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WYBRANE CHARAKTERYSTYKI TURBULENCJI 

NA OBSZARACH MIEJSKICH, ROLNICZYCH I NATURALNYCH 

Selected turbulence characteristics in urban, rural and natural areas 

KRZYSZTOF FORTUNIAK*, WŁODZIMIERZ PAWLAK*, MARIUSZ SIEDLECKI* 

Zarys treści. W opracowaniu przedstawiono podstawowe wielkości charakteryzujące turbulencyjny ruch powietrza nad 
różnymi typami podłoża. Warunki miejskie reprezentowała stacja pomiarowa położona przy ul. Lipowej 81 w Łodzi, tereny 
rolnicze – stacja w Annosławiu, a tereny naturalne – stacja zlokalizowana na bagnach Biebrzańskiego Parku Narodowego,  
w okolicy wsi Kopytkowo. Bazę doświadczalną opracowania stanowiły wieloletnie, szybkozmienne (10 Hz) pomiary para-
metrów meteorologicznych wykonywane metodą kowariancji wirów. Analizie poddano zmienność roczną i dobową energii 
kinetycznej ruchu turbulencyjnego oraz parametrów reprezentujących termiczne i dynamiczne cechy turbulencji: parametru 
stabilności, długości Obuchowa, prędkości tarciowej oraz zintegrowanego współczynnika oporu. Wykazano wyraźną od-
mienność terenów zurbanizowanych przejawiającą się większą częstością chwiejnej równowagi atmosfery oraz bardziej 
intensywną turbulencją o charakterze dynamicznym. Fakt ten należy tłumaczyć istnieniem powierzchniowej miejskiej wyspy 
ciepła oraz zwiększoną szorstkością terenów zurbanizowanych. 
Słowa kluczowe: energia kinetyczna ruchu turbulencyjnego, parametr stabilności, długość Obuchowa, prędkość tarciowa, 
metoda kowariancji wirów 
 
Abstract.  The paper presents basic characteristics of the atmospheric turbulence over various types of surface cover. Three 
measurement stations, the data from which is used in the paper, represent three surface types. Urban areas are represented by 
the measurement site located in the city of Łódź, in Lipowa 81 str. The agricultural site is located in Annosław village, and 
the third site is situated close to the village Kopytkowo in the wetlands of the Biebrza National Park. The work is based on 
multi-annual fast response (10 Hz) eddy-covariance measurements of meteorological parameters. The annual and diurnal 
variability of parameters such as turbulent kinetic energy, the stability parameter, the Obukhov length, bulk transfer coeffi-
cient for momentum and friction velocity were analyzed. The results show a clear distinction of urban areas which manifests 
in increased air instability and more intensive mechanical turbulence. This fact could be attributed to surface urban heat 
island and increased roughness of urban areas. 
Key words: turbulent kinetic energy, stability parameter, Obukhov length, friction velocity, eddy-covariance method 
 
 

Wprowadzenie 

Wymiana turbulencyjna jest jednym z głów-
nych mechanizmów otrzymywania i utraty ener-
gii przez atmosferę ziemską. Turbulencyjny tran-
sport masy, energii i pędu pozwala na efektywną 
wymianę pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmos-
ferą. Pomimo istotnej roli tych procesów dla lo-
kalnych i globalnych warunków klimatycznych, 
informacja na temat typowych wartości parame-
trów charakteryzujących turbulencję atmosfe-
ryczną w warstwie przyziemnej atmosfery jest 
wyjątkowo uboga. W literaturze przedmiotu, 
zwłaszcza w literaturze polskiej, brak jest prac 
przedstawiających przebiegi roczne czy dobowe 

wielkości, takich parametrów jak np. energia 
kinetyczna ruchu turbulencyjnego, parametr sta-
bilności, prędkość tarciowa czy zintegrowany 
współczynnik oporu. W efekcie informacje  
o choćby szacunkowym zakresie zmienności 
tego typu parametrów, są trudno dostępne, 
szczególnie w ujęciu klimatologicznym.  

Celem podjętego opracowania jest przed-
stawienie typowych przebiegów rocznych i do-
bowych wielkości charakteryzujących transport 
turbulencyjny, otrzymanych na drodze wielolet-
nich pomiarów mikrometeorologicznych, pro-
wadzonych na trzech stanowiskach w Polsce. 
Punkty pomiarowe, z których dane wykorzysta-
no do wyznaczenia charakterystyk ruchu turbu-
lencyjnego, reprezentują trzy typy warunków 
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środowiskowych: miejskie, rolnicze i naturalne 
(obszary bagienne). Należy jednocześnie pod-
kreślić, że pomiary wykonywane były na róż-
nych wysokościach, w różnych okresach czasu, 
co w oczywisty sposób wpływa na niektóre  
z analizowanych parametrów. Dlatego głównym 
celem pracy nie jest bezpośrednie porównanie 
zmierzonych wartości na analizowanych sta-
cjach, lecz przedstawienie wartości typowych,  
w oparciu o możliwie długi okres pomiarowy, 
oraz zwrócenie uwagi na charakterystyczne ce-
chy przebiegu rocznego i dobowego. 

