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WSTĘP 

Dane liczbowe dotyczące parowania przedstawiane są najczęściej jako 

jego sumy ze stosunkowo długich okresów, na przykład doby, dekady czy 

też miesiąca. Pozwala to wprawdzie na zbadanie przebiegu rocznego pa- 

rowania, jednakże w wielu wypadkach posługiwanie się sumami miesię- 

cznymi czy nawet dobowymi nie wystarcza do bardziej szczegółowych 

studiów. W celu uzyskania dokładnego obrazu ewapotranspiracji i jej 

kształtowania się pod wpływem rozmaitych czynników, konieczna jest 

także znajomość jej przebiegu dobowego. Jest to zagadnienie bardzo istot- 

ne również ze względów ściśle praktycznych, szczególnie wówczas, gdy 

chodzi o określenie najodpowiedniejszych warunków stosowania nawad- 

niania. 

W tych wypadkach stosowanie metod hydrologicznych, polegających 

na wyznaczaniu wielkości parowania jako niewiadomej w równaniu bi- 

lansu wodnego, jest na ogół zawodne. Większość bowiem używanych u 

nas typów lizymetrów daje wyniki za mało precyzyjne, ażeby na ich 

podstawie można było prześledzić zmienność parowania w cyklu dobo- 

wym. Istnieją wprawdzie lizymetry pozwalające na rejestrowanie prze- 

biegu parowania w sposób ciągły z dość dużą dokładnością — jak na przy- 

kład lizymetry pływające lub pneumatyczne [3, 8] — są one jednak 

trudne do zastosowania w badaniach terenowych. Do tego celu znacznie 

przydatniejsze są metody polegające na określeniu pionowego strumie- 

nia pary wodnej w przyziemnej warstwie atmosfery. Metody te — w 

przeciwieństwie do metod hydrologicznych — można by nazwać meteo- 

rologicznymi lub mikrometeorologicznymi, ponieważ procesami zachodzą- 

cymi w przyziemnej warstwie atmosfery zajmuje się mikrometeorologia. 

Pionowy strumień pary wodnej jest równy ewapotranspiracji wów- 

czas, gdy nie ulega zmianie pomiędzy powierzchnią parującą a wysoko-
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ścią, dla jakiej został wyznaczony. Warunek ten jest spełniony w tzw. 

przypowierzchniowej warstwie granicznej, w której pionowe strumienie 

pędu, ciepła i masy zachowują stałą wartość wraz z wysokością. 

Metody mikrometeorologiczne — ze względu na ich dużą dokładność 
— nadają się szczególnie do badań na małą skalę; dotyczy to zarówno 

przestrzeni jak i czasu. Dodatkową zaletą tych metod jest to, że przy ich 

stosowaniu praktycznie nie zmieniają się warunki w jakich przebiega 

proces ewapotranspiracji. Natomiast przy metodzie lizymetrycznej zawsze 

należy się liczyć z przekształceniami tych warunków, powodowanymi 

przez lizymetr, który zakłóca naturalny obieg wody w glebie i stwarza 
sztuczne środowisko rozwoju roślin, co objawiać się może m. in. defor- 

macją systemu korzeniowego. Wyniki uzyskane za pomocą lizymetrów 

mogą być więc obarczone dość znacznymi błędami. 

METODY MIKROMETEOROLOGICZNE 

Wymiana wilgoci, zachodząca pomiędzy powierzchnią łąki a atmo- 

sferą, jest Ściśle związana z parowaniem wody z gleby i transpiracją ro- 

ślin, bądź kondensacją pary wodnej. Mechanizm tej wymiany polega 

głównie na turbulencyjnym przenoszeniu pary wodnej, bowiem przewo- 

dzenie molekularne w powietrzu jest bardzo małe i może być całkowicie 

pominięte. Pionowy strumień pary wodnej jest jednocześnie strumieniem 

utajonego ciepła parowania (lub kondensacji), które wynosi bez mała 

1 5600 cal:g"1. Ten turbulencyjny strumień ciepła utajonego lE, równy 

parowaniu wyrażonemu w jednostkach energii, stanowi jedną z najpo- 

ważniejszych pozycji w części rozchodowej bilansu cieplnego terenów łą- 

kowych. 

