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W artykule przedstawiono zagadnienia, spotykane przy sporz�dzaniu oceny oddziaływania 

transportu drogowego na �rodowisko. Dotycz� one modelowania i bilansowania emisji z silników 

pojazdów oraz opracowywania i analizowania map przestrzennego rozkładu st��enia zanieczysz-

cze� w skali miasta. Ponadto, opisano modele emisji i dyspersji zanieczyszcze�, wchodz�ce  

w skład zintegrowanego systemu komputerowego, którego zadaniem jest okre�lanie bie��cego 

oraz prognozowanego stanu jako�ci powietrza. W celu przedstawienia mo�liwo�ci systemu, wy-

konano symulacje numeryczne obci��enia ruchem sieci komunikacyjnej. Ich zadaniem było, 

wskazanie optymalnego rozwi�zania komunikacyjnego ze wzgl�du na całkowit� sumaryczn� war-

to�� emisji drogowej oraz st��enie zanieczyszcze� w wybranych obszarach. W obliczeniach emi-

sj� okre�lano na podstawie informacji z europejskiej bazy danych HBEFA, natomiast warto�ci 

st��enia zanieczyszczenia wyznaczano z wykorzystaniem formuły gaussowskiego sko�czonego 

liniowego �ródła emisji, przy czasie u�redniania równym jednej godzinie. 

1. Wst�p 

Skutki oddziaływania transportu drogowego s� odczuwalne przez całe �rodowisko 

naturalne. Pojazdy podczas eksploatacji oprócz generowania hałasu, wzniecaj� pyły 

oraz emituj� szkodliwe zwi�zki, które powstaj� w procesie spalania paliw. Do �rodo-

wiska emitowane s� mi�dzy innymi: tlenek w�gla, tlenki azotu i siarki oraz w�glowo-

dory, w tym w�glowodory aromatyczne oraz cz�stki stałe PM [1, 2]. 

Szacuje si�, �e w du�ych aglomeracjach miejskich, gdzie wyst�puje du�a mobil-

no�� ludzi, zanieczyszczenia pochodzenia motoryzacyjnego stanowi� około 75% 

wszystkich zanieczyszcze� powietrza atmosferycznego. Rozkład tego typu zanie-

czyszcze� jest zmienny, w czasie i przestrzeni, i w du�ej mierze zale�y od nat��enia  

i charakteru ruchu drogowego oraz sprawno�ci technicznej pojazdów. Jedn� z przy-

czyn wyst�powania obszarów, w których cz�sto przekraczany jest poziom st��e� do-

puszczalnych, jest brak odpowiedniej infrastruktury drogowej. W du�ych miastach 

gdzie ruch pojazdów jest intensywny, objawia si� to tworzeniem zatorów drogowych. 

Powstawanie zatorów jest zjawiskiem niekorzystnym, poniewa� pr�dko�� pojazdów  

w takich warunkach spada, a wyst�puj�ce cz�ste ruszanie i zatrzymywanie si� pojaz-

dów wpływa na zwi�kszon� emisj� zanieczyszcze�. Przebywanie organizmów  

ARCHIWUM  MOTORYZACJI 

1, pp. 21-41  (2007) 



Ł. Dr�g 22

�ywych w takich warunkach jest szkodliwe. Przeprowadzane badania wpływu zanie-

czyszczenia atmosfery na człowieka, wykazuj� jednoznacznie istnienie korelacji po-

mi�dzy zachorowalno�ci� i umieralno�ci� na choroby nowotworowe, a poziomem 

st��e� zanieczyszcze� w powietrzu [3, 4]. 

Od wielu lat prowadzi si� działania zmierzaj�ce do zmniejszenia negatywnego 

wpływu transportu od wielu lat i s� one przede wszystkim zwi�zane z procesami pro-

jektowania, wytwarzania i eksploatacji pojazdu. Ju� teraz w trakcie projektowania 

zakłada si�, czy podczas produkcji pojazdów b�d� wykorzystywane materiały i tech-

nologie tzw. przyjazne dla �rodowiska oraz czy emisja poszczególnych zwi�zków 

szkodliwych spalin w trakcie u�ytkowania nie przekroczy dopuszczalnych warto�ci. 

Równie� w układach komunikacyjnych, w których wyst�puje mała płynno�� ruchu, 

stosuje si� działania naprawcze. Najcz��ciej zwi�zane s� one z modernizacj� i tworze-

niem poł�cze� drogowych oraz ze zmian� organizacji ruchu [5]. 

Aby okre�li� wpływ �rodków transportu na �rodowisko, w pobli�u infrastruktury 

drogowej wykonuje si� serie pomiarów st��e� substancji zanieczyszczaj�cych. Na 

podstawie pomierzonych warto�ci st��e�, sporz�dza si� nast�pnie raport oddziaływa-

nia. Przygotowanie takiego raportu jest jednak drogie i czasochłonne. Zwi�zane jest to 

z tym, �e do wykonania pomiarów stosuje si� specjalistyczn� aparatur�, a same po-

miary dokonywane s� w wielu punktach. 

Zgodnie z aktualnymi przepisami Ministerstwa �rodowiska, przy sporz�dzaniu 

wst�pnych i okresowych ocen jako�ci powietrza, podstawowym narz�dziem oceny 

jako�ci powietrza s� pomiary, które musz� by� prowadzone w aglomeracjach oraz 

strefach, w których poziom substancji zanieczyszcze� jest wy�szy od górnego pozio-

mu oszacowania. Na pozostałych obszarach dopuszcza si� szacowanie jako�ci powie-

trza w oparciu o matematyczne modelowanie lub przy u�yciu innych metod szacowa-

nia [6]. Dlatego głównym celem modelowania winno by� dostarczenie uzupełniaj�-
cych informacji dla danych pomiarowych, ale mo�e ono by� równie� stosowane do 

lokalizacji obszarów wyst�powania przekrocze� dopuszczalnych st��e� zanieczysz-

cze�. Matematyczne modelowanie umo�liwia przygotowywanie planów naprawczych. 