Stanowiska pomiarowe,  

dane i metodyka 

W pracy wykorzystano wyniki pomiarów 
prowadzonych metodą kowariancji wirów na 
trzech stanowiskach: miejskim, rolniczym i natu-

ralnym (rys. 1). Miejski punkt pomiarowy zlokali-
zowany był w Łodzi przy ulicy Lipowej 81 
(51°45’45”N, 19°26’43”E). System kowariancji 
wirów zainstalowano na szczycie 20-metrowego 
masztu zamontowanego na dachu 5-piętrowego 
budynku. Wysokość, na której znajdowały się 
czujniki, wynosiła więc ok. 37 m. Średnia wyso-
kość budynków w najbliższym otoczeniu punktu 
pomiarowego �� była rzędu 11 m, co pozwala na 
oszacowanie wysokości przesunięcia jako: 
zd = 7,7 m (zd = 0,7zH, Grimmond, Oke 1999). 
Średnia wartość współczynnika szorstkości liczona 
z logarytmicznego profilu wiatru dla równowagi 
zbliżonej do obojętnej wynosi dla analizowanego 
okresu z0 = 2,3 m. Więcej szczegółowych infor-
macji odnośnie lokalizacji tego stanowiska i jego 
otoczenia znaleźć można w pracach: Offerle i in. 
(2005, 2006a, b), Fortuniak i in. (2006, 2013), 
Pawlak i in. (2011), Fortuniak, Pawlak (2015). 

 

 

Rys. 1. Stanowiska pomiarowe: w Łodzi przy ul. Lipowej 81 (obszar zurbanizowany), w Annosławiu  
(tereny rolnicze), w Kopytkowie (tereny naturalne Biebrzańskiego Parku Narodowego) 

Measurement sites: Lipowa 81 str. in Łódź city (urban area), Annosław (agricultural area),  
Kopytkowo (natural wetlands of Biebrza National Park) 

 

Drugi punkt pomiarowy znajdował się  
w miejscowości Annosław, położonej ok. 65 km 
na wschód od Łodzi (51°45’01”N, 20°25’03”E), 
reprezentującej typowy dla środkowej i wschod-
niej Polski krajobraz rolniczy, charakteryzujący 
się mozaiką długich i wąskich pól (Siedlecki i in. 
2015). System pomiarowy zainstalowany był na 
niewielkim maszcie na wysokości 3,3 m, wśród 
pól, na których dominowały uprawy mieszanki 
zbożowej, ziemniaków, truskawek, malin i po-
rzeczek. W zależności od sezonu średnia wyso-
kość roślin w najbliższym otoczeniu punktu 
pomiarowego wyniosła 0,1–0,4 m, co dało wy-
sokość przesunięcia na poziomie 0,07–0,28 m  
i średni współczynnik szorstkości z0 = 0,04 m.  

Warunki naturalne reprezentowała stacja 
zlokalizowana na bagnach biebrzańskich w oko-

licy wsi Kopytkowo (53°35’31”N, 22°53’32”E).  
Punkt pomiarowy zbudowano na bazie metalo-
wej klatki umieszczonej na czterech wsporni-
kach o wysokości 3 m. W najwyższym punkcie 
(spadzisty dach) górna krawędź klatki znajdowa-
ła się na poziomie 1,8 m. Czujniki turbulencyjne 
umieszczono na wysokości 3,7 m, na jednym ze 
wsporników. W pokryciu terenu tuż przy stano-
wisku dominowały turzyce, natomiast w odle-
głości kilkunastu metrów, wzdłuż zarośniętej 
rzeczki Kopytkówki, rozciągało się trzcinowisko 
porosłe wyższą trzciną pospolitą (Fortuniak i in. 
2016). W zależności od sezonu wysokość prze-
sunięcia na tym stanowisku wahała się w grani-
cach 0,3–0,7 m, a średni współczynnik szorstko-
ści wyniósł z0 = 0,11 m. 



Wybrane charakterystyki turbulencji na obszarach miejskich, rolniczych i naturalnych 

103 

Systemy pomiarowe skonfigurowano bardzo 
podobnie na wszystkich stanowiskach. Podsta-
wowe charakterystyki turbulencji uzyskano  
z szybkozmiennych (rejestrowanych z częstotli-
wością 10 Hz) pomiarów składowych ruchu po-
wietrza i temperatury wykonywanych za pomocą 
anemometru akustycznego RMYoung 81000. 
Analizatory gazowe Li-7500 pozwoliły na jedno-
czesną rejestrację wartości stężenia pary wodnej  
i dwutlenku węgla. Na stanowisku w Kopytkowie 
wykonywano też szybkozmienne pomiary metanu 
przy użyciu analizatora Li-7700. Czujniki podłą-
czone były do rejestratorów CR5000 zarządzają-
cych pomiarami. Ponadto na wszystkich stacjach 
rejestrowano podstawowe elementy meteorolo-
giczne oraz składniki bilansu radiacyjnego. 

Charakterystyki ruchu turbulencyjnego wy-
znaczono dla jednogodzinnych przedziałów czasu, 
stosując typową metodykę wypracowaną dla po-
miarów strumieni z zastosowaniem techniki kowa-
riancji wirów (Aubinet i in. 2000; Lee i in. 2005; 
Aubinet i in. 2012; Burba 2013). W obliczeniach 
uwzględniono eliminację sztucznie generowanych 
impulsów i danych spoza zakresu fizycznie real-
nych wartości, obroty układu współrzędnych (me-
todą układu współrzędnych wiatru rzeczywistego), 
korekcję ze względu na pomiar temperatury ane-
mometrem akustycznym, korekcję ze względu na 
fluktuacje gęstości (tzw. poprawkę WPL – Webb  
i in. 1980) oraz poprawki spektralne. Spełnienie 
postulatu stacjonarności testowano za pomocą 
trzech testów statystycznych: Fokena i Wichury 
(1996), Mahrta (1998) oraz Dutaura i in. (1999), 
zmodyfikowanego przez Nemitza i in. (2002). 
Ponieważ każdy z testów zwraca uwagę na nieco 
inny aspekt stacjonarności, zastosowanie ich ko-
niunkcji pozwoliło na wyselekcjonowanie danych 
bardzo wysokiej jakości. Dane takie są niezbędne 
np. do weryfikacji teoretycznych zależności funk-
cji uogólnionych od parametrów skalujących, lecz 
ich niewielka liczba, wynikająca z bardzo restryk-
cyjnej weryfikacji założeń teoretycznych metody, 
ogranicza inne zastosowania (np. badanie zmien-
ności dobowej w poszczególnych miesiącach). 
Dlatego w praktyce analizy danych kowariancyj-
nych stosowanej w Katedrze Meteorologii i Klima-
tologii UŁ, zależnie od badanego problemu, wyko-
rzystywane są zarówno dane pozytywnie zweryfi-
kowane przez wszystkie trzy testy jednocześnie, 
jak i dane, dla których tylko jeden z testów wska-
zuje na spełnienie warunku stacjonarności. 

