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Podstawy projektu LIFE-APIS/PL: 
 przekroczenia poziomów dopuszczalnych w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 

oraz ozonu na Dolnym Śląsku,  
 nieskuteczne działania prowadzone w zakresie poprawy jakości powietrza,  
 niewielka świadomość społeczeństwa o jakości powietrza,  
 potrzeba wiedzy dotyczącej interakcji pomiędzy jakością powietrza, czynnikami 

meteorologicznymi oraz czynnikami zdrowotnymi. 
 
 

Projekt LIFE-APIS/PL – podstawowe informacje 

W ramach projektu APIS podjęto prace mające na 
celu integrację:  
 systemów modelowania jakości powietrza 

(zanieczyszczenia powietrza, warunki biometeo-
rologiczne) 

 systemu informowania społeczeństwa o jakości 
powietrza 



 
 

Jakość powietrza na Dolnym Śląsku 

Wysokie stężenia pyłu 
zawieszonego: 
• Emisja pyłu głównie ze źródeł 

komunalno-bytowych; 
• Maksymalne stężenia przypa-

dające na sezon grzewczy; 
• Liczba dni z przekroczeniami 

uzależniona od temperatury w 
chłodnej porze roku 

• Brak wyraźnej tendencji 
spadkowej 

• W 37 gminach przez ostanie 5 
lat liczba dni z przekroczeniami 
poziomu 50 µgm-3 była wyższa 
niż 35 



Skutki zdrowotne zanieczyszczeń powietrza 

Udział przedwczesnych zgonów spowodowanych 

złą jakością powietrza  w ogólnej liczbie zgonów  



Udział przedwczesnych zgonów spowodowanych 

złą jakością powietrza  w ogólnej liczbie zgonów  

Skutki zdrowotne zanieczyszczeń powietrza 



Brak wiedzy mieszkańców o jakości powietrza 

Świadomość ekologiczna 
mieszkańców województwa 
dolnośląskiego w zakresie 
jakości powietrza  

Czy zetknął(ęła) się Pan/Pani kiedykolwiek z informacjami na temat 
aktualnej jakości powietrza w Pana/Pani miejscowości? (N=500, w%)  

Raport dostępny na stronie http://life-apis.meteo.uni.wroc.pl/ 



Ocena jakości powietrza w miejscu zamieszkania 

50,6 % 

Jak ocenia Pan/Pani jakość powietrza w Pana/Pani miejscu zamieszkania w sezonie 

grzewczym jest… (N=500, w%) 



Porównanie jakości powietrza w sezonach: letnim i grzewczym 

Czy uważa Pan/Pani, że jakość powietrza w Pana/Pani miejscu zamieszkania w lecie  

w porównaniu do sezony grzewczego jest… (N=500, w%) 



Wpływ jakości powietrza w miejscu zamieszkania na zdrowie 

Czy uważa Pana/Pani , że jakość powietrza w Pana/Pani miejscu zamieszkania ma 

negatywny skutek dla zdrowia Pana(i) lub członków Pana(i) rodziny? (N=500, w%) 

50,2 % nie widzi związku 

pomiędzy jakością powietrza 

a zdrowiem! 



 
 

Projekt LIFE-APIS/PL – cel projektu 

Podstawowy cel projektu: 

budowa systemu informowania i ostrzegania 

społeczeństwa w zakresie stanu powietrza. 

 

Podstawowe cechy systemu: 

• powszechny dostęp dla mieszkańców 

regionu i administracji; 

• prognozowane wartości stężeń zanieczy-

szczeń powietrza, parametrów meteo-

rologicznych i biometeorologicznych; 

• prognozy o rozdzielczości czasowej 1h, 

obejmujące okres 72h; 

• wysoka jakość prezentowanych obliczeń; 

• wykorzystanie oprogramowania open 

source. 



Projekt LIFE-APIS/PL – cele szczegółowe 

I. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu modelowania jakości powietrza: 
wykorzystanie modeli WRF, WRF-Chem, aktualizacja baz emisyjnych, przygotowanie i 
aktualizacja wskaźników jakości powietrza 
 

II. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu informowania o zagrożeniach: 
usługi internetowe (m.in. geoportal), tablice informacyjne, komunikaty w mediach 

 

III. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu wspomagania zarządzania 
jakością powietrza: 

 homogenizacja baz emisyjnych, wspieranie działań krótkoterminowych 

 



Projekt LIFE-APIS/PL –  wykorzystywane narzędzia 

I. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu modelowania jakości powietrza: 
 

 Wykorzystanie modeli WRF i WRF-Chem: 

• duża rozdzielczość przestrzenna danych tła meteorologicznego – 

możliwość szczegółowego modelowania dyspersji i depozycji 

zanieczyszczeń, 

• zmienność emisji zanieczyszczeń w czasie, 

• zmienność emisji zanieczyszczeń w pionie, 

• opracowana szczegółowa informacja przestrzenna o emisji 

zanieczyszczeń dla obszaru Dolnego Śląska 



Projekt LIFE-APIS/PL –  wykorzystywane narzędzia 

I. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu modelowania jakości powietrza: 
 

 Wykorzystanie modeli WRF i WRF-Chem: 

• duża rozdzielczość przestrzenna danych tła meteorologicznego – 

możliwość szczegółowego modelowania dyspersji i depozycji 

zanieczyszczeń, 

• zmienność emisji w czasie, 

• zmienność emisji w pionie, 

• opracowana szczegółowa informacja przestrzenna o emisji 

zanieczyszczeń dla obszaru Dolnego Śląska 

Modelowanie dyspersji zanieczyszczeń 



Projekt LIFE-APIS/PL –  wykorzystywane narzędzia 

I. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu modelowania jakości powietrza: 
 

 Wykorzystanie modeli WRF i WRF-Chem: 

• duża rozdzielczość przestrzenna danych tła meteorologicznego – 

możliwość szczegółowego modelowania dyspersji i depozycji 

zanieczyszczeń, 

• zmienność emisji w czasie, 

• zmienność emisji w pionie, 

• opracowana szczegółowa informacja przestrzenna o emisji 

zanieczyszczeń dla obszaru Dolnego Śląska 

Modelowanie warunków bioklimatycznych 



Zasoby obliczeniowe 

http://wcss.pl/ 

Infrastruktura obliczeniowa i usługowa 

wykorzystywana na potrzeby prognoz 

utrzymywana jest przez Wrocławskie 

Centrum Sieciowo-Superkomputerowe 

(WCSS).  

