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INNOWACYJNA 
SIEĆ CZUJNIKÓW 
DO POMIARÓW STĘŻEŃ 
PYŁÓW NA TERENIE 
KAMPUSU GŁÓWNEGO 
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Źródło: https://www.instagram.com/politechnika_wroclawska
Wizyta krajowej grupy roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki działającej w ramach sieci 

„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”; Wrocław, 19.11.2019 r.
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1. Wprowadzenie

2. Możliwości zastosowań nisko kosztowych systemów 
pomiarowych

• Czujnikowe systemy pomiarowe w aglomeracjach miejskich 

• Obszary zastosowań Systemów Informacji Geograficznej

3. Metodyka pomiarów 
• Charakterystyka czujnikowego systemu pomiarowego działającego 

na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej

4. Metodyka analiz przestrzennych
• Metoda krigingu zwykłego  i metoda ważonych odwrotnych odległości

• Walidacja krzyżowa

5. Wyniki badań i ich dyskusja

6. Podsumowanie

Plan Prezentacji
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pwr.edu.pl

Zaplecze naukowe i realizowane aktywności:

Ważne liczby: 

• 13 wydziałów, 3 filie: 
w Jeleniej Górze, Legnicy
i Wałbrzychu

• 26 442 studentów
• 855 studentów na studiach

doktoranckich,
• 1100 studentów obcokrajowców

z 69 krajów świata
• 2199 pracowników naukowo-

dydaktycznych

• 175 laboratoriów badawczych z zapleczem
• 887 laboratoriów dydaktycznych
• 561 sal i pracowni wykładowo-ćwiczeniowych
• 12 laboratoriów akredytowanych
• 15 561 publikacji w czasopismach

z Listy Filadelfijskiej
• 14 211 publikacji w czasopismach

posiadających współczynnik wpływu
Impact Factor 

• 5768 zgłoszonych wynalazków
i wzorów użytkowych

• 1403 uzyskane patenty
• 7 języków nauczanych w Studium Języków

Obcych (język angielski, francuski, 
hiszpański, japoński, niemiecki, rosyjski
oraz polski dla obcokrajowców) 

• 173 koła naukowe
• 21 organizacji studenckich
• 17 agend kultury
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powietrze.pwr.edu.pl
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Długa St. 
campus (M-2)

Na Grobli St. (L-1) Wittiga St. 
campus (T-19)

Gdańska St. 
campus (F-3)

Prusa St. 
campus (E-1)

Main
campus

Regulatory monitoring station
„Wyb. Conrada-Korzeniowskiego”

Regulatory monitoring station
„Al.Wiśniowa/Powstańców Śląskich St.”

D-1

C-5

C-6
B-5

D-2

H-4

H-6
A-1

D-3

(a)

(b)

powietrze.pwr.edu.pl
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Główne cele projektu

EDUKACYJNE INFORMACYJNENAUKOWO-BADAWCZE

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA 
– UCZELNIA PRO-ŚRODOWISKOWA 

I PRO-ZDROWOTNA

powietrze.pwr.edu.pl



8



9

Technologie 
dla czystego środowiska
28.11.2017 r., godz. 16.00

bud. D-21, pl. Grunwaldzki  11, sala 007 
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej

Wpływ smogu na zdrowie ludzi, 
roślin i zwierząt
5.12.2017 r., godz. 16.00

bud. D-21, pl. Grunwaldzki  11, sala 007  
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej

Społeczne skutki smogu 

12.12.2017 r., godz. 16.00 

bud. D-20, ul. Janiszewskiego 8, sala 10D 

Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej

Udział w dyskusji wzięli: pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej, 
eksperci z innych wrocławskich uczelni, a także przedstawiciele władz miasta, 
organizacji pozarządowych i ruchów miejskich.

