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WPŁYW ZMIAN KLIMATYCZNYCH NA 
TEMPERATURĘ WEWNĘTRZNĄ BUDYNKU

Changes in temperature in buildings in a response to a changing 
climate

S t r e s z c z e n i e

Zwiększona emisja dwutlenku węgla może być przyczyną obserwowanego ocieplenia klimatu. 
Zmiany te mogą istotnie wpłynąć na komfort cieplny pomieszczeń. Artykuł przedstawia 
w skrócie metody prognozowania przyszłego, ocieplonego klimatu, a następnie wykorzystuje 
odmianę tzw. scenariusza analogicznego do wyznaczenia przebiegu średniej miesięcznej 
temperatury zewnętrznej w ocieplonym klimacie. Przebieg tych temperatur pozwolił na 
wyznaczenie temperatury wewnętrznej w przykładowym budynku o lekkiej konstrukcji. 
Stwierdzono niemal liniowy przyrost temperatury wewnętrznej wraz ze zmianą temperatury 
zewnętrznej.
Słowa kluczowe: zmiana klimatu, budynek, przegrzanie wnętrza, temperatury

A b s t r a c t

It is sad that changes in climate due to increase in carbon emission is observed. The methodology 
for transforming weather files concerning ambient temperatures into the future higher 
“warmer” values of the parameter is proposed in the paper. The transforming method is based 
on the so-called “analogue scenarios”. The time history for the “warmer” indoor temperatures 
in a building with partitions covered with lightweight materials of high thermal resistance were 
calculated. The building is equipped with natural ventilation.
Keywords: adaptation climate change, building overheating, temperature

* Dr hab. inż. Dorota Bzowska, prof. PW, Instytut Budownictwa, Wydział Budownictwa, Mechaniki 
i Petrochemii, Politechnika Warszawska.



38

1. Wstęp

Zaobserwowane w ciągu ostatnich dziesięcioleci zmiany klimatu stały się powodem po-
ważnych badań nad tym problemem. Powołane zostały zespoły naukowe oraz, między in-
nymi, Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate 
Change – IPCC). Zgodnie z opublikowanym w 2007 roku raportem grupy roboczej ICPP [7] 
stwierdzono, że rzeczywiście następuje globalna zmiana klimatu, przy czym prawdopodo-
bieństwo, że zmiany te wywołane są przez czynniki naturalne wynosi około 5%, natomiast, 
z prawdopodobieństwem ponad 90%, zmiany te są wynikiem przemysłowej działalności 
człowieka związanej z emisją gazów cieplarnianych. Niemniej w środowisku naukowym 
brak wciąż jednomyślności nt. udziału wpływu działalności człowieka na zmiany klima-
tu wywołane emisją gazów cieplarnianych. Ich przyrost w atmosferze może być wynikiem 
głównie procesów naturalnych. W dalszym ciągu raportu stwierdzono, że w XXI wieku 
temperatura na świecie wzrośnie od 1,8 do 4oC, a wręcz możliwe są zmiany od 1,1 do 6,4oC. 
Te różnice w prognozowanych zmianach temperatury są wynikiem różnych założeń odno-
śnie przyszłego nasilenia się emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Założenia te dotyczą 
tzw. scenariusza niskiej, średniej i wysokiej emisyjności. Rys. 1 przedstawia odchyłkę tem-
peratury w ostatnim tysiącleciu od wartości średniej z lat 1961–1990 [8]. Na rysunku zobra-
zowane są także zmiany temperatury w XXI wieku wg wspomnianych trzech scenariuszy. 
Obecnie jedynie w krajach Unii Europejskiej prowadzone są działania na rzecz ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych, a więc tam, gdzie łączna ich emisja stanowi zaledwie 7% emisji 
światowej. Dane te poddają w wątpliwość wykorzystywanie scenariusza nisko emisyjnego. 

Niezależnie od przyczyn wzrostu temperatury, a nawet w sytuacji, gdy opracowywa-
ne scenariusze zmian klimatycznych okażą się nieprawdziwe, zagadnienie ewentualnego 
wzrostu temperatury w środowisku naturalnym winno być przedmiotem zainteresowania 
projektantów. Projekt architektoniczny powinien uwzględniać wpływ przyszłych zmian 
klimatycznych na komfort cieplny budynku. Jednym z możliwych rozwiązań jest zastoso-
wanie klimatyzacji, jednak z uwagi na energochłonność tych systemów wskazane jest rów-
nież badanie innych rozwiązań o niższym spożyciu energii. Celem niniejszego artykułu jest 
próba wyznaczenia zmian temperatury w budynku wywołanej możliwymi zmianami kli-
matycznymi dla danych meteorologicznych dotyczących Warszawy.