Metody wyznaczania pionowego strumienia pary wodnej E£ lub stru- 

mienia ciepła utajonego lE, nazwane umownie metodami mikrometeoro- 

logicznymi, podzielić można na trzy rodzaje: 

a) metoda bezpośrednia — korelacyjna, 

b) metody gradientowe, w tym: metoda aerodynamiczna, metoda sto- 

sunku Bowena, 

c) metoda bilansu cieplnego. 

METODA BEZPOŚREDNIA — KORELACYJNA 
"m 

Metoda bezpośrednia — korelacyjna — polega na wyznaczeniu śred- 

niej wartości pionowego strumienia pary wodnej E jako średniego ilo- 

czynu gęstości powietrza o oraz wartości chwilowych pionowej składowej 

prędkości wiatru w i wilgotności właściwej powietrza q, zgodnie z rów- 

naniem 
  

E=—o'w:q (1)
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W równaniu tym znak prim oznacza wartość chwilową, zaś kreska 
pozioma — wartość średnią z pewnego okresu. 

Metoda korelacyjna polega więc na pomiarze pulsacji obydwóch wiel- 
kości w i q w jednym miejscu, na pewnej wysokości nad powierzchnią 

łąki, a następnie na zcałkowaniu uzyskanych iloczynów и’. względem 

czasu w rozpatrywanym okresie. Użyte do tego celu przyrządy powinny 
umożliwiać pomiar pulsacji w i q w całym zakresie widma, wnoszącym 
istotny wkład do przenoszenia turbulencyjnego wilgoci. Wymaga to za- 
stosowania czujników o bardzo małej bezwładności, jednakowej dla oby- 
dwóch mierzonych wielkości, a także — elektronicznego urządzenia po- 

miarowego, całkującego iloczyny w'q w rozpatrywanym przedziale 

czasu rzędu kilku lub kilkudziesięciu minut. 

Z tych względów zastosowanie tej metody napotyka na duże trud- 
ności zwłaszcza w warunkach polowych, z dala od niezbędnego zaplecza 

technicznego [2]. Dodatkową trudność stanowi różnica między stałą cza- 

sową termometru suchego i zwilżonego przy psychrometrycznym spo- 

sobie pomiaru wilgotności powietrza. Metoda korelacyjna jest jednak je- 

dyną bezpośrednią metodą wyznaczania turbulencyjnego strumienia pary 

wodnej; wraz z rozwojem techniki pomiarowej znajdzie więc prawdopo- 

dobnie coraz szersze zastosowanie w badaniach parowania. 

METODY GRADIENTOWE 

Wśród metod gradientowych można wyróżnić metodę aerodynamicz- 

ną i metodę stosunku Bowena. 

Metoda aerodynamiczna wyznaczania pionowego strumie- 

nia pary wodnej oparta jest na założeniu, że mechanizm pionowego prze- 

noszenia zarówno pędu, jak i wilgoci jest podobny i że obydwa te pro- 

cesy podlegają tym samym prawidłowościom. 

Turbulencyjne przenoszenie wilgoci w warunkach stanu stacjonarnego 

— tzn. przy braku określonej tendencji do wzrostu lub spadku prędkości 

wiatru i wilgotności właściwej powietrza (a także jego temperatury) w 

ciągu pewnego okresu, rzędu, np. kilkunastu lub kilkudziesięciu minut, 

opisują równania 2i3: 

2 
t=Ku p" zz» (2) 

94 
В=Ку` рр, (3) 

gdzie: r = gęstość pionowego strumienia pędu, u = prędkość wiatru, z = 

wysokość nad powierzchnią graniczną atmosfera— podłoże.
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Kg i Kw oznaczają współczynniki turbulencyjności — odpowiednio 
dla pędu i dla pary wodnej. Symbole u i q oznaczają tutaj wartości śred- 
nie w rozpatrywanym okresie. Zakłada się przy tym, że przenoszenie 
pędu i wilgoci w kierunku poziomym jest tak małe w porównaniu 
z przenoszeniem w kierunku pionowym, że można je pominąć, a więc że: 

ди би _ Ou : że og og _ 994 

ox? dy 2 + Oy? By Sg" 

Założenie to oznacza, że powierzchnia parująca jest pozioma i jedno- 

rodna w kierunku podwietrznym na wystarczająco dużą odległość w 

stosunku do wysokości z, dla której wyznacza się wartość E. Powoduje 

to, że strumień E nie ulega zmianie w przedziale między powierzchnią 

parującą a wysokością z. 

