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System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza 

Koncepcja SINZaP powstała w latach 2002-2006 jako rezultat dwóch  grantów MNiSW. 

Celem budowy systemu było dostarczenie instytucjom odpowiedzialnym za 

zarządzanie jakością powietrza takich narzędzi, które pozwalałyby na:  

• utrzymywanie przestrzennych baz danych o lokalnych źródłach emisji i modelowanie 

emisji zanieczyszczeń powietrza z tych źródeł,  

• rozpoznanie ruchu mas powietrza i zanieczyszczeń powietrza nad kontrolowanym 

obszarem oraz modelowanie stężeń zanieczyszczeń powietrza dla wybranych 

receptorów, 

• weryfikację emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł lokalnych oraz napływu 

zanieczyszczeń powietrza spoza kontrolowanego obszaru  przy wykorzystaniu 

lokalnych obserwacji stężeń zanieczyszczeń powietrza. 



Programy Ochrony Powietrza 

• Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, Programy Ochrony Powietrza (POP) są 
aktami prawa lokalnego do zarządzania jakością powietrza.  

• Częścią POP jest diagnoza emisji zanieczyszczeń powietrza oraz stanu jakości 
powietrza. 

• Potrzebny jest system wspomagający zarządzanie jakością powietrza, który będzie:  
– uzupełnieniem istniejących systemów informacji o województwie,   

– narzędziem do opracowywania  oceny emisji zanieczyszczeń, uwzględniającym zapotrzebowanie 
na energię, 

– narzędziem do oceny stanu jakości powietrza. 



Istniejące systemy informacji o źródłach emisji 
zanieczyszczeń do powietrza 

• System informacji o emisji zanieczyszczeń do powietrza w ramach SOZAT 
(ATMOTERM)  
http://www1.atmoterm.pl/pl/oprogramowanie/administracja_publiczna/
sozat_umarsz/ 

• Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami  (KOBIZE) 
http://www.kobize.pl/ 

• Systemy opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza 

• System inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń powietrza z indywidualnych 
gospodarstw -  projekt Polepszenie jakości powietrza w regionie 
przygranicznym Czechy-Polska   http://www.cleanborder.eu/ 

 



Geoportal dla zarządzania jakością powietrza 

W IETU, w trakcie prac nad przygotowaniem projektu Wspólna strategia 
zarządzania jakością powietrza w regionie Morawskośląskim i województwie 
śląskim postał plan stworzenia zunifikowanego systemu przestrzennych baz danych 
(geoportalu) na potrzeby zarządzania jakością powietrza na szczeblu wojewódzkim. 
Geoportal byłby częścią zasobów WODGiK  

Geoportal miał zawierać następujące warstwy: 

• Emitory punktowe 

• Przemysłowe źródła powierzchniowe 

• Komunalne źródła powierzchniowe  

• Liniowe źródła komunikacyjne 

• Rolnicze źródła powierzchniowe  



Modelowanie emisji zanieczyszczeń 
powietrza ze źródeł powierzchniowych   

• Emisja zanieczyszczeń powietrza z instalacji grzewczych 
w indywidualnych budynkach mieszkalnych.  

• Emisja zanieczyszczeń powietrza ze źródeł 
komunikacyjnych.  

• Emisja zanieczyszczeń powietrza z obszarowych źródeł 
przemysłowych.  



Emisja zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych  
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Emisja zanieczyszczeń powietrza z instalacji grzewczych  

w indywidualnych budynkach mieszkalnych jest funkcją: 

• Temperatury   otoczenia 

• Izolacji termicznej budynku 

• Powierzchni budynku 

• typu instalacji Grzewczej  

• Rodzaju zużywanego paliwa  

E = f(T,I,P,G,R) 



Modelowanie emisji zanieczyszczeń 
ze źródeł komunikacyjnych  

Emisja zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych 
jest funkcją:  

• Natężenia ruchu pojazdów (zależne od czasu)   

• Wskaźników emisji (zależne od paliwa i rodzaju 
pojazdu) 

 



Modelowanie warunków 
meteorologicznych  

• Do modelowania warunków meteorologicznych 
na obszarze województwa śląskiego SINZaP2 
używa modelu meteorologicznego WRF. 

• Model WRF został wdrożony na klastrze Sybilla. 

• Obliczenia  równolegle.  