Rys. 1. Odchyłka temperatury w ostatnim tysiącleciu od wartości średniej z lat 1961-1990

Fig. 1.Past and future temperature expressed as anomalies from a 1961-1990 average
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2. Przegląd metod projektowania danych pogodowych

W literaturze przedmiotu obejmującej szereg międzynarodowych grantów [1, 3–6] po-
dano metodologię projektowania przyszłych danych pogodowych. Zasadniczo stosowane 
są dwie metody. Pierwszą jest tzw. scenariusz analogiczny, drugą jest określenie przyszłe-
go klimatu z modeli globalnej cyrkulacji. Metoda scenariusza analogicznego wykorzystuje 
obecne informacje pogodowe z odległych miejsc, ale o podobnym do rozpatrywanego po-
łożenia klimacie. Pewną trudnością tej metody jest konieczność znajdowania tych miejsc 
na tej samej szerokości geograficznej, z uwagi na występowanie identycznego oddziaływa-
nia promieniowania słonecznego. Metoda druga wykorzystuje istniejące modele cyrkulacji 
globalnej. Modele te (global climate model GCM) wykorzystują równania mechaniki pły-
nów oraz równania fizyki i chemii, które opisują procesy istotne z punktu widzenia zmian 
klimatu i opisują jego zachowanie. Rozróżnia się modele globalnej cyrkulacji atmosfery 
AGCM z uproszczonym opisem oceanu oraz modele oceanu (OGCM) z uproszczonym opi-
sem atmosfery. Modele AGCM zostały także rozszerzone o moduły uwzględniające chemię 
atmosfery, czyli obejmujące cykl obiegu węgla. Modele te umożliwiają opis emisji gazów 
cieplarnianych. Rozwiązanie numeryczne takiego modelu wymaga dyskretyzacji zarówno 
siatki położeń, jak i czasu. Typowa rozdzielczość AGCM to 1–5 stopnia szerokości i dłu-
gości geograficznej, tj. około 100-500 km. Angielskie Centrum Hadleya opracowało mo-
del HadAM3 na siatce 2,5 stopnia szerokości i 3,75 stopnia długości geograficznej co daje 
73 x 96 punktów na powierzchni Ziemi oraz 19 poziomów od powierzchni ziemi do granic 
atmosfery. Taka dyskredytacja daje w sumie około 0,5 miliona punktów, w których określa 
się cztery podstawowe parametry: dwie składowe poziome prędkości wiatru, temperaturę 
i ciśnienie. Modele te wymagają jednak dalszego dopracowania, tj. tzw. skalowania w dół 
dla prognozowania klimatu w wybranej lokalizacji. Konieczne jest wprowadzenie znacznie 
gęstszej siatki położeń i krótszego kroku czasowego. Istnieje szereg metod osiągania „ska-
lowania w dół”, jednak żadna z nich, z powodu ograniczonego dostępu do danych, nie bę-
dzie w pracy wykorzystywana. Z uwagi na dalsze prace w tym kierunku zostanie w skró-
cie przedstawiona jedna, być może najbardziej obiecująca metoda, która przez analogię do 
techniki stosowanej w filmach i animacji komputerowej została nazwana morfingiem. Tech-
nika ta polega na płynnym przekształcaniu jednego obrazu w inny, a w przypadku prze-
widywania zmian klimatycznych na płynnej zmianie danych klimatycznych obecnych na 
przyszłe. W morfingu wykorzystuje się dane klimatyczne, prognozy pogodowe, dane uzy-
skane dzięki wspomnianym wcześniej modelom globalnej cyrkulacji oraz regionalnym mo-
delom klimatu. Metoda ta charakteryzuje się szeregiem dodatnich cech. Pierwszą jest jej 
wiarygodność, gdyż wykorzystywany w niej tzw. klimat bazowy to współcześnie zbierane 
dane klimatyczne. Po drugie otrzymywane wyniki są zgodne z wymogami meteorologii. 
Przestrzenne „skalowanie w dół” uzyskuje się dzięki seriom danych pogodowych obser-
wowanych w danej lokalizacji. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że klimat w przyszłości 
może mieć inny charakter niż obecny. Należy zadać pytanie, czy w przyszłym ocieplonym 
klimacie ocieplenie wystąpi we wszystkich miesiącach, czy jedynie w miesiącach letnich. 
Na to pytanie nie ma chwilowo odpowiedzi. Pierwszym krokiem morfingu jest wygenero-
wanie danych klimatu bazowego. Proces ten polega na uśrednieniu wszystkich danych za-
wartych w zbiorze meteorologicznym. Oznaczając każdą daną przez x0 wartość średnią dla 
danego miesiąca, otrzymujemy z następującej relacji:
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w której dm
 to liczba dni w miesiącu, N liczba lat uśrednianego okresu. Zbiór średnich 