Dla warunków adiabatycznych, nad jednorodnym podłożem możemy 

przyjąć, że profil wiatru jest logarytmiczny i że współczynniki turbulen- 

cyjności dla pary wodnej i dla pędu są sobie równe. Wobec tego przez 

całkowanie w przedziale od z; do z» otrzymujemy wyrażenie na współ- 

czynnik turbulencyjności 

к? (иги!) 
Ky=Km (4) 

22 

oraz wyrażenie na strumień pary wodnej 

E=p . ка. (42—41) ° (и›— и!) , (5) 

W równaniach (4 i 5) symbole w i u+ Oraz q, i g» oznaczają prędkość 

wiatru i wilgotności właściwe, zmierzone na tych samych dwóch pozio- 

mach 2, i że, Zaś x — stałą von Karmana = 0,4. 

Równanie (3) rozwiązać można również mierząc prędkość wiatru na 

jednym tylko poziomie — np. z; i wprowadzając tzw. parametr szorst- 

koSci 29} oznacza on wysokość, na której prędkość wiatru spada do zera, 

uzyskaną przez ekstrapolację logarytmicznego profilu wiatru. 

Wówczas 

Kw =Ku= 3, (6) 
 



WYZNACZANIE DOBOWEGO PRZEBIEGU PAROWANIA 17 
  

skąd 

E=p: 2 (P2491) © (7) 
In=2 + In 23 

21 Zo 

Dla niskiej roślinności łąkowej parametr szorstkości zo jest rzędu 
l cm; można również przyjąć dla łąki z niską trawą inny ważny para- 
metr, tzw. przesunięcie płaszczyzny zerowej d = 0 cm. 

Zastępując wilgotność właściwą q przez ciśnienie pary wodnej e otrzy- 
muje się dla strumienia utajonego ciepła parowanie IE wyrażenie 

  

LE=p-x2- 1. (@,—e,) + uy; (8) 
P 22 z; |” In | - в 

21 20 

gdzie: e = stosunek ciężarów cząsteczkowych pary wodnej do powietrza, 
zaś p = ciśnienie atmosferyczne. 

Jak wspomniano, przytoczone równania opisujące pionowy strumień 
pary wodnej E lub utajonego ciepła parowania LE, są ważne jedynie dla 
warunków adiabatycznych. Przy równowadze chwiejnej i przy równo- 
wadze stałej profil wiatru i wilgotności znacznie odbiega od logarytmicz- 
nego [5, 7]; zmieniać się może wówczas również stosunek „współczynni- 
ków turbulencyjności Ky/Ky. Dlatego też przy wyznaczaniu strumienia 
E uwzględnić trzeba wtedy niektóre parametry, charakteryzujące stan 
równowagi atmosfery, jak np. liczbę Richardsona Ri lub proponowany 

z 
przez Monina i Obuchowa [10] parametr stabilności —, gdzie L jest skalą 

długości. 

Jak widać metoda aerodynamiczna wymaga pomiarów wilgotności po-- 
wietrza (q lub e) na co najmniej dwóch poziomach oraz pomiarów pręd- 
kości wiatru bądź na tychże dwóch poziomach, bądź też — na jednym 
tylko poziomie, przy jednoczesnej znajomości parametru szorstkości. Ta 
wielkość może być wyznaczona empirycznie na podstawie pomiarów 
prędkości wiatru na kilku wysokościach w warunkach równowagi obo- 
jętnej. Ponad to, w celu określenia stanu równowagi, konieczne są pomia- 
ry temperatury powietrza na co najmniej dwóch wysokościach. 