Działanie modelu WRF  

• Model WRF wykonuje 48 godzinną prognozę co 6 godzin.  

• Preprocesor WPS, na podstawie globalnej 48 godzinnej prognozy 
meteorologicznej GFS, importowaną z serwisu NOAA, tworzy wstępną 
wersję przestrzennego rozkładu podstawowych parametrów w 
ustalonej sieci obliczeniowej (2 domeny).  

• Preprocesor REAL tworzy warunki brzegowe dla symulacji WRF.   

• W trakcie symulacji jest przeprowadzana korekta przy pomocy 
wyników obserwacji meteorologicznych METAR, SYNOP oraz danych ze 
stacji monitoringu WIOŚ gromadzonych w bazie SINZaP2. 

• Wyniki modelowania są gromadzone w bazie danych, skąd są 
udostępniane klientom, poprzez system SINZaP2. 



Schemat działania modelu WRF 
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Modelowane parametry 
meteorologiczne przez WRF 

WRF modeluje ponad 100 parametrów dotyczących atmosfery 
i gruntu, wśród nich m.in.:  

4-wymiarowe pola:  

– wiatru,  

– temperatury,  

– geopotencjału,  

– ciśnienia. 

3-wymiarowe pole wysokości przyziemnej warstwy atmosfery. 

 



Pole wiatru i trajektorie cząstek powietrza  

Modelowane przez WRF 4-wymiarowe pole wiatru 
(u(t),v(t),w(t)), pozwala na śledzenie ruchu mas powietrza 
nad monitorowanym obszarem. 

 

Rozwiązanie układu równań: 
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wyznacza trajektorię  (x(t), y(t), z(t)) cząstki zanieczyszczenia 
od miejsca jej wprowadzenia do atmosfery (trajektoria 
wprost) lub w kierunku odwrotnym (trajektoria wsteczna)  



Trajektorie wsteczne cząstek powietrza   

Wiązka trajektorii wstecznych pyłu dla stacji PMŚ w Katowicach 21 lutego 2010 roku 
w godzinach od 01:00-23:00. Stężenia pyłu PM10 wynosiły od 215 mg/m3 do 261 mg/m3  



Wiązki trajektorii wstecznych    

Rzeczywiste pole wiatru ma charakter losowy  

Wektor wiatru ma postać: 

[u(t)+su(t), v(t)+sv(t), ,w(t)+sw(t)] 

gdzie 

 u(t),v(t),w(t) – składowe średniego wektora wiatru,  

 su(t), sv(t), sw(t) - zmienne losowe o rozkładzie normalnym 
i wartości średniej 0. Odchylenie standardowe tych 
zmiennych to współczynniki dyfuzji turbulencyjnej, które 
określają mieszanie zanieczyszczenia. 



Trajektorie cząstek powietrza w SINZaP2  

Wiązka trajektorii wstecznych cząstek dla receptora w Zabrzu,  20 czerwiec 2015 w godzinach od 15:00-24:00.  
 



Wysokość przyziemnej warstwy atmosfery  

• Wysokość przyziemnej warstwy atmosfery ma podstawowe 
znaczenie dla kształtowania się stężeń zanieczyszczeń powietrza 
blisko powierzchni ziemi.  

• W wyniku procesów fizycznych, przyziemna warstwa atmosfery 
jest w pewnym sensie odizolowana od wyższych warstw 
powietrza.  

• Zanieczyszczenia powietrza, które do niej są wprowadzane przez 
powierzchniowe źródła emisji są w niej „uwięzione” i rozpraszają 
się bardzo powoli. W wyniku czego bardzo wzrasta stężenie 
zanieczyszczeń w tym obszarze.  



Wysokość przyziemnej warstwy atmosfery  
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Model rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń zastosowany w SINZaP2 

• Do wyznaczania stężeń zanieczyszczeń powietrza SINZaP2 
wykorzystuje model CALPUFF  

• CALPUFF jest jednym z najpowszechniej znanych modeli 
dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu. Jest obecnie 
udostępniany przez Atmospheric Studies Group w TRC 
Solutions. Jest zalecany przez GIOŚ jako narzędzie do 
modelowania stężeń zanieczyszczeń powietrza. 

