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1. Wstęp

1.1. Wprowadzenie i cel pracy

Albedo, jako wskaźnik opisujący zdolność powierzchni do odbijania promie-
niowania słonecznego, łączy w sobie wiele parametrów fizycznych powierzchni, 
takich jak jej kolor, wilgotność, chropowatość. Ważniejsze jednak jest to, że 
parametr ten dostarcza bardzo ważnej z punktu widzenia klimatologii informa-
cji, dotyczącej pochłaniania promieniowania przez powierzchnię czynną. Proces 
ten jest niezwykle istotny dla kształtowania się pogody i klimatu niezależnie od 
skali. Ciepło słoneczne dostarczone do powierzchni ogrzewa j ą  co ma bezpo-
średni wpływ na zmiany temperatury powietrza. Albedo jest więc bardzo 
ważnym parametrem wpływającym na strukturę bilansu radiacyjnego i reżim 
termiczny miejsca obserwacji. Jego wartość ma poważne konsekwencje dla 
litosfery, hydrosfery czy kriosfery, ale również biosfery, w tym środowiska 
bytowania człowieka. Wartości albedo oraz cechy bilansu radiacyjnego rozle-
głych, płaskich, jednorodnych powierzchni naturalnych, gdzie przesłonięcie 
horyzontu jest znikome, były przedmiotem wielu intensywnych badań (Kozłow- 
ska-Szczęsna, 1973a) i są stosunkowo dobrze poznane (załącznik, tab. I). 
Bardziej złożonym problemem jest wyznaczenie średniego albedo stosunkowo 
dużego obszaru w przypadku, kiedy powierzchnia nie jest jednorodna i odznacza 
się zróżnicowaniem geometrycznym. Taką strukturą jest chociażby dolina 
górska, charakteryzująca się niejednorodnym, piętrowym układem roślinności, 
a jej nachylone ściany mają odmienną ekspozycję niż płaska powierzchnia. 
W mieście odmienność tych cech uwidacznia się jeszcze wyraźniej. Powierzch-
nia miasta to sztuczny twór będący kombinacją wielu elementów zbudowanych 
z różnych materiałów, o stosunkowo skomplikowanej strukturze geometrycznej. 
Procesy wielokrotnych odbić pomiędzy elementami tej struktury oraz pochła-
niania promieniowania wpływają na średnie albedo miasta. Parametry geome-
tryczne powierzchni są zatem dodatkowym czynnikiem determinującym wartość 
albedo. Z prowadzonych na całym świecie badań nad klimatem miasta, szcze-
gólnie zintensyfikowanych w ostatnich 20-30 latach, wynika, że albedo po-
wierzchni miejskiej posiada indywidualne w porównaniu z powierzchnią za-
miejską cechy oraz zmienność (Kozłowska-Szczęsna i Paszyński, 1965; Am- 
field, 1988; Aida, 1982; Fortuniak 2003). Między innymi dlatego, dla odróżnie-
nia, w literaturze światowej wprowadzono pojęcie albedo efektywnego (ang. 
effective albedo) lub, rzadziej, albedo miejskiego (ang. urban albedo, np. Aida,



1982; Aida i Gotoh, 1982; Sievers i Zdunkowski, 1985; Arnfield, 1988; Oke, 
1988; Masson, 2000; Fortuniak, 2002; Sailor i Fan, 2002; Fortuniak, 2003; 
Pawlak i Fortuniak, 2003a; Pawlak i Fortuniak, 2003b; Milliez i in. 2006; 
Myagkov, 2006) czyli średnie albedo powierzchni o znacznej złożoności 
geometrycznej. Oczywiście termin albedo efektywne może odnosić się do 
każdej złożonej powierzchni, zarówno sztucznej jak i naturalnej. W tym opra-
cowaniu podjęto zagadnienie albedo efektywnego powierzchni miejskiej. Mimo 
bardzo rozwiniętych badań klimatu miasta, wpływ geometrii miejskiej na albedo 
efektywne jest cały czas czynnikiem słabo poznanym. Jedną z przyczyn takiego 
stanu rzeczy jest fakt, że proces wielokrotnych odbić promieniowania słonecz-
nego wewnątrz struktur miejskich przez wiele lat nie mógł być uwzględniany 
w badaniach, ze względu na brak możliwości stosowania rozwiązań numerycz-
nych. Należy również podkreślić, iż prawidłowy pomiar albedo efektywnego 
napotyka na poważne trudności. W związku z powyższym można uznać, że 
parametr ten jest jednym ze słabiej poznanych elementów klimatu terenów 
zurbanizowanych.

Za cel niniejszego opracowania przyjęto uzyskanie informacji o albedo 
efektywnym powierzchni miejskiej, jako powierzchni o odmiennym charakterze 
niż płaska powierzchnia bez zróżnicowania geometrycznego. Cel ten autor 
postanowił zrealizować wykorzystując różne metody i techniki badawcze. 
Podstawą realizacji głównego celu badawczego było przeprowadzenie pomiarów 
albedo efektywnego powierzchni miejskiej oraz stworzenie numerycznego 
modelu umożliwiającego symulację zmienności albedo efektywnego najpopu-
larniejszej miejskiej struktury, jaką jest kanion uliczny.

Pomiary albedo efektywnego przeprowadzono różnymi metodami. Po pierw-
sze uzyskano dane dotyczące dużych powierzchni miejskich. Wykorzystano 
w tym celu dane z punktów pomiarowych w Łodzi. Należy jednak zaznaczyć, że 
opracowanie nie ma charakteru monografii przestrzennego rozkładu albedo Łodzi, 
ponieważ zdecydowanie przekraczałoby to jego ramy. Po drugie prześledzono 
zmienność albedo efektywnego modelu fizycznego, zbudowanego z cegieł, 
w prosty sposób symulującego powierzchnię miasta o założonych parametrach 
geometrycznych. Ponieważ powierzchnia miejska to zbiór bardzo wielu różnych 
struktur o odrębnych cechach geometrycznych (długie ulice, skrzyżowania, place, 
zabudowa przemysłowa, osiedla wielopiętrowych bloków, domki jednorodzinne 
itd.), konstruując model fizyczny autor zdecydował się na szczegółową analizę 
albedo efektywnego jednej z nich a mianowicie kanionu miejskiego.

Koncepcję kanionu ulicznego wykorzystano także w studiach numerycz-
nych. W tym celu stworzony został algorytm, który, po uwzględnieniu geome-
trii, pory roku, wysokości Słońca oraz parametrów fizycznych jego ścian i ulicy, 
pozwolił na szacowanie albedo efektywnego dowolnego kanionu miejskiego.

Zastosowanie powyższych metod miało na celu uzyskanie odpowiedzi na 
następujące pytania: czy odrębność cech geometrycznych i fizycznych po-



wierzchni miejskiej w stosunku do terenów zamiejskich, jest przyczyną odmien-
ności procesu pochłaniania promieniowania słonecznego przez teren zurbanizo-
wany? Jakie cechy posiada zmienność dzienna i sezonowa uśrednionego albedo 
efektywnego dużej powierzchni miejskiej i jakie czynniki je determinują? Jaki 
jest związek między pochłanianiem promieniowania słonecznego a parametrami 
geometrycznymi kanionu miejskiego, jego wysokością i szerokością oraz 
orientacją względem Słońca? Jak na albedo efektywne wpływają wartości 
albedo cząstkowych elementów kanionu, czyli ścian, ulicy i dachu oraz wyso-
kość Słońca? Czy stworzony przez autora model numeryczny, uwzględniający 
proces odbić wielokrotnych promieniowania słonecznego od ścian i ulicy, jest 
dobrym narzędziem do badania pochłaniania promieniowania słonecznego przez 
kanion miejski? Czy algorytm ten można zastosować do wyznaczenia zmienno-
ści natężenia promieniowania całkowitego w kanionie miejskim, która w istotny 
sposób wpływa na zmienność albedo efektywnego tej struktury?

Pracę wykonano w ramach realizacji promotorskiego projektu badawczego 
numer 2 P04E 042 28 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w latach 2005-2007.

Autor pragnie podziękować prof. Sue Grimmond oraz dr Brianowi Offerte 
(Indiana University, Bloomington, USA) za udostępnienie danych albedo 
efektywnego powierzchni miejskiej z punktu pomiarowego przy ulicy Lipowej 
81 oraz konsultacje dotyczące problematyki pochłaniania promieniowania 
całkowitego przez tereny zurbanizowane.

1.2. Albedo efektywne powierzchni miejskiej -  przegląd literatury

Badania nad procesami odbijania promieniowania słonecznego przez po-
wierzchnię czynną prowadzone są od około 200 lat (Kozłowska-Szczęsna 
1973a) i stanowią część badań dotyczących bilansu promieniowania krótkofalo-
wego tejże powierzchni. Bilans ten, opisywany wzorem:

K = K i - t f ,  (1.1)

gdzie K i  to natężenie słonecznego promieniowania całkowitego padającego na 
powierzchnię płaską a A'T to natężenie słonecznego promieniowania przez nią 
odbitego, opisuje stopień pochłaniania promieniowania słonecznego przez 
badaną powierzchnię. Natężenie promieniowania pochłoniętego zależy od 
natężenia promieniowania padającego oraz zdolności powierzchni do 
odbijania promieniowania słonecznego. Ten ostatni parametr stanowiący iloraz 
promieniowania odbitego do padającego:

a -
K Î  
К i ’

(1.2)



zdefiniowany został jako albedo. Klasycznie przyjmuje się, że pojęcie albedo 
dotyczy procesów odbijania promieniowania słonecznego w jego zakresie 
widzialnym o długości fali X od 0,3 do 3 |Ш1 (Kozłowska-Szczęsna, 1973a; 
Niedźwiedź, 2003). Badania nad albedo sprowadzają się więc od pomiarów K i  
oraz ATT.

Pierwsze pomiary albedo przeprowadzili Bouger i Lambert w 1729 roku, za 
pomocą fotometrów własnej konstrukcji (Kozłowska-Szczęsna 1973a). Badania 
te zapoczątkowały studia nad albedo powierzchni naturalnych takich jak woda 
i ląd, a także nad albedo Księżyca i planet. Wraz z postępem technicznym 
i pojawieniem się na przełomie XIX i XX wieku nowych przyrządów (np. 
aktynometry Crowa, Hima, Morize’a, pyranometry Abbota, Ângstrôma czy 
solarymetr Gorczyńskiego), zakres badań nad albedo zaczął się rozszerzać 
i objął szczegółowe pomiary typowych powierzchni naturalnych takich jak 
woda, lód, trawa czy gleba. Podjęto również pierwsze próby badań o charakterze 
specjalnym, uwzględniające pomiary albedo w zależności od długości fali pro-
mieniowania padającego, co jest istotne z punktu widzenia fizjologii i ekologii 
roślin (Kozłowska-Szczęsna, 1973). Pomiary te realizowano początkowo przy 
pomocy tzw. albedomierzy odwracalnych, zbudowanych z jednego czujnika 
promieniowania rejestrującego K i, a następnie odwracanego w kierunku 
badanej powierzchni i rejestrującego /f î .  Odwrócenie czujnika oraz jego 
spoziomowanie zajmowało na tyle dużo czasu, że wprowadzało istotne błędy, 
zwłaszcza w przypadku występowania zachmurzenia konwekcyjnego. Prawi-
dłowe pomiary albedo zapewniają tylko przyrządy złożone z dwóch czujników 
jednocześnie rejestrujących promieniowanie całkowite padające oraz odbite.

Przeprowadzone pomiary, oprócz wartości albedo wielu powierzchni natu-
ralnych i sztucznych, dostarczyły również wątpliwości dotyczących metodyki 
prowadzenia pomiarów oraz porównywalności uzyskanych wyników. W trakcie 
pomiarów wykryto zmienność albedo w zależności od cech fizycznych po-
wierzchni czynnej -  na przykład im powierzchnia jest ciemniejsza, bardziej 
wilgotna i szorstka tym jej albedo jest niższe. Zauważono wpływ wysokości 
Słońca na zdolność powierzchni do odbijania promieniowania całkowitego oraz 
zwrócono uwagę na rolę czynnika meteorologicznego, czyli zależności albedo 
od stopnia zachmurzenia nieba oraz rodzaju chmur. Przy niskiej wysokości 
Słońca promieniowanie całkowite odbijane jest intensywniej, co wpływa na 
podwyższenie wartości albedo (Iqbal, 1983). W efekcie albedo jednorodnej 
płaskiej powierzchni charakteryzuje się rytmem rocznym, z minimum w lecie 
(Kozłowska-Szczęsna i Paszyński, 1965; Iqbal, 1983; Olecki, 1989), oraz 
dobowym, z wysokimi wartościami po wschodzie i przed zachodem Słońca oraz 
minimum w południe. Rytm roczny w umiarkowanych i wysokich szerokościach 
geograficznych zaburzany jest przez sezonowe występowanie pokrywy śnieżnej 
(Kondratiew, 1965), a w ciągu doby wartość albedo zmienia się o kilkanaście 
lub nawet kilkadziesiąt procent (Schmuck, 1969). Ponadto, wskaźnik przyjmuje



niższe wartości gdy Słońce przesłonięte jest chmurami i promieniowanie roz-
proszone dominuje nad całkowitym. Wartości albedo wielu typowych po-
wierzchni naturalnych oraz sztucznych zmierzono i skatalogowano w trakcie 
różnego rodzaju eksperymentów prowadzonych w XX wieku (załącznik, tab. I 
i II), rzadko kiedy jednak autorzy podają godzinę obserwacji, pogodę im 
towarzyszącą oraz charakterystykę powierzchni (Kondratiew, 1965; Schmuck, 
1969; Kozłowska-Szczęsna, 1973a; Landsberg, 1981; Iqbal, 1983; Pielke, 1984; 
Monteith i Unsworth, 1988; Stuli, 1988; Verseghy i Munro, 1989; Garratt, 1994; 
Oke, 1995; Gryboś i Tomaszek, 1997; Kędziora, 1999; Paszyński i in., 1999; 
Stull, 2000; Breuer i in. 2003).

Już około 1930 r. rozpoczęto badania albedo dużych powierzchni stosując 
inne techniki pomiarowe, np. z wykorzystaniem samolotów lub helikopterów 
(Kozłowska-Szczęsna, 1973). Badania takie realizowane są do dziś (Kung i in., 
1964; Iqbal, 1983; Ben-Gai i in., 1998), przy czym autorzy podkreślają ich 
przydatność jedynie dla dużych, jednorodnych powierzchni oraz możliwość 
uzyskania danych tylko dla konkretnego momentu, bez możliwości badania 
dziennej zmienności albedo. Utrudnieniem jest konieczność korygowania 
błędów wynikających z dużej prędkości samolotu czy helikoptera oraz koniecz-
ność stosowania nasadki na dolnym czujniku promieniowania, zmniejszającej 
kąt rejestrowania promieniowania. Dodatkową przeszkodą jest wpływ zanie-
czyszczeń w słupie powietrza między pułapem samolotu a powierzchnią Ziemi. 
Warto jednak zauważyć, iż duża część dotychczasowych pomiarów albedo 
powierzchni miast zostało przeprowadzonych właśnie tą metodą (załącznik, tab. 
III i IV) (np. Kung i in., 1964; Landsberg, 1981; Iqbal, 1983; Taha, 1997).

Rozwinięciem badań nad albedo, po uzyskaniu jego wartości dla typowych 
powierzchni naturalnych, było szacowanie albedo dużych obszarów a nawet 
całych kontynentów (Kung i in., 1964; Kondratiew, 1965). Kolejnym krokiem 
było wykorzystanie technologii kosmicznych (Brest, 1987; Liang i in., 2002; 
Schaff i in., 2002). Wartość albedo kuli ziemskiej metodami tradycyjnymi 
określono na poziomie 0,35-0,45, natomiast wartość ta wyznaczona na podsta-
wie pomiarów satelitarnych wynosi około 0,31 (Niedźwiedź, 2003). Badania nad 
albedo w ostatnich latach poszerzono o analizę zdolności odbijania promienio-
wania słonecznego przez specyficzne powierzchnie, takie jak np. pola uprawne 
Sahelu (Allen i in., 1994), półpustynia na Wyżynie Tybetańskiej (Wang i in., 
2005), las borealny (Betts i Bali, 1997; Wang, 2005) czy tundra (Saunders i in., 
1999). Podejmowano również bardzo szczegółowe badania dotyczące wpływu 
wiatru na asymetrię w dziennej zmienności albedo powierzchni pokrytej szatą 
roślinną (Song 1998). Wiele miejsca poświęca się również badaniom albedo 
śniegu, zarówno w wysokich szerokościach geograficznych, jak i w miejscach 
gdzie sezonowo zalegająca pokrywa śnieżna na kilka miesięcy zmienia strukturę 
bilansu radiacyjnego powierzchni czynnej (Choudhury i Chang, 1981; Yin, 
1998; Chagnon i in., 2006). Często pomiary albedo realizowane są podczas



szerszych eksperymentów badawczych do jakich należą np. kampanie pomiaro-
we składników bilansu cieplnego czy zmienności pionowego strumienia dwu-
tlenku węgla (Schmid i in., 2000; Offerle, 2003; Grimmond i in. 2004; Pawlak 
i in., 2005). Albedo powierzchni czynnej stanowi wtedy jeden z parametrów 
charakteryzuj ących badaną powierzchnię.

W Polsce problemowi albedo poświęcono wiele uwagi w latach powojen-
nych (Schmuck, 1959, 1969). Szczególnie intensywnie badania prowadzone 
były, między innymi, przez Zakład Klimatologii PAN, koncentrujący się na 
zagadnieniach bilansu cieplnego powierzchni czynnej. Dotyczyły one zarówno 
pomiarów albedo płaskich powierzchni naturalnych (Hess i in., 1979; Miara 
i Paszyński, 1984), jak również wykorzystania wyników opublikowanych 
w literaturze polskiej i światowej do konstruowania map albedo większych 
obszarów. W 1964 roku opublikowano mapę albedo okolic Wojcieszowa 
Górnego (Kluge i Krawczyk, 1964). Wartość albedo wyznaczono jako średnią 
ważoną wartości dla powierzchni naturalnych pokrytych roślinnością w kolej-
nych fazach wzrostu w stosunku do czasu ich trwania. Kolejnym krokiem było 
wyznaczenie i analiza średniego albedo Polski, które oszacowano na ok. 0,40 
w zimie i 0,17-0,19 w lecie, oraz stworzenie obrazu kartograficznego zmienno-
ści albedo w kolejnych miesiącach na terenie Polski, przy uwzględnieniu 
występowania pokrywy śnieżnej (Kozłowska-Szczęsna i Paszyński, 1965, 
Kozłowska-Szczęsna, 1973a, 1973b). Należy podkreślić, że w pracach tych 
zrezygnowano z analizy albedo powierzchni miejskich, co autorzy uzasadniali 
zdecydowaną odmiennością powierzchni miejskiej przejawiającej się ogromnym 
zróżnicowaniem albedo powierzchni cząstkowych terenu zurbanizowanego 
(Kozłowska-Szczęsna, 1973b; Olecki, 1989). Jednocześnie analizowano jego 
zmienność sezonową oraz z roku na rok, badano zależność wpływu liczby dni 
z pokrywą śnieżną oraz wysokości nad poziomem morza (Miara i Paszyński, 
1984; Olecki, 1989). Podjęto również badania albedo w skali mikroklimatycz- 
nej, jak na przykład pomiary i symulacja numeryczna albedo powierzchni 
zaoranego pola uprawnego (Ciemiewski 1993; Ciemiewski i in., 2004, Cier- 
niewski i Gdala, 2005).

Procesy odbijania i pochłaniania promieniowania słonecznego w przypadku 
powierzchni miejskiej charakteryzują się wyraźną odmiennością w stosunku do 
terenów zamiejskich. Jedną z bezpośrednich przyczyn jest charakterystyczna 
geometria terenów zurbanizowanych, czyli mnogość zabudowanych budynkami 
ulic, przecinających się w wielu miejscach i pod różnymi kątami w centrum, po 
grupy izolowanych wysokich, ale wąskich budynków na osiedlach mieszkanio-
wych w peryferyjnych częściach miast, przy bardzo małym odsetku rozległych, 
płaskich powierzchni takich jak place śródmiejskie. Powierzchnia czynna o ta-
kim charakterze powoduje zwiększone pochłanianie promieniowania w wyniku 
procesu wielokrotnego odbicia promieniowania wewnątrz zabudowy miejskiej. 
Oprócz samej geometrii niezwykle istotną rolę odgrywa ogromne zróżnicowanie



fizycznych parametrów materiałów budujących obiekty w mieście, a więc duże 
zróżnicowanie albedo cząstkowych powierzchni składających się na rozległą 
powierzchnię miejską. Intensywne pochłanianie promieniowania słonecznego 
przez tereny zurbanizowane należy uznać za jeden z najważniejszych czynników 
kształtujących odrębność klimatu miasta (Amfield, 1976; Oke, 1995; Fortuniak,
2003).

Odrębność klimatu terenu zabudowanego znana jest od starożytności -  już 
w czasach rzymskich i średniowiecznych zwracano uwagę na znaczne zadymie-
nie miast (Landsberg, 1981). Zagadnienia związane z poprawą jakości powietrza 
miejskiego oraz praktyczną i teoretyczną analizą rozprzestrzeniania się zanie-
czyszczeń jest obecnie jedną z najintensywniej rozwijanych gałęzi klimatologii 
miejskiej. Za pionierskie opracowanie klimatologii miejskiej uznaje się dzieło 
Luke’a Howarda Climate o f London Deduced From Meteorological Observa-
tions opublikowane w 1833 roku. Autor porównał między innymi temperaturę 
powietrza w centrum Londynu oraz na terenie podmiejskim w latach 1807-1816. 
W drugiej połowie XIX wieku pojawiły się podobne opracowania dotyczące 
Paryża, Monachium czy Wiednia (Landsberg, 1981). W 1937 roku stan klimato-
logii miejskiej podsumowało opracowanie A. Kraztera Das Stadtklima (Kratzer, 
1397). Właściwy rozwój badań nad klimatem terenów zurbanizowanych 
odnotowano w drugiej połowie .XX wieku. W wielu miastach przeprowadzono 
porównanie podstawowych elementów meteorologicznych takich jak temperatu-
ra i wilgotność powietrza, usłonecznienie, całkowite promieniowanie słoneczne, 
prędkość wiatru czy opady, zmierzonych w śródmieściach oraz na terenach pod- 
i zamiejskich. Konsekwencją była identyfikacja najważniejszych indywidual-
nych cech klimatu miasta, do których należą miejska wyspa ciepła, intensyfika-
cja procesów konwekcyjnych, redukcja prędkości wiatru, zwiększone pochła-
nianie promieniowania słonecznego przez struktury miejskie i wiele innych 
(Terjung, 1970; Teijung i Louie, 1973; Morgan i in., 1977; White i in., 1978; 
Bärring i in., 1985; Cleugh i Оке, 1986; Yamashita i in., 1986; Swaid, 1992; 
Оке, 1988, 1995; Tang i Miao, 1998; Fortuniak, 2003; Offerle, 2003). 
W ostatnich 25 latach, wraz z pojawieniem się nowych technik pomiarowych 
oraz istotnym zwiększeniem się mocy obliczeniowej komputerów osobistych 
umożliwiającym stosowanie algorytmów numerycznych, odnotowano gwałtow-
ne rozszerzenie podejmowanej tematyki badawczej. Należy tu wymienić badania 
dotyczące wymiany energii między powierzchnią miasta a dolną atmosferą 
odbywającą się zarówno na drodze radiacyjnej, jak i nieradiacyjnej, badania nad 
miejską wyspą ciepła, analizę cech warstwy granicznej nad miastem, rozwój 
technik badawczych dotyczących dyspersji zanieczyszczeń w mieście (Carlton 
i Boland, 1978; Kalanda i in. 1980; Estourel i in., 1983; Kerschgens i Hacker, 
1985; Oke, 1995, Schmid, 1997; DeRooy i Holtslag, 1999; Goh i Chang, 1999; 
Matzarakis, 2001; Fortuniak, 2003; Offerle, 2003; Offerle i in., 2003, Christem 
i Vogt, 2004; Grimmond i in., 2004, Szymanowski, 2004, Emmanuel i in., 2006,



Kitara i in., 2006, Myagkov, 2006; Sailor i in., 2006; Thompson i in., 2006). 
Wyniki powyższych badań prezentowane były m.in. na sześciu wielkich 
międzynarodowych konferencjach z cyklu International Conference on Urban 
Climate. W 2000 roku powstała Międzynarodowa Asocjacja Klimatologii 
Miejskiej (IAUC) skupiająca ponad tysiąc klimatologów z całego świata 
zajmujących się problematyką klimatu miast.

W Polsce badania klimatu terenów miejskich prowadzone są od co najmniej 
stu lat. Jeszcze przed I wojną światową zaobserwowano obniżenie sum usło- 
necznienia w Warszawie w porównaniu z terenami zamiejskimi o około 100 
godzin (Merecki, 1915). Podobnie wcześnie zwrócono uwagę na wyższą o 0,5- 
1,5°C temperaturę powietrza w centrum Warszawy (Gorczyński i Kosińska, 
1916), nazywając to zjawisko „nadwyżką temperatury”. Pierwsze w latach 
powojennych kompleksowe badania nad klimatem terenów zurbanizowanych 
zrealizowano w ośrodku łódzkim. Przeprowadzono wówczas pomiary (stacjo-
narne oraz mobilne) umożliwiające porównanie zmienności podstawowych 
elementów meteorologicznych i zanieczyszczenia powietrza w mieście i poza 
terenem zabudowanym (Różański i in., 1961; Kłysik i Kafar, 1995, Wibig i in., 
2004), a zasadniczą ideą badań było określenie znaczenia topoklimatu miasta 
w planowaniu przestrzennym. Z czasem problematyka modyfikacji klimatu 
lokalnego przez powierzchnię zurbanizowaną stała się obiektem zainteresowań 
praktycznie wszystkich dużych ośrodków naukowych, a podejmowana wówczas 
problematyka dotyczyła zagadnień solamych (Podogrocki, 1964; Paszyński, 
1972; Hess, 1974; Olecki, 1975), opadów (Lewińska, 1967; Schmuck, 1967, 
Lorenc, 1978) oraz temperatury powietrza (Kossowska, 1973; Kozłowska- 
-Szczęsna, 1992; Kossowska-Cezak, 1998). Szybko rosnące zainteresowanie 
klimatem obszarów zurbanizowanych zaowocowało I Ogólnopolską Konferen-
cją „Klimat i Bioklimat Miast”, która odbyła się w Łodzi w 1984 roku, a kolejne 
jej edycje zorganizowano w latach 1992, 1996 oraz 2008. Pojawiły się również 
publikacje książkowe poświęcone w całości tej problematyce (np. Lewińska i in. 
1990; Gryboś i Tomaszek, 1997; Fortuniak, 2003). Zdecydowana większość 
opublikowanych do dziś wyników badań opiera się na pomiarach prowadzonych 
na co najmniej dwóch stacjach usytuowanych w mieście i poza nim, rzadziej 
były to stacje o charakterze mobilnym. W latach ostatnich, do analizy prze-
strzennego rozkładu niektórych parametrów meteorologicznych zaczęto również 
wykorzystywać dane z obrazów satelitarnych (Struzik, 1998) oraz bazy danych 
GIS (Szymanowski, 2004). Badania nad pionową struktura troposfery nad 
miastami prowadzono w oparciu o klasyczne metody (Kłysik i Tarajkowska, 
1977), które z czasem wzbogacono o sondaże aerologiczne (Głowicki i in., 
1980), pomiary prowadzone z zastosowaniem samolotów (Morawska-Horawska, 
Cebulak, 1981) oraz sondaży sodarowych (Pyka, 1991). Najdokładniej zbada-
nym a zarazem najczęściej opisywanym zjawiskiem w polskiej literaturze 
klimatu miasta jest miejska wyspa ciepła. Najwyższą wartość różnicy temperatu-



ry powietrza między centrum miasta a terenami zamiejskimi sięgającą 12°C 
zarejestrowano w Łodzi. W innych miastach najwyższe zanotowane natężenie 
miejskiej wyspy ciepła jest nieco niższe i sięga 10,4°C w Warszawie, 8,4°C 
we Wrocławiu, 8°C w Lublinie i 7°C w Krakowie. Wprowadzenie do użytku 
w latach 90-tych automatycznych stacji meteorologicznych umożliwiło badania 
nad sezonowością zjawiska oraz wpływem sytuacji synoptycznych na kształto-
wanie się miejskiej wyspy ciepła w polskich miastach (Błażejczyk, 2002). 
Kolejnym krokiem było opracowanie statystycznych modeli estymujących 
wartość natężenia miejskiej wyspy ciepła w nocy w zależności od wielu parame-
trów takich jak dobowa amplituda powietrza, prędkość wiatru, pionowy gradient 
temperatury, zachmurzenie oraz gęstość zabudowy (Fortuniak, 2005). Zastoso-
wanie danych satelitarnych oraz informacji o powierzchni czynnej miasta 
zawartych w bazach GIS umożliwiło analizę przestrzennego zróżnicowania 
temperatury powietrza w mieście (Szymanowski, 2004). Równie intensywnym 
badaniom poddane zostały cechy solame klimatu miast. Redukcja sum usło- 
necznienia w mieście, zaobserwowana została w Warszawie już na początku XX 
wieku. Innym niezwykle ważnym zjawiskiem jest ograniczenie dopływu 
promieniowania całkowitego do powierzchni miejskiej przez zanieczyszczone 
powietrze. Pomiary wykazały, iż sumy dzienne promieniowania słonecznego 
w dużych miastach w Polsce są niższe niż na terenach zamiejskich o około 
15-25% w zimie i 5-10% w lecie (Hess i in., 1980; Kozłowska-Szczęsna 
i Podogrocki, 1995; Podstawczyńska, 2006). Klimat jest jednym z czynników 
decydujących o jakości środowiska bytowania człowieka dlatego wiele prac 
poświęcono również studiom nad bioklimatem miast. W trakcie badań stosowa-
no klasyczne metody, np. obliczono i przeanalizowano zmienność wskaźników 
bioklimatycznych w wielu miastach w Polsce (Kozłowska-Szczęsna i in., 1997). 
Ponadto zastosowano między innymi aplikacje komputerowe do analizy warun-
ków bioklimatycznych w skali lokalnej i regionalnej (program BIOKLIMA, 
Błażejczyk i Błażejczyk, 1998) oraz bilansu cieplnego ciała człowieka (pogram 
MENEX, Błażejczyk, 1995).

W ośrodku łódzkim badania nad indywidualizmem klimatu miasta prowa-
dzone są intensywnie od kilkudziesięciu lat. W latach 60. ubiegłego wieku roz-
poczęto, wspomniane wcześniej, badania topoklimatyczne dostarczające infor-
macji na temat struktury przestrzennej i intensywności miejskiej wyspy ciepła 
w Łodzi (Zych, 1961). Badania te kontynuowano, stosując pomiary patrolowe 
(Kłysik i Tarajkowska, 1977, Kłysik, 1985). W 1992 roku rozpoczęto prowa-
dzenie manualnych pomiarów podstawowych elementów meteorologicznych na 
Miejskiej Stacji Meteorologicznej, zlokalizowanej w centrum miasta. Pomiary te 
pozwoliły na identyfikację miejskiej wyspy ciepła o natężeniu przekraczającym 
7°C (Fortuniak i Kłysik, 1999). W 1996 roku uruchomiono w Łodzi trzy 
automatyczne stacje meteorologiczne (dwie w centrum miasta oraz jedną na 
terenie zamiejskim), realizując równolegle, podczas sprzyjających warunków,



pomiary patrolowe. Badania te pozwoliły między innymi na wykrycie szczegól-
nie intensywnej miejskiej wyspy ciepła o natężeniu 12°C (Kłysik i Fortuniak, 
1998; Kłysik, 1998; Kłysik i Fortuniak, 1999). Oprócz intensywnych badań nad 
nadwyżką temperatury w mieście, podjęto również badania topoklimatyczne 
mające na celu wyjaśnienie wpływu charakteru powierzchni czynnej i innych 
czynników na kształtowanie się lokalnego klimatu Łodzi (Fortuniak i in., 
2006b). Przeprowadzono na przykład próbę scharakteryzowania rozkładu 
przestrzennego powierzchni czynnej terenu zurbanizowanego (Kłysik, 1998), 
przeanalizowano przestrzenną i sezonową zmienność emisji ciepła antropoge-
nicznego w Łodzi (Kłysik, 1996), podjęto badania nad zróżnicowaniem albedo 
płaskich powierzchni śródmiejskich (Kłysik, 1997). Intensywnie rozwijano rów-
nież tematykę dotyczącą cech solamych klimatu Łodzi (Kłysik, 1974; Fortuniak, 
1994; Podstawczyńska i Fortuniak, 1998; Podstawczyńska-Bienias, 2001; Pod- 
stawczyńska i Pawlak, 2003; Podstawczyńska, 2006). W 2000 roku Katedra 
Meteorologii i Klimatologii nawiązała, trwającą do 2003 roku, współpracę 
z prof. Т. Oke (Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej, Kanada), prof. S. Grimmond 
oraz dr B. Offerle (Uniwersytet Indiana, USA), która zaowocowała dalszym 
rozszerzeniem zakresu badań nad klimatem Łodzi. Przede wszystkim, dzięki 
zastosowaniu metody kowariancji wirów, podjęto, niezwykle wtedy rzadkie na 
świecie (i do dziś jedyne w Polsce), pomiary składników bilansu energetycznego 
miasta (Fortuniak i in., 2002; Fortuniak, 2003; Offerle, 2003; Pawlak i in., 
2004). Uzyskane dane pozwoliły na analizę procesów wymiany energii między 
powierzchnią zurbanizowaną a atmosferą zarówno na drodze radiacyjnej (bilans 
promieniowania krótko- i długofalowego), jak i nieradiacyjnej (turbulencyjne 
strumienie ciepła jawnego i utajonego). Ponadto, w sierpniu 2002 roku, prze-
prowadzono serię kilkudniowych pomiarów pionowego turbulencyjnego stru-
mienia netto dwutlenku węgla w punktach miasta o odmiennej zabudowie 
(Offerle, 2003). Pomiary bilansu radiacyjnego oraz turbulencyjnej wymiany 
ciepła między powierzchnią miejską a atmosferą umożliwiły analizę charaktery-
stycznych dla miasta elementów bilansu cieplnego, jakimi są strumień ciepła 
antropogenicznego oraz ciepło zgromadzone w mieście (Offerle i in., 2005). 
Doświadczenia nabyte podczas powyższych eksperymentów pozwoliły na 
samodzielne uruchomienie przez KMiK UŁ ciągłych pomiarów składników 
bilansu energetycznego. W 2004 roku rozpoczęto pomiary na punkcie pomiaro-
wym przy ulicy Narutowicza oraz, w 2006 roku, przy ulicy Lipowej, przy czym 
w tym przypadku rejestrowany jest również pionowy turbulencyjny strumień 
dwutlenku węgla (Fortuniak i in., 2006a). W ostatnich latach tematykę badawczą 
poszerzono o problematykę procesu pochłaniania promieniowania słonecznego 
przez powierzchnię miejską (Pawlak i Fortuniak, 2003; Pawlak, 2006) oraz 
analizę wpływu przestrzennej zmienności współczynnika odsłonięcia nieba 
w Łodzi na klimat lokalny miasta (Rzepa i in., 2006). Jak już wcześniej wspo-
mniano, cechą charakterystyczną powierzchni czynnej terenu zurbanizowanego



jest zwiększone, w porównaniu z terenem zamiejskim, pochłanianie promienio-
wania słonecznego, będące efektem obniżonej wartości albedo. Badania nad 
określeniem cech radiacyjnych powierzchni miast trwają na świecie od wielu lat 
(Kung, 1964; Terjung, 1970; Nunez i Oke, 1977; White, 1978; Teijung 
i O’Rourke, 1980; Noilhan, 1981; Amfield, 1982, 1988; Bretz i Akbari, 1997; 
Mills, 1997a; Simpson i McPherson, 1997; Ben-Gai i in., 1998; Tang i Miao, 
1998; Ashie i in., 1999; Tsnagrassoulis i in., 1999; Kanda i Moriwaki, 2002; 
Smali, 2002; Fortuniak, 2003; Offerle i in., 2003; Prado i Ferreira, 2005; 
Johansson i in., 2006). W przeciwieństwie jednak do rozległych, jednorodnych 
i w przybliżeniu płaskich powierzchni zamiejskich, określenie albedo terenu 
zurbanizowanego jest niezwykle trudne. Ze względu na znaczną różnorodność 
parametrów geometrycznych (wymiary budynków, ulic itd.) oraz fizycznych 
(ogromna liczba cząstkowych powierzchni o odmiennych wartościach albedo), 
niemożliwe było zastosowanie tradycyjnych metod opartych na uśrednianiu 
albedo dużych obszarów poprzez obliczanie średniej ważonej albedo po-
wierzchni cząstkowych. Okazało się natomiast, iż problem ten można rozwiązać 
realizując pomiary na pewnej wysokości ponad powierzchnią dachów, tak aby 
otrzymać uśrednioną wartość albedo pewnego obszaru miasta. Najwcześniejsze 
próby tego typu badań realizowano poprzez pomiary lotnicze, z czujnikami 
promieniowania całkowitego i odbitego zainstalowanymi na samolotach lub 
helikopterach (White, 1978; Iqbal, 1983; Taha, 1997), oraz satelitarne (Brest, 
1987; Liang i in., 2002; Schaff i in., 2002). W ten sposób określono na przykład 
wartości albedo wielu miast amerykańskich (załącznik, tab. IV). Niestety, 
uzyskiwane tą drogą dane są obarczone błędami podobnymi jak w przypadku 
opisanych wcześniej pomiarów lotniczych albedo powierzchni zamiejskich, 
często zwielokrotnionymi przez zwiększone zanieczyszczenie powietrza nad 
miastem. Błędy pomiarów satelitarnych natomiast przez wiele lat związane były 
z niską rozdzielczością obrazu, która powodowała, że analizowane piksele 
obejmowały jednocześnie teren zurbanizowany i zamiejski. Inną metodą eliminu-
jącą powyższe błędy i umożliwiającą uzyskanie serii ciągłych danych albedo 
efektywnego powierzchni miejskiej jest zawieszenie albedomierza na wysokim 
maszcie, ponad warstwą dachów. Zastosowanie tego sposobu było jednak 
możliwe dopiero po wprowadzeniu do badań stacji automatycznych pozwalają-
cych na ciągłą rejestrację składników radiacyjnego bilansu krótkofalowego 
z dowolnym krokiem czasowym. Minusem jest pozyskiwanie danych tylko dla 
niewielkiego obszaru, o promieniu uzależnionym od wysokości masztu (z reguły 
jest to okrąg o promieniu do kilkuset metrów). Szczegółowe poznanie albedo 
efektywnego powierzchni miejskiej wymagałoby rozmieszczenia wielu czujni-
ków pomiarowych w różnych typach zabudowy. Inną wadą pomiarów na 
wysokich masztach jest utrudniony dostęp do przyrządu, co na przykład w porze 
zimowej komplikuje lub wręcz uniemożliwia usuwanie z górnego czujnika 
albedomierza zalegającego śniegu. Ze względu na trudności w instalacji czujni-



ka, pomiary albedo efektywnego prowadzone z wykorzystaniem wysokich 
masztów rzadko prowadzone są jako odrębne eksperymenty. W zdecydowanej 
większości przypadków, albedomierz (lub bilansomierz) jest elementem zestawu 
przyrządów mierzących komponenty bilansu energetycznego miasta. Dostępne 
dane o albedo efektywnym powierzchni miejskiej pochodzą więc właśnie z takich 
eksperymentów, prowadzonych od kilku lat w różnych miastach (Fortuniak i in., 
2002; Offerle, 2003; Offerle i in., 2003; Christen i Vogt, 2004; Grimmond i in.,
2004). Podobne dane rejestruje się również od 2000 roku w Łodzi (Offerle, 
2003; Offerle i in., 2003; Pawlak i in., 2004; Pawlak, 2006a, 2006b).

Na wartość albedo efektywnego decydujący wpływ mają cechy geome-
tryczne i fizyczne powierzchni miasta. Na podstawie pomiarów prowadzonych 
nad różnymi typami zabudowy oraz na terenach podmiejskich i zamiejskich, 
przyjmuje się, iż jego wartość jest najniższa w najgęściej zabudowanym centrum 
miasta i rośnie w kierunku przedmieść (załącznik, tab. III i IV). Każde miasto 
charakteryzuje się jednak innymi cechami zabudowy, dlatego nawet najbardziej 
szczegółowe pomiary, dotyczące zresztą nie tylko albedo efektywnego, ale 
wszelkich aspektów wymiany energii i klimatu lokalnego miasta, muszą być 
rozpatrywane indywidualnie. W celu uzyskania syntetycznych informacji
o wpływie parametrów fizycznych i geometrycznych miasta na jego klimat, 
równolegle do klasycznych badań, wprowadzono analityczne i numeryczne 
analizy struktur symulujących powierzchnię miejską. Ze względu na brak 
możliwości odwzorowania w algorytmach rzeczywistej, ogromnej zmienności 
geometrii miast oraz równie wielkiej liczby cząstkowych powierzchni o różnych 
cechach fizycznych, skoncentrowano się na uproszczonych strukturach, 
w których liczba powierzchni biorących udział w procesach wymiany energii 
jest ograniczona. Takie podejście pozwoliło na poznanie natury procesu prze-
chwytywania promieniowania słonecznego przez struktury miejskie z uwzględ-
nieniem odbić wielokrotnych światła od powierzchni ją  budujących (Amfield, 
1976). Z literatury problemu wynika, że w przypadku albedo efektywnego 
skoncentrowano się na dwóch typach zabudowy -  grupie równomiernie roz-
mieszczonych, pojedynczych budynków (Mills, 1997a; 1997b; Kondo i in., 
2001; Kanda i Katsuyama, 2002; Kanda i in., 2005) oraz długiej ulicy ze 
ścianami po obu stronach (np. Nunez i Oke, 1977). Druga z wymienionych 
struktur, zwana kanionem ulicznym lub kanionem miejskim (ang. street urban 
canyon lub urban canyon), pozwala na stosunkowo proste zgeneralizowanie 
wpływu czynników geometrycznych i fizycznych na procesy pochłaniania 
promieniowania słonecznego oraz inne procesy kształtujące jej mikroklimat 
(Nunez i Oke, 1977; Oke, 1981; Amfield, 1990, Voogt i Oke, 1991; Sakakibara, 
1996; Fortuniak, 2003; Harman i in. 2004; Offerle, 2004; Bozonnet i in., 2005). 
Ponieważ pomiary albedo efektywnego rzeczywistego kanionu ulicznego 
napotykają na bardzo duże trudności, badania te prowadzone są w dwojaki 
sposób -  za pomocą prostych modeli fizycznych symulujących kanion miejski



oraz różnego rodzaju rozwiązań numerycznych. Pierwsze analizy dotyczące 
albedo efektywnego modelu fizycznego kanionu miejskiego pojawiły się około 
25 lat temu. Zostały one zapoczątkowane przez znany eksperyment Aidy (Aida, 
1982), który płaską powierzchnię zabudowywał bloczkami betonowymi usta-
wionymi w równoległe kaniony miejskie o orientacji północ-południe i wschód- 
zachód oraz w postaci symetrycznie rozmieszczonych pojedynczych bloczków. 
Albedo efektywne takich struktur, zmierzone w różnych porach roku, dało 
podstawy do pierwszych analiz na temat wpływu geometrii terenu miejskiego na 
jego zdolność pochłaniania promieniowania całkowitego. Wyniki pomiarów 
Aidy stanowiły też niezwykle cenny materiał będący podstawą do testowania 
pierwszych algorytmów numerycznych estymujących albedo efektywne kanionu 
miejskiego. Algorytmy te, oparte na metodzie Monte Carlo, od początku 
uwzględniały zjawisko odbić wielokrotnych promieniowania słonecznego wew-
nątrz badanej struktury. Niestety, ze względu na niewielką moc obliczeniową 
ówczesnych komputerów osobistych generowano niewielką liczbę fotonów 
docierających do kanionu, a liczbę odbić ograniczano do kilku lub kilkunastu 
(Aida i Gotoh, 1982; Sievers i Zdunkowski, 1985; Kondo i in. 2001). Z czasem 
wyeliminowano ten problem, pojawiły się ponadto modele oparte na innych 
metodach, pozwalających na symulację albedo efektywnego również bardziej 
złożonych struktur niż kanion miejski (Mills, 1997a; Masson, 2000; Fortuniak, 
2002; Sailor i Fan, 2002; Pawlak i Fortuniak, 2003a; Tsnagrassoulis i Santamo- 
uris, 2003; Chimklai i in., 2004; de la Flor i in., 2005; Fortuniak, 2006; Kanda 
i in., 2006).