Wykorzystane w opracowaniu dane obejmują 
różne okresy pomiarowe. Najdłuższa seria danych, 
od lipca 2006 do września 2015 roku, pochodzi  
z posterunku miejskiego przy ulicy Lipowej 81  

w Łodzi. Dane ze stacji rolniczej w Annosławiu 
obejmują okres od listopada 2011 roku do grudnia 
2015 roku, a ze stacji w Kopytkowie, zlokalizowa-
nej na obszarach bagiennych Biebrzańskiego Par-
ku Narodowego, od listopada 2012 roku do grud-
nia 2015 roku. Zdecydowano się na wykorzystanie 
różnych okresów pomiarowych na analizowanych 
stacjach w celu możliwie najpełniejszej charakte-
rystyki klimatologicznej badanych parametrów. 

Podstawy teoretyczne i rezultaty  

dla wybranych stacji 

Podstawową miarą intensywności turbulen-
cji jest energia kinetyczna ruchu turbulencyjne-
go. W badaniach dynamiki warstwy granicznej 
atmosfery energia kinetyczna ruchu turbulencyj-
nego, TKE (ang. turbulent kinetic energy), jest  
z reguły definiowana na jednostkę masy, 
�̅ = TKE/m, poprzez fluktuacje składowych ru-
chu powietrza u’, v’, w’ wzdłuż osi x, y, z:  

( )222 '''
2

1
wvue ++= . (1) 

Na analizowanych punktach pomiarowych 
(rys. 2) wielkość ta przyjmuje największe warto-
ści na stacji miejskiej, gdzie jako typowe można 
uznać wartości z zakresu 1,5–2 m2·s–2 w okresie 
zimowym i nieco większe, 2–2,5 m2·s–2, w okre-
sie wiosenno-letnim. Na obu stacjach zamiej-
skich wartości TKE/m są zdecydowanie niższe. 
W Annosławiu za najczęstsze należy uznać war-
tości z zakresu 0,25–1,25 m2·s–2, a na stacji  
w Kopytkowie – około 0,25–1,5 m2·s–2. Na obu 
stacjach zamiejskich najniższe wartości zaobser-
wowano w lutym, chociaż wyraźne jest też mini-
mum jesienne, przypadające na październik lub 
listopad. Minimum to zaznacza się również na 
stacji miejskiej. Zarówno w Łodzi, jak i w Ko-
pytkowie, najwyższe wartości notuje się w okre-
sie od kwietnia do czerwca (z najwyższą medianą 
w czerwcu), natomiast w Annosławiu maksimum 
przypada na lipiec. Odmienność stacji rolniczej 
może być spowodowana zmianami w geometrii 
podłoża, wynikającymi z prowadzonych prac 
rolniczych. W przebiegu dobowym energii kine-
tycznej ruchu turbulencyjnego (rys. 3) najwyż-
sze wartości obserwowane są w godzinach oko-
łopołudniowych i wczesnym popołudniem, co 
jest wynikiem rozwoju ruchów konwekcyjnych, 
głównie w ciepłej połowie roku, i intensyfikacji 
turbulencji o charakterze termicznym. 
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Rys. 2. Wykres pudełkowy energii kinetycznej ruchu turbulencyjnego na jednostkę masy,  

TKE/m w poszczególnych miesiącach na stacjach pomiarowych 

pudełka podają wartości kwartyli i medianę; wąsy sięgają do wartości ekstremalnych niezaliczonych  
jako wartości odstające; wartości zdefiniowano jako odstające, gdy ich odległość od najbliższego kwartyla  

jest większa od 1,5 rozstępu kwartylowego; przerywana linia oznacza wartości średnie 

Box-whiskers plots for the turbulent kinetic energy per unit mass, TKE/m, in months at measurement sites 

on each box, the central mark is the median, the edges of the box are the quartiles; the whiskers extend to the most extreme 
data points not considered outliers; points are considered as outliers when they differ more than 1.5 of inter-quartile range 

from the quarile; mean values are plotted by dotted line 
 

 
Rys. 3. Średni (z całych okresów obserwacji) przebieg dobowy energii kinetycznej ruchu turbulencyjnego  

na jednostkę masy, TKE/m, na stacjach pomiarowych 

kolejne linie od dołu odpowiadają percentylom: 5, 10, 25, 50 (mediana – linia pogrubiona), 75, 90 i 90% 

Mean daily patterns of turbulent kinetic energy per unit mass, TKE/m, at measurement sites  
for the entire study periods 

lines from the bottom to the top indicate 5th, 10th, 25th, 50th (median – bold line), 75th, 90th, and 95th percentiles 
 

