkiem godzin ranny
 od najbli

c
zych b
oraz 

dynków
ch 

odzin w okresie zimowym kla zie
ziałanie bezpośrednich 
l. Lipowej 81 usytuowany jest na ob śródm
ama klatka meteorologiczna znajduje się
nstytutu Nauk o Ziemi UŁ, w niewielkie ści ac
udynków. Pięciokondy  w ło
k. 10 m w kierunku południowo-z rug n y od 
ółnocy w odległości nieco ponad 20 

ści. Kieru zęś
nięty jest  si

 dobrze zaznaczonym poziomem dacho
eteorologicznej powoduje dużą zmienność w 
omieniowania 

ier

różnicowanie termiczne w skali mikroklimatycznej. 
W niniejszym opracowaniu studia nad inten

epła przeprowadzono wykorzystując wartości tem
no e

ienionych    trzech    stacjach   
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Tabe  3.1 
  

ogicz  Katedry Meteorologii 
i Klimatologii UŁ 

 
ul.Lipowa MSM Lublinek 

l a

Pomiary wykonywane przez automatyczne stacje meteorol ne

Mierzony parametr 

Temperatura powietrza na wys. 2 m  
  (w klatce meteorologicznej) 

x x x 

W x x ilgotność względna powietrza na wys. 2 m  
  (w klatce meteorologicznej) 

x 

10-minutowa suma promieniowania krótkofalowego x   
10-minutowa suma promieniowania ultrafioletowego x   
12-godzinna suma opadów x  x 
Ciśnienie atmosferyczne na poziomie stacji x   
Temperatura powietrza:    

5 cm n.p.g.   x 
50 cm n.p.g.  x  
10  m n.p.g.  x  

Wilgotność względna 10 m nad powierzchnią gruntu  x  
Temperatura powietrza na wys. 27 m (10 m nad dachem 

budynku IGFiKŚ) 
x   

Wilgotność względna powietrza na wys. 27 m (10 m nad 
dachem budynku IGFiKŚ) 

x   

Temperatura powietrza na wys. 18 m (1 m nad dachem 
budynku IGFiKŚ) 

x   

Temperatura gruntu na głębokości:    
5 cm   x x 
10 cm x  x 
20 cm x x x 
50 cm x x x 

Prędkość wiatru – wartość średnia i maksymalna z 10 min.
 – na wysokości: 

   

11 m   x x 
27 m (10 m nad dachem budynku IGFiKŚ) x   
37 m (20 m nad dachem budynku IGFiKŚ) x   

Kierunek wiatru na wys.11 m (średnia z 10-min)  x x 
Kierunek wiatru na wys. 27 m (10 m nad dachem budynku 

IGFiKŚ) – wartość średnia z 10-min 
 
x 

  

Odchylenie standardowe kierunku wiatru na wys. 11 m  x x 
Odchylenie standardowe kierunku wiatru na wys. 27 m x   

 
 
Intensywność miejskiej wyspy ciepła obliczono dla standardowej wysokości  
2 m n.p.g. z pomiarów wykonywanych czujnikami umieszczonymi w klatce 
meteorologicznej. W obliczeniach wykorzystano oryg alne 10-minutowe in
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wa  
ró  
z s  (zachmurzenie).   
 

rtości zapisywane do rejestratorów. Do szczegółowych analiz wykorzystano
wnież wartości innych parametrów meteorologicznych zarówno pochodzących
y temu automatycznego, jak i obserwacji wizualnychs

  

 
Rys. 3.2. Fotografie otoczenia stacji pomiarowych wykonane obiektywem typu „rybie oko”: 
posterunek przy ul. Lipowej 81; Miejska Stacja Meteorologiczna; stacja meteorologiczna 
                                                Łódź Lublinek (fot. K. Fortuniak) 

 
 

3.3.  Natężenie miejskiej wyspy ciepła w Łodzi w świetle wartości  
średnich miesięcznych 

 
Dynamiczny charakter miejskiej wyspy ciepła powoduje, że w świetle 

wartości średnich miesięcznych kontrasty termiczne między centrum miasta  
a stacją zamiejską nie są duże. W Łodzi w analizowanym okresie 1997–1999 
średnie miesięczne różnice temperatur między posterunkami położonymi  
w centrum a stacją Łódź Lublinek nie przekraczają 2oC nawet w najbardziej 
uprzywilejowanych godzinach nocnych (rys. 3.3 i 3.5). Najsilniejsze kontrasty 
termiczne obserwuje się w miesiącach letnich, głównie w sierpniu. Średnie pole 
temperatury zimą jest mniej zróżnicowane, a różnice temperatury nie 
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przekraczają 1oC. Należy jednak przypuszczać, że obraz ten jest wynikiem 
większej liczby dni z warunkami pogodowymi sprzyjającymi rozwojowi 
miejskiej wyspy ciepła w lecie a nie większymi niż zimą różnicami temperatur 
podczas indywidualnych epizodów dobrze rozwiniętej UHI. Izotermy 
przedstawione na rys. 3.3 wskazują na generalnie podobną dobową zmienność 
natężenia UHI liczonego względem obu punktów pomiarowych. Widoczny jest 
wyraźny związek między gwałtownym rozwojem i zanikiem UHI a terminami 
wschodów i zachodów Słońca. W ciągu nocy na obu posterunkach obserwuje się 
wyraźne podwyższenie temperatury w stosunku do obszarów niezurbanizo-
wan

 usytuowaniu obu punktów pomiarowych 
zaznaczają się wyraźnie w ciągu dnia. Miejska nadwyżka temperatury na MSM 
występuje praktycznie przez całą dobę. W układzie izoterm pojawiają się 
jedynie bardzo małe ogniska ujemnych kontrastów termicznych. W miesiącach 
letnich praktycznie już od minimum porannego obserwuje się powolny wzrost 
różnic temperatury między MSM a Lublinkiem. Po zachodzie słońca wzrost ten 
staje się szybszy, ale nie tak gwałtowny jak na posterunku przy ul. Lipowej. 
Cechą charakterystyczną posterunku przy ul. Lipowej jest natomiast wyraźne 
obniżenie temperatury w ciągu dnia w stosunku do terenów zamiejskich. 
Widoczny jest przy tym wyraźny związek z temperaturą a przesłonięciem 
horyzontu. Przy niskich położeniach Słońca, w godzinach porannych  
i wieczornych, kiedy klatka meteorologiczna nie jest wystawiona na działanie 
bezpośredniego promieniowania słonecznego, temperatura notowana na 
ul. Lipowej jest wyraźnie niższa niż na Lublinku. Wysokie położenie Słońca  
w letnie południe umożliwia bezpośrednie nagrzewanie miejsca pomiarowego, 
co owocuje dodatnimi różnicami temperatur. W czerwcu, kiedy efekt ten jest 
najlepiej widoczny, nadwyżka temperatury na tej stacji przekracza 0,5oC. 
Wymienione zjawiska są wynikiem zarówno mikroklimatycznych cech 
najbliższego otoczenia punktu pomiarowego, jak i prawdopodobnie wpływu 
samej klatki meteorologicznej, która nie w pełni eliminuje wpływ 
bezpośredniego promieniowania na pomiar temperatury.  

chą 
harakterystyczną klimatu miejskiego w skali lokalnej związanego z cechami 

ych, utrzymujące się mniej więcej na tym samym poziomie przez całą noc,  
z lekką tendencją do osiągania maksimum przed wschodem Słońca. Posterunek 
pomiarowy przy ul. Lipowej 81 cechuje się przy tym nieco wyższymi 
wartościami temperatury niż Miejska Stacja Meteorologiczna.  

Mikroklimatyczne różnice w

Przedstawione rezultaty pokazują, że wykryte przez niektórych badaczy 
zjawisko „miejskiej wyspy chłodu” pojawiającej się w dzień może być 
wynikiem specyficznej lokalizacji  punktów pomiarowych, a nie ce
c
morfologicznymi samego miasta.  
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Rys. 3.3. Izotermy średnich miesięcznych różnic temperatury (w stopniach Celsjusza) między 
Miejską Stacją Meteorologiczną (rys. lewy) i posterunkiem przy ul. Lipowej (rys. prawy) 
         a stacją Łódź Lublinek w poszczególnych godzinach. Wartości średnie z lat 1997–1999 
 
 
3.4. Maksymalne dobowe natężenie miejskiej wyspy ciepła w Łodzi 
 

W poszczególnych dniach maksymalne natężenie miejskiej wyspy ciepła 
liczone jako największa różnica między stacją miejską a stacją zamiejską  
w okresie od południa do południa dnia następnego może znacznie przewyższać 
wartości średnie miesięczne. Wybór niestandardowego przedziału 24-godzin-
nego (od południa do południa) podyktowany jest specyfiką miejskiej wyspy 
ciepła. Ponieważ największe kontrasty termiczne występują w nocy, 

osługiwanie się typową dobą mogłoby spowodować zaliczenie silnej wyspy 
iepła do dwóch kolejnych dób. W badanym okresie najwyższe różnice 

temperatury między stacją zamiejską a centrum miasta zanotowano w nocy z 10 
na 11 lutego 1999 r. Temperatura na posterunku ul. Lipowej była wtedy o 9,5oC, 
a MSM o 8,7oC wyższa od temperatury na lotnisku Łódź Lublinek (rys. 3.4). 
Podobnie jak wspomniany już przypadek z 5 na 6 lutego 1996 r., noce z tak 
ekstremalnie dużymi kontrastami termicznymi pojawiają się wyjątkowo rzadko. 
Są one wynikiem kombinacji korzystnych warunków radiacyjnych z adwekcją 
zimnego powietrza. Warunki sprzyjające tworzeniu się wyspy ciepła o tak 

p
c
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dużym natężeniu występują najczęściej w rozbudowującym się po przejściu 
frontu chłodnego wyżu. Duża przeźroczystość powietrza związana z małą 
zawartością pary wodnej w chłodnym powietrzu sprzyja wtedy silnemu 
efektywnemu wypromieniowywaniu energii w paśmie długofalowym, a duża 
pojemność cieplna materiałów budowlanych zapewnia większy dopływ ciepła 
do powierzchni czynnej w mieście niż na terenach niezurbanizowanych. 
Dodatkowym czynnikiem pogłębiającym miejską nadwyżkę temperatury jest, 
istotna zwłaszcza w miesiącach zimowych, emisja ciepła sztucznego do 
atmosfery. Bezwładność termiczna materiałów budowlanych jest równie

 dużej mierze odpowiedzialna za przeciwny efekt pojawiający się w przypadku 
adwekcji ciepła. Znaczna ilość ciepła jaka potrzebna jest do nagrzania murów 
budynków, chodników i ulic powoduje, że po przejściu aktywnego frontu 
ciepłego miasto jest chłodniejsze od otaczających go terenów zamiejskich. Efekt 
ten utrzymuje się czasami nawet przez całą dobę – ujemne wartości ∆T 
pojawiające się na rys. 3.4.  
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Rys. 3.4. Najwyższe dobowe różnice temperatury między posterunkami pomiarowymi 
mieszczącymi się w centrum miasta a stacją meteorologiczną Łódź Lublinek 
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Zarówno ujemne kontrasty termiczne, jak i wyjątkowo duże przegrzanie 
miasta są pewnymi osobliwościami na tle wyraźnego rocznego przebiegu 
miejskiej wyspy ciepła. Zasadniczą cechą tego przebiegu jest występowanie 
największych różnic w okresie letnim, najmniejszych zimą. Rytm ten 
uwarunkowany jest dużą częstotliwością niesprzyjających tworzeniu UHI 
warunków pogodowych w miesiącach zimowych. Wpływ cyklonów 
atlantyckich z częstymi frontami atmosferycznymi kształtuje pogodę 
charakteryzującą się dużym zachmurzeniem i silnym wiatrem utrzymującym się 
przez całą dobę. W takich warunkach tworzenie się trwałej nadwyżki 
temperatury w mieście jest niemożliwe. Latem częściej obserwuje się pogodne, 
bezchmurne i bezwietrzne noce pozwalające na rozwój dobrze wykształcone
miejskiej wyspy ciepła. Dlatego też w miesiącach letnich stosunkowo często 
intensywność UHI przekracza 3oC, a kontrasty rzędu 4–6oC również nie należą 
do wyjątkowych.  
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Rys. 3.5. Histogramy częstości występowania najwyższych dobowych różnic temperatury między 

stacją miejską a zamiejską w poszczególnych porach roku w Łodzi w latach 1997–1999 
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Prawidłowości te znajdują odzwierciedlenie w częstościach występowania 
wyspy ciepła o maksymalnym natężeniu w określonych przedziałach tempe-
ratury (rys. 3.5). W rozkładach tych częstości można zaobserwować pewne 
różnice wynikające z lokalizacji punktów pomiarowych, lecz nie zaburzają one 
ogólnego obrazu zmienności rocznej. Latem wartość modalna rozkładu 
maksymalnych kontrastów termicznych leży w przedziale 2–3oC. Różnice 
tem łu cechują ponad 30% letnich nocy. Miejska wyspa 
ciep ężeniu powyżej 3oC jest latem bardziej prawdopodobna niż brak 

ą otaczającymi – różnice 
mnie ele ponad 15% wszystkich przypadków.  
W pozostałych porach roku różnice temperatur mniejsze od 1oC dominują  
w r

peratur z tego przedzia
ła o nat

zróżnicowania termicznego między Łodzią a terenami j
jsze od 1oC stanowią niewi

ozkładzie temperatur. Wyjątkowo wiosną na ul. Lipowej przeważają różnice 
z przedziału 1–2oC. Ta pora roku charakteryzuje się również stosunkowo dużą 
częstotliwością (ok. 20% przypadków) występowania UHI o natężeniu 
przekraczającym 3oC. Zimą dni takich jest po połowę mniej, a różnice mniejsze 
od 1oC cechują ponad 40% przypadków. Z drugiej strony to właśnie zimą 
zdarzają się noce z wyjątkowo silnymi epizodami UHI, dochodzącymi do  
7–8oC. W skali całego roku noce z miejską wyspą ciepła o intensywności ponad 
3oC stanowią ok. 16% na ul. Lipowej i 17% na MSM. Kontrasty termiczne 
powyżej 5oC pojawiają się natomiast nieco częściej na posterunku przy 
ul. Lipowej, lecz w obu przypadkach liczba nocy spełniających to kryterium 
waha się w granicach ok. 2%. Dominują kontrasty niewielkie. Oba przedziały  
0–1oC i 1–2oC są prawie równoliczne i w sumie zawierają ok. 60% przypadków. 

 
 

3.5.  Częstość występowania miejskiej wyspy ciepła  
w kolejnych godzinach doby 

 
Z oczywistych względów prawdopodobieństwo wystąpienia określonych 

różnic temperatury między miastem a terenem zamiejskim nie jest równomiernie 
rozłożone w ciągu doby. Najbardziej uprzywilejowane pod względem dużych 
nadwyżek temperatury są godziny nocne, co znajduje odzwierciedlenie  
w omawianych wcześniej średnich miesięcznych przebiegach kontrastów 
termicznych. Niezależnie od pory roku ponad 80% nocy na posterunku 
pomiarowym przy ul. Lipowej jest cieplejszych niż na Lublinku (rys. 3.6).  
W przypadku Miejskiej Stacji Meteorologicznej procentowy udział przypadków 
z dodatnią różnicą temperatur (∆Tu-r>0oC) jest nieco mniejszy, lecz nawet  
w najmniej uprzywilejowanych miesiącach zimowych przekracza on 70%. 
Najwięcej przypadków z ∆Tu-r>0oC obserwuje się we wczesnych godzinach 
wieczornych, kiedy intensywne wypromieniowanie energii na terenach 
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zam

ateriałów budowlanych i redukcję wypromieniowania radiacyjnego. 
Prz ne warstwy powietrza na terenach zurbanizowanych mogą być też 
dodatkowo ogrzewane przez skierowany do dołu strumień ciepła jawnego 
będący wynikiem resztkowej turbulencji utrzymującej się wieczorem nad 
cieplejszym i bardziej szorstkim terenem zabudowanym. Spowolnienie 
wychładzania miasta zaznacza się najsilniej latem na MSM, gdzie dopływ 
bezpośredniego promieniowania słonecznego w godzinach popołudniowych 
powoduje duże nagromadzenie ciepła w materiałach budowlanych. Znaczne 
przesłonięcie horyzontu na posterunku przy ul. Lipowej powoduje, że jego 
najbliższe otoczenie otrzymuje znacznie mniej energii od Słońca. Dopiero silne 
wypromieniowanie energii za miastem w późniejszych godzinach jest przyczyną 
spadeku temperatury poniżej wartości obserwowanych przy ul. Lipowej. 
Jednocześnie ze względu na mniejszy współczynnik widoku nieba efektywne 
wypromieniowanie energii na tym posterunku w ciągu godzin nocnych jest 
mniejsze niż na MSM, co owocuje większą częstością występowania ∆Tu-r>0oC. 

Wieczorny termin występowania największej liczby przypadków  
z ∆Tu-r>0oC nie oznacza, że intensyw ość miejskiej wyspy przyjmuje wtedy  

iejskich powoduje szybkie wychładzanie powierzchni czynnej. W mieście 
proces ten przebiega wolniej ze względu na odmienne parametry cieplne 
m

yziem

n
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Rys. 3.6. Częstość występowania dodatnich różnic temperatur między posterunkami miejskimi  
w Łodzi a stacją Łódź Lublinek  (∆Tu-Lub>0oC) w kolejnych godzinach doby. Sezony: a) wiosna, 
                        b) lato, c) jesień, d) zima. Lata 1997–1999 (czas lokalny zimowy) 
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największe wartości, lecz wskazuje na uprzywilejowanie tej pory doby do 
tworzenia się miejskiej nadwyżki temperatury. W porównaniu z późniejszymi 
god

 

zinami nocnymi różnice w częstościach występowania ∆Tu-r>0oC są zresztą 
bardzo niewielkie. Zdecydowanie niższe prawdopodobieństwo wystąpienia 
dodatnich różnic temperatur notuje się w ciągu dnia. W ciągu dnia zaznaczają 
się też wyraźniej różnice w mikroklimatycznych warunkach obu punktów 
pomiarowych. Plac przed dworcem Łódź Fabryczna, niezależnie od pory dnia  
i roku, jest w większości przypadków cieplejszy od lotniska Łódź Lublinek. 
Posterunek ten charakteryzuje się również regularnym przebiegiem 
prawdopodobieństwa występowania dodatnich kontrastów termicznych  
z jednym minimum, pojawiającym się z reguły około południa. W przypadku 
posterunku przy ul. Lipowej zmiany warunków insolacyjnych powodują duże 
fluktuacje prawdopodobieństwa występowania dodatnich kontrastów 
termicznych. Latem na ul. Lipowej o godz. 9 zaledwie 38% dni charakteryzuje 
się dodatnimi różnicami temperatury, podczas gdy w południe udział ten wzrasta 
aż do 80%, po czym ponownie spada do ok. 52% po południu. Podobny 
przebieg dobowy częstotliwości cechuje pozostałe sezony, z wyjątkiem zimy, 
kiedy w przebiegu tym obserwuje się tylko jedno minimum we wczesnych 
godzinach popołudniowych.  

Histogramy dodatnich różnic temperatur między miastem a stacją zamiejską 
zawierają znaczną liczbę przypadków, kiedy temperatura w mieście tylko 
nieznacznie przewyższa temperaturę na stacji referencyjnej (tab. 3.2). Różnice 
takie w wielu wypadkach nie muszą być spowodowane występowaniem dobrze 
wykształconej miejskiej wyspy ciepła na obszarze całej Łodzi. Bardzo 
prawdopodobnym powodem takiego zróżnicowania jest naturalna zmienność 
przestrzenna pola temperatury w warstwie granicznej atmosfery. Zmienność ta, 
będąca wynikiem istnienia struktur dynamicznych (np. komórki konwekcyjne), 
frontów atmosferycznych, niejednorodności pola wilgoci itp. nie jest związana 
ze zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła rozumianej jako wynik specyfiki 
procesów fizycznych na obszarach zurbanizowanych. Z tego powodu więcej 
informacji o prawdopodobieństwie wystąpienia zjawiska miejskiej wyspy ciepła 
o ustalonej godzinie dają histogramy częstości różnic temperatur wyższych od 
zadanego progu umownie określającego wyraźną UHI. W niniejszym 
opracowaniu próg ten arbitralnie ustalono na 3oC. Jego znaczne zwiększenie 
uniemożliwiłoby analizę ze względu na małą liczbę przypadków. Próg nieco 
mniejszy (2oC) prowadzi do podobnych jakościowo wniosków (Fortuniak 2001).  

Przedstawione na rys. 3.7 histogramy potwierdzają fakt, że zjawisko 
miejskiej wyspy ciepła występuje w nocy. Najwięcej przypadków z ∆Tu-r>3oC 
obserwuje się w drugiej połowie nocy. Latem o godz. 2 stanowią one prawie 
15% na MSM i nieco ponad 13% na posterunku przy ul. Lipowej. Zimą nawet  
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w godzinach nocnych częstotliwość występowania ∆Tu-r>3oC nie przekracza 
3%. Zastanawiająca jest większa w stosunku do stacji na ul. Lipowej 
częstotliwość występowania ∆Tu-r>3oC na MSM prawie we wszystkich 
godzinach w całym roku. Nadwyżka ta pojawiająca się we wczesnych godzinach 
nocnych i częściowo porannych może by ówionym powyżej 
pochłanianiem promieniowania słonecznego. Bardziej zagadkowe jest 
pojawianie się jej późną nocą. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem 
wydaje się być wpływ czynników dynamicznych. Przewaga dni z ∆Tu-r>3oC na 
MSM jest bowiem głównie wynikiem zwiększonej liczby kontrastów  
z przedziału 3–4oC (tab. 3.2). Wyspa ciepła o takim natężeniu pojawia się często 
przy słabym wietrze, podczas gdy pogoda bezwietrzna umożliwia powstawanie 
większych kontrastów termicznych. Mimo mniejszej efektywnej emisji 
promieniowania w sytuacji słabego wiatru posterunek przy ul. Lipowej, 
znajdujący się na skraju zwartej zabudowy miejskiej, ulega silniejszemu 
wychładzaniu ze względu na lokalną adwekcję chłodnego powietrza znad 
terenów o mniejszym stopniu urbanizacji. Otoczony przez zabudowę 
śródmiejską posterunek MSM nie jest w takim stopniu narażony na 
wychładzanie adwekcyjne. Podczas zupełnie bezwietrznej pogody decydujące 
znaczenie mają procesy wychładzania radiacyjnego. Dlatego duże kontrasty 
termiczne wykazują uprzywilejowanie posterunku przy ul. Lipowej. 
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Rys. 3.7. Częstość występowania różnic temperatur między posterunkami miejskimi w Łodzi  
a stacją Łódź Lublinek większych od 3oC (∆Tu-Lub>3oC) w kolejnych godzinach doby. Sezony: 
                 a) wiosna, b) lato, c) jesień, d) zima. Lata 1997–1999 (czas lokalny zimowy) 
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Tabe la  3.2 
 

Częstość przypadków wystąpienia różnicy temperatur między stacją miejską (L – Lipowa,           
M  – MSM) a stacją Łódź Lublinek dla jednostopniowych lewostronnie domkniętych przedziałów 
         temperatury w poszczególnych godzinach doby. Lata 1997–1999 (czas lokalny zimowy) 
 

P r z e d z i a ł  t e m p e r a t u r y  [ o C ]  
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Go
dz

in
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L M L M L M L M L M L M L M L M L M L M L M L M L M L M 
1 . . . . . 0,2 9,0 17,2 48,2 40,8 24,4 22,3 12,4 13,0 3,7 4,7 1,6 1,5 0,5 0,2 0,1 . . 0,1 0,1 . . . 
2 . . . . . 0,3 9,7 18,3 49,9 43,0 22,6 19,9 11,3 10,9 4,2 5,4 1,1 1,6 0,9 0,6 0,2 0,1 0,1 . . . . . 
3 . . . . . 0,3 10,9 19,1 49,3 42,9 21,7 19,6 11,6 10,8 3,9 4,9 1,6 2,3 0,8 . . 0,1 0,1 . . . . . 
4 . . . . 0,1 0,4 10,6 19,0 49,8 42,9 21,9 19,8 11,0 10,5 3,4 5,2 2,3 1,8 0,8 0,3 0,1 0,1 . . . . . . 
5 . . . . . 0,3 10,7 19,2 54,7 47,6 20,3 19,3 8,7 7,7 2,8 3,8 1,6 1,6 0,9 0,4 0,2 . . . . . . . 
6 . . . . 0,3 0,4 14,2 21,3 60,1 53,4 16,6 15,1 5,4 5,7 1,6 2,2 0,9 1,2 0,5 0,7 0,4 0,1 . . . . . . 
7 . . . . 0,7 0,6 25,0 26,0 61,0 55,9 8,8 11,4 2,8 3,6 0,7 1,4 0,7 0,6 0,3 0,4 . 0,2 . . . . . . 
8 . . 0,1 . 2,2 0,7 38,4 32,4 52,3 55,7 4,7 8,8 1,3 1,6 0,6 0,5 0,3 0,2 . 0,2 . . . . . . . . 
9 . . 0,1 0,1 4,1 1,3 41,6 34,3 50,0 58,1 3,4 5,2 0,7 0,9 0,1 0,2 . . . . . . . . . . . . 

10 . . . . 2,7 1,4 38,3 38,8 54,5 55,6 4,3 3,3 0,3 0,8 . 0,1 . . . . . . . . . . . . 
11 . . . 0,2 1,6 1,1 30,2 38,3 62,1 54,6 6,1 5,5 . 0,2 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . 
12 . . 0,1 0,2 2,1 1,5 31,8 35,7 57,4 57,0 7,7 5,1 0,6 0,3 0,1 . . 0,1 . . . . . . . . . . 
13 . . . 0,1 4,0 1,4 35,8 35,5 53,9 57,2 5,6 5,2 0,6 0,4 0,1 0,2 . . . . . . . . . . . . 
14 . . 0,2 . 5,6 1,3 40,1 31,2 51,1 60,9 2,7 6,4 0,2 0,3 0,1 . . . . . . . . . . . . . 
15 . . . . 3,4 0,7 38,6 28,7 55,2 62,7 2,6 7,9 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . . . 
16 0,1 . . 0,2 1,5 0,5 32,9 24,2 61,0 66,9 4,0 7,7 0,5 0,4 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . 
17 . . . . 0,6 0,4 27,2 18,0 63,8 68,5 7,5 12,3 0,9 0,9 . . . . . . . . . . . . . . 
18 . . . . 0,3 0,1 18,7 12,1 66,7 68,1 13,5 17,6 0,7 1,9 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . . 
19 . . . . 0,1 0,1 9,8 12,3 67,2 57,9 20,7 24,3 2,1 4,8 . 0,4 0,1 0,2 . . . . . . . . . . 
20 . . . . . 0,1 6,9 13,0 58,8 50,8 28,7 25,1 5,4 9,5 0,1 1,3 . . . 0,1 0,1 . . . . . . . 
21 . . . . . 0,1 8,2 14,0 52,9 47,3 28,7 24,1 8,6 10,9 1,4 3,3 0,2 0,2 . . . 0,1 0,1 . . . . . 
22 . . . . . 0,1 8,3 15,0 49,6 43,5 27,6 23,2 12,2 13,2 1,9 4,3 0,2 0,7 0,2 . . . . 0,1 0,1 . . . 
23 . . . . . 0,2 8,6 15,8 49,5 43,8 25,7 21,5 11,9 12,8 3,1 4,6 0,8 1,2 0,3 0,1 . . . . . 0,1 0,1 . 
24 . . . . . . 10,1 17,5 48,7 40,7 23,7 22,0 12,7 13,3 2,9 4,4 1,2 1,7 0,6 0,3 0,1 . . . . 0,1 0,1 . 

 
 
Na uwagę zasługuje również pojawianie się kontrastów termicznych 

większych od 3oC w godzinach południowych (rys. 3.7 b, c). Ma to najczęściej 
miejsce latem i jesienią, a więc w porach roku kiedy duża ilość ciepła 
zgromadzonego w gruncie umożliwia rozwój wysokich struktur konwekcyjnych. 
Związane z nimi prądy wstępujące i zstępujące mogą powodować przy 
powierzchni ziemi fluktuacje temperatury przekraczające 3oC. Dlatego w ciągu 
dnia w ciepłej porze roku obserwuje się zarówno dodatnie, jak i ujemne różnice 
tego rzędu (tab. 3.2). Podobne kontrasty mogą występować o dowolnej porze 
doby przy przechodzeniu frontów atmosferycznych, zwłaszcza frontów  
chłodnych drugiego rodzaju z silnie rozwiniętym wałem chmur konwekcyjnych 
typu Cumulus congestus i Cumulonimbus oraz przy występowaniu  
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Tabe la .  3.3 
 

Godziny (GMT) wystąpienia  największych różnic temperatur między posterunkami miejskimi  
a Lublinkiem (M – MSM, L – Lipowa) dla miesięcy z ograniczoną insolacją (XI, XII, I, II)  
i miesięcy z dużym nasłonecznieniem (V, VI, VII, VIII) – liczba przypadków dla  
       jednostopniowych lewostronnie domkniętych przedziałów temperatury z lat 1997–1999 
 

M i e s ią c e :  X I , X I I , I , I I  M i e s ią c e :  V , V I , V I I , V I I I  

p r z e d z i a ł  t e m p e r a t u r y  p r z e d z i a ł  t e m p e r a t u r y  
-1;0 0;1 1;2 2;3 3;4 4;5 5;6 6;7 7;8 8;99;10

s u m a  
0;1 1;2 2;3 3;4 4;5 5;6 6;7

s u m a  

Go
dz

ina
 

M L M L M L M L M L MLMLMLMLML M L M L M L M L M L M L M L MLML M L 

1 . . 4 5 7 4 3 6 . . . . .1 . . . . . . . . 14 16 . 1 4 5 9 14 10 4 3 7 21 .1 28 33 
2 . 1 5 5 3 2 4 2 1 3 11 . . . . . . . . . . 14 14 1 . 4 5 4 6 6 6 . 2 2 . . . 17 19 
3 . . 2 2 6 7 . 1 . . . . . . . . . . . . . . 8 10 . 2 3 6 13 12 11 11 5 7 .1 .1 32 40 
4 . . 4 2 2 3 1 2 1 1 21 . . . . . . . . . . 10 9 . 1 2 8 9 7 9 11 5 5 11 . . 26 33 
5 . . 6 3 3 1 . . 1 2 .1 1 . . . . . . . . . 11 7 . . 1 2 2 1 3 1 1 . 1 . . . 8 4 
6 . . 5 4 6 8 5 5 1 1 . . .1 1 . . . . . . . 18 19 . . . 1 . . . . 2 . 1 . . . 3 1 
7 . . 8 12 7 4 3 3 1 2 .1 . . . . . . . . . . 19 22 1 . . . 1 . . . . . . . . . 2 0 
8 . . 3 7 2 1 . 1 . . . . . . . . . . . . . . 5 9 . . 2 . . . . . . . . . . . 2 0 
9 . . 3 3 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 . 1 2 1 1 2 . . . . . . . . 3 4 
10 . . 9 1. . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . 10 11 2 . 4 7 1 1 . . . . . . . . 7 8 
11 . . 9 4 2 1 . . . . 1 . . . . . . . . . . . 12 5 3 2 6 8 2 1 . 2 . . . . . . 11 13 
12 1 1 10 8 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 15 10 6 4 11 8 1 3 1 2 2 . .1 . . 21 18 
13 1 1 16 13 3 . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . 21 15 2 6 1 5 2 3 2 3 . . . . . . 16 17 
14 1 . 7 8 . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . 8 9 . 2 6 3 1 3 . . . . . . . . 7 8 
15 . . 8 19 4 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 12 22 1 3 11 2 4 3 3 4 1 . . . . . 20 12 
16 . . 9 11 6 6 2 2 . . . . . . . . . . . . . . 17 19 2 1 7 4 4 2 . 1 . . . . . . 13 8 
17 . . 7 6 12 16 2 1 . . . . . . . . . . . . . . 21 23 3 2 . 3 6 3 . 2 . . . . . . 9 10 
18 . . 7 9 9 7 4 1 . 1 1 . . . . . . . . . . . 21 18 . 1 4 2 . 2 1 . . . . . . . 5 5 
19 . . 2 4 7 8 6 5 1 . . . . . . . . . . . . . 16 17 2 2 5 4 1 4 1 . . . . . . . 9 10 
20 . 1 5 7 6 9 4 2 3 4 . . . . . . . . . . . . 18 23 . 1 4 6 7 4 4 1 . . . . . . 15 12 
21 . . 5 5 6 7 5 2 1 . . . . . . . . . . . . . 17 14 1 . 5 8 15 14 8 5 2 2 . . . . 31 29 
22 . . 2 4 9 11 4 4 . 1 . . . . . . . . . . . . 15 20 1 1 7 10 15 11 6 4 3 . . . .1 32 27 
23 . . 3 4 4 6 2 2 1 1 2 . . . . . . . . . . . 12 13 1 1 5 5 10 9 5 5 3 2 .1 . . 24 23 
24 . . 2 1 6 9 1 1 1 1 1 . . . . . . . 1 . . 1 12 13 . . 8 7 10 17 8 7 2 2 .2 . . 28 35 

Σ 3 414115611511646421417 84 12 1 . . . 1 . . 1 330342 2631111110118122 78 692927 77 .3 369369
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rozbudowanych wewnątrzmasowych komórek burzowych. Pojawiające się 
wtedy różnice temperatury między stacją miejską a zamiejską nie są 
uwarunkowane specyfiką powierzchni miejskiej i nie mogą być uznawane za 
zjawisko miejskiej wyspy ciepła (nawet jeśli pojawiają się nocą). Efekty tego 
typu nie należą do wyjątkowo rzadkich i w ciepłej porze roku maksymalna 
różnica temperatury między miastem a jego peryferiami często jest notowana nie 
nocą, lecz w ciągu dnia (tab. 3.3). Dotyczy to nie tylko przypadków małych 
różnic temperatury, ale również różnic większych tradycyjnie uważanych za 
manifestację miejskiej wyspy ciepła. 

Zimą notowane w ciągu dnia przypadki znacznie wyższej temperatury  
w mieście związane są z adwekcją chłodnego powietrza i dużą bezwładnością 
termiczną miasta. W zależności od terminu przejścia frontu chłodnego adwekcja 
ta może powodować intensyfikację wyspy ciepła do ekstremalnie dużego 
natężenia lub przesunięcie maksymalnych różnic temperatury na godziny 
dzienne.  

Opisane procesy stwarzają poważne problemy przy tworzeniu 
statystycznych modeli natężenia miejskiej wyspy ciepła, w których maksymalne 
różnice temperatur na stacjach są regresyjnie uzależniane od innych parametrów 
meteorologicznych i cech morfologicznych miasta. Na przykład różnice 
sięgające prawie 3oC mogą występować przy silnie zachmurzonym niebie  
i prędkości wiatru dochodzącej do 5 ms–1 (rys. 7.1). Jeśli efekty te pojawiają się 
w ciągu dnia, mogą być stosunkowo łatwo wykryte nawet przy automatycznym 
wyliczaniu natężenia miejskiej wyspy ciepła. Jeśli natomiast występują one  
w nocy, mogą być łatwo utożsamiane ze zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła.  

 
 

3.6.  Dobowy przebieg natężenia miejskiej wyspy ciepła w Łodzi 
w sprzyjających warunkach pogodowych 

 
Kształt krzywej opisującej „typowy” dobowy przebieg natężenia miejskiej 

wyspy ciepła uzależniony jest od sposobu zdefiniowania tego zjawiska. Inny 
będzie przebieg różnic temperatury ∆Tu-r uśredniony dla całego miesiąca, inny  
w przypadku średniej z wyselekcjonowanych dni. W badaniach ukierunko-
wanych na poznanie charakterystycznych cech zmienności dobowej kontrastów 
termicznych będących wynikiem rozwoju miejskiej wyspy ciepła naj-
odpowiedniejsza wydaje się definicja, w myśl której przebiegi temperatury  
w mieście i poza miastem oraz ich różnice nabierają „typowego” charakteru przy 
stałych warunkach pogodowych. Wybór epizodów miejskiej wyspy ciepła 
dokonywany jest w sposób arbitralny, a jako podstawowe kryterium stosuje się 
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w tym wypadku niezmienność czynników synoptycznych w ciągu całej doby 
prowadzącą do regularnych przebiegów ∆Tu-r.  

 
 

3.6.1. Przykłady przebiegu dobowego temperatury w Łodzi w przypadku 
dobrze wykształconej UHI latem i zimą 

 
Najbardziej interesujące są przypadki dobrze wykształconej wyspy ciepła 

pojawiającej się w bezwietrzne, bezchmurne noce. Na rysunku 3.8 
przedstawiono przykład rozwoju miejskiej wyspy ciepła podczas bezchmurnej 
nocy z 16 na 17 sierpnia 1997 r. Po zachodzie Słońca, o godz. 19.04 
obserwowano szybki rozwój miejskiej wyspy ciepła związany z wypro-
mieniowaniem energii i zdecydowaną redukcją prędkości wiatru. Związek 
między wychładzaniem powierzchni gruntu a zanikaniem wiatru w warstwie 
powierzchniowej ma w tym wypadku charakter dodatniego sprzężenia 
zwrotnego – obniżenie temperatury gruntu powoduje wzrost stabilności 
atmosfery, co pociąga za sobą zmniejszenie turbulencji o charakterze 
termicznym (konwekcji). Zanik konwekcji powoduje zmniejszenie prędkości 
wiatru przy powierzchni ziemi, co z kolei redukuje turbulencyjny strumienia 
ciepła jawnego od atmosfery do powierzchni ziemi i pogłębia wychładzanie 
gruntu.  

Około godziny 22 natężenie miejskiej wyspy ciepła dochodzi już do 5oC  
i wzrost kontrastów termicznych staje się mniej gwałtowny. Od tego czasu 
różnice temperatury między Łodzią a stacją na Lublinku zwiększają się bardzo 
nieznacznie. Warto zauważyć, że efekt ten nie jest wywołany zwiększeniem tępa 
wychładzania miasta, które jest mniej więcej takie samo w ciągu całej nocy, lecz 
wyraźnym spowolnieniem procesu wychładzania terenów zamiejskich. 
Porównanie danych z Łodzi z pracami innych autorów, na przykład  
z „typowym” przebiegiem ∆Tu-r przedstawionym przez Oke (1995), pozwala 
wnioskować, że właśnie przebieg temperatury na terenach otaczających badaną 
aglomerację, a nie specyfika wychładzania samego miasta, w dużej mierze 
determinuje kształt krzywej opisującej nocne zmiany ∆Tu-r (w szczególności 
termin wystąpienia maksymalnych różnic temperatury). Wschód Słońca  
(w omawianym przypadku o godz. 4.27) powoduje szybkie ogrzewanie 
odkrytych terenów zamiejskich i zanik UHI. Zanikanie kontrastów termicznych 
miasto – teren zamiejski ma przy tym o wiele bardziej gwałtowny charakter niż 
rozwój kontrastów termicznych we wczesnych godzinach nocnych.  

Zimą rzadko występują pogodne noce charakteryzujące się stałością 
warunków meteorologicznych prowadzących do powstania dobrze  
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Rys. 3.8. Przebiegi temperatury, kontrastów termicznych, prędkości wiatru i zachmurzenia w nocy 
z 16 na 17 sierpnia 1997 r. 

 
 

wykształconej miejskiej wyspy ciepła. Chociaż zdarzają się przypadki UHI  
o bardzo dużym natężeniu, przebieg temperatury jest wtedy często zakłócony 
przez pojawienie się niskiego zachmurzenia, gwałtowną adwekcję ciepła lub 
chłodu czy znaczną zmianę prędkości wiatru. Dlatego w celu zobrazowania 
„typowego” przebiegu kontrastów termicznych między centrum Łodzi a stacją 
meteorologiczną Łódź Lublinek wykorzystano średni przebieg temperatury 
liczony z pięciu wyselekcjonowanych zimowych nocy:  z 16 na 17 stycznia 
1997, z 26 na 27 stycznia 1997, z 2 na 3 lutego 1997, z 23 na 24 stycznia 1998,  
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z 25 na 26 stycznia 1998 (rys. 3.9). Podstawowym kryterium wyboru  
w tym wypadku było niewielkie zachmurzenie w godzinach nocnych i regularny 
przebieg prędkości wiatru. Mniejszą wagę przykładano do wartości różnic 
temperatury.  

Zimowa zmienność różnic temperatury cechuje się generalnie podobnym 
dobowym przebiegiem ∆Tu-r jak miesiące letnie. W pierwszych godzinach po 
zachodzie Słońca (ok. godz. 16.15) następuje stosunkowo szybki wzrost 
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Rys. 3.9. Średnie przebiegi temperatury, kontrastów termicznych, prędkości wiatru z pięciu 
zimowych nocy (16/17 I 1997, 26/27 I 1997, 2/3 II 1997, 23/24 I 1998, 25/26 I 1998) 
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intensywności UHI. Następnie (po godz. 18) wzrost ten staje się wolniejszy  
aż do czasu ustabilizowania się kontrastów termicznych na mniej więcej stałym 
poziomie. W omawianym przypadku następuje to ok. godz. 2 w nocy. Wschód 
Słońca (ok. godz. 7.35) prowadzi do szybkiego zmniejszania się miejskiej 
nadwyżki temperatury, lecz w przeciwieństwie do okresu letniego nie zanika ona 
całkowicie, na co wpływ ma znacznie większy udział w bilansie energetycznym 
ciepła sztucznego emitowanego do atmosfery w mieście oraz wolniejsze tempo 
nagrzewania terenów zamiejskich promieniami słonecznymi. W porównaniu  
z okresem letnim dobowa zmienność natężania UHI zimą charakteryzuje się 
nieco większą asymetrią i wolniejszymi zmianami temperatury. Pewne 
„spowolnienie” procesów termicznych zimą jest wynikiem mniejszych wartości 
strumieni energii składników bilansu cieplnego, co zwiększa rolę bezwładności 
termicznej gruntu.  

 
 

3.6.2. Znormalizowany przebieg dobowy natężenia UHI 
 

Dokładne porównanie dobowych przebiegów kontrastów termicznych 
między miastem a terenem zamiejskim w różnych porach roku przy 
sprzyjających warunkach pogodowych staje się możliwe po ich odpowiednim 
przeskalowaniu. Znormalizowane średnie przebiegi dobowe różnic temperatury 
między stacjami położonymi w centrum miasta a stacją meteorologiczną 
Łódź Lublinek, charakteryzujące różne pory roku, przedstawia rys. 3.10. 
Procedurze skalowania poddano nie przebiegi kontrastów termicznych  
w poszczególnych dobach, lecz wartości uśrednione z kilku wybranych dni. 
Wartości średnie redukują bowiem przypadkowe fluktuacje, przez co pokazują 
bardziej typowy przebieg analizowanego zjawiska. Uśredniono wyselekcjo-
nowane dni z wybranych miesięcy a nie całych pór roku, aby uniknąć zbytniego 
„rozmycia” wykresu związanego z przesunięciem terminów wschodu i zachodu 
Słońca. Ponieważ normalizację przeprowadzono zarówno dla wartości 
temperatury, jak i skali czasowej, uśrednianie danych możliwe było jedynie 
przed zmianą czasu pomiarów. Natężenie miejskiej wyspy ciepła przeskalowano 
przyjmując za ‘1’ najwyższą, a za ‘0’ najniższą  wartość średnią  ∆Tu-r 
zanotowaną w ciągu 24 godz. Terminy pomiarów przekształcono w wartości 
względne w stosunku do godzin wschodu i zachodu Słońca. W miesiącach 
charakteryzujących się krótką nocą i długim dniem skala czasowa została 
rozciągnięta dla godzin nocnych (liczonych od momentu zachodu do wschodu 
Słońca) i zacieśniona dla godzin dziennych, tak aby długość nocy była równa 
długości dnia. W miesiącach z krótkim dniem zastosowano odwrotną procedurę. 
Przedstawione na rys. 3.10 wykresy wskazują na duże podobieństwo rozwoju  



 43

i zaniku miejskiej nadwyżki temperatury w różnych porach roku. Wyraźnie  
widoczne są cztery fazy dobowego przebiegu natężenia UHI: 

1) faza intensywnego rozwoju miejskiej wyspy ciepła rozpoczynająca się 
już w późnych godzinach wieczornych i trwająca mniej więcej do połowy nocy, 

2) faza ustabilizowanych kontrastów termicznych między miastem a jego 
otoczeniem, 

3) faza gwałtownego zaniku UHI we wczesnych godzinach porannych, 
4) faza dzienna braku dobrze wykształconej miejskiej wyspy ciepła i 

dużego zróżnicowania topoklimatycznego. 
W pierwszej fazie rozwojowej obserwowany jest szybki wzrost nadwyżki 

temperatury w mieście w stosunku do terenów zamiejskich. Czasami proces ten 
występuje w dwóch etapach: bardzo gwałtowny wzrost ∆Tu-r tuż przed i krótko 
po zachodzie Słońca poprzedza etap, w którym powiększanie się miejskiej 
nadwyżki temperatury staje się nieco łagodniejsze. Związane z tym niewielkie 
załamanie krzywej ∆Tu-r jest lepiej widoczne na posterunku przy ul. Lipowej, 
głównie w styczniu i we wrześniu. Gwałtowny rozwój UHI o zachodzie Słońca 
można tłumaczyć dużym zróżnicowaniem termicznym miasta w godzinach 
wieczornych. W momencie zachodu Słońca, gdy na terenach zamiejskich proces 
wychładzania jest już dosyć intensywny i stratyfikacja przybiera stały charakter, 
w mieście wciąż intensywna jest turbulencyjna wymiana ciepła. Miejsca, które 
wieczorem były chłodniejsze, takie jak posterunek przy ul. Lipowej, wolniej 
tracą ciepło, gdyż radiacyjne wychładzanie jest redukowane przez turbulencyjny 
dopływ ciepła. Dlatego chociaż są one chłodniejsze od innych punktów  
w mieście, wychładzanie w stosunku do terenów zamiejskich jest wolniejsze, co 
oznacza szybszy przyrost ∆Tu-r (pomimo mniejszych wartości bezwzględnych 
∆Tu-r). Miejsca, które były wyraźnie cieplejsze, takie jak położona na dużym, 
otwartym placu Miejska Stacja Meteorologiczna, tracą więcej energii  
i wychładzają się szybciej. W efekcie wzrost ∆Tu-r jest tam wolniejszy.  
W momencie ustabilizowania się warunków radiacyjnych i wymiany 
turbulencyjnej wzrost natężenia UHI staje się nieco mniej gwałtowny.  

Druga faza dobowej zmienności natężenia UHI cechuje się względnie 
stałymi wartościami ∆Tu-r. Rozpoczyna się ona w momencie, kiedy prędkość 
wychładzania na terenie zamiejskim zmniejsza się do poziomu wychładzania  
w mieście. Jest to wynikiem wzrostu strumienia ciepła od gruntu do powierzchni 
czynnej, spowodowanego zwiększaniem się różnic temperatury między 
powierzchnią gruntu a jego głębszymi warstwami. W fazie tej obserwuje się 
dobowe maksimum rozwoju miejskiej wyspy ciepła. Maksimum ∆Tu-r może 
przypadać praktycznie w dowolnym okresie fazy 2, w zależności od 
wzajemnych relacji prędkości wychładzania w mieście i poza nim,  
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Rys. 3.10. Znormalizowane średnie przebiegi dobowe natężenia miejskiej wyspy ciepła na MSM 
(a) i przy ul. Lipowej (b). Średnie obliczane z wyselekcjonowanych dni z lat 1997–1999: $ – 5 
dni styczniowych; 1 – 20 dni majowych; + – 14 dni sierpniowych; !  – 16 dni wrześniowych. 
Oznaczenia na osi poziomej: ZS – zachód Słońca; WS – wschód Słońca; sd – środek dnia; 
                                                                     sn – środek nocy 

 
  

wynikających w dużej mierze z charakterystyki warunków pogodowych w dniu 
obserwacji. W Łodzi maksimum ∆Tu-r pojawia się najczęściej tuż przed 
wschodem Słońca. 

Wschód Słońca i związany z tym dopływ energii słonecznej zapoczątkowuje 
trzecią fazę przebiegu dobowego ∆Tu-r. Charakteryzuje się ona początkowo 
łagodnym, a potem bardzo gwałtownym spadkiem różnicy temperatur.  
W zależności od lokalizacji punktu pomiarowego temperatura w mieście może 
spaść poniżej wartości zamiejskich bądź utrzymywać się na nieco wyższym 
poziomie. To duże zróżnicowanie topoklimatyczne pola temperatury w mieście 
jest, obok niewielkich bezwzględnych wartości ∆Tu-r, główną cechą 
charakterystyczną dziennej fazy dobowej zmienności kontrastów termicznych 
między miastem a terenami go otaczającymi.  

 Omówiony dobowy cykl intensywności miejskiej wyspy ciepła  
w sprzyjających warunkach pogodowych dostarcza pewnego zgeneralizowanego 
obrazu przebiegu kontrastów termicznych między miastem a otaczającym go 
terenem. Należy jednak pamiętać, że ten „typowy” przebieg powstał na 
podstawie wyselekcjonowanych dni. Proces wyboru „czystych” przypadków 
dobrze rozwiniętej miejskiej wyspy ciepła jest zawsze w pewnym stopniu 
subiektywny i zależny od sposobu wydzielania epizodów UHI. Dlatego 
posługując się innymi kryteriami wyboru można by otrzymać nieco inne 
charakterystyki. Oczywiste jest również, że w zależności od uwarunkowań 
synoptycznych, przebiegi różnic temperatury w poszczególnych dniach mogą 
być w znacznym stopniu odmienne od przedstawionych na rys. 3.10.  



 45

3.7. Natężenie miejskiej wyspy ciepła w Łodzi a kierunek wiatru 
 
Położenie stacji meteorologicznej Łódź Lublinek na południowo-zachodnich 

przedmieściach Łodzi w stosunkowo niewielkiej odległości od  granic miasta 
stwarza podejrzenie, iż w przypadku wiatrów z sektora północno-wschodniego 
wartości natężenia miejskiej wyspy ciepła mierzonej jako różnica między 
temperaturą na Lublinku a temperaturą w centrum miasta będą zaniżane ze 
względu na wpływ smugi ciepłego powietrza miejskiego na stację zamiejską. 
Analiza związków między kierunkiem wiatru a natężeniem miejskiej wyspy 
ciepła w Łodzi ma więc na celu nie tylko klimatologiczną charakterystykę 
temperaturowej róży wiatrów, lecz również sprawdzenie, czy rzeczywiście 
dochodzi do znaczącej redukcji kontrastów termicznych między Lublinkiem  
a centrum miasta w przypadku wiatrów z sektora NE. 
 
 

Tabe la  3.4 
 

Największe notowane wartości natężenia miejskiej wyspy ciepła dla poszczególnych kierunków 
wiatru 

 
∆Tmx  NE E SE S SW W NW N 
MSM 5,73 5,15 6,62 5,42 5,93 5,99 4,90 8,66*

Lipowa 6,36 6,24 5,40 5,90 4,98 4,74 5,79 9,52*

Średnia 6,05 5,70 6,01 5,66 5,45 5,37 5,35 9,09*

Data 3 IV 99 4 VIII 99 2 I 97 18 VIII 97 30 VIII 99 29 I 98 04 IV 99 11 II 99 
* – przypadek wyjątkowo intensywnej miejskiej wyspy ciepła. Następne w kolejności wartości  
notowane były 10 III 1997 i wynoszą 6,37oC (MSM), 6,27oC (Lipowa), 6,32oC (średnia). 

 
 
 Przedstawione w tab. 3.4 najwyższe notowane w latach 1997–1999 

wartości natężenia miejskiej wyspy ciepła w Łodzi dla poszczególnych 
kierunków wiatru wskazują na brak uprzywilejowania jakiegokolwiek  
z sektorów dla powstawania dużych kontrastów termicznych między miastem  
a terenem zamiejskim. W sprzyjających warunkach, praktycznie dla dowolnego 
kierunku wiatru obserwować można miejską wyspę ciepła o natężeniu 5–6oC. 
Wyjątkowo silna miejska wyspa ciepła, jaka powstała 11 lutego 1999 r., jest 
wynikiem wzmacniania ∆Tmx  przez czynniki adwekcyjne podczas sprzyjającej 
sytuacji synoptycznej. Następna notowana dla wiatrów z sektora północnego 
wartość ∆Tmx  wynosi 6.3oC. Jest to więc wartość charakterystyczna dla dobrze 
rozwiniętej UHI w Łodzi. Daty wystąpienia najwyższych notowanych wartości 
∆Tmx  sugerują brak sezonowych cech rozkładu ekstremalnych kontrastów 
termicznych miasto – teren zamiejski. 
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 Dane zawarte w tab. 3.5–3.7 świadczą jednak, że prawdopodobieństwo 
wystąpienia miejskiej wyspy ciepła o dużym natężeniu nie jest jednakowe dla 
wszystkich kierunków wiatru. Przy wiatrach z kierunków NE i N maksymalne 
nocne różnice temperatury między Lublinkiem a centrum Łodzi większe od 5oC 
stanowią odpowiednio 10,4% i 9,3% wszystkich przypadków, podczas gdy dla 
wiatrów z sektora południowego i południowo-zachodniego (od SE do W) 
udział procentowy ∆Tmx  spełniających ten warunek jest zaledwie rzędu 1%.  
W miarę obniżania progu temperatury relacje te ulegają zmianie. 
Uprzywilejowanie sektora północno-wschodniego (N, NE, E) jest jeszcze 
widoczne dla kontrastów termicznych większych od 3oC. Dla mniejszych 
progów temperatury obserwuje się sytuację odwrotną. Przypadki miejskiej 
wyspy ciepła o natężeniu większym od 1oC stanowią prawie 90% przy wietrze  
z kierunku SE i tylko niewiele ponad 50% dla wiatrów NE. Porównując 
prawdopodobieństwo wystąpienia UHI o natężeniu mieszczącym się  
w jednostopniowych przedziałach temperatury dla tych dwóch kierunków 
można stwierdzić, że przy wiatrach NE najczęściej obserwuje się ∆Tmx  mniejsze 
od jednego stopnia (niecałe 50%), przy jednoczesnym dosyć znacznym udziale 
różnic dużych (większych od 4oC – ok. 20%). Dla wiatrów SE natężenie UHI 
najczęściej mieści się w granicach 1–3oC, natomiast różnice mniejsze od 1oC 
zdarzają się stosunkowo rzadko (ok. 10% przypadków). Z drugiej strony duże 
kontrasty termiczne (∆Tmx > 4oC) stanowią tu mniej niż jeden procent. Różnice 
w rozkładach prawdopodobieństwa ∆Tmx dla kierunków NE i SE świadczyć 
mogą zarówno o różnych częstotliwościach warunków meteorologicznych 
sprzyjających powstawaniu UHI dla różnych kierunków wiatru, jak i o pewnym 
wpływie miasta na temperaturę na stacji Łódź Lublinek. W drugim przypadku 
można podejrzewać, że przy umiarkowanych wiatrach z kierunku NE i słabszej 
(1–3oC) UHI smuga miejska podwyższa temperaturę na Lublinku, przez co 
zmniejsza różnice temperatury między tą stacją a centrum miasta. Natomiast 
przy wiatrach słabych, przy których obserwuje się dobrze rozwiniętą miejska 
wyspę ciepła, Łódź prawie nie wpływa na temperaturę na Lublinku. Z drugiej 
strony np. dla wiatrów zachodnich również obserwuje się stosunkowo dużo 
przypadków z ∆Tmx<1oC. Natomiast mały procentowy udział UHI o dużej 
intensywności przy wiatrach zachodnich jest wynikiem małej liczby nocy  
z warunkami pogodowymi sprzyjającymi powstaniu dobrze rozwiniętej UHI  
i dużej częstotliwości wiatrów z tego kierunku. Teza o wpływie Łodzi na 
temperaturę stacji Łódź Lublinek ma więc czysto hipotetyczny charakter, trudny 
do sprawdzenia przy użyciu danych z dostępnych punktów pomiarowych. 
Porównanie rezultatów przedstawionych w tab. 3.6–3.7 sugeruje, że 
prawidłowości wyżej przedstawione nie mają charakteru sezonowego, lecz są 
typowe dla obu półroczy (analiza poszczególnych pór roku obarczona byłaby 
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dużym błędem wynikającym z małej liczby przypadków w poszczególnych 
klasach kierunku wiatru). Zarówno w chłodnej, jak i ciepłej porze roku 
najczęściej obserwuje się intensywne UHI dla wiatrów z kierunków NE i N, 
najrzadziej z sektora południowo-zachodniego. Chociaż dokładne wartości 
procentowe różnią się od siebie, to przy małej liczebności próbek fakt ten nie 
zmienia ogólnego obrazu opisanych zależności. 

 
Tabe la  3.5 

 
Liczba nocy z natężeniem miejskiej wyspy ciepła większym od zadanego progu dla 
ośmiokierunkowej róży wiatrów oraz procent, jaki noce te stanowią w stosunku do ogólnej liczby 
                                         przypadków nocy z wiatrem z danego kierunku 
 

Próg temperatury  NE E SE S SW W NW N 
∆Tmx >5oC l.p. 8 3 1 1 1 2 1 4 
 % 10,4 3,1 0,9 0,6 0,5 1,1 0,9 9,3 
∆Tmx >4oC l.p. 15 11 1 6 2 10 9 5 
 % 19,5 11,2 0,9 3,3 1,0 5,3 8,0 11,6 
∆Tmx >3oC l.p. 21 21 18 26 20 23 21 12 
 % 27,3 21,4 16,8 14,2 9,5 12,2 18,8 27,9 
∆Tmx >2oC l.p. 29 42 57 80 63 56 52 14 
 % 37,7 42,9 53,3 43,7 30,0 29,6 46,4 32,6 
∆Tmx >1oC l.p. 41 73 95 142 139 116 76 26 
 % 53,3 74,5 88,8 77,6 66,2 61,4 67,9 60,5 
Wszystkie l.p. 77 98 107 183 210 189 112 43 

 
 

Tabe la  3.6 
Liczba nocy z natężeniem miejskiej wyspy ciepła większym od zadanego progu dla 
ośmiokierunkowej róży wiatrów oraz procent, jaki noce te stanowią w stosunku do ogólnej liczby 
                        przypadków nocy z wiatrem z danego kierunku (półrocze ciepłe) 
 

Próg temperatury  NE E SE S SW W NW N 
∆Tmx >5oC l.p. 5 3 0 1 1 1 1 2 
 % 9,3 4,7 0,0 1,0 1,4 1,1 1,4 8,7 
∆Tmx >4oC l.p. 12 11 0 6 2 8 7 2 
 % 22,2 17,2 0,0 5,9 2,7 8,8 9,5 8,7 
∆Tmx >3oC l.p. 17 21 12 22 11 16 17 6 
 % 31,5 32,8 23,5 21,6 15,1 17,6 23,0 26,1 
∆Tmx >2oC l.p. 23 39 35 68 36 35 39 7 
 % 42,6 60,9 68,6 66,7 49,3 38,5 52,7 30,4 
∆Tmx >1oC l.p. 32 54 48 93 59 73 54 13 
 % 59,3 84,4 94,1 91,2 80,8 80,2 73,0 56,5 
Wszystkie l.p. 54 64 51 102 73 91 74 23 
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Tabe la  3.7 
 

Liczba nocy z natężeniem miejskiej wyspy ciepła większym od zadanego progu dla 
ośmiokierunkowej róży wiatrów oraz procent, jaki noce te stanowią w stosunku do ogólnej liczby 
                       przypadków nocy z wiatrem z danego kierunku (półrocze chłodne) 
 

Próg temperatury  NE E SE S SW W NW N 
∆Tmx >5oC l.p. 3 0 1 0 0 1 0 2 
 % 13,6 0,0 1,8 0,0 0,0 1,0 0,0 10,0 
∆Tmx >4oC l.p. 3 0 1 0 0 2 2 3 
 % 13,6 0,0 1,8 0,0 0,0 2,0 5,3 15,0 
∆Tmx >3oC l.p. 4 0 6 4 9 7 4 6 
 % 18,2 0,0 10,7 4,9 6,6 7,1 10,5 30,0 
∆Tmx >2oC l.p. 6 3 22 12 27 21 13 7 
 % 27,3 8,8 39,3 14,8 19,7 21,4 34,2 35,0 
∆Tmx >1oC l.p. 9 19 47 49 80 43 22 13 
 % 40,9 55,9 83,9 60,5 58,4 43,9 57,9 65,0 
Wszystkie l.p. 22 34 56 81 137 98 38 20 

 
 
 
3.8.  Wnioski wynikające z empirycznych studiów nad zjawiskiem miejskiej 

wyspy ciepła w Łodzi 
 
Automatyzacja systemu pomiarowego klimatu Łodzi wprowadzona przez 

Katedrę Meteorologii i Klimatologii UŁ w końcu 1996 r. pozwoliła na 
zgromadzenie bazy danych empirycznych praktycznie niemożliwej do 
otrzymania za pomocą tradycyjnych metod obserwacji. Dzięki temu możliwa 
stała się analiza danych pomiarowych wykonywanych z dużą rozdzielczością 
czasową. Analiza ta nie tylko potwierdza większość znanych faktów 
dotyczących miejskiej wyspy ciepła, lecz również dostarcza nowych informacji 
o istocie badanego zjawiska. Oprócz rezultatów o charakterze lokalnym, 
pogłębiających zrozumienie termicznych cech klimatu Łodzi, podkreślić należy 
wyniki mające bardziej uniwersalne znaczenie, takie jak: 

1. Wykazanie wpływu czynników mikroklimatycznych na przebieg 
kontrastów termicznych między miastem a terenem zamiejskim. Zwłaszcza w 
ciągu dnia różnice temperatury pomiędzy stacją miejską a zamiejską mogą być 
zarówno dodatnie jak i ujemne, zależnie od uwarunkowań radiacyjnych. 
Rezultat ten podważa celowość debaty o powstawaniu negatywnej miejskiej 
wyspy ciepła we wczesnych godzinach porannych. 

