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BADANIA MODELI IMISJI CZĄSTEK STAŁYCH PM10

Streszczenie. W celu oceny zagrożenia zdrowia ludzi i ich środowiska przez pyły konieczne 
jest nadzoro wanie jakości powietrza przez zastosowanie pomiarów oraz modelowania. Do oceny 
zagroże nia przez cząstki stałe PM10 stosuje się modelowanie ich emisji i imisji. W modelowaniu 
emisji cząstek stałych PM10 wykorzystuje się modele stworzone na zasadzie podobieństwa struk-
turalnego, natomiast w modelowaniu imisji – na zasadzie podobieństwa funkcjonalnego. W pracy 
podano uogólnione modele emisji i imisji cząstek stałych PM10. Na podstawie wy ników badań 
empirycznych zidentyfikowano zaproponowane szczegółowe modele zarówno jednowymiarowe, 
jak i dwuwymiarowe.
Słowa kluczowe: transport drogowy, cząstki stałe, modelowanie.

WSTĘP

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń zdrowia ludzi są pyły. Pochodzą one 
przede wszyst kim ze źródeł naturalnych, jednak w wielkich aglomeracjach miej-
skich dominującą przyczyną zagrożeń są cywilizacyjne źródła emisji pyłów [10]. 
Transport samochodowy zalicza się do istotnych źródeł emisji pyłów. Szkodliwość 
pyłów zależy od ich wymiarów oraz składu che micznego i mineralogicznego [3, 10, 
14]. Ze względu na wymiar charakterystyczny, jakim jest średnica aerodynamiczna 
ziaren, wśród pyłów wyróżnia się przede wszystkim cząstki stałe PM10 (o wymia-
rach charakterystycznych mniejszych od 10 µm) oraz cząstki stałe PM2.5 (o wymia-
rach charakterystycznych mniejszych od 10 µm) [3].

W związku ze znaną szkodliwością pyłów cząstki stałe PM10 są od dawna na 
liście zanie czyszczeń, których imisja (stężenie zanieczyszczenia rozproszonego w 
powietrzu atmosfe rycznym, mierzone na wysokości 1,5 m nad powierzchnią Ziemi 
[11]) jest nadzorowana. Od 2010 r. również do oceny jakości powietrza wykorzystu-
je się imisję cząstek stałych PM2.5.

W celu oceny zagrożenia środowiska przez pyły jest konieczna znajomość imi-
sji poszczegól nych frakcji cząstek stałych w nadzorowanych obszarach. Ponieważ 
nie ma możliwości do konywania pomiarów imisji cząstek stałych we wszystkich 
miejscach szczególnie narażonych na to zagrożenie, stosuje się – jako metodę do-
datkową – modelowanie emisji cząstek stałych na podstawie analiz wyników pomia-
rów wielkości łatwiejszych do wyznaczenia, np. na pod stawie inwentaryzacji emisji 
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zanieczyszczeń ze źródeł stacjonarnych oraz ze źródeł transportu samochodowego 
dzięki analizie natężenia ruchu i struktury pojazdów, ocenianej ze względu na ich 
przeznaczenie, umowną wielkość i właściwości ekologiczne.

Celem modelowania jest wyznaczenie imisji cząstek stałych PM10. Osiąga się 
to albo dzięki modelowaniu emisji cząstek stałych PM10 oraz ich rozprzestrzeniania 
się, albo modelowaniu wprost imisji cząstek stałych PM10.

ZASADY MODELOWANIA EMISJI CZĄSTEK STAŁYCH PM10

Wyniki dotychczasowego modelowania emisji i imisji cząstek stałych PM10 z 
transportu sa mochodowego są analizowane m.in. w pracach [1–9, 12, 14]. W naj-
bardziej syntetycznym ujęciu można stwierdzić, że wyróżnia się dwie grupy modeli 
emisji i imisji cząstek stałych PM10.
 • Modele oparte na zasadzie podobieństwa strukturalnego (morfologicznego) [3].

Są to modele zbudowane z jawnym uwzględnieniem występujących zjawisk fi-
zycznych w przedmiocie modelowania [3, 9, 12]. Emisja cząstek stałych PM10 
jest modelowana jako zależność funkcyjna wielkości charakteryzujących jakość 
nawierzchni jezdni, masę po jazdu oraz – w niektórych wypadkach – udział dni 
z opadami atmosferycznymi, a w in nych modelach jest również uwzględniana 
średnia prędkość pojazdów. Wyniki badań we ryfikacyjnych nie potwierdzają jed-
noznacznie zgodności tych modeli z rzeczywistością, szczególnie w stosunku do 
ich współczynników, charakteryzujących właściwości funk cjonalne modeli.