Dane eksperymentalne uzyskane przez Aidę, były przez wiele lat jedynymi 
opublikowanymi w literaturze. Testowanie różnego rodzaju modeli, nie tylko 
symulujących albedo efektywne prostych struktur miejskich (Milliez i in., 2006), 
oparte było więc tylko na kilku rzeczywistych pomiarach. Podobne pomiary 
powtórzono dopiero na początku XXI wieku, a pierwsze wyniki opublikowano 
w 2002 roku (Kanda i Katsuyama, 2002). Pomiary te stanowiły część szeroko 
zakrojonego eksperymentu COSMO (ang. Comprehensive Outdoor Scale MOdel 
experiments for urban climate), w ramach którego wykorzystano fizyczny model 
powierzchni miasta do analizy wpływu jego geometrii na wiele aspektów 
klimatu miejskiego (Kanda i in., 2005, 2006). Twórcy modelu zdecydowali się 
jednak na symetryczne ustawienie jednakowych bloków betonowych symulują-
cych grupę pojedynczych jednakowych budynków, bez możliwości ich przesta-
wiania, co uniemożliwiło pozyskanie nowej bazy danych albedo efektywnego 
kanionu miejskiego o różnej orientacji. Drugą bazę danych albedo efektywnego 
modelu fizycznego symulującego kanion miejski pozyskano w latach 2001- 
2003 w Łodzi (Pawlak i Fortuniak, 2003b; Pawlak, 2006a). Szczegóły dotyczące 
tego eksperymentu zostaną szerzej omówione w rozdziale 4 tego opracowania.

Problem zwiększonego pochłaniania promieniowania słonecznego przez 
powierzchnię miasta jest jak widać intensywnie badany i szeroko dyskutowany



w literaturze światowej. Należy jednak podkreślić niewielką liczbę tego typu 
analiz w polskich ośrodkach naukowych zajmujących się klimatologią terenów 
zurbanizowanych. Mimo niekiedy szeroko zakrojonych badań nad klimatem 
miasta (Fortuniak, 2005), a zwłaszcza nad wpływem miasta na docierające doń 
natężenie promieniowania całkowitego czy usłonecznienie (np. Olecki, 1975; 
Hess i in., 1980; Lewińska, 1990; Dubicka, 1994; Błażejczyk i Baranowski, 
2003; Podstawczyńska, 2006), albedo efektywne jako decydujące o kształcie 
bilansu promieniowania krótkofalowego struktur miejskich, jest z reguły po-
mijane.



2. Metoda opracowania i materiały źródłowe

2.1. Pomiary albedo efektywnego

Dane pomiarowe albedo efektywnego aef, wykorzystane w opracowaniu pocho-
dzą w całości z eksperymentów pomiarowych prowadzonych w Katedrze 
Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego w ramach badań klimatu 
terenów zurbanizowanych.

Pomiary albedo efektywnego dużych powierzchni miejskich wykorzystane 
w niniejszym opracowaniu rozpoczęto w 2000 roku, kiedy KMiK UŁ podjęła 
współpracę z Indiana University w Bloomington (USA) dotyczącą badania 
bilansu energetycznego miasta (Offerle i in. 2002, Offerle i in. 2003, Fortuniak 
i in. 2002, Offerle i in. 2006). W listopadzie 2000 roku, na maszcie umieszczo-
nym na dachu budynku Instytutu Nauk o Ziemi przy ulicy Lipowej 81 w Łodzi, 
zainstalowano zestaw pomiarowy składników bilansu energetycznego, w skład 
którego wchodził bilansomierz CNR1 (Kipp&Zonen, Holandia) mierzący 
krótko- i długofalowe składniki bilansu radiacyjnego, w tym natężenie słonecz-
nego promieniowania całkowitego padajcego K i  oraz odbitego K Î. Pomiary 
zakończono na początku września 2003. Seria pomiarowa dostarczyła więc 
informacji o zmienności aej w bezpośrednim sąsiedztwie punktu pomiarowego 
przy ulicy Lipowej 81 w ciągu prawie 4 lat. W maju 2005 roku uruchomiono 
drugi punkt pomiarowy składników bilansu energetycznego, zlokalizowany przy 
ulicy Narutowicza 88 w Łodzi. Również w tym przypadku pomiary składników 
bilansu radiacyjnego realizowano z wykorzystaniem bilansomierza CNR1 za-
instalowanego na maszcie umieszczonym na dachu obecnego budynku Instytutu 
Nauk o Ziemi. Pomiary te trwają do dzisiaj, lecz w opracowaniu wykorzystano 
dane obejmujące okres od czerwca 2005 do czerwca 2006. Oba punkty po-
miarowe zlokalizowane są w centrum Łodzi (ul. Lipowa to część zachodnia, 
a ul. Narutowicza wschodnia część centrum miasta). Ich otoczenie charakteryzu-
je się podobną zabudową oraz dużym udziałem powierzchni sztucznych (szcze-
gółową analizę przedstawiono w rozdziale 3). W lipcu 2006 roku KMiK wzno-
wiła pomiary składników bilansu energetycznego miasta (wzbogacone o po-
miary strumienia C 02) przy ulicy Lipowej 81. Dane K i  pochodzące z tych 
pomiarów wykorzystano do porównania wskazań bilansomierzy CNR1.

W opracowaniu wykorzystano także krótkie serie danych z eksperymentów 
pomiarowych prowadzonych bądź na terenach zamiejskich (pomiary albedo 
w Annosławiu k. Rawy Mazowieckiej oraz na lotnisku im. Władysława Rey-



monta w Łodzi), bądź w mieście (pomiary albedo oraz K Ï  na Miejskiej Stacji 
Meteorologicznej przy Dworcu Łódź-Fabryczna oraz na ulicy Piotrkowskiej). 
Powyższe dane wykorzystano jako materiał porównawczy dla dwóch głównych 
serii z ulicy Lipowej oraz Narutowicza. Zagadnienie to szczegółowo rozwinięto 
w rozdz. 3.

Kolejną bazę danych autor uzyskał dzięki eksperymentowi pomiarowemu 
albedo efektywnego modelu fizycznego symulującego powierzchnię miasta, 
przeprowadzonemu w okresie od listopada 2001 do kwietnia 2004 (zagadnienie 
szczegółowo przedstawiono w rozdz. 4). Model zbudowano z cegieł i umiesz-
czono na dachu poprzedniego budynku Instytutu Nauk o Ziemi, a do pomiarów 
użyto dwóch pyranometrów CM 11 (Kipp & Zonen, Holandia). Dane te pozwoli-
ły na analizę wpływu geometrii kanionu miejskiego na jego albedo efektywne 
oraz przetestowanie algorytmu numerycznego symulującego zmienność dzienną 
aef  kanionu.

W tym miejscu należy podkreślić niewielką ilość materiału porównawczego 
do przeprowadzonych pomiarów. Mimo intensywnych badań nad klimatem 
terenów zurbanizowanych prowadzonych w Polsce, problematyka procesów 
pochłaniania promieniowania całkowitego przez powierzchnię miasta podejmo-
wana była stosunkowo rzadko. Z tego względu, autor miał do dyspozycji jedynie 
opublikowane w literaturze średnie wartości albedo niektórych miast Polski, 
brak natomiast szczegółowych danych zarówno zmienności dobowej i rocznej 
ich albedo efektywnego. Pierwsze, i przez wiele lat jedyne, pomiary albedo 
efektywnego modelu fizycznego zbudowanego z bloczków betonowych prze-
prowadził Aida w roku 1977 (Aida, 1982). Eksperyment ten przez wiele lat 
stanowił jedyne źródło danych służących do testowania algorytmów numerycz-
nych symulujących intensywność pochłaniania promieniowania słonecznego 
przez kanion miejski.

2.2. Zastosowanie symulacji numerycznych

Oddzielną grupę stanowią dane albedo efektywnego kanionu miejskiego wy-
generowane za pomocą algorytmu numerycznego. Algorytm AKM (albedo efek-
tywne kanionu miejskiego) został stworzony przez autora niniejszego opraco-
wania w 2002 r. i potem udoskonalany. Zastosowano w nim znaną metodę 
Monte Carlo, zakładającą wykorzystanie do obliczania albedo efektywnego 
generatora liczb pseudolosowych. Model napisano w języku Fortran 77 i jako 
parametry wejściowe uwzględniono zarówno cechy geometryczne (wysokość, 
szerokość kanionu, szerokość dachu, orientacja), astronomiczne (wysokość 
i azymut Słońca), jak i fizyczne kanionu miejskiego (albedo ścian, ulicy oraz 
dachu). Szczególną uwagę poświęcono prawidłowej symulacji procesu odbić 
wielokrotnych promieniowania całkowitego wewnątrz kanionu oraz odpowied-
nie oszacowanie stosunku natężenia promieniowania bezpośredniego do roz-



proszonego w zależności od pory roku i dnia. Model, po pewnych modyfika-
cjach zastosowano również do estymacji zmienności natężenia oraz sum pro-
mieniowania całkowitego w kanionie miejskim. Zasadę działania modelu oraz 
jego możliwości przedstawiono szczegółowo w rozdz. 5, 6 i 7.

2.3. Terminologia i symbole stosowane w opracowaniu

W opracowaniu wykorzystano terminologię stosowaną powszechnie w polskiej 
literaturze klimatologicznej dotyczącej zagadnień solamych oraz klimatu te-
renów zurbanizowanych. Jednym z wyjątków jest termin albedo efektywne 
będące spolszczoną wersją angielskiego effective albedo, stosowanego w lite-
raturze anglojęzycznej. Nieco sztuczne dodanie słowa „efektywne” ma na celu, 
po pierwsze, podkreślenie dodatkowego wpływu pochłaniania promieniowania 
w procesie odbić wielokrotnych w makroskopowych strukturach o złożonej 
geometrii, po drugie, zaznaczenie, iż parametr ten nie odnosi się do powierzchni 
płaskiej. Termin ten oznacza albedo jakiejkolwiek (a więc również miejskiej) 
skomplikowanej geometrycznie powierzchni. Spotykane również w literaturze 
anglojęzycznej określenie urban albedo, odnosi się tylko do powierzchni 
miejskiej. Dla ujednolicenia nazewnictwa autor postanowił stosować określenie 
albedo efektywne i oznaczać je symbolem aef. Na potrzeby analiz dotyczących 
kanionu miejskiego wprowadzono rozgraniczenie na albedo efektywne kanionu 
ulicznego lub jakiejkolwiek innej struktury z uwzględnieniem dachu (ae/) oraz 
bez niego (ak). W powszechnym użyciu są dwie jednostki albedo, czyli % lub 
wartości ułamkowe z zakresu 0-1. Dla uproszczenia zrezygnowano z procentów 
na rzecz wartości ułamkowych. Z literatury anglojęzycznej pochodzą symbole 
podstawowych parametrów geometrycznych struktur miejskich, czyli szerokości 
ulicy (W) oraz wysokości ścian (HI, HZ). Szerokość dachu oznaczono jako WR. 
Przy braku literatury polskojęzycznej dotyczącej zagadnienia albedo efektywne-
go, autor zrezygnował z wprowadzania nowych symboli, tym bardziej, że 
jednym z najbardziej znanych parametrów określających geometrię kanionu 
miejskiego jest tzw. parametr H/W  (ang. Height to Width ratio, lub canyon 
aspect ratio\ пр. Оке, 1981; Sievers i Zdunkowski, 1985; Amfield, 1990; 
Sakakibara, 1993; Mills, 1997; Fortuniak, 2003; Harman i in., 2003) określający 
stosunek wysokości ścian do szerokości ulicy. W przypadku badań nad albedo 
efektywnym rozległych powierzchni miejskich, istotne jest ponadto pojęcie 
warstwy dachowej (ang. UCL -  urban canopy layer) oznaczające wysokość 
warstwy między powierzchnią gruntu a poziomem dachów zabudowy miejskiej. 
Nie zrezygnowano również z angielskiego oznaczenia numem dnia w roku czyli 
DOY (day o f the year).

W opracowaniu bardzo często korzystano z terminów stosowanych w akty- 
nometrii. Należą do nich stała słoneczna I0, natężenie całkowitego promienio-
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wania słonecznego K i  rozumiane jako suma natężenia promieniowania bezpo-
średniego //, i natężenia promieniowania rozproszonego i/, oraz natężenie 
odbitego promieniowania słonecznego Â T. Zastosowano również pojęcie 
natężenia promieniowania potencjalnego К lpol, czyli natężenia promieniowania 
możliwego, padającego na płaską powierzchnię danego dnia przy bezchmurnej 
pogodzie. Wartość K ipo, obliczono ze znanych wzorów Daviesa (Davies i in., 
1975). We wszystkich przypadkach natężenie promieniowania wyrażono 
w W n f2. Wykaz zastosowanych w opracowaniu symboli umieszczono na końcu 
opracowania.



3. Albedo efektywne powierzchni miejskiej 
w Łodzi -  wyniki pomiarów

Szeroko zakrojone badania klimatu lokalnego miast, kierowane początkowo 
przez prof. S. Zycha, a następnie prof. К. Kłysika, są prowadzone w Łodzi już 
od kilkudziesięciu lat (np. Zych, 1961; Kłysik, 1974; Kłysik i Tarajkowska, 
1977; Kłysik, 1985, 1996, 1998; Kłysik i Fortuniak, 1998, 1999; Fortuniak, 
2003; Fortuniak i in. 2006b; Podstawczyńska, 2006). Łódź jest miastem wybit-
nie predestynowanym do badań nad klimatem terenów zurbanizowanych. 
Położona na wysokości 180-270 m npm, na północnym krańcu pasa wyżyn 
polskich, nie posiada w swoim sąsiedztwie żadnego dużego zbiornika, rzeki ani 
przeszkody orograficznej, których wpływ na klimat lokalny byłby trudny do 
oddzielenia od czysto miejskich czynników. Dzięki takiemu usytuowaniu klimat 
lokalny Łodzi jest efektem tylko i wyłącznie wzajemnego oddziaływania dol-
nych warstw troposfery oraz powierzchni miejskiej. Jednym z parametrów 
determinujących intensywność radiacyjnej wymiany ciepła między powierzch-
nią czynną a atmosferą jest charakter tejże powierzchni, dlatego poznanie jej 
cech jest równie ważne jak pomiary. Niestety, w przypadku powierzchni miasta, 
dokładna charakterystyka ogromnej złożoności przestrzennej jej cech fizycznych 
i geometrycznych jest niezwykle trudna, dlatego wszelkie badania mające na 
celu jej uzyskanie należy uznać za niezwykle cenne. W 1998 roku Kłysik wy-
konał kartometryczną charakterystykę powierzchni Łodzi, z punktu widzenia jej 
cech wpływających na kształtowanie się specyficznych warunków klimatycz-
nych (Kłysik, 1998). Podzielił mianowicie powierzchnię miasta na kwadraty
o boku 500 m i oszacował w każdym z nich udział, m.in., powierzchni sztucz-
nych ogółem, powierzchni sztucznych na poziomie gruntu, powierzchni dachów, 
średnią wysokość budynków, udział terenów zielnych, współczynnik szorstko-
ści. Tak skonstruowana baza danych pozwoliła na zgeneralizowanie podstawo-
wych cech zabudowy miasta, takich jak znaczna koncentracja powierzchni 
sztucznych i dachów w centrum miasta, względnie mały udział powierzchni 
zielonych w śródmieściu oraz niewielkie, jak na tak duże miasto, zróżnicowanie 
średniej wysokości budynków. W Łodzi brak charakterystycznego dla wielu 
dużych miast centrum z wysokimi, wielokrotnie przewyższającymi wysokość 
warstwy dachowej budynkami, zaburzającymi przepływ powietrza oraz dopływ 
energii słonecznej. Cały obszar centrum historycznego to siatka przecinających



się w większości pod kątem prostym ulic zabudowanych dziewiętnasto- i dwu-
dziestowiecznymi kamienicami i domami z dachami pokrytymi ciemną smoło-
waną papą Typowa wysokość budynków wynosi tu około 15-20 m. Obrzeża 
centrum to luźniej zabudowane dzielnice mieszkaniowe z pięcio- lub dwunasto- 
piętrowymi blokami mieszkalnymi (Retkinia, Widzew, Teofilów) lub dzielnice 
jedno- lub dwukondygnacyjnych domów jednorodzinnych. W rozdziale tym 
omówiono wyniki pomiarów K[ i K] przeprowadzonych w centrum Łodzi, 
a podstawowym założeniem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jaki spo-
sób gęsta zabudowa łódzkiego centrum wpływa na intensywność pochłaniania 
promieniowania całkowitego. W dalszej części rozdziału, uzyskane wyniki porów-
nano z wartościami albedo płaskich powierzchni śródmiejskich i zamiejskich.

Stacja
Narutowicza

Stacja
Lipowa

Lotnisko
Lublinek

Miejska Stacja 
Meteorologiczna

Ryc. 3.1. Punkty pomiarowe albedo efektywnego na terenie Łodzi  

Fig. 3.1. Effective albedo measurement points in Łódź

Pomiary albedo efektywnego powierzchni miejskiej zrealizowano na kilku 
punktach pomiarowych zlokalizowanych w Łodzi (ryc. 3.1). Zasadnicze bazy 
danych pochodzą z punktów pomiarowych na ulicy Lipowej (zachodnia część 
centrum Łodzi) oraz Narutowicza (część wschodnia). Jako dane porównawcze 
wykorzystano wyniki pomiarów albedo jednorodnych płaskich powierzchni 
śródmiejskich (Miejska Stacja Meteorologiczna zlokalizowana przy dworcu 
Łódź Fabryczna i jej bezpośrednie okolice) oraz zamiejskich (lotnisko im. 
W. Reymonta w Łodzi, Annosław k. Rawy Mazowieckiej), przeprowadzone



w różnych latach przez pracowników Katedry Meteorologii i Klimatologii UŁ 
(Kłysik, 1997; Pawlak i in., 2004).

Pierwszym krokiem przed przystąpieniem do właściwej analizy zmienności 
albedo efektywnego powierzchni miejskiej centrum Łodzi było przeprowadzenie 
porównania wskazań czujników pomiarowych, w celu wyeliminowania ewentu-
alnych błędów powstałych podczas rejestrowania K i i tC\. Niestety bazy danych 
albedo efektywnego pochodzące z ulicy Lipowej i Narutowicza pozyskano za 
pomocą dwóch różnych bilansomierzy CNR1, w różnych okresach, które 
zazębiły się tylko w lipcu 2006 r. Nie było ponadto możliwości zainstalowania 
obu użytych czujników na tym samym punkcie w celu porównania ich wskazań. 
Jedyną możliwością pozyskania informacji na temat porównywalności danych 
aef  z obu punktów pomiarowych było porównanie wskazań górnych pyranome- 
trów rejestrujących słoneczne promieniowanie całkowite (ryc. 3.2).

R1 = 0.9551

Ki u,
R2 = 0.9681

Lipowa l Klu™. [WrrvJ]

Ryc. 3.2. Porównanie pomiarów promieniowania całkowitego K {  na punktach pomiarowych przy 
ul. Lipowej i Narutowicza w dniach 17 i 18.07.2006. Szara linia przerywana oznacza linię 1:1,  

a szara linia ciągła reprezentuje prostą regresji

Fig. 3.2. Comparison o f  total solar radiation K { measurements on Lipowa and Narutowicza 
measurement points in 17lh and 18th July 2006. Grey dashed line indicates 1:1 line and grey solid

line indicates regression line

Porównanie przeprowadzono dla dwóch pogodnych lipcowych dni, w których 
nie zaobserwowano zachmurzenia konwekcyjnego, a występujące po południu 
zachmurzenie chmurami wysokimi było krótkotrwałe i nie przekraczało 1/10.

Podczas pozostałych dni lipca 2006 występowało zachmurzenie konwek-
cyjne, co powodowało zdecydowanie różne warunki radiacyjne na obu punktach 
pomiarowych. Zmierzone w dniach 17 i 18 lipca natężenie promieniowania całko-
witego miało porównywalne wartości na punktach pomiarowych. Współczynniki



determinacji dla zarejestrowanych dobowych serii w badanych dniach były 
wysokie i przekraczały 0,95 (ryc. 3.2). Na punkcie przy Narutowicza zareje-
strowane wartości K i  były nieco niższe, przy czym maksymalne różnice 
odnotowane przy bezchmurnym niebie nie przekraczały 20 W-m 2 (punkty na 
ryc. 3.2, obrazujące wieksze różnice odpowiadają pomiarowm zarejestrowanym 
przy zachmurzeniu na jednym z punktów pomiarowych). Błąd pomiarowy pyra- 
nometru CM3 producent określa na 2,5%. Podobną wartość błędu (około 2%) 
sugerują współczynniki regresji. Przy maksymalnym natężeniu promieniowania 
całkowitego w tych dniach rzędu 900 W-m"“2 daje to wartość 22,5 W-m-2. Można 
zatem stwierdzić, że zaobserwowane różnice mieszczą się w granicach błędu. 
Ponieważ o zmienności albedo efektywnego decyduje promieniowanie zarówno 
padające jak i odbite, można pokusić się o stwierdzenie, że przy bardzo dużym 
podobieństwie wskazań górnych pyranometrów bilansomierzy, o zmienności aef 
na obu punktach pomiarowych decydowała tylko i wyłącznie zmienność na-
tężenia promieniowania odbitego.

Badania intensywności pochłaniania promieniowania słonecznego na punk-
cie pomiarowym przy ulicy Lipowej 81 przeprowadzono w latach 2000-2003. 
Jako czujnik pomiarowy zastosowano bilansomierz CNR1 firmy Kipp&Zonen 
(Holandia), składający się z dwóch pyrgeometrów CG3 mierzących składowe 
bilansu długofalowego oraz dwóch pyranometrów CM3 (jeden skierowany ku 
niebu, drugi ku ziemi) rejestrujących całkowite K i  oraz odbite K \  promienio-
wanie słoneczne w zakresie długości fal od 305 do 2800 nm. Przyrząd zainsta-
lowano na szczycie masztu umieszczonego na dachu budynku Instytutu Nauk
o Ziemi UL, 20 m ponad warstwą dachową i 37 m nad gruntem (ryc. 3.4a). 
Czujnik podłączono do rejestratora 23X firmy Campbell Scientific (USA), 
a dane archiwizowane były jako 15-minutowe średnie wszystkich składników 
bilansu radiacyjnego. Przyrząd został wyposażony przez producenta w grzałkę 
rozpuszczającą zalegające osady atmosferyczne, którą zaprogramowano na 
działanie w ciągu dnia. Albedo efektywne, jako stosunek K \  do K i  liczone było 
na bieżąco przez rejestrator. Dzięki wspomnianej pracy Kłysika (Kłysik, 1998), 
znane są cechy bezpośredniego otoczenia punktu pomiarowego. Okolice sta-
nowiska pomiarowego przy ulicy Lipowej w 50-70% zajmują różnego rodzaju 
powierzchnie sztuczne, przy czym 20-30% zajmują dachy. Powierzchnie zie-
lone zajmująjedynie 10-20%, przy udziale drzew nieprzekraczającym 10% (ryc. 
3.4b i c). Dane te są jednak mocno zgeneralizowane (dotyczą kwadratów o boku 
500 m), dlatego zagadnienie charakterystyki bezpośredniego otoczenia punktów 
oraz obszaru źródłowego (ang. source area), z którego czujnik rejestruje pro-
mieniowanie odbite, należy szerzej przedyskutować. Czujnik promieniowania 
zawieszony poziomo i skierowany w kierunku powierzchni ziemi, rejestruje K \  
docierające doń z całej, odwróconej w kierunku ziemi hemisfery, przy założeniu, 
że odbicie od powierzchni ma charakter izotropowy (Schmid, 1997). Obszar 
źródłowy dla czujnika promieniowania odbitego ma kształt okręgu, przy czym



prawdopodobieństwo P, z jakim obszar odbija promieniowanie w kierunku 
czujnika zależy od jego promienia r oraz wysokości instalacji h, (ryc. 3.3) i jest 
określone zależnością (Schmid, 1997):

P =
r2+h2' (3.1)

Promień obszaru źródłowego jest więc zależny od wysokości instalacji czujnika 
a oszacowanie jego długości dla różnych wartości prawdopodobieństwa P jest 
pomocne w określeniu wpływu bezpośredniego otoczenia punktu pomiarowego 
na wartość promieniowania odbitego.

h i

Ryc. 3.3. Parametry geom etryczne obszaru źródłowego czujnika słonecznego promieniowania
odbitego

Fig. 3.3. Geometrical parameters o f  the source area o f  reflected solar radiation sensor

W przypadku pomiarów prowadzonych na punkcie przy ulicy Lipowej problem 
stanowił płaski, pokryty czarną papą dach budynku, na którym stoi maszt 
z czujnikiem. Przyjmując, iż wysokość instalacji czujnika wynosi 37 metrów, 
obszar źródłowy o P=  20% jest okręgiem o promieniu 18,5 m (ryc. 3.4c, naj-
mniejszy okrąg), który obejmuje cały dach, ale również najbliższe otoczenie bu-
dynku. Przy wzrastającym prawdopodobieństwie (P = 40%, r = 30 m; P  = 60%, 
r = 45 m; P = 8 0%, r — 74 m), obszar źródłowy obejmuje również sąsiednie 
ulice i budynki, by przy P = 90% osiągnąć r równe około 110 m. Można więc 
stwierdzić, iż dolny pyranometr zainstalowany na maszcie rejestruje promienio-
wanie odbite z terenu zabudowanego o średnicy -220 m (Fortuniak, 2003; 
Offerle, 2003), a czarny dach bezpośrednio pod czujnikiem wpływa na natęże-
nie ATnL, ale nie jest powierzchnią decydującą o zmienności albedo w otoczeniu 
punktu pomiarowego.

Mimo stosunkowo długiej, obejmujące prawie 4 lata serii pomiarowej, zde-
cydowano o ograniczeniu analizy jedynie do przypadków zarejestrowanych pod-
czas pogody bez opadów i w miarę możliwości bezchmurnej przez cały dzień.



Ryc. 3.4. Punkt pomiarowy albedo efektywnego powierzchni miejskiej przy ulicy Lipowej -  maszt 
(a), zdjęcie bezpośredniego otoczenia wykonane obiektywem „rybie oko” (b) oraz zdjęcie lotnicze  

otoczenia punktu pom iarowego (c) -  okręgi reprezentują obszary źródłowe o prawdopodobień-
stwie, licząc od środka, 20, 40, 60, 80 i 90%

Fig. 3.4. Urban surface effective albedo measurement point at Lipowa — tower (a), photo o f  
surroundings made with “fish-eye” lens (b) and aerial photo o f  surroundings (c) -  circles represent 

source areas with 2 0 ,4 0 , 60, 80 and 90% probability (counted form the center)



Chmury, często w znaczący sposób ograniczając dopływ promieniowania 
całkowitego, wpływają na załamanie się przebiegu dobowego aef. Oszacowanie 
wpływu zachmurzenia na wartości albedo efektywne nie było jednak możliwe ze 
względu na brak odpowiednich danych o zachmurzeniu nad punktem pomiaro-
wym. Dane zarejestrowane podczas opadów są bezużyteczne ze względu na 
błędne wskazania przyrządów (kopułki czujników zalane wodą uniemożliwiają 
prawidłowe rejestrowanie K i  i KÎ). Z kolei uwilgotnienie badanej powierzchni 
powoduje obniżenie jej albedo, przy czym może mieć ono różny charakter -  od 
wilgotnego gruntu, po rozległe kałuże na ulicach i chodnikach oraz płaskich 
dachach kamienic. Autor zadecydował więc o wykorzystaniu jedynie przypad-
ków z suchą powierzchnią czynną. Oddzielną grupę stanowią dane pozyskane 
zimą. Tu również zastosowano kryterium dnia bezchmurnego i bez wystąpienia 
opadu, jednak dodatkowym problemem była możliwość zalegania śniegu na 
kopułce górnego pyranometru bilansomierza, mimo działania grzałki. Do 
analizy wybrano więc tylko dni zimowe, co do których nie było wątpliwości, że 
przyrząd w prawidłowy sposób rejestrował K \  i ATi.

W zdecydowanej większości przypadków zarejestrowanych na punkcie po-
miarowym przy ulicy Lipowej albedo efektywne charakteryzowało się klasycz-
nym U-kształtnym przebiegiem w ciągu dnia, z maksimum po wschodzie i przed 
zachodem słońca, oraz minimum w godzinach południowych (ryc. 3.5). Dotyczy 
to również przypadków zimowych. Wyraźne różnice odnotowano jedynie na 
wiosnę, kiedy aef nie osiągało wyraźnego minimum dla maksymalnej wysokości 
Słońca, ale po porannym spadku do 8-9 rano przyjmowało w przybliżeniu 
wartość stałą i rosło dopiero około 15-16. Za przyczynę tego efektu można 
uznać oddziaływanie sztucznych powierzchni w otoczeniu punktu pomiarowego, 
które na wiosnę nie są zacienione przez roślinność z liśćmi. Przeprowadzone 
pomiary wskazują ponadto na istnienie zmienności rocznej albedo efektywnego, 
ma ona jednak bardzo małe zróżnicowanie. Najniższe wartości zaobserwowano 
na wiosnę i w lecie -  rzędu 0,08, a najwyższe w zimie, kiedy albedo efektywne 
sięgało 0,1-0,11. Wartości zdecydowanie wyższe od wymienionych zaobser-
wowano jedynie w zimie w trakcie zalegania pokrywy śnieżnej (ryc. 3.5). 
Wartości te zmieniały się od 0,15, kiedy to w grudniu zalegała częściowa 
pokrywa śnieżna i 0,2 przy śniegu starym i zleżałym w styczniu i lutym, do 
około 0,3 po intensywnych opadach świeżego śniegu.

U-kształtny, symetryczny względem południa, dzienny przebieg albedo 
efektywnego wskazuje na istnienie zależności aef od wysokości Słońca nad ho-
ryzontem hs, podobnie jak w przypadku płaskiej powierzchni. Dla omówionych 
powyżej przypadków zaobserwowanych w pogodne dni bez opadu, obliczono 
wysokości Słońca z podobnym 15-minutowym krokiem czasowym a rezultaty 
zależności aef  (Jis) przedstawiono na rycinie 3.8. Charakterystyczna jest duża 
zmienność albedo efektywnego dla niskich hs. Kiedy Słońce jest powyżej ~25° 
nad horyzontem, aef  stabilizuje się a dalszy wzrost hs nie ma wpływu na albedo 
efektywne.
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Ryc. 3.5. Dzienna zmienność albedo efektywnego aef na punkcie pomiarowym przy ul. Lipowej.
Wybrane przypadki z  lat 2000-2003  (linią przerywaną oznaczono dni z pokrywą śnieżną)

Fig. 3.5. Daily variability o f  effective albedo aef at Lipowa measurement point. Selected cases 
from 2000-2003  (dashed lines represent days with snow cover)

Podobne pomiary przeprowadzono na punkcie pomiarowym przy ulicy Na-
rutowicza 88, oddalonym od punktu na Lipowej o około 3 km (ryc. 3.1). 
Przeprowadzono je w latach 2005-2006, a czujnik pomiarowy (ponownie 
bilansomierz CNR1 firmy Kipp & Zonen, Holandia), również zainstalowano na 
szczycie masztu (umieszczonego na dachu obecnego budynku Instytutu Nauk
o Ziemi UŁ), 26 m ponad warstwą dachową i 42 m nad gruntem (ryc. 3.6a). 
Czujnik podłączono do rejestratora CR10X firmy Campbell Scientific (USA) 
a dane archiwizowane były jako 1-minutowe średnie wszystkich składników 
bilansu radiacyjnego, z których następnie liczono średnie 15-minutowe. Albedo 
efektywne liczone było na bieżąco przez rejestrator. Bezpośrednie otoczenie 
punktu pomiarowego przy ulicy Narutowicza 88 nieco różni się od otoczenia 
punktu na Lipowej (Kłysik, 1998). Odsetek powierzchni sztucznych ogółem jest 
nieco mniejszy i wynosi około 40-60%, podobnie jak powierzchnie dachów -  
20-30%. Udział powierzchni zielonych jest podobny i sięga 10-20%, przy 
udziale drzew nieprzekraczającym 10% (ryc. 3.6b i c). Również w tym przypad-
ku przeanalizowano zagadnienie określenia obszaru źródłowego dolnego 
pyranometru rejestrującego promieniowanie słoneczne odbite od badanej 
powierzchni (ryc. 3.6c). Podobnie jak podczas pomiarów <xtj  na Lipowej, maszt 
z czujnikiem umieszczony był na płaskim, pokrytym papą dachu budynku. Wy-



Ryc. 3.6. Punkt pomiarowy albedo efektywnego powierzchni miejskiej przy ulicy Narutowicza -  
maszt (a), zdjęcie bezpośredniego otoczenia wykonane obiektywem „rybie oko” (b) oraz zdjęcie  
lotnicze otoczenia punktu pomiarowego (c) -  okręgi reprezentują obszary źródłowe o prawdopo-

dobieństwie, licząc od środka, 2 0 ,4 0 , 60, 80 i 90%

Fig. 3.6. Urban surface effective albedo measurement point at Narutowicza -  tower (a), photo o f  
surroundings made with “fish-eye” lens (b) and aerial photo o f surroundings (c) -  circles represent 

source areas with 20, 40, 60, 80 and 90% probability (counted form the center)
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sokość instalacji czujnika była nieco większa (42 m nad gruntem), dlatego r 
obszaru źródłowego przy P = 20% wyniósł około 21 m i również obejmował nie 
tylko dach budynku, ale też jego bezpośrednie otoczenie, w tym niezasłonięty 
przez drzewa parking. Przy wzrastającym prawdopodobieństwie (P = 40%, 
r = 34 m, P = 60%, r = 51 m, P = 80%, r = 84 m), obszar źródłowy obejmuje 
również sąsiednie ulice i budynki, by przy P  = 90% osiągnąć r około 126 m 
(ryc. 3.6c). Można więc stwierdzić, iż dolny pyranometr zainstalowany na 
maszcie przy ulicy Narutowicza rejestruje promieniowanie odbite z nieco 
większego obszaru otaczającego punkt pomiarowy, którego średnica wynosi 
-250 m (Pawlak, 2006b). Również w przypadku tego punktu pomiarowego 
można stwierdzić, że płaski dach nie decyduje w przeważający sposób o na-
tężeniu promieniowania słonecznego odbitego, a uzyskane wartości aef  obrazują 
średnie albedo efektywne obszaru źródłowego.

Ryc. 3.7. Dzienna zmienność albedo efektywnego aej na punkcie pomiarowym przy ul. Narutowi-
cza. Wybrane przypadki z  lat 2005-2006  (linią przerywaną oznaczono dni z pokrywą śnieżną)

Fig. 3.7. Daily variability o f  effective albedo a^  at Narutowicza measurement point. Selected  
cases from 20 05-2006  (dashed lines represent days with snow cover)

Kryteria doboru danych do analizy były identyczne jak w poprzednim przy-
padku. Albedo efektywne aef otoczenia punktu pomiarowego przy Narutowicza 
charakteryzowało się klasycznym U-kształtnym przebiegiem w ciągu dnia, 
z maksimum po wschodzie i przed zachodem słońca, oraz minimum w godzi-
nach południowych (ryc. 3.7). Od normy odbiegają przypadki wiosenne, ale 
także letnie -  po początkowym spadku w godzinach porannych zaobserwowano



maksimum w południe. Zjawisko to związane jest z obecnością dużej sztucznej 
powierzchni odbijającej promieniowanie słoneczne w bezpośrednim otoczeniu 
punktu pomiarowego (jasny parking niepokryty roślinnością). Powierzchnia ta 
jest otoczona przez wysokie budynki, co powoduje, że jej oddziaływanie 
obserowane jest tylko przy odpowiednio dużej wysokością słońca (ryc. 3.6b). 
Albedo efektywne odznacza się również mało wyraźnym rytmem rocznym, ale 
ze względu na zabudowę o mniejszej gęstości jest na tym punkcie pomiarowym 
nieco wyższe, od 0,09-0,1 w lecie, do 0,12-0,14 w zimie. Zdecydowanie 
wyższe wartości zarejestrowano jedynie w zimie w trakcie zalegania pokrywy 
śnieżnej (ryc. 3.7), które sięgały od 0,2 (stary, zleżały śnieg w lutym i marcu) do 
około 0,3-0,35 po intensywnych opadach świeżego śniegu.

Ryc. 3.8. Albedo efektywne powierzchni miejskiej na punktach pomiarowych Lipowa i Narutowi-
cza w zależności od kąta padania promieni słonecznych hs. Szare punkty reprezentują albedo  

efektywne powierzchni miejskiej podczas zalegania pokrywy śnieżnej

Fig. 3.8. Effective albedo o f  urban surface at Lipowa and Narutowicza, in relation with the Sun 
angle hs. Grey dots represent effective albedo o f  urban surface with snow cover
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-  Offerle, 2003
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Albedo efektywne powierzchni miejskiej w okolicach punktu pomiarowego 
przy Narutowicza, charakteryzuje się silną zależnością od wysokości Słońca 
(ryc. 3.8). Podobnie jak w otoczeniu punktu pomiarowego przy ul. Lipowej, 
odnotowano dużą zmienność aef dla hs < ~25°. Dla większych wysokości Słońca 
albedo efektywne stabilizuje się. Zjawisko to można wytłumaczyć w dwojaki 
sposób. Pierwsza przyczyna związana jest oczywiście ze specyfiką intensyw-
niejszego odbijania promieniowania słonecznego przez badaną powierzchnię 
przy niskich wysokościach Słońca. Z drugiej jednak strony, w przypadku terenu 
zurbanizowanego powierzchnia czynna nie jest idealnie płaska, a padające 
całkowite promieniowanie słoneczne K i  jest odbijane nie tylko przez dachy. 
Przy niewielkiej wysokości Słońca hs, padające pod niewielkim kątem promie-
niowanie całkowite K i,  które w dużej części jest promieniowaniem rozproszo-
nym, odbijane jest również w pewnej części od pionowych elementów budyn-
ków w kierunku nieba, co dodatkowo podwyższa ae/. Wraz ze wzrostem 
wysokości Słońca, dominującą rolę w procesie pochłaniania K i  zaczynają 
odgrywać dachy oraz liczne poziome powierzchnie sztuczne (ulice, chodniki 
itd.) o bardzo niskim albedo, co wraz z procesem odbić wielokrotnych pro-
mieniowania całkowitego pomiędzy elementami powierzchni miejskiej, daje 
w efekcie bardzo niskie aef  w centrum Łodzi. Zjawisko to należy uznać również 
za przyczynę niewielkiej zmienności sezonowej aef na obu punktach pomiaro-
wych.

Ustalenie ogólnej zależności między albedo płaskich powierzchni a wyso-
kością Słońca jest przedmiotem analiz od początku badań nad procesami 
pochłaniania promieniowania całkowitego K i  przez powierzchnię czynną 
(Kondratiew, 1965; Schmuck, 1969; Kozłowska-Szczęsna, 1973a; Iqbal, 1983; 
Olecki, 1989; Pielke, 1984). Naturalnym krokiem w dalszej analizie albedo 
efektywnego powierzchni miejskiej była więc próba określenia analitycznej 
zależności między aef a hs za pomocą wzoru empirycznego (ryc. 3.8, prawa 
kolumna). Zależność tę dla Łodzi analizował Offerle (Offerle, 2003; Offerle 
i inni, 2003), który zastosował równanie oparte na zależności albedo powierzch-
ni od hs oraz parametrów fizycznych powierzchni (De Rooy i Holtslag, 1999; 
Offerle i in., 2003):

/i \ (~0,2V/c—(1—e«)/2) л\ae f= aQ+ ( \ -a Q) e  0 , (3.2)

gdzie a0 to albedo efektywne przy maksymalnej wysokości Słońca. Oprócz 
powyższego równania zbadano również działanie równania logarytmicznego 
postaci:

\n(aef) = a \n (h s) + b, (3.3)



równania wykładniczego:

(3.4)

oraz wielomianu 3-ego stopnia:

aef =ao + a] hs +a2-h 2 +ay hs\ (3.5)

Dopasowania przeprowadzono z pominięciem przypadków z pokrywą śnieżną 
a współczynniki równań zgromadzono w tabeli 3.1. Wyniki wskazują że nie-
zależnie od punktu pomiarowego, równanie użyte przez Offerle najgorzej opi-
suje zależność aef od hs (R2 jest niższe niż 0,3, tab. 3.1), przy czym należy 
pamiętać, iż równanie to jest równaniem teoretycznym, niezależnym od faktycz-
nych danych. Pozostałe równania lepiej oddają badaną zależność. W przypadku 
danych pochodzących z punktu na Lipowej współczynniki determinacji równa-
nia logarytmicznego, wykładniczego i wielomianu, mają porównywalne war-
tości (-0,7), przy czym równanie logarytmiczne wydaje się być nieco gorszym 
rozwiązaniem, w niezadowalający sposób opisującym zależność aef od hs dla 
wysokości Słońca niższych od 15°. Współczynnik R2 równań wyznaczonych dla 
danych z punktu przy Narutowicza jest również porównywalny dla każdego 
równania (oprócz równania Offerle). Jego wartość jest nieco niższa niż na 
ul. Lipowej i wynosi około 0,55, przy czym należy podkreślić kilkakrotnie 
mniejszą liczbę danych pozyskanych na punkcie przy ulicy Narutowicza. Na 
podstawie obliczonych wskaźników można stwierdzić, że równanie wykładnicze 
oraz wielomian 3-ego stopnia najlepiej opisują wpływ wysokości Słońca na 
albedo efektywne powierzchni miejskiej w centrum Łodzi. Zastosowanie wielo-
mianu 4-ego i wyższych stopni nie podniosło efektywności dopasowania (wy-
ników nie uwzględniono w tab. 3.1 ani na ryc. 3.8).

Uzyskane wyniki zmienności aef wskazują na bardzo silne pochłanianie 
promieniowania całkowitego przez badane fragmenty centrum Łodzi. Zaobser-
wowane albedo efektywne jest jednym z niższych spośród notowanych w li-
teraturze wartości albedo efektywnego miast (załącznik, tab. IV), co na pewno 
ma związek ze specyficzną zabudową centrum Łodzi, czyli niewielkim zróżni-
cowaniem średniej wysokości warstwy dachowej i dużym udziałem powierzchni 
sztucznych, a szczególnie, płaskich dachów pokrytych papą o bardzo niskim 
albedo. Dodatkowym procesem wpływającym na zwiększone pochłanianie 
padającego całkowitego promieniowania słonecznego K i  jest zjawisko odbić 
wielokrotnych promieniowania od struktur budujących miasto. Albedo po-
wierzchni cząstkowych (dachów, ścian budynków, ulic, chodników, trawników, 
itd.) ma istotne znaczenie dla przebiegu wspomnianego procesu, ponieważ wspól-
nie z parametrami geometrycznymi zabudowy (wysokość budynków, szerokość



ulic) decyduje o tym, w jakiej części promieniowanie całkowite docierające do 
struktur miejskich zostanie odbite czy pochłonięte. Kilka serii pomiarów 
płaskich powierzchni (asfalt, beton, trwanik) w otoczeniu Miejskiej Stacji Me-
teorologicznej oraz budynku Instytutu Nauk o Ziemi (dach, trawnik) przeprowa-
dzono już w latach 90. (Kłysik, 997), kolejne serie pomiarowe powierzchni 
trawiastych prowadzono również w latach 2000-2002. Jak pokazuje rycina 3.9, 
średnie miesięczne wartości albedo typowych powierzchni śródmiejskich 
charakteryzują się zmiennością rzędu 0,07 w ciągu roku, ale niezależnie od 
sezonu powierzchnie te odznaczają się bardzo niskim albedo, nie przekraczają-
cym 0,14 (asfalt, chodnik) czy 0,16 (trawa). Powierzchnią o zdecydowanie 
najniższym albedo jest jednak pokryty ciemną papą dach. W miesiącach wio-
sennych 1996 roku przeprowadzono pomiary albedo dachu budynku Wydziału 
Nauk o Ziemi przy ulicy Lipowej 81 -  tego samego, nad którym przeprowa-
dzono opisane wcześniej pomiary albedo efektywnego w latach 2000-2003.