2. Określenie typowego przebiegu dobowego natężenia miejskiej wyspy 
ciepła. Dzięki znormalizowaniu przebiegów ∆Tu-r możliwe stało się wyróżnienie 



 49

w tym przebiegu czterech faz występujących praktycznie niezależnie od pory 
roku. 

3. Zwrócenie uwagi na fakt, iż duże różnice temperatury między 
posterunkami pomiarowymi, które mogą się pojawiać zarówno w dzień jak i w 
nocy, nie zawsze są wynikiem oddziaływania miasta na klimat lokalny. 

Ostatni z wymienionych rezultatów skłania do zastanowienia nad definicją 
zjawiska miejskiej wyspy ciepła. Jest to problem dosyć istotny, gdyż z definicji 
zjawiska wynika wybór przypadków poddawanych następnie analizie 
statystycznej. W świetle przestawionych rezultatów pojawiają się co najmniej 
trzy potencjalne sposoby wydzielania epizodów miejskiej wyspy ciepła: 

1. Określenie miejskiej wyspy ciepła jedynie na podstawie różnicy 
temperatury między miastem a terenem zamiejskim. Definiując UHI w ten 
sposób włącza się do analizy przypadki praktycznie nie związane ze specyfiką 
terenów zurbanizowanych. Definicja taka jest jednak wyjątkowo wygodna do 
praktycznego wykorzystania przy dużej liczbie danych pochodzących ze stacji 
automatycznych. Ponadto pozwala ona na uniknięcie arbitralnego wyboru 
przypadków UHI.  

2. Definicja oparta na fizycznych procesach prowadzących do 
indywidualności termicznej miasta. Zawęża ona pojęcie miejskiej wyspy ciepła 
do kontrastów termicznych będących wynikiem fizycznych cech zabudowy 
miejskiej. Definicja taka uwzględnia zarówno mniejsze wychładzanie miasta 
przy pogodzie radiacyjnej, jak i pogłębianie się kontrastów termicznych 
wywołane bezwładnością cieplną miasta przy silnej adwekcji chłodu (lub efekt 
odwrotny). Jest ona jednak niewygodna do praktycznych zastosowań ze względu 
na trudności w ilościowym rozgraniczeniu wpływu miasta od mezoskalowej 
zmienności pola temperatury. Zgodnie z taką definicją miejska wyspa ciepła 
może pojawiać się również w dzień podczas adwekcji chłodu. Dodatkową wadą 
uwzględniania czynnika adwekcyjnego jest jego losowy charakter, co 
wprowadza zaburzenia w dobowym przebiegu temperatury i uniemożliwia 
określenie jego „typowego” wpływu na natężenie UHI.  

3. W przypadku studiów porównawczych i modeli statystycznych stosowne 
jest jeszcze większe zawężenie pojęcia miejskiej wyspy ciepła do kontrastów 
termicznych wywołanych przez zabudowę miejską, pojawiających się przy 
stałych warunkach meteorologicznych. Definicja taka pozwala na określenie 
typowego przebiegu temperatury na stacji miejskiej i zamiejskiej oraz 
oszacowanie wpływu miasta przy podobnych warunkach meteorologicznych. 
Najczęściej w centrum uwagi znajdują się wtedy pogodne noce z czysto 
radiacyjnym typem pogody. Stałość warunków meteorologicznych daje szansę 
porównywania intensywności wyspy ciepła miast o różnej morfologii, co 
prowadzić może do stworzenia uogólnionego modelu UHI. Możliwe są wtedy 
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również studia porównawcze nad wpływem różnych typów zabudowy na nocne 
wychładzanie terenów zurbanizowanych. Wadą tak zawężonej definicji jest 
wykluczenie z analizy wszystkich pozostałych przypadków, co czyni uboższą 
klimatologiczną informację o zróżnicowaniu termicznym między miastem  
a terenem zamiejskim (wyłączone z analizy mogą być wtedy przypadki 
ekstremalnie dużych wartości UHI związanych z adwekcją).  

Problemy wynikające z precyzyjnego określenia zjawiska miejskiej wyspy 
ciepła są stosunkowo mało istotne w przypadku pojedynczych opracowań 
ukierunkowanych na poznanie specyficznych cech reżimu termicznego miasta. 
Powodują one jednak pewne trudności w syntezie wiadomości o klimacie 
terenów zurbanizowanych. 

Złożona geneza kontrastów termicznych między miastem a terenem 
zamiejskim nakłada również pewne uwarunkowania na metodykę pomiarów, 
zwłaszcza w przypadku automatycznych stacji meteorologicznych 
wykonujących pomiary z dużą częstotliwością. Z poznawczego punktu widzenia 
pożądane byłoby stworzenie gęstej sieci pomiarowej obejmującej swym 
zasięgiem nie tylko obszar miasta, lecz również tereny go otaczające. Gęsta sieć 
umożliwiłaby oszacowanie fluktuacji pola temperatury poza granicami terenu 
zurbanizowanego. Pozwoliłoby to stwierdzić na ile różnice temperatur między 
miastem a jego otoczeniem przewyższają naturalną zmienność pola temperatury 
w danych warunkach pogodowych. Niestety, stworzenie sieci tego typu jest  
w praktyce niemożliwe ze względu na wymaganą dużą liczbę stosunkowo 
dokładnych czujników. Wskazane jest jednak tworzenie kilku porównawczych 
stacji zamiejskich rozmieszonych w punktach o różnych cechach 
topoklimatycznych. Mało pomocne są w tym wypadku metody teledetekcyjne, 
gdyż pozwalają głównie na pomiar temperatury powierzchni, a nie powietrza na 
wysokości klatki meteorologicznej. Podobnie pomiary patrolowe nie dostarczają 
pełnych informacji o omówionych procesach ze względu na stosunkowo długi 
czas pojedynczych przejazdów. 
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4.  POMIARY BILANSU CIEPLNEGO W ŁODZI1

 
 
 
 
 
4.1. Historia pomiarów bilansu energetycznego powierzchni czynnej 

w warunkach miejskich 
 
 Bilans energetyczny powierzchni czynnej determinuje wymianę energii 

między podłożem a atmosferą. Rozumiany jest on jako całość stosunków 
wymiany energii między atmosferą a powierzchnią czynną, od których zależą 
zmiany poszczególnych elementów meteorologicznych w przyziemnej warstwie 
powietrza. Poprzez turbulencyjne strumienie ciepła jawnego i utajonego oraz 
promieniowanie długofalowe energia absorbowana przez powierzchnię czynną 
ziemi jest przekazywana do atmosfery. Poznanie bilansu cieplnego ma więc 
fundamentalne znaczenie w zrozumieniu procesów zachodzących w warstwie 
granicznej dowolnego miejsca obserwacji, a informacje o zmianach  
w globalnym rozkładzie strumieni powierzchniowych są kluczowe dla 
przewidywania potencjalnych zmian klimatycznych. Chociaż samo pojęcie 
bilansu cieplnego pojawiło się już w końcu XIX w. w pracach Homena i Krausa 
(Oke 1988), pierwsze próby wprowadzenia koncepcji bilansu cieplnego do 
badań klimatu miasta podjęte zostały przez Sundborga (1951). Pierwsze pomiary 
składników bilansu cieplnego terenów zurbanizowanych pochodzą z Los 
Angeles (Terjung 1970) i Budapesztu (Probald 1971). Pomiary te były jednak 
niekompletne i obarczone stosunkowo dużym błędem wynikającym z niedo-
skonałości technik pomiarowych. W późniejszych latach pojawiło się więcej 
prac poświęconych empirycznemu określeniu składników bilansu cieplnego.  
W większości przypadków badania te prowadzone były dla terenów 
podmiejskich wielkich miast (Vancouver – Kalanda i in. 1980; Oke, McCaughey 
1983; Grimmond 1992; Montreal – Oke 1978; St. Louis – Clarke i in. 1982; 
Ching i in. 1983; Upssala – Oke 1978; Bon – Kerschgens, Hacker 1985; Meksyk 
– Oke i in. 1992). Znacznie mniej pomiarów przeprowadzono dla dzielnic 
handlowych (Clarke i in. 1982; Ching i in. 1983) i śródmiejskich (Coppin 1972; 
Taesler 1980). W wielu z wymienionych prac strumienie turbulencyjne 

                                                 
1 Wyniki pomiarów prezentowane w tym rozdziale pochodzą ze wspólnego eksperymentu 
prowadzonego w Łodzi przez Uniwersytet Indiana (USA) oraz Katedrę Meteorologii i 
Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego. 
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mierzono za pomocą metody Bowena, której poprawność dla terenów 
zurbanizowanych jest dyskusyjna; po pierwsze z powodu założenia o równości 
współczynników wymiany turbulencyjnej dla ciepła i wilgoci, po drugie ze 
względu na nie uwzględnienie w równaniu bilansu cieplnego ciepła 
nagromadzonego w mieście (Grimmond, Oke 1995). Wyjątkowo mało jest 
badań, w których turbulencyjne składniki bilansu cieplnego mierzone były za 
pomocą metod korelacyjnych (Roth, Oke 1994; Grimmond, Oke 1995; 
Grimmond, Oke 1999; Oke i in. 1999). Serie pomiarowe tego typu pochodzą 
głównie z przedmieść miast amerykańskich (niska zabudowa jednorodzinna)  
i dotyczą stosunkowo krótkich okresów pomiarowych. Praktycznie brak jest 
publikacji zawierających informacje o rocznej zmienności bilansu 
energetycznego terenów zurbanizowanych w gęstej zabudowie śródmiejskiej, 
typowej dla większości miast europejskich. Oprócz serii łódzkiej (Offerle i in. 
2002), która w obecnej chwili stanowi bodajże najdłuższą na świecie serię 
pomiarową składników bilansu cieplnego w centrum miasta oraz znacznie 
krótszych pomiarów w Marsylii i Barcelonie (Offerle i in., 2001; Jauregui i in., 
2002), na uwagę zasługuje szeroko zakrojony eksperyment pomiarowy 
prowadzony w Bazylei w ramach projektu badawczego BUBBLE (Basel UrBan 
Boundary Layer Experiment). Pomiary składników bilansu cieplnego 
wykonywane były tam w dwóch miejscach pomiarowych w centrum gęstej 
zabudowy miejskiej od jesieni 2001 do sierpnia 2002 r. Jednakże zaledwie 
wstępne wyniki tego eksperymentu zostały do tej pory opublikowane (Christen 
i in. 2002; Rotach 2002). 

 
 

4.2.  Składniki bilansu energetycznego powierzchni czynnej i metody ich 
pomiaru 

 
W przypadku płaskiego, nie pokrytego szatą rośliną gruntu bilans 

energetyczny powierzchni czynnej przyjmuje klasyczną formę: 
 

Q* = QH + QE + QG,                                                                         (4.1) 
 

gdzie Q* oznacza bilans promieniowania, QH – turbulencyjny strumień ciepła 
jawnego, QE – turbulencyjny strumień ciepła utajonego, QG – strumień ciepła  
w glebie (lub innym podłożu w przypadku powierzchni sztucznych). W przyjętej 
konwencji zapisu po lewej stronie równania dodatnie wartości bilansu 
radiacyjnego określają przychód energii do powierzchni czynnej. Dodatnie 
wartości strumieni po prawej stronie równania oznaczają natomiast utratę ciepła 
na drodze wymiany turbulencyjnej i przewodnictwa cieplnego. Występujący  
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w równaniu (4.1) bilans radiacyjny jest sumą składników krótkofalowych  
i długofalowych: 

 
Q* = K↓ – K↑ + L↓ – L↑ ,               (4.2) 

 
K↓ , K↑ – docierające i odbite od powierzchni ziemi promieniowanie 
krótkofalowe, L↓, L↑ – długofalowe promieniowanie zwrotne atmosfery i pro-
mieniowanie własne ziemi. Bilans w paśmie krótkofalowym (K* = K↓ – K↑ ) 
jest często zapisywany z wykorzystaniem pojęcia albedo (α) oraz natężenia 
bezpośredniego (Ih) i rozproszonego  (ih) promieniowania słonecznego 
padającego na powierzchnię poziomą: 

 
K* = (Ih + ih) ·(1 – α).                    (4.3) 

 
Wszystkie składniki bilansu radiacyjnego mogą być bezpośrednio mierzone za 
pomocą przyrządów aktynometrycznych. Oszacowanie pozostałych składników 
bilansu cieplnego, zwłaszcza turbulencyjnych strumieni ciepła, nastręcza 
znacznie większych trudności. Stosowane są w tym celu różne metody,  
z których trzy można uznać za najbardziej rozpowszechnione (Paszyński i in. 
1999): metoda korelacyjna, metody gradientowe i metoda bilansu cieplnego. 
Najbardziej dokładną jest metoda korelacyjna, w której pionowe strumienie 
ciepła jawnego i utajonego wylicza się bezpośrednio z  ich definicji:  

 
''θρ wcQ pH ⋅⋅= ,               (4.4a) 

 
''qwlQE ⋅⋅= ρ ,             (4.4b) 

 
gdzie ρ oznacza gęstość powietrza, cp – ciepło właściwe powietrza, l – ciepło 
właściwe parowania lub sublimacji. Średnie iloczyny fluktuacji pionowej 
składowej prędkości wiatru, w’, i temperatury potencjalnej, θ’, oraz pionowej 
składowej prędkości wiatru i wilgotności właściwej, q’, wynikają z uśredniania 
Reynoldsa iloczynów tych wielkości i znane są w literaturze pod nazwą 
kinematycznych strumieni ciepła i wilgoci. Analogicznie można zdefiniować 
jeszcze jeden istotny strumień turbulencyjny – strumień pędu: 

 

  ( ) 22/122 '''' ∗⋅−=+⋅−= uvwuwM ρρ .         (4.4c) 
 
Wielkości u’ i v’ oznaczają fluktuacje poziomych składowych prędkości wiatru, 
a u∗ jest tzw. prędkością tarciową. Chociaż turbulencyjny strumień pędu nie jest 
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składnikiem bilansu cieplnego powierzchni czynnej, znajomość prędkości 
tarciowej dostarcza cennych informacji o intensywności turbulencji. Wielkość ta 
jest również wykorzystywana do obliczeń pozostałych strumieni 
turbulencyjnych w metodach pośrednich. W metodzie korelacyjnej fluktuacje 
wymienionych wielkości mierzy się bezpośrednio za pomocą czujników  
o bardzo małej stałej czasowej (wymagana częstotliwość pomiarów jest rzędu 
10Hz). Z punktu widzenia praktycznych zastosowań jest to poważna wada 
metody korelacyjnej, gdyż niezbędne jest w tym wypadku użycie 
specjalistycznych czujników podłączonych do szybkich rejestratorów o dużej 
pamięci operacyjnej. Do pomiarów fluktuacji prędkości wiatru wykorzystuje się 
w metodzie korelacyjnej anemometry soniczne. Zasada działania tych 
przyrządów polega na wysyłaniu sygnału dźwiękowego od emitora do 
odbiornika i obliczaniu składowej prędkości wiatru wzdłuż osi emitor–odbiornik 
na podstawie czasu przebycia drogi przez sygnał. Nowoczesne anemometry 
soniczne pozwalają na obliczenie składowych prędkości wiatru wzdłuż trzech 
prostopadłych osi i dostarczają dodatkowo informacji o fluktuacjach 
temperatury powietrza. Pomiary fluktuacji temperatury powietrza są jednak 
częściej wykonywane za pomocą mikrotermopar o bardzo małej stałej czasowej. 
W pomiarach fluktuacji zawartości pary wodnej wykorzystuje się trzy typy 
urządzeń (Kaimal, Finnigan 1994): czujniki działające na zasadzie pochłaniania 
promieniowania ultrafioletowego o określonej długości fali przez parę wodną 
(najbardziej rozpowszechnione są przyrządy wykorzystujące emitory wodorowe 
lub kryptonowe); czujniki określające zawartość pary wodnej na podstawie 
absorpcji promieniowania podczerwonego oraz mikrofalowe refraktometry,  
w których wykorzystywane jest zjawisko zależności refrakcji powietrza od 
zawartości pary wodnej. Ze względu na stosunkową prostotę budowy, stabilność 
i możliwość wykonywania pomiarów z dużą częstotliwością pierwszy typ 
przyrządów jest najczęściej wykorzystywany. Cały system pomiarowy oprócz 
dużego stopnia komplikacji jest bardzo kosztowny. Dlatego mimo iż metoda 
korelacyjna jest najbardziej poprawna, szerzej wykorzystywana jest ona dopiero 
w ostatnich latach, kiedy rozwój techniczny spowodował relatywne obniżenie 
cen sprzętu, a wzrost mocy obliczeniowej komputerów osobistych pozwolił na 
gromadzenie i obróbkę dużych baz danych.  

Trudności wynikające z zastosowania metody korelacyjnej w badaniach 
terenowych spowodowały rozwój alternatywnych technik. Do najbardziej 
popularnych należą metody gradientowe. Wykorzystują one domknięcie 
pierwszego rzędu ruchu turbulencyjnego atmosfery bazujące na teorii K. Teoria 
ta wykorzystuje analogię do prawa  molekularnego przewodnictwa ciepła, 
zgodnie z którym przepływ ciepła jest skierowany przeciwnie do gradientu 
temperatury (lub bardziej ogólnie: transport dowolnej wielkości jest skierowany 
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przeciwnie do jej gradientu). Wykorzystując teorię K kinematyczne strumienie 
ciepła, wilgoci i pędu można przedstawić jako: 

 

z
Kw H ∂

∂
−=

θθ '' ,                     (4.5a) 

z
qKqw E ∂

∂
−='' ,             (4.5b) 

z
uKuw M ∂

∂
−='' .             (4.5c) 

 
Współczynniki K znane są w literaturze pod różnymi nazwami: 

współczynnik wymiany turbulencyjnej, współczynnik dyfuzji turbulencyjnej, 
współczynnik lepkości turbulencyjnej, współczynnik transportu gradientowego 
lub po prostu współczynnik K. Należy podkreślić, że strumienie określone  
z wykorzystaniem równań (4.5) są tylko pewną parametryzacją rzeczywistych 
strumieni zdefiniowanych przez relacje (4.4). Istnieje duża dowolność  
w określaniu współczynników wymiany turbulencyjnej. Z reguły wyliczane są 
one z dodatkowych równań otrzymanych na drodze empirycznej lub 
teoretycznej. Metody gradientowe są więc „z założenia” obarczone błędem 
wynikającym z niedokładności parametryzacji rzeczywistych strumieni.  
W metodach tych pomiarowi podlegają profile pionowe temperatury, 
wilgotności i wiatru. Strumienie turbulencyjne obliczane są z wykorzystaniem 
równań 4.4, 4.5 oraz wzorów określających współczynniki wymiany turbulen-
cyjnej, przy czym pochodne występujące w równaniach aproksymowane są 
poprzez skończone różnice mierzonych wielkości. Jedną z bardziej popularnych 
metod gradientowych jest metoda wykorzystująca stosunek Bowena, β. 
Wielkość ta zdefiniowana jako stosunek strumienia ciepła jawnego do 
strumienia ciepła utajonego: 

 

E

H

Q
Q

=β ,                 (4.6) 

 
jest ważnym wskaźnikiem klimatycznym. 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).  
W pomiarach składników bilansu cieplnego metodą stosunku Bowena przyjmuje 
się założenie o równości współczynników wymiany turbulencyjnej dla ciepła  
i wilgoci: KH = KE. Przy takim założeniu współczynnik β określony jest poprzez 
stosunek gradientu temperatury do gradientu wilgotności właściwej. 
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Turbulencyjne strumienie ciepła jawnego i utajonego mogą być wyznaczone  
z wykorzystaniem pozostałych składników bilansu, zgodnie z równaniami: 
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Wadą metod gradientowych, oprócz wspomnianych już niedokładności 

wynikających z  parametryzacji współczynników K, są trudności w dokładnym 
wyznaczeniu gradientów temperatury, wilgotności czy prędkości wiatru  
w przypadku intensywnego mieszania. Podczas intensywnej turbulencji pionowe 
gradienty temperatury i wilgotności są niewielkie. Wybór poziomów 
pomiarowych musi być więc kompromisem między dwoma przeciwnie 
działającymi czynnikami. Z jednaj strony duże różnice między poziomami 
pomiarowymi pozwalają na wyznaczenie przyrostów badanych parametrów  
z mniejszym błędem względnym, z drugiej strony pojawiają się problemy 
związane z poprawnością zastępowania różniczek przyrostami skończonymi  
w przypadku nieliniowego wzrostu mierzonej wartości z wysokością.  

Trzecia z podstawowych metod określania strumieni ciepła, nazywana 
„metodą bilansu cieplnego”, może być stosowana w połączeniu z innymi 
metodami i polega na obliczeniu nie mierzonego składnika jako różnicy  
z równania bilansu.  Podstawową wadą wyliczania strumieni tą metodą jest 
sumowanie się w brakującym składniku wszystkich błędów popełnionych przy 
pomiarach składników niezależnych. Należy jeszcze wspomnieć o ewa-
porometrycznych i lizymetrycznych używanych do wyznaczania strumienia 
wilgoci. W badaniach bilansu cieplnego miasta nie mają one jednak większego 
znaczenia ze względu na różnorodność typów powierzchni miejskiej. 

Zastosowanie równania bilansu energetycznego powierzchni czynnej  
w badaniach klimatu miasta wymaga pewnego rozszerzenia wynikającego  
z trudności w zdefiniowaniu powierzchni czynnej dla obszarów o złożonej 
geometrii. Bilans energetyczny określony równaniem (4.1) prawdziwy jest 
jedynie w przypadku płaskiej powierzchni gruntu, nie pokrytej roślinnością.  
W rzeczywistości warunki takie spotyka się stosunkowo rzadko. W większości 
rzeczywistych środowisk trudno jest wydzielić jednolitą, płaską powierzchnię 
czynną. Przykładem tego typu przypadków są obszary pokryte wszelkiego typu 
roślinnością, jak lasy, parki, łąki, uprawy zbóż itp. lub też tereny zurbanizowane. 
Chociaż w skali mikro stosunkowo łatwo można wskazać powierzchnie 
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wymiany energii między atmosferą a podłożem (w mieście będą to np. 
powierzchnie ulic, dachy i ściany budynków, w lesie powierzchnie liści, pnie 
drzew), określenie bilansu energetycznego w większej skali przestrzennej (np. 
dzielnicy, całego miasta, lasu czy pola) wymaga uśrednienia strumieni 
pochodzących od wielu różnych powierzchni. W takim przypadku wygodniej 
jest zastąpić nieskończenie cienką powierzchnię czynną warstwą o pewnej 
skończonej grubości i pojemności cieplnej. W mieście za górną granicę tej 
warstwy uznać można powierzchnię wyznaczoną przez dachy budynków  
i wierzchołki drzew, dół warstwy pokrywa się z powierzchnią ziemi. Zgodnie  
z nomenklaturą wprowadzoną w rozdziale 2 jest to tzw. warstwa dachowa. 
Wydzielenie warstwy dachowej gromadzącej bądź oddającej dostarczane ciepło 
pozwala na zapisanie powierzchniowego bilansu energii w mieście w postaci 
(Oke 1988): 

 
Q* + QF = QH + QE + QG + ∆QS + ∆QA.           (4.8) 

 
Dodatkowe czynniki pojawiające się w równaniu (4.8) to: ciepło sztuczne 
dostarczane do atmosfery na drodze spalania paliw kopalnych i metabolizmu  
– QF, ciepło nagromadzone w mieście na skutek zwiększonej pojemności 
cieplnej budynków, ulic, chodników itp. – ∆QS oraz wypadkowa adwekcja 
ciepła – ∆QA. Te dodatkowe składniki bilansu cieplnego nie mogą być mierzone 
bezpośrednio, lecz muszą być wyliczane za pomocą metod pośrednich.  

Najtrudniejszy do określenia jest czynnik adwekcyjny, ∆QA. W większości 
badań przyjmuje się, iż jest on zaniedbywalnie mały. Warunek ten uzyskuje się 
poprzez odpowiedni wybór miejsca pomiarowego – umieszczenie czujnika na 
wysokości, na której strumienie przyjmują wartości średnie, typowe dla całego 
badanego obszaru. Dodatkowo czujnik musi być tak umieszczony, aby obszar, 
który kształtuje strumienie turbulencyjne, tzw. obszar źródłowy (source area), 
był na tyle duży i homogeniczny, aby wpływ adwekcji był minimalny. Należy 
przy tym pamiętać, że obszar źródłowy badanych strumieni zmienia się  
w zależności od warunków meteorologicznych, głównie od stabilności 
atmosfery. Problem obszaru źródłowego zasygnalizowany przez Pasquilla 
(1972) był szczegółowo dyskutowany w późniejszych pracach (Leclerc, Thurtell 
1990; Schmid, Oke 1990; Schmid i in. 1991; Horst, Weil 1992; Schmid 1994). 
Przyjmuje on z reguły kształt wydłużonej elipsy znajdującej się po nawietrznej 
stronie czujnika (rys. 4.1). Ponieważ trudno określić granice obszaru, który  
w 100% decydowałby o wartościach strumieni mierzonych przez czujnik, 
dlatego w praktyce określa się obszar, który decyduje o wartościach strumieni 
tylko w pewnej ustalonej części. Formuły określające parametry elipsy dla 
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obszaru źródłowego w połowie decydującego o wartościach strumieni znaleźć 
można np. w pracy Schmida i Oke’a (1990).  

 
 

czujnik

d
xm

a

e

kierunek wiatru

 
Rys. 4.1. Obszar źródłowy czujnika strumieni turbulencyjnych: xm – punkt, który w największym 
stopniu wpływa na wartość strumieni; a, d, e – parametry elipsy ograniczającej obszar źródłowy 

 

Ciepło sztuczne dostarczane do atmosfery, QF, określane jest głównie na 
podstawie zużycia energii i ilości spalonych paliw kopalnych. Pierwsze próby 
określenia ciepła sztucznego emitowanego do atmosfery na obszarach 
zurbanizowanych podjęte zostały przez Garnetta i Bacha (1965), Summersa 
(1965) oraz Borsteina (1968). Dla Łodzi obliczenia takie przeprowadzone były 
przez Kłysika (1996). Procedurę określania QF opisała Grimmond (1992). 
Autorka ta podaje szczegółowe wzory na poszczególne składowe ciepła 
sztucznego przyjmując, że jest ono sumą trzech składników (Bach 1970): ciepła 
powstałego na skutek spalania paliwa w silnikach samochodowych QFV, ciepła 
wydzielanego przez źródła stacjonarne QFH, i ciepła wydzielanego na drodze 
metabolizmu QFM.  

Ilość ciepła nagromadzonego w mieście ∆QS obliczana jest najczęściej jako 
reszta z równania bilansu (4.8). Z tego względu wartość ta obarczona jest 
największym błędem powstającym na drodze sumowania się błędów 
pozostałych składników. W przypadku gdy brak jest informacji o wszystkich 
pozostałych składnikach bilansu energetycznego, ciepło nagromadzone  
w mieście może być estymowane na podstawie bilansu radiacyjnego.  
Ze względu na fakt, iż na terenach zurbanizowanych w zależności ∆QS od Q* 
obserwuje się pewne przesunięcie czasowe, najlepsze rezultaty dają 
parametryzacje uwzględniające efekt histerezy. Otrzymuje się je poprzez 
wprowadzenie pochodnej czasowej Q* we wzorze regresyjnym (Oke, Cleugh 
1987; Grimmond i in. 1991, Grimmond, Oke 1999): 
 



 59

3

*

2
*

1 a
t

QaQaQS +
∂

∂
+=∆ .             (4.9) 

 
Parametr a1 jest w tym równaniu współczynnikiem kierunkowym zależności 
∆QS od Q*; parametr a2 określa przesunięcie fazowe między tymi wielkościami, 
a parametr a3 określa wartość ∆QS podczas równoważenia się pozostałych 
składników. 

 
 
4.3. Charakterystyka miejsca obserwacji i systemu pomiarowego 

 
Punkt pomiarowy składników bilansu cieplnego zlokalizowany został na 

budynku Instytutu Nauk o Ziemi (INZ) Uniwersytetu Łódzkiego przy 
ul. Lipowej 81. Znajduje się on na zachodnich krańcach historycznego centrum 
Łodzi. W otoczeniu punktu pomiarowego typowa wysokość najwyższych 
budynków waha się w granicach 15–20 m, natomiast średnia wysokość 
budynków to 7–13 m. Większość budynków jest murowana, dachy pokryte są 
papą lub blachą. Ulice mają typową asfaltową powierzchnię, przyległe chodniki 
ułożone są z płyt betonowych. Dzięki pracom Kłysika (1998) istnieje dla Łodzi 
unikalna baza danych o istotnych z punktu widzenia klimatologii cechach 
charakterystycznych powierzchni miejskiej. Dla regularnej siatki kwadratów  
o boku 0,5 km, pokrywającej obszar całej Łodzi, obliczono procentowy udział 
powierzchni sztucznych (dachy, chodniki, asfalty), powierzchni sztucznych na 
poziomie gruntu, powierzchni dachów, powierzchni dachów budynków 
wyższych niż 10 m, oszacowano średnią wysokość budynków, kubaturę 
budynków, procent zieleni ogółem z rozróżnieniem na zieleń wysoką i niską,  
a także współczynnik szorstkości aerodynamicznej dla pędu (z0M) liczony  
z formuły Lettau’a dla kierunków wiatru N-S i W-E.  

W promieniu 500 m od miejsca pomiarów składników bilansu cieplnego 
roślinność pokrywa 38% powierzchni, przy czym roślinność wysoka (drzewa) 
tylko 6%. Nieco większy obszar (1000–1500 m od miejsca obserwacji) cechuje 
się asymetrią w pokryciu szatą roślinną. W sektorze północno-wschodnim 
stanowi ona zaledwie 10–20% (0,5–3% drzew), w południowo-wschodnim 
wzrasta do 25–35% (4–8% drzew), a na zachód od miejsca pomiarowego 
dochodzi do 30–55% (4–8% drzew). Na południe od miejsca obserwacji, w 
odległości nieco przekraczającej 0,5 km, znajduje się park. Całkowity udział 
powierzchni sztucznych zmienia się od 40–60% w części zachodniej do 70–90% 
w części wschodniej. Powierzchnia zajęta przez budynki to odpowiednio  
10–30% oraz 20–50%. 
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Czujniki do pomiaru składników bilansu cieplnego zainstalowane zostały na 
szczycie 20 metrowego masztu umieszczonego na dachu budynku o wysokości 
17 m (rys. 4.2). Całkowita wysokość, na której umieszczono czujniki, wynosi 
więc ok. 37 m nad poziomem gruntu. Ma to kluczowe znaczenie dla repre-
zentatywności pomiarów. Aby pomiary reprezentowały nie tylko mikro-
klimatyczne cechy bilansu cieplnego powierzchni, nad którą umieszczony został 
sensor (dachu, drogi, trawnika itp.), lecz otoczenia miejsca obserwacji w skali 
lokalnej (obszaru o promieniu 102–103 m), czujnik powinien być umieszczony 
ponad górną granicą powierzchniowej warstwy tarcia (zr). Istnieje wiele metod 
oszacowania wysokości górnej granicy tej warstwy. Najprostsze, bazujące na 
średniej wysokości budynków (zH) mówią, że jest ona równa 2,5zH (Pasquill 
1974) lub 4,5zH (Garratt 1978). Ogólnie przyjętą zasadą jest, że wpływ 
pojedynczej przeszkody obserwuje się do 1,5 jej wysokości. Stosując różne 
metody przedstawione przez Grimmond i Oke’a (1999b) wysokość warstwy 
tarcia dla najbliższego otoczenia posterunku przy ul. Lipowej 81 można 
oszacować na 25–75 m. Daje to podstawę sądzić, że prowadzone pomiary 
charakteryzują bilans energetyczny w skali lokalnej, a nie mikroklimatyczne 
cechy punktu pomiarowego. Promień obszaru źródłowego strumieni 
turbulencyjnych można określić wykorzystując procedurę Schmida (1994) na 
ok. 300 m w przypadku równowagi chwiejnej oraz 600 i 630 m w przypadku 
równowagi obojętnej i stałej (Fortuniak i in. 2001). Skierowane do powierzchni 
ziemi czujniki promieniowania w przeważającej mierze uśredniają 
promieniowanie dochodzące z obszaru o promieniu ok. 110 m wokół masztu 
(rys. 4.4). 

System pomiarowy składników bilansu energetycznego miasta działający  
w Łodzi został w całości zaprojektowany i przygotowany na Uniwersytecie  
w Indiana (USA) przez prof. Sue Grimmond i Briana Offerle. System ten, 
będący własnością Uniwersytetu w Indiana, zamontowany został na maszcie 
INZ w listopadzie 2000 r. Od tego czasu w ramach współpracy pomiędzy 
Katedrą Geografii Uniwersytetu w Indiana a Katedrą Meteorologii i Klimato-
logii Uniwersytetu Łódzkiego prowadzone są w Łodzi systematyczne pomiary 
bilansu cieplnego miasta. Fluktuacje temperatury powietrza i zawartości pary 
wodnej mierzone są za pomocą anemometru sonicznego 3D i higrometru 
kryptonowego. Anemometr soniczny (SWS-211/3K Applied Technologies, Inc.) 
pozwala na pomiar składowych prędkości wiatru wzdłuż trzech prostopadłych 
ścieżek dźwiękowych z częstotliwością 10 Hz (rys. 4.3). Uzyskiwane wartości 
są przekazywane bezpośrednio do komputera przez port szeregowy. Pozostałe 
czujniki podłączone są do rejestratora CR23X (Campbell Scientific Inc.). 
Fluktuacje wilgotności mierzone za pomocą higrometru kryptonowego (KH20 
Campbell Scientific Inc.) i fluktuacje temperatury mierzone za pomocą 
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termopary (Omega T – typ 36 AWG) są również próbkowane z częstotliwością 
10Hz. Co godzinę wartości z anemometru sonicznego, higrometru 
kryptonowego i termopary są zestawiane do jednego pliku. Turbulencyjne 
strumienie ciepła i wilgoci obliczane są raz dziennie dla jednogodzinnych 
przedziałów z użyciem metody korelacyjnej. Ze względu na niedokładności 
wynikające z pewnego oddalenia czujników i potencjalnych rozbieżności w 
czasie pomiaru strumienie wielkości skalarnych obliczane są z przesunięciem 
czasowym z zakresu ±5 s względem danych anemometrycznych dobieranym 
każdorazowo poprzez maksymalizację kowariancji. 

 

 

 
 

Rys. 4.2. Budynek Instytutu Nauk o Ziemi przy ul. Lipowej 81 z zamontowanym na dachu 
masztem pomiarowym (fot. K. Fortuniak) 
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Rys. 4.3. Anemometr soniczny i higrometr k y zam ane na 

go (fo rle) 
 
 

ryptonow ontow szczycie masztu 
pomiarowe t. B. Offe

 
 

Rys. 4.4. Zdjęcie obiektywem typu „rybie oko” ze szczytu masztu  
w kierunku ziemi (fot. K. Fortuniak) 
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Tabe la  4.1 
 

Typ instrumentów i ich lokalizacja 
 

Instrument Producent Okres 
rejestracji

Wysokość nad 
poziomem 
gruntu (m) 

Odległość 
od masztu 

(m) 

Kierunek 
(o od N) 

Anemometr soniczny 3D/ 
Termopara (typ K) 

Applied 
  Technologies, Inc., 
  Boulder, CO, USA 

0,1 s 37,0 0,89 62 

Termopara typu T (36 
AWG, 0,13 mm) 

Omega Engineering, 
  Stamford, CT,USA 0,1 s 37,0 0,91 62 

Hi
Campbell    

grometr kryptonowy 
(KH20) 

  Scientific Inc., 
  Logan, UT, USA 

0,1 s 37,0 0,99 70 

Sonda temperatury  
i wilgotności MP100H  

Rotronics, 
  Huntington, NY 15 min 37,2 0,84 152 

Radiometr CNR1 
Kipp & Zonen, 
  Netherlands 15 min 37,2 0,84 152 

Anemometr RM Young,  
  MI, USA 15 min 37,4 0,61 0 

Czujnik strumieni ciepła 
do gruntu (HFT1) 

Radiation Energy 
  Balance Systems, 
  WA, USA 

15 min −0,05 37  –  

Sonda temperatury gruntu 
(107B) 

Campbell    
  Scientific Inc.,  
  Logan, UT, USA 

15 min −0,05 37  –  

Czujnik ciśnienia 
PTA 427  

Vaisala,  
  Finland 15 min 15 15 62 

 
 
Pozostałe składniki bilansu energetycznego nie wymagają pomiarów z tak 

dużą częstotliwością i są rejestrowane co 15 min. Składniki bilansu radiacyjnego 
są mierzone niezależnie za pomocą radiometru CNR1 (Kipp & Zonen). Składa 
się on z dwóch przeciwnie skierowanych (do góry i do dołu) pyranometrów 
(CM3) służących do pomiarów całkowitego (K↓) i odbitego (K↑) 
promieniowania krótkofalowego i analogicznej pary pyrgeometrów (CG3) 
mierzących składniki bilansu radiacyjnego w zakresie długofalowym: 
promieniowanie zwrotne atmosfery (L↓) i promieniowanie własne powierzchni 
ziemi (L↑). Na trawniku przed budynkiem INZ zamontowane zostały dwa 
czujniki mierzące strumień ciepła do gruntu (HFT1, REBS), temperaturę gruntu 
(107B, Campbell Scientific, Inc) i objętościową zawartość wody w glebie 
(reflektometr CS615 Campbell Scientific, Inc.). Strumienie ciepła do gruntu dla 

nych powierzchni (ulice, chodniki, domy) leżących w obrębie obszaru in
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źródłowego pozostałych czujników nie są mierzone. Dlatego wyniki p
onanych na trawniku

omiarów 
wyk , mimo iż dostarczają cennych informacji o procesach 
zachodzących w gruncie w okolicach miejsca obserwacji nie zostały włączone 
do 

śnienie 
atm

wany (przerwy w dopływie prądu powodujące 
„za

h powstających podczas opadów, gdy zbierająca 
się 

analizy bilansu cieplnego. Uzupełnieniem systemu są czujniki mierzące 
pozostałe parametry meteorologicznie niezbędne do pełnej analizy wyników. 
Dodatkowe informacje o średnich wartościach temperatury i prędkości wiatru 
otrzymywane są z sond  MP100H (Rotronic) i RM Young. Na dachu budynku 
zamontowany został deszczomierz (TE525 Texas Electronics) i czujnik 
wilgotności podłoża (leaf wetness sensor – 273 Campbell Scientific). Ci

osferyczne mierzone jest za pomocą sondy PTA427 (Vaisala). Pełną 
charakterystykę czujników i ich rozmieszczenia zawiera tab. 4.1. 

Prezentowany system pomiarowy jest w dużej mierze zautomatyzowany  
i teoretycznie nie wymaga dozoru. Jedynie higrometr kryptonowy powinien być 
regularnie czyszczony ze względu na powstające na skutek opadów i osadów 
zabrudzenie szybek emitora i detektora. W praktyce cały system musi być 
jednak regularnie kontrolo

wieszenie” systemu, przepełnienia dysków dużą liczbą danych, awarie 
sprzętowe), a informacje o strumieniach turbulencyjnych korygowane ze 
względu na błędy wynikające z wrażliwości czujników na warunki 
meteorologiczne. Szczególnie trudno jest zmierzyć strumienie turbulencyjne  
w przypadku występowania wody w stanie skondensowanym. Dotyczy to przede 
wszystkim błędów pomiarowyc

na szybkach higrometru woda powoduje nierealne zawyżanie wartości. 
Kropelki deszczu przelatujące przez ścieżkę dźwiękową anemometru sonicznego 
i woda zbierająca się na jego ramionach negatywnie wpływają na propagację fal 
dźwiękowych i powodują, że podczas deszczu również ten przyrząd często nie 
działa poprawnie. Podobne efekty mogą pojawić się podczas stosunkowo ładnej 
pogody w przypadku wystąpienia rosy, nalotu ciekłego, szronu czy szadzi. Zimą 
woda zamarznięta na końcówkach czujników może uniemożliwiać rzetelne 
pomiary przez stosunkowo długi okres czasu. Jednocześnie należy pamiętać, że 
czujniki umieszczone są na szczycie 20-metrowego masztu znajdującego się na 
dachu pięciokondygnacyjnego budynku, przez co ich czyszczenie jest wysoce 
utrudnione zwłaszcza w warunkach zimowych. Szczególnie wrażliwy na 
zjawiska tego typu jest higrometr kryptonowy, dlatego seria czasowa pomiarów 
strumienia ciepła utajonego w warunkach zimowych charakteryzuje się dużą 
liczbą brakujących lub nierealnych wartości. Ponieważ jednak pomiary bilansu 
cieplnego miasta w zimie należą do rzadkości, nawet tak niedoskonałe dane 
dostarczają cennych informacji.   
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4.4.  Wybrane przypadki dobowego przebiegu składników bilansu  
cieplnego w Łodzi 

 
W celu ilustracji dobowej zmienności składników bilansu energetycznego 

Łodzi wykorzystano dane pochodzące z pomiarów przeprowadzonych w 2001 r. 
W analizie skoncentrowano się na wybranych przypadkach pogodnych dni  
w kolejnych porach roku. Zamieszczenie w opracowaniu szczegółowych opisów 
przebiegów składników bilansu cieplnego w wybranych dniach, a nie tylko ich 
statystycznej syntezy podyktowane zostało następującymi przesłankami: 

1. Unikatowy charakter łódzkiej serii pomiarowej. W przeciwieństwie do 
standardowych parametrów meteorologicznych, dobowa zmienność składników 
bilansu cieplnego na obszarach zurbanizowanych jest bardzo słabo poznana.  
W literaturze przedmiotu znaleźć można jedynie sporadyczne przykłady 
przebiegów tego typu. Dodatkowo pochodzą one z przedmieść, miast  
o odmiennym charakterze urbanistycznym lub też miast położonych w innych 
warunkach klimatycznych. 

2. Potencjalne zastosowanie do weryfikacji modeli numerycznych. 
Większość modeli numerycznych cechuje duża swoboda wyboru parametrów, 
warunków początkowych i brzegowych. Podanie stosunkowo dużej liczby 
informacji o analizowanym przypadku pozwala zminimalizować dowolność tego 
wyboru oraz umożliwia wskazanie prawdopodobnych przyczyn rozbieżności 
między modelem a pomiarami. 

W okresie zimowym dni bezchmurne zdarzają się stosunkowo rzadko. 
Często są one związane z adwekcją mroźnego powietrza o dużej 
przeźroczystości. W styczniu 2001 r. zaobserwowano praktycznie jeden dzień 
odpowiadający temu kryterium – 19 stycznia 2001 (rys. 4.5). Poprzedzający go 
stosunkowo ciepły okres od 2 do 17 stycznia spowodował relaty że 
nagrzanie gruntu. Dlatego po adwekcji ch
tem ła jawnego 

 c gu całej doby. W dniach 17 i 18 stycznia strumienie ciepła jawnego 
–2 –2

wnie du
łodu 17 stycznia 2001 (spadek 

 o ok. 4peratury
ią

oC) obserwowano duże dodatnie strumienie ciep
w
utrzymywały się na poziomie 50 Wm  w nocy i 100 Wm  w dzień. Ciepło 
tracone na drodze turbulencyjnej przewyższało w tych dniach ciepło dostarczane 
na drodze radiacyjnej, które w godzinach południowych dochodziło do  
70–80 Wm–2. W ciągu dwóch dni wychładzania kontrasty termiczne między 
gruntem a powietrzem nieco się zmniejszyły, lecz 19 stycznia QH wciąż było 
większe od zera prawie przez całą dobę. Największe wartości turbulencyjnego 
strumienia ciepła jawnego, sięgające prawie 100 Wm–2, obserwowano  
w godzinach południowych, co jest wynikiem nagrzewania się powierzchni 
czynnej w wyniku pochłaniania promieniowania słonecznego. W południe K↓  
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ys. 4.5. Składniki bilansu energetycznego Łodzi 19 stycznia 2001 r.
 

 
dochodziło do 240 Wm–2, lecz duża różnica między dochodzącym a wy-
emitowanym promieniowaniem długofalowym oraz podwyższona zimą wartość 
albedo (w południe analizowanego dnia wynosząca nieco ponad 12%) 
spowodowały, że bilans radiacyjny nie przekraczał 125 Wm–2. W efekcie,

yjątkiem 2–3 godzin południowych, miasto jako całość traciło energię na 
ogrzewanie stosunkowo zimnego powietrza atmosferycznego (ujemne wartości 
∆Q). Dodatkowo intensywnej wymianie turbulencyjnej sprzyjała dość duża  
w tym dniu prędkość wiatru (5–6 ms–1). Na uwagę zasługuje również przebieg 
QH w godzinach wieczornych i nocnych. Po zachodzie Słońca silne 
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Rys. 4.6. Składniki bilansu energetycznego Łodzi 8 grudnia 2001r. 

 
 
wypromieniowanie długofalowe zaowocowało wychłodzeniem gruntu i lekko 
ujemnymi wartościami QH (grunt chłodniejszy od powietrza). Wzrost 
promieniowania zwrotnego po godz. 21 spowodował, iż strumień ciepła z gruntu 
nie był równoważony przez bilans radiacyjny, lecz przez większe wartości QH.   

Podobny przypadek bezchmurnego dnia zimowego zanotowano 8 XII 
2001 r. (rys. 4.6). Również i ta doba cechuje się przewagą dodatnich wartości 
QH, będącą wynikiem zalegania chłodnej masy powietrza (temperatura 
powietrza od –4oC w południe do –10oC w nocy) nad ciepłym miastem. 
Jednakże ze  względu na słaby wiatr (ok. 1 ms–1) same tylko różnice temperatury 
między podłożem a powietrzem nie doprowadziły do powstania silnych 
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strumieni turbulencyjnych – w ciągu dnia QH wynosiło ok. 60 Wm–2, w nocy 
jego wartość spadała do 0–20 Wm–2. Słaba turbulencja (prędkość tarciowa na 
poziomie 0,1 ms–1) i brak chmur sprzyjały natomiast powstaniu w nocy z 7 na 8 
grudnia dobrze wykształconej miejskiej wyspy ciepła. Zanotowano wtedy jeden 
z najsilniejszych przypadków miejskiej wyspy ciepła w całym roku. Na skutek 
wypromieniowania energii kontrasty termiczne między miastem i terenem 
zam

owstanie dodatniego strumienia ciepła utajonego. Chociaż pomiary QE 
obarczone są dużym błędem pomiarowym, to dla przeważającej części doby 
jego wartość można oszacować na 20–30 Wm–2, z wyjątkiem wczesnych godzin 
popołudniowych, kiedy to QE osiągnęło maksimum dobowe wzrastając do ok. 
70 Wm–2. Mały przychód energii na drodze radiacyjnej (najwyższa wartość 
Q* = 76 Wm–2), będący wynikiem niskiego położenia Słońca w końcu grudnia i 
podwyższonego przez śnieg albedo (23% dla godzin południowych) powoduje, 
że również w tym przypadku miasto praktycznie tylko oddaje ciepło do 
atmosfery (∆Q<0 przez całą dobę). Ta duża ilość ciepła oddawanego atmosferze 
przez miasto była w tym przypadku prawdopodobnie jednym  
z głównych czynników prowadzących do powstania tak silnych kontrastów 
termicznych między miastem a terenem zamiejskim. 

Kolejny bezchmurny dzień zimowy to 11 lutego 2001 r. (rys. 4.7). Niskie 
temperatury powietrza w pierwszej połowie doby następujące po stosunkowo 
ciepłym okresie 6–10 lutego i słaby wiatr o prędkości w nocy ok. 1,5 ms–1 
powodowały, podobnie jak w poprzednich przypadkach, że mimo iż bilans 
radiacyjny spadł prawie do –100 Wm–2, strumień ciepła jawnego oscylował  
w okolicach zera, jedynie przed wschodem Słońca osiągając –14 Wm–2. Bilans 
radiacyjny był więc praktycznie prawie w całości rekompensowany przez ciepło 
oddawane przez miasto do atmosfery. Ta miejska nadwyżka ciepła przy słabej 
turbulencji (prędkość tarciowa w nocy równa 0,1–0,2 ms–1) i bezchmurnym 
niebie również i w tym przypadku doprowadziła do powstania dobrze 
wykształconej miejskiej wyspy ciepła o intensywności przekraczającej 3,5oC. Po 
wschodzie Słońca nagrzanie powierzchni czynnej spowodowało intensyfikację 
turbulencyjnej wymiany ciepła między podłożem a atmosferą i wzrost QH do 
108 Wm–2. Po zachodzie Słońca QH przyjmowało wartości ujemne – ciepło było 
przekazywane od atmosfery do podłoża. Należy zauważyć, że efekt ten 
obserwowany był mimo słabszego niż w pierwszej części doby wy ładzania 
radiacyjnego – –2 Wm–2  

iejskim narastały przez całą noc. Przed wschodem Słońca różnice 
temperatury między stacją meteorologiczną Łódź Lublinek a punktem 
pomiarowym przy ul. Lipowej dochodziły prawie do 5oC. Procesy sublimacji  
z zalegającej pokrywy śnieżnej oraz parowania z roztapianej przez Słońce 
powierzchniowej warstwy śniegu i śniegu stopionego na ulicach, powodowały 
p

ch
Q* wzrastało od –80 Wm  o godz. 17 do zaledwie –10 
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o północy. Niższe niż w pierwszej połowie doby wartości QH były w tym 
przypadku wynikiem adwekcji ciepłego powietrza (wzrost temperatury  
o ok. 4oC). Mimo iż powierzchnia gruntu nie wychładzała się tak bardzo, napływ 
ciepłego powietrza powodował zwiększanie różnic temperatury między 
atmosferą a podłożem. Przy wzroście prędkości wiatru do ok. 4 ms–1 
intensyfikującym turbulencję zaowocowało to ujemnymi wartościami QH. 

Z początkiem wiosny bezpośrednie promieniowanie słoneczne w dni 
pogodne zaczyna wyraźnie przewyższać długofalowe składniki bilansu 
promieniowania. Dzięki temu K↓ w znacznym stopniu determinuje dobowy 
bilans energetyczny miejsca obserwacji. W południe 7 marca (rys. 4.8) wartości 
K↓ osiągnęły 550 Wm–2. Przy efektywnym promieniowaniu długofalowym 
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Rys. 4.7. Składniki bilansu energetycznego Łodzi 11 lutego 2001 r. 
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równym –117 Wm–2 i albedo nieco ponad 8% bilans radiacyjny wynosił 
Q* = 387 Wm–2. Bilans ten nie był zrównoważony przez turbulencyjne 
strumienie ciepła. Strumień ciepła jawnego osiągnął maksimum (ok. 100 Wm–2) 
tuż przed południem, w nocy spadając do –40 Wm–2, przy czym – podobnie jak 
w poprzednio omawianym przypadku – zaobserwować tu można asymetrię 
wynikającą ze stopniowego ogrzewania się masy powietrza.  

Na uwagę zasługuje stosunkowo duży strumień ciepła utajonego, który na 
terenach zurbanizowanych często uznawany jest za zaniedbywalnie mały. Jego 
najwyższe wartości notowane we wczesnych godzinach popołudniowych 
(62 Wm–2) były praktycznie równe QH. Dodatni dobowy bilans energetyczny 
(1,29 MJm–2 w ciągu doby) i słaba adwekcja ciepła powodowały stopniowe 
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Rys. 4.8. Składniki bilansu energetycznego Łodzi 7 marca 2001 r. 
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ogrzewanie atmosfery. W całym okresie radiacyjnej pogody utrzymującej się  
w dniach 6–10 marca obserwowano wzrost temperatury powietrza średnio  
o 2,3oC na dzień. Stopniowe ogrzewanie się atmosfery widoczne jest również we 
wzroście promieniowania długofalowego atmosfery od ok. 220 Wm–2 na 
początku omawianej doby do ok. 245 Wm–2 po upływie 24 godz. Słaby wiatr  
i brak zachmurzenia spowodowały ponadto, że nocą z 5 na 6 i z 6 na 7 marca 
obserwowano dobrze wykształconą miejską wyspę ciepła o intensywności  
2–3oC. W kolejnych dniach wzrost prędkości wiatru uniemożliwiał 
występowanie tego zjawiska.  

Klasyczny przykład pogodnego dnia kończącego stosunkowo chłodny  
i wilgotny okres pochodzi z 28 marca 2001 r. (rys. 4.9). W zalegającej wtedy  
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R s. 4.9. Składniki bilansu energetycznego Łodzi 28 marca 2001 r. y
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nad Łodzią chłodnej masie powietrza o dużej przeźroczystości K↓ osiągało 
wysokie jak na tę porę roku wartości (dochodzące do 722 Wm–2),  
w przeciwieństwie do  stosunkowo słabego promieniowania zwrotnego 
atmosfery (w południe L↓ = 222 Wm–2). Zalegająca jeszcze miejscami pokrywa 
śnieżna powodowała lekkie podwyższenie albedo do 12–15% w godzinach 
południowych. Czynniki te ustaliły bilans radiacyjny na poziomie 495 Wm–2  
w południe i –102 Wm–2 w nocy. Turbulencyjne strumienie ciepła mają w tym 
dniu typowy przebieg. Na uwagę zasługuje strumień ciepła utajonego, wyraźnie 
większy od zera prawie przez całą dobę. Utrzymywał się on na poziomie  
od ok. 25 Wm–2 w nocy, w dzień dochodząc do –2

–2
75 Wm . Przy strumieniu QH 

osią jącym w południe ok. 235 Wm  stosunek Bowena w ciągu dnia wynosił 
ok. 2,8–3,0. Mimo stosunkowo dużej prędkości wiatru (powyżej 3 ms–1) 
turbulencyjny strumień ciepła spadał w nocy praktycznie do zera, co świadczy  
o małych kontrastach między temperaturą podłoża a atmosfery. Stosunkowo 
intensywna turbulencja (u* w nocy równe 0,4 ms–1) uniemożliwia powstanie 
miejskiej wyspy ciepła. Zjawisko to o intensywności ok. 4oC obserwowane było 
natomiast dzień wcześniej, w nocy z 26 na 27 marca, kiedy prędkość wiatru 
spadała poniżej 1 ms–1. Dzień ten charakteryzował się bardzo podobnym do 
przedstawionego przebiegiem składników bilansu cieplnego. Jedynie  
w godzinach popołudniowych przedstawiony obraz zaburzony został 
pojawieniem się pokrywy chmur.  

Utrzymująca się przez cztery kolejne dni (30 kwietnia – 3 maja 2001 r.) 
bezchmurna pogoda umożliwia przedstawienie typowych wartości bilansu 
energetycznego dla przełomu kwietnia i maja przy sprzyjających warunkach 
pogodowych (rys. 4.10). Pierwsze dwa dni cechuje typowo radiacyjna, gorąca 
jak na tę porę roku pogoda z dobrze wykształconym dobowym przebiegiem 
prędkości wiatru (od ok. 2 ms–1 w nocy do ok. 6 ms–1 w dzień) i średnią 
temperaturą dobową 19,1oC. Podczas dwóch kolejnych dni średnia temperatura 
spadła do 15,7oC, a wiatr utrzymywał się na stałym poziomie 3–4 ms–1 bez 
wyraźnego cyklu dobowego. W całym badanym okresie bezpośrednie 
promieniowanie słoneczne utrzymywało się na poziomie ok. 800 Wm–2, 
osiągając najwyższe wartości 3 maja – 851 Wm–2. Całkowity bilans radiacyjny 
przy albedo wynoszącym dla godzin południowych 7% osiągał w południe  
ok. 600 Wm–2 z maksimum w dniu 3 maja równym 634 Wm–2. Tego też dnia 
turbulencyjny strumień ciepła jawnego przekroczył 400 Wm–2, osiągając 
rekordową w całym roku wartość 417 Wm–2. Jest to ponad dwukrotnie więcej 
niż całkowite promieniowanie słoneczne dochodzące do powierzchni ziemi  
w bezchmurne zimowe południe. W pozostałych dniach QH nie os gało tak 
du h 
3 H 

ga

ią
żych wartości, chociaż notowane we wczesnych godzinach popołudniowyc

00–350 Wm–2 i tak należy uznać za bardzo wysokie. Dobowy przebieg Q
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charakteryzował się stosunkowo łagodnym wzrostem od wartości bliskich zeru  
o świcie do wspomnianego maksimum ok. godziny 12–15. Następnie 
obserwowany był dosyć szybki spadek QH do zachodu Słońca. Nocą strumień 
ciepła jawnego przyjmował lekko ujemne wartości. W przeciwieństwie do QH 
strumień ciepła utajonego był dodatni przez całą dobę osiągając od ok. 25 Wm–2 
w nocy do ok. 75 Wm–2 w południe. Najwyższe wartości QE, nieco 
przekraczające 100 Wm–2, obserwowane były 2 maja. Mimo sprzyjających 
warunków radiacyjnych, w omawianym okresie miejska wyspa ciepła była 
stosunkowo słabo wykształcona sięgając ok. 2oC, co było wynikiem prędkości 
wiatru z reguły przekraczających w nocy 2 ms–1. 
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Rys. 4.10. Składniki bilansu energetycznego Łodzi – wartości średnie z bezchmurnego okresu 

30 kwietnia – 3 maja 2001 r. 
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W dniu 7 lipca 2001 r. strumień ciepła jawnego ponownie osiągnął jedną  
z rekordowych wartości równą 397 Wm–2 (rys. 4.11). Jest to druga co do 
wielkości wartość QH z zanotowanych w 2001 r. Oba dni (7 lipca i 3 maja) 
cechują podobne wartości całkowitego promieniowania słonecznego i podobny 
bilans radiacyjny, chociaż ze względu na wyższe temperatury atmosfery  
i powierzchni gruntu (średnia dobowa temperatura powietrza 7 lipca równa 
24,1oC, a 3 maja 15,8oC), długofalowe składniki promieniowania były 7 maja 
zdecydowanie wyższe – L↓ zmieniało się od 345 Wm–2 o godz. 5.15 do 
403 Wm–2 o 14.15; L↑ od 419 Wm–2 również o godz. 5.15 do 531 Wm–2 o 14.00 
(odpowiednie wartości 3 maja to 270 Wm–2 i 327 Wm–2 w przypadku L↓ oraz 
363 Wm–2 i 481 Wm–2 w przypadku L↑). Dobowy przebieg QH charakteryzuje  
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Rys. 4.11. Składniki bilansu energetycznego Łodzi 7 lipca 2001 r. 
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się bardziej ostrym niż w poprzednim przypadku maksimum spowodowanym 
głównie szybszym jego spadkiem przed zachodem Słońca.  

W nocy QH przyjmuje zerowe lub lekko ujemne (do –28 Wm–2) wartości.  
W porównaniu z przykładem z przełomu kwietnia i maja strumień ciepła 
utajonego był w omawianym dniu zdecydowanie silniejszy, sięgając 190 Wm–2. 
Stanowi to prawie połowę QH, podczas gdy poprzednio stosunek Bowena  
w południe wynosił aż 4,5. Analizowany przypadek cechuje się typowym 
przebiegiem dobowym strumienia ciepła utajonego z wyraźnym maksimum  
w ciągu dnia i nocnym minimum. Jednakże nawet w ciągu nocy QH praktycznie 
nie spada poniżej zera, co świadczy o przewadze procesów parowania nad 
kondensacją. Stosunkowo intensywna turbulencja w ciągu nocy (u* = 0,4 ms–1,  
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Rys. 4.12. Składniki bilansu energetycznego Łodzi 19 sierpnia 2001 r. 
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v = 1,5 ms–1) znacznie zredukowała w tym dniu potencjalne kontrasty termiczne 
między miastem a terenem zamiejskim. Maksymalne różnice temperatury 
wahały się nad ranem zaledwie na poziomie 2oC. 

Udział ciepła utajonego jest jeszcze bardziej istotny 19 sierpnia (rys. 4.12). 
Mimo iż w poprzedzającym ten dzień okresie nie notowano znacznych opadów, 
QE osiąga wartości zbliżone QH zwłaszcza w godzinach przedpołudniowych, 
kiedy jego wartość przekroczyła 170 Wm–2. Po maksimum występującym 
między godz. 11 a 12 ilość ciepła zużytego na procesy parowania maleje prawie 
do zera o godz. 18, utrzymując się w nocy na poziomie ok. 20 Wm–2. W tym 
upalnym dniu (średnia temperatura dobowa wynosiła 24oC) docierające do 
powierzchni ziemi promieniowanie słoneczne przyjmowało stosunkowo niskie 
wartości, nie przekraczając 720 Wm–2. Duże wartości cechowały natomiast pro-
mieniowanie długofalowe: L↑ dochodziło do 405 Wm–2, a L↓ aż do 525 Wm–2. 
Mimo stosunkowo dużych strat ciepła na parowanie, podobnie jak w po-
przednich przypadkach w ciągu dnia następowała akumulacja ciepła 
otrzymywanego na drodze radiacyjnej. Dodatnie ∆Q występowało mniej więcej 
od godz. 6 do 15. W godzinach południowych ciepło tracone na drodze 
turbulencyjnej stanowiło 60–70% energii dostarczanej w wyniku bilansu 
radiacyjnego. Nocą, ze względu na słabe strumienie turbulencyjne, prawie cała 
wypromieniowywana energia jest równoważona przez ∆Q. Stosunkowo 
niewielkie efektywne wypromieniowanie w nocy z 18 na 19 sierpnia,  
a zwłaszcza pojawienie się po godz. 3 rano niewielkiego zachmurzenia, 
uniemożliwiło – mimo niezbyt silnego wiatru (ok. 1,5 ms–1) – tworzenie się 
miejskiej wyspy ciepła. Zjawisko to obserwowane było dopiero kolejnej nocy, 
kiedy bilans radiacyjny spadał prawie do –100 Wm–2, a prędkość wiatru była  
o 0,5 ms–1 niższa. 20 marca przed świtem różnice temperatury między centrum 
Łodzi a zamiejską stacją meteorologiczną dochodziły do 2,5oC. 

