
in2in – modelowanie meteorologiczne w IETU wczoraj i dziś

Do analizy zjawisk w środowisku zależnych 
od warunków meteorologicznych niezbędna 
jest informacja o  rozkładzie przestrzennym 
zjawiska meteorologicznego i jego zmienno-
ści w  czasie. Na  przykład, aby wyznaczyć 
trajektorie transpor tu zanieczyszczeń trzeba 
znać trójwymiarowe pole wiatru i  wiedzieć 
jak to  pole zmienia się w  czasie. Można 
to  uzyskać przez modelowanie parametrów 
meteorologicznych z  uwzględnieniem praw 
fizyki wiążących te parametry.

Do 2007  r. w  IETU korzystano z  danych 
meteorologicznych modelowanych w  in-
nych ośrodkach. W 2007 r. został zbudowa-
ny klaster obliczeniowy MM5, który składa 
się z 5 komputerów czterordzeniowych. Po-
zwala na  generowanie czterowymiarowych 
danych meteorologicznych dla Polski przy 

Rysunek 2. Prognozowane pole wiatru i prognozowany opad atmosferyczny na obszarze Polski

Projekt Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych (in2in) jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Nowy klaster obliczeniowy, zakupiony ze środków projektu in2in, pozwoli na prowadzenie zło-
żonych obliczeń równoległych w relatywnie krótkim czasie. Dzięki temu specjalistyczne opro-
gramowanie MATLAB oraz dwa modele meteorologiczne: Weather Research and Forecasting 
(prognoza pogody) oraz Chimere (rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu) mogą 
zostać wykorzystane do badań powietrza, modelowania meteorologicznego oraz innych skom-
plikowanych obliczeniowo zadań.

pomocy modelu MM5. W  ten sposób uzy-
skano:
1. dane meteorologiczne dla woj. śląskiego, 

do modelu dyspersji zanieczyszczeń SINZAP, 
wykorzystanego w ocenie jakości powietrza, 
wykonane na zlecenia WIOŚ w Katowicach,

2. dane meteorologiczne dla regionu przygra-
nicznego Czechy-Polska do  modelowania 
emisji i  stężeń PM10 i  PM2,5 na  potrzeby 
projektu Polepszenie jakości powietrza w re-
jonie przygranicznym Czechy-Polska,

3. dane meteorologiczne do  wyznaczenia na-
pływu pyłu PM10 i  PM2,5 w  rejon stacji: 
w Diablej Górze, Gdańsku i Katowicach, wy-
korzystane w projekcie Analiza stanu zanie-
czyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2,5 
z uwzględnieniem składu chemicznego pyłu 
oraz wpływu źródeł naturalnych, na zlecenie 
GIOŚ (Rys. 1. A, B).

W  następnych latach model MM5 zastą-
piono bardziej złożonym modelem Weather 
Research and Forecasting. W  2011  r. model 
ten uruchomiono na klastrze MM5. Przy jego 
pomocy przeprowadzono analizę wpływu 
wysokości przyziemnej warstwy mieszania 
na  epizody wysokich stężeń pyłu w  2011  r. 
na  obszarach województwa śląskiego i  kraju 
morawsko-śląskiego.

Obecnie modelowanie meteorologiczne jest 
wykonywane na  nowym klastrze SYBILLA, 
który wdrożono w ramach projektu in2in. Czas 
prognozowania skrócił się z 4,5 do 1,5 godziny 
Rys. 2. ilustruje prognozę opadów i prognozę 
pola wiatru z uwzględnieniem prędkości i kie-
runku wiatru na stacjach METAR.

Więcej informacji na stronie internetowej 
www.in2in.pl
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B. 2010-01-26, g. 23:00 do 2010-01-27 g. 14:00  
(248-741 mg/m3)

A. 2010-01-25, w godz. od 10:00 do 23:00

Rysunek 1. Wiązki modelowanych trajektorii napływu pyłu 
PM10 w rejon Katowic
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