Tabela 3.1. W spółczynniki równań 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5 oraz współczynniki determinacji R2 
obrazujących zależność ae/(hs) określonych na podstawie danych z punktu pomiarowego przy  

Lipowej (L) oraz Narutowicza (N)

Table 3.1. Coefficients o f equations 3.2, 3.3, 3.4 and 3.5 and determination coefficients R2 
represent dependence ae/Jh) and determinate on the bases o f  the data from Lipowa (L) and 

Narutowicza (N) measurement points

Offerle, 2003
Równanie

logarytmiczne
Równanie

wykładnicze
W ielomian 

3-ego stopnia

L N L N L N L N

au 0,08 0,01 - - - - - -

a _ _ -0,381 - 0,221 0,445 0,195 - -

b - - -1 ,01 5 -1 ,40 9 0,087 0,098 - -

t\ — - - - -5 ,1 2 -10 ,32 - -

a0 - - - - - - 0,334 0,256

Я| — - - - - - - 0 ,02 2 -0 ,01 03

ai - - - - - - 0,00075 0,00023

a.< - - - - - - - 0 ,00 001 2 -0 ,00000 17

R2 0,271 0,240 0,738 0,551 0,777 0,547 0,777 0,551

W godzinach południowych pogodnych dni zaobserwowano albedo powierzchni 
dachu rzędu 0,055-0,06. Tak niskie wartości albedo przy udziale powierzchni 
dachów w centrum Łodzi rzędu 20-30% mają więc zasadniczy wpływ na albedo 
efektywne powierzchni miejskiej.

Przedstawione powyżej wyniki pomiarów albedo efektywnego powierzchni 
miasta charakteryzują się wartościami niższymi o 0,10—0,15 od wartości albedo 
jednorodnych powierzchni zamiejskich opublikowanych w literaturze polskiej



i zagranicznej (załącznik, tab. I i III). Podobna sytuacja występuje w przypadku 
porównania zmierzonych wartości albedo efektywnego powierzchni miejskich 
z wynikami pomiarów albedo typowej rozległej powierzchni zamiejskiej (lub 
śródmiejskiej), jaką jest powierzchnia trawiasta. Kilka krótkich eksperymentów 
pomiarowych albedo powierzchni trawiastej przeprowadzono również w latach 
2002- 2006.

---------- trawa

* - ■ * — *  asfalt

Ryc. 3.9. Zm ienność średnich miesięcznych wartości albedo typowych powierzchni miejskich za-
rejestrowanych w sąsiedztwie Miejskiej Stacji Meteorologicznej w Łodzi w  1996 roku (Kłysik, 1997)

Fig. 3.9. Variability o f  monthly means o f  albedo o f  typical urban surfaces registered in the  
surroundings o f  MSM in 1996 (Kłysik, 1997)

feodz.]

Ryc. 3.10. Albedo powierzchni trawiastej (a) zmierzone na lotnisku Łódź-Lublinek w czerwcu 
2002 roku (linie ciągłe) oraz albedo efektywne powierzchni miejskiej a^  z punktu przy ul. Lipowej 

(linia przerywana) zarejestrowane w tym samym czasie. Zdjęcie (b) wykonane obiektywem „rybie  
oko” przedstawia stopień odsłonięcia horyzontu na lotnisku im. Reymonta w Łodzi

Fig. 3.10. Albedo o f  grass surface (a) measured on Łódź-Lublinek airport in June 2002 (solid  
lines) and effective albedo o f  urban surface aef  at Lipowa Street (dashed line) registered during the 

same time. Picture (b) made with “fish-eye” lens shows sky view factor at the airport



Pierwszy z nich odbył się w czerwcu 2002 roku na lotnisku im. Reymonta 
w Łodzi. Pomiary wykonywane były przy użyciu albedomierza Q1 firmy Lam-
brecht, zainstalowanego 1,8 m nad trawą o wysokości około 5 cm, w miejscu, 
gdzie współczynnik odsłonięcia horyzontu SVF był równy 0,951 (ryc. 3.1 Ob). 
Rycina 3.1 Oa przedstawia zmienność dzienną albedo powierzchni trawiastej 
w ciągu dwóch dni z zachmurzeniem nieprzekraczającym 2/10 (28 i 29 czerwca 
2002), w porównaniu ze zmiennością dzienną albedo efektywnego aef powierzchni 
miejskiej zmierzoną 29 czerwca 2002 na Lipowej. Albedo powierzchni trawiastej 
jest około dwukrotnie wyższe i sięga w godzinach południowych 0,2.

Podobne wyniki uzyskano podczas eksperymentu, który odbył się w lipcu 
2002 na Miejskiej Stacji Meteorologicznej przy dworcu kolejowym Łódź Fa-
bryczna, podczas którego również zmierzono albedo powierzchni trawiastej. MSM 
zlokalizowana jest w centrum miasta, ale na rozległym (około 200 na 200 m) 
placu, można więc uznać, iż otaczające go budynki miały znikomy wpływ na 
przeprowadzone pomiary. Współczynnik odsłonięcia horyzontu SVF miał niższą 
wartość, rzędu 0,728, ze względu na rosnące w tym miejscu drzewa (ryc. 3.1 lb).

[godz.]

Ryc. 3.11. Albedo powierzchni trawiastej (a) zmierzone na Miejskiej Stacji Meteorologicznej 
w Łodzi w  lipcu 2002 roku (linia ciągła) oraz albedo efektywne powierzchni miejskiej aef  

z punktu przy ul. Lipowej (linia przerywana) zarejestrowane w tym samym czasie. Zdjęcie (b)  
wykonane obiektywem „rybie oko” przedstawia przesłonięcie horyzontu na MSM

Fig. 3.11. Albedo o f  grass surface (a) measured on MSM in July 2002 (solid lines) and effective  
albedo o f  urban surface aef at Lipowa Street (dashed line) registered during the same time. 

Picture (b) made with “fish-eye” lens shows obstruction o f  the horizon at MSM

W trakcie pomiarów zastosowano ten sam zestaw pomiarowy jak na lotni-
sku Łódź-Lublinek, albedomierz ustawiony był na tej samej wysokości 1,8 m 
nad trawą o wysokości około 5 cm. Do analizy wybrano dane z 9 lipca 2002, 
w którym zachmurzenie w ciągu całego dnia nie przekraczało 2/10. Podobnie 
jak w poprzednim przypadku albedo powierzchni trawiastej było w przybliżeniu 
dwukrotnie większe w porównaniu z aef powierzchni miejskiej zmierzonym na 
Lipowej (ryc. 3.1 la).



с)

е)

Ryc. 3.12. Punkt pomiarowy albedo na polu pszenżyta w Annoslawiu -  po le pszenżyta w trakcie  
pomiarów w maju (a), lipcu (b), sierpniu (c), wrześniu (d) 2004 roku, zdjęcie przysłonięcia  

horyzontu wykonane obiektywem „rybie oko” (e) oraz zmienność dzienna albedo pola pszenżyta
w badanych okresach (f)

Fig. 3.12. Measurement point o f albedo oftriticale field in Annosław -  triticale field during measure-
ments in May (a), July (b), August (c), September (d) 2004, picture o f horizon obstruction made  
with “fish-eye” lens (e) and daily variability o f triticale filed albedo during measurement periods (f)

Pomiary albedo rozległej powierzchni zamiejskiej przeprowadzono również 
w 2004 roku podczas eksperymentu pomiarowego składników bilansu ener-
getycznego oraz pionowej wymiany C 02 nad polem pszenżyta (Pawlak i in.,
2005). Eksperyment ten obejmował cztery serie pomiarowe (ryc. 3.12a-d), 
przeprowadzone podczas fazy wzrostu pszenżyta (maj), fazy dojrzewania (li-



piec), przed żniwami (sierpień) oraz po żniwach (wrzesień). Czujnikiem po-
miarowym był tym razem bilansomierz CNR1 umieszczony 2 m nad gruntem. 
Współczynnik odsłonięcia horyzontu SVF wyniósł 0,979 (ryc. 3.12e). Do 
analizy wybrano dni z niewielkim zachmurzeniem. Uzyskane wyniki wskazują 
na silną zależność albedo od fazy wzrostu pszenżyta. Najwyższe wartości 
w południe zaobserwowano podczas fazy wzrostu zboża (około 0.2) oraz 
podczas dojrzewania (około 0,15). Tuż przed żniwami mocno pożółkłe zboże 
intensywnie pochłaniało promieniowanie, przez co wartość albedo w południe 
spadła do 0,12. Po żniwach jasne, mocno wysuszone ściernisko, intensywniej 
odbijało promieniowanie słoneczne, w efekcie odnotowano wzrost albedo do 
około 0,18.

Niestety w tym przypadku brak jest danych albedo efektywnego powierzch-
ni miejskiej z tego samego okresu do porównania, ponieważ w 2004 r. punkt na 
Lipowej już nie działał, a na Narutowicza jeszcze nie zaczął funkcjonować. 
Można natomiast porównać wyniki z danymi albedo efektywnego z okresu maj- 
-sierpień z lat 2001-2003 (punkt na Lipowej) oraz 2005-2006 (punkt na 
Narutowicza) dla dni z niewielkim zachmurzeniem. Albedo efektywne aef 
powierzchni miejskiej w tym czasie nie przekraczało 0,08-0,09 (Lipowa) i 0,1 
(Narutowicza) było więc zdecydowanie niższe od albedo pola pszenżyta. 
Wartości porównywalne odnotowano tylko tuż przed żniwami, kiedy to albedo 
pszenżyta spadło do 0,12.

Przedstawione w tym rozdziale opracowania wyniki pomiarów albedo efek-
tywnego powierzchni miejskiej Łodzi zawierają wyniki jedynie dla dwóch frag-
mentów centrum miasta. Przeprowadzenie pomiarów nad innymi typami zabu-
dowy (osiedla wielopiętrowych bloków mieszkaniowych, podmiejskie osiedla 
domków jednorodzinnych, tereny przemysłowe, parki miejskie itd.) wymagało-
by ogromnych środków finansowych i nie było możliwe ze względów logistycz-
nych, takich jak brak czujników pomiarowych czy problemy ze znalezieniem 
odpowiednio wysokich i możliwych do wykorzystania masztów. Ponieważ 
jednak, jednym z czynników determinujących zmienność albedo efektywnego 
powierzchni miejskiej jest gęstość zabudowy, wraz ze wzrostem odległości od 
centrum należy spodziewać się wzrostu wartości albedo efektywnego. Pomiary 
albedo efektywnego przeprowadzono w dwóch miejscach należących do naj-
gęściej zabudowanych w mieście. Na podstawie uzyskanych wyników, można 
sformułować wniosek, iż albedo efektywne o wartościach rzędu 0,08-0,10 
świadczy o niezwykle silnym pochłanianiu promieniowania całkowitego przez 
badaną powierzchnię miejską. Proces ten jest o wiele bardziej intensywny niż na 
przeważającej części terenów zamiejskich. Wartości aej  są w Łodzi również 
wyraźnie niższe niż w przypadku zdecydowanej większości innych badanych 
miast (załącznik, tab. IV). Miasta Europy Zachodniej czy USA, przy podobnie 
gęstej zabudowie charakteryzują się wyższymi wartościami parametru H/W  
głównych struktur (kaniony uliczne są węższe niż w Polsce) oraz równie dużym



udziałem powierzchni sztucznych. Miasta te charakteryzuje jednak większy 
udział powierzchni sztucznych o wysokich wartościach albedo (jak np. szkło) 
oraz mniejszy udział ciemnych dachów. Niższa wartość albedo powierzchni 
cząstkowych jest więc prawdowodobnie czynnikiem decydującycm o obniżonej 
wartości aef w Łodzi. Badania ujawniły również sezonowy wpływ na albedo 
efektywne innego czynnika, jakim jest rozwój roślinności.



4. Pomiary albedo efektywnego modelu fizycznego

4.1. Charakterystyka modelu i opis pomiarów

Jak już wspomniano w rozdziale 3, na mierzoną wartość albedo efektywnego 
miasta wpływ mają dwa podstawowe czynniki: albedo powierzchni cząstkowych 
i geometria miasta. Wyniki przedstawione w poprzedniej części opracowania nie 
pozwalająjednak na określenie ich względnej roli. Problem ten dotyczy wszyst-
kich pozyskanych dotychczas danych albedo efektywnego miast (załącznik, 
tab. IV) i jest szeroko dyskutowany od kilkudziesięciu lat (Kung i in., 1964; 
Morgan i in., 1977; Landsberg, 1981; Iqbal, 1983; Cleugh i Оке, 1986; Оке, 
1988; Kanda i Moriwaki, 2002; Offerle i in., 2003; Christen i Vogt, 2004; 
Grimmond i in., 2004; Pawlak, 2006; Sailor i in., 2006). Rozwiązaniem umożli-
wiającym określenie wpływu geometrii terenu zabudowanego na jego aef jest 
zastosowanie modelu numerycznego lub pomiary albedo efektywnego modelu 
fizycznego symulującego powierzchnię miasta. Należy podkreślić, iż ideą 
takiego eksperymentu jest rezygnacja z odwzorowywania skomplikowanej 
zabudowy miejskiej, na rzecz struktur bardzo prostych. W ten sposób, kombina-
cję bardzo wielu parametrów geometrycznych i fizycznych powierzchni spro-
wadza się do zaledwie kilku, co umożliwia ocenę ich wpływu na albedo efek-
tywne. W zdecydowanej większości prac poświęconych albedo efektywnemu 
miast, niezależnie od tego czy dotyczą one wykorzystania modeli fizycznych czy 
rozwiązań numerycznych, skoncentrowano się na badaniu aef dwóch prostych 
typów zabudowy: grupy symetrycznie rozmieszczonych budynków oraz kanionu 
miejskiego (Aida, 1982; Teijung, 1970; Nunez i Oke, 1977; Oke, 1981; Naka-
mura i Oke, 1988; Amfield, 1990; Voogt i Oke, 1991; Kanda i Katsuyama, 
2002; Fortuniak, 2003; Harman i in., 2004). W rozdziale tym zaprezentowane 
zostaną wyniki pomiarów albedo efektywnego modelu fizycznego symulującego 
drugą z wymienionych struktur. Na podstawie tych pomiarów oceniono również 
wpływ geometrii na pochłanianie promieniowania całkowitego przez po-
wierzchnię miejską. Zbudowany z cegieł model charakteryzował się jednolitym 
albedo „ścian”, „ulicy” oraz „dachów” badanego miasta.

Wykorzystanie cegieł umożliwiało jednocześnie szybką zmianę geometrii 
kanionu, czyli stosunku wysokości ścian H  do szerokości ulicy W, stosunku 
szerokości dachu WR do szerokości ulicy W (ryc. 4.1.1) oraz orientacji kanionu. 
Eksperyment przeprowadzono w latach 2002-2003, na dachu budynku Instytutu 
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, przy ulicy Lipowej 81 w Łodzi (Pawlak 
i Fortuniak, 2003; Pawlak, 2006a). Model zbudowano z cegieł o standardowych
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Ryc. 4.1.1. Parametry kanionu miejskiego z uwzględnieniem dachu 

Fig. 4.1.1. Parameters o f  urban canyon including roof

wymiarach 25 x 12 x 6 cm, ułożonych na poziomym podeście o wymiarach 3 x 3 m  
(ryc. 4.1.2).

Całkowite promieniowanie słoneczne K Ï  docierające do modelu oraz pro-
mieniowanie fĆl odbite od niego, mierzono za pomocą dwóch pyranometrów 
CMII Kipp & Zonen, Holandia). Pierwszy z nich zainstalowano w odległości 
kilku metrów na ławie aktynometrycznej, drugi zaś zawieszony był 30 cm nad 
modelem, (ryc. 4.1.2, 4.1.3). Zgodnie z formułą 3.1 Schmida (Schmid, 1997), 
można stwierdzić, iż rejestrowane promieniowanie odbite w 96% pochodziło od 
modelu. Wpływ otoczenia, w tym czarnego dachu, na którym ustawiono podest 
z modelem był więc pomijalnie mały (ryc. 4.1.3c).

Aby wykazać istnienie związku pomiędzy wartością albedo a parametrami 
geometrycznymi, w trakcie eksperymentu mierzono albedo efektywne trzech 
kanionów miejskich o różnych wartościach wysokości H  i szerokości W. Ze 
względów technicznych w pomiarach zastosowano stałą wysokość kanionu H  
oraz stałą szerokość dachów WR, zmieniał się natomiast ich udział w stosunku do 
szerokości W kanionu (ryc. 4.1.2, 4.1.3, tab. 4.1.1). Wykorzystane w badaniach 
typy struktur nazwano „wąskim” (H/W =2), „średnim” (H/W= 1) oraz „szero-
kim” (H/W = 0.5) kanionem.

Badania przeprowadzono w różnych porach roku dla kanionów o orientacji 
północ-południe oraz wschód-zachód (ryc. 4.1.За i b), przeprowadzono również 
pomiary albedo płaskiej powierzchni referencyjnej (ryc. 4.1.2a). W okresie 
zimowym nie brano pod uwagę pomiarów uzyskanych w czasie zalegania 
pokrywy śnieżnej, ze względu na znaczne podwyższenie albedo elementów 
modelu oraz wywołaną przez warstwę śniegu zmianę jego parametrów geome-
trycznych. Do analizy wybrano dni z pogodą bezchmurną lub niewielkim za-
chmurzeniem (tab. 4.2.1, ryc. 4.2.1). Odrzucono dni z zachmurzeniem zmien-
nym oraz dni z opadem, postanowiono jednak włączyć do analizy dni z pełnym 
zachmurzeniem przez cały dzień, ale bez opadu (tab. 4.2.2, ryc. 4.2.3). Dzięki 
temu możliwa była analiza zmienności albedo efektywnego modelu fizycznego 
podczas dominacji promieniowania rozproszonego w ciągu całego dnia.

H



Ryc. 4.1.2. Model fizyczny powierzchni miejskiej -  płaska powierzchnia referencyjna (a), kaniony  
o H /W =  0,5 i WR =  0,25 И7 (b), kaniony o H /W = \ i W„ = 0,5 W(c) oraz kaniony o H /W =  2 i WR= W {d )  
Fig. 4.1.2. Physical model o f  urban surface -  flat reference surface (a), canyons with H /W =  0.5 and 
WR = 0.25W (b), canyons with H /W =  1 and WR =  0 .5W (c) and canyons with H/W  =  2 and WR= W (d)



Ryc. 4.1.3. Model fizyczny powierzchni miejskiej -  kanion o H /W  =  1 i 0 ,5 ^ , azymut NS 
(a), kanion o H /W =  1 i WR = 0 ,5IV, azymut WE (b), zdjęcie typu „rybie oko” (c)

Fig. 4.1.3. Physical model o f urban surface -  canyons with H/W  = 1 and WR=  0.5 W, north-south 
oriented (a), canyons with H /W =  1 and WR =  0.5 W, east-west oriented (b), picture made with

“fish-eye” lens (c)

Tabela 4.1.1. Parametry geometryczne modelu fizycznego  

Table 4.1.1. Geometrical parameters o f  physical model

H /W =  0 plaska powierzchnia

H /W =  0,5; W„ = 0,25W П _ _ П _ Л „szeroki kanion”

H /W =  1; ^ = 0 , 5 ^ l U U l „średni kanion”

H /W =  2; WR = W ПЛЛ „wąski kanion”



4.2. Wpływ geometrii kanionu miejskiego oraz udziału dachów 
na albedo efektywne

Elementem wstępnym, poprzedzającym właściwą analizę wpływu geometrii 
powierzchni na jej albedo efektywne aeJ, było zbadanie albedo płaskiej po-
wierzchni referencyjnej o H/W= 0 (ryc. 4.2.la) w dniach bezchmurnych lub 
z małym zachmurzeniem, w różnych porach roku. Podczas pomiarów zaobser-
wowano klasyczny U-kształtny przebieg aef w ciągu dnia, z maksimum po 
wschodzie i przed zachodem Słońca oraz minimum w południe (ryc. 4.2.1 
górny). Albedo płaskiej powierzchni najwyższe wartości osiągnęło w zimie 
(około 0,45 w południe), zaś najniższe w lecie i jesienią (rzędu 0,33 w południe). 
Wysoka wartość zimowa, zaobserwowana, kiedy badana powierzchnia nie była 
pokryta śniegiem, jest efektem zwiększonego odbijania promieniowania 
całkowitego przez płaską powierzchnię przy niskim, w ciągu całego dnia, kącie 
padania promieni słonecznych. Wartości wiosenne zaobserwowane w południe 
były natomiast tylko nieznacznie wyższe od letnich i jesiennych.

Zarejestrowane dane albedo efektywnego kanionu średniego (ryc. 4.2.1) wy-
dają się potwierdzać istnienie podobnej zależności ae) kanionu miejskiego od 
wysokości Słońca w ciągu roku. Podkreślić jednak należy, iż różnica między 
wartościami aeJ w godzinach południowych w zimie i w pozostałych porach roku 
jest zdecydowanie niższa niż dla płaskiej powierzchni. Padające w zimie pod 
niewielkim kątem promieniowanie napotyka na przeszkodę w postaci ścian 
kanionu, które część energii kierujądo jego wnętrza, gdzie następuje jej częściowe 
pochłonięcie. Wpływ niskiego kąta padania promieni słonecznych sprzyjającego 
zwiększonemu odbijaniu promieniowania słonecznego jest więc niwelowany 
przez geometrię powierzchni, w efekcie czego następuje zmniejszenie natężenia 
promienowania odbitego K t  oraz obniżenie albedo efektywnego kanionu w zimie 
w stosunku do albedo płaskiej powierzchni w tej samej porze roku.

Odrębnym zagadnieniem jest natomiast zmienność dzienna aef badanych ka-
nionów. W wielu przypadkach, niezależnie od pory roku ma ona charakter zbli-
żony do U-kształtnego, podobny do zaobserwowanego dla powierzchni płaskiej, 
jednak w niektórych przypadkach można zauważyć pewne różnice. W kanionie 
średnim o orientacji północ-południe (ryc. 4.2.1) na wiosnę albedo efektywne 
spadło w dzień do około 0,22, z tym że w południe pojawiło się lokalne maksi-
mum siegające 0,25. Efekt ten jest związany z zależnością między azymutem 
odpowiednio wąskiego kanionu a zmieniającym się w ciągu dnia azymutem 
i wysokością słońca. Wzrost albedo efektywnego po minimum występującym 
w godzinach przedpołudniowych rozpoczyna się w momencie, gdy promieniowa-
nie bezpośrednie zaczyna padać na ulicę. Maksimum występuje gdy pada ono 
idealnie wzdłuż kanionu. Całkowicie oświetlona ulica o stosunkowo dużym 
(w porównaniu do ścian) współczynniku widoku nieba odbija wtedy w kierunku 
nieba znaczną część docierającego do kanionu promieniowania słonecznego, co 
powoduje lokalny wzrost albedo.



Tabela 4 .2.1. Terminy pomiarów albedo efektywnego modelu fizycznego zarejestrowanego  
w dniach pogodnych wykorzystanych do analizy wpływu geometrii na «^kanionu miejskiego

Table 4.2.1. Dates o f physical model effective albedo measurements registered during fine weather  
days and used to analysis o f urban canyon geometry influence on arf

Orientacja
Wiosna 
(III—V)

Lato
(VI-VIII)

Jesień
(IX -X I)

Zima
(XII-1I)

Płaska powierzchnia -
27.03.2003
15.04.2003

07.06.2003 20.09.2003 01.01.2003

Kanion szeroki
NS 22.03.2003

WE 21.04.2003 07.09.2003

Kanion średni
NS 16.04.2003 07.08.2003 17.12.2002

WE 25.03.2003 11.11.2003 25.02.2003

Kanion wąski
NS 05.05.2003

WE 08.05.2003 25.02.2003

Brak takiego efektu zarówno w zimie, jak i w lecie jest wynikiem zmienia-
jącego się w zależności od wysokości Słońca hs stosunku promieniowania 
bezpośredniego do rozproszonego. W zimie efekt ten nie jest obserwowany, 
ponieważ promieniowanie całkowite pada pod bardzo niskim kątem i przez cały 
dzień co najmniej w połowie jest promieniowaniem rozproszonym. Z wykresu 
dla lata (ryc. 4.2.1) widać, iż albedo efektywne po porannym maksimum szybko 
spada do godziny 6, po czym dalszy spadek nie jest już zbyt gwałtowny i aef 
osiąga minimum w południe na poziomie 0,21, by powoli rosnąć do godziny 18
i potem gwałtownie do zachodu Słońca. Lokalne maksimum w południe nie 
pojawia się, ponieważ promieniowanie, będące w bardzo dużej części promie-
niowaniem bezpośrednim, pada pod dużym kątem, ale wzdłuż ulicy, co powodu-
je, że zgodność azymutu Słońca i kanionu przestaje mieć znaczenie. W przypad-
ku kanionu średniego o orientacji wschód-zachód (ryc. 4.2.1) lokalne maksimum 
w południe nie jest w ogóle obserwowane. Przy takiej orientacji kanionu 
w południe promieniowanie bezpośrednie pada nie wzdłuż kanionu lecz prosto-
padle do niego. Minimum południowe występuje, ponieważ oświetlona jest 
wtedy największa część północnej ściany kanionu i promieniowanie jest przez 
nią intensywnie odbijane do wnętrza kanionu.

Budowa modelu, w którym wykorzystano cegły o ustalonej wartości albedo 
powierzchniowego pozwala na analizę zależności między geometrią powierzch-
ni a jej albedo efektywnym. Już wstępna analiza, przeprowadzona na podstawie 
przedstawionych na ryc. 4.2.1 danych, potwierdza fundamentalne dla procesów 
pochłaniania promieniowania słonecznego znaczenie geometrii powierzchni.
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Ryc. 4 .2 .1. Albedo efektywne a ,/m odelu fizycznego powierzchni miejskiej w  wybranych dniach 
2002 i 2003 roku. W pomiarach uwzględniono płaską powierzchnię referencyjną, różne współ-

czynniki Я/Ж  kanionu oraz orientację kanionu NS i WE

Fig. 4.2.1. Effective albedo o f physical model o f  urban surface in selected days 2002 and 2003.  
Flat reference surface, different H /W  ratios o f  urban canyon, NS and WE orientations considered

Niezależnie od pory roku, orientacji badanego kanionu oraz jego parametrów 
geometrycznych, albedo efektywne aP/ bylo zawsze niższe od albedo powierzch-
ni płaskiej. O intensywności pochłaniania promieniowania słonecznego decydu-
je jednak nie tylko sam stosunek wysokości do szerokości kanionu H/W, ale 
również jego kombinacja z szerokością dachu WR. Wpływ obu czynników 
można przeanalizować na podstawie wiosennych pomiarów aef przeprowadzo-
nych dla wszystkich typów kanionów. Kanion szeroki charakteryzował się 
albedo efektywnem najniższym w południe, rzędu 0,26, przy czym, ze względu 
na swoją szerokość, jego przebieg dzienny jest podobny do U-kształtnego 
przebiegu albedo powierzchni płaskiej. W kanionie średnim albedo jest niższe
i spada do 0,23 około godziny 9 i 15, ale jak wspomniano wcześniej, w południe



występuje lokalne maksimum o wartości 0,25. Podobne maksimum zaobserwo-
wano w kanionie wąskim, z tym że jest ono mniej wyraźne, bo tylko o około 
0,01 wyższe od wartości minimalnych. Wartości minimalne osiągnęły podobną 
wartość jak dla kanionu średniego, ale dzielił je krótszy okres czasu, ponieważ 
ukształtowały się około półtorej godziny przed i po południu. Zjawisko to, oraz 
mniej wyraźne maksimum jest wywołane krótszym oddziaływaniem promie- 
owania bezpośredniego na ulicy wąskiego kanionu. Co ciekawe, aef spada wraz 
ze zwężaniem się kanionu, ale tylko do pewnego momentu. Albedo efektywne 
kanionu średniego jest rzeczywiście wyraźnie niższe od szerokiego, ale dla 
kanionu wąskiego dalszego spadku nie zaobserwowano. Efekt ten jest związany 
z wpływem powierzchni dachów. Chociaż w badanych przypadkach szerokość 
WR nie zmieniała się, ale wraz ze zwężającym się kanionem wzrastał procento-
wy udział dachów w całej strukturze (tab. 4.1.1), co w efekcie dało wzrost aef 
a nie jego spadek. Można więc wysnuć wniosek, iż dla wąskich kanionów 
z dużym udziałem dachów, parametr H/W, nawet o bardzo wysokiej wartości, 
traci na znaczeniu, ponieważ w takiej sytuacji WR, kilkukrotnie lub więcej razy 
większe od W, upodobnia całą strukturę do płaskiej powierzchni. Podobne cechy 
zmienności dziennej w kanionach wąskim, średnim i szerokim można zaobser-
wować w przypadku orientacji WE. Dla kanionu szerokiego zaobserwowano w 
południe albedo efektywne o wartości 0,24, podczas gdy dla średniego aef było 
niższe (ok. 0,2 w południe). Podobnie jak w przypadku kanionu o orientacji NS 
dla kanionu wąskiego wpływ dachów spowodował wzrost albedo efektywnego 
całej struktury (ok. 0,25 w południe).

Powyższa analiza ujawnia, oprócz oddziaływania wysokości Słońca czy 
parametru H/W, bardzo istotny wpływ dachów na albedo efektywne aef bada-
nych powierzchni. Aby uzyskać informacje o aef samego kanionu należy wpływ 
dachów wyeliminować. Ponieważ albedo efektywne jest średnią ważoną albedo 
dachu aWR oraz albedo efektywnego samego kanionu aK (ryc. 4.1.1):

a WR ■ W„ + a ,  ■ Wa  f = ——— s-----£-----, (4.1)
e f WR + W

proste przekształcenie pozwala na obliczenie albedo efektywnego samego ka-
nionu, oczywiście w przypadku gdy znane jest albedo dachu:

a ir{W t + W ) - a „ . W ,
W

Po przeprowadzeniu takiej operacji, możliwe było sprowadzenie analizy do 
rozważenia elementarnego wpływu wysokości ścian kanionu na jego albedo 
efektywne (ryc. 4.2.2), dla tych samych pomiarów.



wiosna
lato
jesień
zima

[godz]

U u

[godz.] [godz.] [godz.]

Ryc. 4.2.2. Albedo efektywne ak modelu fizycznego powierzchni miejskiej (po wyeliminowaniu  
wpływu dachów) w wybranych dniach 2002 i 2003 roku. W pomiarach uwzględniono płaską  

powierzchnię referencyjną, różne współczynniki H/W  kanionu oraz orientację kanionu NS i WE

Fig. 4.2.2. Effective albedo aef o f physical model o f urban surface (after roofs influence elimina-
tion) in selected days 2002 and 2003. Flat reference surface, different H /W  ratios o f urban canyon,

N S and WE orientations considered

Na ryc. 4.2.2 widać, że zwężanie się kanionu intensyfikuje jego zdolność 
do pochłaniania promieniowania słonecznego, przy czym jak obrazują to 
pomiary wiosenne dla wszystkich kanionów (ciągłe ciemnoszare linie na ryc. 
4.2.2), niezależnie od orientacji struktury. Analizując wpływ dachów na albedo 
efektywne należy pamiętać, iż w przypadku badanego modelu fizycznego, 
w którym wszystkie powierzchnie cząstkowe miały to samo albedo, zwiększają-
cy się udział dachów powodował podwyższenie aef struktury do wartości albedo 
płaskiej powierzchni ceglanej. W rzeczywistości powierzchnie dachów charakte-
ryzują się odmienną często o wiele niższą wartością albedo, w porównaniu



z pozostałymi powierzchniami cząstkowymi, czego dobrym przykładem jest 
Łódź. W takim przypadku duży udział dachów, będzie czynnikiem dodatkowo 
intensyfikującym pochłanianie promieniowania słonecznego przez powierzchnię 
miejską i obniżającym jej albedo efektywne.

Przedstawione dotychczas rozważania dotyczyły analizy pomiarów albedo 
efektywnego modelu fizycznego przeprowadzonych w dniach pogodnych, 
w miarę możliwości bez zachmurzenia. W takich dniach duże natężenie promie-
niowania rozproszonego obserwowane jest tylko w godzinach porannych, a jego 
udział w promieniowaniu całkowitym wraz ze wzrostem kąta padania promieni 
słonecznych maleje na rzecz promieniowania bezpośredniego, które z wyłącze-
niem okresu zimowego przeważa przez większą część dnia. Dni idealnie bez-
chmurne należały w okresie pomiarowym do rzadkości (tab. 4.2.2). Pełna 
analiza zależności aef od stopnia zachmurzenia nie jest możliwa ze względów 
wymienionych na początku rozdziału. Przeanalizowano jednak kolejny przypa-
dek graniczny, a mianowicie zmienność albedo efektywnego modelu fizycznego 
w dniach z pełnym zachmurzeniem przez cały dzień. W dniach takich nie 
występuje promieniowanie bezpośrednie a promieniowanie docierające do mo-
delu ma w ciągu całego dnia charakter promieniowania rozproszonego. Ponie-
waż dostępne przyrządy pomiarowe nie umożliwiają określenia zależności kąto-
wej promieniowania rozproszonego przyjęto, iż promieniowanie to ma charakter 
izotropowy.

Tabela 4.2.2. Terminy pomiarów albedo efektywnego modelu fizycznego zarejestrowanego w dniach 
z zachmurzeniem, wykorzystanych do analizy wpływu geometrii na a^kanionu miejskiego

Table 4.2.2. Dates o f  physical model effective albedo measurements registered during days with  
overcast sky and used to analysis o f urban canyon geometry influence on aef

Orientacja
Wiosna 
(III—V)

Lato
(VI-VIII)

Jesień
(IX -X I)

Zima
(XII-II)

Płaska powierzchnia - 07.04.2003 16.06.2003 05.11.2003

Kanion szeroki
NS

WE 18.04.2003 22.08.2003

Kanion średni
NS 11.07.2003 28.09.2003 16.12.2002

WE 08.12.2003

Kanion wąski
NS 29.05.2003 08.12.2002

WE 28.02. 2003



Niestety, w tym przypadku baza danych jest niekompletna, co jest konse-
kwencją niewielkiej liczby dni z pełnym zachmurzeniem w ciągu całego dnia, 
ale bez opadu, który zmieniał parametry fizyczne powierzchni. Oprócz pomia-
rów prowadzonych dla identycznych kanionów jak poprzednio, przeprowadzono 
pomiary płaskiej powierzchni referencyjnej (ryc. 4.2.3). Daty przeprowadzenia 
pomiarów wykorzystanych do analizy przedstawiono w tab. 4.2.2.
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Ryc. 4.2.3. Albedo efektywne modelu fizycznego powierzchni miejskiej w  wybranych dniach 
z dużym zachmurzeniem w 2002 i 2003 roku. W pomiarach uwzględniono płaską powierzchnię  

referencyjną, różne współczynniki H/W  kanionu oraz orientację kanionu NS i WE

Fig. 4.2.3. Effective albedo aef o f  physical model o f  urban surface in selected days with overcast 
sky in 2002 and 2003. Flat reference surface, different H/W  ratios o f  urban canyon, NS and WE

orientations considered



Jak widać na wykresach, dominacja promieniowania rozproszonego i* eli-
minuje zupełnie zmienność dzienną albedo efektywnego, niezależnie od geo-
metrii kanionu. Wartość aef jest stała przez cały dzień (wahania aef na wykre-
sach są związane ze zmianami gęstości chmur), brak tu minimów i maksimów 
opisywanych w przypadku pomiarów w dniach pogodnych. Ponadto, ponieważ 
promieniowanie rozproszone dociera do modelu jednocześnie z całej hemisfery, 
albedo efektywne nie wykazuje „wrażliwości” na porę roku, ponieważ wysokość 
Słońca nie ma w tym wypadku znaczenia.

Na podstawie danych pozyskanych dla kanionu średniego można stwier-
dzić, że żadnej roli nie odgrywa również orientacja kanionu. Jedynym czynni-
kiem wpływającym na wartość aef jest, oprócz wartości albedo ścian, ulicy
i dachu, geometria kanionu. Zwiększająca się wysokość ścian H  w stosunku do 
szerokości dna kanionu W powoduje, że w procesie odbić wielokrotnych coraz 
więcej promieniowania jest pochłaniane przez kanion, a coraz mniej odbijane 
w kierunku nieba. Albedo płaskiej powierzchni w dniu pochmurnym ma wartość 
zbliżoną do aef w dniu bezchmurnym w południe, w tym przypadku około 0,33. 
Albedo efektywne kanionów charakteryzuje się niższymi wartościami. Geome-
tria kanionu obejmuje jednak również dachy i, podobnie jak w dniu pogodnym, 
również przy całkowitym zachmurzeniu, zwiększający się udział powierzchni 
dachów (tab. 4.1.1) hamował spadek aef coraz węższego kanionu (ryc. 4.2.3). 
Kanion szeroki odznaczał się albedo efektywnym aef rzędu 0,23, kanion średni 
miał aef nieco niższe (rzędu 0,21), podczas gdy kanion wąski o WR=W, po-
chłaniał promieniowanie w takim samym stopniu jak średni. Podobnie jak 
w ciągu dnia bezchmurnego, znaczący udział powierzchni dachów w kanionie 
wąskim przesądził o podwyższeniu aef całej struktury.

Po wyeliminowaniu za pomocą formuły 4.2 wpływu powierzchni dachów, 
zmienność albedo efektywnego w dniu pochmurnym, podobnie jak w przypadku 
struktury łącznie z dachami, nie jest determinowana przez zmieniającą się 
w ciągu roku oraz doby wysokość Słońca hs ani orientację kanionu (ryc. 4.2.4). 
Zmienność dzienna nie wykazuje U-kształtnego rytmu znanego z dni bezchmur-
nych. Albedo efektywne samego kanionu miejskiego, w dniach z pełnym 
zachmurzeniem w ciągu całego dnia, uzależnione jest tylko od parametru H/W. 
Im węższy kanion, tym pochłanianie promieniowania całkowitego, na które 
w tym przypadku składa się tylko promieniowanie rozproszone, jest większe 
(ryc. 4.2.6).

Przeprowadzone pomiary albedo efektywnego modelu fizycznego potwier-
dziły zależność między geometrią struktur miejskich a intensywnością pochła-
niania promieniowania słonecznego. Nawet tak prosta struktura jak kanion 
miejski charakteryzuje się wyraźnie niższym aef w porównaniu z płaską po-
wierzchnią. Omówione wyniki pomiarów uzmysławiają ponadto, jak ważne jest 
oddziaływanie dachu w kształtowaniu się zmienności dobowej albedo efek-
tywnego kanionu ulicznego. Duży udział stosunkowo jasnych powierzchni 
dachów, w badanym przypadku charakteryzującej się albedo identycznym jak
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Ryc. 4.2.4. Albedo efektywne ak modelu fizycznego powierzchni miejskiej (po wyeliminowaniu  
wpływu dachów) w wybranych dniach z dużym zachmurzeniem w 2002 i 2003 roku. W pomia-
rach uwzględniono płaską powierzchnię referencyjną, różne współczynniki H /W  kanionu oraz

orientację kanionu NS i WE

Fig. 4.2.4. Effective albedo aef  o f physical model o f  urban surface (after roofs influence elimina-
tion) in selected days with overcast sky in 2002 and 2003. Flat reference surface, different H /W  

ratios o f  urban canyon, NS and WE orientations considered

ściany i ulica kanionu, podwyższa albedo efektywne całej struktury, niezależnie 
od wartości parametru H/W. W dniach wiosennych z pogodą bezchmurną aef  
było wyższe od aK o 0,01 (kanion szeroki), 0,05 (kanion średni) oraz o około 0,1 
(kanion wąski), niezależnie od orientacji kanionu (ryc. 4.2.5). Podobną zależność 
zaobserwowano w dniach pochmurnych (ryc. 4.2.6).

Zaprezentowany model fizyczny jest dobrym narzędziem umożliwiającym 
badania nad albedo efektywnym powierzchni miejskiej. Spośród jego zalet pod-
kreślić należy możliwość szybkiej zmiany analizowanej struktury oraz praktycz-



na dowolność w konfiguracji badanych struktur (ograniczeniem sąjedynie gaba-
ryty zastosowanego budulca, w tym przypadku cegieł) oraz możliwość użycia 
różnych materiałów, a tym samym uzyskania kombinacji parametrów fizycz-
nych elementów badanych struktur. Zastosowanie jednolitego materiału do 
budowy badanych kanionów miejskich, umożliwiło wyeliminowanie zróżnico-
wania cech fizycznych powierzchni cząstkowych struktury, co pozwoliło na 
zbadanie wpływu samej geometrii na kształtowanie się obniżonej w stosunku do 
rozległych i płaskich terenów wartości aef. Przeprowadzone pomiary potwierdzi-
ły, że charakterystyczne zróżnicowanie geometryczne powierzchni miejskiej 
wpływa na zintensyfikowanie procesu pochłaniania energii słonecznej przez 
teren zurbanizowany, a więc jest istonym czynnikiem klimatotwórczym odpo-
wiedzialnym za modyfikację dolnej troposfery nad miastami. Jedynym utrudnie-
niem podczas realizacji takich pomiarów jest, oprócz warunków pogodowych, 
konieczność umieszczenia modelu w miejscu o charakteryzującym się jak 
największym odsłonięciem horyzontu (współczynnik widoku nieba SVF zbli-
żone do 1).
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Ryc. 4.2.5. Albedo efektywne modelu fizycznego powierzchni miejskiej z dachami (linia  
czarna) oraz po wyeliminowaniu wpływu dachów a* (linia szara) w wybranych pogodnych dniach

wiosny 2002 i 2003 r.

Fig. 4.2.5. Effective albedo o f  physical model o f  urban surface including roofs (black line) and 
after roofs influence elimination ak (grey line) in selected days o f  spring 2002 and 2003
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Ryc. 4 .2.6. Albedo efektywne modelu fizycznego powierzchni miejskiej z dachami (linia  
czarna) oraz po wyelim inowaniu wpływu dachów ak (linia szara) w wybranych dniach z  dużym  

zachmurzeniem wiosny 2002 i 2003 r.