Metoda stosunku Bowena. Równanie przedsiawiające wy- 
mianę ciepła odczuwalnego między powierzchnią graniczną a atmosferą 
można zapisać analogicznie do równań 2 i 3, a mianowicie: 

oT 
H=Kuy* p+ ¢)* == (9) 

2— ZPPNR, z. 205
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gdzie: H = turbulencyjny strumień ciepła odczuwalnego, Kp = współ- 

czynnik turbulencyjności dla ciepła, T = temperatura powietrza, cy = 
ciepło właściwe powietrza. 

Stosunek obydwóch turbulencyjnych strumieni ciepła 

  

aT 
H Ku 6, 88 _ 
IE Kw 1 gg № (10) 

z 

nazywano stosunkiem Bowena. Zakłada się przy tym podobieństwo pio- 

nowych profilów temperatury i wilgotności powietrza. 

Z równania bilansu cieplnego powierzchni granicznej atmosfera—pod- 

łoże 

Q+G+H"IE =0 (11) 

można wyznaczyć lE znając promieniowanie różnicowe Q i strumień 

ciepła w glebie Q oraz stosunek Bowena 6. 

Dla celów praktycznych, do wyznaczenia 8 zakłada się równość współ- 

czynników turbulencyjności dla ciepła i wilgoci (Kp = Kw); zamiast wil- 

gotności właściwej q wprowadza się ciśnienie pary wodnej e oraz po- 

chodne cząstkowe w równaniu (10) zastępuje się przyrostami skończonymi 

temperatury i wilgotności powietrza między dwoma jednakowymi po- 

ziomami z, i ż». Otrzymuje się wówczas: 

«р. ТТ» _ _ „B-T, 
B= l - 8 ее, ее. > (12) 

gdzie y = współczynnik proporcjonalności. 

Podstawiając z kolei równanie (12) do równania bilansu cieplnego (11) 

otrzymuje się 

po 036 13) 
у 

€2—41 

Jest to stosunkowo prosty sposób wyznaczania strumienia ciepła uta- 

jonego i dlatego jest on szeroko stosowany w mikrometeorologii. Jednak- 

że metoda ta zawodzi w niektórych wypadkach, szczególnie wówczas, 

gdy wartości bezwzględne strumieni ciepła odczuwalnego i utajonego są 

w przybliżeniu równe, lecz odwrotnie skierowane, co zdarza się często 

w godzinach nocnych przy inwersji temperatury i jednoczesnym paro- 

waniu z powierzchni łąki. Uzyskane wyniki mogą być obarczone dużym 

błędem również wtedy, kiedy suma strumieni Q+G jest bardzo mała, co
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zdarza się przede.wszystkim rano i wieczorem, w okresach zmiany kie- 
runku promieniowania różnicowego Q [9]. 

Metoda stosunku Bowena wymaga więc pomiarów temperatury i wil- 
gotności powietrza na co najmniej dwóch poziomach oraz pomiarów pro- 
mieniowania różnicowego i strumienia ciepła w glebie. 

METODA BILANSU CIEPLNEGO | 

Wszystkie omówione dotychczas metody wyznaczania pionowego stru- 
mienia pary wodnej wymagają pomiarów wilgotności powietrza lub jej 
pionowej różnicy. Jednakże wykonanie dokładnych pomiarów wilgotności 

powietrza jest stosunkowo trudne a wyniki często mogą być obarczone 
dużymi błędami. Szczególnie przy niskich temperaturach powietrza pow- 
szechnie stosowany w mikrometeorologii psychrometryczny sposób wy- 
znaczania wielkości e staje się zawodny. Te trudności, związane z wyzna- 

czaniem wilgotności powietrza i jej pionowych gradientów, podkreśla 

wielu badaczy [1, 4]. 