dla wszystkich miesięcy pełnych danych pogodowych stanowi klimat bazowy, na którym 
opiera się morfing. Morfing zawiera trzy ogólne operacje: przesunięcie, rozciąganie, prze-
sunięcie i rozciąganie.

Przesunięcie o Δxm do obecnej wartości klimatycznej x0 pozwala wyznaczyć jej nową 
wartość:

dla każdego miesiąca m, gdzie Δxm jest absolutną zmianą średniej wartości obliczanej da-
nej pogodowej, a nowa wartość średniej miesięcznej wyznaczana jest z poniższej zależności

Rozciągnięcie o wartość αm nowej wartości danej pogodowej x podaje zależność (4) 

gdzie αm jest ułamkową zmianą średniej miesięcznej wartości dla miesiąca m. Średnia 
miesięczna przyjmie wartość 

Kombinację przesunięcia i rozciągnięcia oblicza się następująco

stąd miesięczna średnia wyniesie 

Tak więc dla każdej danej klimatycznej stosowana jest jedna z powyższych operacji, 
dla której współczynnik Δxm lub αm lub też oba naraz, dla operacji trzeciej, tj. przesunię-
cia i rozciągnięcia, wyznaczane są przy wykorzystaniu wymienionych powyżej zależności. 

3. Scenariusz analogiczny

Obecnie, z braku danych umożliwiających wyznaczenie współczynników omówionych 
w punkcie 2, do dalszych obliczeń zostanie wykorzystana odmiana scenariusza analogicz-
nego. Z danych meteorologicznych z okresu 1976-1985 został wybrany najcieplejszy rok, 
tj. rok o najwyższej średniej temperaturze otoczenia. Dodatkowo dane te posłużyły do wy-
znaczenie średniej wartości temperatur, które przedstawione są w tabeli 1. Średnia z całego 
dziesięcioletniego okresu wynosi 7,6ºC.
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 T a b e l a  1

 Średnie temperatury roczne w latach 1976-1985

Rok 76 77 78 79 80

Średnie temp. 7,3 8,3 7,0 7,2 6,6

Rok 81 82 83 84 85

Średnie temp. 7,8 8,5 9,1 7,9 6,7

T a b e l a  2

Średnie miesięczne temperatury w ww. okresie 
oraz średnie miesięczne temperatury w roku 1983

Miesiąc Średnie temp. 
cały okres

Średnie temp. 
1983 Miesiąc Średnie temp. 

cały okres
Średnie temp. 

1983

styczeń -3,0 3,2 lipiec 17,2 19,4

luty -3,3 -2,6 sierpień 17,2 18,5

marzec 2,3 4,0 wrzesień 13,2 14,6

kwiecień 7,2 9,7 październik 8,4 8,7

maj 13,4 15,6 listopad 3,3 2,0

czerwiec 16,3 17,0 grudzień -0,8 -0,8

Z tabeli 1 wynika, że najcieplejszym rokiem w omawianym dziesięcioleciu był rok 1983, 
dla którego średnia temperatura jest wyższa o 1,5oC od średniej dziesięcioletniej. Rok ten 
został przyjęty jako rok bazowy i dla niego wyznaczono przebiegi temperatur wewnątrz bu-
dynku. Średnie temperatury kolejnych miesięcy w ww. okresie oraz średnie temperatury 
z roku 1983 podane są w tabeli 2.Wyznaczone zostały współczynniki funkcji opisującej do-
bowy przebieg temperatury dla każdego miesiąca roku 1983. Zakłada się, że dobowe zmia-
ny parametru opisane są funkcją trygonometryczną [2]. Wartości współczynników funkcji 
podano w tabeli 3. Dla współczynników z tabeli 3 wyznaczono dobowe przebiegi tempera-
tur wewnętrznych w czerwcu, lipcu i sierpniu – rys. 2, 3, 4. Przebiegi temperatur wyznaczo-
no wg algorytmu obliczeniowego opisanego w [2]. Na wykresach rys. 2, 3, 4 symbole tw i tz 
oznaczają temperatury wewnętrzną i zewnętrzną odpowiednio. Natomiast „ociepl.” i „śred.” 
to temperatury w klimacie ocieplonym i w średnim klimacie z omawianego dziesięciolecia.
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T a b e l a  3