Z punktu widzenia oceny wpływu obciążeń 
mechanicznych konstrukcji budowlanych, związa-
nych z oddziaływaniem wiatru, oraz komfortu 
mieszkańców istotna staje się ocena wielkości 
dodatkowego wkładu składnika turbulencyjnego 
ruchu powietrza w energii mechanicznej wiatru. 
Stosunek energii kinetycznej ruchu turbulencyjne-
go do energii kinetycznej średniej prędkości wia-
tru1 (ang. mean kinetic energy), zdefiniowanej 
(na jednostkę masy) jako MKE/m = 0,5��2, jest 
różny na analizowanych stacjach (rys. 4). Naj-
większe wartości TKE/MKE obserwuje się na 

                                                        
1 Średniej prędkości wiatru liczonej dla tego samego 

jednogodzinnego przedziału uśredniania, dla którego wy-
znaczono TKE. 

stacji miejskiej, gdzie TKE z reguły stanowi  
5–40% MKE. Jednakże wartość TKE/MKE silnie 
zależy od kierunku wiatru. Wyraźnie podwyż-
szone wartości można zaobserwować dla wiatru 
z kierunków 230–270°, dla których stosunek ten 
sięga 70–100%. Można to tłumaczyć mecha-
nicznym generowaniem turbulencji przez wieżę 
pobliskiego kościoła umiejscowioną w odległo-
ści ok. 85 m od masztu pomiarowego w kierun-
ku 248°. Mimo iż jest ona stosunkowo wąska 
(widoczna na prawo od budynku na rys. 1) i niższa 
od poziomu umieszczenia czujników, wyraźnie 
wpływa na intensywność ruchu turbulencyjnego. 
Zdecydowanie niższe wartości TKE/MKE, z regu-
ły z zakresu 5–15%, obserwuje się w Annosła-
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wiu. Na stacji tej niewielka jest też zależność 
kątowa badanego parametru. Natomiast na stacji  
w Kopytkowie wyraźnie zaznaczają się dwa sekto-
ry o odmiennym reżimie turbulencji. Wiatrom  
z sektora wschodniego towarzyszy stosunkowo 
intensywny ruch turbulencyjny z typowymi war-
tościami TKE/MKE z zakresu 10–25%, nato-
miast wiatrom z sektora zachodniego odpowia-

dają zdecydowanie niższe wartości TKE/MKE,  
z reguły z zakresu 5–15%. Zróżnicowanie to jest 
wynikiem asymetrii szaty roślinnej w najbliż-
szym otoczeniu stacji pomiarowej. Sektor 
wschodni porastają stosunkowo wysokie trzciny, 
natomiast sektor zachodni zdominowany jest 
przez niższe turzyce. 

 

 

Rys. 4. Stosunek energii kinetycznej ruchu turbulencyjnego do energii kinetycznej średniej  
prędkości wiatru, TKE/MKE, w zależności od kierunku wiatru, dd, na analizowanych stacjach 

The ratio of turbulent kinetic energy to the kinetic energy of mean wind, TKE/MKE,  
by wind direction, dd, at the analyzed sites 

 
Zmienność TKE jest determinowana po-

przez szereg czynników, które przy założeniu 
poziomej homogeniczności oraz układu współ-
rzędnych zorientowanego tak, że oś � skierowa-
na jest wzdłuż średniego wektora wiatru ��, okre-
śla równanie (Stull 1988; Kaimal, Finnigan 
1994): 
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gdzie: 
θ – temperatura potencjalna, 
p – ciśnienie,  
g – przyspieszenie ziemskie,  
ρ – gęstość powietrza,  
ε – szybkość dyssypacji TKE.  
 
Turbulencyjne strumienie pędu i ciepła jaw-

nego wyrażone w formie kinematycznej określa-
ją kowariancje: ��	������� i 	�
�������. Składniki po pra-
wej stronie tego równania opisują kolejno: pro-
dukcję TKE związaną ze ścięciem wiatru, pro-
dukcję lub tłumienie TKE wynikające z sił wy-
poru, wpływ fluktuacji ciśnienia, transport turbu-
lencyjny oraz dyssypację. Spośród wymienio-
nych szczególne znaczenie dla reżimu turbulen-
cji mają dwa pierwsze składniki, które decydują 
zarówno o intensywności, jak i o charakterze 
turbulencji. Jeśli dominujący jest pierwszy 
składnik, to turbulencja ma charakter mecha-

niczny. Składnik ten jest zawsze dodatni, jako że 
dynamiczne „naprężenia” pojawiające się na 
skutek ścięcia wektora wiatru mogą jedynie 
generować ruch turbulentny. Drugi składnik 
może, w przypadku równowagi chwiejnej, 
przyjmować dodatnie wartości i jeżeli jest on 
większy od składnika pierwszego, to turbulencja 
ma charakter termiczny (konwekcyjny). Nato-
miast ujemne wartości drugiego składnika, po-
jawiające się w przypadku równowagi stałej, 
oznaczają tłumienie turbulencji przez siły wypo-
ru. Jeśli tłumienie to jest większe od produkcji 
mechanicznej, to turbulencja zanika.  

