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Streszczenie

W ramach projektu przeprowadzono pomiary terenowe oraz wykonano analizę danych
pod kątem występowania epizodów kumulacji zanieczyszczenia powietrza w dolnej war-
stwie granicznej atmosfery. W poniższym raporcie analizowano dane z okresu 3–5 marca
2018 r. w zakresie procesów zachodzącychwdolnej warstwie troposfery, celemopisumikro-
fizycznej struktuty smogu. Kampania pomiarowa koncentrowała się wokół kolejki linowej
na szczyt Szyndzielnia (Bielsko–Biała), co pozwalało na prowadzenie pomiarów na kilku
poziomach jednocześnie. Wykorzystanie wagonika kolejki jako środka do przenoszenia
aparatury pomiarowej, pozwoliło na wyznaczenie profilu pionowego własności optycznych
oraz mikrofizycznych aerozolu atmosferycznego. Efektem pracy była analiza profili prze-
jazdu kolejki, porównania profili masy koncentracji cząstek (PM10 i PM2.5), koncentracji
węgla elementarnego, grubości optycznej aerozolu oraz wykładnika Angstroma w kontek-
ście zmieniających się warunków meteorologicznych.
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1 Wprowadzenie
(K. Dziembor)

Procesy fizyczne zachodzące w dolnej troposferze są kluczowe z punktu widzenia kumulacji
zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi. Zaliczane są do nich głównie mieszanie powietrza w
płaszczyźnie horyzontalnej oraz w kierunku pionowym. W pierwszym przypadku decydującą
rolę odgrywa wiatr, w drugim procesy konwekcyjne, związane z pionowym pradientem tem-
peratury. Dodatkowo, w rejonie o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, ważną funkcję pełnią
lokalne warunki fizyko–geograficzne, które wpływając na lokalną cyrkulację powietrza mogą
być czynnikiem potęgującym kumulację zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi.

Głównym źródłem zanieczyszczeń, które w Polsce prowadzą do pojawiania się smogu w se-
zonie jesienno–zimowym są tzw. niskie emisje pochodzące z systemów grzewczych budynków
oraz, w mniejszym stopniu, z transportu lądowego. Pomimo, że w ostatnich latach w Polsce
obserwuje się powolną redukcję poziomu zanieczyszczenia powietrza, to jednak jego jakość jest
ciągle zła w wielu regionach. Jest to szczególnie odczuwalne podczas epizodów smogowych,
które występują podczas niekorzystnych warunków meteorologicznych, tj. w układach wyżo-
wych, z niewielkimi gradientami ciśnienia. Wówczas w godzinach nocnych, przy braku niskich
chmur, powierzchnia ziemi silnie się wychładza prowadząc do powstania przygruntowej inwer-
sji. Ustają wówczas procesy mieszania pionowego powietrza, co prowadzi do „zablokowania”
pyłów przy powierzchni ziemi.

1.1 Cel projektu
Celem projektu było poznanie struktury optyczno–mikrofizycznej smogu w dolinach gór-

skich. Było to możliwe na podstawie opracowania danych pomiarowych zarejestrowanych zimą
2018 roku przez przyrządy zainstalowane na kolejce linowej na Szyndzielnię, co było przed-
miotem badań w ramach Zespołowego Projektu Studenckiego. Pomiary obejmowały parametry
termodynamiczne powietrza, koncentrację aerozolu w różnych zakresach wielkości cząstek oraz
koncentrację cząstek sadzy BC (black carbon). Analiza danych objęła wpływ warunków me-
teorologicznych, w szczególności inwersji temperatury, na parametry optyczne i mikrofizyczne
aerozolu atmosferycznego, a także analizę zmian czasowych struktury pionowej smogu podczas
jego rozwijania się w godzinach porannych i zaniku w godzinach okołopołudniowych.

1.2 Charakterystyka miejsca przeprowadzania badań terenowych
Badania przeprowadzano w Bielsku–Białej, w województwie śląskim, korzystając z kolejki

linowej na górę Szyndzielnia, położonej na granicy Beskidu Śląskiego i Żywieckiego (Rys. 1).
Clue pomiarów polegało na zbadaniu zmienności pionowej parametrów powietrza pomiędzy
stacją dolną (około 510 m n.p.m) i górną (około 960 m n.p.m), co dawało różnicę 450 m
pomiędzy dwoma poziomami (Rys. 2). By to zrobić, umieszczono liczniki na stacji dolnej (przy
wyciągu kolejki) i stacji górnej oraz na trzech podporach: 6., 9. i 11. Dodatkowo zestaw czujni-
ków (optyczny licznik cząstek OPC-N2, mikro–aethelometr AE-51, licznik cząstek PMS7003,
czujnik wilgotności względnej i temperatury powietrza HTU21, BME280 oraz GPS) zainstalo-
wany został na jednym z wagoników kolejki. Pozwoliło to na pomiary w ciągu przejazdów od
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(a) (b)