EFEKTY DEBAT Wrocław w smogu
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• ocena stopnia rozwoju oraz perspektyw czasowych w zakresie realizacji 
i wdrażania badań oraz technologii i innowacji, których zastosowanie zmierza 
do ograniczenia oraz eliminacji szkodliwego wpływu zanieczyszczeń powietrza 
na środowisko i ludzkie zdrowie;

• skonstruowanie płaszczyzny wymiany wiedzy i doświadczeń środowisk naukowych, 
administracji państwowej oraz mieszkańców na rzecz poprawy jakości powietrza 
oraz życia we Wrocławiu;

EFEKTY DEBAT Wrocław w smogu

powietrze.pwr.edu.pl

EFEKTY DEBAT Wrocław w smogu
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• opracowanie koncepcji 
wielopoziomowych  rekomendacji 
w zakresie działań: technicznych, 
organizacyjnych, przestrzennych,  
ekonomicznych, prawnych 
i społecznych w obszarze tematyki 
ograniczania i eliminacji 
zanieczyszczeń powietrza 
do środowiska, zwłaszcza 
na obszarach miejskich.

EFEKTY DEBAT Wrocław w smogu

powietrze.pwr.edu.pl

EFEKTY DEBAT 
Wrocław w smogu
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http://powietrze.pwr.edu.pl/o-smogu/rekomendacje
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EFEKTY DEBAT Wrocław w smogu
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EFEKTY DEBAT 
Wrocław w smogu

powietrze.pwr.edu.pl
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EFEKTY DEBAT Wrocław w smogu

powietrze.pwr.edu.pl
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EFEKTY DEBAT 
Wrocław w smogu



17

powietrze.pwr.edu.pl

powietrze.pwr.edu.pl
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Zastosowanie narzędzi GIS 
w analizie jakości powietrza 

atmosferycznego na terenie wybranego 
kampusu uczelni wyższej w Polsce

powietrze.pwr.edu.pl

Źródło rysunku: https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/geographic-information-system-gis/
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Wykorzystywane do:

• Pozyskiwania, gromadzenia, 
przechowywania danych,

• Analizowania danych.

Zastosowanie w:

• Administracja publiczna, 
planowanie przestrzenne, 

• Systemy GPS, transport,

• Opisywanie stanów środowiska.

Systemy Informacji Geograficznej (GIS)

dane punktowe

powierzchnia 

ciągła

Interpolacja danych

powietrze.pwr.edu.pl
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Cel badań Lokalizacja Monitorowane 
zanieczyszczenia

Ilość jednostek 
pomiarowych

Autorzy

,‚Mapowanie’’ jakości 
powietrza miejskiego

Oslo, Norwegia NO2, O3 24 Schneider
et al. 2017

Pomiary zanieczyszczeń
powietrza wokół lotniska

Heathrow, Londyn, 
Wielka Brytania

CO, CO2, NO, NO2, 
O3

50 (17 działających 
w jednym czasie)

Popoola
et al. 2018

Ocena jakości powietrza na 
terenach podmiejskich

USA NO2, O3, CO, SO2, 
PM2,5

8 Jiao
et al. 2016

Opracowanie koncepcji 
monitoringu jakości 
powietrza na terenie 
kampusu 

University of Taiwan, 
Tajwan

PM2,5 22 Qian
et al. 2018

Pomiary wpływu ruchu 
samochodowego na 
stężenia CO2 na terenie 
kampusu

Universidad de las 
Fuerzas, Portugalia

CO2 8 Lara-Cueva
et al. 2019

Analiza zmienności stężeń 
PM10

Nowy Sącz, Polska PM10 5 Rogulski 2018

Wykorzystanie systemów czujnikowych 
w ocenie jakości powietrza na obszarach miejskich



21

Charakterystyka systemu pomiarowego 
pyłów PM2,5 Politechniki Wrocławskiej

• System składa się z 20 jednostek pomiarowych.

• Podstawą każdej jednostki jest czujnik optyczny pyłu 
PM2,5 PSM A003 firmy Plantower.

• Czujnik firmy Plantower – wybrany na podstawie 
długookresowych testów porównawczych z innymi 
modelami czujników, prowadzonych przy udziale 
Uniwersytetu Wrocławskiego (porównania z TEOM-em).

Źródło: 
OpenStreetMaps 2019

A) Lokalizacja jednostek pomiarowych 
w poszczególnych częściach Kampusu Politechniki 
Wrocławskiej

B) Lokalizacja jednostek pomiarowych 
na terenie Głównego Kampusu Politechniki 
Wrocławskiej

powietrze.pwr.edu.pl
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• Współczynniki kalibracyjne wyznaczone 
na podstawie uśrednionych wskazań z  dwóch 
stacji monitoringowych Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska 
(al. Wiśniowa i Wyb.Conrada-Korzeniowskiego.