Stosunkowo pochmurny i deszczowy wrzesień 2001 r. spowodował, że 
przypadki bezchmurnych dni jesiennych pojawiły się dopiero w październiku.  
Interesujący przykład ciepłego jesiennego dnia poprzedzonego stosunkowo 
długim okresem chłodów pochodzi z 3 października 2001 r. (rys. 4.13). Znaczne 
wychłodzenie gruntu w poprzednich dniach przy stosunkowo dużej prędkości 
wiatru doprowadziło do wyjątkowo niskich, jak na pogodny dzień, wartości QH. 
Jest to szczególnie dobrze widoczne nocą, w pierwszej połowie doby. Strumień 
ciepła jawnego spadał wtedy poniżej –50 Wm–2. Dopiero dwie godziny po 
wschodzie Słońca QH osiągnęło wartości dodatnie. Mimo stosunkowo silnego 
nagrzewania radiacyjnego niska temperatura głębszych warstw gruntu 
powodowała, że znaczna część ciepła dostarczanego do powierzchni na drodze 
promieniowania zużywana była  na ogrzewanie podłoża. W ciągu dnia ∆Q 
dochodził –2 jnego, o do 273 Wm , co stanowi ponad 70% bilansu radiacy
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natomiast strumień ciepła jawnego nie przekroczył w ciągu dnia 75 Wm–2. Duża 
prędkość wiatru i niska wilgotność powietrza intensyfikowała parowanie. 
Strumień ciepła utajonego był dodatni prawie przez całą dobę, w ciągu dnia 
osiągając wartości zbliżone do QH.  Po godz. 18 nastąpił wzrost zachmurzenia  
i spadek prędkości wiatru z 4–5 ms–1 do ok. 1 ms–1. Jednocześnie obserwowano 
gwałtowny spadek temperatury i niewielki opad, który zwiększył parowanie  
i spowodował wzrost strumienia ciepła utajonego. W ostatnich godzinach doby 
widoczny był wyraźny zanik turbulencji (w godz. 21–22 prędkość tarciowa 
spadła do zaledwie 0,07 ms–1) związany z niewielką prędkością wiatru i brakiem 
wyraźnych kontrastów termicznych. Mimo zaniku turbulencji tworzenie się 
miejskiej wyspy ciepła w nocy z 3 na 4 października zahamowane zostało przez  
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Rys. 4.13. Składniki bilansu energetycznego Łodzi 3 października 2001 r. 
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wzrost zachmurzenia powodujący spadek promieniowania efektywnego  
do poziomu zaledwie 15 Wm–2. Podobny przypadek bezchmurnego, ciepłego 
dnia po okresie chłodów obserwowany był 31 października. W tym dniu 
strumień ciepła jawnego w południe nie przekroczył 22 Wm–2, nocą spadając  
do –70 Wm–2. Strumień ciepła utajonego nocą przyjmował lekko dodatnie 
wartości, przed południem dochodząc do 52 Wm–2. Przy bilansie radiacyjnym 
sięgającym w południe 200 Wm–2 ciepło gromadzone przez miasto stanowiło aż 
86% (171 Wm–2). 

Przykład przeciwnej sytuacji synoptycznej (adwekcji chłodu) pochodzi z 24 
października 2001 r. (rys. 4.14). W poprzedzających ten dzień tygodniach 
średnia temperatura dobowa utrzymywała się na poziomie ok. 10oC, podczas  
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Rys. 4.14. Składniki bilansu energetycznego Łodzi 24 października 2001 r. 
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gdy w analizowanym dniu spadła do 2oC, jedynie w południe dochodz
–1

 
k. 1 C. Ze względu na duże przegrzanie podłoża strumień ciepła jawnego 

prawie równoważ , dochodz  godz. 12 a 13 do 
236 Wm–2 ( H * 9 rze ks ęś y o tracone na drodze 
turbulencyjnej przewyż  o ta e w ku bso  
promieniowania. Jedynie przed południem ∆Q przyjmowało lekko dodatnie 
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dniach są charakterystyki dobowych sum energii otrzymywanych lub traco
przez miasto oraz wartości albedo i stosunku Bowena liczone dla go

udniowych (tab. 4.2). Zestawione dane potwierdzają typowe prawidłowości 
rocznej zmienności bilansu radiacyjnego – w miesiącach zimowych ujemne 
wartości Q* owocują wychładzaniem powierzchni czynnej na drodze 
radiacyjnej, latem podłoże akumuluje ciepło na skutek dużych dodatnich 
wartości Q* będących wynikiem znacznego dopłyu energii na drodze 
promieniowania krótkofalowego. Turbulencyjna wymiana energii, zarówno  
w postaci ciepła jawnego jak i utajonego, powoduje utratę ciepła przez podłoże  
– jedynie w przypadku silnego wychłodzenia gruntu dobowe sumy energii 
traconej w ten sposób mogą osiągnąć wartość zerową. Na podkreślenie zasługuje 
fakt uwalniania przez miasto dużej ilości ciepła w warunkach zimowych. Zimą 
∆Q osiąga duże ujemne wartości przekraczające znacznie ilość energii 
dostarczanej na drodze promieniowania słonecznego, co świadczy o znaczącej 
roli ciepła sztucznego. 
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Tabe la  4.2 
 
Sumy dobowe energii (w MJm–2) otrzymywane lub tracone przez miasto za pośrednictwem 
poszczególnych strumieni oraz wartości albedo i stosunku Bowena dla godzin południowych 
                                                      (10–14) w wybranych dniach 2001 r. 

data ΣK↓ ΣK↑ α

 

10–14 ΣL↓ ΣL↑ ΣQ* ΣQH ΣQE β10–14 ∆Q 

19 I 4,0 –0,6 13,9 19,4 –25,5 –2,69 –3,0   –   – –5,7 

11 II 7,6 –0,8 9,6 21,2 –27,6 0,30 –1,6   –   – –1,3 

7 III 12,4 –1,0 8,0 20,7 –28,6 3,42 –1,0 –0,9 3,4 1,5 

28 III 18,9 –2,7 13,8 19,2 –27,3 8,09 –6,6 –3,3 3,0 –1,8 

30 IV – 4 V 24,3 –1,8 7,1 27,5 –36,8 13,23 –10,2 –3,3 4,8 –0,3 

7 VII 27,1 –2,3 7,6 32,2 –40,7 16,26 –10,2 –6,3 2,5 –0,2 

19 VIII 20,7 –1,8 8,0 32,8 –40,4 11,33 –5,3 –4,9 1,5 1,1 

3 X 12,4 –1,2 8,8 30,8 –36,5 5,48 0,0 –2,1 1,1 3,2 

24 X 9,5 –1,2 10,8 19,9 –28,6 –0,43 –4,4 –2,2 3,9 –7,0 

8 XII 3,4 –0,9 23,5 18,0 –24,6 –4,02 –2,1 –2,3 1,2 –8,4 

 
 

 
4.5. Podsumowanie rocznej serii pomiarowej bilansu cieplnego Łodzi  

 
Chociaż jednoroczny okres pomiarowy jest zbyt krótki, aby przedstawić 

charakterystykę zmienności rocznej składników bilansu cieplnego Łodzi, 
przytoczone przykłady, a także analiza pozostałych dni pozwalają zauważyć 
pewne cechy charakterystyczne zarówno przebiegu dobowego, jak i rocznego 
omawianych strumieni.  

Stosunkowo najlepiej poznane jest dochodzące do powierzchni ziemi 
promieniowanie krótkofalowe. Pomiary K↓ prowadzone są w Łodzi od ponad  
5 lat i były przedmiotem odrębnych analiz (np. Postawczyńska, Fortuniak 1998). 
W bezchmurne dni jego wartości w prawdziwe południe zmieniają się od ok. 
200 Wm–2 zimą do nieco ponad 900 Wm–2 latem. W przypadku występowania 
zachmurzenia konwekcyjnego chwilowe wartości K↓ w punkcie pomiarowym 
mogą być jeszcze wyższe (w ekstremalnych przypadkach przekraczając nawet 
1000 Wm–2). Jest to wynikiem efektu lustrzanego chmur, które przy 
odpowiednim ustawieniu nie przesłaniają bezpośredniego promieniowania 
słonecznego docierającego do miernika, a światło od nich odbite daje 
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jednocześnie znacznie większy wkład w promieniowanie całkowite niż 
promieniowanie rozproszone pochodzące od bezchmurnego nieba. W przypadku 
dni

położenia Słońca sprzyjają większemu odbiciu 
pro

 pochmurnych promieniowanie bezpośrednie przyjmuje bardzo niskie 
wartości nawet latem spadając poniżej 100 Wm–2.  

Kolejnym z czynników określających bilans radiacyjny w paśmie 
krótkofalowym jest albedo powierzchni miejskiej. Na punkcie pomiarowym 
przy ul. Lipowej obserwowana jest jego zmienność zarówno w biegu rocznym, 
jak i dobowym. Na zmienność tę ma wpływ wiele czynników, z których trzy 
można uznać za najważniejsze: 

1. Położenie Słońca nad horyzontem. Od kąta padania promieni 
słonecznych zależy zarówno albedo samych powierzchni (dachu, ulicy, ściany), 
jak i albedo całych struktur urbanistycznych, obniżone na skutek pochłaniania 
promieniowania przy wielokrotnym odbiciu (efektywne albedo kanionu 
ulicznego zależy zarówno od jego geometrii, jak i wysokości Słońca).  

2. Występowanie opadów i zaleganie pokrywy śnieżnej. Pokrywa śnieżna  
z oczywistych względów prowadzi do znacznego zwiększenia udziału 
promieniowania odbitego, lecz również sam opad zwilżający powierzchnie 
miejskie zmienia ich właściwości optyczne, co (w zależności od kąta padania 
promieni słonecznych) może prowadzić zarówno do zwiększenia, jak  
i zmniejszenia albedo miejskiego.  

3. Rozwój wegetacji. W miarę pojawiania się liści na drzewach i krzewach, 
wzrostu trawy a następnie ich rozwoju i usychania zmienia się albedo 
powierzchni pokrytych roślinnością. Zmiany te, w zależności od udziału zieleni 
w strukturach miejskich, powodują mniejsze lub większe zmiany wypadkowego 
albedo badanego rejonu miasta. 

W godzinach południowych albedo w okolicach punktu pomiarowego 
zmienia się od poziomu 7% wiosną poprzez 8% latem do ok. 12% późną 
jesienią. Mniej więcej od połowy maja do końca sierpnia utrzymuje się ono na 
poziomie ok. 8%, po czym następuje coraz szybszy wzrost do wymienionych 
12%. Zimą wartość albedo silnie zależy od występowania pokrywy śnieżnej. 
Dodatkowo niskie 

mieniowania w dni pogodne. Dlatego dla sezonu zimowego trudno podać 
charakterystyczne wartości tego parametru, zwłaszcza dysponując jedynie 
krótką serią pomiarową. Zimą 2001 r. notowano wartości zmieniające się  
w bardzo szerokim zakresie, od zaledwie kilku procent do aż prawie 45%. 
Zmiany dobowe albedo na analizowanym punkcie pomiarowym mają typowy 
U-kształtny przebieg. W ciągu dnia obserwuje się stosunkowo szerokie 
minimum z najniższymi wartościami w południe, natomiast przy niższych 
położeniach Słońca następuje coraz szybszy wzrost udziału promieniowania 
odbitego. Przed zachodem Słońca albedo systemu wzrasta od kilku do 



 82

kilkunastu procent. Wartości te mogą być jednak obarczone znacznym błędem 
pomiarowym.  

Składniki długofalowe bilansu radiacyjnego mają sinusoidalny przebieg 
roczny zbliżony do przebiegu temperatury z wyraźnym maksimum latem  
i minimum zimą. W przypadku promieniowania zwrotnego atmosfery, L↓, 
najw

raczają 
100

je 
utrz

yższe wartości obserwowane są w lipcu i w sierpniu przyjmując  
w zależności od stanu atmosfery od ok. 310 Wm–2 w przypadku chłodnej  
i suchej masy powietrza do ok. 420 Wm–2 podczas występowania pokrywy 
niskich chmur. Zimą podczas występowania niskich chmur warstwowych 
promieniowanie to może dochodzić nawet do 340 Wm–2, podczas gdy  
w pogodne noce najczęściej spada ono do ok. 200 Wm–2. Najniższą wartość L↓ 
równą 164 Wm–2 zanotowano 13 grudnia w wyjątkowo chłodnej masie 
powietrza przy temperaturze powietrza –17oC. Podobny przebieg roczny cechuje 
długofalowe promieniowanie własne powierzchni ziemi L↑. Należy zaznaczyć, 
że ponieważ ziemia nie jest ciałem doskonale czarnym, na mierzoną wartość L↑ 
składa się nie tylko promieniowanie własne ziemi wynikające z prawa  
Stefana–Boltzmana, lecz również odbita część promieniowania atmosfery:  
L↑ = εσT4 + (1 – ε) · L↓. Bezwzględne wartości L↑ są wyższe niż L↓ i latem 
wahają się w granicach 380–540 Wm–2, podczas gdy zimą najczęściej obserwuje 
się wartości z przedziału 250–350 Wm–2.  

W bilansie promieniowania długofalowego w ciągu dnia największe różnice 
(do ok. 160 Wm–2) obserwuje się latem, najmniejsze (do ok. 90 Wm–2) zimą. 
Bilans promieniowania długofalowego mierzony w pogodne noce ma słabo 
zaznaczony cykl roczny, a jego bezwzględne wartości rzadko przek

 Wm–2. Całkowity bilans radiacyjny ma przebieg roczny i dobowy ustalony 
w wyniku sumowania się składników długofalowych i krótkofalowych.  
W południe pogodnych dni wartości jego zmieniają się od 100–150 Wm–2 zimą 
do 700–750 Wm–2 latem. Nocą bilans radiacyjny określony jest jedynie przez 
składniki długofalowe. W niezaburzonym przebiegu dobowym minimum Q* 
występuje bezpośrednio po zachodzie Słońca, zwiększając się nieznacznie  
w ciągu całej nocy.  

Turbulencyjne strumienie ciepła charakteryzują się wyraźną zmiennością 
dobową i roczną. W przebiegu dobowym strumień ciepła jawnego osiąga 
maksimum w godzinach południowych. Cechuje go jednak pewna asymetria 
związana z gromadzeniem ciepła przez miasto. Ciepło to powodu

ymywanie się dodatnich wartości QH wieczorem, nawet przy ujemnym 
bilansie radiacyjnym. Latem wartości QH w godzinach południowych utrzymują 
się średnio na poziomie ok. 200 Wm–2, zimą ok. 50 Wm–2 (Offerle i in. 2002).  
W sprzyjających warunkach, jak pokazano na powyższych przykładach, 
strumień ciepła jawnego może być jednak nawet ponad dwukrotnie wyższy. 
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Najniższe w ciągu doby wartości QH obserwowane są nocą, przy czym jego 
bezwzględne wartości zależą zarówno od prędkości wiatru, jak i różnic 
temperatur między atmosferą a podłożem. W przypadku adwekcji chłodu mimo 
radiacyjnego wychładzania powierzchni gruntu strumień ciepła jawnego 
przyjmuje dodatnie wartości dochodzące nawet do 50 Wm–2.  

Strumień ciepła utajonego w Łodzi ma podobny cykl dobowy, z pewną 
tendencją do osiągania maksimum w godzinach przedpołudniowych.  
W odróżnieniu od QH strumień ten charakteryzuje się przeważnie dodatnimi 
wartościami w ciągu całej doby. Nawet nocą QE z reguły nie spada poniżej zera. 
Świadczy to o przewadze procesów parowania nad procesami kondensacji nawet 
w pogodne bezchmurne noce – zjawisko rosy jest stosunkowo rzadko 
obserwowane na terenach zurbanizowanych. Efekt ten jest wynikiem nie tylko 
mniejszego wychłodzenia powierzchni czynnej w mieście i zwiększonego 
mieszania turbulencyjnego, lecz również dużego sztucznego strumienia pary 
wodnej odprowadzanego do atmosfery w wyniku procesów oddychania, spalania 
i nawadniania. W przebiegu rocznym najwyższe wartości QE obserwowane są 
latem w godzinach południowych. Są one wyraźnie niższe niż QH, sięgając 
średnio 110 Wm–2. W sezonie zimowym średnie okołopołudniowe wartości QE 
zbliżone są do analogicznych wartości strumienia ciepła jawnego. W analizo-
wanym roku oba strumienie różnią się nieco występowaniem maksimum 
rocznego. W maju, kiedy QH przyjmuje największe wartości, strumień ciepła 
utaj

czając 1. Za bardziej typowe dla dni pogodnych należy 
jednak uznać wartości z przedziału 1,5–2, chociaż w okresach posusznych β 
może wzrastać nawet do 3–4. Dni poprzedzone okresem intensywnych opadów 
cechuje natomiast większy udział strumienia ciepła utajonego wynikający  
z parowania dobrze uwilgotnionej gleby. Jednakże ze względu na stosunkowo 
niewielki udział powierzchni naturalnych w mieście i odprowadzanie znacznych 
ilości wody przez system kanalizacyjny efekt ten stosunkowo szybko zanika.  

Analiza przebiegów składników bilansu cieplnego w noce charakteryzujące 
się dużą intensywnością miejskiej wyspy ciepła potwierdza powszechnie 
uznawane poglądy o znikomej roli strumieni turbulencyjnych w tworzeniu się 
tego zjawiska. Aby kontrasty termiczne między miastem a terenami zamiejskimi 
mogły osiągnąć kilkustopniowe wartości niezbędne jest silne wychłodzenie 

onego jest stosunkowo niewielki ze względu na nie w pełni wykształconą 
szatę roślinną. Maksymalne (w sensie średnich) wartości QE obserwowane są 
natomiast w lipcu, kiedy drzewa pokryte są dobrze rozwiniętymi liśćmi.  

Różnice w przebiegu rocznym obu strumieni turbulencyjnych determinują 
roczną zmienność stosunku Bowena. Parametr ten osiąga maksymalne wartości 
w maju, średnio utrzymując się w południe na poziomie ok. 3, przy jednoczesnej 
dużej zmienności cechującej cały okres wiosenny. Latem jego wartość spada 
średnio niewiele przekra
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przypowierzchniowych warstw atmosfery. Warunkiem niezbędnym tego 
ychładzania jest duży, ujemny bilans radiacyjny osiągający w nocy wartości 

zbliżon dynie  
w warunkach bezchmur dużej utracie energii 

a drodze promieniowania długofalowego intensywna turbulencja mechaniczna 
dukuje pionowe gradienty temperatury. Dlatego powstanie miejskiej wyspy 
epła uwarunkowane jest stosunkowo małą prędkością wiatru (1–2 ms–1),  
którą związane są niewielkie wartości tensora Reynoldsa (prędkość tarciowa 

,1–0,2 ms–1). Przy tak małych wartościach prędkości tarciowej turbulencyjny 
co inaczej interpretować należy 
 miejską wyspą ciepła wartości 

stru

w
e do –100 Wm–2. Bilans radiacyjny tego rzędu występuje je

nego nieba. Jednak nawet przy tak 
n
re
ci
z 
0
strumień ciepła jawnego jest bliski zeru. Nie
zmierzone w nocach z dobrze wykształconą

mienia ciepła utajonego. Chociaż QE często przyjmuje wtedy znaczące, 
dodatnie wartości (20–30 Wm–2), należy podejrzewać, że w dużej mierze jest to 
wynikiem sztucznego strumienia wilgoci dostarczanego do atmosfery. Strumień 
ten nie jest bezpośrednio związany z utratą ciepła na parowanie, przez co nie ma 
większego wpływu na wychładzanie się powierzchni czynnej. Dlatego 
konstruując numeryczne modele nocnego wychładzania powierzchni ziemi  
w celu badania zjawiska miejskiej wyspy ciepła w pierwszym przybliżeniu 
wystarczające jest ograniczenie bilansu energetycznego do dwóch składników: 
bilansu długofalowego i strumienia ciepła do gruntu (który w prostych modelach 
numerycznych może być interpretowany jako ∆Q).  

 Podsumowując analizę przebiegu składników bilansu energetycznego  
w Łodzi w roku 2001 podkreślić należy ich dużą zmienność w różnych 
sytuacjach synoptycznych. Wartości strumieni ciepła zależą nie tylko od 
aktualnego stanu atmosfery nad miastem, lecz również od przebiegu parametrów 
meteorologicznych w dniach poprzedzających obserwacje. Dlatego wniosko-
wanie oparte jedynie na krótkich, kilkudniowych seriach pomiarowych może 
być obarczone stosunkowo dużym błędem wynikającym z indywidualnych cech 
pogody wybranych dni. 
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5.  MODEL BRYŁOWY BILANSU ENERGETYCZNEGO 
POWIERZCHNI CZYNNEJ 

 
 
 
 
 
5.1. Modele bilansu energetycznego miasta 

 
Konstruowanie modeli numerycznych jest jednym z głównych nurtów badań 

klimatu, w tym także klimatu miasta. Modele te stosowane są zarówno w celu 
lepszego zrozumienia indywidualności klimatu terenów zurbanizowanych, jak  
i w celu udoskonalenia istniejących modeli mezoskalowych. W zależności od 
skali analizowanych procesów modele użyte do badań klimatu miasta można 
podzielić na dwa główne typy (Bornstein 1986): modele ukierunkowane na 
poznanie warstwy granicznej atmosfery nad miastem (Delage, Taylor 1970; 
Atwater 1972; McElroy 1973; Lee, Olfe 1974; Bornstein 1975; Gutman, 
Torrance 1975; Yu, Wagner 1975; Sorbjan 1978; Sorbjan, Uliasz 1982; Seaman 
i in. 1989; Saitoh i in. 1996; Tang, Miao 1998) i modele procesów w warstwie 
dachowej (Myrup 1969; Outcalt 1972; Carlson, Boland 1978; Terjung, 
O’Rourke 1980; Sievers, Zdunkowski 1985; Johnson i in. 1991; Mills 1993; 
Sakakibara 1996;  Arnfield i in. 1998; Ashie i in. 1999; Kondo i in. 1999; Vu  
i in. 1999; Masson 2000; Kusaka i in. 2001; Martilli 2001). Należy jednak 
zaznaczyć, że wiele z wymienionych modeli analizuje oba aspekty 
indywidualności klimatu terenów zurbanizowanych. Ponieważ miejska wyspa 
ciepła jest jednym z najbardziej widocznych przejawów odrębności klimatu 
miast, wiele prac modelowych ukierunkowanych zostało na lepsze zrozumienie 
tego zjawiska, przy czym pierwszy typ modeli wykorzystywany jest przeważnie 
do poznania wpływu wyższej temperatury w mieście na warstwę graniczną 
atmosfery nad miastem, drugi na procesy prowadzące do powstania miejskiej 
wyspy ciepła. W numerycznych symulacjach procesów zachodzących  
w warstwie dachowej wykorzystywane są modele o różnym stopniu złożoności 
(Kusaka i in. 2001). Najbardziej zgeneralizowane modele traktują miasto jako 
jednolitą bryłę materiału (tzw. modele bryłowe lub modele płyty, w angielsko-
języcznej literaturze określane mianem slab models) o cechach fizycznych 
różnych od terenów zamiejskich (Myrup 1969; Outcalt 1972). Modele bryłowe 

ys. 5.1a) są stosowane w celu badania wyizolowanego wpływu takich 
parametrów jak właściwości termiczne podłoża, współczynnik szorstkości 
(r



 86

aerodynamicznej czy zmniejszone albedo na rozwój i intensywność miejskiej 
wyspy ciepła. Proste modele tego typu stosowane są również w celu określenia 
warunków brzegowych modeli warstwy granicznej, przez co pozwalają one na 
testowanie różnych parametryzacji procesów powierzchniowych. Z oczywistych 
względów modele te nie uwzględniają efektów związanych z pochłanianiem 
energii w formach architektonicznych o złożonej geometrii. Ten istotny czynnik 
uwzględniany jest w bardziej zaawansowanych modelach. Najczęściej 
rozważaną strukturą urbanistyczną jest kanion uliczny (Johnson i in. 1991; Mills 
1993; Sakakibara 1996; Arnfield i in. 1998; Montávez i in. 2000), a miasto 
traktowane jest jako złożenie wielu kanionów (Masson 2000; Martilli 2001). 
Wypadkowy strumień dowolnego składnika bilansu energetycznego jest 
wynikiem uśrednienia strumieni pochodzących od dachów i wnętrza kanionu.  
W prostszych modelach tego typu, tzw. modelach jednopoziomowych 
(rys. 5.1b), zarówno powierzchnie ulicy jak i ścian traktuje się jako niepodzielną 
całość. Strumień energii z kanionu jest złożeniem strumieni pochodzących  
od ścian i od ulicy. W bardziej złożonych modelach, tzw. wielopoziomowych 
(rys. 5.1c), zarówno ulica jak i ściany są dzielone na segmenty (Sakakibara 
1996; Kondo i in. 1999; Vu i in. 1999; Kusaka i in. 2001). Podział ten może 
mieć na celu zarówno osobną parametryzację strumieni pochodzących  
od różnych typów powierzchni (okna i mur w przypadku ścian budynków czy 

ielopoziomowych jest długi czas obliczeń wynikający z ich złożoności. Duży 
ń komplikacji pociąga ponadto za sobą dużą liczbę parametrów (parametry 

cieplne poszczególnych powierzchni, ich właściwości optyczne, stopień 
wilgotnienia itp.), których wpływy na bilans cieplny miasta powiązane są dużą 

iarów 
powoduje, że parametry wejściowe oraz warunki początkowe w złożonych 

odelach dobierane są w stosunkowo dowolny sposób, tak aby otrzymać 
ie zbyt skomplikowanego modelu często nie 

tylko zwiększa niepotrzebnie czas obliczeń, lecz wręcz utrudnia analizę roli 
pos

 
nast pnie do badań wpływu parametrów charakteryzujących powierzchnię 
miejską n
 

chodnik, trawnik lub powierzchnia szosy w przypadku ulic), jak również lepsze 
odwzorowanie pola temperatury, przy założeniu, że cechy fizyczne ściany  
czy ulicy są takie same we wszystkich punktach. Podstawową wadą modeli 
w
stopie

u
liczba wzajemnych interakcji. Brak dostatecznie szczegółowych pom

m
„poprawne” wyniki. Zastosowan

zczególnych parametrów. Dlatego stopień złożoności modelu powinien być 
uzależniony od studiowanego problemu, a zwłaszcza jego skali czasowo-
przestrzennej. W dalszej części tego rozdziału  przedstawiony zostanie prosty 
model bryłowy bilansu energii powierzchni czynnej. Model ten użyty zostanie

ę
a intensywność miejskiej wyspy ciepła. 
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Rys. 5.1. Typy modeli bilansu energetycznego miasta: a) modele bryłowe, b) modele 
jednopoziomowe, c) modele wielopoziomowe. Q

b)

Q* =  QG.                 (5.1) 
 

W nocy bilans radiacyjny Q* składa się jedynie z bilansu w zakresie 
długofalowym: 

tot – strumień całkowity, Qd – strumień od 
powierzchni dachu, Qk – strumień od kanionu ulicznego, Qs – strumień od ściany, 
                                                              Qu – strumień od ulicy 
 

 
 
5.2. Wychładzanie powierzchni czynnej w pogodne, bezwietrzne noce 

 
 
5.2.1. Podstawy teoretyczne 

 
Zarówno przesłanki teoretyczne (brak wiatru i silnie stała równowaga), jak  

i rezultaty pomiarów (rozdz. 4) wskazują, że w pogodne, bezwietrzne noce 
bilans energetyczny powierzchni czynnej sprowadza się do równania 
uwzględniającego jedynie bilans radiacyjny Q* i strumień ciepła do gruntu QG: 
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L* =  L↓ – L↑ .          

kreślone równaniem ści nastręcza 
wyznaczenie promieniowania zwrotnego atmo W modelowaniu bilansu 
energetycznego powierzchni czynnej warto żna określić albo na 
po  pomi orów empirycznych lub 
sy cznyc wistych danych pomiarowych 
L  w to stosowane 
pr waniu zonych wartości strumieni turbulen-
cy rzebieg ulacjach zgeneralizowanego 
pr obowego s eż wartości L↓ są 
m  W najba a 
długofalowego przy powierzchni ziemi jest obliczany na podstawie procesów 
poc aniania i emisji promieniowania w wielu cienkich warstwach atmosfery 
(Pie

prz

      (5.2) 
 

Promieniowanie emitowane do atmosfery L↑ przez powierzchnię ziemi jest 
 Stefana–Boltzmana. Więcej trudnoo

sfery L↓ . 
ść L↓ mo

dstanie danych arowych, albo istniejących wz
mulacji numery h. ystan Wykorz ie rzeczy
↓ jako parametrów ejściowych modelu jest szczególnie częs
zy jego testo względem zmier
jnych bądź p ów temperatury. W sym
zebiegu d kładników bilansu cieplnego równi
odelowane. rdziej złożonych modelach strumień promieniowani

hł
lke 1984). Modele takie mogą być szczególnie użyteczne w celu poznania 

pionowego rozkładu temperatury nad miastem przy silnym zanieczyszczeniu 
powietrza. Aby symulacja taka mogła być przeprowadzona niezbędne są jednak 
informacje o pionowym rozkładzie stężeń zanieczyszczeń (z podziałem na 
rodzaje zanieczyszczeń), zawartości pary wodnej, a także wyjściowy profil 
temperatury. Pomiary takie należą do rzadkości, dlatego przy modelowaniu 
bilansu cieplnego miasta stosuje się prostsze metody. Najprostszym 
rozwiązaniem jest przyjęcie L↓ = const, a ewentualny wpływ atmosfery 
miejskiej na wartość L↓ można uwzględnić dodając do wartości zamiejskich 
pewną ustaloną wartość (lub wartość zmieniającą się w funkcji czasu). Założenie 
takie jest często stosowane w modelach numerycznych (Stull 1988). Można 
również wykorzystać empiryczne formuły określające zależność L↓ od 
parametrów meteorologicznych (najczęściej temperatury T i prężności pary 
wodnej e) mierzonych na standardowej wysokości 2 m. Przykłady takich 
zależności dla bezchmurnego nieba podano w tab. 5.1 (za: Oke, Fuggle 1972, 
Prata 1996). Formuły te dają dobre wyniki przy opracowaniach klimato-
logicznych, natomiast w konkretnych przypadkach mogą powodować błędy 
rzędu nawet do kilkudziesięciu Wm–2 (Prata 1996). Dlatego w praktyce służą 
raczej jedynie do szacunkowego określenia średniej dobowej lub miesięcznej 
wielkości L↓. W przedstawionych w dalszej części pracy analizach modelowych  

yjęto stałą wartość L↓ lub określano ją na podstawie jednej z formuł 
empirycznych (tab. 5.1). 
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Tabe la  5.1 
 
Empiryczne formuły pozwalające obliczyć L↓ na podstawie standardowych pomiarów temperatury 

i wilgotności  (T w oK, e w hPa, L↓ w Wm–2) 
 

Autor Równanie 

Ångström (1916) L↓ = [0,82 – 0,25 · exp(–2,162e)] σT4

Brunt (1932) L↓ = (0,604 + 0,048 · e0,5) σT4

Swinbank (1963) L↓= 9,35 · 10–6 σT6

Idso i Jackson (1969) L↓ = [1 – 0,261 · exp{–7,77 · 10–4 · (273 – T)2}] σT4

Brutsaert (1975) L↓ = 1,24(e/T)1/7 σT4

Satterlund (1979) /2016 σT4L↓ = 1,08[1 – exp(–eT )] 
Idso (1981)  10  · e · xp(1 00/T  σT4L↓ = [0,7 + 5,95 · –5  e 5 )]
Prata (1996) L↓ = [1 – (1 + ξ) · exp{–(1,2 + 3,0ξ)1/2}] σT4,   gdzie ξ = 46,5(e/T) 

 
 
Drugi składnik bilansu energetycznego powierzchni czynnej – strumień 

ciepła do gruntu – również może być modelowany wieloma sposobami. 
Najprostsze parametryzacje stosowane w modelach mezoskalowych uzależniają 
liniowo QG od bilansu radiacyjnego. W przypadku modeli bilansu cieplnego jest 

 jednak zbyt duże uproszczenie. Nieco bardziej skomplikowane są procedury 
wykorzystujące tzw. metodę „Force-Restore” (FR). W modelach tego typu 
roz a się tylko dwie warstwy g ntu pow rzc nio ą i boką (B

976; Stull 1988). Warstwa powierzchniowa, której grubość jest starannie 

iązane z zawartością i transportem 
ody; prostsze modele zakładają jednorodnodność gruntu. Ze względu na fakt, 

że celem podjętych prac modelowych jest analiza wpływ i
odwyższenie temperatury w stosunku do terenów niezurbanizowanych,  

to

waż ru : ie h w głę lackadar 
1
dobrana na podstawie parametrów cieplnych gruntu, „odczuwa” dobowe zmiany 
temperatury, w przeciwieństwie do warstwy głębokiej. Metoda ta, mimo 
znacznego uproszczenia procesów zachodzących w gruncie, stosowana jest 
również w numerycznych studiach klimatu miasta (Johnson i in. 1991). 
Najbardziej zaawansowane procedury rozwiązują numerycznie równanie 
przewodnictwa ciepła w gruncie, przy czym modele ukierunkowane na dokładne 
poznanie rozkładu temperatury i wilgoci w glebie uwzględniają niejednorodność 

runtu i procesy przenoszenia ciepła zwg
w

u m asta jako całości na 
p
w prezentowanych analizach przyjęto prostsze założenie o jednorodności gruntu.  

Przy założeniu braku zewnętrznych źródeł ciepła i poziomej homo-
geniczności, zmiany temperatury gruntu (T) opisuje druga zasada 
termodynamiki, w postaci: 
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zg ∂
Q

Ct
T g∂

−=
∂
∂ 1 ,               (5.3) 

 
gdzie Cg – pojemność ciep n ł w  
Qg – strumień ciepł c b eg ość nia   
z głęb jmując na powierzchni QG). Po  ( u opadów) 
dominuj procesem przeno enia w gr cie j ewodnictw  
cieplne, strumień ciepł runcie może b zed y ró em
 

lna gru
y w głą

tu (gęstoś
 gleby (j

ć × ciep o właści e gleby), 
a płyną o wart  zmie  się wraz

okością, przy
ącym 

nieważ przy brak
 sz ciepła un est prz o

a w g yć pr stawion wnani : 

  
z
TkQ gg ∂

∂
−=           (5.4)  

 
gd g jest współczy em przewodnictwa cieplnego w gruncie. Z re g 
jest skomplikowaną funkcją gł ści, z ą przede wszy  od 
porowatości  uwilgot  gle  rozw iach lowy ożna jednak 
przyjąć, że współczynnik przewodnictwa cieplnego mno plna  
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Tabe la  5.2 
 

Właściwości termiczne materiałów naturalnych 
 

Gęstość  Ciepło 
właściwe 

Pojemność 
cieplna 

Przewod- 
nictwo  
cieplne 

Dyfuzyj- 
ność  

termiczna 

Admitancja  
termiczna 

ρ c C=c·ρ k ν=k/C kC=µ  
Materiał 

×103 
(kg m–3) (J kg–1 K–1)

×106  

(J m–3 K–1)
(W m–1 

K–1) 
×10–6  

(m2 s–1) 
(J m–2 s–1/2 

K–1) 
Woda  1,00a 4186 a 4,19   0,63 a 0,15 a 1624   

  4 11,00b 180 b 4,18 b 0,57 b 0,14 b 545 b

  4 11,00c 180   4,18 c 0,59   0,14 c 564   

Lód  0,90 a 2093 a 1,88   2,51 a 1,33 a 2174   

  20,92 a 100 a 1,93   2,51 a 1,30 a 2202   

  0,92 b 2100 b 1,93 b 2,24 b 1,16 b 2080 b

  0,92 c 2228   2,05 c 1,89   0,92 c 1966   

Śnieg nowy 0,20 a 2093 a 0,42   0,14 a 0,33 a 242   

  0,10 a 2090 a 0,21   0,08 a 0,38 a 129   

  0,10 c 2100   0,21 c 0,02   0,1 c 66   

 stary 10,80 a 2093 a 1,67   1,67 a 1,00 a 672   

  0,48 a 2090 a 1,00   0,42 a 0,42 a 649   

  0,40 c 2100   0,84 c 0,34   0,4 c 531   

Powietrze        
nieruchome 0.0012 a 1005 a 0,0012   0,03 a 24,88 a 6   

  0,0012 1010 b 0,0012 b 0,025 b 20,63   6    b

turbulentne 0 0, ~1,.0012 b 1,01 b 0012 b ~125 b 03·108 b 390 b

Le
o i 1

kka gleba z 
k rzeniam 0,3 a 256 a 0,38 0,11 a 0,29 a 204   

Ba wody) 3gno (90% 1.05 c 705   3,89 c 0,89   0,23 c 1866   

Gl a (40% porów)   in   
 s 0,25a,b 0,18a,b 597bucha 1,60a,b 890a,b 1,42 b

 10% wody 1,70 1005 1,71 0,63 a 0,37 a 1037    a  a    

 20% wody 1,80 a 1172 a 2,11   1,12 a 0,53 a 1537   

 30% wody 1,90 a 1340 a 2,55   1,33 a 0,52 a 1840   

 40% wody 2,00a,b 1550a,b 3,10 b 1,58a,b 0,51a,b 2213 b

Glina piaszczysta 
 (15%wody) 1.78 c 1360   2,42 c 0,92   0,38 c 1492   
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Tabe la  5.2 (cd.) 
 

Właściwości termiczne materiałów naturalnych 
 

Gęstość  Ciepło 
właściwe 

Pojemność 
cieplna 

Przewod- 
nictwo  
cieplne 

Dyfuzyj- 
ność  

termiczna 

Admitancja  
termiczna 

ρ c C=c·ρ k ν=k/C kC=µ  
Materiał 

×103 
(kg m–3) (J kg–1 K–1)

×106  

(J m–3 K–1)
(W m–1 

K–1) 
×10–6  

(m2 s–1) 
(J m–2 s–1/2 

K–1) 
Piasek (40% orów)    p   
 suchy 1,60a,b 800a,b 1,28 b 0,30a,b 0,23a,b 620 b

  1,50 c 827   1,24 c 0,30   0,24 c 607   

 10% wody 1,70 a 1088 a 1,85   1,05 a 0,57 a 1394   

  1,65 c 933   1,54 c 1,88   1,22 c 1701   

 20% wody 1,80 a 1256 a 2,26   1,95 a 0,86 a 2100   

 30% wody 1,90 a 1432 a 2,72   2,16 a 0,79 a 2424   

 40% wody 2,00a,b 1480a,b 2,96 b 2,20a,b 0,74a,b 2552 b

  1,95 c 1415   2,76 c 2,51   0,91 c 2633   

Torfy (80%porów)      
 suchy 10,30a,b 920 a,b 0,58 b 0,06a,b 0,10a,b 186 b

 10% wody 0,40 a 2302 a 0,92   0,10 a 0,11 a 303   

 40% wody 0,70 a 3098 a 2,17   0,29 a 0,13 a 793   

 70% wody 1,00 a 3433 a 3,43   0,43 a 0,13 a 1215   

 0,5 0,12 1417 b80% wody 1,10a,b 3650a,b 4,02 b  a,b  a,b

S ły        ka
 bazalt 2,80 c 836   2,34 c 1,54   0,66 c 1901   

 piaskowiec 2,60 c 885   2,30 c 2,60   1,13 c 2445   

 granit 2,70 c 789   2,13 c 2,73   1,28 c 2410   

 średnio 2,70 a 753 a 2,03   2,93 a 1,44 a 2441   

  2,68 b 840 b 2,25 b 2,19 b 0,97   2220 b

Ź ród ło:  a – Pielke 1984, b – Oke 1995, c – Stull 1988. 
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Tabe la  5.3 
 

Właściwości termiczne materiałów budowlanych 
 

Gęstość  Ciepło 
właściwe 

Pojemność 
cieplna 

zewod- 
nictwo  

Dyfuzyj- 
ność  

termiczna 

Admitancja  
termiczna 

Pr

cieplne 

ρ c ·ρ =k/C C=c  k ν kC=µ  
Materiał 

×103 
(kg m–3) (J kg–1 K–1)

×106  

(J m–3 K–1)
(W m–1 

K–1) 
×10–6  

(m2 s–1) 
(J m–2 s–1/2 

K–1) 
Asfalt  2,11 b 920 b 1,94 b 0,75 b 0,38 b 1205 b

Beton  2,47 c 915   2,26 c 2,44   1,08 c 2349   

  2,30 a 879 a 2,02   4,60 a 2,28 a 3050   

  2,40 b 880 b 2,11 b 1,51 b 0,72 b 1785 b

Gazobeton  0,32 b 880 b 0,28 b 0,08 b 0,29 b 150 b

Cegła  1,83 b 750 b 1,37 b 0,83 b 0,61 b 1065 b

Dachówka  1,92 b 920 b 1,77 b 0,84 b 0,47 b 1220 b

Drewno lekkie 0,32 b 1420 b 0,45 b 0,09 b 0,20 b 200 b

 gęste 0,81 b 1880 b 1,52 b 0,19 b 0,13 b 535 b

Stal  7,85 b 500 b 3,93 b 53,30 b 13,60 b 14475 b

Szkło  2,48 b 670 b 1,66 b 0,74 b 0,44 b 1110 b

Tynk  1,28 b 1090 b 1,40 b 0,46 b 0,33 b 795 b

Izolacje polistyren 0,02 b 880 b 0,02 b 0,03 b 1,50 b 25 b

 korek 0,16 b 1800 b 0,29 b 0,05 b 0,17 b 120 b

Ź ród ło:  a – Pielke 1984, b – Oke 1995, c – Stull 1988. 
 

 
określonymi przez równanie bilansu energii powierzchni czynnej (5.1). 
Przyjmując N poziomów w gruncie o grubościach di (i = 1, ..., N) temperaturę  
w środku każdego poziomu można obliczyć z równania (5.5) wykorzystując 
schemat Cranka–Nicholsona (Pielke 1984), który w tym przypadku przyjmuje 
postać: 
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          (5.7) 

 
dla (i = 2, ..., N – 1). Ti oraz iT ′ oznaczają temperaturę środka i-tej warstwy  
w chwili t i t + ∆t. Wprowadzaj c oznaczenia: 
 

ą
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dla i = 2, ..., N – 1, równanie (5.7) można zapisać w prostej do numerycznego 
rozwiązania postaci macierzowej: 
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Wielkości r

⎥

1  i rN określają warunki brzegowe. Są to prognozowane po czasie ∆t 
temperatury powierzchniowej i najgłębszej warstwy gruntu NN rTrT ≡′≡′ ,11 . 
Jeżeli najgłębsza warstwa gruntu znajduje się odpowiednio głęboko to można 
przyjąć, że jej temperatura praktycznie nie ulega zmianie (alternatywną metodą 
określenia dolnych warunków brzegowych jest przyjęcie zerowego strumienia 
ciepła w najgłębszej warstwie). Prognozowana po czasie ∆t temperatura 
powierzchni gruntu określona jest przez wychładzanie powierzchni czynnej.  
W nocy, kiedy turbulencyjne strumienie ciepła są zaniedbywalnie małe, 
strumień ciepła do gruntu jest równoważony przez bilans promieniowania 
długofalowego (5.1). Prowadzi to do warunków brzegowych w postaci: 
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w których εL* = εL↓ – εσT4 oznacza bilans radiacyjny w paśmie długofalowym, 
zapisany z uwzględnieniem właściwości emisyjnych powierzchni ziemi i przy 
założeniu o równości zdolności emisyjnej i zdolności absorpcyjnej (ε – emi-
syjność), TN oznacza stałą temperaturę najgłębszego poziomu. 

 
 
5.2.2.  Wybór grubości poziomów – specyfikacja modelu GRUNT 

 
Ze względu na fakt, iż temperatura środka poziomu reprezentuje warunki 

średnie dla każdego poziomu, wybór zarówno grubości poszczególnych 
poziomów, di, jak i grubości całej rozważanej warstwy (Σdi) nie pozostają bez 
wpływu na wyniki. 

 Minimalną grubość całej warstwy łatwo oszacować ze wzoru (5.6). 
Głębokość, na której wahania dobowe temperatury praktycznie zanikają  
(są mniejsze od 1% wahań na powierzchni ziemi), jest równa 4,6 · (2νg/ω)0,5.  
Dla typowych warunków glebowych najczęściej przyjmuje się νg rzędu  
0 –6 2 –1,75 · 10  m  s , co daje głębokość zaniku wahań dobowych równą ok. 70 cm. 

 przypadku ekstremalnych wartości νg=1,44 · 10–6 m2 s–1, którymi cechują się 
lite skały, jest ona rzędu 90 cm.  

Trudniej oszacować grubości poszczególnych poziomów gruntu. Grubość ta 
jest szczególnie ważna przy wyznaczaniu temperatury powierzchni gruntu, T1, 
gdzie pionowe gradienty temperatury są bardzo duże. Ze względu na fakt, że T1 
jest wartością średnią temperatury w warstwie o miąższości d1, przyjęcie zbyt 
dużej grubości d1 powoduje duże błędy oszacowań T1. W celu oszacowania 
wpływu grubości poziomów na wyniki najlepiej jest przeprowadzić 
eksperymenty numeryczne. Oczywiście, im mniejsza grubość di, tym 
dokładniejsze rezultaty. W praktyce jednak zbyt duża liczba poziomów 
prowadziłaby jedynie do niepotrzebnego wydłużenia czasu obliczeń, pozostając 
bez wpływu na dokładność oszacowań. Zmniejszenie liczby obliczeń można 
również uzyskać przez zastosowanie warstw o różnej grubości. Ze względu na 
duże gradienty temperatury, przy powierzchni ziemi warstwy di powinny być 
stosunkowo cienkie. Głębiej, gdzie temperatura nie zmienia się tak szybko wraz 
z głębokością, zastosowanie grubszych warstw nie wpływa znacząco na wartość 
modelowanej temperatury powierzchni gruntu.

W celu optymalnego doboru grubości warstw przeprowadzono symulacje 

aby w sumie 
ejmowały one metrową warstwę gleby. W obliczeniach przyjęto typowe 

W

  

początkowo dla poziomów o stałej grubości, a następnie opracowano model  
z poziomami o różnych wartościach di, dający takie same wyniki. W przypadku 
stałego di stosowano następujące grubości warstw: 0,1 m, 0,05 m, 0,01 m, 

001 m oraz 0,0005 m. Liczbę poziomów dobierano tak, 0,
ob
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parametry gruntu Cg = 2,0·10–6 J m–3 K–1, kg = 0,98 Wm–1K–1, izotermiczny 
profil początkowy temperatury z T = 17oC oraz stałą wartość L↓ = 300 Wm–2  
z ε = 0,95. Zależność zmian temperatury „powierzchniowej”, T1, w ciągu  
10 godz. nocnego wychładzania od grubości poziomów przedstawia rys. 5.2. 
Wraz ze zmniejszaniem się grubości d obserwuje się bardziej gwałtowny spadek 
temperatury w początkowych godzinach estymacji. Dla d < 0,001 m wpływ 
grubości warstwy jest praktycznie niezauważalny. Wartość tę można więc 
przyjąć za wystarczającą do modelowania temperatury powierzchniowej. Model 
taki wymaga jednak aż 1000 poziomów, aby opisać zmiany w warstwie  
o grubości 1 m. Model o zmiennych grubościach warstw opisuje równie dobrze 
ewolucję czasową temperatury powierzchniowej (rys. 5.2, krzywa 6) przy 

ledwie 10 poziomach (0,005 m, 0,01 m, 0,015 m, 0,02 m, 0,025 m, 0,03 m, 
, czas obliczeń. Model z takimi 
c brzegowymi określonymi równaniami 

5.10, rozwiązujący etodą określoną 
równaniami 5.7 elem GRUNT. 
 

za
0,05 m  0,1 m, 0,2 m i 0,5 m), co znacznie skraca 
gruboś iami poziomów, z warunkami 

 równanie przewodnictwa cieplnego m
–5.10, nazywany jest dalej mod
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Rys. 5.2. Zmiany modelowanej temperatury powierzchniowej gruntu w ciągu 10 godz.  
nocnego wychładzania dla modeli z różną grubością warstw (A) oraz porównanie  
końcowego profilu temperatury w glebie dla modelu o stałej wartości 
                               d = 0,0005 m i d zwiększającego się wraz z głębokością (B) 
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Dane wejściowe modelu to: pojemność cieplna, Cg, i dyfuzyjność termiczna, νg, 
gruntu; zdolność emisyjna powierzchni gruntu, ε; początkowy profil temperatury 
w gruncie; wartości L↓ w kolejnych chwilach czasowych (najczęściej 
przyjmowane stałe lub modelowane za pomocą formuł empirycznych z tab. 5.1). 
Na wyjściu modelu otrzymuje się czasową ewolucję strumieni ciepła do gruntu, 
profilu temperatury i bilansu radiacyjnego. Model ten wykorzystany został  
w symulacjach wychładzania powierzchni gruntu o różnych właściwościach 
termicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na zjawisko 
miejskiej wyspy ciepła. Założenia i wstępne rezultaty modelu były 
prezentowane na konferencjach w Warszawie (Fortuniak 2001b) i w Łodzi 
(Fortuniak 2001c). 
  

5.2.3. Weryfikacja modelu GRUNT  
 

Porównanie z rozwiązaniem analitycznym 
 
Przed zastosowaniem modelu w badaniach klimatycznych należy 

przeprowadzić jego weryfikację. Pierwszym krokiem takiej weryfikacji jest 
sprawdzenie, czy model poprawnie opisuje znane analityczne rozwiązania (jeśli 
takie istnieją). Porównanie z rozwiązaniem analitycznym pozwala na 
weryfikację przy założonych, idealnych warunkach trudnych do siągnięcia  
w danych doświadczalnych. Dlatego też jest to dosyć silne kryterium 

na 
sprawdzić, czy model poprawnie rozwiązuje równanie dyfuzji ciepła  poprzez 
zało enie periodyczne powierzchni gruntu: 
T1 = T1cosωt. Rozwiąz  przypadku równaniem 
(5.6

o

sprawdzające, gdyż ewentualne niedokładności w opisie rzeczywistych danych 
pomiarowych mogą być wynikiem wpływu dodatkowych czynników, a nie 
błędnego działania modelu. W przypadku procesów cieplnych w gruncie moż

ż j ewolucji temperatury 
anie analityczne dane jest w tym ∆

). Na rysunku 5.3 przedstawiono czasową ewolucję temperatury na różnych 
poziomach, obliczoną z równania (5.6) i z modelu GRUNT dla amplitudy 
temperatury ∆T1 = 10oC. Wybrano dwa rodzaje gruntu charakteryzujące się 
ekstremalnymi parametrami cieplnymi: skały charakteryzujące się dużymi 
wartościami pojemności cieplnej i przewodnictwa cieplnego  
(Cg = 2,03 · 10–6 J m–3 K–1, kg = 2,93 W m–1 K–1) oraz torf, dla którego te 
wielkości są wyjątkowo małe Cg = 0,58 · 10–6 J m–3 K–1, kg = 0,06 W m–1 K–1). 
Jak pokazuje rys. 5.3, w obu przypadkach model poprawnie opisuje zmiany 
temperatury w gruncie. 
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Ry ch  
(0,25, 1, 2,25, 4, 6,25, 9, 13,  
       

s. 5.3. Przebiegi czasowe temperatury w gruncie (skały i torf) na różnych głębokościa
 20,5, 35,5 oraz 70,5 cm) liczone ze wzoru (5.6) oraz numerycznie 

    z modelu dyfuzji przy założeniu periodycznych zmian temperatury powierzchni gruntu 
 
 

Porównanie z innym modelem 
 
Przeprowadzona powyżej weryfikacja pozwala odpowiedzieć na pytanie, 

czy model GRUNT poprawnie rozwiązuje równanie dyfuzji ciepła w gruncie, 
nie mówi natomiast o poprawności wyboru warunków brzegowych. Dlatego 
konieczne jest porównanie z rezultatami innych modeli i danymi 
doświadczalnymi. W tym celu wyniki symulacji porównano z modelami 
prezentowanym przez Johnsona i in. (1991). Autorzy ci rozważają dwa modele: 
PDE, w którym równanie dyfuzji ciepła w gruncie rozwiązywane jest w sposób 
podobny do prezentowanego powyżej, oraz znacznie prostszy model 
wykorzystujący wspomnianą wcześniej metodę „Force-Restore” (FR). Mimo 
znacznej generalizacji, Johnson i in. używają algorytmu FR w modelu 
powierzchniowej wyspy ciepła (SHIM). Przedstawione na rys. 5.4 porównanie 
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wyników wymienionych modeli wskazuje, że model GRUNT daje praktycznie 
takie same wyniki jak model PDF. Szybszy spadek temperatury w począ-
tkowych godzinach symulacji spowodowany jest różnicą w wyborze grubości 
poziomów. Ponieważ model pokazuje ewolucję średniej temperatury warstwy, 
grubsza warstwa powierzchniowa powoduje, że w okresach szybkiego 
wychładzania jej temperatura zmienia się wolniej niż temperatura powierzchni. 
Kiedy wychładzanie staje się wolniejsze, procesy przewodnictwa ciepła niwelują 
te różnice. 
 

0 2 4 6 8t [h] 10
8

10

12

14

16

18

T 
[o C

]

model GRUNT
model PDF 
model FR

 
Rys. 5.4. Porównanie wyników modelu GRUNT z modelami PDF i FR (Johnson i in. 1991) 
 
W dalszej weryfikacji użyto danych pomiarowych z miejscowości Agassiz 

 

yły jednocześnie w dwóch punktach różniących się gęstością gleby, co pozwala 
rzeanalizować zachowanie modelu w tych samych warunkach przy  
żnych p A) oraz 

µ = 790 J m w gleby  
i przebiegu czasowego L↓  eksperymencie) znacznie 
ogr

w Kanadzie (49oN, 122oW) z nocy z 20 na 21 lipca 1978 r. (wartości odczytano
z wykresów zestawionych przez Johnsona i in. 1991). Pomiary wykonywane 
b
p
ró arametrach gleby: µ = 1190 J m–2 s–1/2 K–1 (przypadek 

–2 s–1/2 K–1 (przypadek B). Ustalone wartości parametró
 (wielkości mierzone w

aniczają dowolność wyboru parametrów modelu i warunków brzegowych, 
dzięki czemu możliwa jest stosunkowo rzetelna weryfikacja wyników. Niestety, 
brak jest dokładnych informacji o początkowym profilu temperatury w glebie, 
znane są jedynie temperatury powierzchni gruntu wynoszące 22,8oC (A) oraz 
22,1oC (B), a także głębokich warstw gruntu: 20,0oC i 20,5oC. W modelu 
GRUNT przyjęto następującą procedurę określenia warunków początkowych: 
przy znanych wartościach początkowej temperatury powierzchni gruntu i stałej 
temperatury najniższego poziomu przyjęto profil eksponencjalny temperatury  
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z wykładnikiem proporcjonalnym do (ω/2ν)1/2, następnie na profil ten nałożono 
rozwiązanie równania (5.6) dla ωt = π/2 o zadanej amplitudzie temperatury na 
powierzchni ziemi (w rozważanym przypadku ∆T1 = 10oC). Tak jak  
w przypadku modelu SHIM, symulacje przeprowadzono dla emisyjności 
ε = 0,94. Przedstawione na rys. 5.5 porównanie wskazuje, że model GRUNT  
w zadowalającym stopniu opisuje ewolucję temperatury powierzchni gruntu 
niezależnie od parametrów fizycznych gruntu. Należy jednak zaznaczyć,  
że rozwiązanie równania dyfuzji ciepła w gruncie jest dosyć czułe na warunki 
początkowe. Dlatego też dokładna znajomość początkowego profilu temperatury 
w gruncie umożliwiłaby wierniejszą rekonstrukcję nocnego wychładzania 
powierzchni gruntu.   
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Rys. 5.5. Porównanie przebiegu temperatury powierzchni gruntu w nocy z 20 na 21 lipca 1978 r. 
w miejscowości Agassiz z symulacjami modelem GRUNT i modelem SHIM (Johnson i in.  1991) 
 

 
Porównanie wyników modelu z przebiegiem temperatury  

na stacji Łodź Lublinek 
 
Ze względu na znikomy stopień przesłonięcia horyzontu na stacji Łódź 

Lublinek, dane pomiarowe z tej stacji mogą służyć zobrazowaniu nocnego 
wychładzania powierzchni gruntu na stacji zamiejskiej. Niestety, brak jest 
dokładnych informacji o cechach termicznych gruntu w miejscu pomiarowym. 
Ponadto, pomiary tam prowadzone nie obejmują wszystkich składników bilansu 
radiacyjnego, w tym promieniowania długofalowego L↓. Brak jest również 
dokładnych informacji o profilu temperatury w gruncie w chwili zachodu 
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Słońca. Wszystkie te wielkości muszą być więc przyjęte a’priori, co stwarza 
duże możliwości dopasowania modelu do danych pomiarowych. Dlatego 
przedstawione poniżej przykłady trudno uznać za dowód poprawności modelu. 
Pokazują one jedynie, iż model GRUNT ma szanse poprawnie opisywać zmiany 
temperatury powierzchni ziemi w okolicach Łodzi podczas nocnego 
wychładzania. W celach ilustracyjnych wybrano przypadki sześciu 
bezchmurnych i bezwietrznych nocy (rys. 5.6). Ponieważ model GUNT nie 
uwzględnia turbulencyjnych strumieni ciepła, wyjątkowo ważny jest wybór nocy 
z małą, bliską zera, prędkością wiatru, dla których turbulencyjna wymiana ciepła 
mo  być zaniedbana. Niewielka liczba nocy spełniających te kryteria 

niemożliwia wyliczenie średniego, typowego przebiegu temperatury w takich 
warunkach. Konieczna jest więc analiza  indywidualnych przypadków, bardziej 
podatnych na różnego typu zewnętrzne zakłócenia.  