Jest to mo�liwe dzi�ki zastosowaniu w procesie modelowania ró�nych wariantów 

lokalizacji i intensywno�ci �ródeł emisji przy jednoczesnym uwzgl�dnieniu parame-

trów metrologicznych. 

Zarz�dzanie jako�ci� powietrza atmosferycznego w aglomeracjach miejskich  

z uwzgl�dnieniem matematycznego modelowania rozprzestrzeniania si� zanieczysz-

cze� wymaga opracowania i wykorzystania odpowiednio przygotowanego zintegro-

wanego systemu informatycznego. Podstawowymi zadaniami takiego systemu powin-

no by�: dostarczenie informacji o istniej�cych i potencjalnych �ródłach zanieczysz-

cze�, modelowanie i bilansowanie emisji oraz tworzenie map przestrzennego rozkładu 

st��enia zanieczyszcze� dla okre�lonych przedziałów czasowych. Ponadto, w obsza-

rach o g�stej infrastrukturze drogowej winien on uwzgl�dnia� emisj� ze �ródeł emisji, 

jakimi s� poruszaj�ce si� pojazdy samochodowe [7]. 
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2. Modelowanie emisji i dyspersji zanieczyszcze� ze �rodków transportu  

drogowego 

Poprawne modelowanie emisji z układu wylotowego silnika pojazdu podczas  

ruchu stanowi jeden z kluczowych problemów w zagadnieniach bilansowania i spo-

rz�dzania danych wej�ciowych dla modeli rozprzestrzeniania si� zanieczyszcze�.  
Na warto�� sumaryczn� emisji w danej sieci drogowej ma wpływ wiele czynników, s�
one zwi�zane z [2]: 

– dynamik� pojazdów – (pr�dko�� chwilowa, �rednia), 

– struktur� rodzajow� pojazdów (osobowe, ci��arowe, wielko�� i rodzaj silnika), 

– stanem cieplnym silników (temperatura otoczenia, czas postoju), 

– wła�ciwo�ciami ekologicznymi silników pojazdów, 

– stosowanymi paliwami (skład i zawarto�� zanieczyszcze� w paliwie), 

– warunkami otoczenia (warunki atmosferyczne, nachylenie i nawierzchnia jezdni). 

Przy tak du�ej liczbie czynników oraz zło�onym opisie zjawisk determinuj�cych 

proces emisji nie mo�na unikn�� zało�e� upraszczaj�cych. Tworzone w Europie od 

wielu lat modele emisji, takie jak HBEFA, COPERT, DVG i DRIVE–MODEM stara-

j� si� uwzgl�dnia� jak najwi�ksz� liczb� parametrów wpływaj�cych na emisj� [8]. 

Emisj� najcz��ciej uzale�nia si� od pr�dko�ci pojazdu, stanu cieplnego silnika oraz 

ukształtowania i charakteru jezdni. W przypadku gdy emisja uzale�niona jest wył�cz-

nie od �redniej pr�dko�ci pojazdów, prowadzi to do sformułowania charakterystyk 

statycznych emisji. Natomiast, je�eli nast�puje powi�zanie nat��enia emisji z chwilo-

w� pr�dko�ci� pojazdu oraz jego przyspieszeniem, prowadzi to do sformułowania 

charakterystyk dynamicznych. Stan cieplny silnika uwzgl�dniany jest na ró�ne sposo-

by, np. w modelu COPERT, do okre�lenia dodatkowej emisji drogowej w warunkach 

zimnego rozruchu, zdefiniowano współczynnik emisji. Wyznacza si� go dla poszcze-

gólnych składników spalin w zale�no�ci od kategorii i pr�dko�ci pojazdu oraz tempe-

ratury otoczenia [9, 10]. Pozostałe parametry, takie jak: ukształtowanie i charakter 

jezdni, dotycz� głównie nachylenia oraz tego czy jezdnia ma lub nie ma zakr�tów. 

Według obowi�zuj�cej w Polsce metodyki [11] opracowanej przez prof. Zdzisła-

wa Chłopka z Politechniki Warszawskiej, emisj� drogow� poszczególnych składni-

ków spalin dla danej grupy pojazdów w układach komunikacyjnych wyznacza si� na 

podstawie �redniej pr�dko�ci ruchu pojazdów. W celu modelowania emisji drogowej 

w zale�no�ci od �redniej pr�dko�ci, buduje si� charakterystyki statyczne emisji. Two-

rzenie takich charakterystyk polega na aproksymacji wyników emisji uzyskanych  

w pomiarach, dla pewnych charakterystycznych rodzajów ruchu, w których pojazdy 

uzyskuj� ró�ne pr�dko�ci �rednie przejazdu. Ze wzgl�du na brak w Polsce wystarcza-

j�co du�ej liczby wyników bada� oraz trudno�ci w okre�leniu składu poszczególnych 

kategorii pojazdów, do szacowania emisji drogowej adaptuje si� wyniki bada� z mo-

delu HBEFA [12]. Nale�y przy tym uwzgl�dni� to, w którym roku struktura poszcze-

gólnych kategorii pojazdów w Niemczech była podobna do dzisiejszej w Polsce. Sza-

cuje si�, �e jest to okres około 5-7 lat wstecz. 



Ł. Dr�g 24

Charakterystyki statyczne emisji dla danych z modelu HBEFA buduje si� dla na-

st�puj�cych kategorii pojazdów [11, 12]: 

– samochody osobowe (passenger car – PC), 

– samochody dostawcze (light-duty vehicles – LDV), 

– samochody ci��arowe – pojedyncze (truck – Truck), 

– samochody ci��arowe (heavy-duty vehicles – HDV), 

– autobusy miejskie (buses – Ubus), 

– autobusy dalekobie�ne (coaches – Coach), 

– motocykle (motorcycles – MC), 

– motorowery (motorcycle “light” – MCL). 

