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MO¯LIWOCI ZASTOSOWANIA SYMULACJI
KOMPUTEROWYCH W PROGNOZOWANIU
ROZPRZESTRZENIANIA SIÊ ZANIECZYSZCZEÑ
Na stan czystoci powietrza atmosferycznego w miastach wp³ywa emisja przemys³owa, ze rodków transportu oraz emisja z palenisk domowych. G³ównymi zanieczyszczeniami s¹ powietrza atmosferycznego s¹; tlenki siarki, tlenki azotu, tlenki wêgla, wêglowodory oraz py³y zawieraj¹ce metale toksyczne: o³ów, cynk, arsen, selen,
mangan i inne. Komunikacja w Polsce i w innych krajach na wiecie odgrywa bardzo
wielk¹ role w ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym. Rozwój ka¿dego pañstwa jest cile
zwi¹zany z rozwojem transportu ró¿nego typu. W warunkach miejskich sta³ siê niezbêdnym elementem ¿ycia cz³owieka i bez niego nie by³o by mo¿liwe istnienie wielkich
skupisk miejskich. Urz¹dzenia transportowe oszczêdzaj¹ czas przeznaczony na przemieszczanie ludzi i towarów. Równie¿ transport pozwala na rozgêszczenie dzielnic
ródmiejskich i przenoszenie centrów miejskich na ca³e obszary miasta co wp³ywa na
polepszenie warunków spo³ecznych [1]. W Polsce od paru lat obserwuje siê gwa³towny rozwój motoryzacji. Na naszych drogach pojawia siê coraz wiêksza iloæ pojazdów, a ich liczba z roku na rok ronie.
Przyjête na ca³ym wiecie zasady ekopolityki wymagaj¹ dok³adnego poznania
iloci zanieczyszczeñ pochodz¹cych z emitorów oraz stopnia ich oddzia³ywania na
jego poszczególne komponenty. Podstaw¹ wszelkich dzia³añ jest ustalenie wielkoci emisji lub imisji zanieczyszczeñ powietrza odnosz¹cych siê zarówno do okrelonych punktów jak i powierzchni. W przypadku emisji istniej¹ znane metody pomiarowe i obliczeniowe pozwalaj¹ce na ustalenie jej wielkoci w jednostkach: [g/
s], [kg/h], [Mg/miesi¹c], [Mg/rok]. W przeciwieñstwie do emisji, która w jednoznaczny sposób jest zdefiniowana jako iloæ zanieczyszczeñ przedostaj¹cych siê do
atmosfery z okrelonego punktu lub powierzchni w danej jednostce czasu, imisja
nie jest pojêciem cile zdefiniowanym. Powszechnie pojmowana imisja najogólniej oznacza stopieñ zanieczyszczenia okrelonego punktu w terenie pozostaj¹cego
w zasiêgu oddzia³ywania jednego wzglêdnie wielu róde³ emisji. Podstaw¹ do analizy rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ s¹ wyniki serii pomiarów imisji stê¿eñ
zanieczyszczeñ powietrza. Najwa¿niejszym problemem, który dotyczy komunikacji
jest emisja spalin.
* Krystyna POMORSKA, Aneta DUDA  Katedra Podstaw Techniki, Wydzia³ Podstaw Techniki,
Politechnika Lubelska.
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Ze wzglêdu na niedoskona³oæ procesu spalania i w³aciwoci spalanych paliw,
podczas pracy silnika powstaj¹ substancje toksyczne, emitowane do rodowiska wraz
z gazami spalinowymi. Substancje te mo¿na podzieliæ na trzy grupy:
 produkty niezupe³nego i nieca³kowitego spalania (HC) i (CO),
 produkty utleniania azotu z powietrza (NOx),
 produkty spalania domieszek i zanieczyszczeñ oraz pozosta³e zwi¹zki (Pb, S, sadza).