Na rysunku 5.6 przedstawiono przebiegi temperatury na wysokości 5 cm nad 
powierzchnią gruntu w kolejnych godzinach po zachodzie Słońca na stacji Łódź 
Lublinek w wybranych dniach oraz wyniki symulacji temperatury powierzchni 
ziemi modelem GRUNT. Średnia prędkość wiatru w analizowanych godzinach 
wahała się od ok. 0,33 ms–1 w noc sierpniową i wrześniową do 1,04 ms–1  w noc 
z 30 na 31 marca 1999 r. W pozostałych przypadkach wartości te wynosi y: 
0,63 ms–1 – 25/26 stycznia 1998 r., 0,52 ms–1 – 23/24 maja 1999 r. oraz  
0,73 ms–1 – 9/10 czerwca 1999 r. Oprócz prędkości średniej należy również 
wziąć pod uwagę chwilowe porywy wiatru, które powodują fluktuacje  
w regularnym przebiegu temperatury. Ogólny trend temperatury jest jednak 
dosyć dobrze opisywany przez model teoretyczny. Należy zauważyć, że mimo 
arbitralnego doboru parametrów gruntu w większości przypadków otrzymano 
podobne wartości współczynnika pojemności cieplnej i przewodnictwa 
cieplnego gruntu. Jedynie w noc marcową wartości te są znacznie wyższe, co w 
pewnym stopniu może być tłumaczone większą prędkością wiatru – dodatkowy 
strumień ciepła od atmosfery do powierzchni czynnej. Należy również wz  
pod uwagę możliwość większego uwilgotnienia gleby po okresie zimowym.  
W pozostałych wypadkach wartości pojemności cieplnej wahają się w granicach 
od 1,2 do 1,3 · 10–6 J m–3 K–1, a przewodnictwa cieplnego 0,2–0,4 W m–1 K–1. 
Podobnie przyjęte wartości promieniowania długofalowego atmosfery należy 
uznać za realistyczne. Są one zbliżone do wartości otrzymanej ze wzoru Prata 
(1996) dla średnich dobowych wartości temperatury i prężności pary wodnej. 
Różnice nie przekraczają 25 Wm–1, przy czym największe rozbieżności wy-
stępują dla przypadków ze stycznia (23 Wm–1) i z marca (25 Wm–1). Jednakże, 
jak już wspomniano, przypadek nocy z 30 na 31 marca jest obarczony naj-

że
u

ł

iąć

większym błędem wynikającym ze stosunkowo dużej prędkości wiatru. Różnice 
powstałe w styczniu mogą być natomiast wynikiem niedokładności wzoru Prata 
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w niskich temperaturach – w obu wspomnianych przypa
 dają największe rozbieżno

dkach wzory zawarte w 
tab. 5.1 ści. Podobnie w nocy z 8 na 9 września 1999 
prz ęta wartość L↓ jest o ok. 20 Wm–1 mniejsza od otrzymanej ze wzoru Prata. 
Wz

yj
ór ten może jednak zawyżać wartość promieniowania długofalowego dla tej 

nocy ze względu na stosunkowo wysoką średniodobową wartość temperatury  
w warstwie powierzchniowej (w dzień temperatura na wys. 2 m przekraczała 
26oC), nie znajdującej odzwierciedlenia w wyższych warstwach atmosfery. 
Podczas pozostałych nocy przyjęte wartości promieniowania długofalowego 
atmosfery nie różnią się więcej niż o 3 Wm–2 od wyliczonych teoretycznie. 
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Rys. 5.6. Porównanie przebiegu temperatury na wysokości 5 cm nad powierzchnią gruntu  
w kolejnych godzinach po zachodzie Słońca z temperaturą powierzchni gruntu otrzymaną  
                             z modelu GRUNT. Wybrane przypadki ze stacji Łodź Lublinek  
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5.2.4. delu G h  
miejskiej wyspy ciepła 

 
Zwiększona pojemność cieplna materiałów budowlanych jest powszechnie 

uznawana za jeden z czynników powodujących powstawanie miejskiej wyspy 
ciepła. Model GRUNT pozwala określić wpływ parametrów cieplnych podłoża 
na nocne wychładzanie powierzchni czynnej. Dzięki temu możliwe jest 
oszacowanie intensywności miejskiej wyspy ciepła przy założeniu, że jedyną 
cechą różniącą miasto od terenów zamiejskich jest zwiększona pojemnoś
cieplna. Przy założeniu ty  miasto jest traktowane jako jednolita bryła materiał
o zw ększonej admitancji term znej, . W celu zbadania wpły u parametrów 
cieplny ychład ni przea ża  
o wartoś nych 600, 1000, 1400, 1800 i 2200 J . Jako 
parametr gruntu wybrano admitancję termiczną (µ = (k · C)1/2), gdyż uwzględnia 
on kompleksowy wpływ pojemności cieplnej (C) oraz przewodnictwa cieplnego 
(k), przez co ma zasadniczy wpływ na przebieg temperatury podczas nocnego 
wychładzania. Wartości µ odpowiadają przyjętym przez Oke i in. (1991) 
podczas podobnej analizy. Admitancja µ = 600 J m–2 s–1/2 K–1 jest chara-
kterystyczna dla suchych, lekkich gleb, piaszczystych pustyń oraz dla starego 
śniegu. Odpowiada ona również parametrom przyję m na stacji Łódź Lublinek 
w większości analizowanych powyżej przypadków. Częściej dla terenów 
zam ę jednak znacznie wy sze warto ci. W przy
tere  wiel 000 J m ast 
dla terenów m ch (lasy, bagno, y) 1600–3000 J –1 (Oke 
1981). Najwyższe z przyjętych do analizy µ (2200 J m–2 s–1/2 K–1) są 
charakterystyczne dla betonu, skał i mocno wilgotnych gleb. Można więc 
założyć, że w pewnym sensie odpowiadają one cechom termicznym miasta. 
Oczywiście miasto, nawet stosunkowo gęsto zabudowane, rzadko w całości 
pokryte jest betonem. Dlatego częściej jako wartość średnią dla terenów 
miejskich przyjmuje się µ z zakresu 1200–2000 J m–2 s–1/2 K–1, a dla terenów 
podmiejskich 800–1700 J m–2 s–1/2 K–1 (Oke, 1981). Już samo porównanie 
wymienionych wartości wskazuje, że w przypadku gdy miasto znajduje się na 
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obszarze, na którym grunt cechuje się wysokimi wartościami admitancji 
termicznej (skały, obszary mocno wilgotne), wpływ właściwości termicznych 
materiałów budowlanych jest niewielki lub wręcz negatywny (gdy budynki są 
dobrze izolowane termicznie). Dlatego, chociaż większość badaczy przy

do poglądu, iż jest on istotny dla powstawania zjawiska miejskiej wyspy 
ciepła (Oke 1995), wpływ właściwości cieplnych podłoża należy analizować 
jedynie w kontekście otaczających miasto terenów.  
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a) T1=17oC, TN=10oC, 
  L↓=320 Wm–1

b) T1=17oC, TN=17oC, 
L↓=320 Wm–1

c) T1=17oC, TN=24oC, 
L↓=320 Wm–1
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d) T1=7oC, TN=0oC, 
L↓=260 Wm–1

e) T1=7oC, TN=7oC, 
L↓=260 Wm–1

f) T1=7oC, TN=14oC,   
L↓=260 Wm–1

0 2 4 6 8 10t [h]
-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

T 
[o C

]

1

2

 

3
4
5

0 2 4 6 8 10t [h]
-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

T 
[o C

]

1

 

2

3
4
5

0 2 4 6 8 10t [h]
-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

T 
[o C

]

1

2

3

4
5

 
   

g) T1=–3oC, TN=–10oC,   
L↓=215 Wm–1

h) T1=–3oC, TN=–3oC,   
L↓=215 Wm–1

i) T1=–3oC, TN=4oC,   
L↓=215 Wm–1
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odpowiadającym średnim temperaturom lata (17oC), zimy (–3oC) oraz wiosny  
i jesieni (7oC) w okolicach Łodzi. Wielkość promieniowania długofalowego 
atmosfery, L↓, oszacowano ze wzoru Prata, przyjmując charakterystyczne 
wartości temperatury i prężności pary wodnej. Dla każdego z „sezonów” 
rozważono przypadki, kiedy głębsze warstwy gruntu, TG, są chłodniejsze od 
powierzchni (adwekcja ciepła), cieplejsze od powierzchni (adwekcja chłodu), 
oraz gdy początkowy profil temperatury w gruncie jest izotermiczny. 
Przedstawione wykresy wskazują na zbliżony przebieg procesów termicznych  
w gruncie w typowych warunkach, niezależnie od bezwzględnych wartości 
temperatury. Przy izotermicznym profilu początkowym maksymalne różnice 
temperatur końcowych dla powierzchni o różnych właściwościach termicznych 
(Tµ=2200–Tµ=600) są rzędu 5–7oC (tab. 5.4). Podobne wartości otrzymali 
Oke i in. (1991), stosując model SHIM. Tak duże różnice we właściwościach 
cieplnych miasto – teren zamiejski należy jednak uznać za wyjątkowe, bądź 
wręcz nierealne. W świetle przytoczonych wyżej typowych wartości należy 
raczej rozważyć przypadki różnic µ rzędu 400 J m–2 s–1/2 K–1 (Tµ=1400–Tµ=1000 lub 
Tµ=1400–Tµ=1800). W tym wypadku różnice temperatur powierzchni gruntu po 10 
godz. wychładzania są rzędu 1–2oC.  

Przedstawione wykresy wskazują na znaczący wpływ temperatury głębszych 
warstw gruntu na przebieg nocnego wychładzania powierzchni czynnej. Niska 
temperatura głębszych warstw gruntu redukuje końcowe kontrasty termiczne 
(Tµ=2200–Tµ=600 jest rzędu 4–6,5oC, Tµ=1400–Tµ=1000 rzędu 1–1,5oC a Tµ=1400 –Tµ=1800 
rzędu 1oC). Przeciwny efekt występuje w przypadku adwekcji chłodu. 
 

Tabe la  5.4 
 
Modelowane wartości temperatury powierzchni gruntu [w oC] po 10 godzinach nocnego 
wychładzania przy różnych wartościach admitancji termicznej podłoża dla wybranych kombinacji 
   początkowej temperatury powierzchni gruntu (T1) i temperatury głębokich warstw gruntu (TN) 
 

Temperatura końcowa powierzchni gruntu [oC] 
      Temperatury początkowe i L↓ Tµ=600 Tµ=1000 Tµ=1400 Tµ=1800 Tµ=2200
      TN = 10oC 4,7  6,2 7,3 8,1 8,6 
T1 = 17oC, L↓ = 320 Wm–1      T  = 17o

N C 6,3 8,4 9,8 10,9 11,6 
     TN = 24 C 7,8 10,5 12,3 13,6 14,6 o

          TN = 0oC –7,3 –5,2 –3,8 –2,8 –2,1 
 T1 = 7oC,  L↓ = 260 Wm–1         TN = 7oC –5,6 –3,0 –1,2 0,0 0,9 
          TN = 14oC –3,9 –0,7 1,4 2,9 4,0 
          TN = –10oC –18,8 –15,6 –14,1 –13,0 –12,3 
T1 = –3oC, L↓ = 215 Wm–1        TN = –3oC –16,2 –13,2 –11,3 –10,0 –9,1 
         TN = 4oC –14,3 –10,8 –8,6 –7,1 –5,9 
 L↓ = 245 Wm–1 –7,8 –4,7 –2,6 –1,2 –0,1 
T o –1

1 = TN = 7 C L↓ = 260 Wm –5,6 –3,0 –1,2 0,0 0,9 
 L↓ = 275 Wm–1 –3,4 –1,3 0,2 1,2 2,0 
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Nagrzane elementy o duż d  
powodując zwiększenie kontrastów termicznych powierzchni o różnych 
właściwościach. W ekstremalnych przypadkach (Tµ=2200–Tµ=600) prowadzi to do 
różnic temperatury rzędu 7–8oC. Dla różnic µ rzędu 400 J m–2 s–1/2 K–1 końcowe 
kontrasty termiczne wynoszą wtedy 1,4–2,2oC. Chociaż różnice w stosunku do 
początkowego profilu izotermicznego nie wydają się zbyt duże, należy 
zaznaczyć, że w przedstawionych obliczeniach przyjęto eksponencjalny profil 
temperatury początkowej. W rzeczywistym przypadku adwekcji chłodu lub 
ciepła pionowe gradienty temperatury gruntu m gą być znacznie wyższe,  

ilość zgromadzonego ciepła odpowiednio większa (bądź mniejsza). Dlatego 

ia 
tensywności miejskiej wyspy ciepła. Podczas adwekcji chłodu kontrasty 

jęte powyżej 
war

go wychła-
dza

ej admitancji oddają wte y większe ilości ciepła,

o
a 
wpływ przebiegu temperatury w dniach poprzedzających analizowany 
przypadek miejskiej wyspy ciepła może być odpowiednio większy.  

 przypadku adwekcji chłodu należy oczekiwać relatywnego podwyższenW
in
termiczne miasto – teren zamiejski powinny być relatywnie niższe.  

Badając potencjalny wpływ właściwości cieplnych materiałów budowlanych 
na powstawanie zjawiska miejskiej wyspy ciepła należy również rozważyć 
wpływ drugiego z warunków brzegowych decydujących o procesach cieplnych 
w gruncie – promieniowania długofalowego atmosfery. Przy

tości L↓ odpowiadają typowym warunkom pogodowym. W konkretnych 
przypadkach, nawet dla bezchmurnego nieba, wielkości te mogą być znacząco 
różne. W świetle błędów średniokwadratowych różnice te wynoszą ok. 6–7% 
(Arnfield 1979), czyli 10–20 Wm–1 (Prata 1996). Rysunek 5.8 pokazuje, jak 
różnice promieniowania atmosfery wpływają na przebieg temperatury 
powierzchni ziemi po zachodzie Słońca. Widać wyraźnie, iż wzrost 
promieniowania zwrotnego atmosfery prowadzi do zmniejszenia się różnic 
temperatur materiałów o odmiennej admitancji. Wzrost lub spadek  promienio-
wania atmosfery o 15 Wm–1 powoduje odpowiednio redukcję lub zwiększenie 
kontrastów termicznych między materiałami o µ = 600 J m–2 s–1/2 K–1,  
a µ = 2200 J m–2 s–1/2 K–1 o ok. 1,1oC (tab. 5.4) po 10 godz. nocne

nia. W przypadku mniejszych różnic admitancji termicznej (1000–1400 oraz 
1400–1800) kontrasty termiczne zmieniają się w odpowiednio mniejszym 
stopniu – 0,2–0,3oC.  

W indywidualnych przypadkach wartości promieniowania atmosfery mogą 
w znacznie większym stopniu odbiegać od wartości oszacowanych ze wzorów 
empirycznych. Można więc oczekiwać odpowiednio większych różnic końcowej 
temperatury powierzchni czynnej. Na uwagę zasługuje również fakt, że oba 
efekty: wpływ termiczny głębszych warstw gruntu i zmian promieniowania, 
mogą się wzajemnie wzmacniać. Na przykład w wypadku adwekcji chłodu, 
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 a) b c T1=TN=7oC,  L↓=245 Wm–1 ) T1=TN=7oC,  L↓=260 Wm–1 ) T1=TN=7oC,  L↓=275 Wm–1
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Rys. 5.8. Modelowany przebieg temperatury powierzchni gruntu w ciągu 10 godz. po zachodzie 
Słońca dla różnych wartości admitancji termicznej podłoża (1 – µ = 600, 2 – µ = 1000,  
          3 –µ = 1400, 4 – µ = 1800, 5 – µ = 2200 J m–2 s–1/2 K–1) i promieniowania atmosfery, L↓ 

klimatu 
Łodzi, przyjmując dla terenów zamiejskich wartości µ = 600 J m–2 s–1/2 K–1, a dla 
miasta µ = 1400 J m–2 s–1/2 K–1, wpływ właściwości termicznych podłoża może 
  

 

kiedy głębsze warstwy gruntu są stosunkowo ciepłe a chłodna atmosfera emituje 
mniej energii w kierunku ziemi. Przeciwnie, w przypadku adwekcji ciepła, 
zarówno chłodne głębsze warstwy gruntu, jak i duże promieniowanie zwrotne 
stosunkowo ciepłej atmosfery prowadzą do redukcji końcowych kontrastów 
termicznych materiałów o różnych właściwościach cieplnych. 

W przedstawionych wyżej obliczeniach przyjęto jednakowe temperatury 
głębszych warstw gruntu w mieście i poza miastem. Nieco bardziej realistyczne 
jest założenie, że niezależnie od pory roku temperatura wewnątrz budynków jest 
stała, równa ok. 20oC. Oczywiście monolityczny model miasta przyjmujący 
TN = 20oC jest w dalszym ciągu znacznym uproszczeniem, pozwala jednak na 
wyciągnięcie pewnych wniosków odnośnie do sezonowości miejskiej wyspy 
ciepła. W lecie różnice TN dla miasta i terenów zamiejskich są nieznaczne. 
Natomiast w zimie przyjęcie temperatury TN = 20oC w znacznym stopniu 
wpływa na przebieg temperatury powierzchni czynnej. Nawet w przypadku 
materiałów cechujących się tymi samymi właściwościami cieplnymi po 10 godz. 
nocnego wychładzania pojawiają się różnice rzędu 3–4oC (rys. 5.9). 

Zaprezentowane przykłady pokazują, że wpływ właściwości cieplnych 
podłoża należy rozważać oddzielnie w indywidualnych przypadkach. Istotny jest 
nie tylko typ gruntów wokół miasta i ich zagospodarowanie, lecz również typ 
pogody występującej w ciągu kilku poprzednich dni, a szczególnie przebieg tych 
czynników pogodowych, które wpływają na temperaturę głębszych warstw 
gruntu oraz, w jeszcze większym stopniu, czynników wpływających na 
parametry cieplne gruntu (głównie zawartość wody). W warunkach 
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       µ = 1000 J m–2 s–1/2 K–1        µ = 1400 J m–2 s–1/2 K–1        µ = 1800 J m–2 s–1/2 K–1
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Rys. 5.9. Modelowany przebieg temperatury w ciągu 10 godz. po zachodzie Słońca dla 
powierzchni o tej samej admitancji. posiadających w chwili początkowej jednakową temperaturę  
          lecz inne temperatury głębszych warstw: 1 – T1 = TN = –3oC, 2 – T1 = –3oC, TN  = 20oC 
 

prowadzić do rozwoju miejskiej wyspy ciepła o intensywności 3–5oC. Kontrasty 
te mogą być mniejsze po okresie deszczowym, kiedy nasycona wodą ziemia ma 
znacznie wyższe wartości admitancji termicznej. Rola adwekcji może być 
natomiast kazanych przykładach. W przeprowadzonych 
sym lacjach nawet przy cieplejszych głębokich warstwach gruntu przyjęto 
stos

iczne powstałe w wyniku 
ychładzania powierzchni o różnych właściwościach cieplnych. Analizując 

wpływ bezwładności termicznej materiałów budowlanych na tworzenie się 
miejskiej wyspy ciepła należy jeszcze zwrócić uwagę na wyjątkowo niskie 
wartości admitancji termicznej śniegu, w przypadku śniegu ś ież
nawet poniżej µ = 100 J m–2 s–1/2 K–1 (tab. 5.2). Zimą zalegająca na terenach 
zamiejskich śniegowa „pierzyna” utrudnia wymianę ciepła między powierzchnią 
zynną a podłożem, co w pogodne noce może owocować znacznym 

ne pokrywy 
podczas adwekcji chłodu możliwe jest powstanie 

m uż micznych wywołanych właściwościami cieplnymi 
od

 zredukować powstawanie efektów tego typu. 

 większa niż w po
u
unkowo łagodny profil temperatury. Przy rzeczywistej adwekcji chłodu 

gradienty temperatury w płytkich warstwach gruntu mogą być znacznie większe. 
Pociąga to za sobą większe kontrasty term
w

w ego spadające 

c
wychłodzeniem cienkiej warstwy powierzchniowej. W miastach śnieg jest albo 
usuwany z chodników i ulic, albo zostaje ugnieciony na lodową masę o dużych 

artościach µ. Ponadto pionowe ściany budynków są pozbawiow
śnieżnej. Dlatego zwłaszcza 

ą d ych kontrastów terzi
p łoża. Popularne w ostatnich latach docieplanie budynków, polegające na 
obudowywaniu ścian materiałami izolacyjnymi (styropianem, wełną mineralną), 
moż  w znacznym stopniue
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5.3.  Pełny model dobowego przebiegu składników bilansu energetycznego 
 

rzedstawiony w poprzednim rozdziale model bilansu energetycznego 
pow

10: 
 

P
ierzchni czynnej nie uwzględnia wymiany turbulencyjnej ciepła między 

podłożem a atmosferą. Zakres jego stosowalności ogranicza się do pogodnych 
bezchmurnych nocy. Ponadto pozwala on jedynie na prognozowanie 
temperatury powierzchni, podczas gdy większość obserwacji zjawiska miejskiej 
wyspy ciepła dotyczy standardowej wysokości 2 m. W celu lepszego 
zrozumienia procesów prowadzących do powstania miejskiej wyspy ciepła,  
a zwłaszcza roli szorstkości podłoża, niezbędne jest stworzenie modelu 
uwzględniającego wszystkie składniki bilansu cieplnego. Model taki umożliwia 
symulacje pełnego cyklu dobowego strumieni energii i parametrów 
meteorologicznych. Może on być zbudowany na bazie modelu GRUNT po jego 
rozszerzeniu o krótkofalowe składniki bilansu radiacyjnego i procedury 
umożliwiające obliczanie strumieni turbulencyjnych, tak aby symulować pełne 
równanie bilansu cieplnego w postaci 4.1: 

 
Q* = QH + QE + QG. 

 
Po obliczeniu strumieni turbulencyjnych i krótkofalowych składników 

bilansu radiacyjnego, strumień ciepła do gruntu jest, jak poprzednio, obliczany  
z równań 5.7–5.10 z modyfikacją równania 5.
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okre jącego warunki brzegowe równania dyfuzji cieplnej w gruncie. B

=11 GEH

ilans 
radiacyjny y
 

K↓, QH i QE  zostaną omówione  
w kolejny

−−−
∆

+=′ ∗ QQQQtTT

śla
 w krótkofalow m zakresie widma określa równanie 4.3: 

  K* = K↓ · (1 – α). 
 

rocedury umożliwiające obliczanie P
ch rozdziałach. 
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5.3.1. W ieni wan
słonecznego przy bezchmurnym niebie 

Podobnie jak w przy-
adku L↓, mogą to być rzeczywiste dane pomiarowe. Jednak również i w tym 

przypadku w modelowaniu „typowych” przebiegów parametrów meteo-
rologicznych i strumieni powierzchniowych wygodniej jest wy
wartości otrzymane ze wzorów empirycznych. W celu oblicze ia 
promieniowania słonecznego padającego na poziomą powierzchnię ziemi  

 dzień bezchmurny zastosowano metodę zaproponowaną przez Davisa i in. 
. Wybór metody jes

tym osłabianiem opisanym prawem Beera–Lamberta–Bouguera. 
Prz cować oba składniki dochodzącego do 
powierzchni ziemi – promieniowanie bezpośrednie (Ih) i promieniowanie 
roz zo ieniowania słonecznego docierającego do 
pow zch  procesów pochłaniania  
i rozpraszania świ W efekcie bezpośrednie 
pro ce do powierzchni ziemi m na
pop z i arstwy atmosfery  
i odpowiednich współczynników osłabienia: 

gdzie S0 jest stałą słoneczną, hs oznacza wysokość Słońca, a współczynniki ψ 
odpowiadają za pochłanianie promieniowania przez par ą (ψ
(ψda oraz rozpraszanie promieniowania na cząsteczkach wody (ψws), aerozolach 

yznaczanie bezpośredniego i rozproszonego prom o ia 

 
Padające na powierzchnię poziomą całkowite promieniowanie krótkofalowe 

K↓ stanowi, obok długofalowego promieniowania atmosfery L↓, zestaw danych 
wejściowych w modelu procesów powierzchniowych. 
p

korzystać 
n natężenia 

w
(1975) t kompromisem między złożonymi modelami pasmo-
wymi a pros

yjęta metoda pozwala niezależnie osza

pros ne (ih). Osłabienie prom
ier ni ziemi przez atmosferę jest wynikiem

atła przez składniki atmosfery. 
mieniowanie słoneczne docierają oż  określić 
rze loczyn promieniowania docierającego do górnej w

 
  Ih = S0 sinhs · ψwa · ψda · ψws · ψds · ψrs          (5.12) 
 

ę wodn wa) i aerozole 
) 

(ψds) i rozpraszanie rayleighowskie (ψrs). Podobnie wartość promieniowania 
rozproszonego padającego na powierzchnię poziomą można określić przez: 

  
  ih = S0 sinhs · ψwa · ψda · (1 – ψws · ψds · ψrs)/2.         (5.13) 
 

Całkowite promieniowanie krótkofalowe padające na powierzchnię poziomą jest 
sumą obu powyższych składników: 

 
  K↓ = Ih + ih = S0 sinhs · ψwa · ψda · (1 + ψws · ψds · ψrs)/2.       (5.14) 
 

Wysokość Słońca określono na podstawie formuły: 
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sinhs = sinφ · sinδ + cosφ · cosδ · cos Ha         (5.15) 
 

w której Ha oznacza kąt godzinny Słońca (Ha przyjmuje wartość równą zero w 
południe), φ  szerokość geograficzną miejsca obserwacji, a δ  deklinację Słońca. 
W celu określenia deklinacji Słońca wykorzystano dającą bardzo dokładne 
rezultaty regułę zaproponowaną przez Spencera (1971):  
 

    (5.16) 

 
gdzie 

),sin(30,00148 + )cos(30,002697     
)sin(20,000907 + )cos(20,006758     

)sin(0,070257 + )cos(0,399912  0,006918

00

00

00

θθ
θθ

θθ

⋅⋅−
+⋅⋅−

+⋅⋅−=δ
 

365DOY20 ⋅= πθ , 
31 grudnia). 

DOY – numer dnia w roku (0 – 1 stycznia, ..., 364 – 

Współczynniki  ψ określają formuły: 
 
  ψws = 1 – 0,0225 · w · m, 
  ψrs = 0,972 – 0,08262 · m + 0,00933 · m2 + 

– 0,00095 · m3 + 0,0000437 · m4, 
  ψwa = 1 – 0,77 · (m · w)0,3,             (5.17) 
  ψD = ψds · ψda = km

 (przy założeniu, że ψds = ψda). 
 

dla 
poszczególnych dni z lat 1993–1997 (dane gridowe dostępne w sieci WWW  
z Climate Research Unit, University of East Anglia, umieszczone na serwerze 

We wzorach tych przyjęto współczynnik przeźroczystości k = 0,91 (typowe 
wartości tego współczynnika wahają się w granicach od 0,88 do 0,95). Wartość 
opt asy atmosfery (m) oszacowano ze wzoru Kastena (1966): ycznej m

 
  1253,1 ])855,3(15,0sin[ −−+⋅+= ss hhm .                (5.18) 
 

Wielkość w oznacza grubość skondensowanej pary wodnej w pionowym słupie 
atmosfery (precipitable water – podawana najczęściej w centymetrach wysokość 
hipotetycznego opadu, przy założeniu, że cała woda z pionowego słupa 
powietrza uległa skropleniu i opadła na powierzchnię ziemi w postaci deszczu). 
W przypadku braku danych z pionowych sondaży atmosfery wielkość tę można 
oszacować na podstawie przyziemnych danych o wilgotności powietrza (Idso 
1970; Hay 1970; Sivkov 1968). W niniejszym opracowaniu wykorzystano 
wartości charakterystyczne dla biegu rocznego grubości skondensowanej pary 
wodnej (rys. 5.10) dla okolic Łodzi. Wartości te otrzymano wykorzystując pięć 
pierwszych harmonik fourierowskich dopasowanych do wartości średnich 
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lustrzanym IMGW w Gdyni). Przyjęcie wartości w typowych dla biegu rocznego 
pozwala modelować procesy radiacyjne dla typowych (przeciętnych) warunków. 
W przypadku analizy konkretnych dni należałoby natomiast wykorzystać 
dokładne dane pomiarowe.  
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Rys. 5.10. Wartości grubości skondensowanej pary wodnej (w) w kolejnych dniach roku (DOY). 
Linia ciągła – model biegu rocznego wykorzystujący pięć najsilniejszych harmonik 
              fourierowskich, punkty – wartości pomiarowe  (co 6 godz.) z okresu 1993–1997 

 
 
Przedstawione formuły pozwalają modelować oba składniki promieniowania 

krótkofalowego docierającego do powierzchni Ziemi. Poprawność użytych 
wzorów sprawdzono wykorzystując dane z posterunku pomiarowego 
umieszczonego na dachu budynku Instytutu Nauk o Ziemi UŁ przy 
ul. Lipowej 81. Pomiary wykonywano za pomocą pyranometru CM11 
(Kipp&Zonen) podłączonego do rejestratora 21X (Campbell SCI), zapisującego 
średnie 10-minutowe natężenie promieniowania całkowitego (Podstawczyńska, 
Fortuniak 1998). Ponieważ system pomiarowy dostarcza tylko wartości 
całkowitego  promieniowania słonecznego, jedynie K↓ może być porównane  
z wartościami pomiarowymi. Na rys. 5.11 przedstawiono wartości 
promieniowania całkowitego mierzonego w prawdziwe południe w okresie 
1997–1999 oraz natężenie promieniowania otrzymane z opisanego modelu.  
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Rys. 5.11. Wartości natężenia promieniowania słonecznego (I) na powierzchnię poziomą  
w prawdziwe południe w kolejnych dniach roku (DOY). Łódź, lata 1997–1999. Punkty oznaczają 
wartości pomiarowe, linie – modelowane natężenie promieniowania w dzień bezchmurny (linia 
ciągła – promieniowanie całkowite, przerywana – promieniowanie bezpośrednie, kropkowana – 
     promieniowanie rozproszone). Większe kropki oznaczają promieniowanie w dni bezchmurne 
 

 
Porównanie danych pomiarowych zanotowanych w południe podczas 

bezchmurnych dni z modelowanymi wartościami promieniowania słonecznego 
wskazuje na poprawność modelu. Widoczne na rysunku wartości 
promieniowania całkowitego znacznie przewyższające wielkości modelowane są 
wynikiem efektu lustrzanego powstającego najczęściej przy zachmurzeniu typu 
konwekcyjnego. Dlatego też modelowane wartości promieniowania można 
traktować jako typowe dla bezchmurnego nieba. Ze względu na fluktuacje 
współczynników przeźroczystości, jakie występują w realnej atmosferze, 
rzeczywiste wartości promieniowania nie układają się idealnie na teoretycznej 
krzywej biegu rocznego. Analiza dobowego biegu promieniowania  
w wybranych dniach również przemawia za poprawnością modelu. 
Przedstawione na rys. 5.12 przebiegi w sześciu wybranych dniach wskazują na 
dużą zgodność modelu z danymi. Należy jednak zaznaczyć, że dotyczą one dni, 
w których promieniowanie w południe leżało praktycznie dokładnie na krzywej 

ie modelu do 
udiowania typowych warunków radiacyjnych. Należy również zaznaczyć,  

że model z przyjętymi parametrami odpowiada stosunkowo przejrzystej 

biegu rocznego. W innych przypadkach możliwe jest zawyżanie bądź zaniżanie 
rzeczywistych wartości przez model. Kształt krzywej biegu dobowego 
odwzorowany jest jednak poprawnie, co uzasadnia użyc
st
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atmosferze, która cechuje się relatywnie niskim udziałem promieniowania 
rozproszonego. Wzrost (lub spadek) zmętnienia atmosfery może prowadzić do 
zwi niejszenia) stosunku ih/Ih. W przypadku konieczności 
szc

ększenia (zm
zegółowej analizy poszczególnych dni można posłużyć się bądź danymi 

pomiarowymi, bądź też modelami bardziej dokładnymi. Modele takie jednak 
najczęściej charakteryzują się wyższym stopniem komplikacji i większą liczbą 
wejściowych danych meteorologicznych. 
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 wybranych dniach w Łodzi 

unkty) oraz modelowane wartości promieniowania całkowitego (linia ciągła), bezpośredniego 
                                (linia przerywana) i rozproszonego (linia kropkowana) 

 

h

Rys. 5.12. Przebieg całkowitego promieniowania krótkofalowego w
(p
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5.3.2. Modelowanie turbulencyjnych strumieni ciepł
powierzchniowej 

eństwa 
onina–Obuchowa (M–O), która zakłada, że strumienie w przyziemnej 

warstwie powie
z wysokością. Mimo zastrzeżeń odnośnie do prawdziwości tej teorii na 
bszarach zurbanizowanych (Rotach 1993), jest ona powszechnie stosowana  

. Podejmowane są również próby dostosowania teorii M–O do 
arunków miejskich (Brown 2000). Koncentrują się one wokół określenia 

formy bezwymiarowych funkcji podobie
parametru szorstkości (

turbulencyjnej energii kinetycznej w warstwie granicznej (Uno i in. 1989; 

a w warstwie 

 
Modelowanie turbulencyjnych strumieni ciepła i wilgoci w warstwie 

owierzchniowej opiera się na stworzonej w 1954 r. teorii podobip
M

trza o grubości kilkudziesięciu metrów nie zmieniają się  

o
w modelowaniu strumieni powierzchniowych, głównie z powodu braku metod 
alternatywnych
w

ństwa (Kanda i in. 2000), wyboru 
Bottema 1997) lub modyfikacji równań pędu  

i 
Martilli 2001; Vu i in. 2002), tak aby modele mezoskalowe lepiej opisywały 
warunki klimatu miejskiego. Główna idea parametryzacji procesów 
powierzchniowych pozostaje jednak w dużej mierze niezmieniona. Zgodnie  
z teorią M–O bezwymiarowe gradienty prędkości wiatru, temperatury  
i wilgotności właściwej powietrza przedstawia się jako funkcje bezwymia-
rowego parametru stabilności ς: 
 

  )(ςM
uzk

Φ=
∂

⋅
⋅ ,     
* zu ∂

      (5.19a) 
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We wzorach tych k oznacza stałą von Karmana, u – pr koś wi  
temperaturę potencjalną, q – wilgotność właściwą, z – wysokość. u∗ jest 
zdefiniowaną w rozdziale 4.2 prędkością tarciową, a θ∗ i q∗ oznaczają podobne 

ielkości skalujące temperaturę i wilgotność właściwą: 

ęd ć atru, θ –

w
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Q
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⋅
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θ ,            (5.20) 
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**
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ρ
,                   (5.21) 

gdzie ρ oznacza gęstość powietrza, cp – ciepło właściwe powietrza, l – ciepło 
właściwe parowania lub sublimacji. Bezwymiarowy parametr stabilności 
 

L
z

=ς ,               (5.22) 

 
zdefiniowany jest za pomocą jeszcze jednej wielk
Obuchowa, L: 
 

ości skalującej – długości 

''

3
*

θ
θ

wgk
u

L
⋅⋅
⋅

−= .         

 
W 

    (5.23) 

przypadku równowagi obojętnej parametr stabilności jest bliski zera 
(kinematyczny strumień ciepła zeruje się przy adiabatycznym profilu 
temperatury). Równowadze chwiejnej odpowiadają ujemne, a równowadze stałej 
dodatnie wartości ς. Uniwersalne funkcje podobieństwa, ΦM(ς), ΦH(ς), ΦE(ς), 
zależą od rodzaju stratyfikacji powietrza. Istnieje wiele formuł empirycznych 
określających te funkcje (Dyer 1974; Högström 1988; Stull 1988; Sorbjan 1989). 
Do najczęściej stosowanych należą formuły zaproponowane przez Busingera 
(1971) i usystematyzowane przez Dyera (1974): 
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noszące nazwę profili Busingera–Dyera. Bezwymiarowy profil wilgotności jest 
zęsto przyjmowany jako równy profilowi temperatury: ΦE(ς) = ΦH(ς). 

zwę turbulencyjnej 
czby Prandtla.  

c
Pojawiający się w równaniach współczynnik R = 0,74 nosi na
li
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 Ze względu na istnien
zarówno w praktyce pomiarowej, jak i w przypadku modeli numerycznych  
o skończonych grubościach p

d skończonych przyrostów temperatury relacje 5.19 z formułami 5.24 są 
całk parametr szorstkości z0  

dowolną wysokością z (określającą wysokość czujnika lub pierwszy poziom 
modelu numerycznego). Prowadzi to do zale
 

ie pochodnych wzory 5.19 są trudne do zastosowania 

oziomów. Aby uzależnić strumienie turbulencyjne 
o

owane pomiędzy wysokością określoną przez 
a 

żności: 
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⎦⎢⎣ ⎠⎝⎠⎝⎠⎝ LLzk h0
) 

 
We wzorach tych wprowadzono rozróżnienie na parametr szorstkości dla 

pędu z0m i ciepła z0h. (Dla uproszczenia we wzorach .2 ora  w 
rozważaniach przyjęto zerową wysokość przesunięcia tzw. displacement height, 
zd. W przypadku niezerowego zd wysokość z należałoby zastąpić przez 
z’ =  + zd). Zgodnie z definicją parametr szorstkości (definiowany początkowo 
dla 

mperaturze gruntu 
0. Oba parametry szorstkości bardzo rzadko są sobie równe i z reguły z  

znacznie przewyższ
to być nawet kilka rzęd

la profili Busing
chwiejnej form

 5 5 z dalszych 

 z
pędu) określa wysokość na której prędkość wiatru maleje do zera (stąd we 

wzorze 5.25a ∆u = u(z), bo u(z = 0) = 0). Całkując równanie 5.19b wygodnie jest 
określić analogiczny parametr szorstkości dla ciepła (dolna granica całkowania) 
ako wysokość, na której temperatura powietrza równa jest tej
θ 0m

a z0h (Mascart i in. 1995). Dla powierzchni miejskich może 
ów wielkości (Voogt, Grimmond 2000). 
era–Dyera funkcje stabilności przyjmują dla równowagi D

ę: 
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2

ln)(h ςψ ,          (5.26b) 

 
gdz = (1 – 15ς)1/4, y = (1 – 9
 

⎤⎡ ⎞⎛ + 21 y

ie x ς)1/2, a dla równowagi stałej: 
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ςςψ ⋅−= 7,4)(m ,           (5.26c) 

Rh /7,4)( ςςψ ⋅−= ,          (5.26d) 
 

rtość liczby Richards
 

Wa ona w postaci różnicowej: 

2Ri
u

gz
b θ

θ∆
= ,              (5.27) 

 
może być łatwo obliczona dla danych wartości prędkości wiatru, u, na 
wysokości z oraz różnic temperatury, ∆θ, między poziomem gruntu a poziomem 
z. Wykorzystując relacje 5.25 oraz definicje liczby Richardsona i długości 
Obuchowa parametr stabilności może być wyrażony jako funkcja Rib, z0m i z0h: 
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Rozwiązanie tego równania umożliwia wyznaczenie powierzchniowych 

kinematycznych strumieni turbulencyjnych. Strumienie te mogą być bowiem 
wyznaczone bezpośrednio z definicji wielkości skalujących:  
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2'' ∗= uuw  ,               (5.29a) 

∗∗−= θθ uw '' .            (5.29b) 
 
Przy znanej długości Obuchowa, L, wielkości u∗ i θ∗ mogą być wyznaczone 

z zależności 5.25. Aby wyznaczyć L należy rozwiązać równanie 5.28.  
 przypadku równowagi stałej równanie to może być rozwiązane analityczne, 

nato ast dla równowagi  c
iter jnej. Iteracyjne rozwiąz
Dlatego relacje 5.25 przedstawiane są w postaci: 
 

  ,    

 

W
mi hwiejnej niezbędne jest zastosowanie metody 

acy ywanie tego równania jest jednak czasochłonne. 

mFuau ⋅⋅= 222
*        (5.30a) 
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R
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w której funkcje Fm i Fh są pewną aproksymacją rozwiązań numerycznych,  
a parametr a zdefiniowany jest jako: 
 

  
( )[ ]2

0

2
2

/ln mzz
ka = .             (5.31) 

 
Chociaż dla równowagi stałej rozwiązanie analityczne równania 5.28 jest 

możliwe, jednak i w tym wypadku przyjmuje się inną postać funkcji Fm i Fh. 
Dokładne analityczne rozwiąz
turbulencyjnych powyżej krytycznej wartości liczby Richardsona równej 0,21. 
W tak zbudowany

acznie szybszego niż obserwowane (Louis 
979). Dlatego zamiast dokładnego rozwiązania przyjmuje się funkcję: 

 

anie prowadzi do zanikania strumieni 

m modelu dla Rib > 0,21 ustaje wymiana ciepła między 
gruntem a atmosferą. Prowadzi to do nierealistycznie szybkiego wychładzania 
gruntu na drodze radiacyjnej – zn
1

( )2Ri7,41
1

b

F
⋅+

= .      

 
Procedura taka podana została po raz pierwszy przez Louisa (1979).  

 pracy Louisa przyjmuje się jednak założenie z  = z  ≡ z . Rozróżnienie 

dopiero przez Mascarta i in. (1995). Autorzy ci podają jednocześnie 
ielomianowe aproksymacje współczynników pozwalających na wyznaczanie 

funkcji F w przypadku równowag
aproksymacji ogranicza się do 1 ≤
urbanizowanych stosunek z0m/z0h jest o wiele większy. Dlatego w niniejszym 

       (5.32) 

W 0m 0h 0

parametrów szorstkości dla pędu i ciepła w tym algorytmie wprowadzone 
zostało 
w

i chwiejnej. Zakres stosowalności tych 
 z0m/z0h ≤ 10, podczas gdy na terenach 

z
opracowaniu turbulencyjne strumienie energii w warunkach równowagi 
chwiejnej, Rib<0, obliczane są poprzez iteracyjne rozwiązanie równania 5.28.  
W warunkach równowagi stałej, Rib>0, wykorzystano zmodyfikowaną przez 
Mascarta i in. (1995) funkcję F ze wzoru 5.32: 
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W celu obliczenia strumienia ciepła utajonego wygodnie jest posłużyć się 
koncepcją oporu aerodynamicznego, r, rozwiniętą przez analogie do prawa 
Ohma. Strumień pewnej wielkości (prąd) jest proporcjonalny do przyłożonego 
„na

 można zapisać w postaci: 

pięcia”. Współczynnik proporcjonalności to odwrotność oporu. Nomen-
klatura ta pozwala na wygodne obliczanie wypadkowego strumienia 
pochodzącego z różnych struktur mikroklimatycznych dzięki prawom składania 
oporów. Strumień ciepła jawnego
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.            (5.34) 

Przy wybranych parametryzacjach opór aerodynamiczny r określony jest na 
podstawie równań 4.4, 5.25 i 5.29: 
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Strumień ciepła utajonego może być obliczony w analogiczny sposób (Garratt 
1994): 
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We m ilość parującej wody jest proporcjonalna do różnicy między 
wil

mienia ciepła jawnego – wz. 5.35) jest powiększony o tzw. opór 
owierzchniowy, rs, uwzględniający redukcję wilgotności poniżej poziomu 

nas nia. Wartość oporu powierzchniowego, r  sp a  z a, 
powierzchni gruntu znajduje się woda, a wzrasta wraz ze spadkiem
wilgotnienia gruntu. W prezentowanym opracowaniu wartość oporu 

znaczono wykorzystując nieznacznie zmodyfikowaną 
procedurę przedstawioną przez Besta (1998). Bardziej zaawansowane metody 

 wzorze ty
gotnością właściwą powierzchni gruntu, qsat(θ0), a wilgotnością właściwą na 

poziomie pomiarowym, q(z). Jako wilgotność przyjmuje się wilgotność 
właściwą w stanie nasycenia przy temperaturze równej temperaturze 
powierzchni gruntu, θ0. Ponieważ grunt nie zawsze jest pokryty warstewką 
wody, opór aerodynamiczny, r (który w przypadku gruntu wilgotnego jest taki 
am jak dla strus

p
yce s, ad do er kiedy na 

 
u
powierzchniowego wy
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określania strumienia wilgoci z gruntu polegają na zastosowaniu metody „force-
restore” lub rozwiązaniu równania dyfuzji potencjału wilgoci (Noilhan, Planton 
1989).  

Ze względu na fakt, że dla powierzchni pokrytej wodą, rs = 0, podstawowe 
znaczenie dla  wyznaczenia strumienia ciepła utajonego ma określenie bilansu 
wody na powierzchni. Ewolucję grubości wody, W, pokrywającej analizowaną 
powierzchnię, opisuje równanie: 
 

EP
dt

dW
−= ,   

owania, która dla 
powierzchni pokrytej wodą wynosi: 
 

           (5.37) 

 
w którym P oznacza szybkość opadów, E – szybkość par
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  .            (5.38) 

 
rocesy odpływu i przesiąkania są uwzględnione poprzez przyjęcie 

a 
Wma = 0,0012 m dla powierzchni sztucznych i Wmax = 0,0001 · LAI dla obszarów 
pok I –  indeks powierzchni liści w metrach). Dla 
powierzchni sztucznych przyjmuje się, że opór powierzchniowy jest równy zero 
przy W ≥ 0,001 m, a dla cieńszej 
wartości 1000 sm–1: 

<

modyfikację  
w stosunku do oryginalnej pracy Besta (1998), polegającą na zróżnicowaniu 
procesów porannego parowania i nocnego skra
przy uje się, że opór powierzchniowy zanika p
rs = sV, gdzie: 
 

P
maksymalnej grubości warstwy wody, Wmax. Wartość ta została określona n

x 
rytych wegetacją (LA

warstwy wody wzrasta eksponencjalnie aż do 

 

( )[ ] 0
m001,0

dla,
dla,

11000
0

001,05000 ≤
≥

⎩
⎨
⎧

−⋅
= −− W

W
e

r Ws .   (5.39) 
m001,0

 
W przypadku powierzchni naturalnych wprowadzono pewną 

plania. W przypadku skraplania 
jm rzy W > 0. W przeciwnym razie 
r

  
⎭
⎬
⎫

⎨
⎧

= min, ,min s r
r

r . 
⎩ ⋅⋅⋅ max,s

TeK
sV ffff

        (5.40) 

 
SMC
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Maksymalna wartość oporu powierzchniowego ustalono w tym wypadku na 
rs,max = 5 · 104 sm–1. Wartość minimalną przyjęto rs,min = 40 sm–1 (wartości rs,max, 
rs,min przyjęto za Noilhanem i Plantonem, 1989). Funkcje fK, fe, fT i fK, przyjmują 
wartości od 0,0 do 1,0 i określają wpływ promieniowania słonecznego, 
niedosytu wilgotności, temperatury powierzchniowej i zawartości pary wodnej 
na opór powierzchniowy. Funkcje te określone są formułami: 

– wpływ promieniowania słonecznego: 
 

  ( )250
25,1

+↓
↓

⋅=
Kf ,          (5.41a) 

K
 

K

gdz –2ie K↓ oznacza promieniwanie słoneczne podane w Wm , 
 
– wpływ niedosytu wilgotności: 
  

30
1

+∆
∆

−=
e

efe ,            (5.41b) 

 
gdzie  ∆e = esat(θ0) – e(z), a prężność pary wodnej, e, podana jest w milibarach, 

 
– wpływ temperatury: 
  

)(50
)(0016,0

zT
zTfT −

⋅= ,           (5.41c) 

 
temperatura na poziomie obserwacji bądź pierwszym poziomie modelu 
atmosferycznego, T(z), podana jest w stopniach Celsjusza, 

 
– wpł  objętościowej zawartości pary wodnej w glebie, SMC: 
 

 
0

dla,
dla,

2
1

SMC
SMC

SMC
fSMC

 
W przypadku parowania przyjęto łagodniejszy 

na powierzchni poprzez wprowadzenie funkcji: 
 
  

yw

⎩
⎨
⎧

<
≥

⋅
=

5,0
5,

,       (5.41d) 

zanik wody znajdującej się 

( ) sVs rWr ⋅⋅−= 100001 .            (5.42) 
 



 123

Wprowadzenie czynnika (1 – 10000 · W) spowodowane jest zbyt szybkim 
parowaniem w godzinach porannych, prowadzącym do dużego strumienia QE 
gwałtownie zanikającego w momencie wyparowania wody powierzchniowej. 
Rozróżnienie nocnego procesu skraplania od porannego parowania posiada 
również fizyczne uzasadnienie. Po zachodzie Słońca w momencie osiągnięcia 
stanu nasycenia wszystkie powierzchnie są mniej więcej jednakowo 

. Rankiem tylko część powierzchni znajduje 
się pod wpływem bezpośrednich prom
obszary zacienione, w któryc

składowe prędkości 
iatru) na zadanej wysokości z. Wielkości te mogą pochodzić z pomiarów  

i  model bilansu ene
turbulencyjnych w warstwie powierzc

ających na celu poznanie roli poszczególnych parametrów, wygodniej jest 

 modeli mezoskalowych, 
ymagających komputerów dużej mocy. Dlatego w celu przeprowadzenia analiz 

na typowym komputerze osobistym stworzono stosunkowo prosty model 
jednowymiarowy. W proponowanym modelu uwzględniono następujące 
równania dynamiki atmosfery: 
 

„uprawnione” do skraplania wody
ieni słonecznych. Duży procent stanowią 

h proces parowania odbywa się znacznie wolniej. 
 
5.3.3.  Model warstwy granicznej atmosfery 

 
Modelowanie strumieni powierzchniowych za pomocą metod 

przedstawionych w poprzednim rozdziale wymaga znajomości parametrów 
eteorologicznych (temperatura, wilgotność właściwa, m

w
wtedy rgii służyć będzie wyliczaniu strumieni 

hniowej. W wyidealizowanych studiach, 
m
jednak skorzystać z wartości otrzymanych w rezultacie modelowania warstwy 
granicznej atmosfery. Większość obecnie stosowanych modeli warstwy 
granicznej jest częścią stosunkowo złożonych
w
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gdzie fC oznacza parametr Coriorisa, Sq – całkowity strumień dostarczonej wody, 
, V – x-ową i y-ową składową prędkości wiatru, Ui – dowolną składową wiatru 

(w równaniach zastosowano konwencję sumacyjną Einsteina), Ug, Vg – 
składowe wiatru geostroficznego. Fluktuacje parametrów meteorologicznych 
oznaczono apostrofami, natomiast wielkości bez apostrofów oznaczają wartości 
średnie. Równania te można przepisać w uogólnionej postaci: 
 

  

U

ξ
ξξ F

x
u

t i

i +
∂

′′∂
−=

∂
∂ ,             (5.44) 

 
w k szystkie składniki 

ajdujące się po prawej stronie równania, z wyjątkiem strumieni 
jnych. Zakładając poziomą h

par tryzację K (wz. 4.5), równanie to 
 

tórej ξ oznacza dowolną zmienną, a czynnik Fξ zawiera w
zn
turbulency omogeniczność turbulencji i stosując 

ame przyjmuje formę: 

ξξ
ξξ F
z

K
zt

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∂
∂

=
∂
∂ .              (5.45) 

 
Podobnie jak równanie dyfuzji ciepła w gruncie (5.5), równanie to może być 
rozwiązane numerycznie dla N poziomów atmosferycznych, przy zastosowaniu 
schematu Cranka–Nicholsona (dla i = 2, ..., N – 1): 
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dzie ξ i oraz iξ ′oznaczają wartość zmiennej na poziomie zi w chwili t i t+∆t. g

Wprowadzając oznaczenia: 
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otrzymujemy postać macierzową: 
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ξ są określone oddzielnie dla każdej zmiennej: 
 

  ( ) iadwUigCiU FVVfF ,, +−−= ,        (5.49a) 
  ( ) iadwVigCiV FUUfF ,, +−+= ,         (5.49b) 

  iadw ,θ ,     
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i F
t

F ,θ
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⎠
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∂
∂

=      (5.49c) 

  = .            (5.49d) 

ą one wpływ siły Coriorisa na składowe wiatru, wychładzanie 
m  na drodze promieniowania d

na dym poziomie, Fadwξ,i. Zan
atm ery od bezpośredniego
wychładzanie atmosfery sparametryzowano za pomocą prostego równania 
(Pielke 1984): 

iadwqiq ,,

 
Uwzględniaj

FF

at osfery ługofalowego oraz czynnik adwekcyjny 
każ iedbano przemiany fazowe wody i ogrzewanie 
osf  promieniowania słonecznego. Radiacyjne 

 

[ ]8,1)(17 +⋅−⋅ zγθ ,         (5.50) 0,0−=⎟
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t rad

θ

 
gdz radient adiabatyczny. Wych z ie da  jes  w 
na dzień, przy temperaturze mierzonej w stopniach Celsjusza. 

odel jest jednowymiarowy, podczas symulacji dla stacji 
zam jny przyjmuje pewn , arbitralnie ustaloną wartość 

ęściej równą zero). Badanie wpływu miasta z zupełnym zaniedbaniem 
łoby jednak zbyt grubym uproszczeniem. Dlatego w tym przypadku 

sym
zamiejskiej i stacji miejskiej. Czynnik adwekcyjny na stacji miejskiej 

owiększony jest wtedy o wartość wynikającą z napływu powietrza 

ie γ oznacza g ład an po ne t stopniach 

Ponieważ m
iejskiej czynnik adwekcy ą

(najcz
adwekcji by

ulacja przeprowadzana jest oddzielnie dla dwóch punktów – stacji 

p
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zamiejskiego nad teren zabudowany. Zastosowano w tym celu prostą 
arametryzację: 

 
p

( ) 12/ Di ,1,2,F iiiadw ξ  ξυξ −⋅−=

 
 której 

,           (5.51) 

22
iii VU +=υw oznacza prędkość wiatru na poziomie i, ξ2, ξ1 – 

wartości parametru ległość od granic 
miasta do jego centrum. 

 wymaga wyboru metody 
kreślania współczynników wymiany turbulencyjnej K. W prezentowanym 

modelu testowano cztery różne par
Zdunkowskiego (1986), Mellora i Yam

 
 

Parametryzacja Louisa 
 

 parametryzacji tej współczynniki KM, KH oblicza się z  następujących 
zale

     (5.52a) 
            (5.52b) 

 

 ξ w mieście i poza miastem, D12 – od

 Wykorzystanie domknięcia pierwszego rzędu
o

ametryzacje: Louisa (1979), Sieversa  
ady (1982) z modyfikacją wprowadzoną i 

przez Hurleya (1997) oraz Gambo (1978) w wersji podanej przez Saitoh i in. 
1996). (

W
żności: 

 
 zlFK 2 υ       MM ∆∆⋅⋅= /

zlFK HH ∆∆⋅⋅= /2 υ
 
Funkcje FM, FH zależą od liczby różnicowej Richardsona, Ri: 
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== HM FF  ,          (5.54) 
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Droga swobodnego mieszania, l, określona jest jako: 
 

1

0

11
⎜⎜
⎛

=l  
−

⎟⎟
⎠

⎞

⎝
+

⋅ lzk
,   dla l0 = 100 m.          (5.57) 

 
Parametryzacja Sieversa i Zdunkowskiego 

Współczynniki KM, KH oblicza się z zależności: 
 

      (5.58) 

w których funkcja FMH zależy od liczby Richardsona, Ri: 
 

 dla Ri ≥ 0, 

 

 

  zlFKK MHHM ∆∆⋅⋅== /2 υ ,    
 

Ri61 ⋅−=MHF ,         (5.59a) 

( )Ri61
Ri61 ⋅

−=F .        (5.59b)  dla Ri < 0, 
⋅+MH

 
Różnicowa liczba Richardsona, Ri, i droga swob d go ie

okre ne są tak samo jak w parametr
 

Parametryzacja Mellora i Yamady 

Współczynniki wymiany emy w postaci: 
 

Funkcje SM, SH zależą od strumieniowej liczby Richardsona, Rif, której 
war ć może być aproksymowana za pomocą w
róż
 

o ne m szania, l, 
ślo yzacji Louisa. 

 

 
 turbulencyjnej przyjmuj

 ( ) TEKMM TEKBSK ε/)(/4 2
1 ⋅⋅=         (5.60a) 

  ( ) TEKHH TEKBSK ε/)(/4 2
1 ⋅⋅=         (5.60b) 

 

toś yżej zdefiniowanej liczby 
nicowej: 

 ( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +⋅−−+⋅= 0,03156Ri0,3221Ri1776,0Ri6588,0Ri f ,     (5.61) 

 

2/12

 dla Rif ≥ 0,16 
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      (5.62) SM = 0,085,  SH = 1,12 · SM,       
 

  

 dla Rif < 0,16 
 

( ) ( )
( ) ( )ff
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Droga swobodnego mieszania, l, o

 

     (5.63b) 

kreślona jest jako: 
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a tu

z        (5.65) 

 
Współczynniki wymiany turbulencyjnej są, jak poprzednio, określone za 

pom ą funkcji pomocniczych SM, SH, zależnych od strumie iow
Richardsona, Rif: 
 

,      (5.67a) 

  
 
Strumieniowa liczba Richardsona, Rif, jest w tym przypadku aproksymowana 
równaniem  
 

0 = 100 m,         (5.64) 

rbulencyjną energię kinetyczną, TEK, i szybkość dyssypacji energii określają 
wzory: 
 

 222
1 Ri1(5,0 SlBTEK fM ∆∆⋅−⋅⋅⋅⋅= υ )/()()

 )/()2( 1
2/3 lBTEKTEK ⋅⋅=ε            (5.66) 

 
przy B1 = 0,195. 

 
 

Parametryzacja Gambo 

oc n ej liczby 

zSlK fMM ∆∆⋅−⋅⋅⋅= /)Ri1(2195,2 2/32 υ  

SSlK fHMH ∆∆⋅−⋅⋅⋅⋅= /)Ri1(2195,2 2/12 υ z .     (5.67b) 

:
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( ) ⎟
⎠
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⎝
⎛ +⋅−−+⋅=

2/12 0,0346Ri0,316Ri186,0Ri725,0Ri f ,       (5.68) 

 

a funkcje SM, SH określają zależności: 
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Różnicowa liczba Richardsona i droga swobodnego mieszania, l, 

efiniowane są tak samo jak w parametryzacji Louisa. 
 
Współczynniki K obliczono dla wysokości z , stąd w powyższych 

zd

i+0,5

wzorach ii zzz −=∆ +1 , 2
1

2
1 )()( iiii VVUU −+−=∆ ++υ . W modelowa

ości właściwej przyję
niu 

wilg tn to założenie o równości współczynników wymiany 
turbulency

o
jnej dla ciepła i wilgoci, KE = KH. 

W prezentowanym modelu równania dynamiki atmosfery są standardowo 
rozwiązywane dla 28 poziomów atmosferycznych o wysokościach: 2, 5, 10, 20, 
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 750, 1000, 1250, 1500, 
1750, 2000, 2250, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 i 5000 m, lecz w niektórych 
szczegółowych analizach liczba poziomów może ulegać zmianie w zależności 
od potrzeb. Dolne warunki brzegowe określone są równaniami: 
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odelowych warunki 
analizowanego problemu. Aby un

oczątkowych na rozwiązanie, pierwsze 24 godz. symulacji służyły najczęściej 
nie ustabilizowaniu modelu. Analizy przeprowadzano na podstawie wartości 

trzymanych w następnych dobach.  
 
 
 
5.3.4. Weryfikacja połączonego modelu warstwy granicznej i procesów 

powierzchniowych  
 
Zastosowanie modelu warstwy granicznej do określenia warunków 

brzegowych modelu bilansu energetycznego powierzchni czynnej umożliwia 
modelowanie dobowego przebiegu parametrów meteorologicznych i ich 
strumieni. Poniżej przeprowadzona zostanie weryfikacja tak skonstruowanego 
modelu, który zostanie następnie zastosowany do badania czynników 
wpływających na rozwój miejskiej wyspy ciepła.  

Poprawność procedury obliczania pionowych profili wiatru sprawdzono 
poprzez sprawdzenie asymptotycznego rozwiązania z analitycznym modelem 
Ekmana. Zgodnie z założeniami modelu Ekmana przyjęto poziomą 
homogeniczność w stanie ustalonym, równowagę statycznie obojętną, 
barotropowość atmosfery, brak osiadania oraz stałe w czasie i takie same dla 
wszystkich poziomów współczynniki dyfuzji turbulencyjnej. Rozwiązanie 
równań Naviera–Stokesa przy takich założeniach przyjmuje postać: 
 

  

W badaniach m początkowe określano w zależności od 
iknąć znaczącego wpływu warunków 
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gdzie )2/( MKfa ⋅= . Dolne warunki graniczne dla profili wiatru określono 
poprzez zadanie stałej wartości prędkości tarciowej, u*. Dla ustalonej wartości 
prędkości tarciowej parametr a jest określony jako: 
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⋅= ,            (5.72) 

 
a współczynniki turbulencyjnej wymiany pędu określa zależność: 
 

  )( 222
* ggMC VUKfu +⋅⋅= .           (5.73) 

 

 

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6[m.s-1]
1

10

100

1000

10000
z [m] V U

Ekman
t = 0 h
t = 3 h
t = 12 h
t = 24 h
t = 5 dni
t = 100 dni

 
Rys. 5.13. Ewolucja składowych wiatru od przypadkowego profilu początkowego  

do rozwiązania zgodnego z modelem Ekmana 
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Przykładową symulację przeprowadzono dla prędkości tarciowej 
u* = 0,25 ms–1, składowych wiatru geostroficznego Ug = 4 ms–1 i Vg = 0 ms–1, 
oraz szerokości miejsca obserwacji φ = 43,75o (rys. 5.13). Początkowe profile 
pionowe składowych prędkości wiatru wybrano jako przypadkowe odchylenia 
od wartości wiatru geostroficznego z zakresu ±Ug. Profile takie, chociaż mało 
prawdopodobne do realizacji w rzeczywistej atmosferze, pozwalają sprawdzić 
zbieżność przypadkowych warunków początkowych do asymptotycznego 
rozwiązania Ekmana. Przedstawione na rys. 5.13 wykresy potwierdzają 
zbieżność rozwiązania numerycznego do modelu teoretycznego. Osiągnięcie 
stanu ustalonego zajmuje jednak długi okres czasu.  Po stosunkowo szybkim 
zaniku dużych rozbieżności, pojawiają się cykliczne wahania składowych 
prędkości wiatru zanikające bardzo wolno. Mechanizm tych fluktuacji jest 
podobny do genezy dolnego (nocnego) prądu strumieniowego powstającego na 
dro

lnej i wilgotności właściwej testowana była za pomocą 
dan

dobieństwa liczby Rossbyego oraz wykorzystywane były do testowania wielu 

dze tzw. „oscylacji bezwładnościowych” (Stull 1988). Jest to wynikiem 
gwałtownych (w tym przypadku sztucznie nałożonych) zmian w siłach 
działających na element powietrza. W początkowym profilu oprócz siły 
gradientu ciśnienia, siły Coriorisa i siły naprężeń Reynoldsa  działają jeszcze 
inne siły (profil jest inny od ustalonego dla równowagi), które zostają 
gwałtownie „odjęte” w chwili rozpoczęcia symulacji. Zmiany prędkości 
wywołane dążeniem do równowagi pociągają za sobą zmiany siły Coriorisa 
działającej prostopadle do prędkości, co powoduje oscylacyjne fluktuacje 
wektora wiatru. Oscylacje te są więc wynikiem dynamiki równań opisujących 
ewolucję prędkości wiatru, a nie niedokładności procedury numerycznej 
stosowanej w celu ich rozwiązania. Przedstawiony przykład wskazuje jednak na 
istotną przy dalszych analizach wrażliwość rozwiązania na wybór warunków 
początkowych.  

 Zdolność modelu do reprodukcji czasowej ewolucji pionowych profili 
temperatury potencja

ych pochodzących z tzw. eksperymentu „Wangara”. Eksperyment ten 
(Clarke i in. 1971) przeprowadzony został pomiędzy 15 lipca a 27 sierpnia 
1967 r. na terenach południowo-wschodniej Australii (szerokość geograficzna 
34,5oS). Obszar wybrany do eksperymentu charakteryzował się prawie płaską 
topografią terenu i słabym pokryciem szatą roślinną. Pomiary pionowych profili 
temperatury i wilgotności powietrza wykonywane były w trzygodzinnych 
odstępach na stacji usytuowanej w centrum badanego obszaru. Ponadto na stacji 
centralnej i na czterech stacjach usytuowanych w narożnikach badanego obszaru 
wykonywane były pomiary balonowe składowych prędkości wiatru. Dane 
pochodzące z eksperymentu posłużyły wyznaczeniu parametrów funkcji 
podobieństwa Monina–Obuchowa, określeniu uniwersalnych funkcji teorii 
po
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modeli numerycznych (Sorb ia proponowanego modelu 
wykorzystano dane ze słynnego 33 dnia eksperymentu (16 sierpnia), odczytane  
z wykresów zamieszczonych w pracy Sorbjana (1989). Parametry cieplne gruntu 
(przewodnictwo cieplne kg = 1,0 Wm–1K–1 i dyfuzyjność termiczna  
νg = 0,5·10–6 m2s–1) określono za Deardorffem (1974). Wartość albedo przyjęto 
równą 15%, zdolność emisyjną 90% a objętościową zawartość wody 5%.  
W symulacjach założono równą wartość współczynnika szorstkości dla ciepła  
i pędu: z0h = z0m = 0,01 m. Warunki początkowe temperatury powietrza i wilgo-
tności właściwej ustalono przyjmując dane pomiarowe z godz. 9. W celu 
określenia początkowego profilu temperatury gruntu, prędkości wiatru (prędkość 
wiatru geostroficznego przyjęto równą 3,6 ms–1) i współczynników wymiany 
turbulencyjnej periodycznie uruchamiano model aż do ustabilizowania się 
wymienionych profili.  