 Wartości współczynników średnich miesięcznych temperatur w roku 1983

Miesiąc TŚr A φ Miesiąc TŚr A φ

styczeń 3,16 -0,59 0,43 lipiec 19,39 -4,73 0,80

luty -2,60 -1,78 0,52 sierpień 18,48 -5,31 0,88

marzec 4,03 -2,09 0,76 wrzesień 14,57 -3,58 0,89

kwiecień 9,67 -4,00 0,84 październik 8,72 -2,67 0,91

maj 15,61 -4,47 0,84 listopad 2,03 -1,26 0,84

czerwiec 17,00 -4,94 0,89 grudzień -0,77 -1,19 0,75

4. Wnioski

Przedstawiona w punkcie 2 metoda morfingu wydaje się być najbardziej obiecującą 
techniką prognozowania zmian klimatycznych. Metoda ta wymaga wykorzystania szeregu 
parametrów pogodowych niedostępnych w literaturze przedmiotu. Zdecydowano się więc 
na przedstawiony w punkcie 3 scenariusz, który wydaje się nie odbiegać istotnie od sce-
nariuszy analogicznych opisanych w punkcie 2. Szczupłość miejsca nie pozwala na przed-
stawienie obliczeń dla budynków o różnej charakterystyce cieplno-przepływowej. Przed-
stawione w artykule wyniki obliczeń dotyczą jedynie budynku o obudowie lekkiej. Opór 

Rys. 2. Temperatury otoczenia i przebiegi temperatur w budynku w czerwcu

Fig. 2. Time history of temperature inside and outside building in June
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cieplny obudowy zewnętrznej przekracza 4 (m2 K)/W, powierzchnia okien stanowi 15% 
powierzchni podłogi, a pojemność cieplna wynosi zaledwie 25% pojemności cieplnej bu-
dynku ciężkiego o identycznej kubaturze i grubości muru 0,6 m [2]. Pokazane na rys. 2, 3 i 
4 przebiegi temperatur wewnętrznych wskazują, że temperatura w pomieszczeniu wzrasta 
średnio o wartość 0,55°C w czerwcu, 2,07°C w lipcu i 1,24°C w sierpniu. Otrzymane wyni-
ki obliczeń i ostatnie dane zawarte w literaturze przedmiotu wskazują potrzebę analizy pro-
jektów architektonicznych w kontekście zaznaczającego się ocieplenia klimatu. 

Rys. 3. Temperatury otoczenia i przebiegi temperatur w budynku w lipcu

Fig. 3. Time history of temperature inside and outside building in July

Rys. 4. Temperatury otoczenia i przebiegi temperatur w budynku w sierpniu

Fig. 4. Time history of temperature inside and outside building in August



44

L i t e r a t u r a

[1] Belcher  S.E. , Hacker  J .N. , Powell  D.S. , Constructing design weather data for 
future climates, Building Serv. Eng. Res. Technol., 26, 1, 2005, 49-61.

[2] Bzowska D. , Dynamika procesów wymiany ciepła I naturalnej wymiany powietrza 
w budynkach o różnej strukturze materiałowej przegród, Prace IPPT 2/2007.

[3] Coley D. , Kershaw T. , Changes in internal temperatures within the built environ-
ment as a response to a changing climate, Building and Environment, 45, 2010, 89-93.

[4] Eames M., Kershaw T. , Coley D. , On the creation of future probabilistic design 
weather years from UKCP09, Building Serv. Eng. Res. Technol., 32, 2, 2011, 127-142.

[5] Eames M., Kershaw T. , Coley D. , The creation of wind speed and direction data 
for the use in probabilistic future weather files, Building Serv. Eng. Res. Technol., 32, 
2, 2011,143-158.

[6] Tham Y. , Muneer  T. , Levermowe G.J . , Chow D. , An examination of UKCP09 
solar radiation data sets for the UK climate related to their use in building design, 
Building Serv. Eng. Res. Technol., 32, 3, 2011, 207-228.

[7] Intergovernmental Panel on Climate Change (www.ipcc.ch).
[8] UKCIP (www.ukcip.org.uk/ukcp09/ukcip02).