Wykorzystując jedną z podstawowych wiel-
kości skalujących warstwy granicznej atmosfery, 
prędkość tarciową �∗, która przy przyjętym po-
wyżej układzie współrzędnych może być zdefi-
niowana poprzez kinematyczny strumień pędu 
przy powierzchni Ziemi: 

''2 wuu −=∗ . (3) 

Równanie opisujące ewolucję TKE można zapi-
sać w postaci bezwymiarowej, mnożąc je stro-
nami przez kz/�∗

�, gdzie k oznacza stałą von 
Karmana. W stanie ustalonym (∂�̅/∂t = 0) rów-
nanie to przyjmuje postać: 

εφφφζφ −−−−= tpm0 .  (4) 
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Wpływ sił wyporu na intensywność turbulencji 
określa drugi składnik, noszący nazwę parame-
tru stabilności ζ: 

kz

u

w
g

L

z
3

''

∗










−==
θ

θζ , (5) 

gdzie L jest kolejną wartością skalującą noszącą 
nazwę długości Obuchowa. W przypadku rów-
nowagi obojętnej na element powietrza nie dzia-
łają siły wyporu (	′
′������ = 0) i ζ = 0. Chwiejnej 
równowadze towarzyszy strumień ciepła jawne-
go skierowany od powierzchni Ziemi do atmos-
fery (	′
′������ > 0), co przy zawsze dodatniej warto-
ści prędkości tarciowej oznacza ujemną wartość 
parametru stabilności. Natomiast w przypadku 
równowagi stałej 	′
′������ < 0 i w efekcie parametr 
stabilności przyjmuje wartości dodatnie. Parametr 
stabilności jest kluczową zmienną niezależną  
w teorii podobieństwa Monina-Obuchowa. Warto 
również zaznaczyć, że lokalna wartość parametru 
stabilności jest tożsama ze strumieniową liczbą 
Richardsona, będącą jednym z podstawowych 
wskaźników istnienia turbulencji.  

Mechaniczną produkcję TKE w formie bez-
wymiarowej określa uniwersalna funkcja podo-
bieństwa teorii Monina-Obuchowa: 

z

u

u

kz
m ∂

∂
=

∗

φ .  (6) 

Funkcja ta jest zmienną parametru stabilności 
ϕm = ϕm(ζ), a jej scałkowanie pozwala na wy-
znaczenie profilu wiatru (Garratt 1994): 
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gdzie z0 oznacza aerodynamiczny współczynnik 
szorstkości determinujący wpływ powierzchni 
na intensywność turbulencyjnego transportu 
pędu w warunkach równowagi obojętnej, a Ψm 
jest poprawką wynikającą z zależności funkcji 
ϕm od ζ. Wprowadzany ze względu na wiele 
praktycznych zastosowań zintegrowany współ-
czynnik oporu (ang. bulk transfer coefficient): 

2








= ∗

u

u
CD , (8) 

jest ściśle związany z funkcją pierwotną funkcji 
ϕm, może więc być uznany za pewną miarę mó-

wiącą również o stopniu mechanicznego gene-
rowania turbulencji. 

Dobowe przebiegi mediany parametru sta-
bilności w poszczególnych miesiącach przed-
stawiono na rys. 5. Wartości mediany wyzna-
czono dla poszczególnych godzin w każdym 
miesiącu na podstawie wszystkich dostępnych 
danych. Zarówno w przypadku stacji miejskiej, 
jak i zamiejskich, dobowa zmienność ζ charakte-
ryzuje się ujemnymi wartościami w ciągu dnia 
(równowaga chwiejna) i dodatnimi w nocy 
(równowaga stała). W okresie letnim dla godzin 
dziennych widoczna jest wyraźna asymetria  
z większymi, co do wartości bezwzględnej, war-
tościami ζ przed południem i mniejszymi w go-
dzinach popołudniowych. Jest to wynikiem roz-
woju ruchów konwekcyjnych, które po południu 
prowadzą do silniejszego mieszania pionowego 
powietrza, co redukuje pionowe gradienty tempe-
ratury (profil staje się bardziej zbliżony do adia-
batycznego) i prowadzi do zmniejszenia bez-
względnej wartości parametru stabilności (rów-
nowaga zbliża się do obojętnej). Na rys. 5 można 
również zauważyć różnice w przebiegach dobo-
wych na stacji miejskiej i stacjach położonych 
na terenach naturalnych i rolniczych. Popołu-
dniowe przejście od równowagi chwiejnej do 
stałej jest na terenach miejskich opóźnione  
w stosunku do terenów zamiejskich. Ponadto  
w miesiącach zimowych na terenach zamiejskich 
równowaga stała utrzymuje się przez większą 
część doby, podczas gdy w mieście, w godzinach 
dziennych wyraźnie zaznacza się równowaga 
chwiejna. Bezpośrednie porównanie wartości 
parametru stabilności na analizowanych stacjach 
może być mylące ze względu różne wysokości 
pomiarów. Parametr ten zależy bowiem jawnie 
od wysokości i zgodnie z definicją (5) ζ → 0 gdy 
z → 0. Dlatego na rys. 6 przedstawiono również 
przebiegi długości Obuchowa. Wielkość ta jest 
zdefiniowana poprzez strumienie turbulencyjne, 
które zgodnie z założeniami teorii Monina-
Obuchowa, w niewielkim stopniu zmieniają się 
wraz z wysokością w warstwie przyziemnej2 
(ang. surface layer), nazywanej też z tego powo-
du warstwą stałych strumieni turbulencyjnych. 
Można zatem przyjąć, że L również zmienia się 
                                                        

2 Dokładniej w tak zwanej podwarstwie inercyjnej (ang. 
inertial sublayer) stanowiącej górną część warstwy przy-
ziemnej (Garratt 1994). Wydzielanie podwarstwy inercyjnej 
ma kluczowe znaczenie dla pomiarów metodą kowariancji 
wirów, gdyż to właśnie w tej podwarstwie powinny być 
umieszczone czujniki wykonujące pomiary szybkozmienne 
(Aubinet i in. 2012). Oczywiście podwarstwa ta nie może 
być mylona z interwałem inercyjnym spektrum turbulen-
cyjnego ruchu powietrza. 
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nieznacznie w tej warstwie (Sorbjan 1989). Warto-
ści bezwzględne długości Obuchowa są na stacji 
miejskiej zdecydowanie wyższe, co prawdopodob-
nie jest wynikiem bardziej intensywnego wymie-
szania turbulencyjnego. W lecie w godzinach po-

łudniowych na stacji pomiarowej przy ul. Lipowej 
długość Obuchowa najczęściej przyjmuje wartości 
rzędu –150 m. W tym samym czasie na obu sta-
cjach zamiejskich najczęściej notuje się L rzędu –
50 m. 