Na specjalną uwagę zasługuje więc metoda wyznaczania strumienia 
E, przy której stosowaniu w ogóle pomiary wilgotności powietrza nie są 
potrzebne. Metoda ta polega na znalezieniu wielkości 1E jako niewia- 

domej w równaniu bilansu cieplnego (11), wówczas 

LE = —(Q+G+H). (14) 

Strumien radiacyjny Q, jak rowniez strumien ciepla G przewodzo- 

nego do gleby lub z gleby, można zmierzyć bezpośrednio za pomocą od- 

powiednich przyrządów. Natomiast strumień ciepła odczuwalnego H moż- 

na wyznaczyć, posługując się jedną z opisanych metod, tzn. metodą ko- 

relacyjną, w której 

H = 0°Cp wT’, 

lub metodą aerodynamiczną zgodnie z równaniem (9). 

Dodać trzeba, że często w literaturze metodą bilansu cieplnego na- 

zywa się sposób wyznaczania strumienia LE przy pomocy stosunku Bo- 

wena [1, 7, 9]. Jednakże właściwsze wydaje się stosowanie tego określe- 

nia do wspomnianej metody wyznaczania 1Е jako niewiadomej w równa- 

niu bilansu cieplnego. 

BADANIA TERENOWE 

CEL I MIEJSCE BADAŃ 

Jako przykład zastosowania metody bilansu cieplnego do wyznaczania 

przebiegu parowania terenowego z łąki mogą służyć wyniki badań, prze- 

prowadzonych przez autora w Belgii, w styczniu i w lutym 1971 r. Ce- 

22
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lem tych badań było określenie przebiegu dobowego parowania z po- 
wierzchni łąki przy różnych typach pogody. 

Badania prowadzono na stacji doświadczalnej w Melle, należącej do 
Wydziału Nauk Rolniczych Uniwersytetu w Gandawie, stanowiącej je- 
dnocześnie obiekt doświadczalny belgijskiego Narodowego Centrum Me- 
lioracji Łąk i Pastwisk. Położenie stacji określają współrzędne: ф =50°59' 
N, 4 =349 E, h=11 m. Terenem badań była nisko koszona łąka, 
o średniej wysokości trawy ok. 5 cm, na glebie wilgotnej, piaszczysto- 
-ilastej. W odległości co najmniej kilkuset metrów od miejsca pomiarów, 
a w kierunku dowietrznym (zachodnim), w odległości ponad 1 km, brak 

było większych przeszkód terenowych. Można więc przyjąć, że pomiary 
do wysokości 2 m wykonywane były w przypowierzchniowej warstwie 
granicznej; świadczy o tym również logarytmiczny profil wiatru, stwier- 
dzony do tej wysokości w warunkach zbliżonych do adiabatycznych. 

ZAKRES I TECHNIKA POMIARÓW 

Poszczególne składniki bilansu cieplnego powierzchni czynnej wyzna- 
czono w sposób następujący: 

— strumień promieniowania różnicowego @ mierzono bezpośrednio 

za pomocą małego, nie wentylowanego bilansomierza firmy Schenk (Au- 

stria), wyposażonego w kopułki polietylenowe o przepuszczalności w za- 
kresie widmowym 0,3-60 Hm; wydajność czujnika wynosiła 5,3 mV/cal: 

« cm”? * min”!; przyrząd umieszczony był na wysokości 1,5 m nad trawą; 

—- strumień ciepła przewodzonego G mierzono również bezpośrednio 

za pomocą 6 szeregowo połączonych strumieniomierzy firmy Joyce-Loebl 

(Wielka Brytania), o sumarycznej wydajności 3,6 mV/cal -: cm-? *: min7}; 

strumieniomierze zainstalowane były na głębokości 0,5 cm pod po- 

wierzchnią gleby wokół masztu pomiarowego, w odległości około 1 m 

od niego; zmian zawartości ciepła w warstwie gleby do 0,5 cm nie 

uwzględniano. 

Turbulencyjny strumień ciepła odczuwalnego H wyznaczano drogą 

pośrednią przy pomocy metody aerodynamicznej. Posłużono się do tego 

celu sposobem, jaki podali Monin i Kazanskij za Zilitinkevićem [10]. Po- 

lega on na obliczeniu tzw. bezwymiarowych strumieni ciepła bądź to 

jako funkcji różnicy prędkości wiatru między dwoma poziomami 21 1 23 

H 

p* Cp* (U3z—Uy)* (T3—T,) 

bądź też jako funkcji prędkości wiatru na poziomie z» i parametru szorst- 

kości zo 

  =F(B4,n), (16) 

H 
D* Cp: Uy -(T3—T1) =f (Buy 60). (17)  
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W równaniach tych wielkości B, i B, są empirycznymi liczbami Ri- 

chardsona, charakteryzującymi stan równowagi atmosfery, z tym, że 

22 т. (7.—Т.) 