Fig. 4.2.6. Effective albedo o f  physical model o f  urban surface including roofs aef (black line) and 
after roofs influence elimination ak (grey line) in selected days o f  spring with overcast sky 2002

and 2003



5. Symulacje numeryczne albedo efektywnego 
kanionu miejskiego -  model AKM

5.1. Wprowadzenie

Przedstawione w dwóch poprzednich rozdziałach wyniki pomiarów ujawniają 
złożone zależności między geometrią i zróżnicowaniem parametrów fizycznych 
powierzchni miejskiej a jej albedo efektywnym. Niestety, badania takie obar-
czone są pewnymi ograniczeniami, utrudniającymi analizę wszystkich aspektów 
przyczyn kształtowania się charakterystycznej zmienności albedo efektywnego 
powierzchni miejskiej. Pomiary albedo efektywnego dużych powierzchni miej-
skich, opisane w rozdz. 3, pozwalają na analizę zmienności ae/tylko w bezpo-
średnim otoczeniu punktów pomiarów, obrazują zatem zdolność do pochłaniania 
promieniowania tylko przez konkretny typ zabudowy. Przeprowadzona na ich 
podstawie analiza, siłą rzeczy koncentruje się na zależności między aef a hs nie 
pozwala natomiast na wykrycie indywidualnego wpływu zróżnicowanej prze-
strzennie geometrii miasta na jego aef. Problem ten można częściowo rozwiązać 
przez zastosowanie prostego modelu fizycznego powierzchni miejskiej (rozdz. 4), 
który dzięki możliwości zmian parametrów geometrycznych badanych struktur 
oraz zastosowaniu jednolitego budulca eliminującego zróżnicowanie albedo 
powierzchni cząstkowych miasta, pozwala na badanie zależności: geometria 
struktury -  albedo efektywne. Taka metoda badawcza jest konsekwencją trud-
ności pojawiających się przy pełnej analizie zmienności albedo efektywnego 
rzeczywistej, niezwykle skomplikowanej geometrycznie i fizycznie powierzchni 
miejskiej. Oczywiście model fizyczny można dalej modyfikować i przez bu-
dowanie struktur z niejednorodnego materiału (np. ulice z cegieł, ściany i bu-
dynki z betonu itd.) badać wpływ kolejnego czynnika na aef struktury jakim jest 
zróżnicowanie parametrów fizycznych powierzchni cząstkowych struktury. 
Odkąd jednak istotnie zwiększyły się możliwości obliczeniowe komputerów, 
intensywnie rozwijającym się podejściem do badania albedo efektywnego po-
wierzchni miejskiej jest stosowanie rozwiązań numerycznych. Podkreślić jedno-
cześnie należy, że dane pochodzące z pomiarów ae/  modeli fizycznych są nie-
zbędne do prawidłowego testowania algorytmów komputerowych.

* AKM -  albedo efektywne kanionu miejskiego.



Zastosowane w poprzednim rozdziale sprowadzenie terenu zurbanizowane-
go do postaci prostej struktury, jest szeroko stosowane również w przypadku 
rozwiązań numerycznych, ze względu na czasochłonność obliczeń, wielokrotnie 
rezygnuje się z symulowania numerycznego albedo efektywnego rzeczywistych 
struktur miejskich, na rzecz rozwiązań zakładających sprowadzanie powierzchni 
miejskiej do postaci uproszczonej, najczęściej mającej kształt kanionu miejskie-
go (Aida i Gotoh, 1982; Sievers i Zdunkowski, 1985; Mills, 1997b; Masson, 
2000; Kondo i in. 2001; Fortuniak, 2002; Sailor i Fan, 2002; Pawlak i Fortuniak, 
2003a; Chimklai i in., 2004; de la Flor i in., 2005; Fortuniak, 2006; Kanda i in., 
2006). Zaletą takich algorytmów jest możliwość uwzględnienia oddziaływania 
nie tylko czynnika astronomicznego oraz geometrii kanionu na aef, ale również 
zróżnicowania fizycznego elementów struktury, objawiającego się w różnych 
wartościach albedo ścian i ulicy. Mając na uwadze wymienione względy, natu-
ralnym rozwinięciem badań nad albedo efektywnym powierzchni miejskiej było 
stworzenie algorytmu numerycznego AKM symulującego aef kanionu miejskie-
go. Mimo iż jest to pewne uproszczenie, jego zbadanie dostarcza wielu informa-
cji o wpływie parametru H/W, albedo elementów, wysokości Słońca, pory roku 
oraz azymutu kanionu na jego zdolność pochłaniania całkowitego promieniowa-
nia słonecznego. W kolejnych podrozdziałach przedstawiono opis modelu oraz 
przetestowano jego działanie, natomiast w rozdziale następnym przedstawiono 
wyniki symulacji aef kanionu miejskiego w zależności od przyjętych kombinacji 
jego parametrów fizycznych i geometrycznych.

5.2. Opis modelu

Algorytm AKM napisany został w języku Fortran 77 w oparciu o rozwiązanie 
nazywane „śledzeniem ścieżki fotonu” (ang. photon tracking method, Kondo 
i in., 2001). Polega ono na „obserwacji” fotonu wewnątrz badanej struktury aż 
do momentu jej pochłonięcia lub odbicia poza kanion. Ponieważ promieniowa-
nie słoneczne jest strumieniem fotonów, zaistniała konieczność wygenerowania 
ścieżek ogromnej ich liczby. W modelu wykorzystano szeroko stosowaną 
w naukach przyrodniczych, w tym również w klimatologii (Montavez i in., 
1999), metodę Monte Carlo. Zakłada ona rozwiązanie problemu obliczeniowego 
poprzez użycie liczb losowych (Zieliński, 1970). W rzeczywistości generowanie 
liczb losowych nie jest możliwe, dlatego w obliczeniach stosuje się iteracyjne 
generatory liczb pseudolosowych. Szereg takich liczb ma co prawda charakter 
deterministyczny i okresowy, ale okres ten jest na tyle długi, że przyjmuje się iż 
generowane liczby mają charakter losowy. W modelu AKM przy pomocy liczb 
pseudolosowych rozwiązano określenie momentu odbicia/pochłonięcia fotonu 
oraz wyznaczanie kąta odbicia fotonu od ścian i ulicy kanionu. Przyjęto iż 
odbicie to ma zawsze charakter izotropowy (ryc. 5.2.1). W tym celu wykorzy-
stano procedurę Random_Number będącą częścią składową kompilatora Lahey



Fortran, generującą szeregi liczb pseudolosowych z zakresu 0-1 o okresie ~2JS. 
Do weryfikacji algorytmu posłużyły dane albedo efektywnego uzyskane przez 
Aidę (Aida, 1982) oraz dane aef modelu fizycznego powierzchni miejskiej 
szczegółowo opisane w rozdz. 4.
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Ryc. 5.2.1. Izotropowe odbicia promieniowania słonecznego w kanionie miejskim  

Fig. 5.2.1. Isotropie reflections o f solar radiation within the urban canyon

Model AKM umożliwia estymację zmienności dziennej albedo efektywne-
go aef  kanionu miejskiego z uwzględnieniem dachu. Zakłada on nieskończoną 
długość kanionu oraz nieograniczoną liczbę odbić wielokrotnych słonecznego 
promieniowania całkowitego wewnątrz kanionu. Przyjęcie założenia o nieskoń-
czonej długości kanionu pozwala zredukować problem z analizy prowadzonej 
w trzech wymiarach do analizy dwuwymiarowej. Podejście takie znacznie 
zwiększa efektywność obliczeniową. Wejściowymi parametrami geometrycz-
nymi i fizycznymi modelu (ryc. 5.2.2) są:

-  wysokość ściany H\ H 1
-  szerokość ulicy W
-  wysokość ściany HI HI
-  szerokość dachu WR

-  albedo ściany H\ aH\
-  albedo ulicy a w
-  albedo ściany HI
-  albedo dachu V-WR

W przeciwieństwie do starszych wersji tego modelu zrezygnowano z podziału 
elementów kanionu na odcinki. Pierwsza wersja modelu (Pawlak i Fortuniak, 
2003) uwzględniała takie rozwiązanie. Pogarszało ono jednak efektywność 
numeryczną modelu, dlatego autor zdecydował się na modyfikację algorytmu 
i w prezentowanej wersji podział elementów kanionu na odcinki nie występuje 
(ryc. 5.2.2).
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Ryc. 5.2.2. Geometryczne H \ , H I , И', i fizyczne а/л , am , a ty, a WR, parametry wejściow e do
modelu AKM

Fig. 5.2.2. Geometrical H I , H2, W, WR and physical aW|, am , a l(/, a WR, input parameters to AKM
model

W dalszej kolejności wprowadzane są dodatkowe parametry (ryc. 5.2.3) 
umożliwiające określenie promieniowania docierającego do elementów kanionu:

-  numer dnia roku
-  stała słoneczna
-  szerokość geograficzna
-  wysokość Słońca nad horyzontem
-  azymut Słońca
-  azymut kanionu ulicznego
-  różnica pomiędzy azymutem kanionu i Słońca
-  liczba fotonów bezpośredniego promieniowania sło-

necznego docierających do kanionu
-  liczba fotonów rozproszonego promieniowania sło-

necznego docierających do kanionu
-liczba fotonów całkowitego promieniowania sło-

necznego docierających do kanionu
-  stosunek słonecznego promieniowania bezpośred-

niego Ih do słonecznego promieniowania rozproszo-
nego i h

W trakcie obliczeń za wartość stałej słonecznej I0 przyjęto 1367 W'irf2, oraz 
szerokość geograficzną Łodzi (p = 51°45°. Ponieważ celem symulacji numerycz-
nych jest określenie tłumienia promieniowania w zgeneralizowanej strukturze, 
jaką stanowi kanion miejski a nie wyznaczenie rocznego przebiegu albedo 
konkretnej ulicy w mieście, zrezygnowano z uwzględnienia rocznej zmienności I0.
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Ryc. 5 .2.3. Niektóre dodatkowe parametry wejściowe algorytmu AKM  

Fig. 5.2.3. Additional input parameters to AKM algorithm

Wysokość i azymut Słońca hs obliczono z popularnych zależności (Woś, 1996):

sin/i, = sinę> • sin<5 + hs • cos<5 • cos Ha (5.1)

As = n ± A0 oraz cosAo = (sin/ij • sin^ -  sin<5) / (coshs ■ hs), (5.2)

gdzie: Ha oznacza kąt godzinny Słońca (tf„ przyjmuje wartość równą zero 
w południe), ę  to szerokość geograficzna, a A0 to azymut słońca w południe 
(znak dotyczy godzin przedpołudniowych a znak „+” godzin popołudnio-
wych). Do obliczenia deklinacji Słońca S wykorzystano wzór (Spencer, 1971):

8  = 0,006918 -  0,399912 ■ cos(<90) + 0,070257 ■ sin(0o)

-  0,006758 • cos(2<90) + 0,000907 • sin(20o) (5.3)

-  0,002697 • cos(3 e0 ) + 0,00148- sin(3 в0 ),

gdzie: kąt godzinny 0O = 2n ■ DOY/?>65, przy czym DOY oznacza numer dnia 
w roku (0 -  1 stycznia,..., 364 -  31 grudnia).

Przed rozpoczęciem właściwych obliczeń należy oszacować stosunek promie-
niowania bezpośredniego Д do rozproszonego 4 w danej chwili, w bezchmur-
nym dniu. 7/, oraz /'/, padające na powierzchnię płaską obliczono za pomocą 
wzorów Daviesa (Davies i in., 1975). Uwzględniono w nich osłabienie promie-
niowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi przez atmosferę 
wywołane procesami pochłaniania i rozpraszania światła przez składniki 
atmosfery. Bezpośrednie promieniowanie słoneczne /* docierające do po-
wierzchni ziemi można określić jako iloczyn promieniowania docierającego do 
górnej warstwy atmosfery i odpowiednich współczynników osłabienia:



/„ = / 0 • sin hs ■ y/wa ■ y/da ■ y/m ■ y/ds ■ y/n , (5.4)

gdzie: /0 jest stałą słoneczną współczynniki yjwi i i/sda opisują pochłanianie 
promieniowania przez parę wodną i aerozole a współczynniki i//m, i//ds i yjrs 
rozpraszanie promieniowania na cząsteczkach wody, aerozolach i rozpraszanie 
Rayleigh’a. Wartość promieniowania rozproszonego ih padającego na po-
wierzchnię poziomą można określić przez:

i, - / „  ■«in ł,  4<r„ Wt, ^  (5,5)

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

V  \ — J I ; _  I  Ł 0  V d s  ' Y r s  )  <r\л  v/( + ih - 10 sin ns y wa ■ y/da---------------------- , (5.6)

a współczynniki pochłaniania i rozpraszania i/j  określają formuły:

Wm -  1 -  0,0225 • w ■ m,

y/„ = 0,972 -  0,08262 • m + 0,00933 • m2 -  0,00095 ■ тъ + 0,0000437 ■ w4 ,

= 1 -  0,77-(w • w)0’3 , (5.7)

4>d  = Vds'Vda = (przy założeniu, że (//* = у/*),

gdzie: A: oznacza współczynnik przeźroczystości (w obliczeniach przyjęto 
k= 0,91) a w to wartość optycznej masy atmosfery oszacowanej ze wzoru 
Kastena (1966):

m = [sin/!s +0,15-(3,855 + Af)"1 253]-1. (5.8)

Wielkość w to tzw. woda osadzona (ros. osażdionnaja woda, ang. precipitable 
water -  grubość skondensowanej pary wodnej w pionowym słupie atmosfery) 
podawana najczęściej w mm wysokość hipotetycznego opadu przy założeniu, że 
cała woda z pionowego słupa powietrza uległa skropleniu i opadła na po-
wierzchnię ziemi w postaci deszczu (Chromow, 1969; Idso, 1970). W celu 
dokładnego wyznaczenia wody osadzonej w konkretnym dniu należałoby wy-
konać pionowe sondaże atmosfery. W pracach modelowych przyjęto wartość 
oszacowaną na podstawie średniego przebiegu rocznego dla okolic Łodzi 
(Fortuniak, 2003).



Właściwe obliczenia albedo efektywnego rozpoczynają się od wprowadze-
nia liczby fotonów promieniowania całkowitego docierających do kanionu LJ\ 
(w tym przypadku 10 000 000). Z kolei obliczony stosnek /,/4  pozwala oszaco-
wać liczbę fotonów L j\B i Ц \я  reprezentujących w danej chwili promieniowanie 
bezpośrednie i rozproszone docierające do kanionu miejskiego. Znając wartość 
///;'/, można obliczyć numer pierwszego i ostatniego fotonu promieniowania 
bezpośredniego i rozproszonego:

L f i B = 1+ jL

L f i R = + 1 + 1 / i

(5.9)

(5.10)

Pojedynczy foton światła promieniowania bezpośredniego dociera do ulicy (ryc. 
5.2.5) lub jednej ze ścian kanionu (ryc. 5.2.4) dla azymutu Słońca As i pod kątem 
hs obliczonym dla danej chwili (ryc. 5.2.4 i 5). Następnie obliczana jest współ-
rzędna wejścia fotonu w\ którą definiuje się inaczej w zależności od wartości 
różnicy między azymutem kanionu i Słońca ß (ryc. 5.2.4 i 5):

jeżeli -360 ^ <-180 
lub 0 <ß <180 to

w, = W -(JV rn [ 0:1))

v = —"  tg (hs)
(5.11)

w2 =sin(/?)-/РГ

W]=W-rnm

jeżeli -180 <ß<0 to / ш- Z L .
pr tg (AJ

(5.12)

w2 =-(sin ( ß ) l pr)

gdzie: rn[0:i] to liczba losowa z zakresu 0-1.



Ryc. 5.2.4. Foton światła padający na ściany kanionu miejskiego oraz parametry konieczne do 
obliczenia współrzędnych wm i wm  

Fig. 5.2.4. Photon incidents on urban canyon walls and parameters necessary to calculation o f
coordinates wm  and wm
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Ryc. 5.2.5. Foton światła padający na ściany kanionu miejskiego oraz parametry konieczne do
obliczenia współrzędnej w j  

Fig. 5.2.5. Photon incidents on urban canyon walls and parameters necessary to calculation o f
coordinates wd



Jeżeli foton pada na którąś ze ścian, to jego współrzędną obicia w h \ łub wm 
(ryc. 5.2.6 i 8) można obliczyć wykorzystując zależności:

-360 ^ < - 1 8 0  
jeżeli lu b 0 ^ 9 < 1 8 0  to 

i W2 > (W -  wi)

(w, + w2) -W
w = —*-----ź-------

pr sm(ß)

wH\=ië (hs) wPr

(5.13)

[ sin(/?) y

wH2=të (hs) w pr

(5.14)

Jeżeli foton pada na dno kanionu to współrzędną odbicia wd (ryc. 5.2.7) ob-
licza się jako:

Jeżeli w2 = ( W -  wi) to, niezależnie od wartości ß, wd = W.
Przed każdym odbiciem od poszczególnych elementów kanionu generowa-

ne są liczby losowe rn„,bHi[0;ij, rna,bH2[a-,\\, rna,bW[о;ц, decydujące o pochłonięciu 
(jeżeli гпа1ьн\[0\\] > ан\, гпыыщам > анг, rn„ibw[o-\] > aHW) lub odbiciu (jeżeli 
rnalbH\[0-,\] < a H\> rna!bH2[0;i] < aH2< rnalbW[0,l] < O-Hw) fotonu. Pochłonięcie fotonu 
oznacza powrót do początku obliczeń i powtórzenie ich dla fotonu kolejnego. 
Jeżeli natomiast foton zostaje odbity generowane są liczby losowe тшщц, 
гпыптъ гпкщоль które po przeliczeniu zgodnym z prawem Lambelta stanowią 
wartość kąta odbicia y:

-360 < ^< -180  
jeżeli lub 0 <ß <180 to wd -  W -  w2 -  w, 

i W2<(W- W|)
(5.15)

wd = w, + w2 (5.16)

''«[0.1] = 0> y  = 0°
y -  arccos ( 1 -  2 • rn^ л]) •

["to. u = 1> / =18(= 1, /  = 180°

Yh \ = arccos(l-2  r/iwl[0,]) (5.17)

yd = a rcc o s(l-2 r /iM[01])



* *

Ryc. 5.2.6. Odbicie fotonu od ściany H2 

Fig. 5.2.6. Photon reflection from the wall H2

W przypadku odbicia fotonu od ściany H2 (ryc. 5.2.6) współrzędna odbicia wm 
wynosi:

Kąty graniczne у ни  i ую.н\ obliczane są z zależności:

(5.18)

Ун 2d -  arCtg
V WH2 J

(5.19)

yHWX = 180° -arctg
W

\ H 2-W ,H 2 J



przy czym, jeżeli:

Унг <  fin d -  foton został odbity w kierunku ulicy W
Уюн\ < Ут .<  У m d -  foton został odbity w kierunku ściany H\
Унг >  Унгн\ -  foton opuścił kanion (obliczenia są generowane od po-

czątku dla kolejnego fotonu)

Jeżeli foton został odbity od ściany HI i dociera do ulicy W, współrzędna od-
bicia wd wynosi (ryc. 5.2.7):

wd = W -tg (yH2) w H2 (5.20)

natomiast w przypadku odbicia w kierunku ściany H \ , współrzędne odbicia są 
następujące:

w h \  =  WH 2 -  lg(90° "  Унг) ' w  
"н ,= Ъ (У нг-90 °)1 Г  + »>н2
wH 1 = w,W 2

jeżeli ym < 90 

jeżeli у ta > 90° 
jeżeli ym = 90°

(5.21)

Jeżeli foton bezpośrednio po wejściu do kanionu dociera do jego dna (ryc. 
5.2.7) obliczane są kąty graniczne ydm , ydHi-

ydH\ = arctg
' m '
KwdJ

ydH2= 180° -arctg

(5.22)

W - w .

przy czym jeżeli:

Yd < ydH\ 
ydH \ K  y d  K  ydH l

-  foton został odbity w kierunku ściany H\
-  foton opuścił kanion (obliczenia są generowane od po-

czątku dla kolejnego fotonu)
-  foton został odbity w kierunku ściany H2yd > ydfn

Współrzędne odbicia dla ścian HI i H i wynoszą:

w h \ = t ê { y d ) ' w d 

wH2= t g ( m ° - r d) i w - w d)
(5.23)



* *
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Ryc. 5.2.7. Odbicie fotonu od dna kanionu  

Fig. 5.2.7. Photon reflection from the canyon bottom

Jeżeli foton odbity jest od ściany #1, obliczane są kąty graniczne ymd, Утнг' 

ymtl = arc tg
\ WH\J (5.24)

Yhih2 =180° -arctg 

przy czym jeżeli:

W

Ун i < ymd -  foton został odbity w kierunku ulicy W
ymd < ym < уH\m -  foton został odbity w kierunku ściany HI 
Ут > Yh \h i -  foton opuścił kanion (obliczenia są generowane od po-

czątku dla kolejnego fotonu)
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Ryc. 5.2.8. Odbicie fotonu od ściany H 1 

Fig. 5.2.8. Photon reflection from the wall HI

Współrzędne odbicia współrzędnych wd oraz vv/,2 wynoszą:

wd = ^ { ï H \ ) m (5.25)

oraz

WH2 = WH\ -  1ё(90° ~Yh \ ) 'W

wh 2 = ^(Y h \ - W ° ) w  + w h \
wH2 = w„2

jeżeli Ун\ '<90°

jeżeli У hi '■>90°
jeżeli Ун\ == 90°

(5.26)

Powyższe obliczenia powtarzane są dla każdego z fotonów promieniowania 
bezpośredniego Lf[B i rozproszonego Lf[K docierającego do kanionu, przy czym 
w przypadku promieniowania rozproszonego kąt wejścia fotonu nie jest wyso-
kością Słońca Aj a kątem obliczonym z prawa Lambelta po wylosowaniu liczby



losowej. Tak zdefiniowany algorytm nie ogranicza liczby odbić wielokrotnych 
promieniowania w kanionie, może być ona dowolnie duża. Samo albedo 
efektywne kanionu miejskiego (bez uwzględnienia dachów) ak obliczane jest 
jako:

LJH\B+LJWB+ L №
a k -

gdzie: LjH\ B, LßVB, LfH2B, LfH\R, LJWR, LfH2R, to liczba fotonów promienio-
wania bezpośredniego i rozproszonego, które po wielokrotnym odbiciu od 
ściany H I , dna W i ściany HI  opuściły kanion, natomiast Lf\ to liczba wszyst-
kich fotonów docierających do kanionu. Algorytm AKM oblicza wartość aef dla 
dowolnej chwili dla wprowadzonego DOY, H/W, Ak, As i hs, jak również jego 
zmienność dzienną kiedy parametry As i hs obliczane są z pewnym krokiem 
czasowym, na przykład co 10 minut.

5.3. Stabilność wyników modelu AKM

Dokładność obliczeń algorytmu AKM jest uzależniona od kilku czynników. 
W starszych modelach, opartych na metodzie Monte Carlo, pierwszym z takich 
czynników była liczba powierzchni na jakie podzielone były elementy kanionu 
(np. Sievers i Zdunkowski, 1985). Środki powierzchni były jednocześnie 
współrzędnymi odbić fotonów, a więc stanowiły wartości przybliżone. Podział 
elementów kanionu na zbyt duże segmenty (mała liczba powierzchni) obniżał 
dokładność estymacji, natomiast bardzo małe segmenty (duża liczba powierzch-
ni) znacznie wydłużała czas obliczeń. Z reguły dzielono ściany i ulicę kanionu 
na co najmniej 100 powierzchni, co dawało dobrą zbieżność wyników, ale za to 
obniżało efektywność numeryczną algorytmu ze względu na zwiększoną liczbę 
obliczeń dla każdego fotonu.

Algorytm AKM został skonstruowany w taki sposób, aby podział na po-
wierzchnie nie był konieczny, a współrzędne odbicia miały charakter rzeczywi-
sty a nie przybliżony. Odrębnym zagadnieniem jest dobór odpowiedniej liczby 
fotonów L fl  gwarantującej dokładny wynik (Aida i Gotoh, 1982; Kondo i in., 
2001). Na ryc. 5.3.1. przedstawiono wyniki obliczeń ak przeprowadzonych dla 
różnych wartości albedo elementów kanionu, przy takiej samej orientacji 
kanionu i wysokości Słońca, dla różnej liczby fotonów L fl  docierających do 
kanionu. Niezależnie od tego czy ściany i ulica kanionu mają podwyższoną czy 
obniżoną zdolność odbijania promieniowania słonecznego, generowanie małej 
liczby fotonów (np. kilkudziesięciu czy kilkuset) nie daje zadowalających 
wyników.

B+ Lfii\R+LJWR+LJH2R
L f l

(5.27)



Lfi L fi

?  8
Lfi L fi

Ryc. 5.3.1. Albedo efektywne ak w  zależności od liczby fotonów Lf[ docierających do kanionu 
ulicznego dla różnych wartości albedo elementów kanionu aH\, a m , a w

Fig. 5.3.1. Effective albedo a* in relation with number o f  photons Lf[ reach the urban canyon with 
different values o f  canyons elements albedo am , a m , a w

Z powyższych wykresów wynika, że liczba fotonów Z/j, docierających do 
kanionu powinna wynosić minimum 100 000, co wystarczy do prawidłowego 
obliczenia pojedynczej wartości albedo efektywnego. Generowanie pojedyn-
czych wartości albedo efektywnego ak dla uzyskania jego zmienności dziennej 
jest bardzo kłopotliwe, dlatego algorytm został napisany tak aby wynikiem była 
tablica wartości dla zmieniających się parametrów wejściowych. Wiąże się to 
jednak z koniecznością przeprowadzenia obliczeń dla jeszcze większej liczby 
fotonów. Na ryc. 5.3.2. przedstawiono wyniki estymacji zmienności dziennej 
(liczonej co 10 minut) ak dla kanionów NS o różnym H/W.



--------H /W = 0,5

------- H /W =  1

......... H/W  =  2

--------H /W =  3

------- H/W  = 5

...... Я/Ж= 10

0 4
„* 0 .4 Uv = 100

[godz] [godz]

Ryc. 5.3.2. Zmienność dzienna albedo efektywnego ak kanionu miejskiego o orientacji N S 22 
czerwca (D O Y  =  173) w zależności od liczby fotonów Lf[ docierających do kanionu ulicznego dla 

albedo elem entów kanionu am , a w =  0,4 oraz różnych wartości H/W

Fig. 5.3.2. Daily variability o f  effective albedo ak o f urban canyon NS oriented in 22nd o f  June 
(DO Y  =  173) in relation with number o f photons LJ\ reach the urban canyon with albedo o f  

elements aHI, am> a iy=  0,4 and different values o f  H /W  ratio
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Ryc. 5.3.3. Zmienność dzienna albedo efektywnego a* kanionu miejskiego o orientacji NS 22  
czerwca (D O Y  =  173) w zależności od liczby odbić fotonów docierających do kanionu ulicznego.  
Uwzględniono całkowite promieniowanie słoneczne K [ 3 różne wartości H /W  oraz różne wartości 

albedo elementów kanionu а нb a w

Fig. 5.3.3. Daily variability o f  effective albedo о* o f urban canyon NS oriented in 22nd o f June 
(D O Y =  173) in relation with number o f multiple reflections o f  photons reach the urban canyon. 

Total solar radiation K \ ,  different values o f H/W  ratio and different values o f  urban canyon 
elements albedo a^u a tn> a w considered



Estymacja ak przy pomocy Lfl do 1 000 praktycznie nie ma sensu. Dopiero 
°d Lfl  = 10 000 zarysowuje się właściwa zmienność dobowa, jednak krzywe są 
pofalowane, co wskazuje na cały czas niską dokładność obliczeń. Efekt ten 
występuje również w przypadku Lfl = 100 000, a zadowalający wynik uzyskany 
jest dopiero przy Lfl  = 10 000 000 (niezależnie od głębokości kanionu). Wydłu-
ża to oczywiście czas obliczeń z kilku sekund w przypadku pojedynczej wartości 
ak, do kilku minut w przypadku jednego przebiegu a nawet kilkudziesięciu minut 
w przypadku tablicy ak (obliczenia prowadzone były na komputerze z proceso-
rem 1000 Mhz i 512 Mb RAM). Jest to zasadnicza wada algorytmu AKM jak 
również innych algorytmów opartych na metodzie Monte Carlo.

Kolejnym parametrem decydującym o dokładności obliczeń algorytmów 
estymujących albedo efektywne jest liczba możliwych odbić wielokrotnych 
całkowitego promieniowania słonecznego w kanionie (ryc. 5.3.3), którą 
w starszych modelach, ze względu na niewystarczające możliwości kom-
puterów osobistych, ograniczano na przykład do kilkunastu (Aida i Gotoh, 
1982). Ograniczanie liczby odbić wielokrotnych prowadzi do zniekształcenia 
wyników. Po pierwsze dlatego, że przy z góry zdefiniowanej liczbie odbić 
należy zdecydować jak algorytm ma traktować ostatnie z odbić wielo-
krotnych fotonu. Większość autorów algorytmów zakładała jego pochło-
niecie (Aida i Gotoh, 1982; Kondo i in., 2001), co w efekcie prowadziło do 
zaniżania końcowego wyniku albedo efektywnego. Ponadto, liczba odbić 
wielokrotnych promieniowania wewnątrz kanionu jest związana z albedo 
jego elementów. W kanionach o niskich wartościach albedo ścian i ulic (ryc.
5.3.3, lewa kolumna) liczbą odbić wielokrotnych jest niewielka -  elementy 
kanionu szybko pochłaniają promieniowanie, w zasadzie ograniczenie liczby 
odbić do 3, niezależnie od głębokości kanionu, nie powoduje istotnego 
zafałszowania wyników. Wraz ze wzrostem albedo elementów kanionu (ryc.
5.3.3, kolumny środkowa i prawa) widać, że sztuczne ograniczanie liczby 
odbić w algorytmie powoduje zaniżenie wartości albedo efektywnego. 
Dotyczy to zwłaszcza (w przedstawionych na ryc. 5.3.3 przypadkach) godzin 
przedpołudniowych i popołudniowych, kiedy promieniowanie pada na ściany 
charakteryzujące się wysokim albedo. W południe kiedy promieniowanie 
całkowite pada na ulicę, ograniczenie liczby odbić wielokrotnych nie wpływa 
na jakość wyniku. Oczywiście wyniki obliczeń zawarte na rycinie 5.3.3 
przedstawiają tylko trzy przykładowe teoretyczne kombinacje albedo ścian 
i ulicy kanionu. Widać z nich że, w przedstawionych przypadkach, ogra-
niczenie liczby odbić do 10-20 daje dobre wyniki. Poszczególne elementy 
kanionu mają jednak w rzeczywistości często bardzo różne albedo, dlatego 
nieograniczoną liczbę odbić wielokrotnych uznano za priorytet podczas 
tworzenia algorytmu AKM.



5.4. Weryfikacja modelu AKM -  modelowanie rzeczywistych 
przebiegów albedo efektywnego kanionu miejskiego

Przed przystąpieniem do właściwych symulacji a*, przetestowano algorytm AKM 
opierając się na dostępnych danych pomiarowych, tzn. danych pochodzących 
z eksperymentu Aidy (Aida, 1982) oraz pomiarach albedo efektywnego modelu 
fizycznego przeprowadzonych w Łodzi w latach 2002-2003 (Pawlak i Fortu-
niak, 2003) i opisanych w rozdz. 4. Do testowania wybrano dane dla kanionu
o orientacji NS i WE zbudowanych z bloczków betonowych (Aida) i cegieł 
(pomiary w Łodzi). Działanie modelu AKM przetestowano dla kanionu z da-
chami, dlatego ogólny wzór na albedo efektywne aef przyjął postać formuły 4.1. 
W przypadku albedo dachu WR zrezygnowano ze stałej wartości parametru aWR
-  uzależniono natomiast jego wartość od wysokości Słońca hs. Za zależność aWR 
od hs przyjęto równanie:

aWR = 0.487 -  0.0054 • hs + 0.000047 • hs2, (5.28)

które jest krzywą regresji dla pomiarów albedo płaskiej powierzchni ceglanej 
(ryc. 5.4.1), zmierzonego w ciągu pogodnych dni w różnych porach roku.

f t . n

Ryc. 5.4.1. Albedo efektywne aef  modelu fizycznego (płaska powierzchnia) w  funkcji wysokości
Słońca hs

Fig. 5.4.1. Effective albedo aej  o f  physical model (flat reference surface) in relation with Sun
height hs

Podczas testowania sprawdzono również, czy algorytm AKM prawidłowo 
estymuje albedo efektywne samego kanionu po wyeliminowaniu wpływu da-
chów, co przeprowadzono metodą opisaną w rozdz. 4, za pomocą wzoru 4.2.



Niestety w literaturze nie opublikowano więcej danych użytecznych do te-
stowania -  dane Kondo (Kondo i in., 2001) i Kandy (Kanda i Katsuyama, 2002; 
Kanda i Moriwaki, 2002; Kanda i in., 2005; Kanda i in., 2006) to dane albedo 
efektywnego modelu fizycznego miasta składającego się nie z kanionów, a wielu 
takich samych budynków (identyczne bloczki betonowe rozmieszczone syme-
trycznie w takiej samej odległości od siebie).

Dane Aidy są pierwszymi danymi albedo efektywnego modelu fizycznego 
symulującego powierzchnię miasta, opublikowanymi w literaturze (Aida, 1982).
O ile modeli służących do estymacji albedo efektywnego stworzono, zwłaszcza 
w ostatnich latach, co najmniej kilkanaście, danych służących do ich testowania 
jest cały czas niewiele. Aida zbudował model fizyczny miasta z betonowych 
bloczków i zrealizował pomiary w zimie (3 grudnia) oraz w lecie (15 lipca). 
Pomiary te przeprowadził dla kanionu o wysokości ścian równej szerokości 
ulicy (H/W = 1) i szerokości dachu równej szerokości ulicy (Aida, 1982). 
Pomiary powtórzył dla kanionu o orientacji NS i WE oraz dla płaskiej po-
wierzchni referencyjnej (ryc. 5.4.2). Estymację albedo efektywnego algorytmem 
AKM przeprowadzono dla a^i, a-m, o.iv, am  = 0,4 (albedo betonu) i szerokości 
geograficznej miejsca obserwacji (p = 35°47’. Jak widać na rycinie, algorytm, 
niezależnie od pory roku, prawidłowo estymuje aef  płaskiej powierzchni oraz 
kanionu NS. W przypadku kanionu WE algorytm nieco zawyża wyniki zimowe 
(rzędu 0,02-0,03), w odróżnieniu od danych letnich -  tu estymacja prawidłowo 
oddaje przebieg albedo efektywnego kanionu WE 15 lipca. Estymację albedo 
powierzchni płaskiej przeprowadzono, przez dopasowanie wielomianu 5.28.

Dane Aidy niestety dostarczają materiału testowego tylko dla kanionu
0 H/W  = 1. Dlatego do dodatkowych testów wykorzystano dane aef modelu 
fizycznego zmierzone w Łodzi w latach 2002-2003.

W tym przypadku materiał testowy był szerszy i obejmował dane zmienno-
ści dziennej a.ef  kanionów o trzech różnych parametrach H/W, uzyskane w dniach 
wiosennych zarówno z pogodą radiacyjną (ryc. 5.4.3 i 4), jak i z dużym zachmu-
rzeniem (ryc. 5.4.5 i 6). Estymację przeprowadzono dla am, am, a a WR = 0.33 
(albedo czerwonej cegły) i szerokości geograficznej miejsca obserwacji 
(p = 51°45'. Algorytm AKM prawidłowo estymuje albedo efektywne modelu fi-
zycznego symulującego powierzchnię miejską o charakterze równoległych ka-
nionów miejskich o różnych parametrach geometrycznych. Dotyczy to zarówno 
dni z zachmurzeniem charakteryzujących się brakiem promieniowania bezpo-
średniego w promieniowaniu całkowitym docierającym do modelu fizycznego 
(ryc. 5.4.5), jak i dni pogodnych (ryc. 5.4.3). Rozbieżność między zmiennością 
mierzoną a estymowaną dla najszerszego kanionu NS w dniu pogodnym, jest 
wynikiem warstwowego zachmurzenia występującego w godzinach południo-
wych, które zaburzyło dopływ promieniowania całkowitego do modelu, a zatem
1 zmienność aef.
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Ryc. 5.4.2. Albedo efektywne modelu fizycznego (Aida, 1982) oraz estymowane algorytmem AKM  

Fig. 5.4.2. Effective albedo e f/ o f  physical model (Aida, 1982) and estimated with AKM algorithm
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Ryc. 5.4.3. Albedo efektywne modelu fizycznego powierzchni miejskiej w wybranych dniach 
wiosny 2002 i 2003 roku. W pomiarach uwzględniono różne współczynniki H /W  kanionu oraz 
orientację kanionu NS i WE. Linią przerywaną oznaczono albedo efektywne arf  estym owane

modelem AKM

Fig. 5.4.3. Effective albedo aej  o f  physical model o f  urban surface in selected days o f  spring 2002  
and 2003. Different values o f  Я/Ж  ratio and NS,W E urban canyon orientation during measure-

ments considered. Dashed line indicates effective albedo aej estimated by AKM model



Ponadto należy zauważyć, że estymacja przebiega prawidłowo również po 
wyeliminowaniu wpływu dachów na ae/powierzchni, czyli dla samego kanionu, 
niezależnie od tego czy dane pochodzą z dni z pogodą radiacyjną (ryc. 5.4.4) czy 
z dni z pełnym zachmurzeniem (5.4.6).

--------- o ,  m ie rzone

..........  o* m odel AK M
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Ryc. 5.4.4. Albedo efektywne a* modelu fizycznego powierzchni miejskiej (po wyeliminowaniu  
wpływu dachów) w wybranych dniach wiosny 2002 i 2003 roku. W pomiarach uwzględniono  

różne współczynniki H/W  kanionu oraz orientację kanionu NS i WE. Linią przerywaną oznaczono  
albedo efektywne a* estym owane modelem AKM

Fig. 5.4.4. Effective albedo ae! o f  physical model o f  urban surface (after roofs influence elimina-
tion) in selected days o f  spring 2002 and 2003. Different values o f H/W  ratio and NS , WE urban 
canyon orientation during measurements considered. Dashed line indicates effective  albedo aef

estimated by AKM model

Jedynym problemem jest estymacja w dniach bezchmurnych w godzinach 
porannych i wieczornych, czyli dla niskich wartości hs. Należy jednak podkre-
ślić, że problem ten dotyczy jednak wszystkich modeli, nie tylko tych opartych 
na metodzie Monte Carlo. Przyczyny należy jednak szukać nie tyle w samych 
algorytmach ile w, po pierwsze, niedoskonałości formuł empirycznych szacują-
cych stosunek promieniowania rozproszonego ц do bezpośredniego Ih przy 
niskiej wysokości Słońca hs oraz, po drugie, w niedoskonałości czujników 
pomiarowych, które rejestrują niewielkie natężenie promieniowania padającego 
i odbitego z relatywnie dużymi błędami, co wprowadza niedokładności podczas 
obliczania albedo.
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Ryc. 5.4.5. Albedo efektywne modelu fizycznego powierzchni miejskiej w wybranych dniach 
wiosny i zim y z dużym zachmurzeniem w 2002 i 2003 roku. W pomiarach uwzględniono różne  

współczynniki ///W  kanionu oraz orientację kanionu NS i WE. Linią przerywaną oznaczono  
albedo efektywne a* estymowane modelem AKM.

Fig. 5.4.5. Effective albedo aef o i  physical model o f urban surface in selected days o f spring with 
overcast sky 2002 and 2003. Different values o f H /W ratio and NS, WE urban canyon orientation  
during measurements considered. Dashed line indicates effective albedo estimated by AKM model
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Ryc. 5.4.6. Albedo efektywne afy modelu fizycznego powierzchni miejskiej (po wyeliminowaniu  
wpływu dachów) w  wybranych dniach wiosny i zimy z dużym zachmurzeniem w 2002 i 2003  

roku. W pomiarach uwzględniono różne współczynniki H/W  kanionu oraz orientację kanionu NS  
i WE. Linią przerywaną oznaczono albedo efektywne a* estym owane modelem AKM

Fig. 5.4.6. Effective albedo aef  o f  physical model o f  urban surface (after roofs influence elimina-
tion) in selected days with overcast sky o f spring 2002 and 2003. Different values ot H /W  ratio and 

NS, WE urban canyon orientation during measurements considered. Dashed line indicates  
effective albedo aef  estimated by AKM model



Przeprowadzenie powyższych testów dało podstawy do stwierdzenia, iż za-
prezentowane w rozdz. 6 wyniki estymacji a* dla różnych kombinacji para-
metrów wejściowych są prawidłowe.

5.5. Porównanie modelu AKM z innymi algorytmami

Oprócz testowania algorytmu na danych albedo efektywnego modeli fizycznych, 
postanowiono również porównać jego działanie z innymi algorytmami. Do 
analizy wybrano modele Aidy (Aida i Gotoh, 1982) i Kondo (Kondo i in., 2001) 
oraz model RAK (Fortuniak, 2002, 3003), będący analitycznym rozwiązaniem 
problemu odbić wielokrotnych promieniowania słonecznego wewnątrz kanionu 
ulicznego.

Tabela 5.5.1. Modele estymujące albedo efektywne kanionu m iejskiego i ich podstawowe cechy  

Table 5.5.1. M odels estimating effective albedo o f urban canyon and their basic features

Autor Rok Metoda Liczba fotonów
Liczba odbić 

wielokrotnych

Aida 1982 Monte Carlo 5 000 50

Kondo, Ueno, Kaga 2001 Monte Carlo 1 920 000 20

Fortuniak (model RAK) 2001 rozwiązanie analityczne - 00

Pawlak (model AKM) 2003 Monte Carlo
100 000  

(10 000 000)
00

Dwa pierwsze modele oparte zostały na metodzie Monte Carlo, posiadają 
jednak istotne ograniczenia (tab. 5.5.1). Aida ograniczył liczbą odbić wielokrot-
nych do 50 (po 50 odbiciach foton zostaje pochłonięty), co można uznać za 
liczbę wystarczającą nie powodującą zniekształcenia wyniku, z drugiej jednak 
strony ograniczył liczbę fotonów docierających do kanionu do 5000. Jest to 
liczba niezwykle mała, której zastosowanie zostało prawdopodobnie wymuszone 
przez możliwości obliczeniowe ówczesnych komputerów. Ponadto Aida zde-
finiował stosunek natężenia promienowania rozproszonego do bezpośredniego 
iJh  (ryc. 5.5.2) w ciągu dnia w sposób bardzo uproszczony, jako:

i  = _ ^ _ o , 5 ,  (5.29)l h r sec(0.-)

gdzie: г to transmisyjność atmosfery, określona przez Aidę jako 0,7, a <9, to kąt 
zenitalny Słońca. Aida założył ponadto, że promieniowanie odbija się od danej 
powierzchni na dwa różne sposoby: izotropowo i w sposób zwierciadlany (kąt



odbicia jest równy kątowi padania). Prawdopodobieństwo wystąpienia takich 
odbić określa zależność:

gdzie: R, to odbicie izotropowe, Rm -  odbicie zwierciadlane, a -  prawdopodo-
bieństwo odbicia zwierciadlanego założone na poziomie a. Albedo efektywne 
obliczane było jako:

gdzie: AClnff i ACdir to albedo efektywne kanionu obliczane dla promieniowania, 
odpowiednio, rozproszonego i bezpośredniego.

Drugi z porównywanych algorytmów to znacznie nowszy algorytm Kondo 
(Kondo i in., 2001). Podobnie jak algorytm Aidy oparto go na metodzie Monte 
Carlo i również posiada pewne ograniczenia (tab. 5.5.1). W algorytmie tym 
założono, że liczba fotonów docierających do kanionu wynosi 1 920 000 przy 
liczbie odbić wielokrotnych wynoszących tylko 20 (po 20 odbiciach foton jest 
pochłaniany przez elementy kanionu). Kondo, w odróżnieniu od Aidy, założył 
izotropowość odbić promieniowania słonecznego w kanionie, zastosował 
również inne formuły na obliczenie natężenia promieniowania bezpośredniego //, 
oraz rozproszonego ih. Były one jednak, podobnie jak w poprzednim przypadku, 
formułami bardzo prostymi (ryc. 5.5.2):

gdzie: r to współczynnik transmisji atmosfery równy 0,7. Kondo zastosował 
również inną formułę na samo obliczenie albedo efektywnego:

R = ( \ - a ) R i + aRm, (5.30)

_  A CdiJI 1 Ag
1+Ił  i + J ł  

h i/i

'd ir (5.31)

(5.32)

h = ( /о - Л ) ' sin (hs )• (0,66 -  0,32 sin(AJ )) • (0,5 + (0,4 -  0,3 • r) ■ sin( hs )),

(5.33)

a  (Nn-Fn)-I>4K<-F,)-ik 
N D Ih+Ns -ih

(5.34)

gdzie: ND i Ns to liczba fotonów promieniowania, odpowiednio, bezpośredniego 
i rozproszonego docierających do kanionu, a F o i F$ to liczba fotonów promie-



niowania, odpowiednio, bezpośredniego i rozproszonego, pochłoniętych przez 
kanion.