• Model  CALPUFF współdziała z preprocesorem 
meteorologicznym CALMET 



Model CALMET – schemat działania 

• Tworzy niezbędne dane meteorologiczne dla modelu CALPUFF w 
meteorologicznej siatce kilometrowej.  W SINZaP2 jest to siatka 240x280 
km pokrywająca całe województwo śląskie. 

• Model tworzy następujące parametry: 
– w tablicach 4 wymiarowych: pole wiatru U,V,W i temperatury T 

– w tablicach 3-wymiarowych: np. wysokość przyziemnej warstwy atmosfery (ZI), opad 
atmosferyczny (RMM), temperatura powietrza na poziomie terenu (TEMPK),  

– w tablicach 2-wymiarowych: np. wysokość pow. terenu (ELEV), szorstkość terenu (Z0),  

– w  tablicy 1-wymiarowej: wysokość warstw (ZFACE).  
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Preprocesor emisji – schemat działania 

• CALPUFF musi być zasilony informacją o wielkości godzinowej emisji każdego z 
rozważanych zanieczyszczeń. Obecnie SINZaP2 modeluje następujące zanieczyszczenia 
powietrza: SO2, NO2, CO, PM10, PM2.5. 

• Do wyznaczenia godzinowej emisji zanieczyszczeń z każdego źródła służy preprocesor 
emisji. Danych o emisji dostarczają procedury składowane przygotowane w bazie danych, 
które następnie trafiają do preprocesora modyfikującego ich zmienność godzinową w 
zależności od temperatury otoczenia lub czasu.  

• Przygotowane dane o emisji godzinowej są przechowywane w plikowych bazach danych.  
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Zasada działania modelu CALPUFF  
• CALPUFF symuluje emisję zanieczyszczeń ze źródeł jako ciąg niezależnych 

obłoków zanieczyszczeń.  

• Obłoki zanieczyszczeń przemieszczają się wzdłuż trajektorii przechodzącej 
przez źródło emisji.  

• Masa zanieczyszczenia w obłoku zmienia się wyłącznie w wyniku opadania, 
wymywania lub przemian chemicznych.   

• Stężenie zanieczyszczenia w obłoku ma 3-wymiarowy rozkład normalny 
(gaussowski). Odchylenie standardowe tego rozkładu jest funkcją czasu 
przemieszczania się obłoku oraz dyfuzji turbulencyjnej powietrza, 
   w którym znajduje się obłok.  
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Identyfikacja stężeń zanieczyszczeń 
napływających do monitorowanego obszaru 

Stężenie 
zanieczyszczenia na 
stacji monitoringu 

wewnątrz 
monitorowanego 

obszaru  

Stężenie 
zanieczyszczenia w 
wiązce trajektorii 

wstecznych na 
granicy obszaru  

Stężenie zanieczyszczenia 
powodowane przez emitory 
wewnątrz monitorowanego 

obszaru  

= 

Gdyby emisja źródeł była prawidłowo scharakteryzowana, to stężenia 

zanieczyszczeń  napływających do monitorowanego obszaru można by było 

oceniać rozwiązując zestaw poniższych równań dla wszystkich stacji monitoringu 

wykorzystując jednocześnie wyniki monitoringu na stacjach zewnętrznych. 

+ 



Ocena wielkości emisji zanieczyszczeń ze 
źródeł lokalnych  

Ocena emisji zanieczyszczeń ze źródła S wewnątrz monitorowanego obszaru odbywa 

się w wyniku następującej procedury: każdy pomiar stężenia zanieczyszczenia w 

receptorze R jest powiązany z wiązką T  trajektorii wstecznych dla ostatniej godziny 

pomiarów. Jeżeli S znajduje  się wewnątrz T to przyjmujemy, że S może oddziaływać na   

receptor R. Niech cS będzie 

stężeniem zanieczyszczenia 

jakie powoduje S w 

receptorze R. Suma 

wszystkich stężeń cs źródeł s 

w T oraz stężenia na granicy 

obszaru jest modelowanym 

stężeniem Cm. Dla 

wybranego receptora w 

którym zaobserwowano 

stężenie Co i wybranego 

pomiaru stężenia źródło S 

otrzymuje indeks Cm/Co. . 



Ocena wielkości emisji zanieczyszczeń ze 
źródeł lokalnych  

W ten sposób emisja każdego źródła S otrzymuje listę indeksów (ocen) liczb. Do 

wykonania oceny emisji źródła konieczne jest zgromadzenie serii minimum 70 indeksów.  