Zasoby i obliczenia: 

• 12 węzłów obliczeniowych (każdy węzeł 

24 rdzenie Intel Xeon E5-2670 v3 2.3 

GHz, Haswell, pamięć RAM 64, 128 lub 

512 GB/węzeł) 

• prognozy uruchamiane są raz na dobę o 

godz. 5:30 

• pełny plik z prognozą dla 1h to ok 600Mb. 

• dane trafiają do bazy Rasdaman 

• prognoza  na kolejne 72 h dostępna jest 

ok. godz. 11:30 

 



Dane wejściowe do modelowania 
Bardzo szczegółowa informacja przestrzenna o emisji zanieczyszczeń dla obszaru 
Dolnego Śląska – baza emisyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu 
• baza TNO (standardowe dane wejściowe dla większości modeli dyspersji 

zanieczyszczeń) , rozdzielczość 5 x 5 km, przeskalowane do roboczej 
rozdzielczości modelu 4 x 4 km 

• baza WIOŚ, szczegółowe, aktualne emisyjne dane w rozdzielczości 1 x 1 km, 
przeskalowane do rozdzielczości 4 x 4 km 

Projekt LIFE-APIS/PL – baza emisji 



Dane wejściowe do modelowania 
Bardzo szczegółowa informacja przestrzenna o emisji zanieczyszczeń dla obszaru 
Dolnego Śląska – baza emisyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu 
• baza TNO (standardowe dane wejściowe dla większości modeli dyspersji 

zanieczyszczeń) , rozdzielczość 5 x 5 km, przeskalowane do roboczej 
rozdzielczości modelu 4 x 4 km 

• baza WIOŚ, szczegółowe, aktualne emisyjne dane w rozdzielczości 1 x 1 km, 
przeskalowane do rozdzielczości 4 x 4 km 

Projekt LIFE-APIS/PL – baza emisji 



Tlenki azotu NOX – emisja liniowa ze źródeł komunikacyjnych 

Baza WIOŚ Dane TNO 

Projekt LIFE-APIS/PL – baza emisji 



Pył zawieszony PM10– emisja powierzchniowa (w tym em. niska) 

Baza WIOŚ Dane TNO 

Projekt LIFE-APIS/PL – baza emisji 



Projekt LIFE-APIS/PL – upowszechnienie informacji 

II. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu informowania o zagrożeniach: 
usługi internetowe (m.in. geoportal), tablice informacyjne, komunikaty w 
mediach 
 

 



System informowania o zagrożeniach 

Baza danych 
geoprzestrzennych 

•Geoportal 
(powietrze.uni.wroc.pl) 

• Aplikacja mobilna 

• Tablice informacyjne 

• Ostrzeżenia o ryzyku 
wystąpienia przekroczeń 

WRF-Chem 



System informowania o zagrożeniach – geoportal 
powietrze.uni.wroc.pl 

 

Mapy prezentujące prognozy jakości powietrza 



System informowania o zagrożeniach – geoportal 
powietrze.uni.wroc.pl 

 

Mapy i wykresy prezentujące prognozy  
jakości powietrza 



System informowania o zagrożeniach – geoportal 
powietrze.uni.wroc.pl 

 

Wykresy prezentujące prognozy jakości powietrza 



System informowania o zagrożeniach – geoportal 
powietrze.uni.wroc.pl 

 

Mapy prezentujące prognozy jakości powietrza 
Indeks Jakości Powietrza 



System informowania o zagrożeniach – geoportal 
powietrze.uni.wroc.pl 

 

Mapy prezentujące prognozy wskaźników 
biometeorologicznych 



System informowania o zagrożeniach 

Baza danych 
geoprzestrzennych 

•Geoportal 
(powietrze.uni.wroc.pl) 

• Aplikacja mobilna 

• Tablice informacyjne 

• Ostrzeżenia o ryzyku 
wystąpienia przekroczeń 

WRF-Chem 



System informowania o zagrożeniach – aplikacja 
mobilna 

Zaprojektowanie geoportalu 
mieszania 

Aplikacja mobilna 



System informowania o zagrożeniach 

Baza danych 
geoprzestrzennych 

•Geoportal 
(powietrze.uni.wroc.pl) 

• Aplikacja mobilna 

• Tablice informacyjne 

• Ostrzeżenia o ryzyku 
wystąpienia przekroczeń 

WRF-Chem 



Świetlne tablice informacyjne – 15 lokalizacji 
mieszania 

System informowania o zagrożeniach – tablice 



Świetlne tablice informacyjne – 15 lokalizacji 
mieszania 

System informowania o zagrożeniach – tablice 



Świetlne tablice informacyjne – wersja www/LCD 
mieszania 

System informowania o zagrożeniach – tablice 

life-apis.meteo.uni.wroc.pl 

 

 możliwość prezentacji dodatkowych informacji 

 dla instalacji wewnętrznych – monitory w budynkach, komunikacji 

miejskiej itp. 



Dziękuję za uwagę 