Trzeci algorytm, czyli algorytm RAK to analityczne rozwiązanie problemu 
odbić wielokrotnych promieniowania w kanionie ulicznym (Fortuniak, 2002, 
2003, 2006). Po nieskończonej liczbie odbić wielokrotnych całkowite promie-
niowanie słoneczne pochłonięte przez M  powierzchni wynosi:

M
A o, = Y j A<’

i = 1

gdzie: absorpcja Ait przez element i jest równa:

(5.35)

M
Л. = Д.(0) + ( 1 - а , . ) Х ^ Х ЛД*)

j -1 *=i

(5.36)

Promieniowanie całkowite, I  Rj, odbite przez każdy z elementów po nieskoń-
czenie wielu odbiciach może być opisane przez układ równań:

1 , i a,F3l, ... , &\Fmi 'иг, 4 4 ( 0 ) N

~aiF\2i 1 > — ®2̂ 32» ■" <~а2̂ М2 =
*2(0)

Л Л  о),

(5.37)

gdzie: a, -  albedo elementu i, Fv -  odpowiedni współczynnik widoku elementu i 
(Femitter,receiver), a R{0) = аД  -  promieniowanie odbite podczas pierwszego 
odbicia. A,{0) = (1 -  a ,)S, oznacza energię pochłoniętą podczas pierwszego od-
bicia (S, -  całkowite promieniowanie słoneczne docierające do powierzchni i). 
W modelu tym analizowany jest kanion nieskończenie długi, którego ściany 
i ulica zostały podzielone na elementy. Promieniowanie słoneczne docierające 
do każdego z elementów kanionu, Sh jest obliczane jako suma promieniowa-
nia rozproszonego i bezpośredniego z uwzględnieniem procesu „zacienienia”. 
Współczynniki widoku nieba (sky view factors) zostały obliczone z wykorzysta-
niem formuł zaproponowanych przez Johnsona i Watsona (Johnson i Watson, 
1984).
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Ryc. 5.5.1. Albedo efektywne modelu fizycznego powierzchni miejskiej w  wybranych dniach  
wiosny 2002 i 2003 roku. W pomiarach uwzględniono współczynnik H /W  =  1 oraz orientację 

kanionu NS  i WE. Linią przerywaną oznaczono albedo efektywne a* estym owane modelem Aidy,
Kondo, RAK oraz AKM

Fig. 5.5.1. Effective albedo ae/o f physical model o f  urban surface in selected days o f  spring 2002  
and 2003. Different values o f  H /W  ratio and NS,W E urban canyon orientation during measure-

ments considered. Dashed line indicates effective albedo estimated by Aida, Kondo, RAK and
AKM models



Opisane powyżej algorytmy przetestowano na danych albedo efektywnego 
modelu fizycznego zmierzonych w Łodzi (ryc. 5.5.1). Do testowania wykorzy-
stano dane albedo płaskiej powierzchni ceglanej oraz kanionów NS i WE
o parametrach geometrycznych H/W  = 1 oraz WK = 0,5 W. Podczas testowania 
jako albedo elementów przyjęto albedo czerwonej cegły równe 0,33 oraz 
szerokość geograficzną miejsca obserwacji, czyli budynku na Lipowej 88, 
<p = 51°45'. Z obliczeń wynika, że algorytmy Aidy i Kondo wprowadzają 
błędy w estymowanej zmienności aef. Modele te zaniżają estymowane albedo 
efektywne kanionu NS o ok. 0,05 oraz zawyżająje w przypadku kanionu WE, 
również o ok. 0,05. W przypadku algorytmu Aidy estymację przeprowadzono 
dwa razy, dla L f i  = 5000 (oryginalna liczba fotonów stosowana przez Aidę), 
przy której estymowana zmienność jest mocno nieregularna oraz dla 
L f i = 1 000 000. Podejście takie pozwoliło stwierdzić, iż przyczyną nieregu- 
lamości w estymowanym przebiegu była zbyt mała liczba generowanych 
fotonów a nie błędy w konstrukcji algorytmu, natomiast za zawyżanie i za-
niżanie odpowiedzialna jest zbyt prosta formuła 5.29 szacująca stosunek 
promieniowania rozproszonego do bezpośredniego w ciągu dnia. W przypadku 
algorytmu Kondo ograniczenie liczby dobić wielokrotnych do 20 nie wy-
daje się mieć istotnego znaczenia, w przeciwieństwie do, podobnie jak w przy-
padku algorytmu Aidy, zbyt uproszczonych formuł 5.32 i 5.33 szacującej 
stosunek I/Ji/,.

..........  Aida (D O Y 173)
-------Kondo (DO Y 173)

--------  Davies (D O Y 173)
.......... Aida (D O Y 356)
-------Kondo (D O Y 356)
--------  Davies (DO Y 356)

4 6  8 10 12 14 16 18 20  

[godz.]

Ryc. 5.5.2. Stosunek promieniowania rozproszonego do bezpośredniego Ih 22 czerwca 
(DO Y  =  173) i 22 grudnia (D O Y  -  356) liczony według formuł Aidy, Kondo oraz Daviesa

Fig. 5.5.2. Proportion between diffuse ih and direct Д solar radiation in 22nd o f  June (D O Y  =  173) 
calculated with Aida, Kondo and Davis formulas



Na rycinie 5.5.2 widać, że obie proste formuły zastosowane przez Aidę
i Kondo szacują większy udział promieniowania rozproszonego w promienio-
waniu całkowitym, w porównaniu do formuły Daviesa (dla lepszego zobrazo-
wania przedstawiono stosunek odwrotny czyli /*//*). Dotyczy to zwłaszcza pory 
zimowej. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż w porównaniu do formuły 
Daviesa godziny poranne i wieczorne charakteryzują się wielokrotnie większym 
udziałem promieniowania rozproszonego, co również może generować błędy, 
albo, zwłaszcza w godzinach porannych i późnowieczomych, prowadzić do 
niemożności obliczenia aef  kanionu miejskiego (/*//* może wtedy dążyć do 
nieskończoności).

Algorytmy AKM i RAK prawidłowo estymują albedo efektywne w oma-
wianych przypadkach. Widać więc, jak bardzo istotny jest problem uwzględnie-
nia nieograniczonej liczby odbić wielokrotnych promieniowania wewnątrz 
badanej struktury, jak również, a może przede wszystkim, zastosowanie odpo-
wiednich formuł do obliczania relacji promieniowania bezpośredniego do 
rozproszonego. Należy tu zaznaczyć, że o ile algorytmy AKM i RAK dają 
identyczne rezultaty, o tyle AKM posiada pewną wadę w postaci mniejszej 
efektywności numerycznej -  obliczenia modelem wykorzystującym metodę 
Monte Carlo trwają kilkakrotnie dłużej. Niewątpliwą zaletą algorytmu AKM jest 
za to jego prosta konstrukcja, niewymagająca obliczania dodatkowych parame-
trów takich jak, w przypadku modelu RAK, współczynnik widoku nieba dla 
każdego z segmentów ściany czy ulicy kanionu.



6. Zastosowanie algorytmu numerycznego AKM 
do analizy wpływu parametrów fizycznych 
i geometrycznych kanionu miejskiego 
na jego albedo efektywne

Kanion miejski jest stosunkowo prostą generalizaeją typowych struktur miej-
skich, a jego efektywne albedo zależy od kilku parametrów takich jak: albedo 
powierzchni kanionu, azymut ulicy czy współczynnik szerokości do wysokości 
ulic. Istnieje jednak praktycznie nieskończona liczba kombinacji tych parame-
trów, co prowadzi do złożonej zmienności albedo efektywnego zarówno w cyklu 
dobowym jak i rocznym. Zmienność ta stosunkowo trudno poddaje się generałi- 
zacji. W celu określenia roli poszczególnych parametrów poniżej przedstawiono 
wyniki symulacji algorytmem AKM kilku ich wybranych kombinacji. Zbadano 
wpływ albedo elementów kanionu (ścian i ulicy), jego orientacji, azymutu i wy-
sokości Słońca oraz geometrii kanionu na jego albedo efektywne ak. Przeanali-
zowano również zmienność ak podczas dni z pełnym zachmurzeniem oraz zna-
czenie zmian udziału natężenia promieniowania rozproszonego w ciągu pogod-
nego dnia, tzn. zbadano czy pominięcie promieniowania rozproszonego w pro-
mieniowaniu całkowitym w dniu pogodnym generuje błędny wynik estymacji.

Odmienny charakter albedo efektywnego kanionu ulicznego w stosunku do 
płaskiej powierzchni ujawniły już pomiary przedstawione w rozdz. 4. W ba-
danych przypadkach odbyło zawsze niższe ze względu na ograniczenie dopływu 
promieniowania całkowitego przez ściany kanionu, nie oznacza to jednak, że 
taka sytuacja występuje zawsze. Zastosowanie algorytmu numerycznego pozwo-
liło, między innymi, na identyfikację takich cech kanionu miejskiego, które 
podwyższają jego albedo efektywne, a więc ograniczają zdolność do pochłania-
nia promieniowania słonecznego.

W pierwszej kolejności przeanalizowano wpływ parametrów fizycznych 
(albedo ścian am i am oraz ulicy aw, azymut kanionu Ak) i geometrycznych 
(szerokość ulicy W, wysokość ścian H) kanionu miejskiego. Podczas badań 
uwzględniono zmienną w ciągu dnia wysokość Słońca hs, jego azymut As oraz 
proporcję między promieniowaniem bezpośrednim //, i rozproszonym ih dociera-
jącym do kanionu podczas typowego pogodnego dnia.

Najprostszy z analizowanych przypadków zakłada równe wartości albedo 
ścian i ulicy kanionu. Na ryc. 6.1 przedstawiono wartość albedo efektywnego ak 
kanionu o albedo elementów am = a^=  am = 0,2, 0,4, 0,6 i 0,8 w kanionie
o azymucie AK prostopadłym (ryc. 6.1 lewy) i równoległym (ryc. 6.1 prawy) do



azymutu Słońca As w funkcji parametru II/W. W obliczeniach uwzględniono 
wysokości Słońca równe 20, 35 , 50, 65 , 80 oraz wzrastający wraz z wysoko-
ścią Słońca hs udział promieniowania bezpośredniego Ą w promieniowaniu 
całkowitym

Prom ieniowanie 
bezpośrednie lh

--------------------- f t,  = 20°

-------------------  ft, = 35°

-------------------  ft, = 50°

-------------------  ft, = 65°

-------------------  ft, = 80°

Promieniowanie 
całkow ite K i

ft, = 20 i ifjlf! = 0.337

----------  ft,=  35°;/ń//ń =0 .193

............  ft,=  50°;y/„  =0 .145

............  h. = 65°: =0.123

............  ft, = 80°; y ih =0 .114

1

Promieniowanie 
rozproszone /„

Ryc. 6 .1. Estymowane modelem AKM albedo efektywne kanionu m iejskiego ak prostopadłego 
(lew y rysunek) i równoległego (prawy rysunek) do azymutu Słońca, w funkcji parametru H/W. 

Założono równe wartości albedo elem entów kanionu (am  = a,r = am  =  0.2, 0,4, 0,6 i 0,8). 
Uwzględniono promieniowanie bezpośrednie /* i całkowite K [  docierające do kanionu oraz różne 

wysokości Słońca hs. Czarna ciągła linia z kropkami reprezentuje zależność ak od H/W  dla 
promieniowania słonecznego rozproszonego /'/,

Fig. 6.1. Effective albedo o f urban canyon a* estimated by AKM model perpendicular (left) and 
parallel (right) to the Sun azimuth in relation with H/W  ratio. Equal values o f canyon elements  
(aHi = a w = a m  =  0,2, 0,4, 0,6 i 0,8) assumed. Direct Ih and total K [  solar radiation reach the 
canyon and different Sun heights hs considered. Black solid line with dots represents relation 

between a* and H /W  ratio for diffuse solar radiation i*



Na rycinie porównano zmiany albedo efektywnego ak przy uwzględnieniu tylko 
promieniowania bezpośredniego Ih (szare linie ciągle), rozproszonego ih (czarna 
linia z kropkami) oraz promieniowania całkowitego (szare linie przerywane). 
Zmienność ak przy założeniu występowania tylko promieniowania rozproszone-
go można interpretować jako jego zmienność przy całkowitym zachmurzeniu 
(brak promieniowania bezpośredniego //,). Z kolei przedstawione na rycinie 
zmiany ak przy uwzględnieniu jedynie Д mają na celu wykazanie, że takie 
uproszczenie w wielu przypadkach może być źródłem błędów.

Krzywe przedstawione na rycinie 6.1 pozwalają przede wszystkim na iden-
tyfikację ogólnej zależności, z której wynika, że intensywność pochłaniania 
promieniowania słonecznego przez kanion miejski o albedo ścian równym 
albedo ulicy, związana jest przede wszystkim z jego geometrią. Najogólniej 
można więc stwierdzić, że zwężaniu kanionu (wzrostowi parametru H/W) 
towarzyszy spadek jego albedo efektywnego. Dokładniejsza analiza pozwala 
jednak na stwierdzenie, że zmiany albedo efektywnego ak są efektem złożono- 
nego oddziaływania wszystkich parametrów. Na szczególną uwagę zasługuje 
związek między wysokością Słońca a geometrią kanionu, który decyduje o stop-
niu jego zacienienia (6.2).

Ryc. 6.2. Warianty oświetlenia kanionu ulicznego przez promienie słoneczne  

Fig. 6.2. Variants o f  urban canyon illumination by the solar beam

Jako szczególny należy uznać przypadek, kiedy Słońce oświetla całkowicie 
jedną ścianę kanionu, pozostawiając w cieniu inne jego elementy (ryc. 6.2, 
środkowy). Wysokość Słońca spełnia wtedy warunek:

f

^ = arctg [  — sin(^5-^Af) (6 .1)



Zdecydowanie częściej wysokość jest większa, w efekcie czego promieniowanie 
bezpośrednie //, pada nie tylko na ścianę, lecz oświetla również część ulicy 
(ryc. 6.2, prawy) lub mniejsza, i cała ulica pozostaje w cieniu a oświetlony jest 
tylko fragment ściany (ryc. 6.2, lewy). W pierwszym przypadku zacieniony 
fragment ulicy ma szerokość:

wd = H c tg (h s)-sin(As - A K), (6.2)

a w drugim wysokość cienia na ścianie określić można jako:

sin ( Aę — AK j

W przypadku, kiedy azymut Słońca pokrywa się z azymutem ulicy, promienio-
wanie bezpośrednie pada wzdłuż kanionu i oświetlona jest cała ulica. Problem 
stopnia zacienienia kanionu jest niezwykle ważny, ponieważ decyduje o tym 
w jakim stopniu elementy kanionu poddane są oddziaływaniu promieniowania 
bezpośredniego Ą. Podczas pierwszego odbicia następuje rozproszenie i promie-
niowanie bezpośrednie Ih ściśle związane z azymutem Słońca staje się promie-
niowaniem rozproszonym, odbijanym lub pochłanianym przez elementy ka-
nionu. Od geometrii kanionu, a dokładniej od współczynnika widoku jego części 
niezacienionej (Fortuniak, 2003), zależy więc jaka część promieniowania bez-
pośredniego //, po pierwszym odbiciu zostanie rozproszona w kierunku nieba, 
a jaka weźmie dalej udział w procesie odbić wielokrotnych, obniżających albedo 
efektywne kanionu miejskiego. Zacieniony fragment kanionu jest izolowany na 
promieniowanie bezpośrednie //„ a promieniowanie rozproszone ih dociera doń 
w dwojaki sposób: jako promieniowanie rozproszone będące częścią promie-
niowania całkowitego oraz będące efektem odbić wielokrotnych promieniowa-
nia wewnątrz kanionu.

Przedstawione powyżej różnice w charakterze insolacji kanionu przy róż-
nych wysokościach Słońca mają istotny wpływ na albedo efektywne kanionu 
ulicznego ak niezależnie od jego cech geometrycznych. Jeżeli promienie 
słoneczne padają prostopadle do kanionu (Л5_1_ AK, ryc. 6.1, lewy), to niezależnie 
od wartości albedo elementów kanionu, na krzywych obrazujących spadek ak 
dla coraz węższego kanionu w pewnym momencie pojawia się załamanie. 
W szerokim kanionie, o parametrze H/W mniejszym niż 1, nawet przy niewiel-
kiej wysokości Słońca hs, oświetlona przez promieniowanie bezpośrednie jest 
cała ściana i duży fragment ulicy. Ponieważ współczynnik widoku niezacienio-
nej części kanionu jest stosunkowo wysoki, promieniowanie bezpośrednie, które 
nie zostało pochłonięte podczas pierwszego odbicia, jest w przeważającej części 
odbijane w kierunku nieba. Przeważające w promieniowaniu całkowitym przy



niskich wysokościach Słońca promieniowanie rozproszone, które nic zostało 
pochłonięte podczas pierwszego odbicia jest również, ze względu na dużą 
szerokość kanionu instensywnie odbijane w kierunku nieba. Albedo efektywne 
ak szerokiego kanionu jest więc tylko nieznacznie niższe od albedo płaskiej 
powierzchni. Dla coraz węższych kanionów, przy niewielkiej wysokości Słońca 
hs, oświetlony bezpośrednio fragment ulicy staje się coraz mniejszy, konse-
kwencją czego jest zmniejszanie się współczynnika widoku nieba tej części 
kanionu. W efekcie, po pierwszym odbiciu kanion pochłania coraz więcej 
promieniowania bezpośredniego i rozproszonego a jego a* szybko się obniża. 
Pochłanianie zwiększa się, kiedy kanion jest na tyle wąski, że cała ulica znajduje 
się w cieniu, a współczynnik widoku nieba niezacienionej ściany przyjmuje 
bardzo niską wartość. W przypadku jeszcze węższych kanionów promieniowa-
nie bezpośrednie pada już tylko na ścianę a współczynnik niezacienionego 
fragmentu rośnie i dąży do 0,5. Dla bardzo wąskich kanionów ich głębokość 
przestaje więc mieć znaczenie, ponieważ promieniowanie bezpośrednie pada 
tylko na bardzo niewielki górny fragment ściany a do głębszych partii kanionu 
dociera tylko promieniowanie rozproszone. Takie kaniony silnie pochłaniają 
promieniowanie słoneczne, a ich albedo efektywne osiaga bardzo niską wartość, 
która dla kanionów o bardzo wysokim współczynniku H/W  jest stała. Charakte-
rystyczne załamanie krzywych obrazujących zależność między ak a głębokością 
kanionu (ryc. 6.1, lewy) pojawia się, kiedy promieniowanie bezpośrednie pada 
dokładnie na całą ścianę kanionu a jego ulica jest w całości zacieniona. Takie 
warunki insolacyjne w kanionie kształtują się podczas oddziaływania promie-
niowania bezpośredniego padającego pod kątem hs = aictga(H/W), tym więk-
szym im głębszy jest kanion. Opisane warunki pojawiają się w kanionie o H/W 
równym 0,37 (gdy hs = 20°), 0,7 (hs = 35°), 1,2 (hs = 50°), 2,14 (hs = 65°) i 5,67 
(hs = 80°). Przy niewielkiej wysokości Słońca, rzędu 20°, kaniony o parametrze 
H/W > 0,37 mają porównywalne wartości albedo efektywnego (ryc. 6.1, lewy), 
w przeciwieństwie do sytuacji, kiedy promieniowanie słoneczne pada prostopa-
dle do osi kanionu pod dużym kątem, np. 65°. Szczególnie wyraźnie zależność ta 
widoczna jest dla systemów o niskim albedo ścian i ulic, pochłaniających silnie 
promieniowanie rozproszone wewnątrz kanionu (ryc. 6.1, lewy, dolna grupa 
krzywych). W przypadku, kiedy As || AK załamanie krzywych obrazujących 
zależność między albedo efektywnym kanionu a* a jego przy wzrastającym 
parametrze H/W  nie jest obserwowane (ryc. 6.1, prawy). Przy takiej orientacji 
kanionu nie są obserwowane zmiany w jego zacienieniu. Niezależnie od 
wysokości Słońca promieniowaniem bezpośrednim oświetlona jest tylko ulica, 
która odbija je w kierunku ścian i nieba. Dla coraz węższych kanionów promie-
niowanie odbijane przez ulicę w kierunku ścian jest coraz silniej pochłaniane, 
następuje obniżanie albedo efektywnego. Dla kanionów o H/W  wyższym niż 2, 
widoczną rolę pełni wysoki udział promieniowania rozproszonego ih w pro-
mieniowaniu całkowitym przy małych wysokościach Słońca (przy hs = 20°,



4 stanowi około 34% ЛТ4). Docierające z całej hemisfery 4, pada wówczas na 
wszystkie fragmenty kanionu, w tym górne części ścian, charakteryzujące się 
wartościami współczynnika widoku nieba nieco mniejszymi od 0,5 i odbija-
jącymi promieniowanie w kierunku nieba, co podwyższa albedo efektywne ak
o kilka procent. Przy dużych wysokościach Słońca i małym udziale 4 w K i  
(przy hs = 60°, 4 stanowi już tylko około 12% A'I) a wartość albedo efektywne-
go jest niezależna od wysokości Słońca.

Kaniony o niskich wartościach albedo ścian i ulicy intensywniej pochłaniają 
promieniowanie słoneczne (ryc. 6.1), przy czym dla kanionu prostopadłego do 
azymutu Słońca można zaobserwować pewne różnice uzależnione od wysokości 
Słońca. W przypadku kanionu o orientacji AK 1  As, wysokości ścian równej 
szerokości ulicy (H/W= 1) i albedo elementów атжт równych 0,8, wysokości 
Słońca hs = 80° albedo efektywne ak stanowi 73% albedo płaskiej powierzchni. 
Dla niższych wysokości Słońca wartości te wynoszą 72, 70, 72 i 74% dla, 
odpowiednio, hs = 65°, 50°, 35° i 20°. Albedo efektywne w tym przypadku 
początkowo spada wraz ze spadkiem hs, ale poniżej 50° ponownie wzrasta. 
Zjawisko to jest efektem opisanych wcześniej zmian w zacienieniu ulicy, 
wartości współczynnika widoku nieba części niezacienionej oraz zmian udziału 
promieniowania rozproszonego w promieniowaniu całkowitym docierającym 
do kanionu. Obserwowane jest również, gdy elementy kanionu charakteryzują 
się niższym albedo ścian i ulicy, z tym, że pochłanianie promieniowania staje 
się silniejsze i (przy H/W=  1) albedo efektywne kanionu stanowi 54-60% 
( a H\,w.H2 = 0,6) albedo powierzchni płaskiej, 44-51% (aH\,wjn = 0,4), oraz tylko 
37-44% gdy aH\,w.H2 ~ 0,2. Węższe kaniony (o H/W  > 1) przechwytują promie-
niowanie całkowite bardziej intensywnie, przy czym im większa wysokość 
Słońca nad horyzontem tym albedo efektywne jest niższe. Dla H/W= 3 oraz 
an\,w,H2 = 0,8 i wysokości Słońca hs = 20° albedo efektywne kanionu stanowi 
62% albedo powierzchni płaskiej. Wraz ze wzrostem hs wartość albedo efek-
tywnego ak spada i wynosi 59% (gdy hs = 35°), 55% (hs = 50°), 48% (hs = 65°) 
oraz tylko 42% dla wysokości Słońca hs = 80°. Kanion o albedo ścian i ulic 
°H\,w,m -  0,2 pochłania promieniowanie zdecydowanie silniej -  albedo efek-
tywne stanowi, przy H /W -  3 i wysokości Słońca hs = 80° tylko 17%. Silne 
pochłanianie promieniowania przez kanion o niskich albedo ścian i ulicy jest 
również obserwowane, gdy azymut struktury jest równoległy do As- Dla kanionu
0 H/W= 1 i й/л.и'./л = 0,8, 0,6, 0,4 i 0,2, ak stanowi, odpowiednio, 73, 59, 50
1 45% albedo płaskiej powierzchni, podczas gdy dla kanionu węższego 
(H/W= 3) stanowi 40, 27, 22 i 19%.

Przedstawione na ryc. 6.1 krzywe zależności albedo efektywnego ak od pa-
rametru H/W  obliczone z uwzględnieniem tylko promieniowania bezpośredniego 
h  (linie ciągle) obrazują jak istotne jest prawidłowe oszacowanie stosunku i,JIh 
dla danej wysokości Słońca. Przy hs = 20° i H/W  kanionu rzędu 3, nieuwzględ-
nienie promieniowania rozproszonego ih w promieniowaniu całkowitym K i  
zawyżyłoby wynik o około 4%. Z kolei obliczenia przeprowadzone dla promie-



niowania rozproszonego obrazują zależność między albedo efektywnym od 
geometrią kanionu podczas pełnego zachmurzenia nieba (ryc. 6.1, czarne linie 
z kropkami). Również w takiej sytuacji, pochłanianie promieniowania jest tym 
większe im węższy jest kanion. Ponadto, ze względu na brak promieniowania 
bezpośredniego, a tym samym brak zmian w zacienieniu kanionu, albedo 
efektywne ak, jest niezależne od wysokości Słońca i orientacji kanionu. Podob-
nie jak w przypadku dnia pogodnego, pochłanianie energii jest silniejsze 
w kanionie o niższych albedo ścian i ulicy. Dla kanionu o H/W -  1 i albedo ścian
i ulicy aH\,w.m ~ 0,8, 0,6, 0,4 i 0,2, albedo efektywne ak stanowi, odpowiednio, 
72, 57, 47 i 41% albedo płaskiej powierzchni, podczas gdy dla kanionu węższe-
go (H/W = 3) stanowi, odpowiednio, 51, 38, 31 i 27%.

Kanion miejski o identycznych wartościach albedo ścian i ulicy pozwala na 
szczegółową analizę wpływu cech geometrycznych kanionu na jego albedo 
efektywne, jednak stosunkowo rzadko występuje w rzeczywistych strukturach 
miejskich. Albedo ulicy w większości przypadków różni się od albedo ścian, 
dlatego przeprowadzono obliczenia dla rzeczywistych wartości albedo elemen-
tów kanionu (ryc. 6.3) zaczerpniętych z wyników pomiarów opisanych w li-
teraturze (załącznik, tab. II). Za albedo ulicy aw przyjęto 0,1 (albedo asfaltu), 
0,27 (albedo betonu) oraz 0,32 (albedo kamienia), a jako albedo ścian am>tn- 
0,16 (albedo typowego okna), 0,32 (albedo brązowej cegły) oraz 0,65 (albedo 
powierzchni pokrytej jasnym tynkiem). Obliczenia przeprowadzone dla kombi-
nacji powyższych parametrów pozwoliły na uzyskanie dziewięciu przypadków, 
wśród których osiem charakteryzuje się aH]ja ^ a w. Rozpatrzono najczęściej 
spotykany w rzeczywistej zabudowie przypadek kiedy ulica charakteryzuje się 
wyraźnie niższym albedo w porównaniu ze ścianami, jak również kombinacje 
zakładające silniejsze pochłanianie promieniowania przez ściany niż przez ulicę 
(ryc. 6.3). W analizie skoncentrowano się nad ciekawszym przypadkiem, kiedy 
kanion jest prostopadły względem azymutu Słońca.

Albedo efektywne ак kanionu ulicznego o zróżnicowanym albedo ścian
i ulicy jest, podobnie jak w omawianych poprzednio przypadkach, uzależnione 
od zmieniającego się wraz ze zmianami wysokości Słońca hs stopnia zacienienia 
ulicy, lecz niejednorodna zdolność do odbijania promieniowania słonecznego 
powierzchni cząstkowych może proces pochłaniania promieniowania przez 
kanion istotnie modyfikować. Z wyników obliczeń przedstawionych na ryc. 6.3 
wynika również, że oprócz tego, który z elementów silniej obija promieniowa-
nie, istotne jest też, jak duża jest różnica między albedo ścian ац\,т. i ulicy aw. 
Pokrycie ulicy asfaltem, gdy albedo ścian jest niewiele wyższe (ryc. 6.3, górny 
rząd, po lewej) powoduje bardzo silne pochłanianie promieniowania, przy czym 
albedo efektywnego kanionu jest tym niższe im węższy jest kanion. Ze względu 
na bardzo niskie albedo elementów, pochłanianie promieniowania przez kanion 
jest tak silne, że wpływ wysokości Słońca jest bardzo niewielki, co powoduje, że 
w kanionie o H/W = 3 różnice aK dla skrajnych wysokości Słońca nie przekra-
czają 0,03.
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Ryc. 6.3. Estymowane modelem AKM albedo efektywne kanionu miejskiego ak prostopadłego do  
azymutu słońca, w  funkcji parametru H/W. Uwzględniono różne wartości albedo elementów  

kanionu aHU a w i a m , promieniowanie całkowite K [  docierające do kanionu oraz różne wysokości 
Słońca Aj. Linie szare obrazują zależność między ak i H /W  przy całkowitym zachmurzeniu

(4 = 100%)

Fig. 6.3. Effective albedo o f  a* urban canyon perpendicular to Sun azimuth estimated by AKM 
model in relation with H /W  ratio. Different values o f  albedo o f  canyon elements aHUa w and am , 

total solar radiation K [  reach the canyon and different Sun heights hs considered. Grey lines 
indicates relation between a* and H /W  during overcast (/* =  100%)



Podobnie niewielkie są różnice albedo efektywnego kanionu przy skrajnych 
założonych hs, gdy asfalt na ulicy zostanie zastąpiony betonem (ryc. 6.3, środ-
kowy rząd, po lewej) lub kamieniem (ryc. 6.3, dolny rząd, po lewej). W takiej 
sytuacji albedo efektywne kanionu szerokiego, ze względu na wysoki współ-
czynnik odsłonięcia nieba i oświetlenie promieniowaniem bezpośrednim dużego 
fragmentu ulicy, jest dość wysokie. Albedo efektywne kanionów wąskich jest 
zdecydowanie niższe. Zmienność aK nabiera zupełnie nowych cech, gdy albedo 
ścian, np. pokrytych jasnym tynkiem o albedo równym 0,65, jest wyraźnie 
wyższe od albedo ulicy (ryc. 6.4, prawa kolumna). Najistotniejszą z nich jest 
podwyższona wartość albedo efektywnego kanionu, zwłaszcza przy niewielkim 
kącie padania promieni słonecznych. Jeżeli kontrast między albedo ścian i ulicy 
jest bardzo duży (albedo ścian aH\,m pokrytych białym tynkiem wyższe od 
albedo asfaltowej ulicy aw o 0,55, ryc. 6.3, górny rząd, prawy) podwyższona 
wartość albedo efektywnego obserwowana jest nawet przy bardzo wysokim 
kącie padania promieni słonecznych. Podwyższenie albedo efektywnego jest 
następstwem silnego odbijania promieniowania bezpośredniego przez bardzo 
jasną ścianę, co jest szczególnie intensywne przy niewielkiej wysokości Słońca, 
niezależnie od głębokści kanionu. W przypadku wąskich kanionów promienio-
waniem bezpośrednim oświetlany jest tylko górny fragment ściany o wartości 
współczynnika widoku nieba zbliżonej do 0,5, dlatego albedo efektywne aK 
kanionów o H/W > 1 przyjmuje stałą wartość. Ponieważ przy niewielkiej 
wysokości Słońca hs właśnie albedo ściany i współczynnik widoku nieba SVF 
górnego fragmentu ściany równego ~0,5, decydują ile energii dotrze do wnętrza 
kanionu, można pokusić się o stwierdzenie, że niezależnie od H/W kanionu, w 
takiej sytuacji aK ustabilizuje się na poziomie ~0,5amjn, co w przypadku ściany 
tynkowanej będzie wynosić -0,325 (ryc. 6.3, prawa kolumna). W warunkach 
dużego kontrastu między amjn i a.w podwyższone wartości aK były obserwo-
wane nawet dla hs = 65°, przy czym ustabilizowana wartość albedo efektywnego 
ponad dwukrotnie przekraczała wartość albedo powierzchni płaskiej. Wraz ze 
zmniejszaniem się kontrastu między albedo ścian аИ\,т. i ulicy aw podwyższe-
nie albedo efektywnego nie jest już tak wyraźne, ponieważ ulica intensywniej 
odbija promieniowanie, które, zwłaszcza w wąskim kanionie, jest pochłanianie 
przez ściany.

Warto podkreślić, że przy niewielkiej wysokości Słońca, albedo efektywne 
wąskiego kanionu o bardzo jasnych ścianach i asfaltowej ulicy jest o około 0,3 
wyższe w porówaniu z podobnym kanionem, ale o ścianach zbudowanych ze 
szkła. Tak duża różnica wskazuje, że możliwa jest ingerencja w zdolność struk-
tury do pochłaniania promieniowania słonecznego bez zmian jego cech geome-
trycznych. Zastosowanie odpowiednich materiałów budowlanych, a nawet odpo-
wiedniego koloru ścian i ulicy pozwala na obniżenie lub podwyższenie albedo 
efektywnego, a co za tym idzie umożliwia ingerencję w mikrolimat wnętrza 
struktur miejskich.



Podczas całkowitego zachmurzenia nieba promieniowanie całkowite w 100% 
składa się z promieniowania rozproszonego. W takiej sytuacji, przy założeniu
o izotropowości promieniowania rozproszonego, albedo efektywne jest nieza-
leżne od wysokości Słońca nad horyzontem (ryc. 6.4). Równomierne, izotro-
powe rozchodzenie się promieniowania rozproszonego /* powoduje, że żaden 
z elementów kanionu nie jest uprzywilejowany do silniejszego odbijania pro-
mieniowania, co prowadziłoby do podwyższania jego albedo efektywnego. 
Z obliczeń wynika, że tylko duży kontrast albedo ścian i ulicy (na korzyść ścian) 
powoduje podwyższanie ak wąskich kanionów podczas oddziaływania i*. Tylko 
odpowiednio duże albedo ścian spowoduje odbicie odpowiednio dużej ilości 
promieniowania w kierunku nieba, co podwyższy albedo systemu.

Opisane dotychczas wyniki symulacji numerycznych modelem AKM ob-
razują dużą zmienność w kształtowaniu się albedo efektywnego kanionu 
miejskiego ak przy różnych kombinacjach jego cech geometrycznych i fizycz-
nych, przy ustalonej wysokości i azymucie Słońca. Kolejnym krokiem była 
realizacja symulacji dziennego przebiegu ak przy uwzględnieniu zmieniającego 
się w ciągu dnia azymutu As, i wysokości Słońca hs oraz stosunku promienio-
wania rozproszonego do bezpośredniego »*//*. Przedstawiono również wyniki 
obliczeń przy założeniu, że promieniowanie całkowite ÂT-1 składa się tylko 
z promieniowania bezpośredniego //„ co miało na celu podkreślenie, jak duże 
błędy pojawiłyby się przy pominięciu przeważającego oddziaływania ii, przy 
niewielkich wysokościach Słońca h,. Pierwsze symulacje przeprowadzono dla 
kanionów o orientacji północ-południe i wschód-zachód oraz przy założeniu, 
że albedo ścian jest równe albedo ulicy aHl = aw = ащ = 0,2, 0,4 i 0,6, dzięki 
czemu uzyskano informacje o wpływie samej geometrii na dzienny przebieg 
albedo efektywnego struktury ak. Ponadto, obliczenia wykonano dla dwóch 
skrajnych sytuacji insolacyjnych -  przesilenia letniego 22 czerwca (ryc. 6.4) 
oraz zimowego 22 grudnia (ryc. 6.5). Już wstępna analiza uzyskanych wyni-
ków ujawnia, że azymut kanionu jest niezwykle ważnym czynnikiem wpływa-
jącym na dzienną zmienność intensywności pochłaniania promieniowania 
całkwoitego przez kanion miejski. Jak widać na rycinie 6.4 (oprócz rzędu 
dolnego) dla analizowanych azymutów ulicy, zmienność dzienna ak charakte-
ryzuje się symetrycznym względem godziny 12 lokalnego czasu słonecznego 
rytmem oraz występowaniem w ciągu dnia punktów ekstremalnych. Pojawiają 
się one w różnych porach dnia, w zależności od szerokości kanionu oraz, 
przede wszystkim, od dziennej zmienności zacienienia kanionu (ryc. 6.2), 
będącej efektem zmian wysokości i azymutu Słońca. W kanionach szerokich,
0 H/W  nieprzekraczających 0,5, maksimum albedo efektywnego ak występuje 
w południe, w związku z oddziaływaniem promieniowania bezpośredniego 
(stanowiącego o tej porze dnia około 88% ЛГ̂ ), padającego wzdłuż kanionu
1 oświetlającego całą ulicę.
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Przy wysokiej wartości współczynnika widoku nieba, jaką charakteryzuje 
się szeroka ulica, duża część promieniowania jest odbijana w kierunku nieba co 
podwyższa wartość ak. Minima albedo efektywnego ak obserwowane są dwu-
krotnie w ciągu dnia, przy czym wraz ze zwężaniem się kanionu symetrycznie 
zbliżają się do południa. Przy wzrastającej przed południem wysokości Słońca, 
promieniowanie bezpośrednie oświetla coraz większą część ściany, przy czym 
współczynnik widoku nieba części niezacienionej systematycznie spada, czego 
efektem jest systematyczne zmniejszanie się porcji energii odbijanej od ściany w 
kierunku nieba. Minimum pojawia się, gdy Słońce oświetla całą ścianę, po czym 
ak zaczyna rosnąć, wraz z oświetlaniem ulicy zaczyna rosnąć również współ-
czynnik widoku nieba niezacienionej części kanionu oraz natężenie promienio-
wania odbitego poza kanion. Odmienne dla różnych kanionów pory występowa-
nia minimów są konsekwencją wpływu parametru H /W -  im węższy kanion, tym 
wysokość Słońca musi być wyższa by oświetlić całą ścianę a potem ulicę. 
W kanionie wąskim (H/W >1) przebieg dzienny albedo efektywnego ak ma 
jednak nieco inny charakter. Po wschodzie Słońca, ak rośnie ze względu na 
intensywne oświetlenie górnego fragmentu ściany kanionu o współczynniku 
widoku nieba zbliżonym do 0,5 oraz powoli malejący z czasem udział promie-
niowania rozproszonego aż do maksimum około godziny 6 czasu miejscowego. 
Wraz z dalszym wzrostem wysokości Słońca mimo rosnącego wciąż udziału 
promieniowania bezpośredniego spada wartość współczynnika widoku nieba 
niezacienionej części ściany i albedo efektywne spada. W odróżnieniu od ka-
nionów szerokich, minimum ak pojawia się w południe, ponieważ, mimo iż o tej 
porze azymut Słońca pokrywa się z azymutem ulicy, kanion jest na tyle wąski, 
że przechwytuje w drodze odbić wielokrotnych większość promieniowania 
odbijanego od ulicy. Niezależnie od H/W promieniowanie słoneczne najsilniej 
pochłania kanion o niskim albedo ścian i ulicy, chociaż, oczywiście w kanionie 
wąskim, proces ten jest zdecydowanie intensywniejszy. W południe, albedo 
efektywne kanionu wąskiego (H/W= 3) stanowi tylko 19% = 0,2),
22% (amÆm  = 0,4) oraz 27% {aH\,wjn ~ 0,6) albedo płaskiej powierzchni. 
W wąskim kanionie obserwuje się również największe amplitudy ak w ciągu

Ryc. 6.4. Zm ienność dzienna albedo efektywnego kanionu miejskiego ak (estym owanego  
modelem AKM) o orientacji NS i WE w dniu 22 czerwca (D O Y  =  173). Założono takie same 
wartości albedo elementów kanionu (am = a w = am  =  0,2, 0,4 i 0,6) przy zmieniającym się  

parametrze H/W. Uwzględniono bezpośrednie (/*), całkowite (AfJ) oraz rozproszone (/*) promie-
niowanie słoneczne docierające do kanionu. Wartość 0 na osi poziomej reprezentuje południe

czasu m iejscowego

Fig. 6.4. Daily variability o f  effective albedo o f  urban canyon a* (estimated by AKM model) with  
NS and WE orientation in 22nd o f  June (DOY = 173). The same values o f  albedo o f  canyon  

elements (am  = a iv= am  = 0,2, 0,4 and 0,6) in relation with H /W  ratio were assumed. Direct (/*), 
total (ЛМ) and diffuse (/*) solar radiation reach the canyon considered. 0 on horizontal axis

represents local time noon



dnia, rzędu 0,05 (a.H\,w,H2 = 0,2), 0,09 (ct.H\,wm = 0,4) oraz 0,15 (um.wm = 0,6). 
W kanionie wąskim również bardzo istotną rolę pełni oddziaływanie promie-
niowania rozproszonego ih przy niewielkiej wysokości Słońca.

Albedo efektywne kanionu o takich samych parametrach ścian i ulicy, ale
o orientacji wschód-zachód, w dniu 22 czerwca charakteryzuje się nieco inną 
dzienną zmiennością w porównaniu z kanionem NS (ryc. 6.4, rząd drugi od 
dołu). Zmienność ta jest kształtowana przez podobne zależności między geome-
trią kanionu, wysokością Słońca hs oraz jego azymutem As w stosunku do 
azymutu kanionu А к. O ile jednak w kanionie o orientacji północ-południe, 
niezależnie od geometrii zawsze w południe As równe jest AK, o tyle w kanionie
o orientacji wschód-zachód azymuty są sobie równe dwa razy dziennie. Dlatego 
właśnie w kanionach szerokich (H/W  < 1) po wschodzie Słońca szybko kształtu-
je się pierwsze minimum, a wzrastającej wysokości Słońca hs towarzyszy 
skrócenie cienia na ścianie i oświetlenie przez Słońce ulicy. W tym momencie 
wyraźnie wzrasta wskaźnik widoku nieba i ak rośnie by osiągnąć maksymalną 
wartość, kiedy azymut Słońca pokrywa się z azymutem kanionu. Po osiągnięciu 
maksimum ak utrzymuje się na stałym poziomie lub w niewielkim stopniu 
maleje, co jest efektem małych zmian zacienienia ulicy podczas dużych wysoko-
ści Słońca hs w godzinach południowych. Po południu zmiany albedo efektyw-
nego ak odbywają się symetrycznie aż do zachodu Słońca. Przebieg ten ma 
odmienny charakter, kiedy kanion jest wąski (np. H/W = 3). Po wschodzie 
Słońca albedo efektywne początkowo rośnie by po osiągnięciu lokalnego maksi-
mum (przyczyny identyczne jak w przypadku kanionu o orientacji NS) szybko 
zmaleć, gdy promieniowanie bezpośrednie około 5 godzin przed południem 
pada wzdłuż kanionu. Wysokie ściany kanionu w dużej mierze pochłaniają 
promieniowanie odbite od ulicy i albedo efektywne ak osiąga minimum. Po 
około godzinie intensywność pochłaniania zaczyna spadać, ponieważ Słońce 
przestaje oświetlać ulicę na korzyść północnej ściany kanionu. Oświetlona część 
odznacza się większym współczynnikiem widoku nieba niż ulica, dzięki czemu 
większa ilość energii jest odbijana w kierunku nieba i w południe kształtuje się 
lokalne maksimum. Również w tym przypadku procesy pochłaniania promie-
niowania słonecznego najintensywniej zachodzą w wąskim kanionie o niskim 
albedo elementów, największe są w nim również amplitudy albedo efektywnego 
ak w ciągu dnia, rzędu 0,04 (awl,№  = 0,2), 0,09 (аН]ЖН2 = 0,4) oraz 0,15 
(°-H\,W,H2 ~ 0,6).

Gdyby 22 czerwca był dniem pochmurnym, to przy założeniu izotropowości 
promieniowania rozproszonego, ak byłoby niezależne od wysokości i azymutu 
Słońca oraz orientacji kanionu a jego wartość byłaby stała w ciągu dnia, oczy-
wiście tym niższa, im głębszy byłby kanion (ryc. 6.4, dolny rząd).

