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Contextul general

 Efectele climatice induse de urbanizarea continuă a marilor
orașe

pretutindeni

în

lume,

reprezintă,

în

prezent,

o

problemă majoră abordată atât în studiile de climatologie
aplicată, cât și în studiile de dezvoltare urbană.
 Consecința principală a creșterii suprafețelor urbane este

intensificarea insulei de căldură urbană (ICU) deasupra
orașelor de mărime medie și mare.

Concept: ce este de fapt ICU?

 Insula

de

climatologic

căldură
ce

se

urbană

(ICU-UHI)

manifestă

prin

este

un

fenomen

concentrarea

unor

temperaturi mai ridicate în arealele urbane dens populate și
construite, comparativ cu arelalele rurale înconjurătoare

(Sailor, 1995; EPA).

Geneza ICU
Factori
generatori ai ICU

Controlabili

Incontrolabili

• geometria orașelor;

• vântul;

• căldura antropogenică
(sistemele de
încălzire/răcire,
transportul, activitățile
industriale).

• gradul de acoperire a
cerului cu nori;

• configurația
reliefului.

Efectele ICU
Efecte pozitive

Reducerea cantității de
energie pe perioada
iernii

Reducerea perioadelor
cu îngheț de
primăvară/toamană

Scăderea intensității
valurilor de frig

Efecte negative
Crearea unor probleme de
sănătate prin utilizarea
instalațiil AC
Scăderea calității aerului
prin creșterea consumului
de combustibili fosili
(utilizarea AC in mașini)
Creșterea intensității
valurilor de căldură
Creșterea consumului de
energie pentru răcirea
interioarelor
Creșterea cheltuielilor
pentru coșul zilnic de
cumpărături (apă,
înghețată, bere etc.)

Cum se identifică ICU?
Studiile de detectare a insulei de căldură urbană se bazează pe două
abordări aparent diferite, dar care, în fapt, sunt complementare:

detectarea ICU prin măsurători directe, efectuate la nivelul de
1,5 m înălțime de la nivelul solului, cu determinarea variațiilor de
temperatură a aerului în stratul respirabil (insula de căldură urbană
atmosferică – ICUA);
detectarea insulei de căldură urbană identificată pe baza
temperaturii

la

nivelul

suprafețelor

teledetecție, pe baza imaginilor satelitare.

(ICUS);

se

obține

prin

Metodologia de
detectare a ICUA
Detectarea ICUA prin măsurători directe:
 Alegerea punctelor de prelevare a datelor

• Alegerea punctele fixe;
• Alegerea profilelor transversale și a punctelor de observație
de pe acestea.

Metodologia de detectare
a ICUA
 Determinarea corecțiilor de timp și de altitudine
 Aplicarea corecțiilor și obținerea valorii abaterii reale

 Interpretarea rezultatelor:
• identificarea arealelor de tip hotspot sau coldspot ;
• identificarea tipurilor de țesut urban care generează areale

de tip hotspot și coldspot.

Alegerea punctelor de
observație
 Punctele fixe se localizează astfel încât să surprindă cât mai fidel
variațiile de temperatură dintre diferite areale ale orașului și
periferia acestuia. Astfel, pentru cele trei orașe s-au ales câte 6
puncte fixe, care au acoperit toate tipurile de țesut urban:
• Zona centrală a orașului;
• Zona rurală/extraurbană (punct de reper față de care sau calculat abaterile);
• Zona urbană cu construcții înalte;
• Zonă urbană cu construcții de înălțime mică/medie;
• Zonă verde (parc);

• Zonă industrială.

Alegerea punctelor
de observație
 Profilele transversale peste oraș au urmat, în general,
arterele principale ale acestuia:
• La Brașov s-au realizat 3 profile;
• Lungimea profilelor a variat între 19 și 22 km;
• Numărul punctelor pe fiecare profil a fost cuprins între 20 și 21.
 Măsurătorile s-au realizat:
• În perioada de maximă stabilitate atmosferică, în intervalul
22.00-03.00 OIR.

Alegerea punctelor de
observație în Brașov

Alegerea profilelor în
Brașov
• Profilul 1. Calea Feldioarei (de la Centura de nord) - B-dul
Griviței – B-dul Mihail Kogălniceanu - B-dul 15 Noiembrie Calea Bucureşti - E60 (până în Timişul de Sus).
• Profilul 2. DN 73 (la ieşire din Com. Cristian)- Şoseaua
Cristianului - Calea Făgăraşului - Str. Stadionului - Str. Avram
Iancu - Str. Al. Ioan Cuza - Str. Iuliu Maniu - Str. Vlad Ţepeş - Bdul 15 Noiembrie - Str. Zizinului (până la Centura Braşov).
• Profilul 3. Str. Podu Creţului - Str. Învăţătorilor - Str. Varişte Str. Egalităţii - Str. Pe Tocile - Str. Dr. Vasile Saftu - Piaţa Unirii Str. Prundului - Şirul L.v Beethoven - Str. G. Bariţiu - Str.
Mureşenilor - B-dul Eroilor - B-dul 15 Noiembrie - E 60 - Str. 13
Decembrie - Centura Mun. Braşov.

Alegerea punctelor de
observație în Brașov

Condițiile
meteorologice
• Condiţiile meteorologice nu au fost cele mai favorabile indentificării ICU,
întrucât vântul, de obicei, omogenizează temperatura în interiorul oraşului.
• Înainte cu câteva ore de începerea măsurătorilor, vântul a înregistrat viteze la
rafală de 15-18 km/h ceea ce, în mod normal, ar fi trebuit să conducă la
distrugerea ICU deasupra oraşului.
• Totuşi, analiza datelor măsurate a evidenţiat diferențe între arealele
periferice şi cele centrale de până la 4,8°C.