Rozprzestrzenianie siê zanieczyszczeñ w z³o¿onych warunkach terenowych (warunki meteorologiczne i ukszta³towanie terenu) bada siê nastêpuj¹cymi metodami:
 matematyczne modelowanie na drodze analitycznego lub numerycznego rozwi¹zania ogólnego równania dyfuzji,
 modelowanie fizyczne w tunelach aerodynamicznych,
 bezporednie pomiary dyfuzji w terenie przy wykorzystaniu substancji znaczonych [2].
Matematyczne systemy obliczeniowe metodami tradycyjnymi s¹ dostêpne w postaci programów komputerowych. Rozprzestrzenianie siê zanieczyszczeñ w powietrzu
atmosferycznym wymaga zastosowania licznych zbiorów danych uwzglêdniaj¹cych
wielkoci emisji z poszczególnych róde³, charakterystyki techniczne emitorów, warunki meteorologiczne oraz ukszta³towanie terenu. Stale jest tak¿e dyskutowana dok³adnoæ wyników uzyskanych przy pomocy modeli Gaussa, Eulera lub Langrangea.
Modele rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ w atmosferze s¹ opracowywane
w ró¿nych krajach od ponad trzydziestu lat. Wa¿ne jest, i¿ za pomoc¹ modelowania
matematycznego mo¿liwa jest nie tylko ocena faktycznego stanu zanieczyszczenia,
ale tak¿e daje mo¿liwoæ prognozowania skutków maj¹cych wyst¹piæ stê¿eñ oraz
prognozowania zagro¿eñ wywo³anych du¿ymi emisjami losowymi.
Modelowanie mo¿e byæ tak¿e wykorzystywane przy doborze miejsca przysz³ych
róde³ emisji zanieczyszczeñ w celu minimalizacji wp³ywu zanieczyszczeñ na rodowisko naturalne oraz w planowaniu zagospodarowania przestrzennego aglomeracji
miejskiej [3]. Modele diagnostyczne stosuje siê do oceny aktualnej jakoci powietrza, a do prognozowania maj¹cych wyst¹piæ stê¿eñ imisyjnych wykorzystuje siê
modele prognostyczne, które znajduj¹ zastosowanie przy tworzeniu systemów do
przewidywania zagro¿eñ wywo³anych du¿ymi emisjami losowymi np. wskutek awarii
urz¹dzeñ [4].
Dotychczasowy sposób opisu rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ w atmosferze wykorzystuje ró¿niczkowe modele Eulera, ca³kowe przedstawienia Langrangea
oraz statystyczne modele Gaussa [5].
Najprostszym przypadkiem takiego modelu s¹ równania Eulera, opisuj¹ce dynamikê pojedynczego p³ynu idealnego. W literaturze istnieje du¿a liczba modeli wykorzystuj¹cych równanie Eulera do obliczania stê¿eñ, depozycji, transportu zwi¹zków
siarki i azotu oraz przewidywania wyst¹pienia warunków smogu fotochemicznego.
Równania Eulera stanowi¹ prawo zachowania masy, momentu pêdu i energii. Punktem wyjcia w ujêciu Eulera jest równanie dyfuzji molekularnej w postaci:
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 stê¿enie zanieczyszczenia w punkcie o wspó³rzêdnych (x,y,z);
 wektor wiatru o sk³adowych u,v,w;
 wspó³czynnik dyfuzji monekularnej;
 funkcja wyra¿aj¹c¹ dzia³ania objêtociowego ród³a emisji.

Systemy wykorzystuj¹ce modele Gaussa ró¿ni¹ siê przede wszystkim metodami
wyliczania wspó³czynników transportu dy, dz oraz zosta³y wyprowadzone z równañ
dyfuzji [6]. Ró¿nica miedzy nimi polega g³ównie na przyjmowaniu przez ró¿nych
autorów odmiennych za³o¿eñ upraszczaj¹cych, inaczej formu³owanych warunków
granicznych oraz ró¿nego zakresu zastosowañ praktycznych.
W zale¿noci od sposobu ich wyznaczania lub parametryzowania wyró¿nia
siê trzy g³ówne podgrupy modeli, które zosta³y zaadoptowane do wykorzystania
ich w warunkach z³o¿onych:
1. Modele smugowe Gaussa starej generacji bazuj¹ce na tradycyjnej klasyfikacji
stanów równowagi atmosfery wg Pasquillea-Gifforga-Turnera (P-G-T).