Ba= 5 (18) 
(из— м1)? 

zaś 

82‘ т. ° (Т.—Т,) 

(u)? 

Przy czym To oznacza średnią temperaturę powietrza w warstwie 

przyziemnej, zaś g = przyspieszenie ziemskie. Pozostałe symbole ozna- 

czają: 

B,= (19)   

21 Зо 
n= ул 3 Gy = zy . 

W omawianych badaniach obliczano szukaną wielkość H obydwoma 

podanymi sposobami. Dane wchodzące do wzorów (16-19) uzyskano, mie- 

rząc temperaturę powietrza na wysokości 0,5 i 2,0 m, a prędkość wiatru 

na wysokości 0,5, 1,0 i 2,0 m. Do obliczeń posłużono się specjalnymi tab- 

licami, przedstawiającymi szukaną wartość strumienia ciepła jako funk- 

cję wymienionych wielkości [6].'Za zo przyjęto wartość 0,84 cm, wyzna- 

czoną jako średnią z 56 profilów prędkości wiatru mierzonej na 6 pozio- 

mach (0,25, 0,50, 0,75, 1,0, 1,5 i 2,0 m). Pomiary wykonano w tym samym 

miejscu w styczniu 1971 r., w warunkach zbliżonych do adiabatycznych 

(pełne zachmurzenie, wiatr umiarkowany lub silny). 

Do pomiarów pionowych różnic temperatury używano termostosów, 

składających się z 8 spojeń: miedź—konstantan, umieszczonych w cylin- 

drycznych osłonach ze sztucznego tworzywa — perspexu. Zadaniem osłon 

było zmniejszenie do minimum błędu radiacyjnego oraz sterowanie wy- 

muszonym przepływem powietrza wokół czujników. Przepływ ten o sta- 

łej prędkości 3 m's”! uzyskano przez zastosowanie membranowej pompy 

aspiracyjnej. Na wysokości 2 m mierzono również temperaturę powietrza 

za pomocą termopary, przy czym stała temperatura odniesienia wynosiła 

0°С. Wydajność termopar wynosiła 0,32 mV/°C dla różnicy temperatur, 

a 0,04 mV/°C dla temperatury powietrza. 
Prędkość wiatru mierzono za pomocą czułych anemometrów czaszo- 

wych firmy Casella (Wielka Brytania) o prędkości progowej nieco ponad 

0,1 m:s"1, umieszczonych na wysokości 0,5, 1,0 i 2,0 m. 

Wszystkie czujniki zostały zainstalowane na specjalnym maszcie gra-
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dientowym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie (strumieniomierze gle- 
bowe). Wszystkie sygnały — z wyjątkiem wskazań prędkości wiatru — 
były rejestrowane zdalnie w sposób ciągły na elektronicznym cyfrowym 
urządzeniu pomiarowym. 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów obliczono średnie wartości 
strumieni Q, G, H i LE dla przedziałów półgodzinnych, których środkiem 
była zawsze bądź pełna godzina, bądź pełna godzina + 30 min. Strumień 
H obliczano, posługując się uśrednionymi w okresach półgodzinnych 

wartościami temperatury powietrza i prędkości wiatru. 