 
 

 
Rys. 5. Dobowy przebieg mediany parametru stabilności ζ = z/L w kolejnych miesiącach  

na analizowanych stacjach 

A daily course of median of the stability parameter ζ = z/L in months at the analyzed sites 

 

 
Rys. 6. Dobowy przebieg mediany długości Obuchowa L w kolejnych miesiącach na analizowanych stacjach 

A daily course of median of the Obukhov length L in months at the analyzed sites 

 
Długość Obuchowa pozwala na wyznaczenie 

przedziałów stabilności atmosfery (rys. 7). Przyj-
mując, podobnie jak Gryning i in. (2007), że war-
tościom |L| > 200 m odpowiada równowaga zbli-
żona do obojętnej (lekko chwiejna dla wartości 
ujemnych i lekko stała dla dodatnich), wartościom 
z zakresu –200 m < L < 0 m – równowaga chwiej-
na, a wartościom 0 m < L < 200 m – równowaga 
stała, można zauważyć charakterystyczne cechy  
w przebiegach na badanych punktach pomiaro-
wych. Obie stacje zamiejskie charakteryzują się 
niewielką częstością równowagi zbliżonej do obo-
jętnej i gwałtownym przejściem z reżimu równo-
wagi chwiejnej do stałej i odwrotnie. W godzinach 
nocnych na stacjach zamiejskich (zwłaszcza latem) 
sporadycznie pojawia się równowaga chwiejna, 

podczas gdy w Łodzi, w godzinach nocnych, 
znacznej liczbie przypadków odpowiada równo-
waga chwiejna lub lekko chwiejna (przypadki 
powyżej linii przerywanej na rys. 7). Szczególne 
uprzywilejowanie terenów zurbanizowanych do 
występowania równowagi chwiejnej uwidacznia 
się w grudniu i w styczniu, kiedy stosunkowo cie-
płe miasto generuje relatywnie dużą liczbę przy-
padków równowagi lekko chwiejnej, zwłaszcza  
w godzinach południowych, gdy dodatkowo poja-
wia się nagrzewanie radiacyjne. Z drugiej strony 
należy zwrócić uwagę na pojawianie się w Łodzi 
w godzinach nocnych równowagi stałej. Przeczy to 
dosyć rozpowszechnionemu poglądowi, że ze 
względu na miejską wyspę ciepła ten typ równo-
wagi w mieście prawie nie występuje. 
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Rys. 7. Dobowy przebieg częstości występowania, fstab, poszczególnych zakresów stabilności długości  

Obuchowa w kolejnych miesiącach na analizowanych stacjach 

obszar biały oznacza równowagę chwiejną (–200 m < L < 0 m), jasnoszary – równowagę zbliżoną do obojętnej 
(|L| > 200 m), ciemnoszary – równowagę stałą (0 m < L < 200 m); linia przerywana oznacza częstość L > 0 m 

Daily course of the frequency of occurrence, fstab, the Obukhov length stability bands in months at analyzed sites 

the white area marks frequency of unstable conditions (–200 m < L < 0 m), light grey – close to neutral conditions 
(|L| > 200 m), and dark grey – stable conditions (0 m < L < 200 m); dotted line marks frequency of L > 0 m 

 
 
Zgodnie z równaniem (7) chwilowa wartość 

współczynnika oporu determinowana jest przez 
dwa podstawowe czynniki: względnie stałe cechy 
geometryczne podłoża wyrażone w postaci 
współczynnika szorstkości z0, oraz przez stan 
równowagi atmosfery określający wartość po-
prawki Ψm. Dlatego parametr ten cechuje zmien-
ność roczna i dobowa. Na wszystkich analizowa-
nych stacjach nieco wyższe wartości CD występu-
ją latem (rys. 8), co jest wynikiem większej 
chwiejności atmosfery w tym sezonie. Wpływ 
stabilności atmosfery na wartość współczynnika 
oporu widoczny jest również w dobowym prze-
biegu CD w miesiącach letnich (rys. 9). W przy-
padku analizowanych stacji zmienność roczna 
najwyraźniej zaznacza się na stacji w Annosła-
wiu. Fakt ten jest przejawem sezonowych zmian 
cech geometrycznych podłoża będących konse-
kwencją prowadzonej gospodarki rolnej – w mie-
siącach zimowych podłoże stanowi w znacznej 
części gładki, odkryty grunt, natomiast latem 
różnorodne uprawy rolne zwiększają szorstkość. 
Na stacji biebrzańskiej roczna zmienność roślin-
ności nie wpływa tak istotnie na geometrię podło-
ża, gdyż zimą suche trzcinowiska i turzycowiska 
w pewnym stopniu zachowują letnie cechy geo-
metryczne. Podobnie na stacji miejskiej jedynie 