2. Modele nowej generacji z submodelem Gaussa bazuj¹cym na parametrach skaluj¹cych warstwê graniczn¹.
3. Modele Gaussa smugi segmentowej i/lub ob³oku przystosowane do opisu rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ w warunkach niestacjonarnych i niejednorodnych [2].
Rozwi¹zanie równania Eulera za pomoc¹ metod numerycznych i uwzglêdnienie
pola stê¿eñ ustalonego w czasie, poziomego ruchu powietrza, braku objêtociowych
róde³ emisji, strumienia adwekcyjnego zanieczyszczeñ prowadzi do równania przedstawianego w literaturze polskiej jako wzór Pasquillea [7]:
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gdzie: S (x,y,z,)  stê¿enie zanieczyszczeñ w punkcie (x,y,z),
E
 natê¿enie emisji zanieczyszczeñ ze ród³a,
 rednia prêdkoæ wiatru,
X
 wspó³czynniki dyfuzji atmosferycznej pionowej i poziomej,
dy, dz
H
 efektywna wysokoæ emisji.
Równanie to, opisuje ono rozk³ad stê¿eñ zanieczyszczenia z punktowego ród³a
emisji przy nastêpuj¹cych warunkach:
1. Pola meteorologiczne s¹ stacjonarne i jednorodnie przestrzenne.
2. Brak jest górnej warstwy inwersji, która ogranicza³aby rozprzestrzenianie siê zanieczyszczeñ w pionie.
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Prêdkoæ wiatru jest wiêksza od ustalonej prêdkoci minimalnej.
Nie uwzglêdnia siê procesów zaniku i transformacji zanieczyszczeñ.
Emisja ze ród³a jest ci¹g³a i sta³a w czasie.
Pomija siê dyfuzjê turbulencyjn¹ wzd³u¿ kierunku wiatru.
Zanieczyszczenia s¹ odbijane od powierzchni pod³o¿a.
Teren, nad którym rozprzestrzenia siê smuga jest p³aski.

MODEL TRÓJWYMAIAROWY OPARTY NA METODZIE ELEMENTÓW
SKOÑCZONYCH
Rozwi¹zanie równania dyfuzji metod¹ elementów skoñczonych w przestrzeni
trójwymiarowej polega na podzieleniu rozpatrywanego obszaru na elementy omiowêz³owe, opisane liniowymi funkcjami kszta³tu. Wartoci poszukiwanej funkcji
w wêz³ach siatki stanowi¹ uk³ad niewiadomych [8]. Metoda ta, daje mo¿liwoæ
uwzglêdnienia zarówno zmian pola prêdkoci wiatru, jak równie¿ wyst¹pienia
przeszkód terenowych. Obecnoæ przeszkody jak i konwekcja w kierunku Y zmienia
w sposób istotny pole stê¿enia zanieczyszczeñ w analizowanym obszarze [9].

MODEL SKRZYNKOWY (BOX-MODELE)
Modele skrzynkowe s¹ jednymi z najprostszych, tzw. 0-wymiarowych znajduj¹cych swoje zastosowanie nie tylko w teoretycznych pracach studialnych, nakierowanych na konstruowanie mechanizmów fotochemicznych, ale równie¿ posiadaj¹ funkcjê aplikacyjn¹ predysponuj¹c¹ je do np. szacowania poziomu imisji
zanieczyszczeñ wtórnych w rzeczywistej atmosferze. W modelu tym, obszar obliczeniowy zdefiniowany jest jako przestrzeñ wyznaczon¹ przez sta³¹ powierzchniê
oraz zmienn¹ wysokoæ. W takim uk³adzie obliczeniowym uwzglêdniane s¹ nastêpuj¹ce procesy:
l emisja zanieczyszczeñ
l nap³yw zanieczyszczeñ do obszaru obliczeniowego
l zmiana g³êbokoci warstwy mieszania
l depozycja zanieczyszczeñ
l przemiany chemiczne zanieczyszczeñ.