Przedstawione na rys. 5.14–5.17 rezultaty wskazują, że niezależnie od  
zastosowanej parametryzacji prezentowany model podobnie opisuje ewolucję 
średnich profili temperatury potencjalnej i wilgotności właściwej w warstwie 
granicznej atmosfery. W ciągu dnia można wyraźnie zaobserwować cienką 
warstwę powierzchniową charakteryzującą się superadiabatycznym gradientem 
temperatury. Powyżej znajduje się warstwa wymieszana z gradientem zbliżonym 
do adiabatycznego, przykryta warstwą inwersyjną. Po zachodzie Słońca (profil  
z godz. 18) w przyziemnych warstwach atmosfery zaczyna się wykształcać 
nocna inwersja temperatury. Zastosowanie modelu z domknięciem pierwszego 
rzędu powoduje jednak, że efekt wciągania masy nie jest uwzględniany  
i w rezultacie modelowana grubość warstwy wymieszanej jest wyraźnie niższa 
od obserwowanej. W rzeczywistej atmosferze rozpędzone przez siłę wyporu 
bąble powietrza wpadają w przykrywającą warstwę wymieszaną inwersję  
i poruszając się przeciwnie do gradientu temperatury powodują  wzrost grubości 
warstwy mieszania.  

W świetle profili temperatury potencjalnej model z parametryzacją Siversa  
i Zdunkowskiego najbardziej odbiega od pozostałych. Model ten daje również 
największe rozbieżności z wartościami pomiarowymi charakteryzując się 
wyraźnie ujemnymi gradientami temperatury w warstwie wymieszanej i silnie 
przegrzaną, grubą warstwą powierzchniową. Profile wilgotności właściwej są 
podobnie modelowane dla wszystkich parametryzacji. W stosunku do 
rzeczywistych wartości, które cechuje lekki spadek zawartości pary wodnej wraz 

jan 1989). Do testowan

z wysokością, charakteryzują się one praktycznie stałym q w całej warstwie 
wymieszanej. Jedynie model z parametryzacją Siversa i Zdunkowskiego 
odzwierciedla rzeczywiste trendy wilgotności względnej. Parametryzacja ta 
prowadzi również do najbardziej zbliżonych do wyników innych,  
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Parametryzacja Louisa 
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Rys. 5.14. Zmierzone (cienkie linie) i modelowane (grube linie) pionowe profile temperatury 
potencjalnej θ i wilgotności właściwej, q; modelowane profile pionowe kinematycznych strumieni 
ciepła ''θw '' qw i wilgoci  oraz modelowany dobowy przebieg składników bilansu cieplnego 
powierzchni czynnej w dniu 33 eksperymentu Wangara. Wartości modelowane z użyciem  
                          parametryzacji Louisa (1979) współczynników dyfuzji turbulencyjnej  
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Parametryzacja Gambo 
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Rys. 5.15. Zmierzone (cienkie linie) i modelowane (grube linie) pionowe profile temperatury 
potencjalnej θ i wilgotności właściwej, q; modelowane profile pionowe kinematycznych strumieni 
ciepła ''θw '' qw i wilgoci  oraz modelowany dobowy przebieg składników bilansu cieplnego 
powierzchni czynnej w dniu 33 eksperymentu Wangara. Wartości modelowane z użyciem  
            parametryzacji Gambo (Saitoh i in. 1996) współczynników dyfuzji turbulencyjnej  
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Parametryzacja Mellora–Yamady 
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Rys. 5.16. Zmierzone (cienkie linie) i modelowane (grube linie) pionowe profile temperatury 
potencjalnej θ i wilgotności właściwej, q; modelowane profile pionowe kinematycznych strumieni 
ciepła ''θw '' qw i wilgoci  oraz modelowany dobowy przebieg składników bilansu cieplnego 
powierzchni czynnej w dniu 33 eksperymentu Wangara. Wartości modelowane z użyciem  
       parametryzacji Mellora i Yamady (Hurley 1997) współczynników dyfuzji turbulencyjnej  
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Parametryzacja Sieversa–Zdunkowskiego 
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Rys. 5.17. Zmierzone (cienkie linie) i modelowane (grube linie) pionowe profile temperatury 
potencjalnej θ i wilgotności właściwej, q; modelowane profile pionowe kinematycznych strumieni 
ciepła ''θw  i wilgoci '' qw  oraz modelowany dobowy przebieg składników bilansu cieplnego 
powierzchni czynnej w dniu 33 eksperymentu Wangara. Wartości modelowane z użyciem  
      parametryzacji Sieversa i Zdunkowskiego (1986) współczynników dyfuzji turbulencyjnej  
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bardziej złożonych modeli (Deardorff 1974; Sun, Chang 1986) strumieni 
wilgoci. W przypadku parametryzacji Gambo profil strumieni wilgoci również 
przyjmuje kształt typowy dla przebiegu tej wielkości. Dwie pozostałe 
parametryzacje powodują natomiast mało prawdopodobny, liniowy spadek ''qw  
wraz z wysokością. Modelowane kinematyczne strumienie ciepła w warstwie 
wymieszanej są prawie identycznie niezależnie od parametryzacji. Jednocześnie, 
z wyjątkiem metody Siversa i Zdunkowskiego, model nie odwzorowuje 
pojawiających się w warstwie wymiany rzeczywistej atmosfery ujemnych 
strumieni ciepła. Jest to również wynikiem niedoskonałości prostych 
parametryzacji K wykluczających transport przeciwny do gradientu temperatury. 

Modelowane wartości składników bilansu cieplnego powierzchni czynnej 
charakteryzują się stosunkowo małą wrażliwością na wybór parametryzacji 
turbulencyjnego przenoszenia pędu ciepła i wilgoci w warstwie granicznej. 
Również i w tym wypadku najbardziej od pozostałych różnią się rezultaty 
otrzymane z parametryzacją Siversa i Zdunkowskiego. Różnice te przejawiają 
się głównie w mniejszym powierzchniowym strumieniu ciepła w godzinach 
popołudniowych i związanym z tym zwiększonym strumieniem ciepła do 
gruntu. Fakt ten jest wynikiem mniejszej wymiany turbulencyjnej i zwiększonej 
temperatury w warstwie powierzchniowej. W godzinach nocnych na uwagę 
zasługują modelowane wartości turbulencyjnych strumieni ciepła. W modelach  
z parametryzacją Louisa oraz Mellora i Yamady są one praktycznie równe zero, 
podczas gdy w pozostałych dwóch przypadkach QH stanowi znaczną część 
bilansu radiacyjnego.  

 Przeprowadzona analiza wykazuje, iż parametryzacja Siversa i Zdunko-
wskiego daje najmniej zgodne z pomiarami i najbardziej różniące się od 
pozostałych symulacji rezultaty. Pozostałe metody prowadzą do podobnych 
przebiegów czasowych składników bilansu cieplnego i pionowych profili 
parametrów meteorologicznych. W większości prezentowanych w dalszej części 
pracy analiz zastosowana została parametryzacja Louisa. Parametryzacja ta jest 
stosunkowo stabilna numerycznie, przez co umożliwia względnie szybkie 
obliczenia ze względu na możliwość użycia dłuższego kroku czasowego. Należy 
jednak zaznaczyć, iż wielu wypadkach prezentowane wyniki były weryfikowane 
za pomocą modeli wykorzystujących pozostałe metody. 

Kolejnym krokiem w weryfikacji modelu jest sprawdzenie, czy może on 
poprawnie opisywać dobowy przebieg składników bilansu cieplnego w mieście, 
a więc czy może być używany do badania czynników wpływających na 
powstawanie miejskiej wyspy ciepła. Wykorzystano w tym celu zmierzone  
w Łodzi dobowe przebiegi powierzchniowych strumieni energii, przedstawione 
w rozdziale 4. Symulację przeprowadzono dla dwóch profili, miejskiego  
i zamiejskiego, parametryzując wpływ adwekcji powietrza zamiejskiego na 
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ewolucję parametrów meteorologicznych w mieście zgodnie z metodą 
przedstawioną w rozdziale 5.3.3. Odległość między punktami ustalono na 
D12 = 10 000 m, co z grubsza odpowiada odległości od centrum Łodzi do granic 
miasta. Pomimo kompleksowego charakteru pomiarów składników bilansu 
cieplnego w Łodzi wiele danych wejściowych do modelu jest nieznanych. Jest to 
wynikiem zarówno ograniczonego zakresu prowadzonych badań pomiarowych, 
jak i samej natury prezentowanego modelu. W przypadku modelu bryłowego 
miasta trudno bowiem znaleźć rzeczywisty odpowiednik powierzchni czynnej, 
której temperatura mogłaby być mierzona. Podobnie praktycznie niemożliwe 
jest wyznaczenie parametrów cieplnych „bryły miasta”. Tym bardziej 
niemożliwe jest empiryczne wyznaczenie początkowego profilu temperatury tej 
bryły. Stwarza to konieczność arbitralnego wyboru warunków początkowych 
symulacji i parametrów modelu. Dodatkowa trudność pojawiająca się przy 
wyborze warunków początkowych wynika z ograniczonego zakresu pomiarów 
meteorologicznych w Łodzi. Pionowe sondaże atmosfery nie są prowadzone na 
stacji Łódź Lublinek. Brak jest również informacji o parametrach cieplnych 
gruntu poza miastem. Dlatego w prezentowanych poniżej symulacjach wiele  
z parametrów dobrano tak, aby uzyskać możliwie dużą zgodność z mierzonym 
przebiegiem dobowym. Podobnie jak w przypadku modelu nocnego 
wychładzania powierzchni gruntu, prezentowane rezultaty należy więc rozumieć 
jako dowód potencjalnej możliwości użycia prezentowanego modelu do 
symulacji procesów cieplnych w mieście, a nie jako weryfikację przesądzającą o 
jego poprawności.  We wszystkich symulacjach przyjęto te same parametry 
cieplne gruntu. W mieście wartość pojemności cieplnej ustalono  
na 

promieniowania krótkofalowego 
dopasowano do wartości pomiarowych poprzez wprowadzenie odpowiedniego 
współczynnika (stałego dla każdego dnia) z zakresu od 0,90 do 1,06. Na 
terenach zamiejskich przyjęto albedo α = 0,2 a emisyjność ε = 0,9. W mieście 

Cg = 2,0·106 J m–3 K–1, a przewodnictwa cieplnego na kg = 1,5 W m–1 K–1.  
Na terenach zamiejskich przyjęto wartości Cg = 1,5·106 J m–3 K–1 oraz 
kg = 0,4 W m–1 K–1, co mniej więcej odpowiada wartościom przyjętym dla 
gruntu na stacji Łódź Lublinek podczas symulacji nocnego wychładzania 
powierzchni ziemi. Przyjęcie tych samych wartości Cg i kg podczas wszystkich 
symulacji jest motywowane dążeniem do możliwie niewielu manipulacji 
parametrami modelu. W rzeczywistości parametry te mogą ulegać zmianie 
głównie ze względu na zawartość wody w glebie lub występowanie pokrywy 
śnieżnej. Przyjęte parametry szorstkości dla miasta wynoszą z0m = 0,6 m 
(oszacowane przez Kłysika, 1998) i z0h = 0,00001 m, a dla terenów zamiejskich 
z0m = 0,1 m i z0h = 0,01 m. Promieniowanie zwrotne atmosfery (stała wartość  
w ciągu doby) określono na podstawie danych pomiarowych. Podobnie 
modelowane wartości dochodzącego 
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wartości te określono jako α = 0,08 i ε = 0,9, z wyjątkiem przypadków z 28 mar-
ca i 8 grudnia kiedy ze względu na występowanie pokrywy śnieżnej wynoszą 
one odpowiednio α = 0,13 i ε = 0,85 oraz α = 0,23 i ε = 0,85. Adwekcyjne 
zmiany temperatury 3 października ustalono na poziomie 8,0 · 10–5 oC s–1, a 24 
października na –4,0 · 10–5 oC s–1. W pozostałych przypadkach są one równe 
zeru. Ze względu na fakt, że w modelu bryłowym miasto jest wypadkową 
powierzchni sztucznych i obszarów zielonych, procesy parowania 
parametryzowano przy użyciu procedury uwzględniającej transport wody przez 
bryłę miasta (równania 5.40–5.42), a nie parametryzacji dla powierzchni 
zupełnie nie pochłaniających wody (równanie 5.39). Przyjęta objętościowa 
zawartość wody, SMC, zmienia się od 3–8% w półroczu letnim do 15–35%  
w półroczu chłodnym. Strumień ciepła utajonego zmodyfikowano dodatkowo  
o czynnik wilgoci antropogenicznej. Utrzymujące się przez całą dobę dodatnie 
wartości obserwowanego QH sugerują, że w dużej mierze strumień ten jest 
wy ta 

iązana z procesami spalania, oddychania i produkcji przemysłowej nie ma 
dnak bezpośredniego wpływu na wychładzanie powierzchni czynnej. Dlatego, 
 przeciwieństwie do ciepła jawnego, które może być sparametryzowane 
oprzez podwyższenie temperatury miasta, strumień ten nie może być 

bezpośrednio uwzględniony w bilansie cieplnym. W modelu problem ten 
rozwiązano poprzez dodanie stałej wartości strumienia wilgoci przy określaniu 
warunków brzegowych równań dynamiki atmosfery (ale nie powierzchni 
gruntu). Wartość tego strumienia określono na 0–20 Wm–1, co jest równoważne 
strumieniowi wilgoci 0–8,13 · 10–5 kg m–2 s–1. 

Przedstawione na rys. 5.18–5.25 modelowane przebiegi dobowe składników 
bilansu energetycznego miasta wskazują na dużą zdolność modelu do 
reprodukcji rzeczywistej zmienności dobowej analizowanych strumieni. 
Poprawnie modelowane mogą być zarówno sytuacje typowej pogody radiacyjnej  
(rys. 5.20), jak i przypadki adwekcji chłodu (rys. 5.24) czy adwekcji ciepła 
(rys. 5.23). W ciepłym półroczu wartości modelowane nieco lepiej pasują do 
danych pomiarowych niż w miesiącach chłodnych, zwłaszcza zimowych. 
Niezależnie od pewnych różnic wynikających z przypadkowych fluktuacji 
danych pomiarowych obserwuje się generalną tendencję do zaniżania przez 
m . 

ależy jednak zaznaczyć, że znacznie bardziej zaawansowane modele 
owe również charakteryzują się podobną asymetrią w przebiegu 

dobowym składników bilansu cieplnego.   
 

nikiem wilgoci sztucznie dostarczanej do atmosfery miejskiej. Wilgoć 
zw
je
w
p

odel wartości strumieni turbulencyjnych w godzinach przedpołudniowych
N
wielopoziom
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s. 5.18. Mierzone i modelowane składniki bilansu energetycznego Łodzi, 7 marca 2001 r
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ys. 5.19. Mierzone i modelowane składniki bilansu energetycznego Łodzi, 28 marca 2001 r.
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Rys. 5.20. Mierzone i modelowane składniki bilansu energetycznego Łodzi, w okresie  

od 30 kwietnia do 3 maja 2001 r. 
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Rys. 5.21. Mierzone i modelowane składniki bilansu energetycznego Łodzi, 7 lipca 2001 r. 
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Rys. 5.22  2001 r. 

 
. Mierzone i modelowane składniki bilansu energetycznego Łodzi, 19 sierpnia
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R . ys. 5.23. Mierzone i modelowane składniki bilansu energetycznego Łodzi, 3 października 2001 r
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Rys. 5.24. Mierzone i modelowane składniki bilansu energetycznego Łodzi,  

 
 

24 października 2001 r. 
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Rys. 5.25. Mierzone i modelowane składniki bilansu energetycznego Łodzi, 8 grudnia 2001 r. 
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5.3.5.  Zastosowanie połączonego modelu warstwy granicznej i procesów 
powierzchniowych do badania czynników wpływających na rozwój 
miejskiej wyspy ciepła 

 
Prezentowany model może być zastosowany do badania czynników 

sterujących rozwojem miejskiej wyspy ciepła. W przeciwieństwie do analiz 
przeprowadzonych za pomocą modelu nocnego wychładzania powierzchni 
gruntu, rozbudowana o turbulencyjne strumienie energii wersja pozwala na 
uwzględnienie wpływu czynników związanych z dynamiką atmosfery nad 
miastem. Ze względu na różnorodność sytuacji synoptycznych, związaną z nimi 
liczbę kombinacji parametrów modelu, warunków brzegowych i początkowych, 
w badaniach modelowych skoncentrowano się na analizie przypadków 
pozwalających na określenie wyizolowanego wpływu poszczególnych 
czynników. 

 
Rola aerodynamicznego współczynnika szorstkości 

 
Spośród czynników związanych z morfologią miasta wpływających na  

tworzenie się kontrastów termicznych miasto – otoczenie, stosunkowo słabo 
poznana jest rola aerodynamicznego współczynnika szorstkości, z0. W rozdziale 
5.3.5 podkreślono konieczność rozróżnienia pomiędzy parametrem szorstkości 
dla ciepła, z0h, i dla pędu z0m. W przypadku transportu pędu wpływ z0m na 
prędkość wiatru jest oczywisty: większe wartości z0m powodują zwiększenie 
oporu aerodynamicznego i w efekcie zmniejszenie prędkości wiatru nad 
miastem. Jednocześnie związane z tym zwiększenie prędkości tarciowej  
w mieście prowadzi do intensyfikacji wymiany turbulencyjnej ciepła między 
miastem a atmosferą (równania 5.29b). Miasto charakteryzujące się większym 
współczynnikiem szorstkości otrzymuje więc w nocy więcej ciepła od wyższych 
warstw atmosfery na drodze wymiany turbulencyjnej – wzrost szorstkości 
powinien więc powodować powstawanie miejskiej wyspy ciepła. Jednocześnie 
jednak, przy założeniu, że miasto od terenów zamiejskich różni się jedynie 

ty ciepła w nocy 
stru

współczynnikiem szorstkości aerodynamicznej dla pędu, większa wymiana 
turbulencyjna powoduje mniejsze nagromadzenie ciepła w tak zdefiniowanym 
„mieście” w ciągu dnia. W efekcie mimo mniejszej utra

mień ciepła od gruntu też jest mniejszy, przez co temperatura miasta 
praktycznie nie różni się od temperatury terenów je otaczających. 

Przykładową symulację temperatury na stacjach różniących się jedynie z0m 
przeprowadzono dla szerokości geograficznej Łodzi w 122 dniu roku, przy 
prędkości wiatru geostroficznego równej 3 ms–1 (rys. 5.26). Wartości wszystkich 
parametrów, z wyjątkiem z0m, którego wartość na stacji zamiejskiej przyjęto 
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równą 0,001 m, są takie same dla obu stacji. Określona na 0,01 zawartość 
objętościowa wody w glebie odpowiada warunkom wyjątkowo suchego dnia, 
dla którego kontrasty termiczne są większe niż w przypadku gruntu wilgotnego. 
Admitancja termiczna na obu stacjach wynosi µ = 1500 J m–2 s–1/2 K–1 
(Cg = 1,5 · 106 J m–3 K–1 i kg = 1,5 W m–1 K–1). Początkowa temperatura gruntu 
(15oC) i początkowy izotermiczny profil temperatury w gruncie mają drugo-
rzędne znaczenie ze względu na 24-godzinny okres stabilizowania modelu. 
Przedstawione na rysunku 5.26 modelowane przebiegi temperatury na 
wysokości 2 m potwierdzają znikomy wpływ współczynnika szorstkości 
aerodynamicznej dla pędu na kontrasty termiczne między miastem a terenem 
niezurbanizowanym. Wartości temperatury są praktycznie takie same dla 
wszystkich wartości z0m. Jedynie w ciągu dnia, mimo słabszego nagrzewania 
gruntu w mieście, na wysokości 2 m obserwuje się nieco wyższe temperatury 
wynikające z intensyfikacji turbulencji. Nocą różnice znikają prawie do zera. 
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Rys. 5.26. Dobowy przebieg modelowanej temperatury powietrza na wysokości 2 m przy różnych 
współczynnikach szorstkości aerodynamicznej dla pędu, z0m. Wszystkie pozostałe parametry 
                                   przyjęto takie same na stacji miejskiej i zamiejskiej  

  
Zdecydowanie więcej trudności nastręcza określenie wpływu współczynnika 

szorstkości dla ciepła. Problemy pojawiają się już przy próbach oszacowania tej 
wielkości oraz nadania jej fizycznej interpretacji. Poprzez analogię do z0m 
współczynnik z0h określany jest jako wysokość, na której temperatura nie różni 
się od temperatury podłoża. W kategoriach oporu aerodynamicznego rozumiany 
może być on jako czynnik powodujący dodatkową składową oporu 
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aero

ci je pokrywającej (głównie od indeksu powierzchni liści – 
AI), ale również od intensywności wymiany turbulencyjnej reprezentowanej 

przez tarciową liczbę Reynoldsa (Brutsaert 1979). Na dobow
w ż wpływ jego związek z temperaturą powierzchni czynnej (Kustas 

t

c
ternatywnych. Dlatego zachodzi konieczność określenia wpływu tego 

parametru na specyfikę klimatu miejskiego.  

dynamicznego w stosunku do oporu liczonego dla pędu. Wpływ ten 
wyrażany jest często w postaci bezwymiarowej liczby: kB–1 = ln(z0m/z0h). 
Chociaż badania parametru kB–1 sięgają lat trzydziestych ubiegłego wieku, już 
samo wyznaczenie wartości z0h jest bardzo kłopotliwe. W przeciwieństwie do z0m 
współczynnik ten nie może być oszacowany na podstawie geometrycznych cech 
podłoża, lecz musi być wyznaczony poprzez pomiary strumieni turbulencyjnych 
w warstwie powierzchniowej. Badania tego typu doprowadziły do powstania 
wielu empirycznych formuł pozwalających na oszacowanie kB–1 (Verhoef i in. 
1997; Brutsaert, Sugita 1996). Jednocześnie wykazano, że z0h cechuje się 
wyraźną zmiennością dobową, a jego wartość zależy nie tylko od typu podłoża  
i rodzaju roślinnoś
L

ą zmienność z0h ma 
nie i in. ró

1989). Zależność a, przypisywana najczęściej zwiększonemu udziałowi ciepła 
jawnego przy wysychaniu gruntu lub bezpośrednio wysokości Słońca, nie jest do 
końca jasna. Kolejna trudność pojawia się przy próbie określenia temperatury 
powierzchni czynnej (Voogt, Oke 1997). W przypadku pędu prędkość wiatru na 
wysokości z0m jest zawsze równa zeru. Określenie temperatury powierzchni 
czynnej, a więc temperatury na wysokości z0h, jest o wiele bardziej 
skomplikowane. Pomijając nawet niemałe trudności techniczne powstające przy 
próbie pomiaru temperatury cienkiej warstwy powierzchniowej (najczęściej 
wykorzystywane są w tym celu zdalne metody pomiaru temperatury radiacyjnej 
za pomocą sond IR), pozostaje problem wyboru powierzchni uwzględnionych  
w pomiarach (ściany, okna, dachy budynków, powierzchnie ulic, chodników, 
trawników, liście drzew i krzewów itd.) oraz metod ich uśredniania. Należy 
również wspomnieć o problemach związanych z interpretacją otrzymanych 
wartości z0h. Wprowadzenie tej wielkości jest w zasadzie zabiegiem 
matematycznym, umożliwiającym liczenie strumieni turbulencyjnych na 
podstawie danych gradientowych. Pożądane jest jednak nadanie fizycznego 
sensu współczynnikowi z0h. Jednakże wyznaczony dla terenów zurbanizowanych 
współczynnik oporu aerodynamicznego dla temperatury może osiągać 
ekstremalnie małe wielkości, nawet rzędu 10–12 m (Voogt, Grimmond 2000). 
Jest to około sto razy mniej niż rozmiary typowego atomu. W takim przypadku 
podana powyżej interpretacja przestaje mieć sens. Mimo trudności związanych  
z jego wyznaczeniem oraz wątpliwej interpretacji fizycznej, współczynnik z0h 
jest powszechnie używany w modelowaniu strumieni powierzchniowych, 
głównie ze względu na brak powszechnie akceptowanych te hnik 
al
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Podobnie jak w przypadku badania wpływu z0m na kontrasty termiczne, 
analizę modelową przeprowadzono przy założeniu, że wszystkie pozostałe 
parametry są takie same dla miasta i terenów zamiejskich. Wartości parametrów 
przyjęto identyczne jak w poprzednio analizowanym przypadku, z wyjątkiem 
z0m, które ustalono na 0,2 m, oraz z0h na stacji zamiejskiej jest równe 0,01 m. 
Parametr z0h na stacji miejskiej zmieniano w granicach od 10–10 m do 10–2 m. 
Dolna granica przyjętego przedziału zmienności opowiada rozmiarom 
atomowym, dlatego mimo spotykanych w literaturze mniejszych wartości 
parametru z0h nie analizowano tego typu przypadków. Przeprowadzono również 
eksperymenty ze współczynnikiem szorstkości dla miasta, określanym ze wzoru 
Brutsaerta (1982): 
 

          (5.74) 
 
w którym Re* = z0m · u*/ν jest tarciową liczbą Reynoldsa (ν = 1,461 · 10–5 ms–1 – 
kinematyczna lepkość molekularna). W analizowanym przypadku współczy

ż etrach cieplnych 
gru rędkości wiatru geostroficznego równej 3 ms–1). Natężenie miejskiej 
wyspy ła dla ekstremalnie małych z0h jest nieco większe niż w przypadku 
prezentowanych przykładów, ale ogólny charakter przebiegu temperatury bardzo 
podobny do wykresu dla  z0h = 10–8 m. Należy jednak zaznaczyć, że wzór ten 
stosunkowo słabo estymuje wartości wyznaczone dla terenów miejskich (Voogt, 
Grimmond 2000; Kanda, Moriwaki 2002).   

Przedstawione na rysunkach 5.27 i 5.28 przykładowe przebiegi temperatury 
na stacjach o różnym współczynniku szorstkości dla temperatury wskazują na 
dużą rolę tego parametru w tworzeniu się miejskiej wyspy ciepła. Symulacje 
przeprowadzono dla podłoży różniących się właściwościami cieplnymi, 
otrzymując bardzo podobne wyniki. Podobne przebiegi różniące się jedynie 
długością okresu nocnego wychładzania i bezwzględnymi wartościami natężenia 
miejskiej wyspy ciepła otrzymano dla różnych pór roku. Przebiegi temperatury 
na stacjach z z0h = 10–2 m oraz z0h = 10–10 m cechuje wyraźny rozwój miejskiej 
wyspy ciepła po zachodzie Słońca. Początkowo spadek temperatury na stacji 
zamiejskiej (z0h = 10–2 m) jest bardzo szybki. Towarzyszy mu znacznie 
powolniejszy spadek temperatury na stacji miejskiej (z0h = 10–10 ). 
  

)Re46,2exp(4,7 25,0
*00 ⋅−⋅⋅= mh zz , 

nnik 
z0h liczony z tego wzoru zmienia się od 10–7 m w nocy do 10–9 m w dzień. 
Obserwuje się również roczną zmienność tak liczonego z0h z minimum 
zimowym (od 10–7 m w nocy do 10–8 m w dzień) i maksimum letnim (od 10–9 m 
w nocy do 10–13 m w dzień – przy określonych powy ej param

ntu i p
 ciep

 m
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Rys. 5.27. Dobowy przebieg modelowanej temperatury powietrza na wysokości 2 m przy  
różnych współczynnikach szorstkości aerodynamicznej dla ciepła, z0h. Wszystkie pozosta
parametry przyjęto takie same na stacji miejskiej i zamiejskiej. Admitancja termiczna podłoża  
                                         na obu stacjach równa µ = 1500 J m–2 s–1/2 K–1
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Rys. 5.28. Przebiegi temperatury jak na rys. 5.27 tylko dla admitancji termicznej podłoża na 

obu stacjach równej µ = 800 J m–2 s–1/2 K–1
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W późniejszych godzinach nocnych spadek temperatury na stacji zamiejskiej 
staje się bardziej łagodny, a nawet nieco słabszy niż na stacji miejskiej.  
W efekcie tych zmian najw ększe kontrasty termiczne między obu stacjami 
obserwuje się we wczesnych godzinach nocnych. Zmienność taka odpowiada 
typowemu przebiegowi natężenia miej

i

skiej wyspy ciepła (Oke 1995).  
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Rys. 5.29. Zależność maksymalnego natężenia miejskiej wyspy ciepła od współczynnika 
szorstkości aerodynamicznej dla ciepła, z0h: A – dzień wiosenny przy suchym gruncie, B – dzień 
wiosenny przy wilgotnym gruncie, C – dzień zimowy (zawartość wody w glebie nie wpływa 
znacząco na wyniki. Punkty oznaczają wartości modelowane, linie – dopasowanie krzywą 
                          ∆Tmx = a · (z0h)b + c. U oznacza prędkość wiatru geostroficznego 

 
 

Porównując przebiegi temperatury na stacjach o różnym współczynniku z0h 
łatwo również zauważyć, że kontrasty termiczne między stacjami nie wzrastają 
proporcjonalnie do rzędu z0h. Przy małych wartościach z0h jego wzrost o rząd 
wielkości powoduje znacznie mniejsze zwiększenie różnic temperatur niż  
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w przypadku dużych z0h. Tezę tę potwierdza zestawienie największych 
dobowych różnic temperatury między stacjami o dowolnym współczynniku z0h  
a stacją o współczynniku z0h = 10–2 m (rys. 5.29). Modelowane wartości 
maksymalnych różnic temperatury między stacjami układają się na krzywych 
opisywanych funkcją potęgową typu: 
 

czaT b
hmx +⋅=∆ )( 0             (5.75) 

 
o ujemnym współczynniku a i ułamkowym wykładniku b (tab. 5.5). Zależność 
ta jest spełniona niezależnie od pory roku, prędkości wiatru czy zawartości wody 
w glebie, chociaż bezwzględne wartości współczynników a, b i c są większe  
w przypadku dobrze wykształconych kontrastów termicznych między stacjami. 
Należy podkreślić, że wartości parametrów mają jedynie przykładowy charakter 
i mogą ulegać zmianie w zależności od pory roku, prędkości wiatru, właściwości 
cieplnych podłoża itp.  
 

Tabe la  5.5 
 

Wartości współczynników funkcji typu ∆Tmx = a · (z0h)b + c dopasowanych do punktów  
                                                          przedstawionych na rys. 5.29 
 

  A   B   C  

                         

Ug 1 ms–1 3 ms–1 5 ms–1 1 ms–1 3 ms–1 5 ms–1 1 ms–1 3 ms–1 5 ms–1

a –8,6 –6,4 –5,0 –7,1 –5,1 –3,7 –3,5 –2,7 –2,2 
b 0,135 0,117 0,107 0,106 0,103 0,101 0,096 0,084 0,085 
c 4,6 3,7 3,0 4,3 3,2 2,4 2,2 1,8 1,5 
 

 
Na rysunku 5.29 wyraźnie widać również, że współczynnik szorstkości 

aerodynamicznej dla ciepła odgrywa istotną rolę przy powstawaniu różnic 
termicznych w ciepłej porze roku, kiedy długi dzień umożliwia duże 
nagromadzenie ciepła na drodze pochłaniania promieniowania słonecznego. 
Zimą, kiedy decydujący wpływ na kontrasty termiczne ma wychładzanie 

diacyjne w ciągu nocy, a turbulencyjne strumienie ciepła są przez większą 
część doby bliskie ze  stopniu wpływa na 
tworzenie się miejskiej wyspy ciepła. 

i ułatwionym przekazywaniem pędu z atmosfery do powierzchni ziemi) oraz 

ra
ru, wartość z0h w znacznie mniejszym

 Podsumowując analizę wpływu współczynnika szorstkości 
aerodynamicznej na tworzenie się miejskiej wyspy ciepła należy stwierdzić, że 
miasto w stosunku do terenów otaczających charakteryzuje się mniejszym 
oporem aerodynamicznym, r, ze względu na pęd (większą szorstkością  



 152

większym oporem aerodynamicznym dla ciepła (mniejszą szorstkością  
i utrudnioną wymianą ciepła między podłożem a atmosferą). O ile zmniejszony 
opór aerodynamiczny dla pędu jest prostą konsekwencją rozmiarów przeszkód 
(budynków), to zwiększony opór cieplny nie jest oczywisty. Można jednak 
wskazać kilka procesów potencjalnie tłumaczących to zjawisko. Po pierwsze, 
efektywna powierzchnia wymiany ciepła z powietrzem może być w mieście 
mniejsza niż za miastem. Na przykład kanion uliczny o stosunku wysokości do 
szerokości ulic H/W = 1 ma zaledwie dwukrotnie większą powierzchnię 
wymiany ciepła niż powierzchnia zupełnie płaskiego gruntu. W przypadku 
terenów pokrytych drzewami, krzewami czy choćby trawą efektywna 
powierzchnia wymiany ciepła może być o wiele większa. Druga potencjalna 
przyczyna zwiększonego oporu cieplnego miasta wynika z rozmiaru typowych 
struktur urbanistycznych. Duże, prawie jednorodne powierzchnie miejskie 
(ulice, dachy, place, ściany, chodniki) znacznie silniej nagrzewają się od Słońca 
niż powierzchnie, na których części nasłonecznione i zacienione są niewielkie 
(np. źdźbła traw czy liście drzew i krzewów), a poziome przewodnictwo cieplne 
powoduje zmniejszenie różnic temperatur. Silne nagrzanie powierzchni 
miejskich powoduje powstanie dużych gradientów temperatury między 
podłożem a atmosferą, przy których transport ciepła jest mniej efektywny 
(strumień ciepła nie jest liniową funkcją różnic temperatury). Chociaż powody, 
dla których wzrost gradientów temperatury pociąga za sobą wzrost oporu 
aerodynamicznego nie są do końca poznane, zjawisko to jest obserwowane przez 
wielu badaczy (Kustas i in. 1989; Verhoef i in. 1997). Zmniejszone wartości z0h 
dla miasta mogą mieć również przyczynę dynamiczną. Eksperymenty tunelowe 
pokazują bowiem wzrost współczynnika kB–1 dla dużych wartości liczby 
Reynoldsa (Owen, Thomson 1963; Chamberlain 1968). Z drugiej jednak strony 
dla wielu naturalnych powierzchni obserwuje się prawie stałą wartość kB–1 dla 
stosunkowo szerokiego zakresu liczb Reynoldsa (Garratt, Hicks 1973). 
Wszystkie podane powyżej wytłumaczenia mają jednak hipotetyczny charakter  
a ich weryfikacja wymaga dalszych badań. Spotyka się również tezy (Verhoef  
i in. 1997), że ze względu na trudności pojawiające się przy stosowaniu współ-
czynnika z0h w parametryzacji strumieni powierzchniowych należy poszukiwać 
zupełnie nowych rozwiązań. 
 

Rola parametrów cieplnych podłoża 
 
Połączony model procesów powierzchniowych i warstwy granicznej 

atmosfery nad miastem pozwala również na analizę wpływu właściwości 
cieplnych podłoża na różnice temperatury powietrza między miastem a terenem 
zamiejskim. Analiza związków tego typu dla temperatury powierzchni czynnej 
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przeprowadzana została w rozdziale 5.2. Rzeczywiste obserwacje miejskiej 
wyspy ciepła są jednak najczęściej prowadzone na wysokości 2 m i dotyczą 
temperatury powietrza a nie temperatury gruntu, która – jak poprzednio 
wspomniano – jest bardzo trudna do wyznaczenia w warunkach miejskich. 
Przykładową analizę kontrastów termicznych między stacjami o różnych warto-
ściach admitancji termicznej przeprowadzono dla 122 i 342 dnia roku (2 maja  
i 8 grudnia) przy trzech prędkościach wiatru geostroficznego: 1, 3 i 6 ms–1 
(rys. 5.30). Współczynniki szorstkości na obu stacjach ustalono na z0m = 0,2 m  
i z0h = 0,001 m, a zawartość wody w glebie na 0,01. W celu porównania  
z poprzednimi wynikami wartości promieniowania zwrotnego atmosfery zostały 
ustalone na 320 Wm–2 w dniu 2 maja i 215 Wm–2 8 grudnia. Podobnie jak 
poprzednio obliczenia wykonano dla wartości emisyjnej równej 0,95 i albedo 

,2. Okres stabilizacji modelu (24 godz.) minimalizuje wpływ początkowego 
profilu temperatury, chociaż i on został określony analogicznie jak w rozdziale 
5.2. Otrzymane w wyniku symulacji różnice temperatury między stacjami  
o różnych wartościach admitancji termicznej są w przypadku słabego wiatru 
podobne do różnic powierzchni podłoża przy nieco cieplejszych głębszych 
warstwach gruntu. Dokładne porównanie jest trudne ze względu na inny profil 
temperatury w gruncie w przypadku pełnego modelu stabilizowanego przez 24 
godz., niż założony początkowy profil podczas wychładzania powierzchni 
gruntu przy zerowych strumieniach turbulencyjnych. Ogólne prawidłowości są 
jednak bardzo podobne: kontrasty termiczne wzrastają wraz ze wzrostem różnic 
między właściwościami cieplnymi podłoża, przy czym zależność ta nie ma 
liniowego charakteru. Prawie liniowa jest natomiast zależność wzrostu różnic 
temperatury od względnego przyrostu admitancji termicznej, µ. Sugeruje to, i  

otęgowej: 
Tmx = a · µb + c.  

Wraz ze y stacjami 
róż ącymi się parametrami cieplnymi gruntu. Silny wiatr w większym stopniu 
red

ria

0

ż
natężenie miejskiej wyspy ciepła jest logarytmiczną funkcją µ (całkowanie 
równania A · d(∆Tmx) = dµ/µ). Funkcja typu ∆Tmx = a · ln(µ) + c rzeczywiście 
stosunkowo dobrze pasuje do wyników symulacji, szczególnie dla przypadku 
dnia zimowego. Nieco lepsze wyniki daje dopasowanie funkcji p
∆

 wzrostem prędkości wiatru maleją różnice międz
ni
ukuje różnice temperatury w przypadku dnia grudniowego niż w maju. 

Prawdopodobnie spowodowane jest to większą ilością zgromadzonego ciepła  
w materiałach o dużej pojemności w ciągu dnia w okresach o długim czasie 
insolacji. Ciepło to, intensywnie oddawane przez całą noc nawet przy silnym 
wietrze, powoduje dosyć dużą nadwyżkę temperatury w stosunku do szybko 
wychładzającego się podłoża o małej admitancji termicznej. W okresach 
charakteryzujących się krótkim dniem, mimo potencjalnych możliwości 
oddawania ciepła, ilość energii nagromadzona w mate łach o dużym µ nie jest 
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wystarczająca, aby przy intensywnej wymianie turbulencyjnej doprowadzić do 
powstania dużych różnic temperatury. Należy podkreślić, że fakt ten nie 
wyklucza decydującej roli właściwości cieplnych podłoża w tworzeniu się 
miejskiej wyspy ciepła w warunkach zimowych. W przedstawionej symulacji 
założono bowiem jedynie naturalne nagrzewanie się powierzchni.  
W rzeczywistym mieście znaczna część „podłoża” (budynki) charakteryzuje się 
podwyższoną temperaturą jego głębszych warstw (stała temperatura wewnątrz 
budynków). Podobny efekt przegrzania głębszych warstw podłoża występuje 
przy adwekcji chłodnego powietrza. Przegrzanie to ma większe znaczenie  
w przypadku materiałów o dużym µ. Dlatego ekstremalnie duże różnice 
temperatury między miastem a terenem zamiejskim obserwuje się zimą  
w przypadku adwekcji chłodnych mas powietrza. 
 

 

600 1000 1400 1800 2200
µ [J.m-2.s-1/2.K-1]

0

1

2

3

4

5

6

7

∆
T m

x [
o C

]

DOY=122
U = 6 m/s
U = 3 m/s
U = 1 m/s

A

 
600 1000 1400 1800 2200

µ [J.m-2.s-1/2.K-1]

0

1

2

3

4

5

6

7

∆T
m

x [
o C

]

DOY=342
U = 6 m/s
U = 3 m/s
U = 1 m/s

B

 
Rys. 5.30. Zależność maksymalnego natężenia miejskiej wyspy, ∆Tmx, ciepła od admitancji 
termicznej µ: A – suchy dzień wiosenny, B – dzień zimowy. Punkty oznaczają wartości 
modelowane, linie ciągłe – dopasowanie krzywą ∆Tmx = a · µb + c, linie przerywane – dopasowanie 
                    krzywą ∆Tmx = a · ln(µ) + c. U oznacza prędkość wiatru geostroficznego 
 

Wpływ wiatru na tworzenie się miejskiej wyspy ciepła 

p  

 wyspy ciepła. W celu 
okr

 
Wszystkie przedstawione powyżej przykłady potwierdzają decydującą rolę 

prędkości wiatru na powstawanie różnic tem eratury między stacjami 
charakteryzującymi się odmiennymi cechami fizycznymi podłoża. Prędkość 
wiatru jest zresztą powszechnie uznawana za jeden z głównych parametrów 
meteorologicznych decydujących o rozwoju miejskiej

eślenia wpływu tego parametru na rozwój miejskiej wyspy ciepła 
przeprowadzono symulację przebiegu temperatury na stacji miejskiej 
charakteryzującej się admitancją termiczną µ = 1500 J m–2 s–1/2 K–1, 
współczynnikami szorstkości z0m = 1 m, z0h = 10–5 m, emisyjnością ε = 0,9  
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i albedo α = 0,1, oraz na stacji zamiejskiej, dla której odpowiednie parametry 
wynoszą: µ = 950 J m–2 s–1/2 K–1, z0m = 0,1 m, z0h = 10–2 m, ε = 0,9, α = 0,2 (rys. 
5.31). W doborze parametrów modelu uwzględniono zwiększoną bezwładność 
termiczną miasta, jego mniejszy opór aeorodynamiczny dla pędu oraz 
utrudnioną wymianę ciepła z atmosferą, jak również mniejsze albedo terenów 
zurbanizowanych. Różnice parametrów między stacją miejską a zamiejska są  
w tym przypadku nieco łagodniejsze niż przyjęto przy weryfikacji modelu na 
podstawie danych łódzkich, przedstawionej, rozdziale 5.3.4. Opowiadają jednak 
one typowemu, dosyć gęsto zabudowanemu miastu położonemu na stosunkowo 
lekkich glebach. Poprzez różne kombinacje zawartości wody w glebie (SMC)  
w analizie uwzględniono również wpływ różnic wynikających z odmiennego 
udziału ciepła utajonego w bilansie energetycznym powierzchni na 
intensywność miejskiej wyspy ciepła.  
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Rys. 5.31. Zależność maksym tury na stacjach „miejskiej”  
(µ = 1500 J m–2 s–1/2 K–1, z  = 1 m, z  = 10–5 m, ε = 0,9, α = 0,1) i „zamiejskiej”  
(µ =

alnych różnic tempera
0m 0h

 950 J m–2 s–1/2 K–1, z0m = 0,1 m, z0h = 10–2 m, ε = 0,9, α = 0,2) od prędkości wiatru 
geostroficznego Ug dla różnych zawartości wody w glebie (SMCR – stacja zamiejska,  
SMCU – stacja miejska). Symulacja dla 122 dnia roku przy założonym promieniowaniu zwrotnym 
                                                    atmosfery równym L↓ = 320 Wm–2

 
W przypadku gdy nie występują różnice w uwilgotnieniu podłoża 

(SMCR = SMCU), z większym uwilgotnieniem gruntu (SMC = 0,30) związane 
jest powstawanie miejskiej wyspy ciepła o mniejszej intensywności. Podczas 
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suszy (SMC = 0,05) mały udział ciepła utajonego w bilansie energetycznym 
powoduje większe amplitudy temperatury na obu stacjach, prowadzące do 

iększych kontrastów termicznych. W obu przypadkach obserwuje się 
stosunko prędkości wiatru 

eostroficznego. Przebieg zależności ∆Tmx od Ug jest w tym wypadku dobrze 

,05 
poc ga za sobą wzrost różnic temperatury przy małych prędkościach wiatru, 

odczas gdy natężenie miejskiej wyspy ciepła dla Ug > 5–6 ms–1 pozostaje 
praktycznie niezmienione. Efekt ten jest szczególnie wyraźnie widoczny dla 
ekstremalnie dużych różnic SMC. Gdy SMCR = 0,40 a SMCU = 0,01, małym 
prędkościom wiatru towarzyszą bardzo duże różnice temperatury na obu 
stacjach. Natężenie miejskiej wyspy ciepła spada jednak szybko wraz ze 
wzrostem prędkości wiatru.  

W przypadku dużych różnic strumienia energii związanego z parowaniem 
nie obowiązuje już eksponencjalny zanik ∆Tmx. Wyniki symulacji w tym 
wypadku dobrze opisuje zależność potęgowa: ∆Tmx = a · (v + c)b (v – prędkość 
wiatru na wysokości wiatromierza). W prezentowanej analizie wykładnik potęgi 
dla przypadku SMCR = 0,40 i SMCU = 0,01 wynosi b = –2,8. Jego wartość różni 
się więc znacznie od wykładnika funkcji potęgowej typu ∆Tmx = a · v –1/2, 
szeroko stosowanej w statystycznym modelowaniu maksymalnego natężenia 
miejskiej wyspy ciepła. Prezentowana funkcja nie posiada natomiast ograniczeń 
wynikających z asymptotycznego zachowania funkcji v –1/2. Ze względu na 
złożoność rzeczywistych procesów parowania w mieście i poza miastem  
w modelowaniu statystycznych zależności natężenia wyspy ciepła od prędk ści 

na otrzymane wyniki 

w
wo łagodny spadek ∆Tmx wraz ze wzrostem 

g
opisywany funkcją eksponencjalną.  

Różnice w intensywności parowania na terenach miejskich i zamiejskich 
(SMCR ≠ SMCU) pociągają za sobą zmiany w charakterze zależności ∆Tmx od Ug. 
Charakteryzują się one większą krzywizną linii dopasowania. Wzrost zawartości 
wody w glebie do 0,20 w stosunku do przypadku dla SMCR = SMCU = 0

ią
p

o
wiatru należy rozważyć oba typy funkcji: eksponencjalną i wykładniczą.  

 
Wpływ dobowej zmienności promieniowania zwrotnego atmosfery  

 
W dotychczasowych symulacjach przyjmowano stałą wartość 

promieniowania zwrotnego atmosfery. Założenie takie, chociaż uzasadnione 
stosunkowo niewielkimi zmianami w ciągu doby i trudnym do przewidzenia 
rzeczywistym przebiegiem dobowym L↓, ma duży wpływ na otrzymane wyniki 
ze względu na fakt, iż promieniowanie to jest jednym z warunków brzegowych 
modelu. Dlatego istnieje konieczność przeprowadzenia podobnych analiz przy 
założonej dobowej zmienności tego elementu. Wykorzystano w tym celu jedną  
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z empirycznych formuł określających zależność L↓ od temperatury powietrza 
(podanej w stopniach Kelwina) przy powierzchni ziemi (Idso, Jackson 1969): 
 

L↓= [1 – 0,261 · exp{–7,77 · 10–4 · (273 – T)2}] σT4.        (5.77)
 
Mimo zastrzeżeń co do poprawności opisu przebiegu L↓ za pomocą tego typu 
empirycznych formuł, daje ona możliwość prześledzenia zmienności dobowej 
promieniowania zwrotnego atmosfery na natężenie miejskiej wyspy ciepła. W 
kolejnych przykładach zademonstrowano wyniki analogicznych do poprzednich 
sym lacji, zmieniając jednie wartość promieniowania zwrotnego atmosfery. 
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Rys. .32. Dobowy przebieg modelowanej temperatury powietrza na wysokości 2 m przy różnych 
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5
łczynnikach szorstkości aerodynamicznej dla ciepła, z0h. Wszystkie parametry jak w  

przykładzie przedstawionym na rysunku 5.27, z wyjątkiem L↓, które jest liczone ze wzoru (5.77) 
 
 Dobowy przebieg temperatury na stacjach różniących się jedynie 

współczynnikiem szorstkości aerodynamicznej dla ciepła (rys. 5.32) jest  
w przypadku zmiennego L↓ podobny do przypadku przedstawionego na rys. 
5.27. Największe rozbieżności obserwuje się w przebiegu nocnego 
wychładzania powietrza na stacji o dużym z0h. Spadki temperatury w pierwszych 
godzinach nocnych  nie są tu tak gwałtowne jak w przypadku stałej wartości L↓, 
lecz przyjmują bardziej łagodny przebieg, a szybkość wychładzania prawie nie 
zmienia się w ciągu nocy. Przebieg temperatury na stacjach ch
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się małym współczynnikiem szorstkości z0h jest bardzo podobny przy obu 
sposobach określania L↓. Maksymalne różnice temperatury pomiędzy stacją 
„miejską” o małym współczynniku z0h, a stacją „zamiejską” cechującą się 
znacznie większymi wartościami tego parametru, przyjmują nieco niższe 
wartości w przypadku L↓ obliczanego ze wzoru (5.77) niż przy stałej wartości 
L↓. W przypadku arbitralnego ustalenia L↓ wartości ∆Tmx mogą się jednak 
zmieniać w dosyć szerokich granicach. Dobowa zmienność promieniowania 
zwrotnego atmosfery ma natomiast decydujący wpływ na kształt krzywej 
opisującej zmiany natężenia miejskiej wyspy ciepła w ciągu 24 godz.  
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Rys. 5.33. Modelowane różnice temperatury między stacją miejską  (µ = 1500 J m–2 s–1/2 K–1, 
z0m = 1 m, z0h = 10–5 m, ε = 0,9, α = 0,1, SMC = 0,05) a stacją zamiejską (µ = 950 J m–2 s–1/2 K–1, 
z0m = 0,1 m, z0h = 10–2 m, ε = 0,9, α = 0,2, SMC = 0,10) w przypadku słabego wiatru (Ug = 3 ms–1) 
           dla 122 dnia roku. A – stała wartość L↓ = 320 Wm–2, B – L↓ liczone ze wzoru (5.77) 

 

0h łabego wiatru 
(Ug

Na rysunku 5.33 przedstawiono symulację przebiegu różnic temperatury 
między stacją miejską  (µ = 1500 J m–2 s–1/2 K–1, z0m = 1 m, z0h = 10–5 m, ε = 0,9, 
α = 0,1, SMC = 0,05) a stacją zamiejską (µ = 950 J m–2 s–1/2 K–1, z0m = 0,1 m, 
z  = 10–2 m, ε = 0,9, α = 0,2, SMC = 0,10) w przypadku s

 = 3 ms ) dla 122 dnia roku. Przebieg natężenia miejskiej wyspy ciepła  
w przypadku stałej wartości L↓ (rys. 5.33A) cechuje się bardzo szybkim 
wzrostem kontrastów termicznych po zachodzie Słońca i maksimum 
występującym we wczesnych godzinach nocnych. Po osiągnięciu maksimum 
natężenie miejskiej wyspy nieznacznie się zmniejsza aż do wschodu Słońca, 
kiedy następuje gwałtowna redukcja kontrastów termicznych.  

–1
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Zmieniająca się w ciągu doby wartość promieniowania zwrotnego atmosfery 
prowadzi do nieco innego przebiegu różnic temperatury między miastem  
a otoczeniem (rys. 5.33B). Miejska wyspa ciepła rozbudowuje się w tym 
wypadku przez całą noc, aż do osiągnięcia maksymalnej intensywności  
o wschodzie Słońca. Po stosunkowo szybkim wzroście ∆T w pierwszych 
godzinach nocnych następuje spowolnienie tempa narastania kontrastów 
termicznych, jednakże przez całą noc tereny zamiejskie wychładzają się szybciej 
niż miasto, a natężenie miejskiej wyspy ciepła wzrasta. W pewnym sensie nocny 
przebieg natężenia miejskiej wyspy ciepła przy stałej wartości L↓ jest 
lustrzanym odbiciem przebiegu przy L↓ liczonym ze wzoru (5.77). Oczywiście 
oba przyjęte modele dobowej zmienności L↓ są jedynie pewnym przybliżeniem 
rzeczywistego przebiegu promieniowania zwrotnego atmosfery. W zależności 
od sytuacji synoptycznej przebieg ten może przyjmować bardzo różne kształty. 
Dlatego w rzeczywistości obserwowane są zarówno sytuacje narastania 
miejskiej wyspy ciepła przez całą noc, jak i występowania maksimum 
kontrastów termicznych krótko po zachodzie Słońca. 
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Rys. 5.34. Zależność maksymalnego natężenia miejskiej wyspy ciepła od współczynnika 
szorstkości aerodynamicznej dla ciepła, z0h (A) i admitancji termicznej µ (B) w przypadku L↓ 
liczonego ze wzoru (5.77); parametry modelu takie same jak w przypadkach 
                                               przedstawionych na rys. 5.29A i 5.30A 

 
Rezultaty analizy wpływu parametru szorstkości aerodynamicznej dla ciepła 

oraz właściwości cieplnych podłoża na powstawanie kontrastów termicznych 
przeprowadzo go atmosfery 
obowiązują również w przypadku, gdy L↓ liczone jest ze wzoru (5.77). 
Prz

ne dla przypadku stałego promieniowania zwrotne

edstawione na rys. 5.34 wyniki modelowanych zależności ∆Tmx od z0h i od µ 
wykazują te same zależności funkcyjne co przedstawione na rys. 5.29 i 5.30. 
Bezwzględne wartości różnic temperatury są w przypadku współczynnika 
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szorstkości nieco niższe, a w przypadku admitancji termicznej nieco wyższe niż 
przy stałym L↓, co przypisać należy zależności L↓ od temperatury prowadzącej 
odpowiednio większego lub słabszego średniego promieniowania zwrotnego. 
Nie wpływają one jednak na ogólną konkluzję o typach zależności między 
badanymi wielkościami.  
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Rys. 5.35. Zależność maksymalnych różnic temperatury na stacjach „miejskiej” i „zamiejskiej” od 
prędkości wiatru geostroficznego Ug dla różnych zawartości wody w glebie. Symulacja dla 
     parametrów jak w przypadku przedstawionym na rys. 5.31, lecz L↓ liczone ze wzoru (5.77) 

 
Zależność maksymalnego natężania miejskiej wyspy ciepła od prędkości 

wiatru w przypadku L↓ liczonego ze wzoru (5.77) również przypomina rezultaty 
dla stałej wartości tego parametru (rys. 5.31). Podstawową różnicą jest 
praktycznie identyczny przebieg krzywych dla SMCR = SMCU niezależnie od 
samej zawartości wody w glebie. Wynika to z założonej w modelu dobowej 
zmienności L↓ zależności zdolności emisyjnej atmosfery od temperatury 
powietrza na wysokości 2 m. W rzeczywistej atmosferze zależność ta nie jest tak 
oczywista, zwłaszcza w przypadku górnej adwekcji ciepłych bądź chłodnych 
mas powietrza.   

 

nanie 
5.43), umożliwia on jednak oszacowanie zależności natężenia miejskiej wyspy 

Natężenie miejskiej wyspy ciepła a rozmiary miasta 
 
Chociaż prezentowany model w bardzo uproszczony sposób opisuje 

adwekcję chłodu znad terenów niezurbanizowanych na obszar miasta (rów
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ciepła od odległości punktu pomiarowego od nawietrznej granicy miasta (D).  
Przykładową symulację tego typu dla 122 dnia roku przy prędkościach wiatru 
gradientowego równych 3 i 5 ms–1, różnych zawartościach wody w glebie (dla 
miasta przyjęto SMC = 0,05 we wszystkich przypadkach) oraz promieniowaniu 
zwrotnym atmosfery o stałej wartości 320 Wm–2 i liczonej ze wzoru (5.77) 
przedstawia rys. 5.36 (wartości parametrów szorstkości i właściwości cieplne 
gruntu przyjęto takie same jak w przykładzie pokazanym na rys. 5.31). Wraz ze 
wzrostem odległości od granic miasta następuje wyraźne zwiększanie się różnic 
temperatur. Wzrost ten jest początkowo bardzo gwałtowny. Przy słabym wietrze 
na przestrzeni zaledwie kilkuset metrów pojawiają się różnice temperatur do  
ok. 1,5oC. Różnice takie były rzeczywiście obserwowane na wykonywanych 
przez autora pomiarach patrolowych w Łodzi. Wewnątrz miasta temperatura nie 
wzrasta już tak szybko w miarę oddalania się od jego brzegów. Szybki przyrost 
∆Tmx na granicach miasta pasuje dobrze do zgeneralizowanego przekroju 
temperatury w mieście prezentowanego przez Oke’a (1995), w którym miejska 
wyspa ciepła charakteryzuje się wyraźnym „klifem”. Ze względu na założenie 
jednorodności miasta w wynikach symulacji nie pojawia się natomiast typowy 
dla miast amerykańskich „pik” będący wynikiem odmiennych cech fizycznych 
dzielnic centralnych (wysokie „drapacze chmur” gęsto wypełniające centrum). 
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Rys. 5.36. Zależność maksymalnych różnic temperatury na stacjach „miejskiej” i „zamiejskiej”  od 
odległości (D) od nawietrznej granicy miasta dla różnych kombinacji wiatru geostroficznego, 
promieniowania zwrotnego atmosfery i zawartości wody w glebie na stacji zamiejskiej. 
           Krzywe przedstawiają dopasowanie funkcji logarytmicznej do wyników symulacji 
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Rezultaty symulacji układają się wzdłuż krzywych, do których stosunkowo 
obrze pasuje funkcja logarytmiczna (linie na rys. 5.36). Logarytmiczny 

zale ności między populacją miasta a maksymalnym obserwowanym 
atężeniem miejskiej wyspy ciepła (Oke 1973). W pierwszym przybliżeniu 
ożna bowiem założyć, że liczba mieszkańców (P) jest proporcjonalna  

o obszaru zajmowanego przez miasto, a więc do kwadratu jego promienia (R): 
 ~ R2. Pomiary na stacji miejskiej wykonywane są najczęściej w centrum 
a

d
charakter zależności ∆Tmx od D może być wytłumaczeniem logarytmicznej 

ż
n
m
d
P
mi sta, więc R ≈ D. Przy takich założeniach otrzymana dla wyników  
symulacji zależność ∆Tmx = a · log(D) + b jest równoważna zależności 
∆Tmx = a’ · log(P) + b. Miasta amerykańskie charakteryzują się mniejszą 
gęstością zaludnienia (nie wliczając centrum), przez co tej samej populacji 
odpowiada większy promień miasta (większe D). Dlatego też przy takiej samej 
liczbie mieszkańców charakteryzują się one większym natężeniem miejskiej 
wyspy ciepła. Oczywiście rzeczywiste procesy są o wiele bardziej złożone  
i chociażby ze względu na odmienne właściwości fizyczne miast amerykańskich 
i europejskich różnice te nie są jedynie prostą funkcją drogi, jaką powietrze  
z terenów niezurbanizowanych przebywa nad miastem. 

Przedstawione wyniki analiz modelowych pokazują charakter 
zależności między parametrami reprezentującymi odrębność cech 
fizycznych terenów zurbanizowanych a intensywnością miejskiej wyspy 
ciepła. Zarówno zwiększona pojemność cieplna materiałów 
budowlanych, jak i większy opór aerodynamiczny dla ciepła mogą same 
w sobie doprowadzić do powstania miejskiej wyspy ciepła o natężeniu 
kilku stopni. Połączony efekt obu czynników może natomiast 
spowodować powstanie miejskiej wyspy ciepła o natężeniu do 7–8oC, 
nawet przy stosunkowo niewielkich różnicach admitancji termicznej  
i współczynnika szorstkości aerodynamicznej. 
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6. POCHŁANIANIE PROMIENIOWANIA W KANIONIE ULICZNYM 

 
 
 
 
 

Różnice w warunkach radiacyjnych miasta i terenów zamiejskich są 
wynikiem zarówno specyficznych cech powietrza atmosferycznego nad miastem 
(zanieczyszczenia, inna zawartość pary wodnej), jak i właściwości zabudowy 

iejskiej (albedo powierzchni sztucznych, geometria ulic). Ostatni z wymie-
ję 

prom ótkofalowego, jak i na efektywną emisję promieniowania 
długofalowego. Z tego względu geometryczne cechy zabudowy miejskiej 
uzn

Fan 2002). W większości z tych modeli wielokrotne odbicie 
romieniowania w strukturach urbanistycznych było bądź obliczane za pomocą 

metod bazujących na technice Monte Carlo (ścieżka fotonu), bądź te
odbić była ograniczona do kilku początkowych przyp dkó . 
umożliwiający analityczne obliczenie pochłaniania promieniowania po 

m
nionych czynników – geometria ulic – ma wpływ zarówno na absorpc

ieniowania kr

awane są za jeden z głównych czynników determinujących bilans 
energetyczny terenów zurbanizowanych (np. Oke 1982). Wśród modeli klimatu 
miasta wiele prac poświęcono specyficznym warunkom radiacyjnym terenów 
zurbanizowanych. Jeden z pierwszych modeli tego typu przedstawiony został 
przez Terjunga i Louie (1973). Autorzy opisali wpływ cech geometrycznych 
miasta na pochłanianie promieniowania krótkofalowego dla różnych kombinacji 
wysokości budynków i szerokości ulic. Problem odbić ograniczony został w tej 
pracy w zasadzie do odbicia jednokrotnego, jednakże model posłużył następnie 
budowie bardziej złożonych modeli radiacyjnych i modeli bilansu 
energetycznego (Terjung, O’Rourke 1980; Frank i in. 1981). Wiele nume-
rycznych studiów problemu pochłaniania promieniowania przez struktury 
urbanistyczne przeprowadzonych zostało przez Arnfielda (1976, 1982, 1988, 
1990). Podstawowym problemem zastosowania wczesnych modeli radiacyjnych 
był brak danych umożliwiających ich rzetelną weryfikację. Dopiero praca Aida 
(1982) dostarczyła danych pochodzących z prostego fizycznego modelu 
typowych struktur urbanistycznych. Do tej pory są to praktycznie jedyne dane 
umożliwiające weryfikację modeli odbić wielokrotnych, chociaż ostatnio 
podobne pomiary zostały powtórzone (Kanda, Katsuyama 2002). Dane 
opublikowane przez Aida posłużyły do weryfikacji nowych modeli 
numerycznych (Aida, Gotoh 1982; Sievers, Zdunkowski 1985; Kondo i in. 2001; 
Sailor, 
p

ż liczba 
a w Algorytm 
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nieskończonej liczbie odbić zastosowano w pracy Massona (2000).  
W 

da 
możliwiająca obliczanie promieniowania po nieskończonej liczbie odbić 

między skończoną liczbą powierzchni. Algorytm ten, po raz  
zaprezentowany na konferencji w Norf  ( ortu iak 002 , da

 jak symulacje metodą Monte Carlo (Pawlak, Fortuniak 2002), lecz jest 

 rzędu 15 Wm–2 (Verseghy, Munro 1989). 
 