Modelowanie emisji w wi�kszej skali przestrzennej (kilku ulic, dzielnic, całej 

aglomeracji) wymaga znajomo�ci oprócz �redniej pr�dko�ci przejazdu dla ka�dej ka-

tegorii pojazdów, struktury rodzajowej na poszczególnych odcinkach drogowych.  

W niniejszym artykule struktur� rodzajow� pojazdów oparto na pi�ciu kategoriach: 

PC, LDV, HDV, Truck i Ubus. Do wyznaczenia sumarycznej emisji dla floty pojaz-

dów na poszczególnych odcinkach drogowych, wykorzystano charakterystyki statycz-

ne emisji utworzone na podstawie danych z modelu HBEFA (z opó�nieniem wspo-

mnianym powy�ej). 

Charakterystyki statyczne emisji uzyskano aproksymuj�c dyskretne warto�ci emi-

sji wielomianem szóstego stopnia. Wykresy zale�no�ci emisji drogowej tlenku w�gla  

i tlenków azotu od �redniej pr�dko�ci ruchu dla pojazdów z kategorii PC i LDV przed-

stawiaj� rysunki 1 i 3, a dla pojazdów z kategorii HDV, Truck i Ubus – rysunki 2 i 4. 

Rys. 1. Charakterystyki emisji drogowej CO dla kategorii pojazdów PC i LDV według modelu HBEFA. 

Fig. 1. CO emission characteristics for a PC and LDV vehicles according to the HBEFA model. 
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Rys. 2. Charakterystyki emisji drogowej CO dla kategorii pojazdów HDV, Truck i Ubus według  

modelu HBEFA. 

Fig. 2. CO emission characteristics for a HDV, Truck and Ubus vehicles according to the HBEFA model. 

Rys. 3. Charakterystyki emisji drogowej NOx dla kategorii pojazdów PC i LDV według modelu HBEFA.

Fig. 3. NOx emission characteristics for a PC and LDV vehicles according to the HBEFA model. 

Rys. 4. Charakterystyki emisji drogowej NOx dla kategorii pojazdów HDV, Truck i Ubus według.  

modelu HBEFA 

Fig. 4. NOx emission characteristics for a HDV, Truck and Ubus vehicles according to the HBEFA 

model. 
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Modelowanie emisji wył�cznie poprzez �redni� pr�dko�� pojazdu pozwala na uza-

sadnione przyj�cie stałej intensywno�ci emisji na całej długo�ci rozpatrywanego od-

cinka drogowego. Pojazdy poruszaj�ce si� po odcinkach drogowych traktuje si� jako 

liniowe �ródło emisji. Intensywno�� emisji pq [g m
-1

 s
-1

] składnika spalin p  z takiego 

�ródła, wyznacza si� z zale�no�ci [13, 14]:  

( )�
=

=
n

j

jsjpjp bNq
1

,, vδ                                                 (1)

gdzie:  n  – liczba rozpatrywanych kategorii pojazdów,  

j
δ  – współczynnik udziału w ruchu pojazdów kategorii j , 

N  – nat��enie ruchu pojazdów [pojazdów/h],  

( )
jsjp

b ,, v  – oznacza �redni� emisj� drogow� [g/km] składnika p  dla pojaz-

dów kategorii j , 

js,v  – �rednia pr�dko�� ruchu pojazdów [km/h] kategorii j . 

W celu wyznaczenia rozkładu st��enia zanieczyszcze� w s�siedztwie infrastruktu-

ry drogowej stosuje si� matematyczne modele rozprzestrzeniania si� zanieczyszcze�. 
Modele te, uwzgl�dniaj�c panuj�ce na danym obszarze warunki meteorologiczne, 

charakter pokrycia oraz rze�b� terenu, pozwalaj� na opis zjawisk takich jak [9, 10, 

15]: 

– transport przez wiatr, 

– dyfuzj� turbulentn�, 
– przemiany chemiczne, 

– transport cz�stek gazowych i aerozolu w kierunku do powierzchni ziemi, gdzie s�
absorbowane lub/i adsorbowane oraz wymywanie z atmosfery przez chmury czy 

opad atmosferyczny. 

Zło�ono�� matematyczna stosowanych modeli jest ró�na, głównymi czynnikami 

decyduj�cymi o ich przydatno�ci do modelowania st��e� zanieczyszcze� pochodzenia 

komunikacyjnego jest skala przestrzenna oraz czasowa. Inne bowiem wymagania 

stawiane s� przed modelami mikro, a inne przed modelami mezo czy makroskalowy-

mi. Do zada� tych pierwszych nale�y okre�lenie stopnia zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego w skali skrzy�owania, parkingu czy kanionu ulicznego, natomiast 

modele pozostałych kategorii pozwalaj� na szacowanie poziomu zanieczyszcze�  

w skali całego miasta lub województwa.  

