
 

 

 

Załącznik 6. Klasyfikacja jednostek topoklimatycznych oraz przeważających strumieni wymiany ciepła między atmosferą a podłożem w obiekcie Zimne Doły 

JEDNOSTKA 
TOPOKLIMASTU 

WARUNKI TERMICZNE* WARUNKI ANEMOLOGICZNE* 
WARTOŚCI 

PROMIENIOWANIA 
CAŁKOWITEGO* 

WARTOŚCI 
PROMIENIOWANIA 

ODBITEGO* 
INWERSJE 

MGŁY 
RADIACYJNE 

ZANIECZYSZCZENIE 
POWIETRZA 

CIEPŁO ANTROPOGENICZNE FITONCYDY E/C* GRUPA [%] TYP [%] E/C* [%] 

A1.100001E chłodne zaciszne zmniejszone przeciętne brak brak brak brak brak ewaporacja 

18.2 

15.7 

12.5 

A1.101001E chłodne zaciszne zmniejszone przeciętne brak zwiększone brak brak brak ewaporacja 1.3 

A1.111001C chłodne zaciszne zmniejszone przeciętne zwiększone zwiększone brak brak zwiększone konwekcja 1.9 

A3.110101E ciepły zaciszny zmniejszone przeciętne zwiększone brak zwiększone brak zwiększone ewaporacja 
2.6 

2.4 

A3.111101R ciepły zaciszny zmniejszone przeciętne zwiększone zwiększone zwiększone brak zwiększone równowaga 0.2 

B1.101001E chłodne zaciszne zmniejszone zwiększone brak zwiększone brak brak zwiększone ewaporacja 

31.2 

12.0 

11.9 

B1.101111R chłodne zaciszne zmniejszone zwiększone brak zwiększone zwiększone zwiększone zwiększone równowaga 0.1 

B1.211001E chłodne umiarkowanie wietrzne zmniejszone zwiększone zwiększone zwiększone brak brak zwiększone ewaporacja 0.0 

B2.101111R umiarkowanie ciepłe zaciszne zmniejszone zwiększone brak zwiększone zwiększone zwiększone zwiększone równowaga 0.7 0.7 

B3.100111E ciepły zaciszny zmniejszone zwiększone brak brak zwiększone zwiększone zwiększone ewaporacja 

18.6 

14.4 

B3.101111R ciepły zaciszny zmniejszone zwiększone brak zwiększone zwiększone zwiększone zwiększone równowaga 1.6 

B3.111111C ciepły zaciszny zmniejszone zwiększone zwiększone zwiększone zwiększone zwiększone zwiększone konwekcja 2.6 

C1.100001E chłodne zaciszne przeciętne przeciętne brak brak brak brak zwiększone ewaporacja 

7.6 
6.3 

5.2 

C1.101001E chłodne zaciszne przeciętne przeciętne brak zwiększone brak brak zwiększone ewaporacja 0.4 

C1.201001E chłodne umiarkowanie wietrzne przeciętne przeciętne brak zwiększone brak brak zwiększone ewaporacja 0.7 

C2.200001E umiarkowanie ciepłe umiarkowanie wietrzne przeciętne przeciętne brak brak brak brak zwiększone ewaporacja 1.3 1.3 

D1.101001E chłodne zaciszne przeciętne zwiększone brak zwiększone brak brak zwiększone ewaporacja 

16.4 

13.2 

10.2 

D1.201001E chłodne umiarkowanie wietrzne przeciętne zwiększone brak zwiększone brak brak zwiększone ewaporacja 3.0 

D1.311001E chłodne wietrzne przeciętne zwiększone zwiększone zwiększone brak brak zwiększone ewaporacja 0.0 

D3.100111E ciepły zaciszny przeciętne zwiększone brak brak zwiększone zwiększone zwiększone ewaporacja 
3.2 

3.0 

D3.101111R ciepły zaciszny przeciętne zwiększone brak zwiększone zwiększone zwiększone zwiększone równowaga 0.3 

E1.100001E chłodne zaciszne zwiększone przeciętne brak brak brak brak zwiększone ewaporacja 

8.7 

6.8 

1.4 

E1.101001E chłodne zaciszne zwiększone przeciętne brak zwiększone brak brak zwiększone ewaporacja 0.1 

E1.111001C chłodne zaciszne zwiększone przeciętne zwiększone zwiększone brak brak zwiększone konwekcja 5.3 

E3.110101E ciepły zaciszny zwiększone przeciętne zwiększone brak zwiększone brak zwiększone ewaporacja 

1.9 

0.6 

E3.111101C ciepły zaciszny zwiększone przeciętne zwiększone zwiększone zwiększone brak zwiększone konwekcja 1.3 

E3.111101R ciepły zaciszny zwiększone przeciętne zwiększone zwiększone zwiększone brak zwiększone równowaga 0.0 

F1.101001E chłodne zaciszne zwiększone zwiększone brak zwiększone brak brak zwiększone ewaporacja 

17.9 

17.8 
4.0 

F1.111001C chłodne zaciszne zwiększone zwiększone zwiększone zwiększone brak brak zwiększone konwekcja 13.8 

F1.211001C chłodne umiarkowanie wietrzne zwiększone zwiększone zwiększone zwiększone brak brak zwiększone konwekcja 
0.1 

0.1 

F1.211001E chłodne umiarkowanie wietrzne zwiększone zwiększone zwiększone zwiększone brak brak zwiększone ewaporacja 0.0 

 

* przeważający strumień wymiany ciepła między atmosferą a podłożem 

 



 

 

 Jednostki topoklimatu z uwzględnieniem przeważających strumieni wymiany ciepła między atmosferą a podłożem w obiekcie Zimne Doły (objaśnienia wydzieleń w części metodycznej – 2.2.3) 

 