zmiany w ulistowieniu znajdujących się między 
budynkami drzew mogą w niewielkim stopniu 
wpływać na różnice cech geometrycznych podło-
ża latem i zimą. Tak jak w przypadku parametru 
stabilności, porównanie wartości CD może być 
mylące ze względu na zależność tego parametru 
od wysokości, wynikające ze zmian z wysokością 
prędkości wiatru. W przypadku sprowadzenia CD 
do standardowej wysokości 10 m otrzymane war-
tości należałoby dla równowagi obojętnej prze-
mnożyć zgodnie z równaniem (7) przez współ-
czynnik 3,0, 0,6 i 0,5 odpowiednio dla stacji przy 
ul. Lipowej, w Annosławiu i w Kopytkowie. Pa-
rametrem, którego wartość zmienia się niewiele  
w warstwie przyziemnej, a który dostarcza infor-
macji o turbulencyjnej wymianie pędu jest pręd-
kość tarciowa, �∗. Roczną i dobową zmienność 
tego parametru przedstawiono na rys. 10 i 11. 
Wartości �∗ na stacji miejskiej są prawie dwu-
krotnie wyższe niż na stacjach zamiejskich. Na 
wszystkich stacjach zaobserwowano niewielką 
zmienność roczną, natomiast w przebiegu dobo-
wym okresu letniego widać wyraźne maksimum 
w godzinach dziennych, wynikające z wzmożo-
nego poprzez rozwój ruchów konwekcyjnych 
transportu turbulencyjnego. 
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Rys. 8. Zintegrowany współczynnik oporu, CD, w poszczególnych miesiącach na analizowanych stacjach 

pudełka podają wartości kwartyli i medianę; wąsy sięgają do wartości ekstremalnych niezaliczonych jako wartości odstające; 
wartości zdefiniowano jako odstające, gdy ich odległość od najbliższego kwartyla jest większa od 1,5 rozstępu kwartylowego 

Bulk transfer coefficient, CD, in months at analyzed sites 

on each box, the central mark is the median, the edges of the box are the quartiles; the whiskers extend to the most extreme 
data points not considered outliers; points are considered as outliers when they differ more than 1.5 of inter-quartile range 

from the quarile 

 

 
Rys. 9. Dobowy przebieg zintegrowanego współczynnika oporu, CD, na analizowanych stacjach  

w okresie letnim (czerwiec–sierpień) 

kolejne linie od dołu odpowiadają percentylom: 5, 10, 25, 50 (mediana – linia pogrubiona), 75, 90 i 90% 

Daily course of the bulk transfer coefficient, CD, in summer (June–August) at analyzed sites 

lines from the bottom to the top indicate 5th, 10th, 25th, 50th (median – bold line), 75th, 90th, and 95th percentiles 
 

 
Rys. 10. Prędkość tarciowa, �∗, w poszczególnych miesiącach na analizowanych stacjach 

pudełka podają wartości kwartyli i medianę; wąsy sięgają do wartości ekstremalnych niezaliczonych  
jako wartości odstające; wartości zdefiniowano jako odstające, gdy ich odległość od najbliższego kwartyla  

jest większa od 1,5 rozstępu kwartylowego; pogrubiona linia oznacza wartości średnie 

Friction velocity, �∗, in months at analyzed sites 

on each box, the central mark is the median, the edges of the box are the quartiles; the whiskers extend to the most extreme 
data points not considered outliers; points are considered as outliers when they differ more than 1.5 of inter-quartile range 

from the quarile; mean values are plotted by bold line 
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Rys. 11. Dobowy przebieg prędkości tarciowej, �∗, na analizowanych stacjach  

w okresie letnim (czerwiec–sierpień) 

kolejne linie od dołu odpowiadają percentylom: 5, 10, 25, 50 (mediana – linia pogrubiona), 75, 90 i 90% 

Daily course of friction velocity, �∗ in summer (June–August) at analyzed sites 

lines from the bottom to the top indicate 5th, 10th, 25th, 50th (median – bold line), 75th, 90th, and 95th percentiles 

 

Podsumowanie 

W pracy przedstawiono wybrane charakte-
rystyki ruchu turbulencyjnego na trzech stacjach 
pomiarowych reprezentujących odmienne typy 
pokrycia podłoża. Wskazano ich charaktery-
styczne wartości oraz cechy zmienności rocznej 
i dobowej. Podsumowując, należy jeszcze raz 
podkreślić, że ze względu na różnice w wysoko-
ściach, na których wykonywano pomiary, przed-
stawione wartości mają raczej charakter poglą-
dowy. Jednakże ze względu na brak tego typu 
analiz w literaturze krajowej, pozwalają one na 
choćby szacunkową ocenę zakresu zmienności 
badanych parametrów dla wybranych typów 
podłoża. Informacja taka może być użyteczna 
zarówno w celu wstępnej weryfikacji modeli 
numerycznych, wstępnych oszacowań turbulen-
cyjnej wymiany Ziemia-atmosfera czy przy 
praktycznej ocenie obciążeń dynamicznych kon-
strukcji budowlanych.  