Powszechnie u�ywanymi modelami do sporz�dzania rozkładu zanieczyszczenia 

wokół układów komunikacyjnych s� analityczne modele gaussowskie. Do modeli tego 

typu zalicza si� modele smugowe, smugi segmentowej i obłoku. Modele smugowe 

zakładaj� przy tym, �e emisja zanieczyszczenia ze �ródła ma charakter ci�gły i jest 

niezmienna w czasie 1h. Układ drogowy w zale�no�ci od kształtu oraz rodzaju przyj�-
tego modelu smugowego mo�e by� reprezentowany przez zbiór �ródeł liniowych lub 

zast�pczych �ródeł punktowych. W przypadku modeli smugi segmentowej, przyjmuje 
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si� punktowy charakter �ródła emisyjnego. Smug� dzieli si� na segmenty. Powstaj�
one poczynaj�c od �ródła emisji i s� opisywane parametrami w sposób analogiczny 

jak w modelu pojedynczej smugi. Taki podział, umo�liwia uwzgl�dnianie zmiennych 

w czasie u�rednionych parametrów meteorologicznych. Natomiast model obłoku za-

kłada, �e ka�dy pojazd jest traktowany jak pojedyncze �ródło emisji, które emituje  

w okre�lonym czasie pewn� mas� zanieczyszczenia [16]. Całkowite st��enie zanie-

czyszczenia w danym receptorze otrzymuje si� poprzez zsumowanie st��e� jednost-

kowych pochodz�cych od wszystkich obłoków. Powstaj�ca du�a liczba obłoków pod-

czas symulacji numerycznych sprawia, �e algorytm wyznaczania rozkładu st��enia 

zanieczyszcze� jest mało efektywny. Szybszy jest algorytm wykorzystuj�cy model 

smugowy. 

Jak ju� wspomniano, w�ród gaussowskich modeli smugowych wykorzystuje si�
podział układu drogowego na zast�pcze �ródła punktowe lub liniowe. W pracy [17] 

przedstawiono i porównano przestrzenne rozkłady st��enia zanieczyszczenia dla obu 

metod podziału. Jednocze�nie wskazano, �e bardziej przydatny jest model sko�czone-

go �ródła liniowego. Model ten został wykorzystany mi�dzy innymi w pracach zwi�-
zanych z ocen� stopnia oddziaływania transportu drogowego w du�ych miastach [18, 

19].  

Gaussowski model sko�czonego �ródła liniowego (GFLSM) stosuje si� przyjmu-

j�c, �e pocz�tek układu współrz�dnych znajduje si� w połowie długo�ci odcinka sta-

nowi�cego �ródło emisji. St��enie zanieczyszczenia w punkcie o współrz�dnych 

),,( zyx  mo�na obliczy� ze wzoru [20, 21]: 
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gdzie: pC – st��enie zwi�zku p  [g m
-3

] w punkcie o współrz�dnych ( )zyx ,, ,  

H – wysoko�� �ródła emisji [m],  

L – długo�� liniowego �ródła emisji [m],  

θ – k�t okre�laj�cy kierunek wiatru, 

e
u – efektywna pr�dko�� wiatru [m/s],  

zy
σσ , – współczynniki poziomej i pionowej dyfuzji atmosferycznej [m],  

erf – funkcja bł�du. 

W modelach smugowych gaussowskich do wyznaczania parametrów determinuj�-
cych rozprzestrzenianie zanieczyszcze� stosuje si� dwa podej�cia, st�d rozró�nia si�
modele starej oraz nowej generacji. W modelach gaussowskich starej generacji wyko-

rzystuje si� tradycyjny opis intensywno�ci ruchów turbulentnych w atmosferze,  
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poprzez dyskretne stany równowagi atmosfery. Wówczas współczynniki pionowej  

i poziomej dyfuzji yσ , zσ  mog� by� wyznaczane np. z zale�no�ci, które opisuj�  

krzywe Pasquilla-Gifforda. Za� modele nowej generacji bazuj� na opisie struktury 

warstwy granicznej przy pomocy teorii podobie�stwa i parametrach skaluj�cych  

graniczn� warstw� atmosfery. Podstawowymi parametrami wykorzystywanymi do 

skalowania s�: powierzchniowy strumie� ciepła, powierzchniowy strumie� p�du  

i wysoko�� warstwy mieszania. Dodatkowe parametry uwzgl�dniaj� pr�dko�� tarcia, 

konwekcyjn� skal� pr�dko�ci, skal� długo�ci Monina-Obukhova i skal� temperatury 

potencjalnej. Stosowane w modelach gaussowskich nowej generacji algorytmy obli-

czeniowe wykorzystywane do wyznaczenia pionowych profili wiatru, turbulencji  

i temperatury nazywane s� preprocesorem meteorologicznym [10, 15]. Dzi�ki nim 

mo�liwe jest uzyskanie informacji meteorologicznych opisuj�cych warunki rozprze-

strzeniania zanieczyszcze� w obszarze oblicze�.  

3. Bilansowanie emisji oraz wyznaczenie rozkładu st��enia 
 zanieczyszcze� w skali miasta 

Modelowanie emisji drogowej z wykorzystaniem charakterystyk statycznych emi-

sji wymaga okre�lenia struktury rodzajowej oraz �redniej pr�dko�ci przejazdu pojaz-

dów na ka�dym z odcinków rozpatrywanej sieci komunikacyjnej. Je�eli zadanie mo-

delowania obejmuje kilka dróg, to przeprowadza si� stosowne pomiary pr�dko�ci oraz 

struktury udziału poszczególnych kategorii pojazdów w ruchu. Jednak w przypadku 

bilansowania emisji w rozległych układach nie jest to mo�liwe. Dobrym rozwi�za-

niem jest wówczas stworzenie bazy danych dla ró�nych rodzajów skrzy�owa�, która 

zawierałaby informacje dotycz�ce �redniej pr�dko�ci ruchu w zale�no�ci od długo�ci, 

nachylenia i stanu technicznego dróg oraz nat��enia ruchu pojazdów. Pozwala to bo-

wiem na obliczanie brakuj�cych danych bez wykonywania stosownych pomiarów. 

Przykład takiej bazy przedstawiono w pracy [20], w której oprócz �redniej pr�dko�ci 

ruchu na całym odcinku drogowym uwzgl�dnia si� stany dynamiczne. W tworzeniu 

bazy wykorzystano modele ruchu pojazdów zarówno deterministyczne, jak i stocha-

styczne, które uwzgl�dniaj� dynamik� pojazdów oraz relacje pomi�dzy uczestnikami 

ruchu i otoczeniem. Pozyskiwanie informacji z bazy danych odbywa si� z wykorzy-

staniem sztucznych sieci neuronowych. 