 • Modele oparte na zasadzie podobieństwa funkcjonalnego [3]. Są to modele be-
hawiorystyczne. W tych modelach unika się modelowania emisji cząstek stałych 
PM10, sprowadzając zadanie wprost do modelowania imisji [1–7, 14]. W meto-
dzie tej jest wykorzystywana zależność korelacyjna imisji cząstek stałych PM10 
oraz imi sji tlenków azotu i imisji tlenku węgla, zazwyczaj postulowana na pod-
stawie wyników badań empirycznych jako liniowa.

Na podstawie analizy literatury oraz przeprowadzonych prac własnych [3–7] 
jest możliwe uogólnienie stosowanych metod modelowania emisji i imisji cząstek 
stałych PM10 z pojaz dów samochodowych.

Emisję drogową cząstek stałych PM10 można symbolicznie przedstawić w 
postaci modelu opartego na zasadzie podobieństwa strukturalnego – z jawnym 
uwzględnieniem występują cych zjawisk fizycznych w przedmiocie modelowania – 
w postaci [3]

             (1)
gdzie: bPM10 – emisja drogowa cząstek stałych PM10 [g/km], k – bazowa emisja dro-

gowa cząstek stałych PM10 wg EPA [g/km], s – masa osadu na jezdni w od-
niesieniu do pola powierzchni jezdni [g/m2], j – jakość nawierzchni jezdni (ka-
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tegoria), m – średnia masa pojazdów reprezentatywna dla poszczególnych 
kategorii po jazdów [Mg], vAV – średnia prędkość jazdy pojazdów [km/h], 
p – średnia liczba kół pojazdu, r – udział dni deszczowych w okresie bilanso-
wania emisji, F – kategoria pojazdów, np. samochody osobowe, samochody 
ciężarowe, autobusy, W – kategoria drogi, np. drogi w miastach, poza miasta-
mi, autostrady i tunele.

Modele zbudowane zgodnie z kryterium podobieństwa strukturalnego charak-
teryzują się dużą liczbą współczynników. Podstawowym problemem w stosowaniu 
tych modeli jest trudność identyfikacji tych modeli, tym bardziej, że zalecane warto-
ści niektórych ze współczynników są zawarte w bardzo szerokich granicach. Powo-
duje to możliwość uzyskiwania wyników analizy modeli bardzo różniących się od 
siebie w zależności od przyjętych wartości współ czynników.

Modele imisji cząstek stałych, tworzone zgodnie z kryterium podobieństwa 
funkcjonalnego, występują w literaturze najczęściej w postaci liniowej.

Imisję cząstek stałych PM10 jako liniową funkcję imisji tlenków azotu modelu-
je się zatem w postaci [1–3, 14]:

  (2)
Niekiedy w modelu (2) postuluje się liniową zależność imisji cząstek stałych 

PM10 od imisji dwutlenku azotu [7].
Imisję cząstek stałych PM10 jako liniową funkcję imisji tlenku węgla modeluje 

się w postaci [1, 3]:

  (3)
Uogólnieniem modeli imisji cząstek stałych (2) i (3) jest przyjęcie modelu w 

postaci zależno ści funkcyjnej [3–7]:

   (4)

Funkcja ta spełnia warunki (5) w zakresie wartości imisji, zgodnych z warto-
ściami z badań empirycznych wykorzystywanych do identyfikacji modelu:

 ;  (5)

Spośród wielu możliwych postaci funkcji spełniających warunki (5) można po-
stulować przy jęcie struktury funkcji fPM10–NOx–CO jako wielomianu zmiennych: imisji 
tlenków azotu i imisji tlenku węgla:
 – stopnia pierwszego

  (6)
 – stopnia drugiego

        (7)
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Oczywiście istnieje możliwość przyjęcia innych struktur modelu, jednak do-
świadczenie wskazuje, że zaproponowana struktura umożliwia wystarczająco sku-
teczne badania emisji cząstek stałych PM10.