Model ten funkcjonuje przy nastêpuj¹cych za³o¿eniach upraszczaj¹cych:
ca³a analizowana masa powietrza jest jednorodna pod wzglêdem sk³adu chemicznego, temperatury oraz wilgotnoci,
l dyfuzja zanieczyszczeñ przez ciany boczne skrzynki jest znikomo ma³a,
l górna powierzchnia skrzynki odwzorowuje górn¹ granicê warstwy mieszania
[10].
l
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SIECI NEURONOWE (NEURAL NETWORKS)
W literaturze mo¿na spotkaæ siê z wieloma pracami dotycz¹cymi sieci neuronowych, które s¹ zaawansowanym modelowaniem procesów zachodz¹cych w powietrzu atmosferycznym.
Dynamikê migracji zanieczyszczeñ powietrza atmosferycznego mo¿na oceniæ
badaj¹c zale¿noæ stê¿eñ imisyjnych w czasie. Serie pomiarowe stê¿eñ traktuje siê
jako szeregi czasowe. Sieci neuronowe pozwalaj¹ powi¹zaæ szeregi czasowe zmiennych okrelonych, a tak¿e wyznaczyæ ich korelacjê ze zmiennymi okrelaj¹cymi.
Najwiêksze zainteresowanie wzbudzaj¹ wielowarstwowe sieci neuronowe o neuronach typu sigmoidalnego oraz sieci radialne [11].
Rozpatruj¹c dynamikê rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ powietrza atmosferycznego jako analizê systemu z szybko zmieniaj¹cymi siê w czasie stê¿eniami zanieczyszczeñ w zale¿noci od: warunków meteorologicznych (kierunek i prêdkoæ wiatru, temperatura, wilgotnoæ powietrza, cinienie atmosferyczne), mo¿emy stwierdziæ, ¿e podstaw¹ analizy s¹ szeregi czasowe obu rodzajów zmiennych. Zmienne te,
wyznacza siê empirycznie na stacji monitoringu powietrza atmosferycznego. W przypadku koniecznoci rozszerzenia zbiorów danych poprzez interpolacjê, stosuje siê
sieci z rozszerzonymi funkcjami (Function Link Net) np. sieci Pao [11] oraz sieci
sigma-pi [12].
Pierwszy etap obliczeñ polega na wytworzeniu odpowiedniej sieci dla danego
zbioru danych, nastêpnie przeprowadza siê jej nauczanie. W zbiorze danych wejciowych rozró¿nia siê dwa zbiory: ucz¹cy Tr z którego wydzielony jest zbiór testuj¹cy Te.
Miar¹ zdolnoci zapamiêtywania danych jest odwzorowanie zbioru Tr przez sieæ.
Zdolnoæ uogólniania okrelaj¹ wyniki otrzymane dla zbioru Te.
Miernikami jakoci sieci, a tym samym modelu s¹: Data Mean  wartoæ rednia
zmiennej opisywanej, Data S.D.  odchylenie standardowe, Terror Mean  przeciêtna
wartoæ b³êdu, Abs.E. Mean  wartoæ rednia z modu³ów b³êdu. Terror S.D.  odchylenie standardowe b³êdów, S.D. Ratio  miernik wyznaczony jako Terror S.D./
Data S.D., Correlation  wspó³czynnik korelacji Pearsona. Ca³kowit¹ jakoæ sieci
okrelaj¹ mierniki niezale¿ne dla ka¿dego zbioru [13].
Ró¿nic¹ oddzielaj¹c¹ sieci neuronowe (neural networks) od pozosta³ych systemów obliczeñ rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ jest fakt, ¿e sieci neuronowe
rozró¿niaj¹ w³asnoci regionów na których zosta³y zastosowane. W modelach Gaussa, Eulera lub Langrangea parametr ten praktycznie nie wystêpuje, gdy¿ dla ca³ego
kraju wystêpuje ta sama zasada wyznaczania wspó³czynników modeli transportu zanieczyszczeñ powietrza atmosferycznego.