Intensywno�� emisji dla pojedynczego odcinka drogowego oblicza si� z wzoru (1), 

w przypadku stosowania modelu GFLSM, je�li droga ma kształt prostoliniowy, zast�-
puje si� j� pojedynczym zast�pczym �ródłem liniowym. Za� drogi o kształcie nieli-

niowym zast�powane s� seri� mniejszych �ródeł liniowych o takiej samej intensywno-

�ci emisji. St��enie zanieczyszczenia w pobli�u drogi oblicza si� ze wzoru (2), jako 

superpozycj� st��e� pochodz�cych od wszystkich zast�pczych �ródeł.  

Stosowanie modelu GFLSM starej generacji wymaga znajomo�ci tylko kierunku  

i pr�dko�ci wiatru. Kiedy nie jest mo�liwe wykonanie pomiaru tych wielko�ci, wyko-

rzystuje si� informacje o cz�sto�ci i kierunku wiatru dostarczone przez IMGW w po-

staci ró�y wiatrów. W modelach nowej generacji, dane meteorologiczne uzupełnia si�
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parametrami wej�ciowymi preprocesora, dotycz� one warto�ci strumienia ciepła, tem-

peratury powietrza, ci�nienia atmosferycznego oraz skali długo�ci Monina-Obukhova. 

4. Zintegrowane systemy komputerowe 

Modelowanie emisji i rozprzestrzeniania si� zanieczyszcze� w aglomeracjach 

miejskich cz�sto wspomaga odpowiednio przygotowane zintegrowane systemy kom-

puterowe. Posługiwanie si� informacjami przestrzennymi i atrybutowymi, zwi�zanymi 

z obszarem oblicze� sprawia, �e podstaw� zintegrowanych systemów stanowi� syste-

my informacji przestrzennej (SIP). Pozwalaj� one bowiem na stosowanie specjalnych 

technik przetwarzania, przechowywania, analizy i wizualizacji. Oprócz systemów SIP 

w skład zintegrowanych systemów wchodzi zazwyczaj kilka mniejszych modułów 

odpowiedzialnych za obliczanie emisji i przestrzennych rozkładów st��enia zanie-

czyszcze�, tak jak to przedstawiono w pracach [7, 23, 24]. Tym co odró�nia poszcze-

gólne systemy od siebie, to zło�ono�� matematyczna modeli emisji z silników pojaz-

dów oraz dyspersji zanieczyszcze�. W inny sposób przedstawiane s� tak�e wyniki, 

poniewa� mog� one dotyczy� ró�nych skal przestrzennych oraz ró�nego czasu u�red-

niania. W pracach [23, 24] zaproponowano koncepcj� zintegrowanego systemu do 

oceny wpływu transportu drogowego na �rodowisko. Zakłada si� w nim, �e emisja 

drogowa obliczana jest na podstawie współczynników emisji, wyznaczanych dla kilku 

kategorii przedstawicieli całej populacji pojazdów. St��enie zanieczyszczenia wyzna-

czono na podstawie metody sko�czonego liniowego �ródła emisji.  

Wa�n� cech� wpływaj�c� na zwi�kszenie funkcjonalno�ci zintegrowanych syste-

mów komputerowych jest mo�liwo�� podejmowania działa� o charakterze planistycz-

nym w systemach zarz�dzania jako�ci� powietrza atmosferycznego. Wykonywane 

symulacje obci��enia sieci komunikacyjnej ruchem drogowym pozwalaj� na zlokali-

zowanie obszarów, w których s� przekraczane warto�ci st��enia dopuszczalnego. 

Równie� po uwzgl�dnieniu danych dotycz�cych lokalizacji nowych �ródeł emisji 

mo�liwe jest okre�lenie zmian jako�ci powietrza, jakie powstan� w wyniku ich eks-

ploatacji.  

Z uwagi na potrzeb� zapewnienia systemom jak najwi�kszej dokładno�ci, uzupeł-

nia si� je informacjami zwi�zanymi z tłem zanieczyszcze�. Okre�leniem warto�ci tła 

zajmuj� si� krajowe i regionalne stacje Pa�stwowego Monitoringu Powietrza Atmos-

ferycznego. Przy ocenie przydatno�ci systemu dopuszcza si�, aby obliczone warto�ci 

st��e� ró�niły si�, co najwy�ej, o 60% od warto�ci st��e� pomierzonych [5]. 

5. Symulacje numeryczne uci��liwo�ci poł�cze� komunikacyjnych

W celu okre�lenia wpływu �rodków transportu drogowego na zanieczyszczenie 

powietrza atmosferycznego przeprowadza si� stosowne symulacje numeryczne. Wy-

konywane s� one dla ró�nej długo�ci przedziału czasowego. Na wybór długo�ci tego 

przedziału ma wpływ wiele czynników. Jednak najwa�niejszym jest skala modelowa-

nego układu komunikacyjnego. Dla pojedynczego skrzy�owania, przy wykorzystaniu 
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modeli numerycznych rozprzestrzeniania si� zanieczyszcze� długo�� czasu oblicze�
wynosi od kilku minut do 1h. Natomiast dla układu drogowego o du�ych rozmiarach 

oraz zło�ono�ci, gdzie st��enie zanieczyszcze� obliczane jest modelami analitycznym 

czas ten zazwyczaj odnosi si� do pojedynczej godziny, ale mo�e tak�e dotyczy� wy-

branej pory dnia, miesi�ca czy nawet pory roku.  