Jeżeli ich wartość średnia istotnie różni się od 1 to wnioskujemy, że rzeczywista emisja 

odbiega od modelowanej i konieczna powtórna weryfikacja danych o źródle emisji. 

  

Iterowanie operacji korekty  emisji pozwala na uzyskanie wielkości emisji zbliżonych do 

rzeczywistej emisji oraz zmniejszenie różnic między obserwacjami i wynikami 

modelowania. 

 

Powyższa metoda oceny wielkości emisji źródeł w rejonie Tychy, Bielsko Cieszyn była 

wykonana w oparciu o dane PMŚ z tych stacji z lat 2005-2007.   

Ocena wykazała znacznie większą emisję i znacznie wyższe stężenia zanieczyszczeń 

powietrza w Pszczynie i Goczałkowicach niż to przypuszczano. Zainstalowana później 

stacja monitoringu potwierdziła te oceny.  



Infrastruktura  systemu SINZaP2 

Infrastruktura sprzętowa: 
• węzły klastra (serwery) 
• węzeł GPU (nVidia TESLA) 
• przełączniki aktywne z VLAN 
• pamięć masowa 
• sieć obliczeniowa INFINIBAND 

Infrastruktura systemowa: 
• Windows Server 2008 R2 
• SQL Server 2008 
• Scientific Linux 
• PBS/TORQUE 
• Geoportal 

Narzędzia programistyczne: 
• Visual Studio 2010 
• PGI Accelerator (kompilatory Fortran i C) 
• Interpreter języka Python 
• Rozproszony system kontroli wersji GIT 
 



Diagram przepływu danych w systemie SINZaP2  

dane geograficzne 

GEOGRID

plik namelist.wps – definiuje 
położenie domen(y), 

rozdzielczość danych, itp.

Statyczne pliki 
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wilgotność względną 
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UNGRIB
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zakres dat oraz interwał czasu 

dla analizowanego obszaru

Pliki pośrednie o 
nazwie

FILE:data-godzina

METGRID

plik namelist.wps

Pliki NetCDF o nazwie 
met_em.domena.data_godzina.nc

Prognozy globalne NOAA

/home/_DATA/wrf/
geog

wrf/forecast

NOAA/

wrf/forecast

wrf/forecast
wrf/forecast

wrf/forecast

wrf/forecast

Pliki wejściowe 
dla WRF



pliki o nazwie 
met_em.domena.data_godzina.nc

format NetCDF

plik namelist.input definiujący 
obszar, przedział czasowy, rozmiar 

oczka siatki

REAL

pliki o nazwie
wrfinput_domena
wrfbdy_domena
format NetCDF

WRF

pliki 
wrfout_domena_data_godzina

format NetCDF

wrf/forecast

wrf/forecast

wrf/forecast

wrf/forecast

FORECAST_WRF

Pliki wyjściowe z WPS

dane interpolowane 
oraz warunki brzegowe 

dla kolejnych czasów 
prognozy

Diagram przepływu danych w systemie SINZaP2  



pliki 
wrfout_domena_data_godzina

format NetCDF

FORECAST_WRF Skrypt 
run_calmet_calpuff.py 

przygotowujący pliki 
wejściowe dla procesu 

calmet.x 
i uruchamiający go

data_00.met

data_00.nc
format NetCDF

python
forecast_calmet

forecast_calmet

Baza danych
Emisje

(SINZAP-SQL 
10.10.255.100)

Skrypt run_calpuff_v4.py 
przygotowujący pliki z 

danymi o emisjach oraz 
pliki wejściowe dla 

procesu
calpuff0.x 

(wył.optymalizacja kodu)

calpuff3.x

(wł.optymalizacja kodu) 

i uruchamiający go

python

pliki emisji
emission_d01_data_00.nc

Pliki parametryzujące CALPUFF
BAEMARB.DAT
PTEMARB.DAT

CALPUFF.INP

forecast_emission

work_dir/
gen_data_godzina/input

data_00_con.nc

data_00_con.nc
data_00_con

work_dir/
gen_data_godzina/output

forecast_calpuff

Diagram przepływu danych w systemie SINZaP2  



Portal systemu 
www.sinzap2.ietu.katowice.pl 

http://gp.sinzap2.ietu.katowice.pl/
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