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Cel zadania

Realizacja działania określonego w ramach programu ochrony powietrza dla stref województwa

podkarpackiego pn. Stworzenie i utrzymywanie systemu informowania mieszkańców o

aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie

Dostarczenie krótkoterminowej prognozy jakości powietrza dla wybranych zanieczyszczeń

(NO2, SO2, ozon, PM10, PM2,5, CO) na okres trzech kolejnych dni.

Stworzenie indeksu jakości powietrza informującego w prosty sposób przeciętnego odbiorcę o

zanieczyszczeniu powietrza i wpływie jego chwilowego stanu na zdrowie.

Umożliwienie odpowiednim jednostkom podjęcia decyzji o wdrożeniu działań

krótkoterminowych.



Metodyka

Modele dyspersji 
CAMx i CALPUFF

Wizualizacja uzyskanych wyników:

pola stężeń oraz Podkarpacki Indeks Jakości powietrza

Model emisji 
(godzinne zmienności) 

Baza danych o źródłach emisji:

- przemysł (punktowe i powierzchniowe)

- komunikacja

- ogrzewanie indywidualnie

- rolnictwo

- źródła biogeniczne

Model WRF 
prognoza meteorologiczna w skali 

regionalnej

Informacja o terenie:

- użytkowanie

- rzeźba

Dane prognostyczne 
z globalnego modelu 
GFS (Global Forecast

System) 

Warunki brzegowe i początkowe : 
model MOZART-4 dla CAMx-a

obliczenia CAMx – dla CALPUFF-a



Metodyka

Rozdzielczości i zasięgi stosowanych siatek obliczeniowych:

 Prognoza meteorologiczna – kraj - 5x5km

 Obliczenia stężeń modelem fotochemicznym CAMx– kraj – 5x5km

 Obliczenia modelem obłoku II generacji CALPUFF

 województwo - 2x2km,

 wybrane miasta: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Mielec, Nisko, Przemyśl, Rzeszów, Sanok oraz

Tarnobrzeg 0,25x0,25km.

Ze względu na zapewnienie stałego rozwoju systemu corocznie wdrażane są unowocześnienia.

Stosowane są najnowsze wersje modeli, w miarę możliwości na bieżąco weryfikowana jest

informacja emisyjna.



Podkarpacki Indeks Jakości Powietrza

Podkarpacki indeks jakości powietrza wyznaczany jest w oparciu o metodykę zaproponowaną w

ramach projektu CITEAIR (http://www.citeair.eu/). Określono 5 klas indeksu w zależności od

wpływu poszczególnych zanieczyszczeń na zdrowie. Indeks określony jest w oparciu o dobowy

zbiór danych pochodzących z prognozy jakości powietrza w województwie podkarpackim. W

skład indeksu wchodzą wartości maksymalnych jednogodzinnych stężeń ditlenku azotu i ozonu

oraz średnie dobowe pyłu zawieszonego PM10, które sklasyfikowane zostały godnie z poniższą

tabelą:

Wynikową wartość indeksu w danej dobie determinuje to zanieczyszczenie, które 

osiągnęło najgorszą klasę.



Prezentacja wyników – Podkarpacki Indeks Jakości 
Powietrza





Prezentacja wyników – mapy stężeń zanieczyszczeń





Prezentacja wyników – warunki meteorologiczne







Weryfikacja wyników 

Analizę porównawczą prognozy zanieczyszczeń powietrza oraz prognozy meteorologicznej z 

wynikami pomiarów wykonuje się z wykorzystaniem programu DeltaTool oraz opracowanego 

wskaźnika MQI (Model Quality Indicator)

Analizie porównawczej poddaje się szeregi czasowe stężeń oraz wyniki prognozy prezentuje się 

na wykresach rozproszenia.

Sprawdzana jest również wykrywalność wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, 

informowania i dopuszczalnego przez prognozę.

Analiza porównawcza wykazuje wysoką jakość uzyskiwanych wyników. W oparciu o nią 

kalibrowany jest model emisyjny.





Rozwój systemu 

W najbliższym czasie planowanie jest włączenie asymilacji wyników pomiarów celem poprawy

sprawdzalności.

Istnieje możliwość udostępnienia bardziej szczegółowych informacji dla osób zawodowo

zajmujących się ochroną powietrza.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych
„EKOMETRIA” Sp. z o.o.

80-299 Gdańsk, ul. Orfeusza 2
tel. (058) 301-42-53, fax (058) 301-42-52