Dla rozbudowanych układów komunikacyjnych, w których cz�sto nie mo�na 

przeprowadzi� odpowiednio długiej, (np. dzie�, tydzie�) rejestracji parametrów cha-

rakteryzuj�cych ruch i struktur� floty pojazdów, okre�la si� sytuacje o najwi�kszym 

obci��eniu ruchu drogowego. Nast�pnie przeprowadza si� dla nich 1h pomiary. Istot-

nymi parametrami wej�ciowymi rejestrowanymi w trakcie tych pomiarów, według 

przedstawionej wcze�niej metodyki tworzenia rozkładu st��enia zanieczyszczenia s�: 
nat��enie oraz struktura rodzajowa poruszaj�cych si� pojazdów oraz �redni kierunek  

i �rednia pr�dko�� wiatru.  

W przypadku dysponowania pomiarami wymienionych powy�ej wielko�ci  

w dłu�szym przedziale czasu, mo�liwe jest przeprowadzenie analizy zmienno�ci roz-

kładu st��enia zanieczyszcze� w wybranych podprzedziałach czasu. Ma to du�e zna-

czenie, gdy analizowane s� st��enia zanieczyszcze� w miastach, w których nat��enie 

ruchu wykazuje charakterystyczn� zmienno�� dobow�. Najcz��ciej cechuje si� ona 

dwoma maksimami przypadaj�cymi na godziny poranne oraz popołudniowe, kiedy 

wyst�puje zmo�one przemieszczanie si� ludzi do i z pracy [4]. 

Analiza przedziałów czasowych dłu�szych od 1h wymaga, aby parametry opisuj�-
ce ruch i struktur� pojazdów oraz warunki meteorologiczne były rejestrowane w pod-

przedziałach 1h. Dla pomierzonych w ten sposób parametrów wej�ciowych mo�liwe 

jest prawidłowe okre�lenie �redniej pr�dko�ci ruchu pojazdów, emisji drogowej i in-

tensywno�ci emisji z odcinków drogowych oraz �redniego rozkładu st��enia zanie-

czyszczenia w ich pobli�u. Obliczenia rozkładu nale�y dokonywa� dla ka�dego z emi-

towanych zwi�zków z osobna. Warto�� �rednia st��enia ka�dego z punktów siatki 

obliczeniowej dla całego przedziału obliczeniowego, oblicza si� jako �redni� ze st��e�
dla wszystkich 1h podprzedziałów czasu.  

W niniejszej pracy wykonano analiz� oddziaływania transportu drogowego na 

�rodowisko dla obszaru przedstawionego na rysunku 5. Obszar ten dotyczy rzeczywi-

stego układu komunikacyjnego o wymiarach 5km x 5km, w którym wyst�puje 9 

skrzy�owa� dróg dwujezdniowych. Przedstawiona analiza składała si� z dwóch eta-

pów. W pierwszym, analizowano emisj� i rozkłady st��enia zanieczyszcze� dla mak-

symalnego obci��enia układu komunikacyjnego – przypadek 1, a w nast�pnym 

sprawdzano wpływ planowanego nowego poł�czenia drogowego na sumaryczn� emi-

sj� i st��enia zanieczyszcze� – przypadek 2. Obliczenia wykonano dla tlenku w�gla  

i tlenków azotu. Przy bilansowaniu emisji i tworzeniu map zanieczyszcze� posłu�ono 

si� zintegrowanym systemem komputerowym, który zbudowano w oparciu o przed-

stawion� wcze�niej metodyk� dla modelu liniowego gaussowskiego sko�czonego 

�ródła emisji nowej generacji. 

  



Modelowanie emisji i rozprzestrzeniania si� zanieczyszcze� ze �rodków transportu drogowego  31

Rys. 5. Analizowany układ komunikacyjny. 

Fig. 5. Considered roads network. 

W celu okre�lenia emisji na wszystkich odcinkach drogowych ze wzgl�du na brak 

danych pomiarowych, przyj�to nat��enie ruchu tylko dla przedziału czasowego 1h, 

takie jak na rysunku 6, dla którego z bazy danych [22] wyznaczono odpowiadaj�ce 

�rednie pr�dko�ci przejazdu pojazdów pomi�dzy skrzy�owaniami – rysunek 7. 

W obliczeniach uwzgl�dniono pi�� kategorii pojazdów, których udział procentowy 

przedstawia w tabeli 1. Emisja drogowa dla floty pojazdów obliczana była z bazy 

emisyjnej dla modelu HBEFA. 

Tabela 1. Struktura rodzajowa floty pojazdów. 

Table 1. Traffic flow structure. 

Kategoria 
samochody 

osobowe 

samochody 

dostawcze 

samochody 

ci��arowe 

pojedyncze 

samochody 

ci��arowe 

autobusy 

miejskie 

Udział 

procentowy [%] 
80 10 5 3 2 
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Rys. 6. Nat��enie ruchu pojazdów N [pojazdów/h] – przypadek 1.  

Fig. 6. Traffic flow N [vehicles/h] – case 1. 

Rys. 7. �rednia pr�dko�� ruchu 
�rdv [km/h] samochodów osobowych  – przypadek 1. 

Fig. 7. Average velocity 
�rdv  [km/h] of passenger cars – for case 1. 
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Najwi�ksze obci��enie sieci komunikacyjnej wyst�puje na odcinkach pomi�dzy 

skrzy�owaniami S1 – S2, S2 – S3 i S3 – S4, a �rednia pr�dko�� przejazdu jest tam naj-

mniejsza. Dlatego w ich s�siedztwie nale�y spodziewa� si� zwi�kszonej emisji oraz 

koncentracji zanieczyszcze�.  
Przeprowadzone symulacje numeryczne emisji i dyspersji zanieczyszcze� po-

twierdzaj� wcze�niejsze przypuszczenia, poniewa� najwi�ksze obliczeniowe st��enia 

zanieczyszcze� wyst�puj� w pobli�u wspomnianych odcinków. Na rysunku 8 przed-

stawiono rozkład st��enia tlenku w�gla, a na rysunku 9 – tlenków azotu. Symulacje 

wykonane zostały dla czasu u�redniania 1 h oraz stanu atmosfery neutralnej i u�red-

nionego kierunku wiatru °= 335α , dla wysoko�ci m8,1=z nad powierzchni� jezdni. 