 
6.1.

y
 

algorytmie tym liczba powierzchni odbijających światło ograniczona była 
jedynie do dwóch. W dalszej części pracy przedstawiona zostanie meto
u

pierwszy
olk F n  2 ) je takie same 

rezultaty
zdecydowanie bardziej efektywny numerycznie. Umożliwia on zatem 
uwzględnienie wielokrotnych odbić nawet w stosunkowo prostych modelach, co 

ozwala uniknąć błędówp

  Pojęcie współczynnika widoku elementów powierzchni i metody jego 
w znaczania 

W celu określenia ilościowych związków między geometrią ulic a zmien-
nymi charakteryzującymi klimat miasta (jak np. natężenie miejskiej wyspy 
ciepła) wprowadza się liczbowe charakterystyki określające cechy geometryczne 
miasta. Do najczęściej stosowanych charakterystyk należą: stosunek wysokości 
budynków do szerokości ulic (H/W – high to width ratio) oraz współczynnik 
widoku nieba (sky view factor). Między obiema wielkościami istnieje ścisły 
związek, przy czym druga z wymienionych wielkości ma charakter bardziej 
uniwersalny i jest powszechnie stosowana nie tylko w badaniach klimatu miasta. 
Ogólnie współczynnik widoku (view factor) określa, jaka część promieniowania 
emitowanego (lub odbitego) przez pewną powierzchnię (emitor) pada na drugą 
powierzchnię (absorbent). Współczynnik widoku nieba oznacza więc tę część 
promieniowania elementu powierzchni, jaka nie pada na przesłaniające horyzont 
obiekty. Aby modelować wielokrotne odbicie i pochłanianie promieniowania  
w kanionie ulicznym należy dodatkowo określić wzajemne współczynniki 
widoku jego elementów. W modelowych badaniach klimatu miasta, w których 
często wykorzystuje się koncepcję nieskończenie długiego kanionu ulicznego, 
stosunkowo prosto można określić odpowiednie współczynniki widoku.  
W przypadku pojedynczej, nieskończenie długiej ściany o wysokości H, 
współczynnik widoku tej ściany dla małego elementu powierzchni poziomej 
(prostopadłej do ściany) znajdującego się w odległości D od niej, wynosi (Oke 
1981): 
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gdzie β = arc tg(
Podobnie dla małego elementu powierzchni pionowej, równoległej do 

ściany, znajdującej się w odległości D, współczynnik widoku ściany wynosi: 
 

H/D).  

222
sin5,0

DH

HFvW
+

== β .                   (6.2) 

 
Współczynniki widoku nieba dla symetrycznego kanionu o szerokości W=2D 
wynoszą odpowiednio: 
 

− dla środka ulicy: 22)21( DHDFF hwrS +=−= ,         (6.3) 

− 2)4(1/11(5,0 HDFdla środka ściany: wS .         (6.4) 

 indeksach dolnych współczynnika widoku użyto 

+−=
 
W konwencji zapisu, w której 
pierwsza litera oznacza emitor, druga absorbent: F . Małymi literami 

u zostanie utrzymana  
 większości przypadków dalszej części pracy.  Zależności 6.1 i 6.2 można 

również wykorzystać do wyznaczenia współczynnika widoku nieba dla 
elementu powierzchni poziomej i pionowej, znajdującego się  d
punkcie asymetrycznego kanionu ulicznego. Przykład obliczeń tego typu 

rzedstawiono na rys. 6.1. Przedstawione wykresy są praktycznie identyczne  

emitor absorbent

oznaczono elementy o infinitezymalnej powierzchni  np.: h – element poziomy 
(horizontal), v –  element pionowy (vertical), r – środek ulicy (road), w – środek 
ściany (wall). Duże litery oznaczają elementy o skończonych rozmiarach np.: W 
– ściana, S – niebo (sky). Podobna konwencja zapis
w

w owolnym 

p
z podobnymi obliczeniami przeprowadzonymi przez Steyna i Lyonsa (1985).  
W przypadku elementu poziomego wraz ze wzrostem głębokości obserwuje się 
spadek współczynnika widoku nieba, przy czym najmniejsze wartości F 
obserwowane są przy ścianach kanionu. W analizowanym przypadku  na 
powierzchni ulicy wartości te wahają się od ok. 0,38  przy niższej ścianie do 
prawie 0,50 na środku ulicy i ok. 0,40 przy wyższej. Dla elementu pionowego 
zwróconego w kierunku ściany 1 (niższej) układ izolinii jest wynikiem 
bezpośredniego zastosowania wzoru 6.2, ze zmienną wartością D i H. 
Uogólnienia wzorów 6.1 i 6.2 w przypadku ściany o skończonej długości 
znaleźć można w pracach: Johnson i Watson (1984, 1985) oraz Steyn i Lyons 
(1985). 

Współczynnik widoku nieba można również określić empirycznie dla 
dowolnego punktu pomiarowego. Należy w tym celu określić stopień 
przesłonięcia horyzontu wykorzystując zdjęcia wykonane obiektywem typu 
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Rys. 6.1. Współczynnik widoku nieba dla elementu powierzchni poziomej (a) i powierzchni 
pionowej skierowanej do ściany 1 (b) wewnątrz asymetrycznego kanionu ulicznego 
                                                       o nieskończonej długości 

 
„rybie oko”, skierowanym do zenitu (np. Steyn 1980; Grimmond i in. 2001), 
bądź pomiary horyzontu wykonane teodolitem (np. Fortuniak 2001). W drugim 
przypadku, jeżeli pomiary wykonywane są dla azymutów co 1 stopień,  to 
współczynnik widoku nieba można oszacować ze wzoru: 
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gdzie ri(k) oznacza wysokość przeszkody  stopniach) dla azymutu k (R = 90). 
Przykłady ykresów przesłonięcia hor żnych typach zabudowy 
przedstawia rys. 6.2. Pierwszy z przedstawionych przypadków obrazuje stopień 
przesłonięcia horyzontu w ogródku meteorologicznym na stacji Łódź Lublinek. 
Ogródek znajduje na zupełnie odkrytym terenie, jedynie od wschodniej strony 
zaznacza się wpływ budynków stacji. Dlatego współczynnik widoku nieba jest 
w tym przypadku bliski jedności i wynosi FhS = 0,998. Wysokim stopniem 
odsłonięcia horyzontu FhS = 0,969 cechuje się również drugi z omawianych 
punktów pomiarowych (rys. 6.2b). Chociaż znajduje się on w centrum Łodzi, 
usytuowany jest na odkrytym placu w stosunkowo dużej odległości od 

e się na 

 (w
yzontu w ró w

najbliższych budynków. Trzeci przypadek jest typowy dla obrzeża starej 
zabudowy Łodzi. Punkt pomiarowy znajdował się na małym trawniku obok 
niewielkiego parkingu znajdującego się przed budynkiem Instytutu Nauk  
o Ziemi UŁ przy ul. Lipowej 81. Od południowego zachodu niebo przesłania 
czteropiętrowy budynek Instytutu. Podobnej wysokości budynek znajduj
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północnym zachodzie po drugiej stronie ulicy. W pobliżu miejsca pomiarowego 
rośnie kilka wysokich drzew, które latem, kiedy pokryte są liśćmi, redukują 
współczynnik widoku nieba do FhS = 0,662, podczas gdy zimą, gdy drzewa 
prawie nie przesłaniają nieba, wynosi on ok. FhS = 0,849. Kolejny przypadek 
(rys. 6.2d) jest charakterystyczny dla wielkich osiedli blokowych znajdujących 
.  

 
a) b)

 
c) d)

 
e) f)

 
Rys. 6.2. Wykresy przesłonięcia horyzontu w różnych typach zabudowy: a) stacja 
meteorologiczna Łódź Lublinek, b) plac przed dworcem kolejowym Łódź Fabryczna – miejsce 
lokalizacji MSM, c) skwer przed budynkiem IGFiKŚ przy ul. Lipowej 81, d) osiedle 
mieszkaniowe Widzew Wschód, e) środek ul. Piotrkowskiej 109, f) podwórko starej kamienicy 
przy ul. Piotrkowskiej 109. Na wykresach zaznaczono również ścieżki Słońca w dniach: 22 VI, 
                22 V i 23 VII, 22 IV i 22 VIII, 22 III i 22 IX, 21 II i 22 X, 21 I i 22 XI, 22 XII 
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się na obrzeżach Łodzi. Punkt umieszczony był na małym skwerku otoczonym 
jedenasto- i pięciopiętrowymi blokami na osiedlu Widzew Wschód, przy 
ul. Gorkiego. Współczynnik widoku nieba wynosi w tym przypadku FhS = 0,793. 
Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku osiedli bloków mieszkaniowych 
współczynnik ten może się stosunkowo silnie zmieniać w zależności od 
aranżacji przestrzennej osiedla i wysokości budynków. Dwa ostatnie punkty 
pomiarowe obrazują warunki typowe dla centrum starej zabudowy Łodzi. 
Pierwszy z nich (rys. 6.2e) pokazuje przesłonięcie or zon  na rod
drugi (rys. 6.2f) w centralnym punkcie przyległego do niej podwórka, 

ętnastowieczne kamienice (Piotrkowska 109). 

u 6.3 wartości 
spółczynnika wysokości do szerokości ulic wynoszą 0,65 (środek ulicy)  i 2,07 

(podwórko), co dosyć dobrze pasuje do rzeczywistych wartości. 
 
 

a) 

 

 h y tu  ś ku ulicy, 

otoczonego przez dziewi
Współczynniki widoku nieba wynoszą w tych przypadkach odpowiednio 
FhS = 0,608 i FhS = 0,235. Ze względu na wydłużony kształt podwórek w starej 
zabudowie w obu przypadkach uzasadnione wydaje się przybliżenie 

ieskończenie długiego kanionu ulicznego. Liczone ze wzorn
w

h2

2 b) 2

h1

w

∆w 1
     

h1

w

∆h
1

 
Rys. 6.3. Oznaczenia długości we wzorach 6.6 (dwie powierzchnie prostopadłe) i 6.7 (dwie 

powierzchnie rów

h2

noległe) 

Formuły 6.1–6.4 umożliwiają dla 
elementu o infinitezymalnej powierz m. 
W obliczeniach numerycznych bilansu radiacyjnego całego kanionu 
zastosowanie tych wzorów wymagałoby podział ow rzch i śc an i
bardzo dużą liczbę elementów, co prowadziłoby do znacznego wy uże
obliczeń. Dlatego w praktyce wygodniej jest podzielić ściany i ulicę na mniejszą 

czbę elementów, a w obliczeniach stosować wartości średnie. Oznacza  

 
określenie współczynnika widoku 

chni umieszczonego w kanionie uliczny

u p ie n i  ulicy na 
dł nia czasu 

li
to zastąpienie wzorów 6.1–6.4 odpowiednio unormowanymi całkami.  
W rezultacie w przypadku elementów prostopadłych do siebie (ulica–ściana, 
ściana–ulica) po scałkowaniu przekształconego wzoru 6.1 i podzieleniu przez 
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długość elementu poziomego 1 (∆w) otrzymujemy wzór na współczynnik 
widoku elementu 2 (oznaczenia jak na rys. 6.3a): 
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o siebie (ściana–  
–śc

 
Podobnie w przypadku dwóch elementów równoległych d

iana) obliczenie średniego współczynnika widoku elementu 2 dla elementu 1 
o długości ∆h prowadzi do wzoru (oznaczenia jak na rys. 6.3b): 
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Równania te pozwalają również na znalezienie średniego współczynnika 

widoku nieba dla całej ściany (F
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WS) i ulicy (FRS) symetrycznego kanionu  
o wysokości H i szerokości W. W pierwszym wypadku należy zastosować wzór 
6.7 z podstawieniami: ∆w = H, w = H, h1 = 0, h2 = W; w drugim wzór 6.6  
z podstawieniami: ∆h = W, h1 = 0, h2 = W, w = H. W rezultacie otrzymuje się 
znane z literatury (Noilhan 1981) formuły: 
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/W rzędu 
ej 1% dla 

H/W awsze wyższa od wartości 

⎠⎝

Zastosowanie F środka ulicy zamiast wartości średniej powoduje zawyżanie 
współczynnika widoku nieba maksymalnie o ok. 0,11 (15%) przy H
0,3–0,4. Dla H/W = 1 błąd ten wynosi już tylko 8% i maleje poniż

 > 3,5. W przypadku ściany wartość średnia jest z
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dla środk
w granica
malejący 
współczyn

/W = 1 b
 4 przekracza już 50%. Dlatego w modelach wykorzystanych w niniejszej 
stosowano wzory uśredniające współczynnik widoku nawet w przypadku 

pod łu kanionu na stosunkowo dużą liczbę elem
 

 
6.2. bsorpcja promieniowania po wielokrotny

nalizując bilans radiacyjny obszarów o złożonej geometrii powierzchni, 
takich jak tereny zurbanizowane, górskie
uwzgl dnić efekt wielokrotnego odbicia prom
powierzchni. Efekt ten dotyczy zarówno promieniowania krótkofalowego 
(słonecznego), jak i długofalowego (ziemi i 
zostanie sposób obliczenia absorpcji promieniowania słonecznego po 
wielokrotnym odbiciu miedzy elementami, będący uogólnieniem argumentacji 
prz

Na początku rozważmy dwa elementy powierzchni, miedzy którymi 
zachodzi wymiana energii podczas wielokrotnego odbicia. Niech wspó
widoku tych elementów wynoszą odpowiednio F12 i F21  (dla przypomn

znacza część promieniowania wyemitowanego lub odbitego przez element 1, 
ent pierwszy pada  

1 ieniowanie 
łoneczne i promieniowanie rozproszone atmosfery), a na element drugi  

o natężeniu S2, to po pierwszym u ilość energii pochłonięte
enty będzie wynosić: 

) S2,             (6.9b) 
 
a na enie promieniowania odbitego będzie ró
 

R1(0) = α1 S1,            (6.10a)

o albedo elementu pierwszego i drugiego. 
 
Po n obiciach wartości te wynoszą odpowiednio: 

a ściany, przy czym różnice FRS–FrS wzrastają do ok. 0,6 dla H/W  
ch 3,5–4, po czym nieznacznie maleją. Natomiast ze względu na 

charakter funkcji FrS(H/W) procentowy błąd oszacowania 
nika widoku nieba ma dla ściany kanionu charakter rosnący. Przy 
łąd względny wynosi ok. 5%, przy H/W = 2 rośnie do ok. 23%, a przy H

H/W =
pracy 

zia entów. 

 A m odbiciu 
 
A

 czy nawet polany leśne, należy 
ę ieniowania pomiędzy elementami 

atmosfery). Poniżej przedstawiony 

edstawionej przez Massona (2000).  

łczynniki 
ienia: F12 

o
jaka pada na element 2, F21 – odwrotnie).  Jeżeli na elem

 pewnej chwili promieniowanie o natężeniu S  (bezpośrednie promw
s

 odbici j przez te 
elem
 

A1(0) = (1 – α1) S1,             (6.9a)
A2(0) = (1 – α2

tęż wne: 

R2(0) = α2 S2,            (6.10b) 
  
α1, α2 oznaczają odpowiedni
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A1(n + 1) = A1(n) + (1 – α1) F21 R2(n),       (6.11a) 
A2(n + 1) = A2(n) + (1 – α2) F12 R1(n),       (6.11b) 
R1(n + 1) = α1 F21 R2(n),         
R2(n + 1) = α2 F12 R1(n),           (6.12b) 

zyli 

k 1

  (6.12a) 
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Po nieskończenie wielu odbiciach ostatnie dwa równania dają: 
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a ilość energii zaabsorbowanej przez elementy 1 i 2 wynosi: 
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W przypadku większej liczby (M) elementów wzory 6.13 przyjmują dla 

i-tego elementu postać: 
 

∞M

  ∑ ∑
= =

−+=
j k

jjiiii kRFAA
1 1

)()1()0( α ,       (6.17) 

 
a sumy promieniowania odbitego od każdego elementu można wyznaczyć 
rozwiązując układ równań: 
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w którym sumy Σ Ri oznaczają natężenie promieniowania odbitego od i-tego 

ementu po nieskończenie wielu odbiciach. Podobnie jak poprzednio 
Ai(0) = (1

 

w bilansie 
ergetycznym miasta. Geometria ulic w znacznym stopniu determinuje więc 

lim
rót

agałoby 
ardzo dużej liczby pomiarów wykonywanych za pomocą kosztownego sprzętu. 

Dl tego
numerycznych.  Przedstawione w poprzednim rozdziale równania mogą być 
wykorzystane przy konstrukcji modelu efektywnego przechwytywania 
promieniowania krótkofalowego przez kanion uliczny. W proponowanym 
modelu (RAK – RAdiacja w Kanionie) ulicę i ściany podzielono na jednostkowe 
elementy, których liczba zmienia się do kilku do kilkudziesięciu w zależności od 
przyjętego stosunku H/W. Pochłanianie energii przez elementy kanionu 
określono z równań 6.17–6.18, dla których współczynniki widoku wyznaczono  
z relacji 6.6 i 6.7. Dane wejściowe modelu RAK stanowią: 

− parametry określające warunki radiacyjne powierzchni poziomej: 
wysokość (hs) i azymut (As) Słońca oraz natężenia bezpośredniego (Ih) i 
rozproszonego (ih) promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą, 

− kość 
ulic W), wy D u), 

− 

el
 – αi) Si oraz Ri(0) = αi Si. 

 

6.3. Model bilansu promieniowania krótkofalowego  
w kanionie ulicznym (RAK) 

 
Promieniowanie krótkofalowe jest głównym źródłem energii 

en
k at obszarów zurbanizowanych, a jej wpływ na pochłanianie promieniowania 
k kofalowego powinien być uwzględniony zarówno w pracach projektowych, 
jak i w przy analizie danych pomiarowych. Empiryczne określenie pochłaniania 
energii słonecznej przez poszczególne elementy kanionu ulicznego wym
b

a  przydatne wydaje się wykorzystanie choćby prostych modeli 

parametry określające właściwości geometryczne kanionu: szero
sokość ścian (H), szerokość dachów (W ) oraz azymut ulicy (A (

wartości albedo powierzchni ulic (αU), ścian (αS) i dachów (αD). 
W prezentowanych obliczeniach wartości natężenia promieniowania 

słonecznego na powierzchnię poziomą oraz wysokość i azymut Słońca 
wyznaczono na podstawie zależności 5.12–5.18, jednakże konstrukcja modelu 
umożliwia wykorzystanie bezpośrednich wartości pomiarowych. Natężenie 
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bezpośredniego promieniowania słonecznego padającego na wybrany element 
kanionu określono na podstawie przesłaniania Słońca przez ścianę znajdującą się 
od strony słonecznej. Dla wysokości budynków H i szerokości ulicy W 
procentowy udział powierzchni zacienionych można obliczyć z prostych 
geometrycznych zależności (rys. 6.4). Jeżeli wysokość Słońca jest większa od 
β = arc tg(H/W sin(As – Au)) to jedna ściana jest całkowicie oświetlona, druga 
zacieniona a szerokość zacienionej części ulicy wynosi:  
 

wc = H ctg(hs) sin(As – Au)              (6.19) 
 

t ośredniego równe jest zero dla elementów 
ulic  znajdujących się w cieniu oraz Ih dla elementów oświetlonych. Dla 
elem

Na ężenie promieniowania bezp
y
entu częściowo znajdującego się w cieniu Ih pomnożono przez ułamek 

usłonecznienia tego elementu. Natężenie bezpośredniego promieniowania 
słonecznego dla elementów ściany znajdującej się w Słońcu wynosi: 
 

  Iw = Ih ctg(hs) sin(As – Au)          (6.20) 
 

W przypadku kiedy hs < arc tg(H/W sin(As – Au)), cała ulica i jedna ze ścian 
znajdują się w cieniu, a wysokość cienia na ścianie oświetlonej wynosi: 
 

hc = H  –  W tg(hs) / sin(As – Au)         (6.21) 
 

W

H

A

      W

H

B

 
Rys. 6.4. Oświetlenie kanionu ulicznego przy wysokim i niskim położeniu Słońca

 
Podobnie jak w poprzednim wypadku natężenie bezpośredniego 

promieniowania słonecznego jest równe zero dla elementów znajdujących się  
w cieniu oraz Iw dla całkowicie oświetlonych elementów ściany. W przypadku 
elementu częściowo zacienionego uwzględniono procent jego oświetlenia. 
Natężenie promieniowania rozproszonego od nieba obliczono dla elementów 
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ulic

ch. Dane takie można znaleźć w pracy Aida (1982), który 
wyk

y przez pomnożenie ih przez współczynnik widoku nieba dla tego elementu. 
W przypadku powierzchni pionowych (ściany) natężenie promieniowania 
rozproszonego od nieba wyznaczono mnożąc ih nie tylko przez współczynnik 
widoku nieba, lecz również odpowiednią funkcję (Terjung, Louie 1973) 
uwzględniającą nachylenie powierzchni i anizotropowość promieniowania. 
Suma promieniowania bezpośredniego i rozproszonego od nieba stanowi 
natężenie promieniowania padającego w chwili początkowej (przed 
uwzględnieniem wielokrotnego odbicia) na elementy kanionu. 

 
 
6.3.1. Weryfikacja modelu RAK 

 
W celu weryfikacji modelu RAK wygodnie posłużyć się rezultatami 

bezpośrednich pomiarów przeprowadzonych dla wyidealizowanych form 
architektoniczny

orzystał proste fizyczne modele struktur urbanistycznych. Pomiary 
wykonano dla modeli czterech podstawowych form: płaskiej powierzchni 
odniesienia (rys. 6.5a), kanionu ulicznego o równych wartościach wysokości, 
szerokości ulic i szerokości dachów i o osi skierowanej północ–południe 
(rys. 6.5b),  takiego samego kanionu skierowanego ze wschodu na zachód 
(rys. 6.5c), siatki pojedynczych budynków będących rezultatem przecinania się 
prostopadłych kanionów ulicznych (rys. 6.5d). Modele te wykonano z beto-
nowych sześcianów o boku 15 cm, z których zestawiano odpowiednie struktury. 
Pomiary wykonano w warunkach zimowych i letnich. Pomiary zimowe cechuje 
bardzo gwałtowny wzrost albedo dla niskich położeń Słońca (duże Z), podczas 
gdy dni letnie charakteryzują się mniejszą zmiennością α. Porównanie 
rezultatów pomiarów Aida z wynikami stymulacji za pomocą prezentowanego 
modelu przedstawiono na rys. 6.5b–d. W estymacjach numerycznych albedo 
dachów uzależniono od wysokości Słońca, dopasowując wielomian 3 stopnia do 
danych empirycznych (rys. 6.5a). Albedo ścian i ulicy przyjęto równe 0,4, 
zakładając izotropowość promieniowania odbitego. Oba przypadki kanionów 
ulicznych (N–S i E–W) mogą być bezpośrednio analizowane przy użyciu 
modelu RAK. Przyjęto równe wartości szerokości ulicy, dachów i wysokości 
budynków. W przypadku siatki pojedynczych budynków albedo systemu 
oszacowano jako średnią z dwóch poprzednich przypadków, z tym że szerokość 
dachów przyjęto równą połowie szerokości ulicy. Dzięki temu, chociaż 
prezentowane podejście jest znacznym uproszczeniem sytuacji pomiarowej, 
procentowy udział powierzchni dachów jest taki sam, jak w fizycznym modelu 
Aida. Powierzchnia dachów stanowi 25% powierzchni całego analizowanego 
obszaru w przypadku d i 50% w poprzednich dwóch przypadkach. 
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 Porównanie wyników symulacji numerycznej z wartościami pomiarowymi 
wskazuje na poprawność zastosowanego algorytmu wielokrotnego odbicia 
światła w kanionie ulicznym (rys. 6.5b,c). Krzywe teoretyczne stosunkowo 
dobrze pasują do punktów pomiarowych, zwłaszcza dla wysokich położeń 
Słońca. Duże rozbieżności przy małych hs są głównie wynikiem uwzględnienia 
pomiarów zimowych, dla których również albedo powierzchni odniesienia 
znacznie odstaje od wartości przyjętych w modelu numerycznym. W przypadku 

nionu zorientowanego N–S model RAK poprawnie odwzorowuje załamanie 
krzywej w okolicy Z = 45o, po którym następuje stosunkowo szybki wzrost 
albedo systemu. Jest to związane z momentem całkowitego zacienienia ulicy. 
Rezultaty symulacji kanionu E–W również pasują do danych pomiarowych, 
zwłaszcza dla Z < 60o. Dla niższych położeń Słońca model zawyża wartości 
pomiarowe. Należy jednak zaznaczyć że w tym przypadku istotne znaczenie 
może mieć nie uwzględniona anizotropowość promieniowania oświetlającego 
ściany i ulice.  

Zdecydowanie najgorzej odwzorowany został przebieg albedo w przypadku 
siatki pojedynczych budynków (rys. 6.5d). Jest to oczywistą konsekwencją 
faktu, że proste uśrednienie wartości dla dwóch prostopadłych kanionów nie 
odzwierciedla w pełni warunków radiacyjnych panujących w takiej strukturze. 
Przy założonym współczynniku wysokości do szerokości ulic H/W = 1, który 
odpowiada ustawieniu betonowych bloczków, obliczone wielkości albedo są
zdecydowanie niższe niż wartości zmierzone. Jednak przyjęcie H/W = 1 pociąga
za sobą przyjęcie mniejszego od rzeczywistego współczynnika widoku nieba, co 
powoduje zwiększoną absorpcję promieniowania przez system. Dlatego, aby 
urealnić oszacowania, należy przyjąć taką wartość H/W, aby współczynnik 
widoku nieba kanionu był zbliżony do współczynnika analizowanego układu. 
Ponieważ dla środka skrzyżowania dwóch ulic (jednakowa szerokość  
i wysokość) współczynnik ten wynosi ok. 0,65 (wartość liczona ze wzoru 
podanego przez: Johnsona i Watsona, 1984) a dla punktu znajdującego się na 
środku ulicy pomiędzy dwoma budynkami jest on zbliżony do wartości dla 
kanionu ulicznego (ok. 0,45), w grubym oszacowaniu można przyjąć, że 
badanemu systemowi będzie odpowiadał kanion uliczny, którego współczynnik 
widoku nieba na środku ulicy jest w przybliżeniu równy średniej z tych dwóch 
wielkości, czyli ok. 0,55. Odpowiada to stosunkowi wysokości do szerokości 
ulic równemu 0,75. Przyjęcie takiej wartości H/W prowadzi do znacznie 

 

ania warunków 
diacyjnych większych obszarów miasta, zwłaszcza w przypadku analizy 

ka

 
 

lepszych rezultatów. Chociaż zależność albedo od wysokości Słońca jest 
w dalszym ciągu dosyć słabo odwzorowywana przez model, jednak średnia 
dobowa wartość albedo dosyć dobrze pasuje do danych pomiarowych. 
Uzasadnia to użycie modelu kanionu ulicznego do bad
ra
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dobowych wartości absorpcji promieniowania. Przy realnych wartościach 
współczynnika widoku nieba i procentowego udziału powierzchni dachów daje 
on zadowalające rezultaty nawet w przypadku odmiennej geometrii 
rzeczywistego układu. Należy również pamiętać, że zwłaszcza w centralnych 
częściach miast pomiędzy ulicami występuje często kilka bądź kilkanaście 
budynków, które tworzą strukturę bardziej przypominającą kanion uliczny niż 
sieć oddzielonych sześcianów.   
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Rys. 6.5. Porównanie modelowanego albedo (linia ciągła) z pomiarami (punkty) prze-
prowadzonymi przez Aida (1982): a)  dopasowanie funkcji do danych empirycznych dla płaskiej 
powierzchni, b) kanion uliczny o kierunku N–S, c) kanion uliczny o kierunku E–W, 
                                d) przecinające się ulice. Z – wysokość zenitalna Słońca 
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6.3.2.  Efektywne albedo kanionu ulicznego 
 
Określenie efektywnego albedo (αef) miasta lub jego części jest jednym  

z głównych problemów związanych z bilansem radiacyjnym terenów 
zurbanizowanych. Chociaż geometria ulic jest tylko jednym z czynników (obok 
np. rodzaju materiałów budowlanych czy stopnia zabudowy) decydujących  
o efektywnym albedo miasta, wpływ układu architektonicznego jest trudny do 
oszacowania przez proste zastosowanie metod GIS-owskich. Prezentowany 
model pozwala na badanie wpływu samej tylko geometrii ulic na bilans 
promieniowania krótkofalowego, co umożliwia oszacowanie efektywnego 
albedo wyizolowanego kanionu ulicznego.  

Zależność albedo kanionu (bez uwzględnienia powierzchni dachów) od 
stosunku wysokości do szerokości ulic przedstawiono na rys. 6.6. Uwzględniono 
dwa przypadki orientacji ulicy – azymut ulicy prostopadły i równoległy do 
azymutu Słońca. Analizę przeprowadzono dla czterech różnych wartości albedo 
α = 0,8, 0,6, 0,4, 0,2 (ta sama wartość dla ścian i ulicy) i trzech przykładowych 
wysokość Słońca: hs = 80o, 45o i 10o. Obliczenia wykonano dla typowego dnia 
słonecznego, w którym procentowy udział promieniowania rozproszonego 
znacznie zmienia się wraz z wysok  Słońca. Dla przyjętych właściwoś i 

osfery wynosi on ok. 11% dla h  = 80o, 16% dla h  = 45o i aż 80% dla 

by nie zmienny udział 
romieniowania rozproszonego, zależność efektywnego albedo od współ-
y

ością c
atm s s

hs = 10o. Ma to szczególne znaczenie w przypadku kiedy azymut kanionu 
pokrywa się z azymutem Słońca. Bezpośrednie promieniowanie słoneczne 
oświetla wtedy wyłącznie powierzchnię ulicy i gdy
p
cz nnika H/W powinna być niezależna od wysokości Słońca. W rzeczywistości 
dla niskich położeń Słońca wzrasta udział promieniowania rozproszonego. Przy 
głębokich kanionach powoduje to stosunkowo intensywne oświetlenie górnych 
części kanionu. Części te cechuje duży współczynnik widoku nieba i w 
rezultacie znaczna część promieniowania rozproszonego zostaje z powrotem 
odbita do atmosfery. Fakt ten powoduje relatywne podwyższenie efektywnego 
albedo systemu dla dużych H/W.  

Przy wysokim Słońcu (hs = 80o) orientacja ulicy ma stosunkowo niewielkie 
znaczenie. Zarówno dla As

 ║ Au jak i dla As ⊥ Au obserwuje się wtedy dosyć 
regularny spadek efektywnego albedo wraz ze wzrostem stosunku H/W. Dopiero 
w przypadku bardzo głębokich kanionów pojawiają się niewielkie różnice dla 
obu orientacji, wynikające z zacienienia ulicy przez ściany budynków. Rysunek 
6.6 przedstawia stosunkowo gwałtowny spadek efektywnego albedo wraz ze 
zwiększaniem się stosunku H/W, przy czym wpływ geometrii jest większy  
w przypadku niższych wartości albedo – więcej energii pochłaniane jest wtedy 
przy wielokrotnym odbiciu światła w kanionie.  
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s. 6.6. Zależność efektywnego albedo kanionu ulicznego od stosunku wysokości do szerokości 
ic (H/W) w przypadku azymutu ulicy równoległego (lewy wykres) 

   
Ry
ul i prostopadłego 
                                               (prawy wykres) do azymutu Słońca. 

 
 

W przypadku kiedy azymut ulicy jest równy azymutowi Słońca, już dla 
H/W = 1 efektywne albedo kanionu jest niższe o ok. 28% od albedo powierzchni 
dla α = 0,8 i aż o 55% dla α = 0,2. Dla α = 0,6 jest ono niższe o 42%, a dla 
α = 0,4 o 50%. Kiedy H/W = 2 pochłanianie promieniowania przez system jest 
jeszcze większe – odpowiednie wartości wynoszą 46% (α = 0,8), 61% (α = 0,6), 
70% (α = 0,4) i 71% (α = 0,2). W przypadku bardzo głębokiego kanionu 
(H/W = 5) następuje znaczne obniżenie albedo efektywnego – od 67–73% dla 
α = 0,8 do 83–87% dla α = 0,2 (przy As

 ║ Au – zależnie od udziału promienio-
wania rozproszonego). Jeżeli Słońce nie znajduje się wysoko na niebie (hs = 45o 
i hs = 10o) wpływ orientacji kanionu na efektywne albedo systemu staje się 
znaczący. Przy As⊥Au widać wyraźnie słabsze pochłanianie energii przez system. 
Efektywne albedo stabilizuje się na pewnej, ustalonej wartości praktycznie 
niezależnej od H/W. Wynika to z faktu, iż praktycznie całe promieniowanie 
docierające do głębszych poziomów kanionu jest przez system pochłaniane  
w wyniku wielokrotnych odbić. Szczególnie szybko następuje to dla małych 
wartości albedo powierzchni. Dla α = 0,2 praktycznie już od H/W = 1 efektywne 



 179

albedo stabilizuje się na poziomie 0,06–0,08 (30–40% wartości α). Przy 
wyższym α obserwuje się niewielki spadek albedo efektywnego dla większych 
wartości stosunku H/W. Z wyjątkiem α = 0,8 efektywne albedo jest już 
praktycznie ustabilizowane dla H/W = 5 i jest niższe o ok. 60–65% od albedo 
powierzchni dla α = 0,4, 53–57% dla α = 0,6 i 43 –47% dla α = 0,8. Wyraźnie 
widoczne jest również gwałtowne załamanie krzywej pojawiające się  
w momencie całkowitego zacienienia ulicy (H/W = tan(hs)). 
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Rys. 6.7 ed eg od osunku wysokości do 
szerokośc  przypadku odm ści albedo ścian (αS) i albedo 
powierzc Wartości dla różnych wy kości S ońca w d  (linie ciągłe) 
i dla dnia pochmurnego – tylko promieniowanie rozpros (lini przerywana).  
                prosto do utu Słońca   

 
 
W om ym przykładzie przyjęto założ e albedo ś an jest takie 

samo jak albedo powierzchni ulicy. Jest to wy e y anal ować wpływ 
samej geo ianie energ ka ie W eczywistości jednak 
rzadko zd ścian by ów alb o . Ul e najczęściej 
pokryte s órego albedo waha ię w granicach 0,05–0,20 (najczęściej 
przytaczana wartość to 0,1), podczas gdy an c o po alowane są 
różnokolo i. Dlatego na ry nku 6.7 pr dst io zę dwóch 
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promieniow ustawienia 
prostopadłe rezultatów 
wynika, że dnoszą efektywne albedo układu. 
Oczywiście albedo kanionu nie jest prostą średnią ważoną z albedo jego 
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pow

Tabe la  6.1 

Albedo różnych powierzchni 

ierzchni Wpływ jasnych ścian zaznacza się najbardziej przy niskich 
położeniach Słońca, kiedy powierzchnia ulicy znajduje się w cieniu,  
a bezpośrednie promieniowanie słoneczne oświetla jedną ze ścian. Natomiast 
gdy Słońce znajduje się wysoko na niebie i na ściany pada niewielka część 
promieniowania, cały system ma albedo niższe niż sama ulica. Przy αS = 0,27 
dopiero gdy Słońce znajduje się poniżej ok. 40o kanion pochłania mniej energii 
niż czarna asfaltowa powierzchnia, przy czym do wartości H/W = tan(hs) 
obserwuje się wyraźny wzrost efektywnego albedo, po którym następuje jego 
niewielki spadek. Kiedy ściany budynków są jasne (αS = 0,50), jedynie przy 
bardzo wysokich położeniach Słońca albedo kanionu jest niższe od albedo ulicy.  

 

 

 
Rodzaj materiału 1 1b 2 3 4 
Tynk szlachetny 0,51 0,65    
Okna typowe 0,17–0,19 0,16  0,09  
Okna ze szkłem ołowiowym 0,16–0,19 0,16    
Cegła brązowa 0,15 0,27  0,32  
Cegła żółta    0,40  
Cegła biała    0,60  
Dachówka  jasnobrązowa 0,15 0,35    
Dachówka zielona – 0,21    
Dach smołowany    0,14  
Beton    0,27  
Kamień    0,32  
Kamień jasnoszary 0,22 0,28    
Kamień ciemnoszary 0,16 0,28    
Farba biała    0,69  
Farba ciemna    0,27  
Asfalt 0,10 0,10  0,10  
Miasto (średnie)     0,18 
Tereny trawiaste     0,19–0,23 
Las liściasty   0,18  0,16–0,17 
Las iglasty   0,16  0,12 
Tereny rolnicze     0,17–0,23 
Pszenica   0,26   
Jęczmień   0,23   
Kukurydza   0,22   

1 – Verseghy i Munro (1989) – mierzone; 1b – Verseghy i Munro 
(1989) – wybrane z literatury; 2 – Monteith i Unsworth (1988);  
3 – Arnfield (1982); 4 – Stull (1988). 
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Podobnie jak w poprzednim przypadku, wraz ze wzrostem procentowego 
udziału ścian następuje stosunkowo szybki wzrost albedo kanionu aż do 
momentu, kiedy cała ściana zostanie oświetlona (H/W = tan(hs)), po czym 
wartość efektywnego albedo stabilizuje się na mniej więcej ustalonym p  
Oba układy w odmienny sposób zachowują się przy o  
promieniowaniem rozproszonym. W pierwszym przypadku, wraz ze wzrostem 

 powierzchnie. 
e względu na zjawisko miejskiej wyspy ciepła najbardziej interesujący jest 

problem efektywnego wychładzania kanionu w pogodne bezchmurne noce.  
W przypadku odkrytych terenów bilans energetyczny powierzchni czynnej  
w takich warunkach ogranicza się do dwóch składników: ciepła przew z
w głąb gruntu i bilansu radiacyjnego. Podobne założenie możn p
w przypadku analizy kanionu ulicznego. W tym wypadku analiza obarczona 
może być jednak większym błędem, gdyż w mieście prawdopodobne jest 

ystąpienie procesów mieszania związanych z silną niejednorodnością 

e jest powszechnie stosowane  
 numerycznej analizie bilansu energetycznego miasta. Przy takim założeniu 

różnice w bilansie energii miasta w stosunku do p
powierzchni o tych samych właściwościach
w procesach pochłaniania i emisji promieniowania długofalowego przez 

oziomie.
świetleniu jedynie

stosunku H/W system pochłania coraz więcej energii, w drugim następuje 
niewielkie podwyższenie albedo kanionu. Należy jednak zaznaczyć, iż 
przypadek ten ma mniejsze znaczenie w analizie bilansu cieplnego miasta, gdyż 
dotyczy dni pochmurnych, w których sumy dobowe promieniowania są 
zdecydowanie mniejsze niż w dni pogodne, przez co bezwzględna ilość energii, 
jaką pochłonie system, też jest odpowiednio niższa.  

 
 
6.4. Model bilansu promieniowania długofalowego w kanionie ulicznym 

 
Określenie współczynników widoku elementów kanionu ulicznego oraz 

opracowanie techniki obliczania promieniowania pochłoniętego po 
wielokrotnym odbiciu umożliwia analizę bilansu radiacyjnego kanionu 
ulicznego również w paśmie długofalowym. W tym przypadku należy jednak 
dodatkowo uwzględnić emisję promieniowania przez analizowane
Z

od onego 
a rzyjąć  

w
termiczną podłoża. Mimo tych zastrzeżeń, założenie o znikomym udziale 
strumieni turbulencyjnych w pogodne noc
w

łaskiej, nieosłoniętej 
 termicznych wynikają z różnic  

struktury miejskie o złożonej geometrii. W przeciwieństwie do powierzchni 
płaskiej, bilans radiacyjny dowolnego elementu kanionu ulicznego nie jest 
prostą różnicą promieniowania docierającego od atmosfery i wyemitowanego 
przez ten element. Należy dodatkowo uwzględnić wielokrotne odbicie 
promieniowania w kanionie oraz promieniowanie wyemitowane przez pozostałe 
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elementy. Dla i-tego elementu kanionu złożonego z M elementów bilans 
promieniowania długofalowego, L*

i, można określić równaniem: 

∑∑
==

∗ ++−↓=
M

j

R
jjii

M

j
jjijiiiSiii LFTFTLFL

11

44 εσεεσεε ,     (6.22) 

gdzie: εi, εj – zdolność emisyjna i-tego i j-tego elementu (tab. 6.2), Ti, Tj – 
tem eratura powierzchni spółczynnik widoku 
ieba dla i-tego elementu, ji elementu i-tego  

elementu j-teg R ieniowanie od lementu po 
nieskończen e wzorze lewej 
stronie opisuje promieniowanie docierające , drugi  
– promieniowanie wyemitowane. Dwa osta niki to promieniowanie 
docierające elementów: trzeci – w wyniku wypromieniowania, 
czwarty – ończonej liczby jęto tu powszechnie 
stosowane z ości zdolności e bsorpcyjnej. Najwięcej 
problemów e wielkoś nia odbitego od 
pozostałych w układu po nieskończenie wielu odbiciach. Zastosowanie 
argumentacji takiej samej jak w przypadku a krótkofalowego 
pozwala wy entów można je 
wyliczyć roz prze ń: 
 

⎜

⎝

⎛

⎟

⎟
⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−

−−
−−

)0(

)0(

)0(

,

,...,
,...,,1

2

1

23222

131121

M
R

R

RR

M L

LL

F

FF
FF

MMM

α

ααα
αα

,   (6.23) 

 
w którym L elementu 
w pierwszy
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)0( ,     
M

ie αi = 1 – εi. Podobnie jak w przypadku promieniowania krótkofalowego,  
w prezentowanym modelu kanion uliczny (ściany i ulicę) podzielono na 
jednostkowe elementy, których liczba zmienia się w zależności od przyjętego 
stosunku wysokości do szerokości ulic. Występujące we wzorach 6.22 i 6.24 
temperatury powierzchni określono rozwiązując równanie dyfuzji ciepła  
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w gruncie z górnym warunkiem brzegowym określonym przez 6.22. 
Wykorzystano w tym celu wprowadzony wcześniej model GRUNT. 
Współczynniki widoku wyznaczono stosując opisane wcześniej metody. 
Ponadto dane wejściowe modelu stanowią: promieniowanie długofalowe 
atmosfery L↓ oraz zdolności emisyjne ścian i powierzchni ulicy. 

 
Tabe la  6.2 

 
Zdolność emisyjna różnych powierzchni 

 
Typ powierzchni Zdolność emisyjna 

Tynk szlachetny 0,98a; 0,90b; 

Okna 0,98a; 0,90b; 0,921c; 0,87–0,94d; 
Cegła 0,90–0,92d; 
Cegła czerwona 0,915 ; c

Cegła żółta i biała 0,900c; 
Cegła brązowa 0,96a; 0,92b; 
Dach smołowany 0,92d; 
Dachówka jasnobrązowa 0,98a; 0,90b; 0,90d; 
Kamienie 0,93a; 0,92b; 0,904c; 0,85–0,95d; 
Beton 0,849c; 0,71–0,90d; 
Asfalt 0,94a,b; 0,943c; 0,95d; 
Powierzchnia ciemno malowana 0,900c; 0,90–0,98d; 
Powierzchnia jasno malowana 0,898c; 0,85–0,95d; 
Śnieg 0,990c; 0,82–0,99d; 
Drewno 0,90d; 
Gleba 0,90–0,98d; 
Trawnik zielony 0,95a,b; 0,90–0,95d; 
Las liściasty 0,97–0,98d; 
Las iglasty 0,97– 0,99d; 
Miasto w całości (zakres/średnio) 0,85–0,96/0,95d; 
Tereny rolnicze 0,90– 0,99d; 

a – Verseghy i Munro (1989) – mierzone; b – Verseghy  
i Munro (1989) – wybrane z literatury; c –  Arnfield (1982); 
d –  Oke (1982). 

 
 
6.4.1. Weryfikacja modelu efektywnej absorpcji promieniowania 

długofalowego 
 

ść 
mod acy 
Joh acji 
mod . 2000). Dane 

Podobnie jak w przypadku weryfikacji modelu GRUNT, poprawno
elu sprawdzono porównując go z wynikami przedstawionymi w pr

nson i in. (1991). Wyniki tej pracy są dosyć często używane do weryfik
eli kanionu ulicznego (Masson 2000; Montávez i in
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pom

 powierzchni były prawie jednakowe, zmieniając się od 
8,5 C dla ulicy do 18,3oC dla ściany wschodniej.  

 

iarowe (wartości odczytane z rysunków zamieszczonych w pracy Johnson  
i in. 1991) pochodzą z Vnacouver (Kanada) i obejmują rzeczywisty kanion 
uliczny (Nunez, Oke 1977) oraz model fizyczny tej struktury (Voogt, Oke 
1991). W pierwszym przypadku pomiarów dokonywano pomiędzy betonowymi 
ścianami dwóch budynków o różnej wysokości (rozmiary budynków i szerokość 
ulic przedstawia rys. 6.1, pokazujący rozkład współczynnika widoku nieba  
w kanionie o takich parametrach). Powierzchnię ulicy pokrywał żwir wysypany 
na gliniastą ziemię. W prezentowanej symulacji przyjęto takie same  
parametry cieplne gruntu, jak w modelu SHIM: admitancja termiczna ścian 
µS = 900 J m–2 s–1/2 K–1, a ulicy µU = 1400 J m–2 s–1/2 K–1. Ulica cechowała się 
również nieco większą zdolnością emisyjną, εU = 0,95, niż ściany: εS = 0,90. 
Początkowe temperatury
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Rys. 6.8. Porównanie mierzonych wartości temperatury (kolor czarny) i bilansu 
promieniowania długofalowego (kolor szary) dla ścian i ulicy kanionu w nocy z 9 na 
10 września 1973 r. w Vancouver (Kanada) z wartościami modelowanymi za pomocą 
                  proponowanego modelu i modelu SHIM (Johnson i in.  1991) 
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Przedstawione na rysunku 6.8 wyniki symulacji wskazują, że proponowany 
model poprawnie opisuje wychładzanie nocne różnych powierzchni w kanionie 
ulicznym (wartości podane dla centralnych części ścian i ulicy). Modelowane 
przebiegi temperatury zdecydowanie lepiej pasują do wartości pomiarowych niż 
wyniki symulacji modelem SHIM. Powodem tego jest znaczne uproszczenie 
procesów przenoszenia ciepła do gruntu w modelu SHIM. Nieco gorzej do 
wartości pomiarowych pasują modelowane wielkości bilansu radiacyjnego. 
Szczególnie w przypadku ścian obserwuje się zawyżanie L* o ok. 10 Wm–2. 
Podobne różnice obserwuje się jednak również w przypadku innych modeli. 
Ponieważ wartości temperatury i bilansu radiacyjnego mierzone były  

 odległości 30 cm od powierzchni, należy również uwzględnić możliwość 
łędów pomiarowych.  
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Rys. 6.9. Porównanie mierzonych wartości temperatury (kolor czarny) i bilansu 
promieniowania długofalowego (kolor szary) „ulicy” fizycznego modelu kanionu w nocy 
z 1 na 2 sierpnia 1988 r. w Vancouver (Kanada) z wartościami modelowanymi 
            za pomocą proponowanego modelu i modelu SHIM (Johnson i in.  1991) 
 

 
Drugi analizowany przypadek (rys. 6.9) dotyczy fizycznego modelu kanionu 

ulicznego zbudowanego na lotnisku w Vancouver. Model o długości ulicy 
równej 10 m i wysokości ścian 1 m wykonany był z pustaków betonowych  
o admitancji termicznej µS = 550 J m–2 s–1/2 K–1 i emisyjności εS = 0,96. Taką 
samą zdolnością emisyjną cechowało się podłoże ulicy, lecz jego admitancja 
termiczna była o wiele wyższa: µU = 1500 J m–2 s–1/2 K–1. W analizowanym 
przypadku nocy z 1 na 2 sierpnia 1988 r. stosunek wysokości do szerokości ulic 
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wynosił H/W = 2, a początkowe temperatury ulicy i ścian wynosiły 22,8oC, 
22,6oC, 22,7oC. Również w tym przypadku wyniki symulacji za pomocą 
prezentowanego modelu nieco lepiej pasują do danych pomiarowych niż 
proponowanego przez Johnsona i in. (1991) modelu SHIM (rys. 6.8). Podobnie 
jak w poprzednim przypadku dotyczy to szczególnie temperatury w końcowych 
godzinach nocy, kiedy model SHIM wykazuje wyraźne tendencje do zawyżania 
rzeczywistych wartości. Zaprezentowane porównania uzasadniają użycie 
proponowanego modelu w badaniach wpływu geometrycznych cech kanionu 
ulicznego na powstawanie miejskiej wyspy ciepła.  

 
 
 
6.4.2. Natężenie miejskiej wyspy ciepła a właściwości geometryczne 

kanionu ulicznego 
 
Zwiększone pochłanianie promieniowania przez struktury urbanisty ne  

o 
w  
za k i n   
z rzeczywistych miast (Bärring i in. 1985; Oke 1981) wykazują, że cechy 
geometryczne miasta mogą w sprzyjających warunkach prowadzić do bardzo 
duż

 o stosunek powierzchni emitujących: ε’= ε · W/(W+2H). 

cz
skomplikowanych cechach geometrycznych jest ważnym czynnikiem 

pływającym na rozwój kontrastów termicznych między miastem a terenem
miejskim. Zarówno badania modelowe (Oke i in. 1991), ja  da e

ych różnic temperatury między miastem a terenami je otaczającymi. 
Symulacje nocnego wychładzania powierzchni kanionu ulicznego 
przeprowadzone za pomocą proponowanego modelu potwierdzają istotną rolę 
stopnia przesłonięcia horyzontu w tworzeniu miejskiej wyspy ciepła.  

Na rysunku 6.10 przedstawiono przykładowe przebiegi temperatury 
powierzchni podczas 10 godzin nocnego wychładzania wyidealizowanego 
kanionu ulicznego (wartości dla centralnej części ulicy oraz średnia dla całego 
kanionu z włączeniem ścian). W analizowanym przykładzie (admitancja 
termiczna µ = 1400 J m–2 s–1/2 K–1,  zdolność emisyjna 0,95, promieniowanie 
zwrotne atmosfery 310 Wm–2) powierzchnie ulicy w głębokim kanionie 
(H/W = 3) są w końcu „nocy” cieplejsze o ponad 6oC od płaskiej, 
nieprzesłoniętej powierzchni. Różnice te odpowiadają albo zwiększonemu o ok. 
70 Wm–2 promieniowaniu zwrotnemu atmosfery, albo zwiększonej do ok. 
10 000 J m–2 s–1/2 K–1 admitancji termicznej. W przypadku H/W = 1 jest to 
odpowiednio 40 Wm–2 lub 3400 J m–2 s–1/2 K–1. Dodatkowe analizy wykazują, że 
wychładzanie wnętrza kanionu (średnia powierzchniowa) przebiega dokładnie 
tak jak wychładzanie powierzchni nieprzesłoniętej o zdolności emisyjnej 
pomniejszonej
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Rys. 6.10. Modelowany przebieg temperatury środkowej części ulicy (linie ciągłe) oraz 
średniej temperatury powierzchni kanionu ulicznego (linie przerywane) podczas 10 godzin 
nocnego wychładzania. Parametry modelu: admitancja termiczna µ = 1400 J m–2 s–1/2 K–1, 
                zdolność emisyjna 0,95, promieniowanie zwrotne atmosfery 310 Wm–2

 
 
Przedstawione przebiegi temperatury wskazują jednocześnie na nieliniową 

zależność między współczynnikiem szerokości do wysokości ulic a szybkością 
wychładzania powierzchni czynnej. W celu określenia funkcyjnych zależności 
między wychłodzeniem powierzchni a geometrycznymi cechami miasta 
obliczono temperaturę końcową po 10 godzinach wychładzania dla centralnych 
części ulic przy różnych wysokościach budynków. Obliczenia wykonano dla 
dwóch przypadków: dnia letniego z początkową temperaturą wszystkich 
powierzchni równą 15oC i promieniowaniem zwrotnym atmosfery 310 Wm , 

o na 
ie 0,9 (taka sama dla ścian i ulicy). Przy ustalonej szerokości ulicy 

iększano wysokość ścian otrzymując różne wartości współczynnika H/W  
w g

 

–2

oraz dnia zimowego charakteryzującego się wyjściową temperaturą powierzchni 
–5oC i promieniowaniem zwrotnym 215 Wm–2. W obu przypadkach przyjęto 
izotermiczny profil początkowy temperatury, a wartość emisyjną ustalon
poziom
zw

ranicach o 0 do 3. Procedurę tę powtarzano dla różnych wartości  admitancji 
termicznej: µ = 600, 1000, 1400, 1800 i 2200 J m–2 s–1/2 K–1. Na rysunkach 6.11  
i 6.12 przedstawiono temperaturę powierzchni środka ulicy po 10 godzinach 
nocnego wychładzania w funkcji H/W oraz SVF dla przyjętych wyżej 
parametrów.  
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ys. 6.11. Modelowana temperatura powierzchni środkowej części ulicy po 10 godzinach 

nocnego wychładzania w funkcji współczynnika H/W (A) i SVF (B) dla podłoży o różnej 
 admitancji termicznej (µ = 600, 1000, 1400, 1800 i 2200 J m–2 s–1/2 K–1). Przykład nocy letniej 
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Rys. 6.12. Modelowana temperatura powierzchni środkowej części ulicy po 10 godzinach nocnego 
wychładzania w funkcji współczynnika H/W (A) i SVF (B) dla podłoży o różnej admitancji 
         termicznej (µ = 600, 1000, 1400, 1800 i 2200 J m–2 s–1/2 K–1). Przykład nocy zimowej 

 
 

Zależność końcowej temperatury powierzchni od stosunku wysokości do 
szerokości ulic (z dokładnością do stałej addytywnej opisującej również 
zależność natężenia miejskiej wyspy ciepła od H/W) przypomina znaną  
z literatury zależność logarytmiczną (Oke 1995). Modelowane krzywe 
charakteryzują się jednak nieco mniejszą krzywizną. Podobnie zależność T od 
SVF nie jest liniowa, jak to sugeruje Oke (1995), lecz raczej przypomina kształt 
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funkcji eksponencjalnej. Należy jednak pamiętać, że w prezentowanej analizie 
modelowej przyjęto takie same właściwości cieplne oraz takie same zdolności 
emisyjne dla ścian i dla ulicy. Również warunki początkowe profilu temperatury 
podłoża oraz temperatury jego głębszych warstw (zwłaszcza zimą temperatura 
wewnątrz budynków jest wyższa) prawdopodobnie odbiegają od rzeczywistych. 

omimo tych uproszczeń analiza modelowa pozwala zauważyć dwie istotne 
chy wpływu geometrii ulic na intensywność miejskiej wyspy ciepła: 

1) zależności natężenia miejskiej wyspy ciepła od przesłonięcia 
horyzontu mają wspomniany już nieliniowy charakter;  

2) współczynnik przesłonięcia horyzontu w różnym stopniu wpływa na 
wartości wychłodzenia (po 10 godzinach) podłoża o odmiennej admitancji 
termicznej.  

Chociaż zarówno w przypadku małych, jak i dużych wartości µ wzrost 
stopnia przesłonięcia horyzontu powoduje mniejsze wychłodzenie gruntu, efekt 
ten jest zdecydowanie silniejszy dla podłoża o małej admitancji termicznej. 
Zmniejszanie się różnic między końcowymi temperaturami podłoży o różnym µ 
wraz ze wzrostem współczynnika H/W powoduje, że wpływ geometrii niejako 
redukuje wpływ właściwości cieplnych podłoża. Na przykład zimą, dla prawie 
odkrytego gruntu H/W = 0,2, różnice temperatur między podłożem chara-

ochłanianie i wielokrotne odbicie promieniowania długofalowego przez 
ściany kanionu ma również wpływ na całkowitą emisję tego promieniowania  
z w

 rozkłada się 

P
ce

kteryzującym się µ = 600 J m–2 s–1/2 K–1 a podłożem o µ = 2200 J m–2 s–1/2 K–1 
sięgają 6oC, podczas gdy w przypadku głębokiego kanionu ulicznego 
zmniejszają się one do zaledwie ok. 1,5oC. 

P

nętrza kanionu. Obliczając średnie promieniowanie własne kanionu przez 
hipotetyczną powierzchnię znajdującą się na poziomie dachów (rys. 6.13) można 
zauważyć, że początkowo, wraz ze wzrostem wysokości budynków, ilość 
energii wypromieniowanej przez kanion bardzo szybko wzrasta. Jest to 
wynikiem dodatkowej składowej promieniowania pochodzącej od ścian, przy 
stosunkowo małym ich wpływie na wypromieniowanie z powierzchni ulicy (ze 
względu na niewielki stopień przesłonięcia horyzontu). Ten szybki wzrost L↑ 
następuje mniej więcej do momentu, kiedy H/W = 1. Dalsze zwiększanie 
wysokości budynków w niewielkim stopniu wpływa na całkowitą emisję 
promieniowania długofalowego z kanionu. W zależności od promieniowania 
zwrotnego atmosfery efektywna emisja kanionu lekko wzrasta (przy małym L↓) 
utrzymuje się na stałym poziomie lub lekko maleje (przy dużym L↓). Należy 
podkreślić, że większe niż w przypadku odkrytej powierzchni promieniowanie  
z wnętrza kanionu na poziomie dachów nie stoi w sprzeczności z powszechnie 
przyjętymi poglądami o mniejszej emisji energii z elementu powierzchni 
kanionu. Całkowita energia wypromieniowana przez kanion
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bowiem na powierzchnie zarówno ulicy, jak i ścian, przez co energia tracona  
z jednostki powierzchni jest (średnio) niższa niż w przypadku terenu odkrytego. 
Empirycznym dowodem na zwiększoną emisję promieniowania przez kanion 
uliczny są natomiast fotografie lotnicze miast w podczerwieni, na których 
struktury te wyraźnie „świecą”. 
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Rys. 6.13. Modelowane natężenie promieniowania długofalowego na poziomie dachów z wnętrza 
kanionu ulicznego (średnie) po 10 godzinach nocnego wychładzania przy różnych wartościach 

omieniowania zwrotnego atmosfery (290, 310, 330 i 350 Wm–2). A – admitancja termiczna 
    

  
średnią temperaturę wszystkich powierzchni kanionu (ulica i ściany) po 10 

ono dla admitancji 
 0,9 i temperatury 

poc a ścian i ulicy). Rezultaty 
sym

pr
                                µ = 1400 J m–2 s–1/2 K–1, B – µ = 700 J m–2 s–1/2 K–1

 
 
Jednym z podstawowych czynników decydujących o natężeniu miejskiej 

wyspy ciepła jest również promieniowanie zwrotne atmosfery. Modelowanie 
tego promieniowania samo w sobie stanowi bardzo złożone zagadnienie, 
wymagające znajomości pionowych profili zawartości pary wodnej, aerozoli  
i zanieczyszczeń gazowych. Z tego względu przerasta ono ramy niniejszego 
opracowania. Prezentowane modele pozwalają jednak na ocenę wpływu L↓ na 
nocne wychładzanie powierzchni czynnej. Na rysunku 6.14 przedstawiono 
tem eraturę powierzchni środkowej części ulicy, średnią temperaturę ulicyp
i 
godzinach nocnego wychładzania. Obliczenia przeprowadz
termicznej µ = 1400 J m–2 s–1/2 K–1, zdolności emisyjnej ε =

tkowej T0 = 17,0oC (jednakowe wartości dlzą
ulacji wskazują na liniową zależność końcowej temperatury powierzchni 

kanionu od promieniowania zwrotnego, niezależnie od współczynnika H/W. 
Wyniki te uzasadniają stosowane w modelach statystycznych związki między 
zachmurzeniem a natężeniem miejskiej wyspy ciepła (rozdz. 7).  
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Rys. 6.14. Modelowana temperatura powierzchni kanionu ulicznego po 10 godzinach nocnego 
wychładzania w funkcji promieniowania zwrotnego atmosfery. Linie ciągłe – temperatura 
środkowej części ulicy, linie kropkowane – średnia temperatura ulicy, linie przerywane – średnia 
temperatura wszystkich powierzchni kanionu (ulice i ściany). Parametry symulacji: 
                   µ = 1400 J m–2 s–1/2 K–1, ε = 0,9, T0 = 17,0oC (takie same dla ścian i ulicy) 

 
 

Podsumowując analizę wpływu cech geometrycznych struktur 
urbanistycznych należy podkreślić rolę wielokrotnych odbić promieniowania 
pomiędzy powierzchniami je tworzącymi. Opracowany algorytm pozwala na 
stosunkowo proste uwzględnienie tych efektów w modelach numerycznych. 
Zarówno efektywne albedo kanionu ulicznego, jak i efektywne 
wypromieniowanie energii w paśmie długofalowym różnią się znacznie od 
wartości otrzymywanych dla płaskiej, nieprzesłonietej powierzchni. Należy 
również podkreślić, że przedstawiona metoda, chociaż opracowana w celu badań 
klimatu miasta, ma uniwersalny charakter i może być stosowana w wielu 
różnorodnych zagadnieniach wymagających analizy odbić wielokrotnych. 