Podczas letniego przesilenia wysokość Słońca dla szerokości geograficznej 
Łodzi sięga 62° w południe, a dzień trwa około 16 godzin. Skrajnie odmiennymi



warunkami insolacyjnymi charakteryzuje się przesilenie zimowe, kiedy Słońce 
znajduje się nad horyzontem około 8 godzin krócej, a jego maksymalna wyso-
kość to niecałe 15°. Ze względu na diametralnie różne warunki solame w okresie 
zimowym, przeanalizowano dzienną zmienność ak dla przesilenia zimowego, 
przy identycznych wartościach albedo ścian i ulicy aH\ = ct,w -  a-m. ~ 0,2, 0,4, 
0,6, dla tych samych parametrów geometrycznych oraz orientacji kanionów 
(ryc. 6.5).

Niski kąt padania promieni słonecznych w ciągu całego dnia podczas prze-
silenia zimowego nie wpływa na ogólny charakter dziennego przebiegu albedo 
efektywnego w kanionie o orientacji północ-południe, ponieważ tak jak w 
przypadku przesilenia letniego rytm zacienienia ulicy jest taki sam. Ponieważ 
jednak dzień jest zdecydowanie krótszy, a Słońce nie wznosi się na tak dużą 
wysokość jak latem, zmiany ak zachodzą szybciej. Minima i maksima kształtują 
się na takim samym poziomie jak w warunkach letnich.

Odmienny charakter ma natomiast zmienność dzienna albedo efektywnego 
kanionu o orientacji wschód-zachód (ryc. 6.5, drugi rząd od dołu), która 
związana jest z innym niż w lecie rytmem zacienienia ulicy. W dniu przesilenia 
zimowego azymut wschodu Słońca jest większy od 90°, podczas gdy o zacho-
dzie jest mniejszy niż 270°, dlatego przez cały dzień ulica kanionu wąskiego jest 
zacieniona i nie pada na nią promieniowanie bezpośrednie. Po wschodzie Słońca 
promieniowanie słoneczne pada od razu na północną ścianę kanionu. Z kolei, 
jeżeli kanion jest bardzo szeroki (H/W  rzędu 0,1), cień bardzo szybka znika ze 
ściany i wraz z coraz intensywniejszym oświetlaniem ulicy albedo efektywne ak 
zaczyna rosnąć, by osiągnąć maksimum w południe. Jeżeli struktura jest bardzo 
wąska (H/W > 2), niewielkie po wschodzie Słońca wartości ak, rosną by 
osiągnąć maksimum w południe. Po wschodzie Słońca oświetlony jest tylko 
górny fragment północnej ściany, ale udział promieniowania rozproszonego jest 
tak duży, że pochłanianie promieniowania przez wąski kanion jest bardzo 
intensywne. Wraz ze wzrostem wysokości Słońca hs maleje cień na ścianie 
a rośnie udział promieniowania bezpośredniego. Przy niewielkim hs przez cały 
dzień, współczynnik widoku nieba niezacienionego fragmentu ściany jest na tyle 
wysoki, że zwiększa to porcję energii odbijanej w kierunku nieba i wpływa na 
ukształtowanie się maksimum w południe. Podczas przesilenia zimowego rytm 
zmian zacienienia elementów kanionu jest mało wyraźny a efektem tego są 
niższe amplitudy ak, w ciągu dnia, które osiągają wartości od 0,02 (aH\ WH2 = 0,2) 
do 0,05 (aH\,w,Hi = 0,6). Amplitudy w kanionie NS są zdecydowanie wyższe
i wnoszą odpowiednio 0,05 i 0,11.

Gdyby dzień przesilenia zimowego był dniem pochmurnym (ryc. 6.5, dolny 
rząd), albedo efektywne, niezależne jak już wspomniano od wysokość i azymutu 
Słońca oraz orientacji kanionu, przyjęłoby przez cały dzień wartość stałą tym 
niższą im węższy byłby kanion miejski.
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Podobnie jak w przypadku studiów nad pochłanianiem promieniowania przez 
kanion zorientowany prostopadle do azymutu Słońca, również w badaniach 
dobowej zmienności albedo efektywnego celową wydaje się analiza kanionu o ścia-
nach i ulicy o różnym albedo ац\, am Ф aw (ryc. 6.6). Rozpatrzono dwa skrajne 
przypadki, pierwszy, gdy zbudowana z kamienia ulica kanionu (aw — 0,32) odbija 
promieniowanie słoneczne intensywniej niż ściana zbudowana z szyb okiennych 
(ан\.т= 0,16) oraz drugi, odwrotny, kiedy asfaltowa ulica (aw= 0,1) silniej 
pochłania energię słoneczną niż jasne, otynkowane ściany (aH \jn ~ 0,65).

Przeprowadzone symulacje wskazują że zróżnicowanie albedo ścian i ulicy 
powoduje duże urozmaicenie dziennego przebiegu albedo efektywnego w ciągu 
dnia, niezależnie od jego orientacji. W dniu przesilenia letniego (ryc. 6.6, 
pierwsza kolumna od lewej) i zimowego (ryc. 6.6, trzecia kolumna od lewej), 
w kanionie o albedo ulicy wyższym niż ścian, tylko niektóre aspekty zmienności 
a* wykazują różnice w stosunku do kanionu o identycznym albedo powierzchni 
cząstkowych. W kanionach o orientacji NS i H/W  nie przekraczającym 1, 
zróżnicowanie albedo ścian i ulicy nie wpłynęło na zmianę pór pojawiania się 
minimów i maksimów ak w ciągu dnia, ponieważ decyduje o tym geometria 
kanionu. Większy jest natomiast zakres wahań albedo efektywnego (wyraźniej 
zarysowane maksima), co jest z kolei efektem silnego odbijania promieniowania 
przez szeroką ulicę w południe, przy stosunkowo niewielkim pochłanianiu 
promieniowania przez ciemniejsze ściany. Z kolei w kanionach wąskich, o H/W 
równym 2 i więcej, maksymalna wartość albedo efektywnego pojawia się w po-
łudnie. W tym momencie uwidacznia się rola podwyższonego albedo ulicy, 
która odbijając więcej energii niż ściany niweluje pochłanianie przez nie 
promieniowania a natężenie promieniowania odbitego w kierunku nieba jest 
relatywnie większe. Podobnie wpływ podwyższonego albedo ulicy na albedo 
efektywne ak kanionu ulicznego przejawia się przy orientacji wschód-zachód. 
Istotne zmiany w porównaniu z kanionem o tym samym albedo powierzchni 
cząstkowych (oprócz większego zakresu wahań ak w ciągu dnia) zaobserwowa-
no w strukturach wąskich, o H/W  większym niż 1, podczas przesilenia letniego. 
Przejawiają się one w występowaniu lokalnych maksimów około 5 godzin przed
i po południu, wywołanych również przez intensywnie odbijającą promieniowa-
nie słoneczne ulicę, kiedy azymut Słońca pokrywa się z azymutem ulicy.

Ryc. 6.5. Zmienność dzienna albedo efektywnego kanionu miejskiego a* (estymowanego modelem  
AKM) o orientacji NS i WE w dniu 22 grudnia (D O Y =  356). Założono takie same wartości albedo 

elementów kanionu (am  =  a w = am  =  0,2, 0,4 i 0,6) przy zmieniającym się parametrze H/W. 
Uwzględniono bezpośrednie (/*), całkowite (K I) oraz rozproszone (/*) promieniowanie słoneczne  

docierające do kanionu. Wartość 0 na osi poziomej reprezentuje południe czasu miejscowego

Fig. 6.5. Daily variability o f  effective albedo o f  urban canyon a* (estimated by AKM model) with 
NS and WE orientation in 22nd o f December (D O Y =  356). The same values o f  albedo o f canyon  
elements (am = a w = aK  =  0,2 , 0,4 and 0,6) in relation with H/W  ratio were assumed. Direct (Д), 

total (A'J.) and diffuse (f*) solar radiation reach the canyon considered. 0 on horizontal axis
represents local time noon



H W *  О 1 
H/W *  0 2 

H/W -  O 5

HW-- 1 
MW»2 
H /W ’  3

DOY 173 DOY 173 DOY 356 DOY 356
0.4

0.3 

a 0.2 

0.1 

o
04

0 3 

a 0.2 

0.1 

o
-8 -4 0 4 8 - 8 - 4  0 4 8 -8 -4 0 4 8 -8 -4 0 4 8 

[godz] [godz] [godz] [godz)

«■*»*# kanion NS
« * • 0  3 2

 ^

Ryc. 6.6. Zmienność dzienna albedo efektywnego kanionu m iejskiego ak (estym owanego  
modelem AKM) o orientacji NS i WE w dniu 22 czerwca (D OY  = 173) i 22 grudnia (D O Y  =  356).

Założono różne wartości albedo elementów kanionu a lt- i am  przy zmieniającym się 
parametrze H/W. Uwzględniono całkowite promieniowanie słoneczne K [  docierające do kanionu. 

Wartość 0 na osi poziomej reprezentuje południe czasu miejscowego

Fig. 6.6. Daily variability o f  effective albedo o f  urban canyon a* (estimated by AKM model) with  
NS and WE orientation in 22nd o f  June (D O Y =  173) and 22nd o f  December (D OY  = 356). Different 
values o f  albedo o f  canyon elements am , a m am  in relation with H /W  ratio were assumed. Direct 

(//,), total (ATJ.) and diffuse (</,) solar radiation reach the canyon considered. 0 on horizontal axis
represents local time noon

Więcej różnic w dziennym przebiegu albedo efektywnego kanionu uliczne-
go ak można zaobserwować, gdy albedo ścian jest zdecydowanie wyższe niż 
albedo ulicy (a#t, am > aw, ryc. 6.6, 2 i 4 kolumna od lewej). Przede wszystkim 
tak duży kontrast albedo powierzchni cząstkowych na korzyść ścian, powoduje 
odwrócenie zależności między albedo efektywneym ak a H/W  kanionu. Nieza-
leżnie od orientacji oraz pory roku, zwężaniu kanionu towarzyszy bowiem 
wzrost albedo efektywnego struktury. W kanionie o orientacji NS, niezależnie 
od pory roku, albedo efektywne początkowo rośnie tym silniej im węższy jest 
kanion. Za zjawisko to odpowiedzialna jest jasna, silnie odbijająca promienio-
wanie ściana, a dokładniej, jej górny fragment oświetlany przez padające pod 
bardzo niskim kątem promieniowanie bezpośrednie. Przy współczynniku 
widoku nieba bliskim 0,5, fragment ten odbija intensywnie promieniowanie 
słoneczne, ale im kanion węższy, tym mniej promieniowania kierowane jest do 
jego wnętrza. Albedo efektywne osiaga maksimum, kiedy wraz ze wzrostem



wysokości Słońca, oświetlona zostaje również ciemna intensywnie pochłaniają-
ca energię ulica, przy czym im kanion węższy tym później pojawia się maksi-
mum. Następnie aż do południa następuje spadek ak, które osiąga minimum 
w południe, kiedy azymut Słońca As pokrywa sięz azymutem kanionu A/c, a cała 
ulica jest oświetlona. W tym czasie pochłanianie promieniowania przez kanion 
jest najintensywniejsze i jest tym silniejsze im kanion jest węższy, co powoduje 
zmniejszenie współczynnika widoku nieba ulicy. Dalszy bieg albedo efektywne-
go jest symetryczny aż do zachodu Słońca. Podobną „inwersję” zmienności ak 
można zaobserwować, niezależnie od pory roku, w kanionie o orientacji 
wschód-zachód. Obserwowane podczas przesilenia letniego wartości minimalne 
ak kształtują się około 5 godzin przed i po południu, kiedy As — А к i ulica bardzo 
silnie pochłania promieniowanie. W południe natomiast, kiedy azymut Słońca As 
jest prostopadły do azymutu kanionu tworzy się lokalne maksimum, wywołane 
intensywnym odbijaniem promieniowania przez północną ścianę kanionu. 
Odbijanie to jest najsilniejsze w kanionie wąskim, ze względu na największy 
współczynnik widoku nieba oświetlanego górnego fragmentu ściany. W ciągu 
krótkiego dnia zimowego nie dochodzi do zrównania azymutów kanionu
i Słońca, dlatego kształtuje się tylko charakterystyczne południowe maksimum. 
Jego wartości w porównaniu z okresem letnim są zdecydowanie wyższe ze 
względu na intensywniejsze odbijanie promieniowania bezpośredniego padają-
cego na ścianę pod niższym kątem. Kaniony miejskie o odmiennych parame-
trach fizycznych ścian i ulicy są bardzo często częścią rzeczywistej zabudowy 
miast. Powyższa analiza wykazuje, że wyższe albedo jednego z elementów 
kanionu podwyższa jego albedo efektywne, ale nie podczas całego dnia. 
Podkreślić również należy, iż kontrast między aHl, aff2 i aw prowadzi (zwłaszcza 
kiedy aH\, a,n > aw) do kształtowania się dużych amplitud albedo efektywnego 
w ciągu dnia. W wąskim kanionie o asfaltowej ulicy, podczas przesilenia 
letniego, amplituda ta sięgała aż 0,28.

Przedstawione dotychczas symulacje zmienności ak, ujawniają bardzo istot-
ne różnice w przebiegu procesów pochłaniania promieniowania słonecznego 
w kanionach o orientacji północ-południe i wschód-zachód. W rzeczywistym 
mieście ulice rzadko usytuowane są jednak idealnie względem głównych kie-
runków świata. Należy więc zadać pytanie, jak wygląda zmienność ak w kanio-
nie o innym azymucie? Rycina 6.7 przedstawia dzienne przebiegi albedo efek-
tywnego w czterech kanionach o aH\ = aw -  ащ = 0,4, w dniu przesilenia let-
niego, których azymuty AK wynoszą od 0° (orientacja kanionu północ-południe), 
przez 30°, 60° do 90° (orientacja kanionu wschód-zachód). Na rycinie przedsta-
wiono również, oprócz położenia kanionu względem północy, zmiany azymutu 
Słońca As w ciągu dnia, od jego wschodu do zachodu. Przedstawione przebiegi 
potwierdzają wcześniejsze ustalenia o niezwykle istotnym wpływie orientacji 
kanionu na zmiany w procesie pochłania promieniowania słonecznego przez 
kanion w ciągu dnia. Wartości skrajne albedo efektywnego ak kształtują się, kiedy



Ryc. 6.7. Zm ienność dzienna albedo efektywnego kanionu m iejskiego ak (estym owanego  
modelem AKM) w dniu 22 czerwca (D O Y  =  173). Założono takie same wartości albedo elem en-

tów kanionu (am , a w i am  =  0,4) przy zmieniającym się  parametrze H/W. Uwzględniono  
całkowite promieniowanie słoneczne K [  docierające do kanionu oraz azymut kanionu Ak równy

0°, 30°, 60° i 90°

Fig. 6.7. Daily variability o f  effective albedo o f urban canyon a* (estimated by AKM model) in 
22nd o f  June (D O Y -  173). The same values o f  albedo o f  canyon elements aH[, a w, a :n in relation 
with H/W  ratio were assumed. Total (A"|) solar radiation reach the canyon and azimuth o f  canyon  

AK =  0°, 30°, 60° and 90° considered
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Ryc. 6.8. Zmienność dzienna albedo efektywnego kanionu miejskiego ak (estymowanego  
modelem AKM) w dniu 22 grudnia (DO Y  =  356). Założono takie same wartości albedo elem entów  

kanionu (aHU a w i a m  -  0,4 ) przy zmieniającym się parametrze H/W. Uwzględniono całkowite 
promieniowanie słoneczne K [  docierające do kanionu oraz azymut kanionu Ац równy 0°, 30°, 60°

i 90°
Fig. 6.8. Daily variability o f  effective albedo o f urban canyon a* (estimated by AKM model) in 
22nd o f  December (D O Y  =  356). The same values o f  albedo o f  canyon elements aHI, a a,n  in 

relation with H/W  ratio were assumed. Total (A"j) solar radiation reach the canyon and azimuth o f  
canyon AK =  0°, 30°, 60° and 90° considered



As ±  AK lub As = AK, należy więc zauważyć, iż pory występowania minimów
i maksimów ak w ciągu dnia pozostają w ścisłym związku z azymutem kanionu, 
niezależnie od jego głębokości. W kanionie szerokim (H/W  < 1) maksimum 
albedo w ciągu dnia występuje wtedy kiedy AK = As. Dla AK = 0° jest to więc 
południe. Wraz ze zmianami azymutu kanionu Ak  maksimum albedo efektywne-
go przenosi się na godziny późniejsze, dla AK = 30°, będzie to około godz. 13 
a dla AK = 60° około 14.30. W ostatnim przypadku widać, że dla takiej orientacji 
kanionu azymut Słońca o wschodzie nieznacznie różni się od azymutu kanionu 
dlatego około godziny 5 pojawia się drugie maksimum. Maksimum to jest już 
równorzędnym maksimum kiedy AK wynosi 90° (orientacja wschód-zachód). 
W takim przypadku azymut Słońca dwa razy w ciągu dnia pokrywa się 
z azymutem kanionu. W kanionie wąskim natomiast (H/W=3), w miejscu 
maksimum obserwowanego w kanionie szerokim pojawia się o tych samych 
porach minimum. W kanionie o orientacji północ-południe (AK = 0°) występuje 
ono w południe, potem wraz ze zmianami azymutu kanionu AK przenosi się na 
godzinę 13 (Ak  = 30°) oraz 14.30 (AK = 60°). W tym przypadku pojawia się 
również drugie, poramie minimum, które dla kanionu o orientacji wschód- 
zachód (Ak  = 90°) staje się równorzędnym minimum o tej samej wartości albedo 
efektywnego o godzinie 7 i 17. Kanion pochłania więc promieniowanie słonecz-
ne w rytmie wyznaczonym przez zmieniający się azymut i wysokość Słońca, ale 
z modyfikacjami wprowadzanymi przez orientację kanionu.

Podobną symulację ak przeprowadzono dla 22 grudnia (założone te same 
parametry fizyczne i geometryczne kanionu). W tym przypadku (ryc. 6.8) nie-
wielka wysokość i krótszy czas operacji Słońca w ciągu dnia wywołuje rytm 
dzienny albedo efektywnego ak o nieco innym charakterze, mimo iż pory wy-
stępowania charakterystycznych, minimalnych i maksymalnych wartości ak 
w ciągu dnia pozostają w ścisłym związku ze zmieniającą się wysokością
i azymutem Słońca. Podobnie jak w okresie letnim, maksimum ak w kanionach 
szerokich kształtuje się wtedy, kiedy azymut kanionu pokrywa się z azymutem 
Słońca. Dla kanionu o azymucie AK = 30°, zachód Słońca następuje w momen-
cie kiedy azymuty AK i As mają zbliżoną wartość, a promieniowanie bezpośred-
nie pada na część dna kanionu, czego efektem jest nagły spadek od maksimum 
do wartości obserwowanej podczas zachodu Słońca. Podobnie kiedy azymut 
kanionu równy jest 60°, Słońce zachodzi tuż po wejściu do kanionu. W kanionie
o orientacji wschód-zachód (AK = 90°) Słońce ani przez chwilę nie przechodzi 
przez ulicę, dlatego maksymalna wartość albedo efektywnego ak jest obserwo-
wana w południe -  wtedy ściana północna jest oświetlona w całości a dno 
w największym stopniu w ciągu dnia. Podobnie jak 22 czerwca, również 22 
grudnia albedo efektywne ak wąskiego kanionu (H /W -  3) osiąga minimum 
kiedy azymuty AK i As są sobie równe. Minimum to jest bardzo wyraźne dla 
kanionu o azymutach AK -  0° (orientacja północ-południe) i 30°, w przeciwień-
stwie do AK = 60° i 90° (orientacja wschód-zachód). Przyczyną tego zjawiska



jest fakt, że dla dwóch ostatnich azymutów kanionu nie zachodzi sytuacja kiedy 
azymut Słońca As zrówna się z azymutem AK.

Jako podsumowanie rozważań dotyczących zmienności albedo efektywnego 
kanionu miejskiego, można przedstawić jego rytm roczny. Na ryc. 6.9 przedsta-
wiono zmienność aK w ciągu roku, w kanionie o albedo ścian i ulicy o-m.wm = 0,4
i orientacji północ-południe (lewa kolumna) oraz wschód-zachód (prawa ko-
lumna). Oszacowano aK zmienność przy parametrze H/W= 1, 3 i 5 dla 22 dnia 
każdego miesiąca, od 22 stycznia (DOY =22) zaczynając, przez 22 czerwca 
(przesilenie letnie, DOY = 173), na 22 grudnia (przesilenie zimowe, DOY= 356) 
kończąc.

Przebieg dzienny albedo efektywnego aK w ciągu roku zmienia się wraz ze 
wzrostem wysokości Słońca hs oraz wydłużającym się czasem insolacji w ciągu 
dnia. W przypadku kanionu NS rytm dzienny a* jest podobny, niezależnie od 
pory roku. W godzinach porannych obserwowany jest niewielki wzrost aK 
(oświetlenie górnej części ściany) potem spadek i ponowny wzrost do południa 
(kanion o H/W= 1) lub dalszy spadek i minimum w południe (H/W= 3 i 5). 
Między południem a zachodem Słońca zmiany albedo efektywnego aK zachodzą 
symetrycznie. Różnice w przebiegach wynikają z geometrii kanionu -  jeżeli jest 
on stosunkowo szeroki, promieniowanie bezpośrednie przez stosunkowo długi 
czas pada na ulicę kanionu i jest odbijane w kierunku nieba, a ściany tylko 
częściowo je pochłaniają (stąd maksimum aK w południe). W kanionie węż-
szym, czas bezpośredniej operacji Słońca w kanionie jest krótszy, a po odbiciu 
promieniowania od dna elementy kanionu pochłaniają dużą część promieniowa-
nia. Oczywiście wartości minimalne i maksymalne obserwowane są w lecie 
wcześniej przed południem i później po południu -  przy dużej wysokości Słońca 
hs promieniowanie bezpośrednie wcześniej zaczyna padać na ulicę kanionu
i później następuje pełne zacienienie. Nieco inna sytuacja ma miejsce w przy-
padku kanionu o orientacji WE, tutaj zmienność dzienna wyraźnie zmienia swój 
charakter w ciągu roku. W zimie, przy niewielkiej wysokości Słońca hs, zmien-
ność albedo efektywnego, niezależnie od H/W, jest mało zróżnicowana. Ulica 
jest zacieniona w ciągu całego dnia, oświetlony przez promieniowanie bezpo-
średnie jest tylko górny fragment północnej ściany. Taki układ zacienienia 
kanionu zmienia się dopiero przy odpowiednio dużej wysokości Słońca hs 
(między kwietniem a sierpniem) około godziny 7 i 17. W przypadku kanionu 
o H/W= 1 pojawiają się w tych godzinach lokalne minima albedo efektywnego 
ak, a w kanionie wąskim (H/W= 3 i 5) maksima.

Zaprezentowane w tej części opracowania symulacje zmienności albedo 
efektywnego kanionu przeprowadzone za pomocą algorytmu AKM, wskazują 
na ważną rolę rozwiązań numerycznych w badaniach nad procesami pochłania-
nia promieniowania słonecznego przez teren zurbanizowany. Algorytm AKM 
należy uznać za bardzo dobre narzędzie, dzięki któremu uzyskano dodatkowe 
dane, pozwolające na uzupełnienie informacji pochodzących z pomiarów albedo
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efektywnego rzeczywistych powierzchni oraz modelu fizycznego, przedstawio-
nych w rozdz. 3 i 4. Umożliwiło to bardziej szczegółową analizę czynników 
kształtujących albedo efektywne powierzchni miejskiej. Wykorzystanie algo-
rytmu AKM, uwzględniającego wiele parametrów wejściowych umożliwiają-
cych badanie kanionów o wybranej porze dnia i roku, przy dużej dowolności 
parametrów geometrycznych oraz fizycznych struktury, pozwoliło na wykrycie 
ogromnej zmienności procesów pochłaniania promieniowania przez badaną 
strukturę. Zaprezentowane symulacje potwierdziły fakt, że zmienność albedo 
efektywnego nie jest efektem prostego oddziaływania jednego lub dwu czynni-
ków. Intensywność pochłaniania promieniowania przez kanion miejski jest 
efektem złożonego wpływu wysokości i azymutu Słońca, zmiennego w ciągu 
dnia udziału promieniowania rozproszonego w promieniowaniu całkowitym 
docierającym do kanionu, jego geometrii i azymutu oraz cech fizycznych 
materiałów budujących jego ściany i ulicę. Szczegółowa analiza wykazała, że 
wysoce problematyczne jest jednoznaczne określenie udziału wymienionych 
parametrów w kształtowaniu się albedo efektywnego powierzchni miejskiej. 
Właśnie to jednoczesne ich oddziaływanie powoduje, że tak prostą pod wzglę-
dem geometrycznym strukturę jak kanion miejski, cechuje tak duża złożoność 
procesów pochłaniania energii słonecznej. Rzeczywista powierzchnia miejska to 
jednak twór o wiele bardziej skomplikowany geometrycznie niż kanion uliczny, 
który w powyższych rozważaniach posłużył do zgeneralizowania wpływu cech 
terenu zurbanizowanego na jego efektywne albedo. Złożona zmienność albedo 
tak prostej struktury wskazuje jednak jak bardzo skomplikowane są procesy 
pochłaniania promieniowania słonecznego przez rzeczywistą powierzchnię, 
będącą zespołem wielu zdecydowanie bardziej skomplikownych struktur.

Ryc. 6.9. Zm ienność dzienna albedo efektywnego at (estymowanego modelem AKM) kanionu
o orientacji NS (lewa kolumna) i WE (prawa kolumna) dla 22  dnia każdego miesiąca w roku.  
Uwzględniono różne wartości parametru H/W, promieniowanie całkowite K [  docierające do 

kanionu oraz takie same wartości albedo elementów kanionu aH], a w i aK

Fig. 6.9. Daily variability o f  effective albedo o f  urban canyon ak (estimated by AKM model) NS 
(le f graphs) and WE (right graphs) oriented in 22nd day o f  month form January to December.  

Different values o f  H /W  ratio total solar radiation (A-!) reach the canyon and the same values o f  
canyon elements albedo am, a tyand am  considered



7. Zastosowanie modelu AKM do estymacji 
dziennej zmienności całkowitego promieniowania 
słonecznego w kanionie miejskim

Wartość albedo rozległej, płaskiej, zamiejskiej powierzchni jest odzwierciedle-
niem prostej zależności pomiędzy kątem padania promieni słonecznych i pa-
rametrów fizycznych powierzchni, które decydują o tym jaka część promienio-
wania docierającego zostanie przezeń odbita. Dopływ promieniowania słonecz-
nego ma charakter nieograniczony, determinowany jedynie przez roczny i do-
bowy rytm wysokości Słońca nad horyzontem w miejscu obserwacji oraz 
stopień zanieczyszczenia powietrza. W przypadku powierzchni miejskiej 
dopływ ATi napotyka na dwie zasadnicze przeszkody: zanieczyszczenie powie-
trza oraz geometrię ograniczającą docieranie energii słonecznej do wnętrza 
struktur budujących miasto. Jak opisano to w rozdz. 1.2, zjawisko zwiększonego 
w porównaniu z terenami zamiejskimi pochłaniania promieniowania całkowite-
go nad miastem, zaobserwowano już w starożytności (Landsberg, 1981). Dzięki 
pomiarom i analizom zapoczątkowanym w XVIII w. i prowadzonym do dzisiaj, 
różnice cech solamych między klimatem zamiejskim a zurbanizowanym są dziś 
dobrze poznane (Podstawczyńska, 2006). Prowadzone zarówno na świecie, jak 
i w Polsce badania wykazały, że w zależności od wielkości cząsteczek zanie-
czyszczeń oraz ich typu, ze względu na zwiększone rozpraszanie do powierzchni 
miejskiej może dotrzeć nawet 30% mniej promieniowania całkowitego (np. 
Olecki, 1975; Hess i in., 1979, 1980; Iqbal, 1983; Miara i in., 1987; Kozłowska- 
-Szczęsna, Podogrocki, 1995). Z punktu widzenia pojedynczych struktur 
budujących miasto, o wiele większe znaczenie ma jednak wpływ ich geometrii, 
powodującej, że w specyficznych warunkach do wnętrza zacienionej struktury 
docierać może jedynie ułamek promieniowania całkowitego. Badania nad zge- 
neralizowaniem tego zjawiska prowadzone są od co najmniej kilkudziesięciu lat 
przy pomocy dwóch głównych metod. Po pierwsze realizowane są pomiary 
promieniowania całkowitego docierającego do wnętrza rzeczywistych struktur 
miejskich (np. Estourel i in., 1983; Bauer i in., 1999; Błażejczyk i Baranowski, 
2003; Podstawczyńska i Pawlak, 2003, 2006; Offerle, 2004; Thorsson i in., 
2006), po drugie, przez zastosowanie symulacji numerycznych (np. Teijung 
i O’Rourke, 1980; Frank i in., 1981; Verseghy i Munro, 1989; Quasching 
i Hanitsch, 1998; Sozzi i in., 1999; Trombe i in., 1999; Pawlak i in., 2005; 
Weihs i Huber, 2005). Konsekwencją zmniejszonego przez geometrię miasta 
natężenia promieniowania całkowitego jest mniejsze natężenie promieniowanie 
odbitego przez jej wnętrze, a co za tym idzie mniejsza ilość energii bierze udział



w procesie odbić wielokrotnych od elementów struktury, co w istotny sposób 
wpływa na kształtowanie się zmienności albedo efektywnego badanej struktury 
miejskiej. Badania nad zmiennością natężenia promieniowania całkowitego 
docierającego do wnętrza struktur miejskich stanowią więc uzupełnienie badań 
nad ich albedo efektywnym i dlatego w rozdziale tym zaprezentowane zostaną 
wyniki symulacji numerycznych zmienności dziennej natężenia całkowitego 
promieniowania słonecznego K Ï  w kanionie miejskim.

Opisany w rozdziałach 5 i 6 algorytm AKM może być wykorzystany do 
modelowania zmienności promieniowania całkowitego docierającego do okreś-
lonych fragmentów kanionu ulicznego. Natężenie tego promieniowania w ka-
nionie zmienia się bardzo intensywnie w ciągu dnia -  zależnie od geometrii 
kanionu oraz wysokości i azymutu Słońca, badany fragment kanionu może być 
pozbawiony promieniowania bezpośredniego, a jedynym źródłem energii 
słonecznej będzie promieniowanie rozproszone. Samo szacowanie promienio-
wania K[, które otrzymuje dany fragment kanionu przeprowadza się w modelu 
AKM wykorzystując prostą zależność:

gdzie: K{AKM to natężenie całkowitego promieniowania słonecznego padającego 
na określony fragment kanionu [W-m 2], K[po, to potencjalne słoneczne promie-
niowanie całkowite padające na płaską powierzchnię w analizowanym dniu 
[W nf2], Lflpp oznacza liczbę fotonów światła docierających do płaskiej 
powierzchni a L f\B ei oraz LJ\R ei to liczba fotonów światła docierających do 
elementu ulicy kanionu ulicznego, odpowiednio, promieniowania bezpośrednie-
go i promieniowania rozproszonego. Wysokość i azymut Słońca, udział promie-
niowania rozproszonego ih w promieniowaniu całkowitym oraz natężenie K[po, 
w danym dniu roku wyznaczono za pomocą formuł 5.1 do 5.8. W pracy przed-
stawiono wyniki estymacji promieniowania całkowitego docierającego do 
wybranych elementów ulicy kanionu miejskiego. Dla ułatwienia podzielono ją  
na części i obliczono natężenie promieniowania całkowitego K[ padającego na 
środkowy oraz dwa skrajne elementy (ryc. 7.3). Symulacje wykonano dla 
kanionów o orientacji NS i WE, dla skrajnych warunków insoiacyjnych, czyli 
podczas przesilenia letniego oraz zimowego.

Pierwszym krokiem było przetestowanie zaproponowanej formuły na obli-
czanie natężenia A'|Akm w oparciu o dane empiryczne uzyskane podczas eks-
perymentu pomiarowego przeprowadzonego w centrum Łodzi w maju i czerwcu 
2002 r. Eksperyment zakładał pomiary różnych elementów meteorologicznych, 
w tym promieniowania całkowitego, w rzeczywistym kanionie miejskim a na-
stępnie porównanie wyników z pomiarami przeprowadzonymi na poziomie 
warstwy dachowej, gdzie dopływ K-l nie był ograniczony przez zabudowę 
miejską.

(7.1)



Ryc. 7.1. Punkt pomiarowy całkowitego promieniowania słonecznego /T i na ul. Piotrkowskiej -  
widok kanionu ulicznego (a), zdjęcia przysłonięcia horyzontu wykonane obiektywem „rybie oko” 
na wysokości powierzchni dachów (b), przy zachodniej (c) oraz wschodniej (d) ścianie kanionu  

ulicznego o orientacji NS oraz przy południowej (e) i północnej (f) ścianie kanionu ulicznego
o orientacji WE

Fig. 7.1. Total solar radiation / f i  measurement point in Piotrkowska street -  view o f  urban canyon
(a), picture o f  horizon obstruction made with “fish-eye” lens at the roofs level (b), near west (c)  

and east (d) wall o f  urban canyon NS oriented and near south (e) and north (f) wall o f  urban
canyon WE oriented

Pomiary przeprowadzono w kanionach o orientacji północ-południe (ul. Piotr-
kowska) oraz wschód-zachód (ul. Rewolucji 1905). Ponieważ ruch uliczny unie-
możliwiał prowadzenie pomiarów na środku ulicy, pomiary wykonano po dwa razy 
instalując zestaw pomiarowy w odległości około 3 m od każdej ze ścian.



Parametr ///Ж  badanych kanionów wynosił od 1.1 do 1.5, a współczynnik 
odsłonięcia horyzontu SVF nie przekraczał 0,432 (tab. 7.1, Ryc. 7.1). SVF 
oszacowano za pomocą programu BMSky-view (Rzepa i inni, 2006), opartego 
na metodzie Steyna (Steyn, 1980). Ściany kanionów zbudowane były z betonu 
oraz okien, których udział sięgał około 40%, natomiast ulica pokryta była ka-
mienną kostką płytami chodnikowymi lub asfaltem. Pomiary natężenia promie-
niowania całkowitego K i  przeprowadzono za pomocą pyranometru CMII 
(Kipp&Zonen, Holandia). Przyrząd umieszczono na statywie na wysokości
1,8 m nad ulicą. Dane były zapisywane przez rejestrator 21X (Campbell Scien-
tific, USA) jako 2-minutowe średnie. Wyniki pomiarów porównano z pomiarami 
prowadzonymi na poziomie warstwy dachowej przy ulicy Lipowej 81.

Tabela 7.1. Charakterystyka punktów pomiarowych parametrów meteorologicznych 
w kanionie miejskim w Łodzi

Table 7.1. Description o f  measurement points o f meteorological parameters 
in the urban canyons in Łódź

Data Ulica Orientacja kanionu H/W SVF

04.06 .2002 Piotrkowska
NS

(przy ścianie W) 1,1 0,424

21 .05 .2002 Piotrkowska
NS

(przy ścianie E) 1,1 0,432

05.06.2002 W ięckowskiego
WE

(przy ścianie N) 1,3 0,375

06 .06 .2002 Rewolucji 1905 WE
(przy ścianie S) 1,5 0,368

21.05,
04-06 .06.2002

Lipowa - 0 0,993

Uzyskane w ten sposób dane natężenia promieniowania słonecznego padającego 
na ulicę kanionu miejskiego posłużyły do testowania modelu numerycznego 
AKM. Podczas symulacji testujących założono stosunek wysokości do szeroko-
ści kanionu H/W na poziomie 1,1 (kanion północ-południe) oraz 1,5 (kanion 
wschód-zachód). Za albedo ulicy przyjęto 0,1, natomiast albedo ściany określo-
no jako 0,3. Z analizy ryciny 7.2 wynika, że formuła działa prawidłowo i od-
wzorowuje dzienną zmienność promieniowania całkowitego w rzeczywistym 
kanionie miejskim. Oczywiście widać pewne różnice w przebiegu rzeczywistym 
oraz estymowanym K i, lecz jest to związane z występowaniem zachmurzenia 
konwekcyjnego w trakcie pomiarów. We wszystkich trzech przypadkach model 
prawidłowo szacuje czas, kiedy bezpośrednie promieniowanie słoneczne za-
czyna padać na czujnik pomiarowy (nagły wzrost natężenia promieniowania), 
operuje na dnie kanionu, po czym wraz z upływem czasu i spadkiem wysokości 
Słońca następuje ponowne całkowite zacienienie badanych fragmentów ulicy 
a promieniowanie dociera tylko do jednej ze ścian, która akurat nie jest w cieniu 
(gwałtowny spadek natężenia promieniowania całkowitego).
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Ryc. 7.2. Dzienna zmienność całkowitego promieniowania słonecznego na stacji Lipowa ATJupow 
potencjalnego ATJ,*,,, mierzonego w kanionie miejskim £ j kanion oraz estymowanego modelem  

AKM К |дк м  w wybranych dniach w maju i czerwcu 2002 roku w Łodzi

Fig. 7.2. Daily variability o f  total solar radiation at Lipowa station Ä'lLjpowa, potential solar 
radiation measured in urban canyon AJ,kamon and estimated by AKM model ЛТ|АКМ in 

selected days in May and June 2002 in Łódź



Opisane powyżej testowanie algorytmu AKM pozwoliło na prawidłowe 
przeprowadzenie dalszych symulacji i próbę analizy wpływu geometrii kanionu 
ulicznego na ograniczanie dopływu promieniowania całkowitego do jego ulicy. 
Na potrzeby estymacji zmieniono nieco parametry geometryczne kanionu. 
Założono H /W -  1 (H i W= 11 m), a dno kanionu podzielono na 11 równych 
części (ryc. 7.3).
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Ryc. 7.3. Podział dna kanionu miejskiego na elem enty  

Fig. 7.3. Segmentation o f urban canyon



Dzienną zmienność natężenia promieniowania całkowitego oszacowano na 
środku dna kanionu (element 6) oraz na jego skrajach (elementy 1 i 11). Za-
chowano wartości albedo ścian zastosowane podczas testowania (aw= 0,1, 
«wi.H2 = 0,3), ponieważ reprezentują one typowe wartości w centrum miasta -  
ciemny asfalt na ulicy i stosunkowo jasne ściany. Przeprowadzone obliczenia 
potwierdzają informacje uzyskane z pomiarów. Ściany kanionu, nawet niezbyt 
głębokiego (w tym przypadku o H/W= 1), znacznie ograniczają dopływ promie-
niowania do ulicy. Zmienność natężenia promieniowania w ciągu dnia jest ściśle 
uzależniona od zależności między azymutem kanionu a azymutem Słońca oraz 
jego wysokości w danej porze roku (ryc. 7.4 i 5). W przypadku kanionu
o opisanych wyżej parametrach dopływ promieniowania jest w różnym stopniu 
ograniczany w ciągu dnia. Proces ten jest mniej intensywny kiedy na badany 
fragment dna pada zarówno promieniowanie rozproszone, jak i bezpośrednie. 
W przypadku kanionu o orientacji NS, 22 czerwca w godzinach południowych, 
zarówno do środka, jak i do skrajów ulicy kanionu dociera 80-95% natężenia 
promieniowania potencjalnego padającego na płaską powierzchnię. Resztę 
pochłaniają ściany kanionu w procesie odbić wielokrotnych.

1 1 * К w  ......* К жPO*
.........  element 1 (ściana W) -— — element 1 (ściana S)
-------- element 6 (środek) -------- -element 6 (środek)
-------- element 11 (ściana E) -------- element 11 (ściana N)

[godzi [godz.J

Ryc. 7.4. Dzienna zmienność potencjalnego całkowitego promieniowania słonecznego Afjpo, 
padającego na powierzchnię płaską oraz całkowitego promieniowania słonecznego padającego  

w różnych miejscach dna kanionu ulicznego AT|Ak m  estym owanego modelem AKM 22 czerwca
СD O Y =  173)

Fig. 7.4. Daily variability o f  potential solar radiation K \  ̂  incidents on flat surface and total solar 
radiation incidents on the parts o f urban canyon bottom A"|akm estimated by AKM model 22nd o f

June (Z)OK= 173)



W godzinach porannych i popołudniowych ograniczanie dopływu promie-
niowania jest o wiele większe -  do badanych fragmentów dociera jedynie 
5-20% K lpo,. Zmienność natężenia promieniowania słonecznego w kanionie NS 
w lecie docierającego do każdego z badanych fragmentów jest bardzo podobne -  
niskie wartości rano, potem gwałtowny wzrost, gdy promieniowanie bezpośred-
nie pada na badany fragment (wzdłuż kanionu) i równie szybki spadek, gdy 
Słońce „zachodzi” za ścianę kanionu (ryc. 7.4, lewy). Dla kanionu o H/W= 1,22 
czerwca czas bezpośredniej operacji słońca na ulicy kanionu to około 4 godziny, 
należy jednak zauważyć, iż tylko dla środkowego fragmentu kanionu zmienność 
K[ jest symetryczna względem południa. Dla elementu skrajnego położonego 
przy zachodniej ścianie bezpośrednie operacja Słońca zaczyna się około półtorej 
godziny wcześniej, a dla elementu skrajnego położonego przy ścianie wschod-
niej około półtorej godziny później.

Inna sytuacja kształtuje się w lecie, w przypadku takiego samego kanionu, 
ale o orientacji wschód-zachód (ryc. 7.4, prawy). Najwięcej energii w ciągu dnia 
otrzymuje element skrajny ulicy, położony przy ścianie północnej. Intensywne 
ograniczanie dopływu promieniowania ma miejsce tylko rano i wieczorem, w 
pozostałych godzinach dnia geometria kanionu nie powoduje przysłaniania 
badanego fragmentu przed promieniowaniem bezpośrednim (ściana południowa 
nie zasłania Słońca). Przez prawie cały dzień do północnego skrajnego elementu 
dociera aż 82-92% promieniowania potencjalnego. W przypadku elementu 
środkowego geometria kanionu modyfikuje proces dostarczania energii słonecz-
nej. Rano i wieczorem docieranie promieniowania jest mocno ograniczane, 
ponieważ Słońce zasłonięte jest przez ścianę północną. Podczas bezpośredniej 
operacji Słońca na środku kanionu w godzinach 7-10 i 14-17, dociera doń do 
85-90% energii. W godzinach południowych Słońce, mimo dużej wysokości 
nad horyzontem, jest zasłonięte przez południową ścianę kanionu. W tym czasie 
dociera mniej energii do środka kanionu -  w południe jest to tylko około 15% 
natężenia promieniowania potencjalnego. Najmniej wystawiony na oddziaływa-
nie promieniowania słonecznego jest w tym czasie najbardziej zacieniony 
fragment przylegający do ściany południowej. Z tego względu przez prawie cały 
dzień dociera doń jedynie około 7% promieniowania potencjalnego. Wyjątkiem 
są dwa krótkie okresy (między 6 a 8 oraz między 16 a 18), kiedy to Słońce 
oświetla bezpośrednio ten fragment ulicy. W tym czasie dopływ promieniowania 
jest ograniczany w niewielkim stopniu i natężenie promieniowania całkowitego 
stanowi 80% K\,pot.