Rys. 8. Rozkład st��enia CO [mg m-3] w obszarze układu komunikacyjnego – przypadek 1. 

Fig. 8. CO concentration [mg m-3] for roads network – for case 1.

Drugim etapem prowadzonych prac było zaplanowanie poł�czenia komunikacyj-

nego, które pozwoliłyby na odci��enie istniej�cego układu komunikacyjnego nie po-

woduj�c wzrostu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Przy planowaniu po-

ł�czenia zało�ono, �e pocz�tek trasy znajduje si� w punkcie skrzy�owania S1 a koniec 

na odcinku drogi le��cej pomi�dzy skrzy�owaniami S3 – S5. Wykorzystuj�c moduł 

analizy przestrzennej systemu SIP wyznaczono optymalne poł�czenie – rysunek 10. 

Kryterium poszukiwania był koszt budowanego poł�czenia, na którego wielko�� miało 

wpływ pokrycie oraz ukształtowanie terenu (rys. 5).  
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Rys. 9. Rozkład st��enia NOx [mg m-3] w obszarze układu komunikacyjnego  – przypadek 1.

Fig. 9. NOx concentration [mg m-3] for roads network  – for case 1. 

Rys. 10. Projektowane poł�czenie drogowe. 

Fig. 10. Designed road connection.
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Zało�ono, �e na nowym poł�czeniu pojazdy porusza� b�d� si� ze �redni� pr�dko-

�ci� 50km/h, a nat��enie ruchu wyznaczone jest na podstawie ró�nic w czasach prze-

jazdów. Je�li czas przejazdu grupy pojazdów korzystaj�cych z nowego poł�czenia 

zmniejszy si�, to zakłada si�, �e 70% z nich b�dzie porusza� si� nowa tras�, a pozosta-

łe 30% nie zmieni swojej dotychczasowej trasy przejazdu. Ponownego wyznaczenia 

�redniej pr�dko�ci przejazdu b�d� potrzebowały odcinki, na których zmieni si� nat�-
�enie ruchu. Jak w przypadku układu przed modernizacj� �rednie pr�dko�ci obliczano 

na podstawie bazy danych [22]. 

Wyznaczone rozkłady st��enia zanieczyszczenia z uwzgl�dnieniem nowego poł�-
czenia przedstawiaj� rysunek 11 dla tlenku w�gla a rysunek 12 dla tlenków azotu.  

  

Rys. 11. Rozkład st��enia CO [mg m-3] w obszarze układu komunikacyjnego  – przypadek 2.

Fig. 11. CO concentration [mg m-3] for roads network  – for case 2.

Porównanie wyników dotycz�cych szacowanego nat��enia ruchu oraz emisji dla 

odcinków drogowych, na których wyst�puj� zmiany po wł�czeniu do sieci komunika-

cyjnej nowego poł�czenia przedstawiono w tabeli 2. Analizuj�c warto�ci emisji mo�na 

zauwa�y�, �e nast�puje zmniejszenie emisji na odcinkach I, II i III �rednio o ok. 60%. 

Jednak uwzgl�dniaj�c emisj�, która powstanie w wyniku eksploatacji pojazdów na 

nowym IV odcinku z bilansu emisji dla całego układu komunikacyjnego wynika, �e 

zmniejszona b�dzie ona o ok. 13% dla obu zwi�zków.  
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Rys. 12. Rozkład st��enia NOx [mg m-3] w obszarze układu komunikacyjnego  – przypadek 2 

Fig. 12. NOx concentration [mg m-3] for roads network  – przypadek 2

Tabela 2. Nat��enie ruchu pojazdów N  [pojazdów/h] oraz nat��enie emisji [g/h] – przypadek 1 i 2. 

Table 2. Traffic flow N [vehicles/h] and intensity emission [g/h] for roads network – for cases 1 and 2.

N [pojazdów/h] CO [g/h] NOx [g/h] 
Odcinek Stan  

wej�cie wyj�cie wej�cie wyj�cie wej�cie wyj�cie 

przypadek 1 3500 4100 19416,5 23292,4 10187,0 12234,3 

przypadek 2 1450 1755 6671,5 9114,3 3472,4 4632,0 
I (S1 – S2) 

L = 2164 m 

zmiana [%] 58,6 57,2 65,6 60,9 65,9 62,1 

przypadek 1 3600 4400 7824,7 9983,7 4109,2 5219,0 

przypadek 2 1550 2055 3116,1 4243,5 1579,8 2167,1 
II (S2 – S3) 

L = 846 m 

zmiana [%] 56,9 53,3 60,2 57,5 61,6 58,5 

przypadek 1 4000 3800 16537,9 17533,6 9215,9 8694,5

przypadek 2 1655 1750 7060,6 6632,5 3366,4 3588,0 
III (S3 – S4) 

L = 1677 m 

zmiana [%] 58,6 53,9 57,3 62,2 63,5 58,7 

przypadek 1       IV (S1 – S4) 

L = 2782 m przypadek 2 2050 2345 12106,5 13892,8 6301,2 7230,9
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Kolejnym krokiem było porównanie st��e� zanieczyszcze� wzdłu� profilu  

A–B przedstawionego na rysunku 13 oraz trzech wyznaczonych stref (rys. 14) dla 

stanu obci��enia układu komunikacyjnego sprzed i po modernizacji. Profil obejmował 

odcinek o długo�ci 3,2 km w obszarze zabudowy w bliskim s�siedztwie ci�gów ko-

munikacyjnych. 

Rys. 13. Linia profilu A–B. 

Fig. 13. Line A–B profile. 