 
 
6.5.

model bryłowy przedstawiony w rozdziale 5. Wnioski płynące z analizy 

 Czynniki wpływające na natężenie miejskiej wyspy  
ciepła – podsumowanie analiz modelowych 

 
Modele numeryczne zaprezentowane w poprzednich rozdziałach pozwalają 

na podjęcie próby ilościowego określenia wpływu poszczególnych czynników 
prowadzących do powstania miejskiej wyspy ciepła. Wykorzystano w tym celu 
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pochłaniania promieniowania w kanionie ulicznym posłużyły natomiast do 
ustalenia parametrów wejściowych modelu bryłowego – albedo i zdolności 
emisyjnej. W celu zobrazowania wpływu rocznej zmienności warunków 
radiacyjnych przeanalizowano przypadki najdłuższego (22 czerwca) i naj-
krótszego (22 grudnia) dnia w roku oraz przypadek równonocy (22 sierpnia). 
Wyniki zestawiono w tabelach z uwzględnieniem wielkości miasta: miasta duże 
(o promieniu ok. 10 km), miasta średnie (o promieniu ok. 2,5 km) i miasta małe 
(o promieniu ok. 1 km). Rozmiary miasta należy w tym wypadku rozumieć jako 
obszar o gęstej zabudowie, a nie jako jego administracyjne granice.     

Symulację przeprowadzono dla prędkości wiatru geostroficznego równej 
2 ms–1, pozwalającej na powstawanie dobrze wykształconej miejskiej wyspy 
ciep

awartości wody w glebie SMC = 0,20. Odpowiednie wartości dla miasta to 
 = 1400 J m–2 s–1/2 K–1, z0M = 1,0 m, z0H = 1,0 · 10–5 m i SMC = 0,05. Zdolność 

emisyjną miasta ustalono jako ε = 0,8. Chociaż dla promieniowania 

ne występowaniem zieleni 
ródmiejskiej, placów, skwerów, szerokich ulic itp. Nawet przy takich 

og ch prz  wartość iej 
cytowanych w literaturze (tab. 6. o ie war  albedo ustalona na 
podstawie danych pomiarowych w Ł est nieco większa niż w przypadku 
p niania promie ania prze anion /W = ntro niczn ru-
m pła określono wykorzystuj artoś dane ez Kły  (199 ko 
QA 5 Wm–2 zimą grudnia) oraz QA = 15 Wm–2 pozo ch p ad-
kach. Ze względu na możliwość wyst ia pokrywy śnieżnej zimą, dzień 22 
grudnia rozważono z no z war iami parametrów wymienionymi powyżej 
(b egu), jak i ymi warto mi parametrów cieplnyc dłoż
z ski – µ = 400  s–1/2 K–1,  1000 –2 s–1/2 ) i w ym 
albedo (odpowiednio α = 0,6 i iadającymi istnieniu pokrywy 
ś ej.  

beli 6.3 prz awiono m śc ksym go na nia 
m iej wyspy ciep  ciągu noc  omawianych p adka raz w ści, 
jakie wyspa ta osiągałaby pr o czynnika (wszystkie inne 
parametry takie jak na stacji zam wy śnieżnej 
p stkie sezony są jednakowo uprzywilejowane do powstawania 
m j wyspy cie o dużym eniu eco o ienna  jedn

ła. Dla terenów zamiejskich przyjęto admitancję termiczną  
µ = 1000 J m–2 s–1/2 K–1, współczynniki szorstkości dla pędu i dla ciepła 
z0M = 0,1 m oraz z0H = 1,0 · 10–2 m, zdolność emisyjną ε = 0,95, albedo α = 0,2, 
z
µ

z wnętrza 
kanionu ulicznego o H/W = 1 i zdolności emisyjnej powierzchni ε = 0,95 wynik
rozdziału 6.4.2 sugerują przyjęcie wartość ε = 0,32, uwzględnienie powierzchni 
dachów (dla uproszczenia równej powierzchni ulic) prowadzi do średniego 
ε = 0,63. Dalsze podwyższenie ε jest umotywowa

i 

ś
raniczenia yjęta ε =

2)
 0,8 jest nieco niższa d najo częśc

. Pod
odzi j

bn tość

ochła niow z k  o H  1. A poge y st
ień cie ąc w ci po  prz sika 6) ja
 = 5  (22  w stały rzyp

ępowan
arów tośc

rak śni niższ ścia h po a (teren 
amiej J m–2  miasto – µ =  J m  K–1 yższ

 α = 0,3) odpow
nieżn

W ta edst odelowane warto i ma alne tęże
iejsk ła w y w rzyp ch o arto

zy działaniu jednego tylk
iejskiej). W przypadku braku pokry

raktycznie wszy
ieiejsk pła natęż . Ni dm  jest ak rola 
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poszczególnych czynników. W ciepłej porze roku wyraźnie zaznacza się 
decydująca rola pochłaniania promieniowania długofalowego w kanionie 
ulicznym (mniejsza wartość ε). Właściwości cieplne podłoża (µ), zwiększony 
opó

 w ciągu dnia, które szybko zanikają 
po z

go odgrywa jednak wciąż 
 

 

 stopniach Celsjusza) 

r aerodynamiczny dla ciepła (z0H) czy mniejsza zawartość wody w glebie 
mniej więcej w równym stopniu przyczyniają się wtedy do formowania się UHI. 
Nieco mniejszą rolę odgrywa natomiast ciepło pochodzenia antropogenicznego 
(QA). Zwiększone pochłanianie promieniowania krótkofalowego przez miasto  
w ciągu dnia nie odgrywa większej roli w powstawaniu UHI. Przy bardzo 
słabym wietrze zmniejszone albedo miejskie powoduje jedynie powstawanie 
niewielkich różnic temperatur (ok. 0,5oC)

achodzie Słońca. 
Zimą duże wartości strumienia ciepła antropogenicznego powodują, że staje 

się on decydującym czynnikiem powodującym podwyższenie temperatury w 
mieście. Pochłanianie promieniowania długofalowe

 
Tabe la  6.3 

M elowaod ne wartości maksymalnego natężenia miejskiej wyspy ciepła w sprzyjających 
warunkach pogodowych, ∆Tmx, dla miast o różnej wielkości oraz kontrasty termiczne miasto – 
– otoczenie spowodowane przez wyizolowany wpływ poszczególnych parametrów 
                                                               (w
 

Różnice temperatur spowodowane przez:  
MIASTO ∆Tmx ε µ z0H QA SMC 

22 VI 

duż 8,6 5,0 1,7 2,1 1,3 2,3 e 
średnie 6,4 4,0 1,4 1,6 1,1 1,8 
małe 4,9 3,1 1,1 1,1 0,8 1,4 

22 VIII 

duże 8,5 5,2 2,0 2,0 1,5 2,0 
średnie 6,4 4,0 1,6 1,5 1,2 1,5 
małe 4,9 3,1 1,3 1,0 1,0 1,2 

22 XII (bez śniegu) 

duże 8,7 4,6 1,8 1,2 5,7 0,0 
średnie 5,9 3,4 1,4 1,0 4,1 0,0 
małe 4,5 2,6 1,1 0,7 3,1 0,0 

22 XII (z pokrywą śnieżną) 

duże 12,6 6,1 4,9 2,2 7,8 0,0 
średnie 7,7 4,8 3,7 1,7 5,4 0,0 
małe 6,0 4,1 2,8 1,1 3,9 0,0 



 194

bardzo istotną rolę w tym procesie. Mały strumień ciepła utajonego powoduje 
natomi ywają 
na miejską wyspę ciepła

 Szczególnie interesujący jest przypadek występowania pokrywy śnieżnej, 
tóra wyraźnie zmienia wartości termiczne podłoża. Świeżo spadły śnieg 
arakteryzuje się bardzo małą admitancją termiczną, co wyraźnie zwiększa 
żnice temperatur między miastem a terenem go otaczającym. Właściwości 

adzących 
do powstania dobrze wykształconej miejskiej wyspy ciepła o intensywności 
prz

 wywołane jego uwilgotnieniem po 
długotrwałych opadach. 

ast, że procesy parowania w sezonie zimowym praktycznie nie wpł
. 

k
ch
ró
cieplne podłoża stają się wtedy trzecim z głównych czynników prow

ekraczającej w dużych miastach 12oC.  
Chociaż zastosowane parametry mają przykładowy charakter, odpowiadają 

one najczęściej przyjmowanym wartościom dla terenów zurbanizowanych. 
Dlatego podane wartości ∆Tmx pozwalają oszacować potencjalne natężenie 
miejskiej wyspy ciepła dla miast o różnej wielkości.  

 W świetle zaprezentowanych wyników prac modelowych nasuwa się kilka 
wniosków odnośnie do procesów powstawania kontrastów termicznych miasto –
– otoczenie w sprzyjających warunkach pogodowych (bezchmurne, prawie 
bezwietrzne noce): 

− w ciepłej porze roku kluczowe znaczenie dla powstawania miejskiej 
wyspy ciepła ma pochłanianie promieniowania długofalowego przez struktury 
urbanistyczne (kaniony uliczne); 

− zimą duży strumień ciepła antropogenicznego staje się dominującym 
czynnikiem formowania UHI; 

− pokrywa śnieżna silnie modyfikuje parametry cieplne gruntu, przez co 
umożliwia powstawanie UHI o wyjątkowo dużym natężeniu; 

− natężenie UHI nie jest prostą sumą kontrastów wywołanych przez 
wyizolowany wpływ poszczególnych czynników. Można zauważyć, że wpływ 
pojedynczego czynnika jest tym mniejszy, im silniejsze są kontrasty wywołane 
przez sumę pozostałych. 

W indywidualnych przypadkach rola poszczególnych parametrów 
może ulec pewnym zmianom. Oprócz różnic wynikających z cech 
morfologicznych miast należy rozważyć możliwość podwyższania lub 
redukcji kontrastów termicznych przez adwekcje chłodu bądź ciepła czy 
zmiany parametrów cieplnych gruntu
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7.  MODELE STATYSTYCZNE NATĘŻENIA MIEJSKIEJ 

WYSPY CIEPŁA W ŁODZI 
 
 
 
 
7.1. Typy statystycznych modeli natężenia miejskiej wyspy ciepła 

 
Mod bardziej 

rozpowsze warunków 
eteorologicznych i cech fizycznych miasta na powstawanie kontrastów 

termiczny dzy miastem a terenami niezurbanizowanymi. Modele te 
pozwala ężenie miejskiej wysp pła, a czasami również 
rozkład rzenny temperatu wietrza w mi  przy ytuacji 
synoptycznej. Rezultaty otrzym e z modeli tyczny ryzują 
się częs zo wysokim wsp nnikiem kor z dany owymi 
przekraczaj i żej zg warto-
ściami o le tego typu obarczone są dwoma podstawowymi 
wadami: po pierwsze, regresyjny charakter wielu modeli tego typu uniemożliwia 
gen i

czą przede wszystkim modeli 
wykorzys c Po
wielu mo

 miejskiej wyspy ciepła 
przy uje formę
 

 

ele statystyczne miejskiej wyspy ciepła należą do naj
chnionych metod określania kompleksowego wpływu 

m
ch mię

ją prognozować nat y cie
 przest ry po eście założonej s

ywan statys ch charakte
to bard ółczy e

mo du
lacji mi pomiar

ącym 90% (Matzarakis 2001). Pom
bserwowanymi, mode

odności z 

eralizację wyników; po drugie, czysto statystyczne zależności m ędzy 
współczynnikami nie tłumaczą fizycznych mechanizmów powstawania 
miejskiej wyspy ciepła. Uwagi te doty

tujący h najprostszą metodę liniowej regresji wielokrotnej.  śród 
deli statystycznych znajdują się bowiem również modele, w których 

zależności funkcyjne bazują na pewnych fizycznych przesłankach oraz modele 
uogólniające dane z różnych aglomeracji miejskich. Do drugiej grupy należą 
modele, w których maksymalne zanotowane w danym mieście natężenie wyspy 
ciepła (UHImx) traktowane jest jako funkcja jego globalnych charakterystyk: 
populacji (P), współczynnika widoku nieba (SVF) czy współczynnika szerokości 
do wysokości ulic (H/W) (Oke 1976, 1981, 1982; Bärring i in. 1985; Park 1986; 
Yamashita i in. 1986; Goh, Chang 1999). Zależność między populacją miasta  
a maksymalnym zaobserwowanym natężeniem

jm  funkcji logarytmicznej: 

UHImx = a · log(P) – b.         (7.1) 
 

Współczynniki a i b przyjmują różne wartości dla miast europejskich, 
północnoamerykańskich i dalekowschodnich (tab. 7.1). Maksymalna wartość 
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 miejskiej wyspy ciepła zanotowana w Łodzi w nocy z 5 na 6 lutego 1996 r.  
(ok. 12oC) bardziej odpowiada (przy populacji ok. 850 tys.) warunkom miast 
amerykańskich niż europejskich. Jak już wspomniano, przypadek ten był jednak 
wynikiem wyjątkowo sprzyjającej kombinacji warunków radiacyjnych  
i ad

 

wekcyjnych. Za bardziej „typowe” maksymalne natężenie miejskiej wyspy 
ciepła w Łodzi należy raczej uznać wartości rzędu 6–8oC, które stosunkowo 
dobrze pasują do prostej regresji dla miast europejskich.  

 
Tabe la  7.1 

 
Wartości współczynników a i b w logarytmicznej zależności maksymalnego 

obserwowanego natężenia miejskiej wyspy ciepła od populacji miasta 

 a b  
Europa1 2,01 4,06  
Ameryka Północna1 2,96 6,41  
Korea2 1,46 

3,43 
5,93 

16,58 
P < 300 tys. 
P > 300 tys. 

Japonia2 0,85 
4,83 

2,46 
23,81 

P < 300 tys. 
P > 300 tys 

1Oke (1973); 2Park (1986) 
 

 
Logarytmiczny charakter funkcji cechuje również zależność UHImx od 

wsp n
 

= 1, co z grubsza odpowiada warunkom centralnych dzielnic 
odzi, określone z tej zależności natężenie miejskiej wyspy ciepła wynosi 

7,54oC. Natomiast dla H/W = 0,65, odpowiadającemu przedstawionemu na 
rys. 6.2e środkowi ul. Piotrkows om
cznych miasta na natężenie miejskiej wyspy ciepła uwzględnia również 
zależność UHImx od współczynnika widoku nieba: 

rys. 6.2e środka ul. Piotrkowskiej wynosi 
UHImx = 6,83 C. Wartości otrzymane z powyższych relacji pasują więc 

ółczy nika wysokości do szerokości ulic: 

  UHImx = a · ln(H/W) + b,         (7.2) 
 
ze współczynnikami podanymi przez Oke’a (1995): a = 3,97, b = 7,54.  

 przypadku H/W W
Ł

kiej, UHImx = 5,82oC. Wpływ cech ge etry-

 
  UHImx = a – b · SVF.          (7.3) 

 
Liniowy charakter tej zależności jest wynikiem przybliżenia funkcją liniową 

funkcji powstałej przez podstawienie zależności 6.3 do wzoru 7.2. Przy 
współczynnikach a = 15,27; b = 13,88 (Oke 1995) wartość natężenia miejskiej 
wyspy ciepła dla przedstawionego na 

o
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stos ow ysp c
w Łodzi. Zależności funkcyjne w nich występujące znajdują również 

rwszych relacji tego typu 
pod

        (7.4) 
 
∆Tmx zna
a terenem zamiejskim, występującą w ciągu danej nocy. Wiele późniejszych 

 z v. Przykładem relacji tego typu jest 
wzór podany przez Oke’a (1973): 
 

 
 

żność enia miejskiej wy  
ciep od pierwiastka prędkości wiatru wys je e zor  S
(Landsberg 1981): 
 

unk o dobrze do obserwowanych przypadków miejskiej w y iepła  

potwierdzenie w przedstawionych w poprzednich rozdziałach analizach modeli 
numerycznych.  

 Kolejną grupę stanowią modele statystyczne pozwalające nie tylko na  
oszacowanie maksymalnie możliwego natężenia miejskiej wyspy ciepła  
w danym mieście, lecz również na wyliczenie jej natężenia w kolejnych dniach 
w zależności od warunków synoptycznych. Jedną z pie

ał Sundborg (1950), wprowadzając wzór, w którym natężenie miejskiej 
wyspy ciepła maleje liniowo wraz ze wzrostem zachmurzenia (N) i jest 
odwrotnie proporcjonalne do prędkości wiatru (v): 
 

  ∆Tmx = (a – b · N) / v.  

 o cza w tym wypadku maksymalną różnicę temperatur między miastem 

prac jest rozwinięciem tej koncepcji. Główną modyfikacją wzoru 7.4 
pojawiającą się w późniejszych pracach jest wprowadzenie ułamkowego 
wykładnika potęgi prędkości wiatru najczęściej przyjmującego formę 
odwrotności pierwiastka kwadratowego

  ∆Tmx = P0,27 / (4,04 · v0,56) ≈ P1/4 / (4 · v1/2).      (7.5)

Podobna odwrotnie proporcjonalna zale  natęż spy
ła tępu w w ze ummersa 

  
vc

z
Qr

T
p

u

mx ⋅⋅
∂
∂

⋅⋅⋅
=∆

ρ

θ2
,         (7.6) 

 
w którym, oprócz prędkości wiatru, uwzględniono miejską emisję ciepła (Qu), 
pionowy gradient temperatury potencjalnej za miastem (∂θ/∂z) oraz 
charakterystyczny promień miasta (r).  

 Szczególnie dużo modeli statystycznych wykorzystuje metodę liniowej 
regresji  wielokrotnej ∆Tmx  względem parametrów meteorologicznych.  
W literaturze polskiej przykładem relacji tego typu są związki podane dla 
Krakowa przez Lewińską i in. (1990):  
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  ∆Tmx = a1 · AT + a2 · v + a3 · T
 

 których AT oznacza amplitudę temperatury powietrza, v –  prędkość wiatru, 

zachmurzenia, oraz unormowany przebieg dobowy 
on astów termicznych (dla Łodzi przebieg taki przedstawia rys. 3.11). Funkcje 

            (7.9a) 

ys. 
3.11

100–0 + a4 · N + a5 · sP + a6,    (7.7) 

w
T100–0 – gradient temperatury powietrza w profilu wysokościowym 100 m ponad 
doliną Wisły, N – zachmurzenie ogólne, sP – stężenie dobowe pyłu, a parametry 
a1, ..., a6 uzależnione są od typu zabudowy. Zależności tego typu, 
wykorzystujące różne parametry meteorologiczne, znaleźć można w wielu 
pracach poświęconych analizie miejskiej wyspy ciepła. 

 Próbą statystycznego modelowania nie tylko maksymalnego natężenia 
miejskiej wyspy ciepła w nocy lecz również jej przebiegu czasowego jest 
algorytm podany przez Oke’a (1998). Zgodnie z tym algorytmem różnice 
temperatur między miastem a terenem zamiejskim mogą być dla dowolnej 
chwili czasowej t obliczone ze wzoru: 
 

 ∆T(t) = UHImx · Φm · Φw · Φt.         (7.8) 
 
Funkcje Φm, Φw, i Φt, opisują odpowiednio wpływ admitancji termicznej, wpływ 
prędkości wiatru i 
k tr
te przyjmują postać (Barton, Oke 2000): 
 

 Φm = 2·e–0,0009·µ   

  Φw = (1 – bw·N2) / v0,5            (7.9b) 
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Współczynnik bw we wzorze 7.9b, zależny od rodzaju zachmurzenia, określa 

wpływ chmur na bilans radiacyjny w paśmie długofalowym (Oke 1995, 
tab. A2.3). Funkcja dobowej zmienności natężenia miejskiej wyspy ciepła, Φt, 
określona została względem czasu t’ przeskalowanego w sposób analogiczny jak 
na rys. 3.11: za wartość t’ = 0 przyjęto południe, t’ = 0,5 – godzinę zachodu 
Słońca, t’ = 1 – północ, t’ = 1,5 – wschód Słońca, t’ = 2 – południe dnia 
następnego. Funkcja ta w postaci 7.9c z parametrami: a1 = 0,004, b1 = 0,06, 
c1 = 4,064, a2 = 0,011, b2 = 14,442 c1 = 4,195 (Barton, Oke 2000) cechuje się 
prawie symetrycznym przebiegiem względem północy. Przedstawiony na r

 unormowany przebieg natężenia miejskiej wyspy ciepła w Łodzi jest 
natomiast wyraźnie asymetryczny. Dlatego w przypadku Łodzi konieczne jest 
użycie innego typu funkcji. Dobre rezultaty daje funkcja typu: 
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1 ,         (7.9d) 

 
której parametry dla stacji MSM wynoszą: a = 3,11, b = 3,55, c = 4,98, d = 0,07, 
a dla posterunku przy ul. Lipowej: a = 2,87, b = 3,59, c = 5,43, d = 0,07 
(wartości parametrów dobrane metodą najmniejszych kwadratów). Oprócz 
asymetrycznego przebiegu funkcja 7.9d opisywana jest tylko jednym równaniem 
i posiada mniej parametrów niż 7.9c. Pomimo stosunkowo dobrego dopasowania 
funkcji teoretycznej do danych pomiarowych charakteryzujących „typowy” 
przebieg natężenia miejskiej wyspy ciepła należy podkreślić dużą różnorodność 
rzeczywistych przebiegów kontrastów termicznych między miastem a terenem 
zamiejskim. Zwłaszcza w warunkach klimatu Polski noce z regularnym 
przebiegiem temperatury na obu stacjach zdarzają się stosunkowo rzadko. Z tego 
powodu prognozowanie czasowej zmienności natężenia miejskiej wyspy ciepła 
w nocy z wykorzystaniem jej „typowego” przebiegu może być obarczone dużym 
błędem, a metoda opisana równaniami 7.8 i 7.9 ma bardziej poznawczy niż 
aplikacyjny charakter. 

 
 
7.2.  Zależność natężenia miejskiej wyspy ciepła w Łodzi od prędkości 

wiatru i zachmurzenia 
 
Spośród wielu czynników meteorologicznych sterujących natężeniem 

miejskiej wyspy ciepła najczęściej uwzględnia się prędkość wiatru  
i zachmurzenia. Wiatr redukuje kontrasty termiczne miedzy miastem  
a otoczeniem poprzez intensyfikację turbulencyjnego strumienia ciepła. Wzrost 
zachmurzenia zwiększa promieniowanie zwrotne atmosfery przez co zmniejsza 
pionowe gradienty temperatury, szczególnie na terenach zamiejskich. Ponieważ 

ężenie miejskiej wynat spy ciepła jest w dużej mierze rezultatem różnic  
w intensy ieście 
gradient j  d
zmn

z pozoru trywialne, brak standardowych procedur przyjętych w badaniach 

wności nocnej inwersji na terenach zamiejskich i w m (gdzie 
est zbliżony o adiabatycznego), wzrost zachmurzenia prowadzi do 

iejszenia UHI. Należy jednak podkreślić, że wpływ zachmurzenia nie jest 
tak silny jak prędkości wiatru i dopiero znaczny stopień pokrycia nieba prowadzi 
do widocznego zmniejszenia się potencjalnych wartości UHI. Ponadto różne 
rodzaje chmur odmiennie wpływają na procesy radiacyjnie – najsilniejszy 
wpływ mają niskie chmury warstwowe, najsłabszy chmury piętra wysokiego. 

Określenie zależności między natężeniem miejskiej wyspy ciepła, 
prędkością wiatru i zachmurzeniem wymaga wcześniejszego wyznaczenia tych 
wielkości dla poszczególnych dni badanego okresu. Chociaż jest to zadanie  
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klimatu miasta prowadzić może do rozbieżnych wyników. Za natężenie 
miejskiej wyspy ciepła (∆Tmx)  przyjęto w tym opracowaniu maksymalną różnicę 
między temperaturą w mieście a poza miastem, występującą po zachodzie 
Słońca. Podejście takie, oczywiste w przypadku dobrze rozwiniętej nocnej UHI, 
nie zawsze daje poprawne wyniki dla pochmurnych nocy z dużą prędkością 
wiatru. W przypadku takich warunków pogodowych maksymalne różnice 
temperatur między dwoma punktami pomiarowymi, występujące w ciągu 
pewnego okresu czasu (w ciągu nocy), są uwarunkowane przemieszczaniem się 
fenomenologicznych struktur warstwy granicznej atmosfery, a nie zróżnico-
waniem warunków topoklimatologicznych. Może to prowadzić do stosunkowo 
dużych maksymalnych różnic temperatury między miastem a terenem 
zamiejskim w ciągu nocy, które to różnice trudno jednak utożsamiać z typowym 
zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła. Efekty takie mogą być szczególnie 
widoczne przy wykorzystaniu danych z automatycznych stacji pomiarowych 
charakteryzujących się dużą rozdzielczością czasową. Z drugiej strony wizualna 
selekcja odpowiednich przypadków prowadzi do dużej subiektywizacji 
wyników. Ze względu na czasową ewolucję miejskiej wyspy ciepła 
nieuzasadnione wydaje się być również wykorzystanie średniej różnicy 
temperatury w ciągu nocy. Mniejsze problemy nastręcza wyznaczenie wartości 

życie 
rednich dobowych wartości tych elementów prowadzić by mogło do sztucznego 

nianej 
krzywej pot −0,5

funkcji, k
funkcja ekspotencjalna −β·v b

zachmurzenia i prędkości wiatru. Z powodu wyraźnego dobowego biegu tych 
parametrów, szczególnie widoczny w ciepłym półroczu, w równaniach regresji 
wykorzystano wartości średnie z nocy (od zachodu do wschodu Słońca). U
ś
zawyżenia progowych wartości zachmurzenia i prędkości wiatru. 

Jak już wspomniano w poprzednim rozdziale, zależność natężenia miejskiej 
wyspy ciepła (∆Tmx) od prędkości wiatru (v) była przedmiotem wielu studiów. 
Najczęściej przyjmuje się, że zależność ta ma charakter potęgowy z wykład-
nikiem −0,5 – ∆Tmx jest odwrotnie proporcjonalne do pierwiastka kwadratowego 
z prędkości wiatru: 
 

∆Tmx = a · v−0,5          (7.10) 
 

Empiryczny parametr a uzależniany jest zwykle od wielkości miasta.  
W niniejszym opracowaniu porównano dopasowanie trzech krzywych 
teoretycznych opisujących zależność ∆Tmx od prędkości wiatru: wspom

ęgowej typu ∆Tmx = a · v  oraz dwóch rzadziej stosowanych 
tóre zostały zasugerowane przez analizy modeli numerycznych. Są to 

∆Tmx = α · e  oraz funkcja potęgowa ∆Tmx = a · (v + c) . 
Na rysunku 7.1 przedstawiono wartości ∆Tmx (średnie z obu punktów  
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ys 7.1. Zależność natężenia miejskiej wyspy ciepła (wartość średnia z obu punktów 

pomiarowych dla całego roku) od prędkości wiatru w przedziałach z
                −0,5

 
p  funk rędkości wiatru dla różnych przedziałów 
zac dla danych ego roku. Gdy porównamy wartości parametru a 
dla obu punktów pomiaro  (MSM i Lipow 7.2) widać, żnią się 
on e od siebie d oszacowania tej wielkości jest r 0,4oC). 
Dl nion wa b o 

powych dla centralnych rejonów miasta. Ponadto wprowadzenie oddzielnych 
odeli dla obu miejsc byłoby nadmierną komplikacją, zwłaszcza iż różnice 

otrzym iejsze od stat ści 
∆Tmx przy danej prędkości wiatru.  Zestawienie wartości a na wykresie pozwala 
określić funkcyjną zależność tego parametru od zachmurzenia. Dobrym 
modelem jest znana z literatury (Oke 1982) funkcja kwadratowa (rys. 7.2): 
 

a = a0 − a2 · N2 = C(1 − k · N2)        (7.11) 
 

l
waniem śmie 

R
achmurzenia.  

    Liniami ciągłymi zaznaczono regresję względem równania: ∆Tmx = a · v
 

omiarowych) w cji p
hmurzenia z cał

wych a – tab. iż ró
e nieznaczni  (błą zędu 
atego uzasad e jest rozważanie rtości średnich z o u posterunków jak

ty
m

ane w ten sposób byłyby znacznie mn ystycznej zmienno

Kwadratowa zależność parametru a od zachmurzenia jest wynikiem 
iniowego związku między natężeniem miejskiej wyspy ciepła a promienio-

 zwrotnym atmosfery (lub bilansem radiacyjnym w pa
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dłu

kiej wyspy ciepła w zależności od prędkości wiatru i 
zachmurzenia. W przypadku Łodzi przyjmuje on postać: 
 

  

gofalowym) – prezentowane w poprzednich rozdziałach modele numeryczne 
wyraźnie wykazują, że natężenie miejskiej wyspy ciepła jest wprost 
proporcjonalne do L↓ (oraz L*). Promieniowanie zwrotne atmosfery przy 
zachmurzonym niebie może być natomiast parametryzowane przez: 
L↓= L↓0 · (1+aL · N2). Podobnie: L*= L*0 · (1 – bL · N2), gdzie L↓0 i L*0 
oznaczają odpowiednie wartości przy bezchmurnym niebie (Oke 1995;  
w literaturze można zaleźć również liniowe zależności typu 
L↓= L↓0 · (1 + aL · N)). Równanie 7.11 umożliwia podanie prostego wzoru na 
natężenie miejs

NN 22 01,01033,039,3 ⋅−⋅−
vv

Tmx 4,3 ⋅≈=∆ ,      (7.12) 

 
gdz re od achodu d  wschodu 
a N  wielko  od zachodu do wschodu Słońca 
podaną w ósmych częściach pokrycia nieba (0≤N≤8).  

ie v jest ś dnią prędkością wiatru (w ms–1) z o Słońca, 
 średnią ścią ogólnego zachmurzenia

 
 

Tabe la  7.2 
 

Zależność parametru a równania ∆Tmx = a · v−0,5 od wartości zachmurzenia N. 
 

Parametr a 
Zachmurzenie (N) średnia MSM Lipowa 

Nśr<0;2) = 0,72 3,33 3,27 3,42 
Nśr<2;4) = 2,97 2,93 3,03 2,83 
Nśr<4;6) = 5,05 2,55 2,60 2,50 
Nśr<6;8> = 7,38 1,71 1,73 1,64 
a w funkcji N a = 3,39 − 0,033 ⋅ N2 a = 3,39 − 0,032 ⋅ N2 a = 3,39 − 0,033 ⋅ N2
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Rys. 7.2. Zależność parametru a równania ∆Tmx = a · v−0,5 od wartości zachmurzenia N dla całego 
roku dla półrocza ciepłego (kwiecień – wrzesień) i zimnego (październik – marzec) 
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Podobne zależ  określić oddzieln a ciepłego 
(kwiecień – wrzesień) i zimnego (październik – marzec) (rys 7.2, 7.3) oraz dla 
poszczególnych pór roku. Przeprowadzanie estymacji dla każdego miesiąca  
z osobna na podstawie trzyletniej serii pomiarowej jest niecelowe, gdyż 
prowadzi do rezultatów obarczonych dużym błędem statystycznym ze względu 
na ści próbek w poszczególnych przedziałach zachmurzenia. 
Min ąc błąd średniokwadratowy otrzymujemy następujące równania 
regresji (ze względu na nierealne rezultaty dla małych v obliczenia wykonano 
dla v>0,2 ms–1): 

 
Półrocze ciepłe:   ∆Tmx = (3,32 − 0,028 · N2) · v−0,5   
Półrocze chłodne:  ∆Tmx = (3,52 − 0,038 · N2) · v−0,5   (7.13) 

 
sna:  ∆Tmx = (3,66 − 0,037 · N2) · v−0,5 

:   ∆Tmx = (3,17 − 0,024 · N2) · v−0,5         (7.14) 
ń:  ∆Tmx = (3,31 − 0,035 · N2) · v−0,5

Zima:  ∆Tmx = (3,55 − 0,037 · N2) · v−0,5

 
Chociaż powyższe wzory wykazują pewne zróżnicowanie w biegu roczny , 

analiza wariancji wskazuje, że użycie oddzielnych równań dla poszczególnych 
półroczy czy pór roku nie prowadzi do znacznej poprawy wyników. Wzór (7.12) 
opisuje 58,7% wariancji szeregu ∆Tmx(t), podczas gdy wzory (7.13) i (7.14) 
odpowiednio 59,1% i 60,5%. W praktycznych zastosowaniach wdaje się więc 
niecelowe stosowanie oddzielnych wzorów dla poszczególnych sezonów. 
Stosowanie oddzielnych równań dla poszczególnych pór roku prowadzi również 
do niefizycznych, skokowych zmian ∆Tmx na granicach sezonów, a próba 
estymacji parametrów a0 i a2 równania ∆Tmx=(a0 − a2 · N2) · v−0,5 sinusoidą  
o okresie 365 dni nie daje zadowalających rezultatów. Analizując zależności dla 
poszczególnych półroczy i pór roku należy także wziąć pod uwagę fakt, że są 
one wynikiem nie tylko procesów fizycznych prowadzących do powstania UHI, 
lecz również uwarunkowań klimatycznych. Chłodna pora roku charakteryzuje 
się ększonym zachmurzeniem, co zmniejsza liczbę pogodnych nocy 
i w a ujemnie na dokładność oszacowań dla małych N. Dlatego na przykład 
porównywalne wartości a dla 0≤N<2 i 2≤N<4 (rys. 7.3) w półroczu zimnym 
należy traktować raczej jako rezultat niedokładności oszacowań niż efekt 
jednakowego uprzywilejowania obu klas zachmurzenia. Powyższe argumenty, 
przeprowadzona analiza wariancji oraz fakt, iż naturalna zmienność ∆Tmx dla 
poszczególnych prędkości wiatru jest kilkakrotnie większa od różnic wynikają-

ności można ie dla półrocz

małe liczebno
imalizuj

Wio
Lato
Jesie

m

w Łodzi zwi
pływ

cych z użycia różnych wzorów sugerują, że wzór (7.12) może być wystarczający 
do szacowania natężenia miejskiej wyspy ciepła w ciągu całego roku.   
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Rys 7.3. Zależność natężenia miejskiej wyspy ciepła, ∆Tmx, (wartość średnia z obu punktów 
pomiarowych) od prędkości wiatru, v, w przedziałach zachmurzenia dla półrocza ciepłego 

                           (kwiecień – wrzesień) i zimnego (październik – marzec)   
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Zależność typu ∆Tmx = a · v−0,5 posiada poważne ogra a  
uniemożliwia oszacowanie ∆Tmx w przypadku ciszy. Jednak rozum

cz mieści się w granicach obserwowanych wartości ∆Tmx. 
Dru   zale kt, iż daje ona 
stos  
bard ymujemy ∆ mx  
do n  prędkości wiatru 5 ms–1 
ora

 = a · −0,5 skłaniaj
poszukiwania inny zy natężeniem miejskiej 
wyspy ła a pr urzeniem. Spośród popularnych 
fun

urzenia. Funkcja ta daje lepsze 
pomiarowych

ż iędzy danymi a modelem) niż p
 estymacje wielomianem niskiego rzędu. Dodatkowo 

 opisuje rezultaty symulacji numerycznych przy małych 
różnicach uwilgotnienia pod tak 
pop rna sk ej wyspy ła, by
jedn  s e 1976). Na rysunku 7.3 
prz taw lnej do punktów pomiarowych. 
Podo nie żna uzależnić od zachmurzenia. 

v oznacza 

niczeni . Po pierwsze, 
że cisza, iana 

jako kompletny bezruch powietrza, jeżeli w ogóle występuje w realnej 
atmosferze, to zdarza się to niezmiernie rzadko. Jeśli jako ciszę przyjmiemy 
czułość anemometru – 0,2 ms–1, to w przypadku bezchmurnych nocy otrzymamy 
∆Tmx = 7,4oC. Wartość ta jest nieco  wyższa od typowego natężenia UHI  
w pogodne noce, le

gim mankamentem żności typu ∆Tmx = a · v−0,5 jest fa
aunkowo duże wartości m ksymalnego natężenia UHI nawet w przypadku

zo silnego wiatru. Stosując tę aproksymację otrz T  rzędu od 0,8
1,7oC (w zależ ości od stopnia zachmurzenia) dla

oz rzędu 0,6–1,2 C dla v = 10 ms–1. 
v ą do Ograniczenia, jakie posiada funkcja typu ∆Tmx

ch zależności funkcyjnych międ
 ciep ędkością wiatru i zachm

kcji odpowiednia wydaje się zależność eksponencjalna: 
 

  ∆Tmx = α · e−β · v,          (7.15) 
 
dzie α i β są parametrami zależnymi od zachmg

dopasowanie do punktów  (w sensie mniejszej sumy kwadratów 
ró nic m rezentowana powyżej funkcja v−0,5 oraz 
funkcja logarytmiczna czy
ten typ funkcji dobrze

łoża. Chociaż funkcja eksponencjalna nie jest 
ula  w statystycznym modelowaniu miej i  ciep ła ona 
ak tosowana badaniach tego typu (Ok  

eds iono dopasowanie krzywej eksponencja
b jak poprzednio, parametry funkcji mo

W przypadku łódzkich danych z całego roku otrzymuje się zależność: 
 

∆Tmx =  (5,90 − 0,58 · N) · e− (0,42 − 0,039N) · v ,      (7.16) 
 

gdzie analogicznie do poprzedniego modelu średnią prędkość wiatru 
(w ms–1) a N średnią wielkość zachmurzenia ogólnego od zachodu do wschodu 
Słońca podaną w ósmych częściach pokrycia nieba (0≤N≤8). Model taki opisuje 
61,2% wariancji szeregu ∆Tmx(t). Oba parametry, α i β, potraktowano jako 
liniowe funkcje zachmurzenia. Układ punktów na wykresie α = α(N) ma 
zdecydowanie liniowy charakter, podczas gdy wykres β = β(N) sugeruje 
wielomian wyższego rzędu (kwadratowy). Estymacja β funkcją kwadratową: 
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 )53,071,5( )0048,0069,043,0( 2 vNN
mx eNT ⋅⋅+⋅−−⋅⋅−=∆      (7.17) 

 
nie prowadzi jednak do znaczącej poprawy modelu  – wzór taki opisuje 61,8% 
wariancji szeregu ∆Tmx(t). Podobnie jak w przypadku poprzedniej funkcji, 
parametry równania (7.15) można obliczyć oddzielnie dla poszczególnych 
półroczy i pór roku: 

 
Półrocze ciepłe:   ∆Tmx = (5,70 − 0,42N) · e− (0,39 − 0,035N) · v  
Półrocze chłodne:  ∆Tmx = (6,19 − 0,68N) · e− (0,44 − 0,050N) · v             (7.18) 
 
Wiosna:  ∆T  = mx (6,16 − 0,62N) · e   
Lato:   ∆T

− (0,42 − 0,035N) · v

 (t  – numer kolejnego dnia w roku od 1 do 365). Model ten 
opisuje 6 u. do e u ależ ien  od zas a  
rów

 
mo wa  sto unk do ajp  
rów

 z czterech parametrów równania 
7.20a zależy od trzech innych – 7.20b) poprawia opis rzeczywistego szeregu  
o niecałe 2%. Maksymalne różnice sezonowe w modelowanym wzorem (7.20) 

mx = (4,92 − 0,26N) · e− (0,31 + 0,008N) · v        (7.19) 
Jesień:  ∆Tmx = (6,31 − 0,70N) · e− (0,49 − 0,055N) · v

Zima:  ∆Tmx = (6,99 − 0,77N) · e− (0,49 − 0,057N) · v

 
Równania (7.18) i (7.19) opisują 61,6% oraz 62,4% wariancji szeregu. Aby 

uniknąć skokowych zmian funkcji na granicy sezonów, widoczną w powyższych 
równaniach zmienność roczną można aproksymować funkcją sinus. Równanie 
dla całego roku przyjmuje wtedy postać: 
 

  vN
mx eNT ⋅−−⋅−=∆ )(

10
10)( ββαα         (7.20a) 

 
gdzie współczynniki: 
 

  α0 = 6,10 + 1,12 · sin(2π/365ti + 1,82), 
  α1 = 0,58 + 0,26 · sin(2π/365ti + 1,83),       (7.20b) 
   β0 = 0,43 + 0,10 · sin(2π/365ti + 2,13), 
 β1 = 0,03 + 0,03 · sin(2π/365ti + 1,89), 

 
są funkcjami czasu i

2,2% wariancji szereg Po bn z n ie  c u p rametrów
nania (7.16) prowadzi do dalszej poprawy modelu o zaledwie 0,7% (62,9% 

wariancji). 
 Podobnie jak w przypadku funkcji ∆Tmx = a · v−0,5 należy się zastanowić 

nad celowości rocznej w statysą uwzględniania zmienności tycznym
delo niu natężenia miejskiej wyspy ciepła. W s u  n rostszego
nania (7.16), zależnego jedynie od czterech parametrów, równanie (7.20),  

w którym występuje aż 12 parametrów (każdy
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∆Tm  (d podczas gdy 
rzec mieni
od ok. 2oC do ok. 6oC zarówno w półroczu chłodnym, jak i ciepłym. Porównanie 
eks  edziałach zachmurzenia 
(rys ówn ża ego z 
Dla cznych wzór (7.16) 
jest iejskiej wyspy ciepła  
w zależności od zachmurzenia i prędkości wiatru. W rozważaniach 
teor  

mowego dla powstawania dużych kontrastów termicznych między miastem  
a terenem zamiejskim. 

Podobnie jak funkcja potęgowa, funkcja eksponencjalna posiada pewne 
e względu na szybki spadek parametru β wraz ze wzrostem 

zachmurzenia stosując tę aproksymację dla prędkości wiatru powyżej ok. 3 ms–1 
otrz uje y ciepła wraz ze wzrostem 
zachmurz  zw ązk  
prę ści
posz egó nym wiatrem zdarzają się dosyć 
rzadko, szczególnie w ciepłej połowie roku. Przypadki wystąpienia takich 

ym rodzajem zależności natężenia miejskiej wyspy ciepła od 
prę

 

x są rzędu 2,2 C la bezwietrznej bezchmurnej pogody), o

zywiste wartości ∆Tmx dla małych prędkości wiatru (v<1 ms–1) z ają się 

tremalnych przypadków ∆Tmx w poszczególnych prz
. 7.3) r ież nie wskazuje na uprzywilejowanie dn  półroczy. 
tego też wydaje się, iż w większości zastosowań prakty
 wystarczający do szybkiej oceny natężenia m

etycznych należy jednak pamiętać o pewnym uprzywilejowaniu okresu
zi

niedogodności. Z

ym  się wzrost natężenia miejskiej wysp
enia. W dużej mierze jest to jednak konsekwencją i u między

ści dko ą wiatru a zachmurzeniem, który wyznacza granice stosowalno
cz lnych wzorów. Bezchmurne noce z sil

warunków meteorologicznych są zbyt rzadkie, aby wpłynąć na parametry 
krzywej regresji. Obliczając średnie ∆Tmx w poszczególnych przedziałach 
zachmurzenia i prędkości wiatru z danych pomiarowych również obserwuje się 
podobne zjawisko. Dlatego porównanie teoretycznych wartości ∆Tmx dla nocy 
bezchmurnych i pochmurnych z dużą prędkością wiatru ma czysto hipotetyczny 
charakter. Otrzymany w ten sposób wzrost natężenia UHI wraz ze wzrostem 
zachmurzenia nie świadczy o błędnym dopasowaniu modelu, lecz jest wynikiem 
ekstrapolacji wzorów poza granice ich stosowalności.  

Kolejn
dkości wiatru i zachmurzenia jest sugerowana przez model numeryczny 

funkcja potęgowa: 

∆Tmx = a · (v + c)b               (7.21) 

Podobnie jak w przypadku równania 7.1, wpływ zachmurzenia na natężenie 
miejskiej wyspy ciepła można uwzględnić przez wprowadzenie zależności 7.11. 
W przypadku analizowanych danych z Łodzi równanie to przyjmuje postać: 

  ∆Tmx = (14,9 – 0,14 · N2) · (2,28 + v)–1,22.         (7.22) 

Równanie to opisuje 61,0% wariancji szeregu. Analogiczne zależności dla 
poszczególnych półroczy i pór roku wynoszą: 
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Półrocze ciepłe:   ∆Tmx = 2) · (3,98 + v)–1,87  
Półrocze chłodne:  ∆Tmx = (8,4 – 0,087 · N2) · (1,49 + v)–0,94   (7.23) 

 
Wiosna:  ∆Tmx = (7,13 – 0,069 · N2) · (0,96 + v)–0,94

Lato:   ∆Tmx = (174 – 1,34 · N2) · (4,62 + v)–2,29        (7.24) 
Jesień :  ∆Tmx = (5,86 – 0,061 · N2) · (0,88 + v)–0,84

Zima:  ∆Tmx = (81,2 – 0,794 · N2) · (5,27 + v)–1,72

 
Tłumaczą one odpowiednio 61,4% oraz 62,8% wariancji szeregu, a model: 

 
0

2 bcv + , a) 
 

gdzie parametry: 
 

  a0 = 250,2 – 7,76 · sin(2π/365ti + 0,77), 
 a1 = 2,37 – 0,27 · sin(2π/365ti – 1,09),       (7.25b) 

   b0 = –2,22 + 0,15 · sin(2π/365ti + 0,77), 
 c0 = 5,90 + 0,70 · sin(2π/365ti + 0,68), 

 
są funkcjami czasu (ti – numer kolejnego dnia w roku od 1 do 365) zaledwie 
61,1% wariancji. Stosuj enty podobne jak w przypadku funkcji 
eksponencjalnej i funkcji typu v−0,5 wydaje się, iż w praktycznyc
zastosowaniach wystarczające jest wykorzystanie zależności 7.22. Przeciw 
szerszemu stosowaniu funkcji potęgowej (7.21) przemawia bardzo szeroki 
zakres zmienności parametrów w różnych porach roku i przy różnych stopniach 
zachmurzenia (rys. 7.3). Należy podejrzewać, że podobne różnice mogą 
występować dla parametrów z różnych miast, co bardzo utrudnia generalizację 
wyników. 

Dodatkowe informacje o kompleksowym wpływie prędkości wiatru  
i zachmurzenia na natężenie miejskiej wyspy ciepła oraz poprawności różnych 
aproksymacji daje analiza izoterm na dwuwymiarowym wykresie ∆Tmx(v,N). Na
r   
i (7.22) oraz dwuwymi janymi. W przypadku 
funkcji sklejanych niemożliwe jest podanie wzoru opisującego powierzchnię 

(69,9 – 0,59 · N

0)()( 10mx NaaT ⋅⋅−=∆        (7.25

ąc argum
h 

 
ysunku 7.4 przedstawiono izotermy liczone ze wzorów (7.12), (7.16), (7.17)

arową aproksymację funkcjami skle

regresji. Kształt tej powierzchni powstaje bowiem przez oddzielne dopasowanie 
wielomianu do mierzonych wartości w każdym z odpowiednio małych 
przedziałów. Daje ona jednak najbardziej wiarygodny obraz zależności ∆Tmx od 
v i N. Porównanie wykresów na rys. 7.4 wskazuje, że funkcja eksponencjalna 
lepiej niż potęgowa (zarówno w postaci 7.12 jak i 7.22) oddaje charakter  
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Rys 7.4. Izotermy natężenia miejskiej wyspy ciepła w zależności od średniej prędkości wiatru i 

zachmurzenia liczone różnymi metodami 
 
zależności natężenia miejskiej wyspy ciepła od prędkości wiatru i zachmurzenia. 
Szczególnie w przypadku estymacji wykładnika funkcją kwadratową 
zachmurzenia układ izolinii przypomina wykres otrzymany funkcjami 
sklejanymi. Funkcję potęgową typu v−0,5 cechuje zbyt szybki spadek ∆Tmx wraz 
ze wzrostem zachmurzenia dla dużych prędkości wiatru oraz zbyt gwałtowny 
wzrost natężenia UHI wraz ze spadkiem prędkości wiatru dla v<0,5 ms–1. 
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Zdecydowanie lepiej przedstawia się układ izolinii dla funkcji potęgowej 
opisanej wzorem 7.22. Fakt, iż nie odzwierciedla ona w zadowalającym stopniu 
krz zny izotermy 1oC nie świadcz
analizowano to powyżej – kształt ten jest w dużej mierze wynikiem zakresu 
występowania różnych kombinacji N i v w rzeczywistych sytuacjach 

nkcja eksponencjalna, chociaż w podobnym stopniu 
pisuje zmienność danych pomiarowych, pozbawiona jest niedogodności 

wynikających z dziedziny funkcji −0,5

zale ści natężenia miejski u
Porównanie udziału wariancji opisywanych przez prezentowane aproksymacje 

e
silny   
i intensy
zale ści m  ciep

łońca: 

ywi y na niekorzyść tej aproksymacji, gdyż jak 

synoptycznych.  
 Podsumowując można stwierdzić, iż oba rodzaje aproksymacji: funkcją 

potęgową i eksponencjalną nadają się do praktycznego oszacowania natężenia 
miejskiej wyspy ciepła przy zadanych wartościach prędkości wiatru  
i zachmurzenia. Jednakże fu
o

∆Tmx = a · v  i najlepiej oddaje charakter 
żno ej wyspy ciepła od prędkości wiatru i zachm rzenia. 

sugeruje jednocześnie, iż kompleksowy wpływ zachmurzenia i prędkości wiatru 
wyjaśnia ok. 60% zmienności szeregu ∆Tmx(t). Użycie innego, bardziej 
wyrafinowanego modelu zależnego jedynie od tych dwóch parametrów 
prawdopodobnie nie wpłynęłoby w znaczący sposób na  poprawę estymacji. 

 
 
7.3. Zależność natężenia miejskiej wyspy ciepła od amplitudy temperatury 

 
Alternatywą dla dosyć złożonych wzorów opisujących zależność natężenia 

miejskiej wyspy ciepła od prędkości wiatru i zachmurzenia może być związek 
między ∆Tmx a amplitudą temperatury na stacji zamiejskiej. W tym wypadku 
amplituda temperatury na stacji zamiejskiej sama w sobie nie jest czynnikiem 
powodującym powstawanie kontrastów termicznych (jak to miało miejsce  
w przypadku wiatru i zachmurzenia), lecz pewną miarą intensywności procesów 
fizycznych prowadzących do powstania miejskiej wyspy ciepła. Duże amplitudy 
temperatury towarzyszą typowej pogodzie radiacyjnej charakteryzując j się 

m wychładzaniem przypowierzchniowych warstw powietrza w nocy
wnym nagrzewaniem w ciągu dnia. W poszukiwaniu charakteru 

żno iędzy amplitudą temperatury a natężeniem miejskiej wyspy ła 
pomocny jest analityczny model Brunta (1939),  opisujący nocne wychładzanie 
powierzchni gruntu. Model ten bazuje na powszechnie stosowanym założeniu, 
że w pogodne, bezchmurne noce bilans radiacyjny w paśmie długofalowym jest 
równoważony jedynie przez strumień ciepła do gruntu. Różnica między 
temperaturą powierzchni gruntu w momencie zachodu Słońca a temperaturą  
w dowolnym momencie nocy (∆TS–t) jest, przy takim założeniu, proporcjonalna 
do pierwiastka kwadratowego z czasu, jaki upłynął od zachodu S
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  t
Ck

LT
gg

tS ⋅
⋅⋅

⋅
−=∆

∗

− π
2 .         (7.26) 

 
We wzorze tym L* oznacza bilans radiacyjny, Cg i  kg parametry cieplne gruntu 
(pojemność cieplna i współczynnik przewodnictwa cieplnego), a t jest czasem, 
jaki upłynął od zachodu Słońca. Analogiczny typ czasowej ewolucji ∆TS–t dla 
stabilnej warstwy granicznej w przypadku występowania turbulencji 
zaproponował Stull (1988): 
 

  
B

tQT T
tS

⋅−
=∆ − .          (7.27) 

 
QT oznacza w tym przypadku całkowity bilans energetyczny uwzględniający 
również strumienie turbulencyjne, adwekcję i osiadanie. B jest tzw. masowym 

rstwie stabilnej. Funkcja 
typu  

wskaźnikiem turbulencji, określonym jako stosunek wysokości stabilnej 
warstwy granicznej do różnicy temperatur na jej górnej i dolnej granicy. Duże 
wartości B odpowiadają intensywnej turbulencji (wysoka warstwa stabilna  
i niewielkie zmiany temperatury z wysokością), mała wartość B oznacza 
występowanie silnie stałej stratyfikacji w cienkiej wa

taT tS ⋅=∆ −
iejskich, natomi

 dobrze pasuje do danych pomiarowych z terenów 
zam ast jej stosowalność dla obszarów zurbanizowanych jest 
mocno dyskusyjna (Oke, Maxwell 1975).  Jednakże w przypadku Łodzi 
zarówno nocne wychładzanie powietrza na stacji Łódź Lublinek, jak i na obu 
posterunkach miejskich, może być traktowane jako proporcjonalne do 
pierwiastka kwadratowego z czasu, jaki upłynął od zachodu Słońca – różne są 
tylko współczynniki proporcjonalności (Fortuniak 2000). Dzięki temu spadek 
temperatury w jednostce czasu na stacji miejskiej (δTu) związany jest ze 
spadkiem temperatury na stacji Łódź Lublinek (δTr) prostą liniową relacją: 
 

  δTu = a · δTr.           (7.28) 
 
Zależność ta pozwala łatwo modelować przebieg temperatury w mieście przy 
znanym (np. z prognozy synoptycznej) przebiegu temperatury na stacji 
zamiejskiej. Interesujący jest fakt, że chociaż model Brunta stworzony został dla 
opisu spadków temperatury w nocy, zależność 7.28 pozwala na modelowanie 
pełnego, 24-godzinnego cyklu kontrastów termicznych – również zanik UHI po 
wschodzie Słońca (Fortuniak, Kłysik 1998; Fortuniak 2000). 
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Rys. 
a, b 
 tem  na 
acjach miejskich i stacji zamiejskiej oraz modelowany przebieg temperatury w mieście  
inia ciągła). Wartości średnie z 14 wybranych nocy sierpniowych (a, c) i sześciu nocy 

       

wybranych nocy 
styc

 taka jest stosunkowo dobrze 
spełniona nawet w przypadku średnich wartości miesięcznych (Fortuniak 2000). 
W cie  
dobrze pasuje do danych pomiarowych (rys. 7.5 c,d). W prezentowanych 

7.5. Zastosowanie równania 7.28 do modelowania przebiegu temperatury  w mieście: 
– obserwowany przebieg kwadratów różnic między temperaturą o zachodzie Słońca (TZS)  
peraturą w dowolnej chwili czasowej (Ti); c, d – obserwowany przebieg temperaturya

st
(l

                                  styczniowych (b, d) z okresu 1997–1999 
 

 
Przykład zastosowania zależności 7.28 do modelowania przebiegu 

temperatury w mieście przedstawiono na rys. 7.5. Zaprezentowane zostały dwa 
przypadki: typowej nocy letniej (średnie wartości z 14 nocy sierpniowych 
charakteryzujących się regularnym przebiegiem parametrów meteorologicznych) 
i typowej nocy zimowej (średnie z sześciu podobnie 

zniowych). Zarówno w przypadku nocy letnich, jak i zimowych kwadraty 
różnic między temperaturą o zachodzie Słońca (TZS) a temperaturą w dowolnej 
chwili czasowej (Ti) charakteryzują się liniową zależnością od czasu sugerowaną 
przez relacje 7.26, 7.27 (rys. 7.5 a,b). Zależność

efek  tych zależności modelowany przebieg temperatury w mieście dosyć 

przykładach współczynniki proporcjonalności w równaniu 7.28 wynoszą 
odpowiednio 0,71 dla nocy sierpniowych i 0,67 dla nocy styczniowych. Średnio 
dla wszystkich przypadków wartość a wynosi ok. 0,67. Rozważając zakres 
stosowalności prezentowanego modelu należy zauważyć, że zależność 7.28 
prowadzi do występowania maksymalnego natężenia miejskiej wyspy ciepła  



 213

w chwili, kiedy temperatura na stacji zamiejskiej osiąga minimum dobowe  
– w przypadku pogody radiacyjnej tuż przed wschodem Słońca. Obserwowane 
maksimum kontrastów termicznych między miastem a terenem zamiejskim 
pojawia się natomiast w różnych godzinach nocy. W większości przypadków 
jest to spowodowane przez czynniki adwekcyjne. Jednakże nawet w przypadku 
pogody radiacyjnej zdarzają się sytuacje, w których po początkowo szybkim 
wychłodzeniu gruntu za miastem następuje znaczne spowolnienie tego procesu, 
podczas gdy w mieście szybkość wychładzania zmienia się w znacznie 
mniejszym stopniu. W sytuacjach takich modelowanie przebiegu temperatury  
w mieście za pomocą zależności 7.28 nie daje dobrych rezultatów. Jednakże, ze 
względu na fakt, że noce charakteryzujące się tego typu przebiegami 
temperatury zdarzają się w Łodzi sporadycznie, nie mają one większego wpływu 
na p

 

raktyczną stosowalność modelu.     
 

 
Rys. 7.6. Modelowany rozkład temperatury na obszarze Łodzi dla różnych prędkości wiatru. 

ch: Ł dź L line  ul. pow
 
 

Liniowa relacja pomiędzy zmianami temperatury na stacji miejskiej  

rędkości wiatru. 
Liniowy związek pomiędzy szybkością wychładzania miasta i terenów 

zamiejskich pociąga za sobą liniową zależność między maksymalnym w ciągu 
nocy natężeniem miejskiej wyspy ciepła (∆Tmx) a amplitudą temperatury (AT). 
Wykorzystując zależność 7.28 łatwo pokazać, że: 
 

Punkty oznaczają położenie stacji pomiarowy ó ub k, Li a 81 i MSM 

i zamiejskiej (7.28) może znaleźć praktyczne zastosowania nie tylko  
w prognozowaniu natężenia miejskiej wyspy ciepła, lecz również w prostym 
modelowaniu przestrzennego rozkładu temperatury. Przykład analizy tego typu 
przedstawiono na rys. 7.6 (za: Fortuniak, Kłysik 1998).  W modelu tym wartość 
współczynnika proporcjonalności określono oddzielnie dla sektorów Łodzi  
w siatce 0,5×0,5 km. Dodatkowo założono możliwość wymiany ciepła między 
przylegającymi komórkami w zależności od p
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  ∆Tmx = (1 – a) · AT  + (TuZS – TrZS) = a’· AT  + b’,     (7.29) 
 
gdzie TuZS i TrZS oznaczają temperaturę w mieście i poza miastem w chwili 
zachodu Słońca. Amplituda temperatury jest w tym przypadku liczona jako 
różnica między temperaturą o zachodzie Słońca a minimalną temperaturą  
w ciągu nocy. Ta nietypowa definicja amplitudy wynika z przeprowadzonych 
powyżej rozważań teoretycznych. Jest ona lepszą miarą intensywności nocnego 
wychładzania terenów zamiejskich niż standardowa wartość dobowej amplitudy 
temperatury powietrza i dlatego lepiej nadaje się do estymacji natężenia 
miejskiej wyspy ciepła. Określenie takie umotywowane jest dodatkowo 
możliwością wystąpienia w ciągu dnia silnych komórek termicznych 
(szczególnie w ciepłej porze roku), które powodują duże fluktuacje temperatury. 
W większości przypadków (szczególnie podczas pogody radiacyjnej) te 

burzowych), amplituda temperatury liczona w ciągu 24 godz. może być 
tucznie zawyżana przez chwilowe wahania będące wynikiem przesuwania się 

Z 1997–1999  
w Łodzi (rys 7.7) pozwala na oszacowanie współczynników a’, b’:  
 

przypadkowe fluktuacje są zdecydowanie mniejsze od nocnego wychładzania. 
Jeśli jednak obserwuje się niewielki spadek temperatury w ciągu nocy  
i intensywną turbulencję podczas dnia (np. przy występowaniu komórek 

sz
struktur warstwy granicznej atmosfery nad badanym terenem.  

astosowanie analizy regresji do danych pomiarowych z lat 

∆Tmx = 0,333 · AT +0,317.         (7.30) 
 
Zależność ta opisuje 50,4% zmienności analizowanego szeregu.  