PRZEBIEG PAROWANIA W WYBRANYM DNIU 

Na załączonym przykładowo wykresie (rys. 1) przedstawiono przebieg 

struktury bilansu cieplnego powierzchni łąki w ciągu typowego dnia zi-: 
mowego — 11 lutego 1971 r., od godz. 9 do 17. W dniu tym panowała 
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Rys. 1. Struktura bilansu cieplnego w dniu 11 lutego 1971 r.: I — strumień uta- 

jonego ciepła parowania lE, wyznaczony na podstawie: a — wartości Ha, b — 

wartości Hy, 2 — Turbulencyjny strumień ciepła odczuwalnego H, wyznaczony 
na podstawie: a — gradientu prędkości wiatru, b — prędkości wiatru i parametru 
szorstkości zo, 3 — strumień promieniowania różnicowego Q, 4 — strumień ciepła 

przewodzonego w glebie G
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początkowo pogoda bezchmurna, jednakże ok. godz. 11 pojawiły się 
chmury piętra wysokiego (Ci), a następnie — także piętra średniego (Ac 
i As), stopniowo zakrywające coraz większą część nieboskłonu, tak że od 
godz. 13 zachmurzenie wynosiło już 9/10. Wiatr był na ogół słaby z kie- 
runku S5W; do godz. 10 średnia prędkość wiatru nie przekraczała 1 m: 
"s, a największą prędkość średnią wiatru, wynoszącą 2,8 m- s~}, za- 
notowano na poziomie 2 m o godz. 14. Temperatura powietrza wzrastała 
stopniowo od —2,4'C o godz. 9, osiągając najwyższą wartość średnią wy- 
noszącą 6,4°C na wysokości 2 m o godz. 13. Do godz. 1030 powierzchnię 
łąki pokrywał szron. 

Decydujący wpływ na przebieg poszczególnych składników bilansu 
cieplnego miało w tym dniu zachmurzenie (rys. 1). Do godz. 1130 wzrastał 
dopływ energii do powierzchni czynnej w postaci promieniowania, osią- 
gając maksymalne średnie natężenie około 0,32 cal * cm-2 : min”-1, W dru- 
giej połowie dnia wskutek zachmurzenia nastąpił wyraźny spadek cał- 
kowitego promieniowania słonecznego, a przez to i promieniowania róż- 
nicowego Q. Wieczorna zmiana znaku strumienia Q nastąpiła około godz. 
16%. Podobny przebieg miało też zużycie ciepła na parowanie będące 
przez cały dzień najpoważniejszą pozycją po stronie rozchodowej bilansu 
cieplnego. Największe wartości strumienia 1E, przekraczające 0,25 cal: 

« cm”? * min”!, wystąpiły około godz. 11. 
Do godz. 10% straty energii na parowanie przekraczały jej dopływ 

w postaci promieniowania (rys. 1); ten pozorny niedobór energii kom- 
pensowany był w tym czasie dopływem ciepła z gleby. Pamiętać też 
trzeba, że do wyznaczonej jako reszta w równaniu bilansu cieplnego 
wartości strumienia LE wchodzi także pewna ilość ciepła zużytego w tej 
porze dnia na stopienie szronu; są to jednak ilości niewielkie, ponieważ 
ciepło utajone topnienia (ok. 80 cal * g"!) jest znacznie mniejsze od uta- 
jonego ciepła parowania. Około godz. 1630 nastąpiła również zmiana znaku 
strumienia lE, tak że o godz. 17 zamiast parowania wystąpiła kondensa- 
cja i zamarzanie wody na powierzchni łąki. 

Strumień H do godz. 15 skierowany był od powierzchni czynnej do 
atmosfery. Poczynając od tej godziny przyziemna warstwa powietrza od- 
dawała ciepło nagromadzone w niej w ciągu dnia. 

Na wykresie (rys. 1) pokazano dwie różne wartości strumienia H, 
wyznaczone dwoma omówionymi sposobami — stąd też podwójne war- 
tości strumienia LE. Jednakże różnice między tymi wartościami są nie- 
znaczne, pozostając przeważnie w granicach błędu samej metody. Jedy- 
nie o godz. 11 wystąpiły większe odchylenia w wartościach strumieni 
H i LE wyznaczonych dwoma różnymi sposobami. Zostało to zapewne 
spowodowane niedokładnością w pomiarze prędkości wiatru. 

Wydaje się, że przedstawiony obraz przebiegu parowania w wybra-
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nym przykładowo dniu dość wiernie odpowiada rzeczywistości, mimo 

nieuwzględnionych, nieznacznych ilości ciepła zużytego na topnienie i za- 

marzanie wody. 