Wszystkie poddane analizie strefy znajduj� si� w obszarze zabudowy. Strefa 

pierwsza dotyczy całego terenu zlokalizowanego wzdłu� odcinków drogowych o naj-

wi�kszym obci��eniu ruchem drogowym. Pozostałe dwie, wyznaczono zaw��aj�c 

stref� 1 do odległo�ci 50 i 100m od jezdni. 

Rys. 14. Analizowane strefy. 

Fig. 14. Analyzed zones. 
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St��enia zanieczyszcze� dla zwi�zków tlenku w�gla oraz tlenków azotu na wyso-

ko�ci m8,1=z dla profilu A – B przedstawiaj� odpowiednio rysunki 15 i 16. Ró�nice 

w warto�ci st��enia �redniego i maksymalnego wyznaczonego wzdłu� profilu A – B 

przed i po modernizacji układu komunikacyjnego przedstawia tabela 3.  

Rys. 15. St��enie CO [mg m-3] – profil A – B. 

Fig. 15. Concentration CO [mg m-3] – profile A – B. 

Rys. 16. St��enie NOx [mg m-3] – profil A – B. 

Fig. 16. Concentration NOx [mg m-3] – profile A – B . 

Tabela 3. �rednie 
�rdC  i maksymalne 

maxC st��enie CO i NOx dla profilu A – B. 

Table 3. Average 
�rdC  and maximal 

maxC  CO and NOx concentrations for profile A – B. 

�rdC [mg m-3] maxC [mg m-3] 
Stan 

CO NOx CO NOx

przed 0,845 0,4418 1,9094 1,0020

po 0,4198 0,2148 0,7949 0.4086

zmiana [%] 50,3 51,4 58,4 59,2
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St��enie �rednie i maksymalne zanieczyszczenia wyznaczono równie� dla trzech 

analizowanych stref dla sytuacji sprzed i po modernizacji. Zestawienie warto�ci przed-

stawiono w tabeli 4. We wszystkich przypadkach obliczone st��enie �rednie i maksy-

malne jest mniejsze dla układu po modernizacji. Najwi�ksze ró�nice w warto�ci st��e-

nia �redniego zanotowano w strefie trzeciej a najmniejsze w pierwszej. Wynika to  

z tego, i� strefa 3 jest zlokalizowana najbli�ej ci�gów komunikacyjnych. 

Tabela 4. �rednie 
�rdC  i maksymalne

maxC  st��enie CO i NOx dla trzech stref. 

Table 4. Average 
�rdC and maximal 

maxC  CO and NOx concentrations for all three zones.

�rdC  [mg m-3] 
Zwi�zek Stan 

strefa 1 strefa 2 strefa 3 

maxC

[mg m-3] 

przed 0,2562 0,286 0,3036 4,8795

po 0,2268 0,2398 0,2401 3,9759CO 

zmiana [%] 11,5 16,2 20,9 18,5

przed 0,1338 0,1498 0,1587 2,5593

po 0,1177 0,1244 0,1245 2,0853NOx

zmiana [%] 12,0 17,0 21,6 18,5

Z przeprowadzonych analiz bilansu emisji oraz st��e� zanieczyszcze� wynika, �e 

wł�czenie do eksploatacji planowanego odcinka drogowego nie spowoduje zwi�ksze-

nia obci��enia �rodowiska naturalnego. Zaproponowane poł�czenie drogowe wpływa-

j�c na zwi�kszenie przepustowo�ci ruchu drogowego (odcinki I, II, III) wpłynie na 

popraw� jako�ci powietrza atmosferycznego w wybranych obszarach. Szacowana 

globalna emisja tlenku w�gla i tlenków azotu z silników pojazdów dla modelowanego 

układu komunikacyjnego zostanie zmniejszona o ok. 13%. Warto�ci st��e� �rednich  

i maksymalnych dla obszaru pierwszego zostan� pomniejszone odpowiednio o 12  

i 18%.  

6.  Podsumowanie 

Sporz�dzenie oceny wpływu transportu drogowego na �rodowisko wymaga podj�-
cia wielu powi�zanych ze sob� działa�. Najcz��ciej zwi�zane s� one z modelowaniem 

emisji i rozprzestrzeniania si� zanieczyszcze�. Zaproponowane w pracy podej�cie, 

zgodne z obowi�zuj�c� w Polsce metodyk�, umo�liwia sporz�dzanie raportu oddzia-

ływania dla istniej�cych oraz planowanych poł�cze� drogowych.  

W przypadku nowo projektowanych poł�cze� komunikacyjnych, ocen� oddziały-

wania winno rozpatrywa� si� w kilku aspektach. Pierwszy z nich powinien dotyczy�
sumarycznej emisji zanieczyszcze�, natomiast kolejne, zmian w st��eniu zanieczysz-

cze� spowodowanych lokalnymi zmianami intensywno�ci �ródeł emisji.  
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Na przygotowanie ko�cowej oceny oddziaływania, oprócz bilansowania emisji, 

zasadniczy wpływ ma analiza st��e� zanieczyszcze�. Najcz��ciej dotyczy ona tworze-

nia okre�lonych profili i rozkładów oraz obliczania warto�ci �rednich i maksymal-

nych. Na zmniejszenie czasu wykonania raportu oddziaływania, znacz�cy wpływ ma 

wykorzystanie zintegrowanych systemów komputerowych.  
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Modelling of car exhaust pollutant emission and dispersion  

S u m m a r y 

In the paper a method of evaluation of influence of road transport pollutants on environment in city 

scale is presented. This method allows to calculate road emission and concentration of pollutants. De-

scribed models of car exhaust pollutants emission and dispersion are part of the integrated computational 

system. The system calculates concentration of pollutant using gaussian finite line source model and 

model of emission based on average vehicle velocity. The results of numerical simulations of carbon 

monoxide and nitrogen oxides concentrations for designed and extensive road network are presented in 

the paper as well.  
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