Rysunek 1. Widok z górnej stacji kolejki na Szyndzielnię. (Fot. (a) Michał Posyniak, Fot. (b) Dominika
Czyżewska

jednej stacji do drugiej (średni czas jazdy ok. 6 minut).

Rysunek 2. Rysunek poglądowy miejsca pomiarowego (K. Dziembor).
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2 Analiza meteorologiczna
(D. Czyżewska i K. Dziembor)

Opis meteorologiczny został przeprowadzony od dnia poprzedzającego pozostałe analizy,
ponieważ warunki z dnia poprzedniego znacząco wpływają na wyniki pomiarów w kolejnych
dniach.

2 marca 2018 roku obszar Beskidu Żywieckiego znajdował się pod wpływem powietrza
polarno-kontynentalnego (PPk), co jest widoczne na Rys. 3. Nad Półwyspem Apenińskim
występował płytki niż, któremu towarzyszył głęboki ośrodek niżowy znajdujący się na po-
łudnie od Irlandii. Nad Półwyspem Skandynawskim panował wyż. Nad powierzchnią gruntu

Rysunek 3. Analiza synoptyczna dla 2 marca 2018 roku (źródło: pogodynka.pl).

przeważała cyrkulacja wschodnia znad Ukrainy i Białorusi, w wyższych warstwach dominowała
południowo–zachodnia znad Morza Śródziemnego (Rys. 4a, 4b). Trajektorie wsteczne (Rys.
5) wskazują, że masy powietrza, które napłynęły nad Bielsko-Białą na wysokości 500 m (nad
poziomem terenu) 3 doby wcześniej znajdowały się nad terenem Ukrainy, a następnie krążyły
nad Słowacją, przez cały czas na wysokościach nie wyższych niż 1 km. Masy powietrza z
wyższych warstw napłynęły znad Morza Śródziemnego, z wysokości 1 km. Następnie uniosły
się one na wysokość 2 km, przemieszczając się nad Szwajcarią, południowymi Niemcami i
Czechami, by opaść na 1,5 km. Powietrze z wysokości 3 km nad Bielsko-Białą przypłynęło znad
Oceanu Atlantyckiego z ok. 5 km, opadając przez terytoria Francji, Niemiec i Czech. Sondaż
meteorologiczny z Rys. 6 w ramach dostępnych danych wskazywał na to, że od powierzchni
ziemi do wysokości ok. 750 hPa występowała w przybliżeniu izotermia (–10 ◦C) z niewielkimi
inwersjami — zatem atmosfera była stabilna. Ponadto, od 820 do 750 hPa pojawiły się chmury,
ponad którymi wilgotność znacząco spadła.

3marcaw godzinach przedpołudniowych niż znadAlp przesunął się na obszarNizinyNadka-
spijskiej, a nad obszarem Bielska-Białej przemieścił się ciepły front (Rys. 7). Poza tym, pogodę
w Europie kształtowały stacjonarnie: niż nad Oceanem Atlantyckim na północ od Hiszpanii,
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(a) przy powierzchni gruntu (b) na wysokości 850 hPa

Rysunek 4. Prognozy dla kierunku i prędkości wiatru dla 2 marca 2018 z zaznaczoną lokalizacją
Bielska-Białej (źródło:earth.nullschool.net).

Rysunek 5. Trajektorie wsteczne mas powietrza dla 2 marca 2018 roku (źródło: www.ready.noaa.gov).

oraz wyż nad Skandynawią, sięgający klinem nad Europę Środkową. Ponadto nad Korsyką znaj-
dował się płytki niż. Obszar nadal był pod wpływem PPk. Masy powietrza spływały z północy
i północnego–wschodu, nie bezpośrednio ze wschodu jak dnia poprzedniego (Rys. 8, stan z
godziny 12:00 UTC). Transport mas powietrza również zmienił się całkowicie. Teraz powietrze
z kolumny atmosfery do 5 km podróżowało nad Beskid Żywiecki z północy oraz kierunków
wschodnich: Ukrainy, Białorusi, a nawet Rosji. Przy tym nie zmieniało znacznie swojej wysoko-
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Rysunek 6. Sondaż meteorologiczny dla 2 marca 2018 roku z godziny 12:00 UTC.