W przypadku użycia typowej amplitudy dobowej temperatury (rozumianej jako 
różnica między najniższą a najwyższą temperaturą w ciągu 24 godzin) równanie 
7.29 opisuje 44,0% zmienności szeregu ∆Tmx. W poszczególnych porach roku 
zależność (7.29) przyjmuje wartości: 
 

Wiosna:  ∆Tmx = 0,332 · AT + 0,188 
Lato:   ∆Tmx = 0,396 · AT + 0,281                  (7.31) 
Jesień:  ∆Tmx = 0,309 · AT + 0,210 
Zima:  ∆Tmx = 0,287 · AT + 0,476 
 

Współczynniki kierunkowe prostej różnią się od siebie w poszczególnych 
sezonach (błąd oszacowania tej wielkości jest rzędu 0,03), lecz podobnie jak  
w poprzednich modelach przy praktycznych zastosowaniach wystarczające 
wydaje się wykorzystanie zależności (7.30). Przy amplitudach rzędu 12oC 
otrzymuje się bowiem różnice w natężeniu miejskiej wyspy ciepła w lecie  
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i w zimie rzędu 1oC, podczas gdy naturalna zmienność natężenia UHI jest  
w większości przypadków znacznie większa. 
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ys. 7.7. Zależność natężenia miejskiej wyspy ciepła od amplitudy temp acji 

zamiejskiej (liczonej jako różnica między temperaturą o zachodzie Słoń lną 
     

 
.4 kierunku 

wiatru na natężenie miejskiej wyspy ciepła w Łodzi 
 
 Modele statystyczne, oprócz oczy is p ogą 

być również narzędziem użytecznym ejskiej spy 
ciepła. Poniżej przedstawione zostanie wykorzystanie m el e w ego 
w rozdziale 7.2 (eksponencjalny typ kcji) w an ie te n u 
Łodzi na temperaturę na stacji Łódź bli P t n  r i 3.7 
analiza zależności częstości występow ia m ki ci o ś ym 
natężeniu od kierunku i prędkości wi ni e j o z p nie, 
czy temperatura na stacji Łódź Lu ek m fikowana przez pobliski 
ośrodek wielkomiejski. Uzupełnieni przedstawiony ta f
analiza średnich wartości ∆Tmx  w poszczególny
wzg du na różną częstotliwość warunków pogodowy s aj ych 
rozwojowi UHI dla poszczególnych kierunków wiatru, wartości średnie są 
odbiciem zarówno odmiennego rozwoju UHI przy ustalonych warunkach 
pogodowych różniących się jedynie kierunkiem wiatru, jak i częstotliwości ich 
występowania. W przypadku średnich z całego roku natężenie miejskiej wyspy 
ciepła w Łodzi jest rzędu 1,5–2oC, przy czym największe średnie wartości 

R eratury na st
ca a minima

                                                  temperaturą w ciągu nocy) 
 

. Zastosowanie modelu statystycznego do analizy wpływu 7

w tych za osowst ań raktycznych, m
 w badaniach zjawiska mi

u pr
wy
anod zento

fun aliz po ncjal ego wpływ
 Lu nek. rzeds awio a w ozdz ale 
an iejs ej wyspy epła  okre lon

atru e daj jasne  odp wied i na yta
blin jest ody
em ch m in ormacji jest 

ch kierunkach wiatru. Ze 
lę ch przyj ąc
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obserwuje się dla wiatrów południowo-wschodnich i wschodnic ze 
dla wiatrów zachodnich 
śre ch 
kie
śre (1,8oC), lecz 
ierunki zachodnie w dalszym ci ści ∆Tmx (rzędu 2oC). 

W chłodnej porze roku rozk T źnie 
dwumodalny, z największymi wart cia oC), 
najmniejszymi dla E i W (1,1 i 1,2oC). Zarówno a w c ym 
wartość średnia natężenia miejskiej w y a, i z nicowanie wartości 
średnich w poszczególnych kierunkach wiatru jest w du
uwarunkowane częstością typów od rz cej powstawaniu UHI  
o dużym natężeniu. Nieco inaczej uwarunkowane jest n
miejskiej wyspy ciepła w przypadku pogody sprzyja
(średnia prędkość wiatru w nocy m jsza 2  i ed z u nie 
mniejsze od 4). Niezależnie od pory roku najwi ksze rednie ∆  obserwuje się 
przy takich warunkach dla kierunków północnyc N E j j dla 
łudniowych – S, SE i SW.  

Tabe la  7.3 
 

Średnie i odchylenia standardowe wartości natężenia miejskiej wyspy ciepła w Łodzi  

 
Cały rok 

h, najmniejs
i południowo-zachodnich. W ciepłej połowie roku 

dnie wartości natężenia UHI są nieco większe i dla uprzywilejowany
runków SE i E wynoszą odpowiednio 2,4 i 2,5oC. Minimum wartości 
dnich występuje w tym półroczu dla wiatrów północnych 

k ągu cechują niskie warto
ład średnich wartości ∆

mi dla kierunków
mx jest wyra

 N i SE (1,9oś
niższ  niż  półroczu iepł

ysp ciepł  jak róż
żej mierze 

pog y sp yjają
śred ie natężenie 

jącej rozwojowi UHI 
nie  od  ms–1  śr nie achm rze

ę ś
h – 

Tmx
i N , na mnie sze 

po
 
 

w zależności od kierunku wiatru liczone dla wszystkich nocy i dla nocy spełniających 
warunek v ≤ 2 ms–1 i N ≤ 4 (linia ciągła na wykresie) oraz wartości modelowane  
                            zależnością eksponencjalną (linia przerywana) – cały rok 

 Wszystkie przypadki v ≤ 2 ms–1,  N ≤ 4 
 ∆<∆T> σ<∆T> l.p. <∆T> σ< T> l.p. 

N  E 1,95 1,88 77 3,82 1,48 24 
E 2,04 1,31 98 3,17 1,19 38 
SE 1 0,7 42 2,11 0,96 07 2,83 7 
S 1,88 1,04 183 2,74 0,82 68 
SW 2 0,83 1,59 0,98 10 2,92 36 
W 1,56 1,19 189 3,43 1,01 31 
NW 1,92 1,29 1 212 3,44 0,81 1 

1 2 3 4

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

N 1,81 1,62 42 4,37 1,44 8 
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Tabe la  7.4 
 

Średnie i odchylenia standardowe wartości natężenia miejskiej wyspy ciepła w Łodzi  
w zależności od kierunku wiatru liczone dla wszystkich nocy i dla nocy spełniających 
warunek v ≤ 2 ms–1 i N ≤ 4 (linia ciągła na wykresie) oraz wartości modelowane  
                      zależnością eksponencjalną (linia przerywana) – półrocze ciepłe 

 
Półrocze ciepłe 

 Wszystkie przypadki v ≤ 2 ms–1,  N ≤ 4 
 <∆T> σ<∆T> l.p. <∆T> σ<∆T> l.p. 

NE 2,13 1,86 55 3,85 1,36 17 
E 2,53 1,30 64 3,20 1,18 37 
SE 2,37 0,78 51 2,77 0,51 27 
S 2,34 1,01 102 2,83 0,82 55 
SW 2,04 1,01 73 2,94 0,87 24 
W 1,95 1,19 91 3,41 1,00 22 
NW 2,09 1,32 74 3,52 0,84 18 

1 2 3 4

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

N 1,77 1,60 23 4,61 1,29 4 

 
 
 

Tabe la  7.5 
 

Średnie i odchylenia standardowe wartości natężenia miejskiej wyspy ciepła w Łodzi  
w zależności od kierunku wiatru liczone dla wszystkich nocy i dla nocy spełniających 
warunek v ≤ 2 ms–1 i N ≤ 4 (linia ciągła na wykresie) oraz wartości modelowane  
                  zależnością eksponencjalną (linia przerywana) – półrocze chłodne 

 
Półrocze chłodne 

 Wszystkie przypadki v ≤ 2 ms–1,  N ≤ 4 
 <∆T> σ<∆T> l.p. <∆T> σ<∆T> l.p. 

NE 1,48 1,85 22 3,73 1,73 7 
E 1,13 0,70 34 1,80 –  1 
SE 1,87 1,05 56 2,92 1,09 15 
S 1,31 0,76 81 2,37 0,71 13 
SW 1,35 0,88 137 2,86 0,72 12 
W 1,20 1,06 98 3,49 1,02 9 
NW 1,59 1,14 38 2,98 0,39 3 

1 2 3 4

N

NE

E

NW

W

SE

S

SW

N 1,87 1,64 19 4,12 1,53 4 
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 Wartości średnie ∆Tmx dla poszczególnych kierunków wiatru same w sobie 
niewiele mówią o potencjalnym wpływie Łodzi na temperaturę na stacji 
Łódź Lublinek. Wpływ cz ów pogodowych dla 
poszczególnych kierunków wiatru może być częściowo wyeliminowany poprzez 
porównanie średnich obliczonych z danych pomiarowych ze średnimi 
otrz manymi przez estymację natężenia miejskiej wyspy ciepła w poszcze-
gólnych nocach – stworzonym poprzednio modelem statystycznym. Linie 
przerywane na rysunkach w tab. 7.3–7.5 pokazują średnie z wartości 
modelo

znacza to, że 
pod

bserwowana jest dla wiatrów  
z ki

o mniejszym niż typowe przy tych wartościach zachmurzenia  
i pr

ęstości różnych warunk

y

wanych dla kolejnych dni za pomocą najbardziej rozbudowanego modelu 
eksponecjalnego (wykładnik będący funkcją kwadratową zachmurzenia  
z uwzględnieniem zmienności sezonowej). Rysunki te pozwalają wnioskować, 
iż w przypadku dobrze rozwiniętej miejskiej wyspy ciepła aglomeracja łódzka 
nie wpływa znacząco na temperaturę stacji Łódź Lublinek. W przeciwnym razie, 
ze względu na fakt, iż opracowany model opisuje warunki średnie, niezależne od 
kierunku wiatru, należałoby oczekiwać, że dla kierunków z sektora NE średnie 
liczone z wartości rzeczywistych będą mniejsze od średnich z modelu 
(relatywne zmniejszenie kontrastów termicznych na skutek podwyższenia 
temperatury stacji Łódź Lublinek przez smugę miejską). Występuje natomiast 
efekt wręcz przeciwny – dla wiatrów z sektora północnego obserwowane 
natężenie miejskiej wyspy ciepła jest wyższe niż modelowane. Podobnie dla 
wiatrów z sektora SW, dla których obserwowane wartości natężenia miejskiej 
wyspy ciepła powinny być wyższe od modelowanych, różnica taka nie 
występuje. 

 Przedstawione rysunki ukazują natomiast wyraźny wpływ adwekcji na 
natężenie  dobrze rozbudowanej miejskiej wyspy ciepła. Adwekcja chłodu 
towarzyszy najczęściej wiatrom z sektora północnego, dla których modelowane 
wartości ∆Tmx są wyraźnie mniejsze od wartości mierzonych. O

czas adwekcji chłodu wyspa ciepła jest znacznie lepiej rozbudowana niż 
przy warunkach „średnich”. Odwrotna sytuacja o

erunków południowych (S, SE), z którymi często wiąże się adwekcja ciepła. 
Wartości modelowane ∆Tmx przewyższają w tym wypadku wartości pomiarowe, 
co świadczy 

ędkości wiatru, natężeniu miejskiej wyspy. 
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8.  PODSUMOWANIE 
 
 
 
 
 

Indywidualizm klimatyczny terenów zurbanizowanych, a w tym miejska 
wys

 matematycznemu opisowi. Z tego względu 
pra

go miasta;  

y numeryczne na wyjaśnienie mechanizmów prowadzących 

pa ciepła jest wynikiem współdziałania wielu procesów fizycznych 
zachodzących w różnych skalach czasowo-przestrzennych. Na rozwój 
kontrastów termicznych między miastem a terenem zamiejskim mają wpływ 
zarówno makroskopowe procesy kształtujące ogólną sytuację synoptyczną, jak  
i procesy zachodzące w obrębie pojedynczych struktur urbanistycznych, czy 
wręcz specyficzne dla terenów zurbanizowanych procesy fizykochemiczne 
wpływające na skład powietrza atmosferycznego w mieście. Wszystkie te 
procesy powiązane są ze sobą szeregiem wzajemnych relacji, tworząc złożony 
system, który trudno poddaje się

ktycznie niemożliwe jest stworzenie modelu, który z dużym stopniem 
szczegółowości odzwierciedlałby procesy zachodzące we wszystkich skalach 
wymagających uwzględnienia w pełnej analizie badanego zjawiska. Konieczne 
jest zatem stosowanie modeli uproszczonych, ukierunkowanych na poznanie 
cech klimatycznych charakterystycznych dla obszarów o określonych 
rozmiarach. W prezentowanym opracowaniu skoncentrowano się na procesach 
zachodzących w skali przestrzennej obejmującej swym zasięgiem całe miasto 
lub jego fragmenty, aż do rozmiarów pojedynczego kanionu ulicznego. Zjawisko 
miejskiej wyspy ciepła analizowano w trzech kolejnych etapach:  

1) analiza danych pomiarowych natężenia miejskiej wyspy ciepła w Łodzi 
i sterującego nią bilansu energetyczne

2) budowa numerycznych modeli procesów prowadzących do powstania 
miejskiej wyspy ciepła i ich zastosowanie do poszukiwania związków między 
parametrami; 

3) tworzenie statystycznych modeli zależności badanego zjawiska od 
warunków meteorologicznych.  

Chociaż każdy z wymienionych etapów może być przedmiotem oddzielnej 
analizy, dopiero w połączeniu z pozostałymi daje w miarę pełny obraz 
powstawania miejskiej wyspy ciepła w Łodzi. Ponadto analiza każdego  
z wymienionych problemów w połączeniu z pozostałymi pozwoliła z jednej 
strony wskazać fizyczne podstawy czysto statystycznych relacji, z drugiej 
ukierunkować analiz
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do 

opniu 
rep

na powstawanie tego zjawiska: admitancji termicznej, 
wsp

słabszego wychładzania miasta w stosunku do terenów je otaczających. 
Umożliwiło to realizację podstawowego, postawionego na wstępie celu 
badawczego. Mimo iż rola takich czynników jak właściwości cieplne 
materiałów budowlanych czy pochłanianie promieniowania w kanionie 
ulicznym jest podkreślana w wielu rozważaniach jakościowych, 
przeprowadzone analizy pozwoliły określić, w jaki sposób wpływają one na 
natężenie miejskiej wyspy ciepła – zależności między wybranymi parametrami a 
miejską wyspą ciepła mają nieliniowy charakter, często przyjmując postać 
funkcji potęgowej, eksponencjalnej lub logarytmicznej.  

Porównując modelowane przebiegi temperatury w kanionie ulicznym  
i płaskiej, nieprzesłoniętej powierzchni można zauważyć, że nocne 
wychładzanie kanionu ulicznego przebiega podobnie jak wychładzanie płaskiej 
powierzchni charakteryzującej się niższą zdolnością emisyjną. Uzasadnia to 
stosowanie prostych parametryzacji terenów zurbanizowanych w modelach 
mezoskalowych. Tezę tę potwierdza również porównanie modelowanych 
przebiegów składników bilansu energetycznego miasta z wynikami pomiarów  
w Łodzi – wprowadzony model bryłowy miasta w zadowalającym st

rodukuje mierzone strumienie.  
Zastosowanie analiz numerycznych pozwoliło wykazać odmienną rolę 

współczynnika szorstkości dla pędu i dla ciepła w tworzeniu miejskiej wyspy 
ciepła – słabsze wychładzanie miasta nie jest wynikiem zmniejszonego oporu 
aerodynamicznego dla pędu (większego z0m), lecz zwiększonego oporu 
aerodynamicznego dla ciepła (mniejszego z0h). Niestety, w przeciwieństwie do 
współczynnika szorstkości dla pędu współczynnik szorstkości dla ciepła nie jest 
w prosty sposób powiązany z cechami geometrycznymi miasta, co znacznie 
utrudnia jego oszacowanie w celu praktycznych zastosowań. Stosowane metody 
wyznaczania tej wielkości prowadzą niejednokrotnie do wartości 
uniemożliwiających przypisanie z0h sensownej interpretacji fizycznej (wartości 
mniejsze od rozmiarów atomowych).  

Rezultaty symulacji numerycznych potwierdzają kluczową rolę wiatru  
w tworzeniu miejskiej wyspy ciepła. Rola ta zależy od pozostałych parametrów 
wpływających 

ółczynnika szorstkości, zawartości wody w glebie czy promieniowania 
zwrotnego atmosfery. Generalnie, rozpatrując bezwzględne wartości 
temperatury, im wyższe mogłyby być kontrasty termiczne miasto – otoczenie  
w warunkach ciszy, tym większa redukcja tych kontrastów wraz ze wzrostem 
prędkości wiatru. W przypadku wartości względnych relacje te są odwrotne, 
przy czym w obu przypadkach związki między natężeniem miejskiej wyspy 
ciepła a prędkością wiatru nie mają charakteru prostej, liniowej 
proporcjonalności.  
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Analizy numeryczne pozwoliły również wskazać typ funkcji, wykorzystany 
następnie w tworzeniu statystycznych modeli miejskiej wyspy ciepła. 
Pojawianie się różnych typów funkcji w zależności od zawartości wody  
w glebie, a więc czynnika stosunkowo silnie zmieniającego się w czasie, stawia 
pod znakiem zapytania możliwość stworzenia zgeneralizowanego modelu 
statystycznego. Dotyczy to przede wszystkim półrocza ciepłego, kiedy strumień 
ciepła utajonego ma istotny wpływ na bilans energetyczny miasta. Zimą, ze 
względu na małą prężność pary nasyconej, ilość energii zużytej na parowanie 
ma stosunkowo niewielkie znaczenie. Należy w tym miejscu podkreślić różnice 
pomiędzy mierzonym strumieniem pary wodnej w miejskiej warstwie 
powierzchniowej a strumieniem będącym wynikiem parowania z powierzchni 
gruntu i budynków. Na mierzony strumień pary wodnej składa się, oprócz wody 
wyparowanej z powierzchni, która w istotny sposób wpływa na jej bilans 
energetyczny, strumień wilgoci pochodzenia antropogenicznego (oddychanie, 
spalanie itp.), który nie ma tak bezpośredniego wpływu na procesy cieplne 
zac

em miejskiej 
wys

ka i trudniej poddają się uogólnieniom. 

hodzące na powierzchni. Szczególnie zimą antropogeniczny strumień wilgoci 
stanowić może dominujący składnik mierzonego strumienia pary wodnej.  

Szczegółowej analizie poddano również procesy radiacyjne zachodzące  
w kanionie ulicznym. Opracowany algorytm wielokrotnych odbić pozwolił na 
oszacowanie efektywnego albedo tej struktury. W zależności od wysokości  
i azymutu Słońca oraz udziału promieniowania rozproszonego albedo kanionu 
może istotnie różnić się od albedo powierzchni go pokrywających. Prowadzi to 
do dobowej i rocznej zmienności tego parametru. Zastosowanie algorytmu do 
analizy odbić wielokrotnych promieniowania długofalowego umożliwiło 
oszacowanie temperatury i efektywnego promieniowania kanionu ulicznego. 
Mimo pochłaniania części tego promieniowania przez ściany i ulicę, w pogodne 
bezwietrzne noce kanion uliczny jako całość emituje więcej energii niż płaska 
powierzchnia o takich samych właściwościach cieplnych. Jednocześnie analiza 
nocnego wychładzania w zależności od promieniowania zwrotnego atmosfery 
potwierdziła przyjmowane w wielu modelach statystycznych ad hoc założenie  
o liniowej zależności między tym promieniowaniem a natężeni

py ciepła.  
Przedstawione w ostatnim rozdziale pracy zależności statystyczne są 

również podporządkowane zasadzie budowania modeli bazujących na 
fizycznych podstawach (w tym wypadku rezultatach modeli numerycznych).  
Z tego względu zrezygnowano z wykorzystania czysto statystycznych technik 
dostępnych w wielu gotowych pakietach statystycznych (np. metod liniowej 
regresji wielokrotnej czy sieci neuronowych). Analizy tego typu są niewątpliwie 
użyteczne z punktu widzenia praktycznych zastosowań, w mniejszym stopniu 
tłumaczą przyczyny badanego zjawis
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Rezultaty pracy wskazują na kierunki dalszych badań niezbędnych w celu 
lepszego poznania klimatu miast i zjawiska miejskiej wyspy ciepła. 
Przedstawiona w rozdziale 3 analiza kontrastów termicznych między stacją Łódź 
Lublinek a dwoma posterunkami położonymi w centrum Łodzi ukazuje duże 
znaczenie mikroklimatycznych warunków najbliższego otoczenia miejskiego 
punktu pomiarowego w powstawaniu różnic temperatur (zwłaszcza warunków 
insolacyjnych). Z tego względu porównywanie wyników pomiarów dla różnych 
miast jest możliwe jedynie jeśli pomiary w mieście wykonywane były  
w podobnych warunkach (stacje zamiejskie charakteryzują się najczęściej 
dużym podobieństwem warunków wynikającym z zaleceń WMO). Istnieje więc 
potrzeba standaryzacji w badaniach klimatu miast. Dyskusja przeprowadzona  
w rozdziale 3 sugeruje również, że nawet samo pojęcie miejskiej wyspy ciepła, 
na pozór jasne, wymaga uściślenia. Dokładniejszego poznania zarówno od 
strony pomiarowej, jak i teoretycznej wymaga również zagadnienie bilansu 
energetycznego miasta.  

W dziedzinie eksperymentalnej istnieje potrzeba zgromadzenia danych 
doświadczalnych umożliwiających testowanie modeli numerycznych. Pośród 
wielu pomiarów kontrastów termicznych między miastem a terenem zamiejskim 
prowadzonych w różnych miastach, sporadycznie pojawiają się prace 
poświęcone szczegółowym pomiarom rozkładu temperatury i promieniowania  
w kanionie ulicznym. Ze względu na wrażliwość równań na warunki 
początkowe rezultaty tych badań powinny być wzbogacone dodatkowo  
o informacje na temat właściwości cieplnych podłoża wraz z profilami 
temperatury podłoża. Ponieważ rzeczywiste ulice i budynki charakteryzują się 
dużą niejednorodnością, najodpowiedniejsze do tego celu wydają się modele 
fizyczne. Niestety, prace zawierające wszystkie informacje tego typu 
praktycznie nie istnieją. Stwarza to konieczność arbitralnego wyboru 
parametrów i warunków początkowych, co w dużej mierze rzutuje na rzetelność 
weryfikacji modeli. Wzajemne porównanie wyników różnych modeli tylko  
w niewielkim stopniu poprawia weryfikację ze względu na fakt, że w większości 
używają one tych samych (lub bardzo podobnych) parametryzacji. 

W sferze numerycznego modelowania klimatu miast, zwłaszcza w warstwie 
powierzchniowej, podkreślić należy wątpliwości odnośnie do stosowalności 
teorii Monina–Obuchowa na terenach zurbanizowanych. Teoria ta 
wykorzystywana jest głównie ze względu na brak powszechnie akceptowanych 
technik alternatywnych. Poprawa parametryzacji procesów powierzchniowych 
wymaga jednak, oprócz studiów o czysto teoretycznym charakterze, 
zgromadzenia dostatecznie bogatego materiału eksperymentalnego, który może 
zostać uzyskany jedynie na drodze dalszych pomiarów turbulencyjnych 
charakterystyk atmosfery miejskiej. 
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Chociaż wszystkie z wymienionych wyżej postulatów wiążą się  
 poważnymi nakładami finansowymi, lepsze zrozumienie procesów 

powierzchniowych na tere adzić może do poprawy 
arametryzacji modeli mezoskalowych, a więc do poprawy numerycznych 
rognoz pogody. Mimo iż miasta zajmują stosunkowo niewielki obszar i wydają 
ię nie mieć znaczenia dla procesów w skali synoptycznej, nieliniowość równań 
ynamiki atmosfery powoduje, że procesy powierzchniowe zachodzące nawet w 
iewielkiej skali mogą mieć istotny wpływ na ekstremalne zjawiska pogodowe 

mod zyszczeń, możliwy między innymi dzięki 

z
nach zurbanizowanych prow

p
p
s
d
n
(np. tory głębokich cyklonów). Równie istotny wydaje się być postęp w 

elowaniu dyspersji zaniec
lepszemu poznaniu procesów fizycznych zachodzących na terenach 
zurbanizowanych. 

 



 224

 
 

9.  SPIS LITERATURY 
 
 

 

dity and vapour pressure 

Atw

Bärr

7. 

 

 
Ackerman, B., 1987, Climatology of Chicago Area urban-rural differences in humidity, J. Climate 

and Appl. Meteorol., 26, 427-430. 
bayo, Y.R., 1991 n on relative hAde , Day-time effects of urbanizatio umi
in a tropical city, Theor. Appl. Climatol., 43, 17-30. 

Aida, M., 1982, Urban albedo as a function of the urban structure – A model experiment (Part I), 
Boundary-Layer Meteorol., 23, 405–413. 

Aida, M., Gotoh, K., 1982, Urban albedo as a function of the urban structure – a two-dimensional 
numerical simulation (Part II), Boundary-Layer Meteorol., 23, 415–424. 

Ångström, A, 1916, Uber der Gegenstrahlung der Atmosphare, Meteorol. Z., 33, 529–538. 
Arnfield, A.J., 1976, Urban reflection coefficients: the role of multiple reflection and spatial 

variations of surface materials, Proc. Assoc. Am. Geograph., 8, 1–4. 
field, A.J., 1979, Evaluation of empirical expressions for thArn e estimation of hourly and daily 
totals of atmospheric longwave emission under all sky conditions, Q.J.R. Meteorol. Soc., 105, 
1041–1052. 

Arnfield, A.J., 1982, An approach to the estimation of the surface radiative properties and 
radiation budgets of cities, Physical Geography, 3, 97–122. 

Arnfield, A.J., 1988, Validation of an estimation of the surface radiative properties and radiation 
budget of cities, Prog. Phys. Geogr., 9, 361–372. 

Arnfield, A.J., 1990, Canyon geometry, the urban fabric and nocturnal cooling: a simulation 
approach, Phys. Geogr.,  11, 220–239. 

ie, Y., Vu, T.C., Asaeda, T., 1999, Building canopy model for the analysis oAsh f urban climate. 
J. Wind Eng. Indust. Aerodynamics, 81, 237–248. 
ater, M.A., 1972, Thermal effects of urbanization and industrialization in the  boundary layer: 
a numerical study, Boundary-Layer Meteorol., 3, 229–245. 

Bach, W., 1970, An urban circulation model, Arch. Meteorol. Geophys. Bioklimatol. Ser. B., 18, 
155–168. 

Barton, M., Oke, T.R., 2000, Test of the performance of algorithmic scheme of the hourly urban 
heat island, Proc. 3rd Symp. Urban Env., Aug. 2000, Davis, 80–81. 
ing, L., Mattsson, J.O., Lindqvist, S., 1985, Canyon geometry, street temperatures and urban 
heat island in Malmö, Sweden, J. Climatol., 5, 433–444. 

Best, M.J., 1998, A model to predict surface temperatures, Boundary-Layer Meteorol., 88, 279–
306. 

Blackadar, A.K., 1976, Modeling the Nocturnal Boundary Layer, Proceedings of Third Symposium 
on Atmospheric Turbulence, Diffusion and Air Quality, Am. Meteorol. Soc., 46–49. 

Bornstein, R.D., 1968, Observation of the urban heat island effect in New York City, J. Appl. 
Meteorol., 7, 575–582. 

Bornstein, R.D., 1975, The two-dimensional URBMET urban boundary layer model, J. Appl. 
Meteorol., 14, 1459–147



 225

Bornstein, R.D., 1986, Urban climate models, nature, limitations and applications, Proc. Technical 
Conf. Mexico, WMO, 672, 237–276. 

., 

Brow
rsion, Wessex press. 

Brun
Brut eat and mass transfer to and from surfaces with dense vegetation or similar 

Brut
Brut 96, Sensible heat transfer parameterization for surfaces with 

Bud osferycznych na obszarze 

Bus , Izumi, Y., Bradley, E.F., 1971, Flux-profile relationships in the 
atmospheric surface layer, J. Atmos. Sci., 28, 181–189. 

Carlson, T.N., Boland, F.E., 1978, Analysis of urban-rural canopy using a surface heat 

Cha

Cha

Chin 3, Modulation of heat flux by different scales of 

Chri  First results from BUBBLE. I: Profiles of 

aces, Proc. 4  Symp. Urban Env., May 2002, Norfolk, 
137–138. 

Clarke, J.F., Ching, J.K.S., Godowitch, J.M., 1982, An experimental study of turbulence in an 

 experiment. 

Cop ace, Ph.D. thesis, Flinders Univ., 

Dav diation, Boundary-Layer 

Bornstein, R.D., Johnson, D.S., 1977, Urban-rural wind velocity differences, Atmos. Env., 11, 
597–604. 

Bottema, M., 1997, Urban roughness modelling in relation to pollutant dispersion, Atmos. Env
31, 3059–3075. 
n, M., 2000, Urban parametrisations for mesoscale meteorological model, w: Z. Boybey (ed.), 

Mesoscale Atmospheric dispe
Brunt, D., 1932, Notes on radiation in the atmosphere, Q.J.R. Meteorol. Soc., 58, 389–420. 

t, D., 1939, Physical and Dynamical Meteorology, Cambridge Univ. Press, London, 428 ss. 
saert, W., 1979, H
permeable roughness, Boundary-Layer Meteorol., 16, 365–388. 
saert, W., 1982, Evaporation into the Atmosphere, D. Reidel, 299 ss. 
saert, W., Sugita, M., 19
anisothermal dense vegetation, J. Atmos. Sci., 53, 209–216. 
ziszewska, E., 1966, Ze studiów nad rozkładem opadów atm
Wielkiej Warszawy, Przegl. Geofiz., 20, z. 3–4. 

inger, J.A., Wyngaard, J.C.

flux/temperature model., J. Appl. Meteorol., 17, 998–1013. 
mberlain, A.C., 1968, Transport of gasses to and from surfaces with bluff and wave-like 
roughness elements, Q.J.R. Meteorol. Soc., 94, 318–332. 

ndler, T.J., 1965, The Climate of London, Hutchinson, London, 71 ss. 
Chandler, T.J., 1967, Absolute and relative humidities in towns, Bull  Amer. Meteorol. Soc., 48, 

394–399. 
Chandler, T.J., 1970, Selected biography on urban climate, Tech. Note No. 155, WMO No. 276, 

World Met. Organiz., Geneva 383 ss. 
g, J.K.S., Clarke, J.F., Godowitch, J.M., 198
advection in an urban environment, Boundary-Layer Meteorol., 25, 171–191. 
sten, A., Vogt, R., Rotach, M., Parlow, E., 2002,
fluxes in the urban roughness sublayer, Proc. 4th Symp. Urban Env., May 2002, Norfolk, 105–
106. 

Christen, A., Vogt, R., Rotach, M., Parlow, E., 2002, First results from BUBBLE. II: Partitioning 
of turbulent heat fluxes over urban surf th

urban environment,  Tech. Rep. U.S. E.P.A. NMS PB 226085, Research Triangle Park, NC, 
150 ss. 

Clarke, R.H., Dyer, A.J., Brooke, R.R., Reid, D.G.,  Troup, A.J., 1971, The Wnagara
Boundary-layer data. Paper no. 19 Division Meteorol. Phys. CSIRO, Australia. 
pin, P.A., 1979, Turbulent fluxes over a uniform urban surf
Adelaide, Australia, 196 ss. 
ies, J.A., Schertzer, W., Nunez, M., 1975, Estimating global solar ra
Meteorol., 9, 33–52. 

Delage, Y., Taylor, P.A., 1970, Numerical studies of heat island circulations, Boundary-Layer 
Meteorol., 1, 201–226. 



 226

DePaul, F.T., Sheih, C.M., 1986, Measurements of wind velocities in a street canyon,  
Atmos. Env., 20, 455–459. 

Dubicka, M., Szymanowski, M., 2002, Struktura miejskiej wyspy ciepła i jej związek z warunkami 
pogodowymi i urbanistycznymi Wrocławia, http://www.meteo.uni.wroc.pl, 15 ss. 
r, A.J., 1974, A review of flux-profile relationship, Boundary-LDye ayer Meteorol., 7, 363–372. 

limate and Appl. 

Fort y in Łódź. 4  Conference on 

Conference on Applied Climatology, 16–20 October 

Fort us soil, Paper of Polish-Russian 

 wyspy ciepła w Łodzi, 

r. Stud. Geogr., 29, 297–302. 

lk, 145–146. 

90. 
Fortuniak K., Kłysik K., 1998, The model of winter night-time temperature distribution in Łódź. 

Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys., 3, 393–402. 
 2001, A system to 

l., 20, 259–264. 

phere. I: Above roof-level, Boundary-Layer Meteorol., 10, 113–120. 

eat in Sheffield, Month. Weather Rev., 93, 383–385. 

Garr bridge Univ. Press, 316 ss. 

Meteorol. Soc., 99, 680–687. 
and the heat island 

Gor turze powietrza w Polsce, Pam. Fizjograf, 23. 

Estournel, C., Vehil, R., Guedalia, D., Fontan, J., Druilhet, A., 1983, Observations and modeling 
of downward radiative fluxes (solar and infrared) in urban/rural areas, J. C
Meteorol., 22, 134–142. 
uniak, K., 2000, Sky view factor and urban heat island intensit th

Contemporary Topoclimatic Research, Warszawa, 27–30 September, 2000 – Book of 
abstracts, 16–17. 

Fortuniak K., 2000, A model of the nightime urban-rural temperature contrasts in Łódź, central 
Poland, ECAC 2000 – 3rd European 
2000, Pisa, Italy, 6 s.(CD). 
uniak, K., 2001, Energy balance model for a flat, homogeno
Symposium “Applied Climatology and Bioclimatology”, 47–45. 

Fortuniak, K., 2001, Stopień przesłonięcia horyzontu a natężenie miejskiej
Dok. Geogr.,  23, 91–100. 

Fortuniak, K., 2001, Wpływ właściwości termicznych podłoża na intensywność miejskiej wyspy 
ciepła – analiza modelowa nocnego wychładzania, Wyd. UW, P

Fortuniak, K., 2002, Effective albedo of the urban canyon – model simulation considering infinite 
reflections between finite surfaces, Proc. 4th Symp. Urban Env., May 2002, Norfo

Fortuniak, K., Kłysik, K., 1998, Intensity of the urban heat island in Łódź under winter conditions 
and its simple model. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys., 3, 83–

Fortuniak, K., Offerle, B., Grimmond, S., Oke, T., Kłysik, K., Wibig, J.,
observe the urban energy balance: Initial results from winter-time measurements in Łódź, 
Ann. UMCS, ser. B, LV/LVI, 19, 167–176. 

Frank, R.S., Gerding, R.B., O’Rourke, P.A., Terjung, W.H., 1981, An urban radiation obstruction 
model, Boundary-Layer Meteoro

Fuggle, R.F., Oke, T.R., 1976, Long-wave radiative fluxes divergence and nocturnal cooling of the 
urban atmos

Gambo, K., 1978, Notes on the turbulence closure model for atmospheric boundary layers., 
J. Meteorol. Soc. Japan, 56, 466–480. 

Garnett, A., Bach, W., 1965, An estimation of the ratio of artificial heat generation to natural 
radiation h

Garratt, J. R., 1978: Transfer characteristics for a heterogeneous surface on large aerodynamic 
roughness, Q.J.R. Meteorol. Soc., 104, 199–211. 
att, J.R., 1994, The atmospheric boundary layer, Cam

Garratt, J.R., Hicks, B.B., 1973, Momentum heat and water vapour transfer to and from natural 
and artificial surfaces, Q.J.R. 

Goh, K.C., Chang, C.H., 1999, The relationship between height to width ratios 
intensity at 22:00 h for Singapore, Int. J. Climatol., 19, 1011–1023. 

czyński, W., Kosińska, S., 1916,  O tempera
Grimmond, C.S.B. and Oke, T.R. 1999b, Aerodynamic properties of urban areas derived from 

analysis of surface form, J. Appl. Meteorol., 38, 1262–1292. 



 227

Grimmond, C.S.B., 1992, The suburban energy balance: methodological considerations and results 
from a mid-latitude west coast city under winter and spring conditions, Int. J. Climatol., 12, 
481–497. 
mond, C.S.B., Cleugh, H.A., Oke, T.R., 1991, An objective urbanGrim  heat storage model and its 

Grim

Grimmond, C.S.B., Oke, T.R., 1999, Heat storage in Urban areas: Local-scale observations and 

Grim ., 2001, Rapid methods to estimate 

Gry łowionym, Wyd. 

Gutm er to heat addition and 

Hag

Hes gr. Phys., vol. VIII. 

. 

osphere, Boundary-Layer Meteorol., 23, 449–472. 

89–1009. 

 Meteorol., 59, 279–296. 

Hur
t fields in complex terrain, Boundary-Layer Meteorol., 83, 43–73. 

John

rol., 56, 275–294. 

Kaim Structure and 

comparison with other schemes, Atmos. Env., 25B, 311–326. 
mond, C.S.B., Oke, T.R., 1995, Comparison of heat fluxes form summertime observations in 
the suburbs of four North American cites, J. Appl. Meteorol., 34, 873–889. 

evaluation of a simple model, J. Appl. Meteorol., 38, 922–940. 
mond, C.S.B., Potter, S.K., Zutter, H.N., Souch, C
sky-view factors applied to urban areas, Int. J. Climatol., 21, 903–913. 

boś, R., Tomaszek, S., 1997, Procesy klimatotwórcze nad terenem uprzemys
Politechniki Śląskiej, Gliwice, 138 ss. 
an, D.P., Torrance, K.E., 1975, Response of the urban boundary lay

surface roughness, Boundary-Layer Meteorol., 9, 217–233. 
e, K.D., 1975, Urban-rural humidity differences, J. Appl. Meteorol., 14, 1277–1283. 

Hay, J.E, 1970, Precipitable water over Canada, Atmosphere, 8, 128–143.  
s, M., 1974, Klimat Krakowa, Folia Geo

Högström, U., 1988, Non-dimensional wind and temperature profiles in the atmospheric surface 
layer: A re-evaluation, Boundary-Layer Meteorol., 42, 55–78

Högström, U., Bergstrom H., Alexandersson H., 1982, Turbulence characteristics in a near 
neutrally stratified urban atm

Holmer, B., Eliasson, I., 1999, Urban-rural vapour pressure differences and their role in the 
development of urban heat island, Int. J. Climatol.,19, 9

Horst, T.W., Weil, J.C., 1992, Footprint Estimation for Scalar Flux Measurements in the 
Atmospheric Surface Layer, Boundary-Layer

Höschele, K., 1984, Lokale Luftaustauschprozesse, DMG-Mitt, 2/84, 25–35. 
ley, P.J., 1997, An evaluation of several turbulence schemes for  the prediction of mean and 
turbulen

Idso, S.B., 1970, The transmittance of the atmosphere for solar radiation on individual clear days, 
J. Appl. Meteorol., 9, 239–241. 

Idso, S.B., Jackson, R.D., 1969, Thermal radiation from the atmosphere, J. Geophys. Res., 74, 
5397–5403. 

Jáuregui, E., Moreno, M.C., Tejeda, A., 2002, The energy balance of central Barcelona (Spain), 
Proc. 4th Symp. Urban Env., May 2002, Norfolk, 100–102. 

Jáuregui, E., Tejeda, A., 1997, Urban-rural humidity contrasts in Mexico City, Int. J. Climatol., 17, 
187–196. 
son, G.T., Oke, T.R., Lyons, T.J., Steyn, D.G., Watson, I.D., Voogt, J.A., 1991, Simulation of 
surface urban heat island under ‘ideal’ conditions at night. Part 1: Theory and test against 
field data, Boundary-Layer Meteo

Johnson, G.T., Watson, I.D., 1984, The determination of view-factors in urban canyons, J. Climate 
Appl. Meteor., 23, 329–335. 

Johnson, G.T., Watson, I.D., 1985, Reply, J. Climate Appl. Meteorol., 24, 386. 
al, J.C., Finnigan, J.J., 1994, Atmospheric Boundary Flows. Their 

Measurement, Oxford Univ. Press, 289 ss. 
Kalanda, B.D., Oke, T.R.,Spittlehouse, D.L., 1980, Suburban energy balance estimates for 

Vancouver B.C., using Bowen ratio-energy balance approach, J. Appl. Meteorol., 19, 791–
802. 



 228

Kanda, M., Katsuyama, S., 2002, Canopy albedo and representative temperatures for regularly 
distributed rectangular obstacles, Proc. 4th Symp. Urban Env., May 2002, Norfolk, 94–95. 

Kanda, M., Moriwaki, R., 2002, Surface parameters in a densely built-up residential area in 
. 

nse urban surface, Proc. 15  Int. Cong. 

ass, 

Kas gu dobowego temperatury powietrza w centrum 

mos. Phys., 58, 171–185. 

ch warunkach terenowych, Acta Geogr. Lodz., 49, 119 ss. 

Kłys stępowania miejskiej wyspy ciepła w 

Kłys  spatial characteristics of the urban heat island of 

Kłys ., 1995, Charakterystyka warunków termicznych Łodzi na tle terenów 

st. Wyd. UŁ, 279–286. 
 przyziemnych warstw 

Kon  of urban canopy 

Kondo, H., Kikegawa, Y., Genchi, Y., Yamamoto, S., 1999, Heating in the urban canopy by 

2. (CD–ROM).  
y, 

Kos 998, Wpływ rozwoju terytorialnego Warszawy na warunki termiczne, 

Koz miany warunków radiacyjnych 

Krat

el for atmospheric models: comparison with multi-layer and slab models, Boundary-
Layer Meteorol., 101, 329–358. 

Tokyo, Proc. 4th Symp. Urban Env., May 2002, Norfolk, 147–148
Kanda, M., Moriwaki, R., Roth, M., Oke, T.R., 2000, A novel dual-scintillation method to 

estimate area-averaged turbulent fluxes over an de th

Biometeorol. and Int. Conf. Urban Climate (ICB-ICUC’99), Sydney, Australia, Nov. 8–12, 
(CD–ROM). 

Kasten, F., 1966, A new table and approximation formula for the relative optical air m
Arch. Meteorol. Geophys. Bioklimatol., B14, 206–223. 

zewski, B.M., Siwek, K., 1998, Cechy przebie
i na peryferiach Lublina, Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys., 3, 213–220. 

Kerschgens, N.J., Hacker, J.M., 1985, On the energy budget of the convective boundary layer over 
an urban and rural environment, Contrib. At

Kłysik, K., 1985, Wpływ struktury termiczno-wilgotnościowej przyziemnych warstw powietrza na 
klimat lokalny w wybrany

Kłysik, K., 1996, Spatial and seasonal distribution of anthropogenic heat emission in Lodz, 
Poland,  Atmos. Env., 30, 3397–3404. 

Kłysik, K., 1998, Charakterystyka powierzchni miejskich w Łodzi z klimatologicznego punktu 
widzenia, Acta Univ. Lodz. Folia Geogr.Phys., 3, 173–185. 

Kłysik, K., 1998, Struktura przestrzenna miejskiej wyspy ciepła w Łodzi, Acta Univ. Lodz., Folia 
Geogr. Phys., 3, 385–391. 
ik, K., Fortuniak K., 1998, Dobowy i roczny cykl wy
Łodzi, Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys., 3, 23–32. 
ik, K., Fortuniak K., 1999, Temporal and
Łódź, Poland, Atmos. Env., 33, 3885–3895. 
ik, K., Kafar, M
zamiejskich w okresie 1934–1939, w: Kłysik K. (red.), Klimat i bioklimat miast. Wyd. UŁ, 
61–70. 

Kłysik, K., Kafar, M., Gajda-Pijanowska, I., 1995, Historia obserwacji meteorologicznych w 
Łodzi, w: Kłysik K. (red.), Klimat i bioklimat mia

Kłysik, K., Tarajkowska, M., 1977, Niektóre cechy termicznej struktury
atmosfery nad miastem, Prz. Geof., 1, 43–48. 
do, A., Ueno, M., Kaga, A., Yamaguchi, K., 2001, The influence
configuration on urban albedo, Boundary-Layer Meteorol., 100, 225–242. 

antropogenic energy use, Proc. 15th Int. Cong. Biometeorol. and Int. Conf. Urban Climate 
(ICB–ICUC’99), Sydney, Australia, Nov. 8–1

Kopec, R.J., 1973, Daily spatial and secular variation of atmospheric humidity in small cit
J. Appl. Meteorol., 12, 639–648. 

sowska-Cezak, U., 1
Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys., 3, 51–57. 
łowska-Szczęsna, T., Podogrocki, J., 1995, Antropogeniczne z
w Warszawie, w: Kłysik K. (red.), Klimat i bioklimat miast, Wyd. UŁ, 87–97. 
zer, A., 1937, Das Stadtklima, Fried. Vieweg & Sohn, Braunschweig, 143 ss. 

Kusaka, H., Kondo, H., Kikegawa, Y., Kimura, F., 2001, A simple single-layer urban canopy 
mod



 229

Kustas, W.P., Choudhury, B.J., Moran, M.S., Reginato, R.J., Jackson, R.D., Gay, L.W., Weaver, 
H.L., 1989, Determination of sensible heat flux over sparse canopy using thermal infrared 
data, Agric. For. Meteorol., 44, 197–216. 

Lecl

Lee, of atmospheric stability and the urban heat island on urban-rural 

Lee, R.L., Olfe, D.B., 1974, Numerical calculations of temperature profiles over an urban heat 

Lewi sferyczne w wielkim Krakowie, Pr. PIHM, z. 91. 

n for mesoscale 

ion of flux-profile 

. 
get in atmospheric models, 

Mat

hio) , Boundary-Layer Meteorol., 3, 442–453. 

1806. 

Mon
n urban canyons, Boundary-Layer Meteorol., 96, 433–452. 

Neumann, J., 1979, Air pollution in Ancient Rome, Bull. Amer. Meteorol. Soc., 60, 1097–1102. 
Noilhan, J., 1981, A model for the net total radiation flux at the surface of a building, Building 

Noilhan, J., Planton, S.,1989, A simple parametrization of land surface processes for 

Nun the 

Nunez, M., Oke, T.R., 1977, The energy balance of an urban canyon, J. Appl. Meteorol., 16, 11–

Landsberg, H.E., 1981, The Urban Climate, Academic Press, 285 ss. 
erc, M.Y., Thurtell, G.W., 1990, Footprint Predictions of Scalar Fluxes using a Markovian 
Analysis, Boundary-Layer Meteorol., 52, 247–258. 
D.O., 1979, The influence 
wind speed differences, Atmos. Env., 13, 1175–1180. 

Lee, D.O., 1991, Urban-rural humidity differences in London, Int. J. Climatol., 11, 577–582. 

island, Boundary-Layer Meteorol., 7, 39–52. 
ńska, J., 1967, Opady atmo

Lewińska, J., Zgud, K., Baścik. J., Wiatrak, W., 1990, Klimat obszarów zurbanizowanych, Inst. 
Gosp. Przestrz. i Kom., Warszawa, 167 ss. 

Louis, J.-F., 1979: A parametric model of vertical eddy fluxes in the atmosphere, Boundary-Layer 
Meteorol., 17, 187–202. 

Macdonald, R.W., 2000, Modelling the mean velocity profile in the urban canopy layer, 
Boundary-Layer Meteorol., 97, 25–45. 

Martilli, A., 2001, Development of an urban turbulence parametrisatio
atmospheric models, Ph.D. thesis, DGR/EPFL, Univ. Milano, Lausanne. 

Mascart, P., Noilhan, J., Giordani, H., 1995, A modified parametrizat
relationship in the surface layer using different roughness length values for heat and 
momentum, Boundary-Layer Meteorol., 72, 331–344

Masson, V., 2000, A physically-based scheme for the urban energy bud
Boundary-Layer Meteorol., 94, 357–397. 

zarakis, A., 2001, Die thermische Komponente des Stadtklimas, Ber. Meteorol. Inst. Univ. 
Freiburg, 267 ss. 

McElroy, J.L., 1973, A numerical study of the nocturnal heat island over medium-size 
mid-latitiude city (Columbus, O

Mellor, G.L., Yamada, T., 1982, Development of a turbulence closure models for planetary 
boundary layers, J. Atmos. Sci., 31, 1792–

Merecki, R., 1915, Klimatologia ziem polskich, Warszawa. 
távez, J.P., Jiménes J.I., Sarsa, A., 2000, A Monte Carlo model of the nocturnal surface 
temperatures i

Monteith, J.L., Unsworth, M.H., 1988, Principles of Environmental Physics, Edward Arnold, 
London, 292 ss. 

Nakamura, Y., Oke, T.R., 1988, Wind, temperature and stability conditions in east-west oriented 
urban canyon,  Atmos. Env., 22, 2691–2700. 

Env., 16, 259–266. 

meteorological models, Month. Weather Rev., 117, 536–549. 
ez, M., Oke, T.R., 1976, Long-wave radiative fluxes divergence and nocturnal cooling of 
urban atmosphere. II: Within an urban canyon, Boundary-Layer Meteorol., 10, 121–135. 

19. 



 230

Offerle, B., Grimmond, C.S.B., Fortuniak, K., Oke, T.R., Kłysik, K., 2002, Analysis of long-term 
observations of urban surface-atmosphere energy exchange, Proc. 4th Symp. Urban Env., May 
2002, Norfolk, 28–29. 

Offerle, B., Grimmond, C.S.B., Oke, T.R., Fortuniak, K., Hom, J., Walsh, C., Salmond, J., Golub, 
D., 2001, Energy and CO  fluxes from contrasting urban environments (Marseille, France; 

ada), American Geophysical Union, San 

Oke  No. 134, WMO No. 383, 

here, 14, 268–277. 

Oke, T.R., 1979, Review of urban climatology, 1973–1976, Tech. Note No. 169, WMO No. 539, 

Oke nal urban heat island: Comparison of scale 

Oke 77–1980, WCP–45, Canada. 

Oke, T.R., 1988, The urban energy balance, Prog. Phys. Geogr., 12, 471–508. 

3. 

Oke, T.R., 2000, Obseving urban weather and climate using ‘standard’ stations, Proc. 15  Int. 

gnosis of causation, Boundary-Layer Meteorol., 

Oke, T.R., Maxwell, G.B., 1975, Urban heat island dynamics in Montreal and Vancouver, 

Oke rban-rural energy balance comparison for Vancouver, 

Oke, T.R., Spronken-Smith, R.A., Jáuregui E., Grimmond, C.S.B., 1999, The energy balance of 

Oke, T.R., Zeuner, G., Jauregui, E., 1992, The surface energy balance in Mexico City,  

Olec ysłowego na dopływ 

Owe  321–

Park

2
Łódź, Poland; Baltimore, USA; and Vancouver, Can
Francisco, December 2001. 

Oke, T.R., 1973, City size and the urban heat island,  Atmos. Env., 7, 769–779. 
, T.R., 1974, Review of urban climatology, 1968–1973, Tech. Note
World Met. Organiz., Geneva, 132 ss. 

Oke, T.R., 1976, The distinction between canopy and boundary layer urban heat islands, 
Atmosp

Oke, T.R., 1978, Surface heat flux and the urban boundary layer, WMO Symp. Boundary Layer 
Physics Applied to Specific Problems of Air Pollution, Norköping, Sweden, WMO, 63–69. 

World Met. Organiz., Geneva, 100 ss. 
, T.R., 1981, Canyon Geometry and the noctur
model and field observations, J. Climatol., 1, 237–254. 
, T.R., 1982, Bibliography of urban climate 19

Oke, T.R., 1982, The energetic basis of the urban heat island, Q.J.R. Meteorol. Soc., 108, 1–24. 

Oke, T.R., 1998, An algorithmic scheme to estimate hourly heat island magnitude, Proc. 2nd  
Symp. Urban Env., Nov. 1998, Albuquerque, 80–8

Oke, T.R., 1995, Boundary Layer Climates, Methuen, London, 372 ss. 
th

Cong. Biometeorol. and Int. Conf. Urban Climate (ICB–ICUC’99), Sydney, Australia, Nov. 
8–12, (CD–ROM). 

Oke, T.R., Cleugh, H.A., 1987, Urban heat storage derived as energy budget residuals, Boundary-
Layer Meteorol., 39, 233–245. 

Oke, T.R., Fuggle, R.F., 1972, Comparison of urban/rural counter and net radiation at night, 
Boundary-Layer Meteorol., 2, 290–308. 

Oke, T.R., Johnson G.T., Steyn D.G., Watson I.D., 1991, Simulation of surface urban heat islands 
under ‘ideal’ conditions at night. Part 2: Dia
56, 339–358. 

Atmos. Env., 9, 191–200. 
, T.R., McCaughey, J.H., 1983, Subu
B.C.: An extreme case? Boundary-Layer Meteorol., 26, 337–354. 

central Mexico City during the dry season, Atmos. Env., 33, 3919–3930. 

Atmos. Environ., 26B, 433–444. 
ki, Z., 1975, Oddziaływanie dużego ośrodka miejsko-przem
promieniowania słonecznego (na  przykładzie Krakowa), Pr. Geogr., 41, Prace IGUJ, 63. 
n, P.R.,Thomson, W.R., 1963, Heat transfer across rough surfaces, J. Fluid. Mech., 15,
334. 
, H.-S., 1986, Features of the heat island in Seoul and its surrounding cites, Atmos. Env., 20, 
1859–1866. 



 231

Pawlak, W., Fortuniak, K., 2002, Estimation of the effective albedo of the urban canyon – 
comparison of the two different algorithms, Proc. thInt. Conf. “Man and Climate in the 20  

Pasquill, F., 1972, Some aspects of boundary layer description, Q.J.R. Meteorol. Soc., 98, 469–

Pasq
–51. 

klimatycznego, Dok. Geogr., 14, 127 ss. 

 Univ. Lodz., Folia Geogr. Phys., 3, 187–

 radiation at the 

Prob
tinensis, Sec. Geogr., 7, 51–68.  

3–1486. 

 1071–1104. 

56. 

s. Env., 30, 3431–3442. 

. 

r realistic synoptic conditions, 
J. Appl. Meteorol., 28, 760–781. 

Century”,  Wrocław, 13–15 June 2002, 72–73. 

494. 
uill, F., 1974, Atmospheric Diffusion. Wiley, 429 ss. 

Paszyński, J., 1972, Studies on the heat balance and evaporation, Geogr. Polon., 22, 35
Paszyński, J., Miara, K., Skoczek, J., 1999, Wymiana energii między atmosferą a podłożem jako 

podstawa kartowania topo
Pielke, R.A., 1984, Mesoscale Meteorological Modeling, Academic Press, 612 ss. 
Podogrocki, J., 1964, Wyniki pomiarów bilansu promieniowania w Warszawie, Przegl. Geofiz., 

10, 1. 
Podstawczyńska, A., Fortuniak, K., 1998, Wstępne wyniki pomiarów całkowitego promieniowania 

krótkofalowego i promieniowania UV w Łodzi, Acta
196.   

Prata, A.J., 1996, A new long-wave formula for estimating downward clear-sky
surface, Q.J.R Meteorol. Soc., 122, 1127–1151. 
ald, F., 1971, The energy balance as the basis of the urban climate of Budapest, Ann. Univ. 
Sci. Budapes

Rotach,  M.W., 1995, Profiles of turbulence statistics in and above an urban street canyon, 
Atmos. Env., 29, 147

Rotach, M.W., 2002, Overview of the Basel urban boundary layer experiment – BUBBLE, Proc. 
4th Symp. Urban Env., May 2002, Norfolk, 25–26. 

Rotach, W., 1993, Turbulence close to a rough urban surface part I: Reynolds stress, Boundary-
Layer Meteorol., 65, 1–28. 

Rotach, W., 1993, Turbulence close to a rough urban surface part II: variances and gradients, 
Boundary-Layer Meteorol., 66, 75–92. 

Roth, M., 1993, Turbulent transfer relationships over an urban surface. II: Integral statistics, 
Q.J.R. Meteorol. Soc., 119, 1105–1120. 

Roth, M., Oke T.R., 1993, Turbulent transfer relationships over an urban surface. I: Spectral 
characteristics, Q.J.R. Meteorol. Soc., 119,

Roth, M., Oke., T.R., 1994, Comparison of modeled and “measured” heat storage in suburban 
terrain, Contrib. Atmos. Phys., 67, 149–1

Sailor, D.J., Fan, H., 2002, Modeling the diurnal variability of effective albedo for cites,  
Atmos. Env., 36, 713–725.  

Saitoh, T.S., Shimada, T., Hoshi, H., 1996, Modeling and simulation of the Tokyo urban heat 
island,  Atmo

Sakakibara, Y., 1996, A numerical study of the effect of urban geometry upon the surface energy 
budget,  Atmos. Env., 30, 487–496. 

Schmid, H.P., 1994, Source areas for scalar and scalar fluxes, Boundary-Layer Meteorol., 67, 293–
318. 

Schmid, H.P., Cleugh, H.A, Grimmond, C.S.B., Oke, T.R., 1991, Spatial variability of energy 
fluxes in suburban terrain, Boundary-Layer Meteorol., 54, 249–276. 

Schmid, H.P., Oke, T.R., 1990, A model to estimate the source area contributing to turbulent 
exchange in the surface layer over patchy terrain, Q.J.R. Meteorol. Soc., 116, 965–988

Seaman, N.L., Ludwig, F.F., Donall, E.G., Warner, T.T., Bhumralkar, C.M., 1989, Numerical 
studies of urban planetary boundary-layer structure unde



 232

Sievers, U., Zdunkowski, W., 1985, A numerical simulation scheme for the albedo of city street 
canyons, Boundary-Layer Meteorol., 33, 245–257. 

Sorb  Boundary-Layer 

Spen
Stey 80, The calculation of view factors from fish-eye lens photographs, Atmos.-Ocean., 

Stey omments on: “The determination of view-factors in urban 

Stull, R.B., 1988, An Introduction to Boundary Layer Meteorology
Stull, R.B., 2000, Meteorology for Scientists and Engineers, Brooks/Cole, 502 ss. 
Summers, P.W., 1965, An urban heat island model: its role in air pollution problems, with 

application to Montreal, 1st Canadian Conference on Microclimatology, Toronto 12–14 Apr. 
1965, 29 ss. 

Sundborg, A, 1950, Local climatological studies of the temperature condition in an urban area, 
Tellus, 2, 222–232. 

Sundborg, Å., 1951, Climatological studies in Uppsala with special regards to the temperature 
conditions in the urban area, Geographica, 22, Geographical Institute, Uppsala University. 

Taesler, R., 1980, Studies on the development and thermal structure of the urban boundary layer in 
Uppsala, Meteor. Instit. Uppsala Univ., Rep. No. 61, 177 ss. 

Tang, Y., Miao, M., 1998, A numerical study of the impact of surface characteristics variations 
associated with urbanization on local climate, Contr. Atmos. Phys., 71, 347–357. 

Terjung, W.H., 1970, Urban energy balance climatology: a preliminary investigation of the 
city-man system in downtown Los Angeles,  Geogr. Rev., 60, 31–53. 

Terjung, W.H., O’Rourke, P.A., 1980, Influences of physical structures on urban energy budgets, 
Boundary-Layer Meteorol., 19, 421–439. 

Terjung, W.H., O’Rourke, P.A., 1980, Simulating the causal elements of urban heat islands, 
Boundary-Layer Meteorol., 19, 93–118. 

Terjung, W.H., Louie, S.,S.-F., 1973, Solar radiation and urban heat island, 
Ann. Assoc. Amer. Geogr., 63, 181–207. 

Unger, J., 1999, Urban-rural air humidity differences in Szeged, Hungary, Int. J. Climatol., 19, 
1509–1515. 

Uno, I., Ueda, H., Wakamatsu, S., 1989, Numerical modelling of the nocturnal urban boundary 
layer, Boundary-Layer Meteorol., 49, 77–98.  

Varhief, A., De Bruin, H.A., Van Den Hurk., B.J.J.M., 1997, Some practical notes on the 
parameter kB–1 for sparse vegetation, J. Appl. Meteorol., 36, 560–572. 

Verseghy, D.L., Munro, D.S., 1989 Sensitivity studies on the calculation of the radiation balance 
of urban areas: I. Shortwave radiation, Boundary-Layer Meteorol., 46, 309–331. 

Voogt, J.A., Grimmond, C.S.B., 2000, Modeling Surface Sensible Heat Fluxes Using Surface 
Radiative Temperatures in a Simple Urban Area, J. Appl. Meteorol., 39, 1679–1699. 

Voogt, J.A., Oke, T.R., 1991, Validation of an urban canyon radiation model for nocturnal 
long-wave fluxes, Boundary-Layer Meteorol., 54, 347–361. 

Sivkov, S.I., 1968, Metody razčeta charakteristik solnečnoj radiacji, Gidrometeoizdat., Leningrad, 
232 ss. 

Sorbjan, Z., 1978, Numerical simulation of dynamic structure of the atmospheric boundary layer in 
urban area, Acta Geophys. Polon., 167–171. 

Sorbjan, Z., 1989, Structure of the atmospheric boundary layer, Prentice Hall, 317 ss. 
jan, Z., Uliasz, M., 1982, Some numerical urban boundary-layer studies,
Meteorol., 22, 481–502. 
cer, I.W., 1971, Fourier series representation of the position of the Sun, Search, 2, 172 ss. 
n, D.G., 19
18, 254–258. 
n, D.G., Lyons, T.J., 1985, C
canyons”, J. Climate Appl. Meteorol., 24, 383–385. 

, Kluwer Acad. Publ., 666 ss. 



 233

Voogt, J.A., Oke, T.R., 1997, Complete Urban Surface Temperatures, J. Appl. Meteorol., 36, 
1117–1132. 

Vu, T.C., Asaeda, T., Ashie, Y., 1999, Development of a numerical model for the evaluation of the 
urban thermal environment, J. Wind Eng. Indust. Aerodynamics, 81, 181–196. 

Vu, T.C., Ashie, Y., Asaeda, T., 2002, A k–ε turbulence closure model for the atmospheric 
boundary layer including urban canopy, Boundary-Layer Meteorol., 102, 459–490. 

Wawer, J., 1995, Wpływ warunków pogodowych na intensywność miejskiej wyspy ciepła w 
Warszawie, w: Kłysik K. (red.), Klimat i bioklimat miast, Wyd. UŁ, 71–78. 

Yamashita, S., Sekine, K., Shoda, M., Yamashita, K., Hara, Y., 1986, On the relationships 
between heat island and sky view factor in the cities Tama river basin, Japan, Atmos. Env., 20, 
681–686. 

Yu, T.-W., Wagner, N.K., 1975, Numerical study of the nocturnal boundary layer, Boundary-
Layer Meteorol., 9, 143–162. 
Zych, S., 1961, Zagadnienia klimatu Łodzi. Przegl. Techn., 9. 
 
 