Chociaż rozbieżne okresy obserwacji na po-
szczególnych stacjach oraz znaczne oddalenie 
stacji biebrzańskiej powodują, że szczegółowe 
porównanie badanych stacji mogłoby być rów-
nież obarczone błędem wynikającym ze zmien-
ności międzyrocznej warunków pogodowych 
oraz różnic w regionach klimatycznych, to 
przedstawione rezultaty wskazują na pewne 
cechy zmienności charakterystyk ruchu turbu-
lencyjnego, typowe dla analizowanych typów 
pokrycia terenu. Najbardziej widoczna jest od-
mienność terenów zurbanizowanych. Generalnie 
miasta charakteryzują się większą częstością 
chwiejnej równowagi atmosfery, będącą konse-
kwencją powierzchniowej miejskiej wyspy cie-
pła oraz bardziej intensywną turbulencją o cha-

rakterze mechanicznym, wynikającą z podwyż-
szonej szorstkości podłoża. Skutkuje to więk-
szymi wartościami turbulencyjnej energii kine-
tycznej oraz jej zwiększonym udziałem w cał-
kowitej energii mechanicznej ruchu powietrza. 
Otrzymane rezultaty wskazują jednak również 
na pojawianie się w Łodzi w godzinach nocnych 
równowagi stałej, co przeczy dosyć rozpo-
wszechnionemu poglądowi, iż na terenach zur-
banizowanych ten typ równowagi prawie nie 
występuje. 

 
Praca zrealizowana ze środków finansowych 

Narodowego Centrum Nauki przyznanych na reali-
zację projektów: 2011/01/B/ST10/07550, 2011/01/B 
/ST10/07419, 2015/17/B/ST10/02187 oraz N N306 
717740. Autorzy dziękują Dyrekcji Biebrzańskiego 
Parku Narodowego za umożliwienie prowadzenia 
badań na terenie Parku. 
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Summary 

Turbulent transport is one of the most im-
portant mechanisms of energy gaining and los-
ing for the Earth’s atmosphere. In spite of the 
importance of these processes for the under-
standing of local and global climate, the infor-
mation on the typical values of the parameters 



Krzysztof Fortuniak i in. 

112 

characterizing turbulent transport in the surface 
layer of the atmosphere is still limited. Particularly, 
in Polish literature there is a lack of publications on 
annual and daily courses of parameters such as 
turbulent kinetic energy per unit mass (TKE/m), 
the stability parameter (ζ = z/L, where z – meas-
urements height, L – Obukhov length) or bulk 
transfer coefficient (CD = (�∗/��)2, where �∗ – 
friction velocity, �� – mean wind speed).  

The main goal of the present work is to 
characterize these parameters for three types of 
surfaces: urban, agricultural and natural (Fig. 1). 
The analysis is performed on the basis of multi-
annual eddy-covariance measurements. 

The urban conditions are represented by  
a measurement station in the city of Łódź in 
Lipowa 81 str. (51°45’45”N, 19°26’43”E). The 
site is located in a compact building develop-
ment. The measurement height, 37 m, is more 
than twice the mean roof level which allows to 
assume that the measurements are carried out in 
the inertial sub-layer (see Pawlak et al. 2011; 
Fortuniak et al. 2013; Fortuniak, Pawlak 2015 
for more details). In the present study the data 
from the period July 2006 – September 2015 is 
analyzed. The agricultural station is located 
about 50 km east of Łódź (51°45’01”N, 
20°25’03”E) close to the Annosław village, in 
the typical Polish farmlands. The sensors are 
mounted at a tripod at the height of 3 m. The 
data covers the period from November 2011 to 
December 2015. The third station is located in 
the natural wetlands of the Biebrza National 
Park, close to the village of Kopytkowo 
(53°35’31”N, 22°53’32”E). The measurement 
system is mounted at a height of 3.7 m. The 
surrounding vegetation is dominated by the mix-
ture of reeds, sedges and rushes typical for the 
Biebrza wetlands. The data used covers the peri-
od between June 2013 and December 2015. The 
wind velocity, temperature, and humidity were 
recorded at all stations using sonic anemometers 
(RMYoung 81000) and gas analyzers (Li7500) 
with 10 Hz frequency.  

The turbulent kinetic energy reaches the 
highest values in spring or in summer and the 

lowest in autumn (Fig. 2). The annual course is 
similar for Lipowa and Kopytkowo and differs 
from Annosław where agricultural activity modi-
fies geometrical properties of the surface (main-
ly roughness). The values of TKE/m are clearly 
higher at the urban station. Diurnal patterns of 
TKE/m are dominated by the maximum in early 
afternoon (Fig. 3), which can be attributed to the 
development of convection, especially in sum-
mer. The ratio of turbulent kinetic energy to the 
kinetic energy of the mean wind is higher for the 
urban site (Fig. 4) and depends significantly on 
the wind direction. The results for Lipowa show 
the influence of a nearby church tower on the 
increase of TKE for wind directions around 
248°. Similarly, the two regimes of this parame-
ter for Kopytkowo are related to the asymmetry 
in the vegetation height in two sectors. The sta-
bility parameter ζ at all the stations is negative 
during the day (unstable conditions) and positive 
at night (stable conditions). However, for the 
urban site it takes clearly lower values (Fig. 5). 
The absolute values of the Obukhov length are 
clearly higher at the urban station, which can be 
attributed to increased turbulent mixing (Fig. 6). 
The frequency of occurrence of stability classes 
shows an increased number of unstable situa-
tions in urban areas (Fig. 7), which can be  
a consequence of the urban heat island. The bulk 
transfer coefficient is higher for urban areas, 
which is a result of increased surface roughness 
(Fig. 8). The diurnal course of CD (Fig. 9) shows 
influence of stability on the momentum transfer. 
This influence also affects annual variability and 
results in slightly higher values of CD in summer 
at the Lipowa and Kopytkowo sites. The annual 
variability of CD is marked more distinctly in 
Annosław, which is a result of changes in the 
surface geometry related to agricultural activity 
(growth and harvesting of plants). The friction 
velocity is clearly higher at the urban site. Its 
annual variability is weakly pronounced (Fig. 
10) but in the summer it exhibits a clear diurnal 
variability (Fig. 11) with maximum at noon 
hours.  

 