WNIOSKI 

Opisana metoda wyznaczania parowania z terenów łąkowych jako 

niewiadomej w równaniu bilansu cieplnego powierzchni czynnej pozwa- 

la dość dokładnie prześledzieć jego przebieg dzienny. Jej zaletą jest to 

że, w przeciwieństwie do innych metod wyznaczania pionowego strumie- 

nia pary wodnej, nie wymaga ona zupełnie pomiarów wilgotności powie- 

trza, stosunkowo trudnych do wykonania w terenie z odpowiednią do- 

kładnością. Z tego względu metoda ta nadaje się szczególnie do stosowa- 

nia w okresie zimowym, kiedy to, z powodu niskich temperatur powie- 

trza, pomiary wilgotności — zwłaszcza prowadzone sposobem psychro- 

metrycznym — mogą być obarczone bardzo dużymi błędami. 

Obydwa zastosowane sposoby wyznaczania strumienia ciepła odczu- 

walnego — jako funkcji różnicy prędkości wiatru lub prędkości wiatru 

i parametru szorstkości — dają wyniki bardzo zbliżone. Wskazuje to na 

poprawną wartość parametru szorstkości, przyjętą do obliczeń, a uprzed- 

nio wyznaczoną empirycznie. 

W badaniach uczestniczyli również: prof. I. Impens z Laboratorium 

Ekologii Roślin Uniwersytetu w Gandawie (obecnie profesor Uniwersy- 

tetu w Antwerpii) — który współpracował przy organizowaniu i prowa- 

dzeniu pomiarów w terenie, oraz mgr K. Miara z Instytutu Geografi: 

PAN, która wykonała większość niezbędnych obliczeń, za co autor składa 

serdeczne podziękowania. 
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A. IlawuHvcku 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУТОЧНОГО ХОДА ИСПАРЕНИЯ 

ПО МЕТОДУ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА 

Резюме 

В статье приводится пример дневного хода испарения с поверхности луга 

в течение типичного зимнего дня. Величина затрат тепла на испарение 1Е была 

определена как остаточный член уравнения теплового баланса деятельной по- 

верхности. Остальные составляющие теплового баланса были или непосред- 

ственно измерены (радиационный теплообмен ©, теплообмен с почвой @), или 

определены косвенным путём (турбулентный теплообмен с атмосферой Н) при 

помощи аэродинамического метода, основанного на градиентных измерениях 

температуры воздуха и скорости ветра, с возможностью учёта параметра шеро- 

ховатости 20. 

Исследования проводились зимой 1971 г. в Мелле Бельгия) на опытной 

стансии Гентского Университета. 

Главным достоинством исползованного метода является полное исключение 

измерении влажности воздуха, относительно затруднительных и не очень точ- 

ных. Это имеет особенное значение в периоды появления низких температур, 

в течение которых измерения влажности воздуха проведенные исихрометри- 

ческим способом дают ошибочные результаты. 

J. Paszyński 

DETERMINATION OF THE DAILY COURSE OF EVAPORATION 

BY THE THERMAL BALANCE METHOD 

Summary 

An example of the daily course of actual evapotranspiration from a grass 

surface during a typical winter day is shown. The turbulent flux of the latent 

heat of evaporation LE was determined as the residual term in the equation of 

energy balance on the interface earth-atmosphere. The other terms of this equa- 

tion were either measured! directly (the radiative Нах © and the conductive flux 

G), or estimated indirectly by use of the aerodynamical method based on data 

concerning vertical gradients of air temperature and wind) velocity, taking into 

account the roughness parameter 2 (the turbulent flux of sensible heat H).
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Investigations were carried out at the Experimental Station of Ghent Univer- 
sity at Melle (Belgium) in the winter 1971. 

The main advantage of such an approach consists in the total elimination of 
the necessity to measure the air humidity which is relatively difficult to be mea- 
sured with the accuracy required. This fact is especially important in periods with 
low air temperature, when the measurements of air humidity carried out by psy- 
chrometric techniques often fail.