Również poważne trudności występują w wypadku identyfikacji modeli imisji 
cząstek stałych PM10 tworzonych zgodnie z kryterium podobieństwa funkcjonal-
nego. Co prawda modele te mają zazwyczaj prostą strukturę, jednak identyfikacja 
współczynników jest wyłącznie dla wa runków dokonywania tej identyfikacji na 
podstawie wyników badań empirycznych. Uogól nianie wyników identyfikacji mo-
deli na inne źródła emisji zanieczyszczeń i warunki ich roz przestrzeniania nie za-
wsze jest uprawnione, co potwierdzają liczne przykłady weryfikacji modeli.

Ocena skuteczności modeli, opracowanych zgodnie z kryterium podobieństwa 
strukturalnego i funkcjonalnego, jest niejednoznaczna. Modele zbudowane na zasa-
dzie podobieństwa struk turalnego mają logiczne uzasadnienie, oparte na zasadach 
fizycznych, podstawowa trudność polega jednak na identyfikacji wielu ich współ-
czynników. Niestety bardzo trudne są do uogólnienia wyniki identyfikacji tych mo-
deli. Z kolei modele behawiorystyczne, jako wywo dzące się wprost z danych empi-
rycznych, są bardzo skuteczne, ale tylko w warunkach ich identyfikacji. W innych 
warunkach współczynniki modeli mogą okazać się skrajnie różne. Mimo tych trud-
ności wydaje się bardziej racjonalne statystyczne potraktowanie zagadnienia iden-
tyfikacji modeli behawiorystycznych i – w konsekwencji – opracowania standardu 
zbio rów modeli behawiorystycznych emisji cząstek stałych PM10 dla reprezenta-
tywnych warun ków emisji i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń.

BADANIA MODELI IMISJI CZĄSTEK STAŁYCH PM10

Do identyfikacji modeli imisji cząstek stałych PM10 (2) i (3) wykorzystano wy-
niki badań empirycznych wykonywanych na stacji nadzorowania jakości powietrza 
„Warszawa–Komu nikacyjna” w 2008 r. Wyniki badań empirycznych, wykorzysty-
wanych w niniejszej pracy, były wstęp nie przetwarzane w celu poszukiwania błę-
dów grubych oraz filtracji dolnoprzepu stowej, której zadaniem było zmniejszenie 
udziału w sygnałach szumów o dużych częstotli wo ściach. Do filtracji dolnoprzepu-
stowej wykorzystywano filtr Golaya–Savitzky’ego [13] stopnia drugiego o liczbie 
uśrednianych punktów równiej 7. W wypadku braku wyników po miarów imisji za-
nieczyszczeń stosowano do ich uzupeł nienia interpolację liniową.

Na rysunkach 1 – 3 przedstawiono przebiegi imisji tlenków azotu, tlenku węgla 
i cząstek sta łych.
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Rys. 1. Przebieg imisji tlenków azotu

Rys. 2. Przebieg imisji tlenku węgla

Rys. 3. Przebieg imisji cząstek stałych PM10

Na rysunku 4 są przedstawione współczynniki korelacji Pearsona r, Spearmana 
R, Kendalla gamma i Kruskala tau [15] między imisją cząstek stałych PM10 a imisją 
tlenków azotu i imi sją tlenku węgla.
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Rys. 4. Porównanie współczynników korelacji Pearsona r, Spearmana R, Kendalla gamma 
i Kruskala tau między imisją cząstek stałych PM10 a imisją tlenków azotu oraz między 

imisją cząstek stałych PM10 a imisją tlenku węgla

Z analizy korelacji imisji cząstek stałych oraz imisji tlenków azotu i imisji tlen-
ku węgla wy nika, że – mimo znacznych różnic wartości współczynników korelacji 
– nie ma statystycz nych podstaw do odrzucenia hipotezy o braku korelacji na pozio-
mie istotności mniejszej niż 0,01.

W tabeli 1 przedstawiono zidentyfikowane zgodnie z kryterium minimum sumy 
kwadratów współczynniki modeli (2) i (3)

Tabela 1. Zidentyfikowane współczynniki modeli (2) i (3)

Współczynnik

Model	(2) Model	(3)

a0 a1 a0 a2

25,95 0,1643 20,254 0,0292

Zidentyfikowano również model imisji cząstek stałych PM10 jako dwuargu-
mentową funkcję imisji tlenków azotu i imisji tlenku węgla dla całego okresu po-
miarowego. Przyjęto dwie struktury modelu: liniową (6) i kwadratową (7)

Zidentyfikowane zgodnie z kryterium minimum sumy kwadratów współczynni-
ki modeli (6) i (7) przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Zidentyfikowane współczynniki modeli (6) i (7)

Współczynnik

Model	(6) Model	(7)

a0 a1 a2 a0 a1 a2 a3 a4 a5

22,31 0,0142 0,085 19,411 0,0307 –0,0041 –5,46E–7 –4,96E–5 3,0E–4
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Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono imisję cząstek stałych PM10 jako funkcję 
imisji tlenków azotu i imisji tlenku węgla – zbiór punktów pomiarów oraz model: 
rysunek 5 – model li niowy, rysunek 6 – model kwadratowy.