• Średnia wartość współczynnika determinacji 
R2 > 0,92 dla danych 1-godzinowych
(porównanie ze stacjami WIOŚ).

• Budowa pozwala na minimalizację wpływu 
wilgotności na odczyty (grzany tor pomiarowy).

• Pomiar podstawowych parametrów 
środowiskowych.

• Możliwość rozbudowy systemu 
o monitoring dodatkowych zanieczyszczeń, 
np. ozonu w okresie letnim.

powietrze.pwr.edu.pl

Charakterystyka systemu pomiarowego 
pyłów PM2,5 Politechniki Wrocławskiej
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- Wariant A Wariant B Wariant C Wariant D Wariant E Wariant F

Stężenie maksymalne 
w analizowanym 

wariancie (µg/m3)
170,19 65,21 99,01 18,35 92,30 17,36

Stężenie minimalne 
w analizowanym 

wariancie (µg/m3)
102,05 59,09 78,14 14,31 46,01 14,77

Stężenie średnie 
w analizowanym 

wariancie (µg/m3)
143,11 61,73 88,48 16,54 70.32 16,39

Epizody o podwyższonych stężeniach pyłu PM2,5

20 stycznia 2019 17 lutego 2019 30 marca 2019

21:30 02:15 08:45 16:45 01:00 15:30
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Prawo Toblera

„Obiekty które sąsiadują ze sobą w przestrzeni są ze sobą bardziej 
powiązane niż te, które są od siebie bardziej oddalone”

Metoda ważonych odwrotnych odległości 
(IDW)

� �, � � ∑ ��	
�,���
�

����
∑ �

�
����

�� � 		� � �����	� � �������

N – liczba nieznanych lokalizacji, � �, � – wartość w nieznanej lokalizacji, �� – dystans 

pomiędzy punktami, i – funkcja wykładnicza, zazwyczaj równa 2.
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• Liniowa kombinacja danych.

• Średnie błędy predykcji 
zbliżone do 0.

• Minimalizacja wariancji 
błędów na drodze predykcji.

Kriging jako grupa geostatystycznych
metod interpolacji danych

Best Linear Unbiased Estimator (BLUE)

• Estymacja z wykorzystaniem 
ruchomej średniej ważonej. 

• Wagi wyznaczane są na podstawie 
przestrzennej zmienności.

�� �� ����
�

�� 
� ��

�� �� – wartość estymowana
�	��� – zmierzona wartość w  itym punkcie

�� – waga dla punktu w itej lokacji
�� – punkt estymowany

Analiza wariogramu
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Nazwa parametru Reprezentacja matematyczna

Mean Error (ME) !" � 1
$�%� � &�

�

�� 

Mean Standardized Error 

(MSE) !'" � 1
$�

	%� � &��
()�

�

�� 

Root Mean Square Error 

(RMSE) *!'" � 1
$�	

�

�� 
%� � &���

�

Average Standard Error 

(ASE) +'" � 1
$�()�

�

�� 

�

Walidacja interpolacji danych 

Walidacja krzyżowa

Walidacja pozwala na:

• Analizę zgodności wyników interpolacji  
założeniami.

• Ocenę dokładności wyników 
przeprowadzonych interpolacji.

• Uzyskanie informacji w jaki sposób 
można zoptymalizować model.

Źródło: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/
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Wyniki interpolacji
Stężenia najwyższe w danym dniu Stężenia najniższe w danym dniu

OK:

IDW:
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• Opracowany i realizowany na terenie kampusu Politechniki projekt 
ma charakter naukowo-badawczy, edukacyjny i informacyjny.

• Przykładami wykorzystania wyników prowadzonych badań 
i pomiarów są :

o ocena  przydatności gęstej sieci czujników do oceny stopnia zanieczyszczenia 
pyłem drobnym na obszarze będącym kluczowym dla aktywności życiowej 
społeczności akademickiej we Wrocławiu;

o ocena wykorzystania narzędzi GIS w analizie jakości powietrza atmosferycznego 
na wybranym terenie obszaru miejskiego (kampusu uczelni wyższej w Polsce).

Podsumowanie
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Innowacyjna sieć czujników do pomiarów stężeń pyłów na terenie Kampusu 
Głównego Politechniki Wrocławskiej
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Dziękuję za uwagę.