Omówione modele matematyczne wykorzystuj¹ takie elementy sk³adowe jak: stê¿enie, prêdkoæ wiatru, wspó³czynnik dyfuzji, dzia³anie ród³a emisji. Natomiast sieci
neuronowe dodatkowo uwzglêdniaj¹ wspó³rzêdne wyznaczaj¹ce po³o¿enie stacji pomiarowej oraz w³aciwoci rejonów otaczaj¹ce punkty pomiarowe.
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Streszczenie
Na stan czystoci powietrza atmosferycznego w miastach wp³ywa emisja przemys³owa,
ze rodków transportu oraz emisja z palenisk domowych. G³ównymi zanieczyszczeniami do
powietrza atmosferycznego s¹; tlenki siarki, tlenki azotu, tlenki wêgla, wêglowodory oraz
py³y zawieraj¹ce metale toksyczne: o³ów, cynk, arsen, selen, mangan i inne.
Rozprzestrzenianie siê zanieczyszczeñ bada siê w z³o¿onych warunkach terenowych z³o¿onymi metodami:
 matematyczne modelowanie na drodze analitycznego lub numerycznego rozwi¹zywania
ogólnego równania dyfuzji,
 modelowanie fizyczne w tunelach aerodynamicznych,
 bezporednie pomiary dyfuzji w terenie przy wykorzystaniu substancji znaczonych.
Za pomoc¹ modelowania matematycznego mo¿liwa jest nie tylko ocena faktycznego stanu zanieczyszczenia, ale tak¿e mo¿liwoæ prognozowania skutków maj¹cych wyst¹piæ stê¿eñ
oraz prognozowania zagro¿eñ wywo³anych du¿ymi emisjami losowymi.
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W literaturze prezentowane s¹ zestawienia i podzia³y modeli rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ w powietrzu atmosferycznym. Podstawowymi modelami opisu rozprzestrzeniania
siê zanieczyszczeñ s¹ ró¿niczkowe modele Eulera, ca³kowe Langrangea oraz statystyczne modele
Gaussa. Z innych modeli nale¿y wymieniæ model trójwymiarowy oparty na metodzie elementów skoñczonych. Model ten nale¿y do grupy numerycznych modeli dyfuzyjnych. Zaawansowan¹ technik¹ modelowania procesów rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ s¹ sieci neuronowe. Zastosowanie sieci neuronowych oparte jest na licznych zbiorach danych. Podstawow¹
cech¹ sieci neuronowych jest jej zdolnoæ do uogólnienia, któr¹ uzyskuje siê podczas nauczania na podstawie zbioru danych.
W prezentacji przedstawiono krótkie omówienie wybranych modeli.

THE CAPABILITIES OF EMPLOYING COMPUTER SIMULATIONS
IN FORECASTING THE SPREADING OF POLLUTION
Summary
The state of the air in city areas is influenced by industrial emission, transport and home
fuel consumption (eg. fireplaces, coal heating systems)
The main air pollutants are: lead, zinc, arson, selen, mangan and others.
The spread of pollution is measured in composite local conditions using compound methods such as:
 mathematical simulation by way of analytical or numeric solving of the general equation
of diffusion,
 physical simulation  in wind tunnels,
 direct measurements of diffusion in the field, utilizing marked substances.
The use of mathematical simulation allows not only for the measurement of the actual
level of pollution, but also gives the ability to forecast its effects as well as asses the threat
caused by large random emissions.
Literature presents composition and division of models of diffusing pollution in the atmosphere. The basic models describing the diffusion of pollutants are the differential Euler
model, Langrange integrated model as well as Gauss statistical model.
Other models which should be mentioned are the three dimensional model based on the
method finished elements. This model belongs to the group of numeric diffusion models.
An advanced technique of modeling the processes of pollutant diffusion are neuron networks. The employment of neural networks is based on numerous data sets. The basic feature of neural networks is their ability to generalize, which is achieved during computer managed on the basis of the data set.
A short discussion of the chosen models is presented in the presentation.
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