W zimie zmienność natężenia K[ w kanionie NS jest podobna do tej pod-
czas górowania Słońca w czerwcu (ryc. 7.5). W godzinach rannych i wieczor-
nych dopływ promieniowania jest mocno hamowany przez zasłaniające Słońce 
ściany kanionu, natomiast w godzinach południowych następuje wzrost na-
tężenia promieniowania całkowitego padającego na badane fragmenty ulicy. 
W przypadku fragmentu środkowego, zmienność ta jest symetryczna względem



południa -  wzrost promieniowania docierającego ma miejsce między 11 a 13. 
Natężenie docierającego promieniowania całkowitego K\, stanowi około 80% 
K{pol, podczas gdy rano i wieczorem spada ono do 20%. Dla fragmentów 
skrajnych poranne i wieczorne ograniczanie dopływu promieniowania jest 
jeszcze większe (A'J, stanowi 10-15% K[po). Dla skrajnego fragmentu zachod-
niego wzrost promieniowania całkowitego (a więc bezpośrednia operacja Słońca 
na tymże fragmencie) trwa również około 2 godzin, ale zaczyna się o godzinę 
wcześniej, podczas gdy dla fragmentu wschodniego przesuwa się o godzinę 
później względem południa. W przeciwieństwie do sytuacji letniej, fragmenty 
dna kanionu WE w zimie charakteryzują się mało zróżnicowanymi warunkami 
insolacyjnymi. Przede wszystkim w trakcie zimowego przesilenia Słońce jest na 
tyle nisko, że promieniowanie bezpośrednie nawet przez chwilę nie dociera do 
żadnego z fragmentów dna kanionu o H= W. W związku z tym badane fragmen-
ty otrzymują w południe nie więcej niż 30% promieniowania potencjalnego.
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Ryc. 7.5. Dzienna zmienność potencjalnego całkowitego promieniowania słonecznego ATJ.,», 
padającego na powierzchnię płaską oraz całkowitego promieniowania słonecznego padającego  
w różnych miejscach dna kanionu ulicznego АГ|ДКМ estymowanego modelem AKM 22 grudnia

(DO Y = 356)

Fig. 7.5. Daily variability o f  potential solar radiation ATI,», incidents on flat surface and total solar 
radiation incidents on the parts o f  urban canyon bottom K [  Akm estimated by AKM model 22nd o f

December (DO Y  =  356)



Już na podstawie powyższych obserwacji można stwierdzić, że zmienność 
natężenia promieniowania docierającego do ulicy kanionu miejskiego jest 
bardzo silnie związana z geometrią struktury oraz, związanym ze zmianami 
wysokości Słońca, dziennym rytmem zacienienia kanionu. Rola powyższych 
czynników uwidacznia się bardzo wyraźnie podczas bardzo dużych zmian 
natężenia promieniowania całkowitego, kiedy badany fragment ulicy wychodzi 
z cienia (gwałtowny wzrost natężenia A'-l) lub przestaje być bezpośrednio 
nasłoneczniony (gwałtowny spadek natężenia ÄT-1). Podczas bezpośredniej 
operacji Słońca promieniowanie całkowite nie osiąga jednak wartości promie-
niowania potencjalnego ponieważ ściany kanionu przesłaniające horyzont 
ograniczają dopływ promieniowania rozproszonego do jego wnętrza.

W celu dodatkowego zobrazowania procesu ograniczania dopływu promie-
niowania do dna kanionu ulicznego, obliczono dobowe sumy promieniowania 
całkowitego dla wyżej omówionych przypadków i obliczono jaki stanowią 
procent sumy promieniowania potencjalnego padającego tego samego dnia na 
powierzchnię płaską (tab. 7.2). Natężenie promieniowania dla każdego dnia było 
estymowane co 10 minut, sumy dzienne wyrażono w M J-m2. Z obliczeń 
wynika, że niezależnie od pory roku i orientacji kanionu promieniowanie 
całkowite dociera do jego badanych fragmentów w sposób mniej lub bardziej 
ograniczony.

Tabela 7.2. Sumy promieniowania całkowitego padającego na powierzchnię płaską oraz elementy  
kanionu ulicznego (estymacja modelem AKM) 22 czerwca i 22 grudnia

Table 7.2. Totals o f  total solar radiation incidents on flat surface and elem ents o f urban canyon  
(estimated with AKM model) in 22nd o f June and 22nd o f  December

Numer
fragmentu

ulicy

22 czerwca 22 grudnia

[M JnT2] [M Jirf2] % Kipo,

Płaska powierzchnia - 30,7 - 3,2 -

Kanion NS H /W  =  1

1 (W) 11.1 36,2 0,98 30,1

6 12,8 41,7 1.1 34,4

11(E) 11,1 36,2 0,98 30,1

Kanion W E W =  1

1 (S) 5,6 18,2 0,54 16,9

6 18,4 59,9 0,63 19,7

11 (N) 24,0 78,2 0,43 13,4

Stosunkowo najwięcej promieniowania otrzymuje kanion WE w czasie 
przesilenia letniego (tab. 7.2). Tylko najdłużej zacieniony fragment południowy 
charakteryzuje się sumą promieniowania rzędu 5,6 MJ m’" co stanowi tylko 
18,2% sumy promieniowania potencjalnego. W przypadku fragmentu środko-
wego ten procent stanowi już prawie 60, a najbardziej odsłonięty fragment



północny otrzymuje 78,2% sumy promieniowania potencjalnego. Jest to jedyny 
przypadek, kiedy fragment kanionu miejskiego otrzymuje tak duże sumy energii 
słonecznej. Badane fragmenty kanionu NS w lecie otrzymują sumy promienio-
wania nieprzekraczające 12,8 MJ-m“2 co stanowi jedynie 41,7% sumy promie-
niowania całkowitego (maksymalne sumy otrzymuje fragment środkowy, 
skrajne otrzymują mniej, około 36,2%). W zimie sumy docierającego promie-
niowania słonecznego są niższe, co jest konsekwencją bardzo niskiego kąta 
padania promieni słonecznych. Dla kanionu NS sumy promieniowania estymo-
wane dla badanych fragmentów stanowią od 30,1% (elementy skrajne) do 34,4% 
sumy promieniowania potencjalnego. Kanion WE w zimie najbardziej utrudnia 
dopływ promieniowania całkowitego. Przez cały dzień do ulicy nie dociera pro-
mieniowanie bezpośrednie, na sumy promieniowania składa się tylko promie-
niowanie rozproszone. Sumy promieniowania są ograniczone i wynoszą 
w najwyższym przypadku 19,7% sumy promieniowania potencjalnego (tab. 7.2).
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Ryc. 7.6. Dzienna zmienność potencjalnego całkowitego promieniowania słonecznego /Qpot 
padającego na powierzchnię płaską oraz całkowitego promieniowania słonecznego padającego 
w różnych miejscach dna kanionu ulicznego ЛГ|АКМ estymowanego modelem AKM 22 czerwca  

(D O Y =  173) w  zależności od różnych wartości parametru H/W

Fig. 7.6. Daily variability o f  potential solar radiation K \ in c i d e n t s  on flat surface and total solar 
radiation incidents on the parts o f  urban canyon bottom АЦдкм estimated by AKM model 22nd o f  

June (D O Y -  173) in relation with H /W  ratio



Jak widać z powyższych symulacji parametry geometryczne kanionu mają 
niezwykle istotny wpływ na sumy promieniowania całkowitego docierającego 
do ulicy kanionu ulicznego. W dalszej kolejności zbadano więc, w jakim stopniu 
kanion o ścianach wyższych niż szerokość kanionu (.H/W> 1) ograniczał będzie 
dopływ promieniowania całkowitego do ulicy (ryc. 7.6 i 7). Przyjęto takie same 
wartości albedo ścian i ulicy.

W przypadku kanionu NS, zarówno w lecie, jak i w zimie, niezależnie od 
parametru H/W, zmienność jest podobna -  do badanych fragmentów docierają 
niewielkie porcje energii słonecznej (nie przekraczające 100 W-m "), a tylko 
w okolicach południa następuje gwałtowny wzrost natężenia promieniowania, 
kiedy to Słońce oświetla badany fragment ulicy, a natężenie promieniowania 
całkowitego sięga 80% promieniowania potencjalnego. Wraz ze zwężaniem się 
kanionu (wzrost wartości parametru H/W) skraca się czas bezpośredniej operacji 
Słońca w kanionie, równocześnie więc czas, kiedy notowane są wysokie 
wartości promieniowania całkowitego również się skraca (dla H/W= 1, czas ten 
wynosi około 4 godzin, dla H/W= 3 około godziny, a dla H/W= 10 już tylko 
około 30 minut). W przypadku fragmentu środkowego intensywny dopływ 
energii rozpoczyna się i kończy symetrycznie względem południa czasu miej-
scowego. Na fragmentach skrajnych natężenia te występują wcześniej lub 
później. W przypadku najgłębszego kanionu przesunięcie to przestaje być 
zauważalne.

Podobnie jak w poprzednim przypadku, obliczono sumy promieniowania 
dla każdego z badanych fragmentów (tab. 7.3). Z obliczeń wynika, że głęboki 
kanion nie jest strukturą sprzyjająca docieraniu dużych ilości energii słonecznej 
do ulicy. Kanion NS o H/W = ł otrzymuje 22 czerwca w ciągu dnia od 11,1 
MJ-rrf2 (środkowy fragment) do 12,8 MJ n f2 (fragmenty skrajne), co stanowi, 
odpowiednio 36,2 i 41,7% sumy promieniowania potencjalnego padającego na 
powierzchnię płaską (ryc. 7.6). W przypadku kanionu o H/W=  3 sumy te to już 
tylko 4,5 MJ m-2 (14,7%), które otrzymuje każdy z badanych fragmentów. 
Najwęższy z badanych kanionów otrzymywał już śladowe ilości energii -  około 
1,6 MJ-m'2, co stanowi zaledwie nieco ponad 5% promieniowania padającego 
tego samego dnia na płaską powierzchnię.

Ten sam kanion 22 grudnia charakteryzuje się podobnym przebiegiem 
w ciągu dnia, z tym że natężenie promieniowania padającego w ciągu dnia na 
badane fragmenty (poza okresem operacji bezpośredniej Słońca w kanionie) 
wynoszą już tylko ok. 25 W-n f2 (ryc. 7.7). Podobnie jak w lecie, niezależnie od 
H/W w godzinach południowych następuje istotny wzrost promieniowania (do 
około 80% promieniowania potencjalnego), symetryczny względem miejsco-
wego południa (środek kanionu) lub nieco przesunięty względem niego (frag-
menty skrajne). W dniu 22 grudnia czas bezpośredniej operacji Słońca w ka-
nionie wynosi od 1 godziny (H/W= 1), do jedynie około 10 minut dla kanionu
o H/W = 10. Sumy promieniowania otrzymywane przez badane fragmenty



kanionu w zimie stanowią jeszcze mniejszą część promieniowania potencjalnego 
niż w lecie. Ulica kanionu o H/W= 1 otrzymuje od 0,98 MJm~2 na środku ulicy 
(30,1% promieniowania potencjalnego) do 1,1 MJ-m '2 (34,4%) na jego skrajach, 
podczas gdy kanion o H/W= 3 otrzymuje już tylko 0,42-0,44 MJ-m'2 (13,1— 
13,8%) a kanion najwęższy już tylko 0,13 MJ-m*2 (jedynie 4,1% promieniowa-
nia potencjalnego). Charakterystyczne jest, że w przypadku kanionu NS, nie-
zależnie od pory roku, od H/W= 3, każdy z badanych fragmentów ulicy kanionu 
otrzymuje tyle samo energii. Jest to związane z nieznacznym oddziaływaniem 
promieniowania bezpośredniego w kanionie -  dominującą rolę odgrywa pro-
mieniowanie rozproszone. W takiej sytuacji zmiana azymutu i wysokości Słońca 
nad horyzontem ma znaczenie marginalne.
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Ryc. 7.7. Dzienna zmienność potencjalnego całkowitego promieniowania słonecznego A'lpo, 
padającego na powierzchnię płaską oraz całkowitego promieniowania słonecznego padającego 
w różnych miejscach dna kanionu ulicznego /Q AKM estymowanego modelem AKM 22 grudnia  

(D O Y  -  356) w zależności od różnych wartości parametru H /W

Fig. 7.7. Daily variability o f  potential solar radiation A"!,*,, incidents on flat surface and total solar 
radiation incidents on the parts o f  urban canyon bottom A "|Ak m  estimated by AKM model 22nd o f  

December (DO Y  = 356) in relation with H /W  ratio
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Nieco inna sytuacja ma miejsce w przypadku kanionu WE. Natężenie pro-
mieniowania docierającego do poszczególnych fragmentów ulicy kanionu 
charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem, co jest efektem zależności 
między orientacją kanionu, a czasem operacji promieniowania bezpośredniego 
w kanionie (ryc. 7.6 i 7). 22 czerwca najmniej energii słonecznej dociera do 
najbardziej zacienionego fragmentu południowego (ryc. 7.6). W ciągu prawie 
całego dnia natężenie promieniowania padającego na ten element w kanionie
0 H/W = 1 nie przekracza 70 W-m“2, dla kanionu o H/W= 3 nieco przekracza 
40 W m 2, podczas gdy w kanionie o H /W -  10, ma wartości śladowe i wynosi 
ok. 6 W m 2. Wyższe natężenie pojawia się tylko w godzinach bezpośredniej 
operacji Słońca w kanionie. Jest ono maksymalne dla kanionu o H/W= 1, 
pojawia się między 6.00 a 4.30 oraz między 16.30 a 18.00, a maksymalne 
wartości sięgają prawie 400 W m”2. W kanionach węższych, czas operacji jest 
krótszy (H/W = 3 -  czas operacji słonecznej po jednej godzinie rano i popołu-
dniu, H/W= 10 -  czas operacji to tylko po około 10 minut) a maksymalne 
wartości natężenia promieniowania niższe (H/W= 3 -  prawie 370 W-m“2, 
H/W= 10 -  360 W m'2). Więcej energii otrzymuje mniej zacieniony środek 
kanionu -  okresy dnia z wysokim natężeniem promieniowania całkowitego są 
dłuższe, ale tylko jeśli kanion jest szeroki. W kanionie o H /W -  1 czas tej 
operacji trwa od 6.30 do 10 oraz od 14 do 17.30, w kanionie o H/W=3
1 węższym operacja trwa podobnie krótko jak w przypadku fragmentu połu-
dniowego. Maksymalne natężenie promieniowania padającego na środek ka-
nionu o H/W = 1 przekracza 700 W-m“2, podczas gdy dla kanionów węższych 
{H/W < 3) jest podobne jak dla fragmentu skrajnego południowego. W przypad-
ku skrajnego fragmentu północnego czas trwania bezpośredniej operacji Słońca 
na ulicy jeszcze się wydłuża, oczywiście przede wszystkim dla najszerszego 
z badanych kanionów. Zaczyna się ona około 5 rano i trwa do 17. Maksymalne 
natężenie promieniowania całkowitego sięga 850 W-m“2, co stanowi aż 92% 
promieniowania potencjalnego. Dla kanionu bardzo wąskiego (H/W  = 5 i więcej) 
zmienność dzienna natężenia promieniowania całkowitego padającego na ba-
dany fragment jest identyczna jak w poprzednich przypadkach. Widać więc, że 
energetycznie uprzywilejowane są przede wszystkim mało zacienione północne 
fragmenty kanionów szerokich, w kanionach wąskich natomiast natężenie 
promieniowania pada w takim samym stopniu na każdy z fragmentów ulicy. 
W przeważającym okresie dnia jest to promieniowanie rozproszone, którego 
wartość nie zależy od wysokości i azymutu Słońca.

22 grudnia w kanionie WE zmienność natężenia promieniowania całkowi-
tego ma odmienny charakter. Ze względu na niski kąt padania promieni słonecz-
nych i krótki czas operacji słonecznej w ciągu dnia, promieniowanie słoneczne 
bezpośrednie nawet przez chwilę nie dociera do ulicy kanionu. W związku z tym 
nie obserwuje się żadnych gwałtownych zmian natężenia promieniowania 
całkowitego w ciągu dnia, niezależnie od badanego fragmentu (ryc. 7.7).



Promieniowanie docierające do ulicy jest w ciągu całego dnia w przeważającym 
stopniu promieniowaniem rozproszonym. Oczywiście natężenia zmniejszają się 
wraz ze zwężaniem się kanionu, z tym że nawet najszerszy z badanych kanio-
nów otrzymuje nieco ponad 35 W-m“2, czyli tylko nieco ponad 17% K \pot 
(środkowy fragment ulicy), podczas gdy w kanionach wąskich natężenie to 
spada do zaledwie 3 W-m“2, co stanowi zaledwie nieco ponad 1% K[po,.

Tabela 7.3. Sumy promieniowania całkowitego padającego na powierzchnię płaską oraz elementy  
kanionu ulicznego o różnym H /W  (estymacja modelem AKM) 22 czerwca i 22 grudnia

Table 7.3. Totals o f  total solar radiation incidents on flat surface and elements o f  urban canyon  
with different H /W  ratio (estimated with AKM model) in 22nd o f June and 22nd o f  December

Numer
H/W

22 czerwca 22 grudnia
fragmentu [MJnrf2] % Klpot [MJ-m“2] % * U

Płaska powierzchnia - - 30,7 - 3,20 —

1 11,1 36,2 0,98 30,1
2 6,6 21,5 0,59 18,4

1 (W) 3 4,5 14,7 0,42 13,1
5 2,9 9,4 0,28 8,8

10 1,6 5,2 0,13 4,1
1 12,8 41,7 1,10 34,4
2 7,0 22,8 0,59 18,4

Kanion NS 6 3 4,5 14,7 0,44 13,8
5 2,9 9,4 0,20 6,3

10 1,6 5,2 0,13 4,1
1 1,6 5,2 0,13 4,1
2 2,9 9,4 0,28 8,8

11(E ) 3 4,5 14,7 0,42 13,1
5 6,6 21,5 0,59 18,4

10 11,1 36,2 0,98 30,1
1 5,6 18,2 0,54 16,9
2 4,3 14,0 0,31 9,7

1 (S) 3 3,4 11,1 0,21 6,6
5 1,9 6,2 0,12 3,8

10 1,1 3,6 0,05 1,6
1 18,4 59,9 0,63 19,7
2 6,7 21,8 0,32 10,0

Kanion WE 6 3 4,2 13,7 0,21 6,6
5 2,1 6,8 0,11 3,4

10 0,7 2,3 0,05 1,6
1 24,0 78,2 0,43 13,4
2 13,2 43,0 0,27 8,4

11 (N) 3 5,7 18,6 0,18 5,6
5 2,7 8,8 0,11 3,4

10 M 3,6 0,05 1,6



Zależności te potwierdzają sumy promieniowania, jakie otrzymują badane 
fragmenty ulicy 22 czerwca i 22 grudnia (tab. 7.3). W lecie najbardziej nasło-
neczniony północny fragment ulicy kanionu WE o H/W  = 1 otrzymuje w ciągu 
dnia aż 78% sumy promieniowania potencjalnego padającego w tym samym 
czasie na płaską powierzchnię (24 M J'm 2). Wraz ze zwężaniem się kanionu 
sumy te są coraz niższe. Dla kanionu o H/W= 3 jest to 18,6% (5,7 MJ'm ), 
a dla H/W= 10 suma wynosi 1,1 MJ n f2 (3,6%). Bardziej zacieniony środek 
otrzymuje prawie 60% sumy promieniowania potencjalnego (18,4 MJm ), jeśli 
kanion ma H/W = 1. Dla kanionu coraz węższego sumy te dalej spadają 
i wynoszą 4,2 MJ-m“2 (13,7%) gdy H/W  jest równe 3 oraz tylko 0,7 MJ-m 2 
(2,3%), gdy kanion jest bardzo wąski (H/W = 10). W przypadku najbardziej 
zacienionego w ciągu dnia fragmentu południowego dobowe sumy promienio-
wania są jeszcze niższe i nie przekraczają 18,2 MJ-m“2 (2,3% sumy promienio-
wania potencjalnego padającego na powierzchnię płaską w ciągu dnia) w przy-
padku najszerszego z badanych kanionów. Dla kanionu bardzo wąskiego 
(H/W = 10) sumy te spadają do 3,6 MJ m“2 co stanowi zaledwie 3,6% sumy 
£ | pot. W trakcie przesilenia zimowego sumy promieniowania całkowitego, jakie 
otrzymują badane fragmenty kanionu są bardzo małe niezależnie od tego, jaki 
fragment jest analizowany (tab. 7.2). Wyraźnie ujawnia się tu brak bezpośred-
niego promieniowania słonecznego docierającego do ulicy przez cały analizo-
wany dzień, co jest efektem zbyt niskiego kąta padania promieni słonecznych. 
Sumy promieniowania ledwie sięgają 0,63 MJ m“2, czyli 20% sumy ATJ,pol 
(środkowy element kanionu o H/W= 1). W kanionach o H/W > 2 sumy promie-
niowania są niższe od 0,32 MJ-m"2, czyli 10% sumy /Qp0,. Badane fragmenty 
kanionu o H/W = 10 otrzymują już tylko 1,6% sumy /T|pot (0,05 MJ'm“2).

Jak widać z powyższych wyników estymacji, dzienna zmienność promie-
niowania całkowitego padającego na ulicę kanionu, oprócz parametrów geome-
trycznych kanionu, silnie zależy od czynnika astronomicznego determinującego 
wysokość Słońca nad horyzontem w porach roku. Elementy te wpływają na 
długość bezpośredniej operacji Słońca na dnie kanionu lub wręcz, w niektórych 
przypadkach, decydują o braku promieniowania bezpośredniego w promienio-
waniu całkowitym docierającym do ulicy. Dlatego przeprowadzono dodatkową 
estymację zmienności promieniowania całkowitego padającego na dno kanionu 
NS i WE o H/W  = 1 oraz 3, w momencie przesilenia letniego 22 VI, a potem co 
miesiąc dla każdego 22 dnia miesiąca (ryc. 7.8 i 9).

W przypadku kanionu NS zmienność natężenia promieniowania całkowite-
go ma podobne cechy niezależnie od badanego fragmentu i głębokości. Przez 
dużą część dnia natężenia te są małe, z wyjątkiem okresu kiedy do ulicy dociera 
bezpośrednie promieniowanie słoneczne -  wtedy wartość natężenia jest zdecy-
dowanie większa. Dla fragmentu środkowego wysokie wartości pojawiają się 
i zanikają symetrycznie względem miejscowego południa, ale czas ich wystę-
powania oraz wartości natężenia promieniowania zmniejszają się wraz z upły-



wem czasu od przesilenia letniego do zimowego, a potem rosną. W przypadku 
fragmentów skrajnych sytuacja jest podobna z tym, że wzrost i spadek K{AKM nie 
jest symetryczny wzglądem miejscowego południa -  promieniowanie bezpo-
średnie dociera do ulicy wcześniej w przypadku fragmentu zachodniego (ryc.
7.8 górny lewy), a później w przypadku wschodniego (ryc. 7.8 górny prawy). 
Taka zmienność АГХ̂лгл/ jest związana z orientacją kanionu NS -  niezależnie od 
głębokości kanionu nic nie ogranicza dopływu promieniowania bezpośredniego 
do ulicy w godzinach południowych.

DOY = 173 (22 VI)
DOY = 203 (22 VII) i 173 (142 V) 
DOY = 234 (22 VIII) I 112 (22 IV) 
DOY = 265 (22 IX) i B1 (22 III)
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Ryc. 7.8. Dzienna anienność całkowitego promieniowania słonecznego padającego w różnych 
miejscach dna kanionu ulicznego ATJ.akm, estymowanego modelem AKM, pomiędzy 22 czerwca  

a 22 grudnia. Uwzględniono H /W =  1 oraz orientację kanionu m iejskiego NS i WE

Fig. 7.8. Daily variability o f  total solar radiation incidents on the parts o f  urban canyon bottom  
Ä'J.akm, estimated by AKM model between 22nd o f  June and 22nd o f December. H /W  = 1 and NS,  

WE o f  urban canyon orientations considered

Odmiennie wygląda zmienność К[АШ w kanionie o orientacji WE (ryc. 7.8
i 9). Orientacja kanionu oraz ściany kanionu zacieniające ulicę powodują że 
promieniowanie bezpośrednie (powodujące wzrost natężenia promieniowania 
padającego na ulicę kanionu) dociera do ulicy tylko dla odpowiednio dużego 
kąta padania promieni słonecznych. W odróżnieniu od kanionu NS wzrost



natężenia promieniowania całkowitego wywołany dopływem promieniowania 
bezpośredniego, nie występuje w godzinach południowych, ale w godzinach 
rannych i popołudniowych symetrycznie względem południa. Ponadto zmien-
ność natężenia całkowitego jest odmienna dla badanych fragmentów. W ka-
nionie o H/W  = 1 największe natężenie K[akm pada na skrajny fragment północ-
ny, ale tylko w miesiącach letnich. Poczynając od września do marca wysokość 
Słońca hs jest zbyt mała, aby promienie słoneczne sięgnęły ulicy. Ponadto ze 
względu na to, że azymut Słońca o wschodzie jest większy niż 90°, a o zacho-
dzie mniejszy niż 270°, nie ma możliwości, aby promienie słoneczne padały 
w kanionie równolegle wzdłuż ulicy. Fragmenty środkowy i skrajny południowy 
nawet w lecie są przez większość czasu zacienione, a wzrost promieniowania 
całkowitego ma miejsce tylko w miesiącach letnich w godzinach rannych
i popołudniowych. W pozostałych miesiącach do ulicy dopływa tylko promie-
niowanie rozproszone.

DOY* 173 (22 VI)
DOY =203 (22 VII) i 142 (22 V) 
DOY = 234 (22 VIII) i 112 (22 IV) 
DOY = 265 (22 IX) 181 (22 III)
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Ryc. 7.9. Dzienna zmienność całkowitego promieniowania słonecznego padającego w różnych  
miejscach dna kanionu ulicznego AfJ,AKM, estymowanego modelem AKM, pomiędzy 22 czerwca 

a 22 grudnia. Uwzględniono H /W  =  3 oraz orientację kanionu miejskiego NS  i WE

Fig. 7.9. Daily variability o f  total solar radiation incidents on the parts o f  urban canyon bottom  
A^akm. estimated by AKM model between 22nd o f  June and 22nd o f  December. H/W  =  3 and NS, 

WE o f  urban canyon orientations considered



W kanionie o H/W= 3 sytuacja jest podobna, z tym że fragment północny 
nie jest wystawiony w miesiącach letnich na oddziaływanie dużego natężenia 
promieniowania całkowitego. Trzy razy wyższa od szerokości ulicy ściana 
skutecznie przesłania ulicę i nawet w dniu przesilenia letniego wysokość Słońca 
jest zbyt niska. Dla wszystkich trzech badanych fragmentów sytuacja jest 
podobna -  zwiększone natężenie promieniowania całkowitego pojawia się tylko 
w miesiącach letnich w godzinach rannych i popołudniowych. W pozostałych 
miesiącach natężenie to jest bardzo małe -  jest to tylko promieniowanie rozpro-
szone.

Algorytm AKM jest narzędziem służącym do estymacji albedo efektywnego 
kanionu miejskiego, po prostej modyfikacji może być jednak użyty do szacowa-
nia natężenia oraz sum promieniowania całkowitego padającego na ulicę 
kanionu miejskiego. Prawidłowo estymuje rzeczywistą (uzyskaną w trakcie 
eksperymentu pomiarowego) zmienność promieniowania całkowitego w ka-
nionie miejskim, pozwala również na jego estymację w zależności od albedo 
ścian i ulicy, parametru H/W, pory roku, przy uwzględnieniu zjawiska odbić 
wielokrotnych promieniowania od elementów kanionu.

Promieniowanie całkowite docierające do kanionu ulicznego jest jednym 
z czynników determinujących wartość albedo efektywne tej struktury. W więk-
szości przypadków, promieniowanie to odznacza się bardzo dużą zmiennością 
w ciągu dnia, przy czym wartości bardzo wysokie, kiedy dany fragment ulicy 
oświetlany jest przez promieniowanie bezpośrednie, w krótkim czasie mogą 
zmienić się w wartości śladowe, kiedy badany wycinek znajdzie się w cieniu. 
W takiej sytuacji promieniowanie docierające do ulicy ma charakter rozproszony
i bierze udział w procesie odbić wielokrotnych od ścian i ulicy kanionu. Przed-
stawione symulacje wskazują na silny związek między geometrią i orientacją 
kanionu a azymutem i wysokością Słońca co niewątpliwie ma wielkie znaczenie 
dla kształtowania się albedo efektywnego struktury.



8. Podsumowanie i wnioski

W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań nad albedo efektywnym po-
wierzchni miejskiej, przeprowadzonych na podstawie metod empirycznych i te-
oretycznych, które miały na celu poznanie indywidualnych cech zmienności 
tego parametru w porównaniu z albedo powierzchni zamiejskich oraz określenie 
czynników ją  determinujących.

Opisane w opracowaniu pomiary albedo efektywnego ujawniły bardzo sil-
nie pochłanianie promieniowania słonecznego przez centrum Łodzi w ciągu 
całego roku, z wyłączeniem okresu z pokrywą śnieżną. Badane fragmenty po-
wierzchni miejskiej Łodzi, usytuowane we wschodniej (ul. Narutowicza) i za-
chodniej (ul. Lipowa) części centrum Łodzi charakteryzowały się w dniach 
pogodnych klasycznym U-kształtnym przebiegiem albedo z minimum w go-
dzinach południowych. Wartości albedo efektywnego w południe wynosiły 
w zimie 0,11-0,14, natomiast w lecie spadły do 0,08-0,09. Są one niższe od 
albedo typowych powierzchni zamiejskich o co najmniej 0,1. Na podstawie 
opublikowanych w literaturze danych albedo efektywnego miast, można stwier-
dzić, że centrum Łodzi należy do najsilniej pochłaniających energię słoneczną 
obszarów miejskich. Decydujący wpływ na to zjawisko mają cechy geometrycz-
ne i fizyczne zabudowy, z których na szczególną uwagę zasługują gęsta zabu-
dowa i bardzo wysoki udział powierzchni sztucznych intensywnie pochłaniają-
cych promieniowanie słoneczne. Na tle cech zabudowy miast, np. Europy 
Zachodniej, niezwykle istotny jest też bardzo duży udział płaskich, pokrytych 
ciemną papą dachów, dodatkowo intensyfikujących pochłanianie energii. Uzys-
kana baza danych pozwoliła na określenie statystycznej zależności między wy-
sokością Słońca a albedo efektywnym aef. Niestety, ogromne zróżnicowanie 
cech fizycznych i geometrycznych badanych powierzchni miejskich spowodo-
wało, iż na podstawie uzyskanych uśrednionych dla dwóch badanych obszarów 
wartości albedo efektywnego aef nie była możliwa pełna analiza indywidualne-
go wpływu wszystkich wymienionych czynników na intensywność pochłaniania 
promieniowania słonecznego.

Zastosowany do dalszych pomiarów prosty model fizyczny symulujący te-
ren zurbanizowany, umożliwił uszczegółowienie analizy. Uproszczenie zróżni-
cowania geometrycznego do postaci kanionu miejskiego oraz wyeliminowanie 
różnorodności fizycznej elementów cząstkowych powierzchni miejskiej poprzez 
zastosowanie jednolitego budulca, pozwoliły na zbadanie indywidualnego wpły-
wu czynników geometrycznych na albedo efektywne. Pozyskana baza danych



albedo efektywnego modelu fizycznego aef pozwoliła na stwierdzenie, że 
wysokość, szerokość ulicy i dachów czy orientacja badanej struktury miejskiej 
ściśle wpływa na zmienność roczną oraz dobową albedo efektywnego. Wymie-
nione czynniki decydują o dziennym rytmie zacienienia struktury, a w konse-
kwencji o tym, jaka część energii słonecznej docierającej do kanionu jest 
odbijana w kierunku nieba, a jaka zostaje pochłonięta w procesie odbić wielo-
krotnych we wnętrzu kanionu. Pomiary wykazały, że niezależnie od pory roku, 
aef kanionu miejskiego było zawsze niższe od albedo płaskiej powierzchni 
referencyjnej. W zależności od pory roku, orientacji kanionu oraz parametru 
H/W, albedo efektywne modelu było niższe nawet o 0,15 w porównaniu z albedo 
płaskiej powierzchni referencyjnej. W trakcie pomiarów wykryto silną zależność 
między aef a kombinacją azymutu kanionu i Słońca, która w niektórych przy-
padkach istotnie modyfikowała klasyczny U-kształtny przebieg dzienny albedo 
efektywnego, generując lokalne minima i maksima. Pomiary potwierdziły 
również bardzo ważną rolę dachów, które, zwłaszcza przy ich dużym udziale, 
istotnie modyfikują przebieg dzienny albedo efektywnego aef  podwyższając je 
lub w przypadku gdy albedo dachu jest niskie, dodatkowo obniżając. Badania 
przeprowadzone w dniach z pełnym zachmurzeniem ujawniły ponadto, że pod-
czas dominacji promieniowania rozproszonego wartość aef  w ciągu dnia jest 
stała i niezależna od azymutu kanionu oraz wysokości i azymutu Słońca. 
Geometrię struktur zabudowy miejskiej należy więc uznać za jeden z czynników 
klimatotwórczych odpowiedzialnych za kształtowanie się odrębności klimatycz-
nej terenów zurbanizowanych.

Zbudowany z jednorodnego materiału model fizyczny eliminował zróżni-
cowanie fizyczne badanego „miasta”, podczas gdy w rzeczywistej zabudowie 
identyczne wartości albedo ścian i ulicy kanionu są rzadkością. Analiza wpływu 
albedo powierzchni cząstkowych kanionu miejskiego na jego albedo efektywne 
ak, była możliwa dzięki zastosowaniu modelu numerycznego AKM opartego na 
metodzie Monte Carlo. Algorytm ten, po uprzednim przetestowaniu, dzięki 
możliwości wprowadzenia dowolnych wartości parametrów wejściowych (sze-
rokość, wysokość i azymut kanionu, wysokość i azymut Słońca, udział promie-
niowania rozproszonego w promieniowaniu całkowitym), umożliwił analizę ich 
kompleksowego oddziaływania na zdolność pochłaniania promieniowania 
słonecznego przez kanion miejski. Podczas symulacji, wśród wielu kombinacji 
albedo ścian am< am i ulicy aw, uwzględniono najbardziej typowy przypadek 
rzeczywistego kanionu miejskiego, kiedy ciemna ulica charakteryzuje się 
zdecydowanie niższym albedo niż albedo jaśniejszych ścian. Testowano również 
kombinacje odwrotne. Uzyskane wyniki ujawniły, że generowany przez geome-
trię i wysokość Słońca dzienny przebieg albedo efektywnego kanionu miejskie-
go, może być dalej istotnie modyfikowany dzięki oddziaływaniu ścian i ulicy 
wykonanych z materiałów budowlanych o zróżnicowanej zdolności do odbijania 
promieniowania słonecznego. Przeprowadzone symulacje uwidoczniły ponadto,



że dzienny przebieg albedo efektywnego kanionu miejskiego charakteryzuje się 
dużą zmiennością w ciągu dnia. W przeciwieństwie do klasycznego U-kształt- 
nego przebiegu dziennego albedo płaskiej powierzchni zamiejskiej w kanionie 
pojawiają się lokalne minima i maksima a amplituda dzienna (w badanych 
przypadkach) sięgała nawet 0,28.

Uzupełnieniem badań nad albedo efektywnym było zbadanie zmienności 
promieniowania całkowitego docierającego do wybranych elementów ulicy 
kanionu w ciągu dnia, w zależności od pory roku i geometrii kanionu. Ponieważ 
wartość albedo efektywnego zależy od natężenia promieniowania padającego, 
ograniczanie jego dopływu do wnętrza struktur miejskich może mieć istotny 
wpływ na wartość ich albedo efektywnego. Symulacje przeprowadzone zmody-
fikowanym do tego celu algorytmem AKM ujawniły, że geometria kanionu 
w istotny sposób blokuje dopływ promieniowania całkowitego do ulicy. W spe-
cyficznych warunkach, ulica może otrzymywać tylko niewielką część promie-
niowania całkowitego, a w badanych przypadkach zanotowano ograniczanie 
dopływu promieniowania całkowitego nawet o 95%. Zjawisko to jest o tyle 
istotne, że geometria jest jednym z czynników decydujących o zacienieniu 
kanionu, a to z kolei decyduje o tym, jaka część promieniowania dociera do 
kanionu jako promieniowanie bezpośrednie, a jaka bierze udział w procesie 
odbić wielokrotnych w postaci promieniowania rozproszonego.

Przeprowadzone eksperymenty i symulacje pozwalają wysnuć wniosek, że 
wartość albedo efektywnego powierzchni miejskiej zależy od kompleksowego, 
złożonego wpływu wielu czynników i nie jest możliwe wyodrębnienie jednego 
o charakterze pierwszorzędnym. Badanie intensywności pochłaniania promie-
niowania przez teren zurbanizowany przysparza wielu trudności i wymaga 
zastosowania różnych metod badawczych. Każda z metod przedstawionych 
w niniejszym opracowaniu posiada pewne ograniczenia -  prowadzenie pomia-
rów albedo efektywnego uśrednionego dla pewnej rzeczywistej powierzchni 
miasta nie pozwala na zgeneralizowanie zależności między uzyskaną wartością 
a czynnikami geometrycznymi i fizycznymi. Model fizyczny pozwolił na zba-
danie wpływu geometrii, ale wymagał ujednolicenia parametrów fizycznych co 
odbiega od warunków występujących w rzeczywistości. Modele numeryczne 
uwzględniają zarówno geometrię, jak i własności ścian i ulic, ale ze względu na 
kompromis między stopniem złożoności geometrycznej a efektywnością nu-
meryczną konstruowane są z reguły w celu symulacji albedo efektywnego 
prostej struktury miejskiej.

Albedo efektywne, mimo bardzo ważnej roli w kształtowaniu się procesów 
radiacyjnych w miastach i oddziaływania na kształtowanie odrębności klimatu 
terenów zurbanizowanych, cały czas jest czynnikiem słabo poznanym. Dokładna 
analiza charakteru jego zmienności ma jednak duże znaczenie nie tylko z punktu 
widzenia czysto poznawczego. Albedo efektywne uwzględniane jest w wielu 
modelach rozwiązujących problemy wymiany energii między powierzchnią



miejską oraz dolną troposferą. Ponadto efektem zwiększonego pochłaniania 
promieniowania przez struktury miejskie jest podwyższenie temperatury w ich 
wnętrzu, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia warunków biometeorolo-
gicznych bytowania człowieka. Kolejnym aspektem jest możliwość uwzględnia-
nia wartości albedo efektywnego powierzchni miejskiej w klimatycznych mo-
delach mezoskalowych, których rosnąca rozdzielczość wymusza wprowadzenie 
prawidłowych parametrów opisujących badaną powierzchnię czynną.



Załącznik

Tabela I. Albedo powierzchni naturalnych  

Table I. Albedo o f natural surfaces

Powierzchnia Albedo

1 2

Śnieg świeży
0,92 (2); 0,80 (3); 0,95 (,l); 0 ,80-0 ,95  <l2); 
0,65-0 ,95  (l0>; 0 ,75-0 ,95  (,5)

Trwała pokrywa śnieżna w wysokich szero-
kościach geograficznych (ф > 60°)

0,80 (l3)

Trwała pokrywa śnieżna umiarkowanych sze-
rokości geograficznych

0,70 (,3)

Nietrwała pokrywa śnieżna 0,45 (,3)

Śnieg stary
0,33 (->; 0,65 w ; 0 ,40-0 ,55  ° 3);
0,40 (ll); 0 ,40-0 ,65  (l0); 0 ,3 5 -0 ,7 0 (,5)

Śnieg zanieczyszczony 0 ,4 0 -0 ,5 0 (6)
Śnieg topniejący 0 ,35-0 ,65  (l4)
Lód morski 0 ,30-0 ,45
Lodowiec 0 ,20-0,40  (ll)
Tundra 0,18-0 ,25  0 1 5 -0 ,2 0 (l5)
Tundra (lato) 0,15 (S)
Tundra (zima) 0 ,7 0 (8)
Woda 0 ,0 3 -0 ,1 0 ll3); 0,08 (8)
Woda (mala wysokość Słońca) 0 ,0 3 -0 ,1 0 (l,)
Woda (duża wysokość Słońca) 0 ,1 0 -1 .0 0 11,3
Czamoziem, gleba ciemna, wilgotna 0 ,0 5 -0 ,1 0 (n); 0,05 (ll); 0,08 (,4); 0 ,06-0 ,8  ,,з)
Czamoziem suchy 0,14 (l)
Glina, ił 0,20 (6)
Glina sucha 0,16-0 ,25  (i); 0 ,1 6 (l4)
Glina wilgotna 0 ,10 -0 ,1 8 ® ; 0 ,03-0 ,09  (,4>
Gleba jasna, wilgotna 0 ,1 5 -0 ,2 0 °31

Gleba jasna, sucha
0,20-0 ,25  (l3); 0 ,4 0 (l,); 
0,35-0 ,45  (12); 0 ,16-0 ,18  (15)

Gleba jasna, piaszczysta 0 ,20-0 ,25  (,5)
Sawanny w suchej porze roku, półpustynie 0,25 (l3); 0 ,2 0 (8); 0,15
Step 0,20 t,5)
Piasek 0 ,28-0 ,38  (l3>; 0,35 l '4)
Piasek wilgotny (20% ) 0,20 (14)
Piasek wilgotny (40%) 0,15 (1̂
Pustynie 0,30 (,3); 0 ,20-0 ,45  0,25 (s)
Skała wapienna 0,45 (l4)
Skała granitowa 0,15 <l4); 0 ,12-0 ,18  (l5)



1 2
Gips 0,55 (l5)

Łąka 0,16-0,20  ffl; 0,23 <l3); 
0,15-0 ,25  (6); 0 ,1 0 -0 ,2 0 (ls)

Pastwisko (lato) 0,19 (8>
Pastwisko (zima) 0,23 <8)
Pastwisko 0 ,1 4 -0 ,2 6 (3); 0 ,2 5 (7)

Trawa 0,15-0,25  (U); 0 ,2 4 (7); 
0 ,1 5-0 ,30 (10); 0 ,2 6 (l5)

Trawa (wysokość 1 m) 0 ,16 <n)
Trawa (w ysokość 0 ,02 m) 0,26
Trawnik 0,18-0 ,29  <2>; 0 ,20-0 ,23  m
Step, nieużytki 0 ,20-0 ,30  (l2>
Ugory i odłogi 0 ,10-0 ,23  <3)
Rżysko 0,15-0 ,17  t3)
Farma (pomiar lotniczy) 0,147 (4)
Farma z  drogą i drzewami (pomiar lotniczy) 0,154 (4)
Pola uprawne (lato) 0,17 (8)
Pola uprawne (zima) 0,23 (8)
Pola uprawne (ugór) 0 ,05-0 ,12  (IS)
Pole świeżo zaorane wilgotne 0,14 (,4)
Pole świeżo zaorane suche 0,17 (14)
Zielone uprawy polowe 0,20-0 ,25  (l3)
Zielone uprawy polow e (fasola) 0,24
Zielone uprawy polow e (rośliny strączkowe) 0 ,1 5 -0 ,2 4 (3)
Zielone uprawy polow e (ogórki) 0,23 U); 0 ,2 6 171
Zielone uprawy polowe (sałata) 0,24 (3); 0,22 (5)
Zielone uprawy polowe (kapusta) 0,22 (3)
Zielone uprawy polowe (cebula) 0,17 (3)
Zielone uprawy polow e (ziemniaki) 0 ,12-0,27  (i); 0 ,18-0 ,28  (3); 0,19 (l)
Zielone uprawy polow e (pomidory) 0 ,23 (7)
Zielone uprawy polowe (tytoń, <p = 43°) 0,24 w
Zielone uprawy polow e (tytoń, ф = 7°) 0 ,1 9 (7)
Zielone uprawy polow e (ananasy) 0,15 <7)
Pole buraków cukrowych 0,15-0 ,22  ,3); 0 ,2 6 (7)
Pole jęczmienia, (p = 52° 0 ,2 3 (7)
Pole jęczmienia, cp =  32° 0 ,2 6(7)
Pole jęczmienia 0 ,12-0 ,25  (3)
Pole pszenicy, <p = 52° 0 ,2 6 (7)
Pole pszenicy, ip =  43° 0,22 (7)
Pole pszenicy 0 ,15-0,20  <2); 0 ,11-0 ,25  (3); 0 ,10-0 ,23  (li)
Pole kukurydzy, (p =  43° 0,22™
Pole kukurydzy, q> = 7° 0 ,18 (7)
Pole kukurydzy 0 ,15-0,25  (3)

Pole żyta 0 ,14-0 ,20  (2); 0 ,14-0,25  (3); 
0,11-0 ,21  (5)

Pole żyta ozim ego 0,18-0 ,23  (15)
Pole owsa 0 ,15-0 ,28  (2); 0 ,1 6 -0 ,2 4 (3)



1 2
Pole mieszanek zbożowych 0,28 (2); 0 ,1 4 -0 ,2 3 (3)
Pole rzepaku i rzepiku 0 ,1 8 -0 ,2 6 t3)
Pole lnu 0,16-0,22  (J)
Pole konopi 0 ,1 7 -0 ,2 0 (3)
Pole gryki 0 ,1 6 -0 ,2 4 (3)
Pole łubinu 0,20-0,28  (i); 0 ,17-0,27
Pole koniczyny 0,16-0,28  (3)
Pole lucerny 0 ,1 7 -0 ,3 0 (3); 0,23 (14); 0 ,23-0 ,32  l 'J)
Pole sorgo 0 ,2 0 (7)
Pole ryżu 0,12 (i)
Pole trzciny cukrowej 0 ,1 5 l7)
Pole bawełny 0 ,21 (7); 0 ,2 0 -0 ,2 2 (lS)
Pole orzeszków ziemnych 0 ,17 <?)
Sad 0,15-0 ,20  (,l); 0 ,16-0 ,18  (l4)
Drzewa, drogi, pola (pomiar lotniczy) 0,166 (4)
Drzewa, pola, farma (pomiar lotniczy) 0,165 (4)
Drzewa, pola (pomiar lotniczy) 0,162 w
Las liściasty, stan bezlistny 0,15 0 ,1 6 (8)

Las liściasty, w stanie ulistnionym
0,20 (l°; 0 ,1 8 (7); 0,17 (8);
0 ,1 4 -0 ,2 0 (10); 0 ,10-0 ,25  (l5)

Las iglasty
0 ,10-0 ,15  (l3); 0 ,05-0 ,15  (ll); 0,16 (,); 0,12 (8); 
0 ,1 0 -0 ,1 9 (10)

Las sosnowy 0 ,1 7 <7)
Las dębowy 0,18 (i)
Las jod łowy 0 ,1 0 (5)
Eukaliptusy 0 ,19 (7)
Las tropikalny 0,12 (8); 0 ,1 3 l7); 0 ,0 7 -0 ,1 5 (,u)
Bagno 0,10-0 ,15  ll3); 0,14 (8); 0 ,1 2 <7>
W rzosowisko 0 ,1 0 (,4)
Torfowisko 0 ,0 5 -0 ,1 5 l6)
Chmury wysokie 0 ,50-0 ,60  (13>
Chmury kłębiaste 0 ,50-0 ,65  ll3)
Chmury warstwowe o grubości < 100 m 0,13 (,3)
Chmury warstwowe o grubości >  500 m 0,75 (lj)
Chmury niskie St , Sc, Ns O,6-O,8"0)
Chmury deszczowe grube 0 ,8 0 -0 ,9 0 (l3)

Ź r ó d ł o :  Dane pochodzą z: (l> Kondratiew, 1965; ®  Schmuck, 1969; (3) Kozłowska-  
-Szczęsna, 1973; (4) Landsberg, 1981; (s) Iqbal, 1983; <6) Pielke, 1984; <7) Monteith i Unsworth, 
1988; (8) Stuli, 1988; (9) Verseghy i Munro, 1989; (l0) Garratt, 1994; (l,) Oke, 1995; (l2) Gryboś 
i Tomaszek, 1997;(,3) Kędziora, 1999;(l4) Paszyński i inni, 1999; ° 5) Stuli, 2000.