Rys. 5. Imisja cząstek stałych PM10 jako funkcja imisji tlenków azotu 
i imisji tlenku węgla – zbiór punktów pomiarów oraz model liniowy

Rys. 6. Imisja cząstek stałych PM10 jako funkcja imisji tlenków azotu 
i imisji tlenku węgla – zbiór punktów pomiarów oraz model kwadratowy
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W celu porównania jakości aproksymacji zbiorów wyników pomiarów wy-
znaczono metrykę w postaci średniej odległości kwadratowej wyników pomiarów 

)pom(I  i wyników apro ksy ma cji )apr(I  dla N punktów o tych samych zmiennych 
niezależnych:
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W tabeli 3 i na rysunku 7 przedstawiono wyniki porównania jakości aproksyma-
cji zbiorów wyników pomiarów.

Tabela 3. Średnia odległość kwadratowa wyników pomiarów i wyników aproksymacji

Model

(2) (3) (6) (7)

d [µg/m3]

0,2617 0,2664 0,258 0,2555

Rys. 7. Średnia odległość kwadratowa wyników pomiarów 
i wyników aproksymacji

Wartości średniej odległości kwadratowej wyników pomiarów i wyników 
aproksymacji są dla rozpatrywanych modeli na podobnym poziomie.

PODSUMOWANIE

W związku z przedstawionymi wynikami badań można sformułować następu-
jące wnioski.
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1. Uogólniony model imisji cząstek stałych PM10 jest funkcyjną zależnością imisji 
czą stek stałych PM10 od imisji tlenków azotu i imisji tlenku węgla.

2. Stwierdza się silną korelację między imisjami cząstek stałych PM10 oraz dwu-
tlenku azotu i tlenku węgla; większe wartości współczynników korelacji są dla 
imisji czą stek stałych PM10 i tlenku węgla.

3. Nieliniowe modele emisji cząstek stałych PM10 nie charakteryzują się znacznie 
lep szą zgod nością z obiektem modelowania niż modele liniowe.

4. Różnice średniokwadratowe wyników symulacji z zastosowaniem modeli i po-
miarów imi sji czą stek stałych PM10 są najmniejsze dla modelu kwadratowego 
dwóch zmiennych nie zależnych. Różnica ta w stosunku do modeli, zależnych 
wyłącznie od imisji tlenku wę gla – nawet dla modelu liniowego, jest tylko nie-
znacznie większa.

Ocena skuteczności modeli, opracowanych zgodnie z kryterium podobieństwa 
strukturalnego i funkcjonalnego, jest niejednoznaczna. Trudność zastosowania mo-
deli zbudowanych na za sadzie podobieństwa strukturalnego polega na konieczności 
identyfikacji wielu ich współ czynników. Z kolei modele behawiorystyczne, jako 
wywodzące się wprost z danych empi rycznych, są bardzo skuteczne, ale tylko w wa-
runkach ich identyfikacji. Mimo tych trudności wydaje się bardziej racjonalne staty-
styczne potraktowanie zagadnienia identyfikacji modeli behawiorystycznych i – w 
konsekwencji – opracowania standardu zbiorów modeli behawio rystycznych emisji 
cząstek stałych PM10 dla reprezentatywnych warunków emisji i rozprze strzeniania 
zanieczyszczeń.
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TESTING OF MODELS OF PARTICULATE MATTER PM10 IMMISSION

Abstract

In order to assess the risks to human health and the environment by the dust, it is necessary to 
monitoring the air quality by applying measurements and modelling. To assess the risk of particu-
late matter PM10 have been apply models their emission and immission. In modelling of particu-
late PM10 are used models developed on the principle of similarity, structural, and in modeling 
immission – on the principle of the functional similarity. In the work are generalized models of 
emission and immission of the particulate PM10. On the basis of the results of the empirical has 
been proposed detailed models of both the one–dimensional and two–dimensional.

Keywords: road transport, particulate matter, modelling.