•  în perioadele cu calm atmosferic şi în timpul zilelor senine, aceste variaţii
de temperatură în interiorul oraşului pot ajunge până la valori de 9-10°C sau
chiar mai ridicate.
• Cele mai răcoroase: spaţiile verzi sunt (ex. Parcul Sportiv Braşov).
•

Cele mai calde: arealele cu construcţii înalte, de tip blocuri cu 8-10 etaje, mai
ales dacă sunt situate în zona centrală.

Rezultate Brasov
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5.0

1. Rural adiacent (Comuna Cristian)

2. Zona industriala sud (Roman)

3. Zona urbana cu blocuri inalte (Str. Zorilor, nr. 11)

4. Zona urbana cu case (Str. M. Viteazu)

5. Zona verde (Str. Maior Ioan Cranta)

6 Zona centrala (P-ta Sfatului)

Variaţia temperaturii în Municipiul Braşov,
măsurată în puncte fixe

Rezultate Brasov
14-15.11.2015

Rezultate Brasov
14-15.11.2015
Rezultate
Sibiu: 31.10.2015

Metodologie (ICUS)
Detectarea insulei de căldură urbană identificată pe baza
temperaturii la nivelul suprafețelor (ICUS): se ia în considerare
temperatura suprafețelor indiferent de nivelul la care acestea sunt

situate:
• nivelul asfaltului;
• nivelul spațiilor verzi;
• nivelul coronamentului vegetației arborescente;
• nivelul acoperișului clădirilor etc.
Se obține astfel o hartă a temperaturii suprafețelor pe care se
poate identifica insula de căldură urbană a suprafețelor
(ICUS).

Metodologie (ICUS)
 Principalele avantaje:
• se poate obține o hartă mult mai ușor decât prin măsurători
directe,

respectiv

există

posibilitatea

de

vizualizare

a

temperaturilor pe suprafețe relativ extinse;
• metoda este considerată a fi cea mai eficientă din punct de
vedere a monitorizării mediului, permițând o imagine de

ansamblu și rapidă a ICU, nefiind necesară deplasarea în teren.

Metodologie (ICUS)
 Principalele dezavantaje:
• temperatura nu este cea a aerului respirabil, ci a unor suprafețe,
uneori situate mult peste nivelul aerului respirabil (ex. nivelul
acoperișurilor unor clădiri foarte înalte);
• In anumite cazuri, aceasta poate varia extrem de mult pe
distanțe foarte mici din cauza tipului de suprafață (asfalt,
suprafață metalică reflectorizantă, apă etc.);
• rezoluția spațială a imaginii, pixelul din imaginile satelitare
Landsat având dimensiunea de 30x30 m;
• în general, imaginile pretabile acestui tip de analiză sunt din

anotimpul vara;
• nu permite identificarea ICUS pe timp noros!!!

Metodologie (ICUS)
Detectarea ICUS pentru Mun. Brașov:
 Imaginile satelitare de la misiunile sateliților Landsat 4 și 8 obținute
din baza de date a United States Geological Survey (USGS);
 Perioada 1989-2015;

 2 imagini la interval de aproximativ 26 de ani;
 Acestea au fost integrate într-un model de estimare a temperaturii
suprafețelor în care radianța spectrală a fost convertită în valori de

temperatură;
 Softurile Erdas Imagine 2013 și ArcMap 9.3 s-au folosit pentru
procesarea imaginilor de timp raster.

Metodologie (ICUS)

Procedura utilizată este una standard și s-a desfășurat în două etape
(Imbroane et al., 2014, Herbel et al., 2015):

 Extragerea

informației

privind

tipul

suprafeței.

suprafeței a fost clasificat în:
• mediu urban cu densitate mare a clădirilor;
• mediu urban cu densitate mică a clădirilor;
• pădure/parc;
• suprafețe cultivate agricol;
• suprafețe înierbate.

Tipul

Metodologie (ICUS)

 Identificarea ICUS presupune:
• Conversia numărului digital DN în radianță spectrală la
limita superioară a atmosferei;
• Conversia radianței în valori de temperatură;
• Calcularea temperaturii suprafeței;
• Conversia temperaturii din grade Kelvin în grade Celsius ;
• Identificarea caracteristicilor și a extensiunii ICUS.

Rezultate: Brașov
19.08.1989

Rezultate: Brașov
25.07.2015

In concluzie….
i.

Cele două metode de identificare au pus în evidență existența
ICU atât la nivel atmosferic (1.5 m de la sol), cât și la nivelul
suprafețelor de contact;

ii. ICUS la nivelul Mun. Brașov s-a intensificat foarte mult, valorile
maxime ale temperaturii suprafețelor crescând cu peste 10°C
în ultimele două decenii și jumătate;
iii. Se recomandă:
• implementarea unor măsuri de diminuare a ICUS
(acoperișuri
verzi/reflectorizante,
pereți
verzi/
reflectorizanți, trotuare perforate (tip fagure), spații
verzi/acvatice în interiorul suprafeței construite;
• implementarea unui sistem de monitorizare continuă a
ICUA cu senzori de temperatură/umezeală montați în poziții
fixe și interpretarea periodică a valorilor înregistrate.
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