Tabela II. Albedo powierzchni sztucznych i materiałów budowlanych  

Table 11. Albedo o f  artificial surfaces and building materials

Powierzchnia Albedo

1 2

Asfalt
0,2 ш ; 0 ,05-0 ,20  (5); 0 ,10-0 ,12  (6); 
0 ,1 0 (4); 0 ,05-0,15  (7)

Asfalt nowy 0,09 (2)

Beton
0,3 (l); 0 ,10-0 ,35  (5); 0 ,20-0 ,40  (6); 
0,27 (2); 0 ,15-0 ,37  (7)

Płyta chodnikowa 0 ,1 8 (1);
Cegła 0 ,2 0 -0 ,4 0 (5)
Cegła biała 0 ,6 0 (2)
Cegła żółta 0,40 (2)
Cegła brązowa 0,15-0 ,27  (4); 0,32 (z)
Cegła glazurowana 0,64 l3)
Cegła czerwona 0,32 (3)
Cegła biała 0,74 (3)
Kamień 0,14 (2); 0 ,20-0,35  <5)
Kamień szary jasny 0 ,22-0 ,28  (4)
Kamień szary ciem ny 0,16-0 ,28  (4)
Wapień 0,45 (6)
Granit 0,15
Szyba okienna, wysokość Słońca>50° 0,08 (5)
Szyba okienna, wysokość Słońca<50° 0 ,09-0 ,52  (i)
Okno zwykłe 0,09 (l>; 0 ,16-0 ,19  (4)
Okno ze-szkłem ołowiowym 0,16-0,19  (4)
Farba biała 0,69 (l); 0 ,50-0 ,90  (5)
Farba czerwona, brązowa, zielona 0 ,20-0 ,35  (5)
Farba ciemna 0,27 14
Farba czarna 0,02-0 ,15  (5)
Smoła, żwir 0 ,08-0 ,18  (5)
Dach smołowany 0,14 (2)
Dachówka 0,10-0 ,35  ,5); 0 ,2 0 -0 ,3 0 (6)
Dachówka ciemna 0,18 (3)
Dachówka czerwona 0,33 (3)
Dachówka betonowa 0,35 (4)
Dachówka betonowa czarna 0,09 №
Dachówka betonowa brązowa 0,15 (4)
Dachówka łupkowa niebiesko-szara 0,13 (3)
Dachówka łupkowa ciemnoszara 0,10 (3)
Dachówka łupkowa purpurowa 0,14 (5)
Blacha falista 0 ,10-0,16  (5)
Papa 0,10-0 ,15  <S)
Tynk szlachetny 0,60 (1); 0 ,51-0 ,65  №



1 2

Azbest stary 0,25 w

Azbest czerwony 0,31 t!i)
Azbest biały 0,39 (3)

Marmur 0,56 (3)

Drewno 0 ,2 2 (3)

Aluminium 0,85 t3)
Stal 0,80 t3)

Żelazo 0,35 (3)
Żelazo zardzewiałe 0,08 (3)

Miedź 0,74 (3)

Ź r ó d ł o :  Dane pochodzą z: (1) Kozłowska-Szczęsna, 1973; (2) Am field, 1982; (3> Iqbal, 
1983;(4) Verseghy i Munro, 1989;(S) Oke, 1995;(6) Paszyński i inni, 1999;(7) Stuli, 2000.

Tabela III. Albedo efektywne powierzchni miejskich (pomiary na wieżach, lotnicze i satelitarne) 

Table III. Effective albedo o f  urban surfaces (tower, aerial and satellite measurements)

Powierzchnia Albedo

Powierzchnia miasta w umiarkowanych szerokościach geograficznych  
w warunkach bezśnieżnych

0 ,1 0 -0 ,2 7 (4)

Powierzchnia miejska w umiarkowanych szerokościach geograficznych  
w warunkach bezśnieżnych (średnio)

0,15 <4>

Powierzchnia miejska (lato) 0,18 (3)
Powierzchnia miejska (zima) 0,18 (3)
Tereny zamiejskie (rolnicze) 0,2 151
Tereny zam iejskie (rolnicze i handlowe) 0,17 l5)
Tereny zam iejskie (rolnicze i mieszkaniowe) 0,19 (5)
Zabudowa podmiejska (pomiar lotniczy) 0 ,122-0 ,166  w

Zabudowa handlowa (pomiar lotniczy) 0 ,12I(i)
Zabudowa handlowa 0,14 05
Zabudowa handlowa i mieszkaniowa 0 ,1 6 (i)
Zabudowa handlowa i przemysłowa 0,138li)
Zabudowa mieszkaniowa 0,18 (i)
Zabudowa mieszkaniowa z trawnikami 0,19 (5)

Zabudowa mieszkaniowa rzadka 0,2 (l)

Zabudowa m ieszkaniowa średnia 0,23 ("

Zabudowa mieszkaniowa gęsta 0,25 (l>

Ź r ó d ło :  Dane pochodzą z: (l) Morgan i inni, 1977; (2) Landsberg, 1981; (3) Stull, 1988; 
(4) Oke, 1995 ;(5> Tang i Miao, 1998.



Tabela IV. Albedo efektywne miast 

Table IV. Effective albedo o f  cities

Miasto Kraj Albedo

1 2 3
Albuquerque USA 0,280-0 ,478  (5)
Apalachicola USA 0,14 ^
Bismarck USA 0 ,1 8 -0 ,6 6 (5)
Bloomington USA 0 ,1 4 -0 ,1 7 (,)
Boston USA 0,14-0 ,365  (5)
Boise USA 0,17-0 ,18  (,)
Brownsville USA 0,28 t5)
Cape Hatteras USA 0,18 (5)
Caribou USA 0,14-0 ,66  (S)
Charleston USA 0,14 (5>
Chicago USA 0,16-0 ,23  (l0)
Cincinnati USA 0,13 -0 ,15  ll>
Columbia USA 0,05-0 ,25  <4); 0 ,14-0 ,608  (5)
Columbus USA 0,13 -0 ,16  (,)
Dodge City USA 0,18-0 ,644  (5)
Duluth USA 0 ,1 2 -0 ,1 6 (l)
El Paso USA 0,28 (5)
Ely USA 0,14-0 ,66  (5)
Ft. Worth USA 0,18-0 ,215  l5)
Fresno USA 0,14 (5)
Gila Bend USA 0,20-0 ,22  (l)
Great Falls USA 0,14-0 ,591  (5)
Grand Forks USA 0,14-0 ,16  (l)
Hartford USA 0,09-0 ,14  (8)
Houston USA 0,166 (1)
Houston (Houston GIS database) USA 0,10-0 ,16  ('6)
Jacksonville USA 0,15
Jessup USA 0,11-0 ,15  (1)
Lake Charles USA 0,14 <5>
Las Vegas USA 0,20-0 ,27  (l)
Los Angeles (centrum) USA 0 ,2 0 (8); 0 ,1 3 -0 ,2 0 (,0)

Madison USA
0,15-0 ,41 (l);
0 ,14 -0 ,66  (5); 0 ,15-0 ,18  (8)

Medford USA 0,14-0 ,4 69  (5)
Miami USA 0,14-0 ,17  (l); 0 ,1 4 (5)
Mobile USA 0,13-0 ,14  (l)
Nashville USA 0,14-0 ,31 (5)
Nowy Jork USA 0 ,1 4 -0 ,3 3 9 (5)
N. Omaha USA 0,14-0 ,66  (5)
Ogden USA 0 ,1 5 -0 ,1 6 (1)



1 2 3

Port Arthur USA 0,16 (,)

Phoenix USA 0 ,1 4 -0 ,3 0 9 (i)

Raleigh USA 0,14 (5)

Sacramento (zabudowa mieszkaniowa rzadka) USA 0,2 (3)

Sacramento (zabudowa mieszkaniowa średnia) USA 0,23 (3)

Sacramento (zabudowa m ieszkaniowa gęsta) USA 0,25 (3)

Sacramento (park) USA 0,16 (3)

Sacramento (Central Business District) USA 0,26 l3)
Sacramento (zabudowa przemysłowa) USA 0,26 (3>
San Antonio USA 0,17-0 ,18  (l)
Santa Maria USA 0,14 (5)

Seattle USA 0 ,1 4 -0 ,2 7 9 (ł)
St. Louis USA 0,12-0 ,14
St. Louis (centrum) USA 0 ,1 6 -0 ,1 9 (8)

Tuscon USA 0,20-0 ,22
Waszyngton USA 0,12-0 ,13  ll); 0 ,14-0 ,313  (5)
Wausau USA 0,13 -0 ,16  0)
Way cross USA 0,11-0 ,15  (l)
Yuma USA 0,23 (1)
Zanesville USA 0,12-0 ,15  (l)
Vancouver Kanada 0,14-0 ,18  (5); 0 ,13-0 ,15  w
Vancouver (tereny zamiejskie) Kanada 0,20 (6)
Vancouver (tereny podmiejskie) Kanada 0,13 (6)
Edmonton Kanada 0,25-0 ,58  (S)

Saskatoon Kanada 0 ,2 0 -0 ,5 0 (5)
W innipeg Kanada 0 ,1 3 -0 ,1 6 (U; 0 ,2 0 -0 ,5 5 (5J

Toronto Kanada 0,25-0 ,50  (5)
Ottawa Kanada 0,12-0 ,62  (5)

Montreal Kanada 0,20-0 ,33  (5)
Montreal (zima) Kanada 0 ,12 -0 ,2 4  113)

Hamilton Kanada 0 ,12-0 ,13  l8)

Taszkient Uzbekistan 0,17-0 ,4 0  w
Monachium Niem cy 0,16 (8)

Moskwa (lato) Rosja 0 ,160 (14)

Moskwa (zima) Rosja 0,36 <l4)
Tokio (zabudowa podmiejska) Japonia 0 ,10-0 ,14  w

Tokio Japonia 0,10 m

Adelaida (zabudowa handlowo-przemysłowa) Australia 0,27

Adelaida (zabudowa podmiejska) Australia 0,18 (,)

Ibadan Nigeria 0,12 m

Lagos Nigeria 0,45 (lt)

miasta południowej Anglii Anglia 0 ,11-0 ,12  (/>

Southampton i Portsmouth Anglia 0 ,15-0 ,18  (7)



I 2 3
Kraków Polska 0 ,16-0 ,17  (7)

Łódź Polska 0 ,0 7 -0 ,0 9 (IU) 
0,08-0 ,14  (l5)

Marsylia (centrum) Francja 0 ,16-0 ,18  (l2)
Bazylea (centrum) Szwajcaria 0,10-0,11  (1,)
Bazylea (zabudowa podmiejska) Szwajcaria 0,13 <"> --------------
Bazylea (tereny zamiejskie) Szwajcaria 0,19-0,21  (ll)

Ź r ó d ł o :  Dane pochodzą z: (l) Kung i in., 1964; (J) Kondratiew, 1965; <3) Morgan i inni,  
1977;(4) Landsberg, 19 81 ;(5> Iqbal, 1983;(?) Cleugh i Oke, 1986 ;(7) Oke, 1988 ;<8) Taha, 1997 ;<9) 
Kanda i Moriwaki, 2 0 0 2 ; (l0) Offerle i inni, 2 0 0 3 ;<n) Christen i Vogt, 2 0 0 4 ; (l2) Grimmond i inni, 
20 0 4 ;(l3) Chagnon i inni, 20 0 6 ;(l4) Myagkov, 20 0 6 ; (,5) Pawlak, 2 0 0 6 (l6); Sailor i inni, 2006.
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Fig. 5.2.6. Photon reflection from the wall H I  p. 68

Ryc. 5.2.7. Odbicie fotonu od dna kanionu s. 70
Fig. 5.2.7. Photon reflection from the canyon bottom p. 70

Ryc. 5.2.8. Odbicie fotonu od ściany H\ s. 71 
Fig. 5.2.8. Photon reflection from the wall H \ p. 71

Ryc. 5.3.1. Albedo efektywne a* w zależności od liczby fotonów L j\  docierających do kanionu 
ulicznego dla różnych wartości albedo elementów kanionu am , am , a w s. 73 

Fig. 5.3.1. Effective albedo ak in relation with number o f  photons L f\  reach the urban canyon with 
different values o f  canyons elements albedo am , am , a w p. 73

Ryc. 5.3.2. Zm ienność dzienna albedo efektywnego o* kanionu miejskiego o orientacji NS 22 
czerwca (D O Y =  173) w zależności od liczby fotonów Lf[ docierających do kanionu 
ulicznego dla albedo elementów kanionu aHl, аж , a w = 0,4 oraz różnych wartości H/W  
s. 74

Fig.5.3.2. Daily variability o f  effective  albedo a* o f  urban canyon NS oriented in 22nd o f  June  
(D O Y  =  173) in relation with number o f  photons Lf[ reach the urban canyon with al-
bedo o f  elem ents am , am , a w -  0.4 and different values o f  H /W  ratio p. 74

Ryc. 5.3.3. Zmienność dzienna albedo efektywnego o* kanionu m iejskiego o orientacji NS 22 
czerwca (D O Y =  173) w zależności od liczby odbić fotonów docierających do kanionu 
ulicznego. Uwzględniono całkowite promieniowanie słoneczne K i ,  różne wartości 
H/W  oraz różne wartości albedo elem entów kanionu a m , a m , a w s. 75 

Fig. 5.3.3. Daily variability o f  effective albedo ak o f urban canyon NS oriented in 22nd o f June 
(D O Y  = 173) in relation with number o f  multiple reflections o f  photons reach the urban 
canyon. Total solar radiation K {,  different values o f  H /W  ratio and different values o f  
urban canyon elem ents albedo am , am , «^considered p. 75

Ryc. 5.4.1. Albedo efektywne atf  modelu fizycznego (płaska powierzchnia) w  funkcji wysokości 
Słońca hs s. 77

Fig. 5.4.1. Effective albedo aef  o f  physical model (flat reference surface) in relation with Sun 
height hs p. 77

Ryc. 5.4.2. Albedo efektywne modelu fizycznego (Aida, 1982) oraz estymowane algorytmem  
AKM s. 79

Fig. 5.4.2. Effective albedo o f  physical model (Aida, 1982) and estimated with AKM  
algorithm p. 79



Ryc. 5.4.3. Albedo efektywne aef modelu fizycznego powierzchni miejskiej w  wybranych dniach 
wiosny 2002 i 2003 roku. W pomiarach uwzględniono różne współczynniki H/W  ka-
nionu oraz orientację kanionu NS i WE. Linią przerywaną oznaczono albedo efektyw-
ne a,/estym ow ane modelem AKM s. 79

Fig. 5.4.3. Effective albedo aefo i  physical model o f  urban surface in selected days o f  spring 2002  
and 2003. Different values o f  H/W  ratio and NS, WE urban canyon orientation during 
measurements considered. Dashed line indicates effective albedo aef  estimated by 
AKM model p. 79

Ryc. 5.4.4. Albedo efektywne ak modelu fizycznego powierzchni miejskiej (po wyeliminowaniu  
wpływu dachów) w  wybranych dniach wiosny 2002 i 2003 roku. W pomiarach 
uwzględniono różne współczynniki H /W  kanionu oraz orientację kanionu NS  i WE. 
Linią przerywaną oznaczono albedo efektywne ak estymowane modelem AKM s. 80

Fig. 5.4.4. Effective albedo aej  o f physical model o f  urban surface (after roofs influence  
elimination) in selected days o f  spring 2002 and 2003. Different values o f  H /W  ratio 
and N S, WE urban canyon orientation during measurements considered. Dashed line  
indicates effective albedo estimated by AKM model p. 80

Ryc. 5.4.5. Albedo efektywne a ,/m odelu  fizycznego powierzchni miejskiej w wybranych dniach  
wiosny i zimy z dużym zachmurzeniem w 2002 i 2003 roku. W pomiarach uwzględ-
niono różne współczynniki H/W  kanionu oraz orientację kanionu NS i WE. Linią prze-
rywaną oznaczono albedo efektywne ak estymowane modelem AKM s. 81

Fig. 5.4.5. Effective albedo a #  o f  physical model o f  urban surface in selected days o f  spring with 
overcast sky 2002 and 2003. Different values o f  H /W  ratio and NS, WE urban canyon 
orientation during measurements considered. Dashed line indicates effective albedo aej  
estimated by AKM model p. 81

Ryc. 5.4.6. Albedo efektywne aef modelu fizycznego powierzchni miejskiej (po wyeliminowaniu  
wpływu dachów) w wybranych dniach wiosny i zimy z dużym zachmurzeniem w 2002
i 2003 roku. W pomiarach uwzględniono różne współczynniki H /W  kanionu oraz 
orientację kanionu NS i WE. Linią przerywaną oznaczono albedo efektywne ak esty-
mowane modelem AKM s. 81

Fig. 5.4.6. Effective albedo a ef o f  physical model o f  urban surface (after roofs influence  
elimination) in selected days o f  spring with overcast sky 2002 and 2003. Different val-
ues o f  H /W  ratio and NS, WE urban canyon orientation during measurements consi-
dered. Dashed line indicates effective albedo estimated by AKM model p. 81

Ryc. 5.5.1. Albedo efektywne a e! modelu fizycznego powierzchni miejskiej w wybranych dniach 
wiosny 2002  i 2003 roku. W pomiarach uwzględniono współczynnik H /W  -  1 oraz 
orientację kanionu NS i WE. Linią przerywaną oznaczono albedo efektywne ak esty-
mowane modelem Aidy, Kondo, RAK oraz AKM s. 85

Fig. 5.5.1. Effective albedo aefO i  physical model o f  urban surface in selected days o f  spring 2002  
and 2003. Different values o f  H/W  ratio and NS,W E urban canyon orientation during 
measurements considered. Dashed line indicates effective  albedo aef  estimated by 
Aida, Kondo, RAK and AKM models p. 85

Ryc. 5.5.2. Stosunek promieniowania rozproszonego /'* do bezpośredniego /* 22 czerwca  
(D O Y -  173) i 22 grudnia {DO Y  =  356) liczony według formuł Aidy, Kondo oraz 
Daviesa s. 86

Fig. 5.5.2. Proportion between diffuse ih and direct /* solar radiation in 22nd o f June (D O Y =  173) 
calculated with Aida, Kondo and Davis formulas p. 86



Ryc. 6 . 1.

Fig. 6.1.

Ryc. 6.2. 
Fig. 6.2.

Ryc. 6.3.

Fig. 6.3.

Ryc. 6.4.

Fig. 6.4.

Ryc. 6.5.

Fig. 6.5.

Ryc. 6.6.

Estym owane modelem AKM albedo efektywne kanionu m iejskiego a* prostopadłego  
(lew y rysunek) i równoległego (prawy rysunek) do azymutu Słońca, w funkcji parame-
tru H/W. Założono równe wartości albedo elem entów kanionu (e HI, a,y, aK  =  0,2, 0,4,  
0,6 i 0,8). Uwzględniono promieniowanie bezpośrednie //, i całkowite K [  docierające  
do kanionu oraz różne wysokości Słońca hs. Czarna ciągła linia reprezentuje zależność  
ak od H /W  dla promieniowania słonecznego rozproszonego /'* s. 89 
Effective albedo o f urban canyon ak estimated by AKM model, perpendicular (left) 
and parallel (right) to the Sun azimuth in relation with H/W  ratio. Equal values o f can-
yon elements (afn, a )f-, = 0.2, 0.4, 0.6 i 0.8) assumed. Direct /* and total K {  solar 
radiation reach the canyon and different Sun heights hs considered. Black solid line 
represents relation between ak and H/W  ratio for diffuse solar radiation i* p. 89

Warianty oświetlenia kanionu ulicznego przez promienie słoneczne s. 90  
Variants o f  urban canyon illumination by the solar beam p. 90

Estymowane modelem AKM albedo efektywne kanionu m iejskiego ak prostopadłego 
do azymutu słońca, w funkcji parametru H/W. Uwzględniono różne wartości albedo  
elementów kanionu a w i am , promieniowanie całkowite K [  docierające do kanio-
nu oraz różne wysokości Słońca hs. Linie szare obrazują zależność między ak i H/W  
przy całkowitym zachmurzeniu (ik =  100%) s. 95
Effective albedo o f  ak urban canyon perpendicular to Sun azimuth estimated by AKM  
model in relation with H/W  ratio. Different values o f albedo o f  canyon elements aH\, 
a w and а /д , total solar radiation K [  reach the canyon and different Sun heights hs con-
sidered. Grey lines indicates relation between ak and H/W  during overcast (i* =  100%) 
p. 95

Zmienność dzienna albedo efektywnego kanionu miejskiego ak (estym owanego  
modelem AKM) o orientacji NS i WE w dniu 22 czerwca (D O Y  =  173). Założono ta-
kie same wartości albedo elementów kanionu (am , aw , o -h i ~  0,2, 0,4 i 0,6 ) przy zmie-
niającym się  parametrze H/W. Uwzględniono bezpośrednie (/*), całkowite (tfj.) oraz 
rozproszone (/'/,) promieniowanie słoneczne docierające do kanionu. Wartość 0 na osi  
poziomej reprezentuje południe czasu miejscowego s. 98
Daily variability o f  effective albedo o f  urban canyon ak (estimated by AKM model) 
with NS and WE orientation in 22nd o f  June (D OY  =  173). The same values o f  albedo 
o f  canyon elements (aHi, a w, am  = 0.2, 0.4 and 0.6) in relation with H /W  ratio were as-
sumed. Direct (Д), total ( /fj ) and diffuse (/'*) solar radiation reach the canyon consi-
dered. 0 on horizontal axis represents local time noon p. 98

Zm ienność dzienna albedo efektywnego kanionu miejskiego ak (estymowanego  
modelem AKM) o  orientacji NS i WE w dniu 22 grudnia (D O Y -  356). Założono takie 
same wartości albedo elementów kanionu (awt, Оц-, am  = 0,2, 0,4 i 0,6) przy zmienia-
jącym  się  parametrze H/W. Uwzględniono bezpośrednie (/*), całkowite (ATJ.) oraz roz-
proszone (ii,) promieniowanie słoneczne docierające do kanionu. Wartość 0 na osi  
poziomej reprezentuje południe czasu miejscowego s. 102
Daily variability o f  effective albedo o f urban canyon ak (estimated by AKM model) 
with NS and WE orientation in 22nd o f  December (D O Y =  356). The same values o f  
albedo o f  canyon elements (am , a#, am  =  0.2, 0.4 and 0.6) in relation with H/W  ratio 
were assumed. Direct (/*), total (/Cl) and diffuse (/*) solar radiation reach the canyon  
considered. 0 on horizontal axis represents local time noon p. 102

Zmienność dzienna albedo efektywnego kanionu m iejskiego ak (estymowanego 
modelem AKM) o orientacji NS i WE w dniu 22 czerwca (D O Y =  173) i 22 grudnia



(D O Y  =  356). Założono różne wartości albedo elementów kanionu aHU a w i am  przy 
zmieniającym się  parametrze H/W. Uwzględniono całkowite promieniowanie słonecz-
ne /Q. docierające do kanionu. Wartość 0 na osi poziomej reprezentuje południe czasu 
m iejscowego s. 104

Fig. 6.6. Daily variability o f  effective albedo o f urban canyon a* (estimated by AKM model)  
with NS and WE orientation in 22nd o f June (D OY  =  173) and 22nd o f  December  
(D O Y  =  356). Different values o f albedo o f  canyon elem ents aH\, a»-, a m  in relation 
with H /W  ratio were assumed. Direct (/*), total (K [) and diffuse (/*) solar radiation 
reach the canyon considered. 0 on horizontal axis represents local time noon p. 104

Ryc. 6.7. Zmienność dzienna albedo efektywnego kanionu m iejskiego a* (estymowanego  
modelem AKM) w dniu 22 czerwca (D O Y =  173). Założono takie same wartości albe-
do elementów kanionu (aHU a w i aln  = 0,4) przy zmieniającym się  parametrze H/W. 
Uwzględniono całkowite promieniowanie słoneczne K {  docierające do kanionu oraz 
azymut kanionu Ak równy 0°, 30°, 60° i 90° s. 106

Fig. 6.7. Daily variability o f  effective  albedo o f  urban canyon a* (estimated by AKM model) in 
22nd o f  June (D O Y =  173). The same values o f  albedo o f  canyon elements aHh a w, am  
in relation with H/W  ratio were assumed. Total (A"|) solar radiation reach the canyon  
and azimuth o f  canyon AK =  0°, 30°, 60° and 90° considered p. 106

Ryc. 6.8. Zmienność dzienna albedo efektywnego kanionu miejskiego ak (estym owanego 
modelem AKM ) w dniu 22 grudnia (D OY  =  356). Założono takie same wartości albe-
do elementów kanionu (aHI, a w i a m  = 0,4) przy zmieniającym się parametrze H/W. 
Uwzględniono całkowite promieniowanie słoneczne K {  docierające do kanionu oraz 
azymut kanionu Ak równy 0°, 30°, 60° i 90° s. 107

Fig. 6.8. Daily variability o f effective albedo o f urban canyon a* (estimated by AKM model) in 
22nd o f  December (D O Y  =  356). The same values o f  albedo o f  canyon elements am , 
a w, aH2 in relation with H/W  ratio were assumed. Total (AT|) solar radiation reach the 
canyon and azimuth o f  canyon AK =  0°, 30°, 60° and 90° considered p. 107

Ryc. 6.9. Zmienność dzienna albedo efektywnego ak (estymowanego modelem AKM) kanionu 
o orientacji NS (lewa kolumna) i WE (prawa kolumna) dla 22-ego  dnia każdego mie-
siąca w roku. Uwzględniono różne wartości parametru H/W , promieniowanie całkowi-
te K [  docierające do kanionu oraz takie same wartości albedo elem entów kanionu am , 
a w i а /д  s. 110

Fig. 6.9. Daily variability o f effective albedo o f urban canyon a* (estimated by AKM model) NS 
(lef graphs) and WE (right graphs) oriented in 22nd day o f month form January to De-
cember. Different values o f H/W  ratio total solar radiation (ATJ.) reach the canyon and  
the same values o f canyon elements albedo ац\, aw  and а^д considered p. 110

Ryc. 7.1. Punkt pomiarowy całkowitego promieniowania słonecznego K ï  na ul. Piotrkowskiej -  
widok kanionu ulicznego (a), zdjęcia przysłonięcia horyzontu wykonane obiektywem  
„rybie oko” na wysokości powierzchni dachów (b), przy zachodniej (c) oraz wschod-
niej (d) ścianie kanionu ulicznego o orientacji NS oraz przy południowej (e) i północ-
nej (f) ścianie kanionu ulicznego o orientacji WE s. 114

Fig. 7.1. Total solar radiation K i  measurement point in Piotrkowska street -  view  o f  urban 
canyon (a), picture o f  horizon obstruction made with “fish-eye” lens at the roofs level
(b), near west (c) and east (d) wall o f urban canyon NS oriented and near south (e) and 
north (f) wall o f urban canyon WE oriented p. 114

Ryc. 7.2. Dzienna zmienność całkowitego promieniowania słonecznego na stacji Lipowa  
ЛЦи,»»,,, potencjalnego АГ|ро„ mierzonego w kanionie miejskim AfJbnion oraz estymo-
wanego modelem AKM /CIa km w  wybranych dniach w maju 2002 roku w Łodzi s. 116



Fig. 7.2. Daily variability o f  total solar radiation at Lipowa station ATJ.Ljpowa, potential solar  
radiation measured in urban canyon /Q k„m„„ and estimated by AKM model
*1лкм in selected days in May and June 2002 in Łódź p. 116

Ryc. 7.3. Podział dna kanionu m iejskiego na elementy s. 117
Fig. 7.3. Segmentation o f urban canyon p. 117

Ryc. 7.4. Dzienna zmienność potencjalnego całkowitego promieniowania słonecznego K { ^  
padającego na powierzchnię płaską oraz całkowitego promieniowania słonecznego pa-
dającego w różnych miejscach dna kanionu ulicznego ЛГ|АКМ estymowanego modelem  
AKM 22 czerwca (D O Y  =  173) s. 118

Fig. 7.4. Daily variability o f  potential solar radiation K i ^  incidents on flat surface and total 
solar radiation incidents on the parts o f  urban canyon bottom A ' I a k m  estimated by 
AKM model 22nd o f  June (D OY  = 173) p. 118

Ryc. 7.5. Dzienna zm ienność potencjalnego całkowitego promieniowania słonecznego K { IX)l 
padającego na powierzchnię płaską oraz całkowitego promieniowania słonecznego pa-
dającego w  różnych miejscach dna kanionu ulicznego estym owanego modelem  
AKM 22 grudnia (D O Y  = 356) s. 120

Fig. 7.5. Daily variability o f  potential solar radiation Ẑ ipo, incidents on flat surface and total  
solar radiation incidents on the parts o f  urban canyon bottom A Îakm estimated by  
AKM model 22nd o f  December (D O Y  =  356) p. 120

Ryc. 7.6. Dzienna zmienność potencjalnego całkowitego promieniowania słonecznego /Qp,lt 
padającego na powierzchnię płaską oraz całkowitego promieniowania słonecznego pada-
jącego w różnych miejscach dna kanionu ulicznego ЛЦАКМ estymowanego modelem AKM  
22 czerwca (D O Y =  173) w zależności od różnych wartości parametru H /W  s. 122

Fig. 7.6. Daily variability o f  potential solar radiation /Qpo, incidents on flat surface and total  
solar radiation incidents on the parts o f  urban canyon bottom Л^АКМ estimated by 
AKM model 22nd o f  June (D O Y =  173) in relation with H /W  ratio p. 122

Ryc. 7.7. Dzienna zmienność potencjalnego całkowitego promieniowania słonecznego A'jp,,, 
padającego na powierzchnię płaską oraz całkowitego promieniowania słonecznego pada-
jącego w różnych miejscach dna kanionu ulicznego К | Акм estymowanego modelem AKM 
22 grudnia (D O Y =  356) w zależności od różnych wartości parametru H/W  s. 124

Fig. 7.7. Daily variability o f  potential solar radiation /T|pot incidents on flat surface and total 
solar radiation incidents on the parts o f urban canyon bottom /Q Akm estimated by  
AKM model 22nd o f December (D OY  = 356) in relation with Я/O ratio  p. 124

Ryc. 7.8. Dzienna zmienność całkowitego promieniowania słonecznego padającego w różnych  
miejscach dna kanionu ulicznego /Г|АКМ, estym owanego modelem AKM, pomiędzy 
22 czerwca a 22 grudnia. Uwzględniono H /W =  1 oraz orientację kanionu miejskiego  
NS i WE s. 128

Fig. 7.8. Daily variability o f  total solar radiation incidents on the parts o f urban canyon bottom  
^Iakm. estimated by AKM model between 22nd o f  June and 22nd o f December.  
H /W  =  1 and NS, WE o f urban canyon orientations considered p. 128

Ryc. 7.9. Dzienna zmienność całkowitego promieniowania słonecznego padającego w różnych  
miejscach dna kanionu ulicznego /Г |АКМ, estymowanego modelem AKM, pomiędzy  
22 czerwca a 22 grudnia. Uwzględniono H /W =  3 oraz orientację kanionu miejskiego 
NS i WE s. 129

Fig. 7.9. Daily variablility o f  total solar radiation incidents on the parts o f  urban canyon bottom  
^Iakm. estimated by AKM model between 22nd o f June and 22nd o f December. 
H /W =  3 and NS, WE o f  urban canyon orientations considered p. 129



Effective albedo of urban surface

Summary

The aim o f  dissertation was to know effective albedo, it’s diurnal and annual variability and define  
factors determining this parameter, including quantitative determining o f  surface geometry.  
Effective albedo can be define as albedo o f geometrically complicated surface, takes into account 
enlarged absorption o f  solar radiation during multiple reflection between surface elements.  
Dissertation consists o f  seven chapters, summary and enclosure contains values o f albedo o f  
natural, artificial and urban surfaces and albedo o f  cities. The first and second chapters present 
actual state o f  knowledge about albedo o f  urban terrain, methodology, measurements data and 
basic notions. The third chapter contains analysis o f  effective albedo o f  real urban surface,  
measured on two points in the center o f  Łódź. Measurements were carried out on high masts,  
which allows for determining o f  average albedo o f  relatively big city area. Results show intensive  
absorption o f solar radiation by the center o f Łódź, which is effect o f  big portion o f artificial 
surfaces in the surroundings o f measurement points, including flat roofs covered by black tar. In 
the fourth chapter results o f  researches concerning influence o f  urban surface geometry on 
effective albedo were presented. The base o f  investigations was the measurement experiment o f  
effective albedo o f physical model (made by bricks) simulating simple urban surface. It showed  
that surface geometrical parameters (building height H, width o f  street W  and roofs WR) are factors 
decreasing or increasing effective albedo. During further research, numerical model AKM (Albedo  
efektywne Kanionu M iejskiego), created by dissertation’s author in Fortran 77 programming  
language enables simulation o f  albedo o f  urban canyon with any geometrical and physical  
parameters was used. The fifth chapter contains principles o f  m odel’s operation, analysis o f  
algorithm stability and results o f  testing based on effective albedo o f  physical model data. Chapter 
six contains results o f  effective albedo simulations for different input parameters. Dependence  
between effective albedo and H/W  ratio, influence o f  albedo o f  canyon elements on solar radiation  
attenuation, dependence between solar radiation absorption and urban canyon orientation and daily  
effective albedo variability in seasons was shown. Numerical simulation reveals that change o f  
albedo o f only one canyon element (wall or street), can change effective albedo o f  whole structure 
and range o f  parameter during the day. Chapter seven, which was a supplement o f main part o f  
dissertation, shows results o f simulation o f daily variability o f  total solar radiation incidents on  
urban canyon street, limited by canyon geometry.

Researches under effective albedo are very important, not only for the cognitive point o f  
view, but for application as well. Analysis results o f  effective albedo variability can be used,  
among other things, in town planning and in bioclimatic aspect o f  urban terrain climate researches, 
carried out in order to decrease o f  hard climate conditions within the city.



Wykaz symboli zastosowanych w opracowaniu 
List of symbols used in study

Symbol W ielkość Jednostka

A q -  azymut Słońca w południe czasu miejscowego [°]
A , -  azymut Słońca П
A k -  azymut kanionu ulicznego П
DO Y -  numer dnia w roku -

h -  wysokość zawieszenia czujnika rejestrującego słoneczne
promieniowanie odbite [m]

h , -  wysokość Słońca П
If, H I, H I -  wysokości ścian kanionu ulicznego [m]
H /W -  współczynnik wysokości H  do szerokości W  kanionu ulicz-

nego -
h -  stała słoneczna [W-nT2]

<h -  natężenie rozproszonego promieniowania słonecznego [W m ~2]
-  natężenie bezpośredniego promieniowania słonecznego [W-nT2]

к -  współczynnik przezroczystości atmosfery -
К -  bilans krótkofalowego promieniowania słonecznego [W nT 2]

-  natężenie całkowitego promieniowania słonecznego [W m '2]
-  natężenie odbitego promieniowania słonecznego [W-nT2]

^ I a k m -  natężenie całkowitego promieniowania słonecznego esty-
mowanego algorytmem AKM [W-nT2]

k a n i o n -  natężenie całkowitego promieniowania słonecznego zmie-
rzonego w rzeczywistym kanionie miejskim [W m “2]

^4 L i p o w a -  natężenie całkowitego promieniowania słonecznego na
punkcie pomiarowym przy ul. Lipowej [W-nT2]

N a r u t o w i c z a -  natężenie całkowitego promieniowania słonecznego na
punkcie pomiarowym przy ul. Narutowicza [W-nT2]

^Ipot -  natężenie potencjalnego całkowitego promieniowania sło-
[W-nT2]necznego słonecznego padającego na powierzchnię płaską

L f i -  liczba fotonów docierających do kanionu ulicznego (pro-
mieniowanie całkowite) -

L f ls -  liczba fotonów docierających do kanionu ulicznego (pro-
mieniowanie bezpośrednie) -

LfÏH -  liczba fotonów docierających do kanionu ulicznego (pro-
mieniowanie rozproszone) -

L f i  B e l -  liczba fotonów docierających do elementu ulicy kanionu
ulicznego (promieniowanie bezpośrednie) -

Lfipp -  liczba fotonów docierających do powierzchni płaskiej -

L f i  R e i -  liczba fotonów docierających do elementu ulicy kanionu
ulicznego (promieniowanie rozproszone) -
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L f li lg -  liczba fotonów opuszczających kanion po odbiciu od ściany
H I (promieniowanie bezpośrednie) -

L f l l h -  liczba fotonów opuszczających kanion po odbiciu od ściany
H I (promieniowanie rozproszone) -

L fH 2B -  liczba fotonów opuszczających kanion po odbiciu od ściany
H2  (promieniowanie bezpośrednie) -

LfH 2R -  liczba fotonów opuszczających kanion po odbiciu od ściany
HI (promieniowanie rozproszone) -

LßV „ -  liczba fotonów opuszczających kanion po odbiciu od dna
kanionu (promieniowanie bezpośrednie) -

L ßV K -  liczba fotonów opuszczających kanion po odbiciu od dna
kanionu (promieniowanie rozproszone) -

m -  masa optyczna atmosfery -
''И |0; И -  liczba losowa z zakresu 0-1 -
P -  prawdopodobieństwo obszaru źródłowego czujnika rejestru-

jącego słoneczne promieniowanie odbite [% ]
r -  promień obszaru źródłowego czujnika rejestrującego sło-

neczne promieniowanie odbite [m]
SVF -  współczynnik odsłonięcia horyzontu, współczynnik widoku

nieba (ang. Sky View Factor) -
w -  woda osadzona (ros. osażdionnaja w oda, ang. precipitable

water) [mm]
H-l -  współrzędna wejścia fotonu do kanionu ulicznego [m]
w d -  współrzędna odbicia fotonu od dna kanionu ulicznego [m]
H’Hl -w spółrzędna odbicia fotonu od ściany H \  kanionu ulicz-

nego [m]
» t n -  współrzędna odbicia fotonu od ściany H2 kanionu ulicz-

nego [m]
W -  szerokość kanionu ulicznego [m]
w R -  szerokość dachu kanionu ulicznego [mj
а -  albedo powierzchni płaskiej (naturalnej lub sztucznej) -

a <! -  albedo efektywne struktury miejskiej innej niż kanion
miejski lub kanionu z  uwzględnieniem dachów -

am> am -  albedo ścian kanionu ulicznego -

a* -  albedo efektywne kanionu ulicznego bez uwzględnienia
dachów -

a ,y -  albedo dna kanionu ulicznego -

a ll'R -  albedo dachu kanionu ulicznego -

ß -  kąt pomiędzy azymutem kanionu ulicznego a azymutem
Słońca [°]

7d -  kąt odbicia fotonu od dna kanionu ulicznego П
7 d m -  kąt graniczny odbicia fotonu między dnem a ścianą H 1

kanionu ulicznego t°]
7dHZ -  kąt graniczny odbicia fotonu między dnem a ścianą H2

kanionu ulicznego П
7 gr \ -  kąt graniczny odbicia od ściany dna fotonu docierającego  

do kanionu ulicznego П
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Ушл -  kąt graniczny odbicia od ściany H2  fotonu docierającego do
kanionu ulicznego [°]

У/л -  kąt odbicia fotonu od ściany H 1 kanionu ulicznego П
Уни -  kąt graniczny odbicia fotonu m iędzy ścianą H\ a dnem

kanionu ulicznego [°]
У m m -  kąt graniczny odbicia fotonu między ścianą H\ a ścianą H I

kanionu ulicznego [°]
Унг -  kąt odbicia fotonu od ściany H I kanionu ulicznego [°]
Уны -  kąt graniczny odbicia fotonu między ścianą H2  a dnem

kanionu ulicznego П
Унгт -  kąt graniczny odbicia fotonu między ścianą H I  a ścianą H\

kanionu ulicznego П
Ô -  deklinacja Słońca [°]
в а ,Н . -  kąt godzinny Słońca [h]
&Z -  kąt zenitalny Słońca П
X -  długość fali [pm]
т -  transmisyjność atmosfery -
ч> -  szerokość geograficzna [°]
¥»а -  współczynnik pochłaniania promieniowania słonecznego

przez parę wodną -

Vdü -  współczynnik pochłaniania promieniowania słonecznego
przez aerozole -

Vws -  współczynnik rozpraszania promieniowania słonecznego na
cząsteczkach wody -

V * -  współczynnik rozpraszania promieniowania słonecznego na
aerozolach —

¥г* -  współczynnik rozpraszania promieniowania słonecznego
Rayleigha -