Rysunek 7. Analiza synoptyczna dla 3 marca 2018 roku (źródło: pogodynka.pl).

ści nad poziomem terenu. Stąd możliwym jest, że szczególnie powietrze z przyziemnych warstw
troposfery przenosiło zanieczyszczenia z wymienionych obszarów (Rys. 9). Według sondażu z
godziny 6:00 UTC (Rys. 10), wiatr przy powierzchni ziemi był relatywnie słaby. Ponadto tuż
przy powierzchni gruntu występowała izotermia, ok. –13◦C. Powyżej, do 850 hPa następował
spadek temperatury niemalże zgodnie z wilgotną adiabatą (na diagramie różowa, przerywana
krzywa) przy wysokiej względnej wilgotności (mogły się tam pojawić chmury). Wyżej, na wy-
sokości do 800 hPa, pojawiła się silna, 5–stopniowa inwersja, którą w połączeniu ze spadkiem
wilgotności aż do 350 hPa i sytuacją synoptyczną można określić jako inwersję osiadania.
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(a) przy powierzchni gruntu (b) na wysokości 850 hPa

Rysunek 8. Prognozy dla kierunku i prędkości wiatru dla 3 marca 2018 z zaznaczoną lokalizacją
Bielska-Białej (źródło:earth.nullschool.net).

Rysunek 9. Trajektorie wsteczne mas powietrza dla 3 marca 2018 roku (źródło: www.ready.noaa.gov).

Zatem atmosfera do 850 hPa miała cechy słabej, warunkowej niestabilności, natomiast wyżej
była bezwzględnie stabilna.

4 marca południowa Polska, w tym Beskid Żywiecki, znalazły się w centrum siodła barycz-
nego (Rys. 11) z rozległym wyżem nad Skandynawią oraz nieco mniejszymi nad Bałkanami i
Półwyspem Apenińskim, a ponadto głębokimi niżami nad południową Irlandią oraz na północ
od Ukrainy. To przełożyło się na napływ PPk z północy i północnego–wschodu.

Unaoczniały to również prognozy (Rys. 12)—wiatr osłabł, co cechuje sytuacjęmeteorologiczną
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Rysunek 10. Sondaż meteorologiczny dla 3 marca 2018 roku z godziny 6:00 UTC.

Rysunek 11. Analiza synoptyczna dla 4 marca 2018 roku (źródło: pogodynka.pl).

w siodle barycznym. Trajektorie wsteczne z godziny 12:00 UTC (Rys. 13) były bardzo podobne
do tych z poprzedniego dnia. Powietrze również spływało z północy Polski oraz wschodnich
części Europy.

Sondaż z godziny 6:00 UTC (Rys. 14) przedstawiał około 3–stopniową, przygruntową
inwersję do 900 hPa. Krzywa dla punktu rosy wskazuje, że nie tworzyły się tam chmury.
Powyżej, do 650 hPa występowały słabe inwersje oraz izotermie. Jeszcze wyżej, aż do 350
hPa, temperatura powietrza spadała wolniej niż gdyby odpowiadała gradientowi wilgotnoadia-
batycznemu. Na wysokości ok 300 hPa mogły pojawić się chmury Cirrus. Powietrze w całej
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(a) przy powierzchni gruntu (b) na wysokości 850 hPa

Rysunek 12. Prognozy dla kierunku i prędkości wiatru dla 4 marca 2018 z zaznaczoną lokalizacją
Bielska-Białej (źródło:earth.nullschool.net).

Rysunek 13. Trajektorie wsteczne mas powietrza dla 4 marca 2018 roku (źródło: www.ready.noaa.gov).

kolumnie było dość suche, zawartość wody ciekłej wynosiła 0,23 g/cm2. Dolna część atmosfery
była bezwzględnie stabilna.

5 marca wyż znad Bałkanów przesunął się na wschód, nad Nininę Nadkaspijską. Nad
Skandynawią nadal występował wyż. Można było również dostrzec zbliżający się nad obszar
Polski front zokludowany, poprzedzający płytki niż nad Morzem Północnym (Rys. 15). Stąd
wynikała zmiana kierunku wiatru (Rys. 16a). Masy powietrza nad powierzchnią gruntu napły-
wały z południa i południowego–zachodu, a w przypadku wyższych warstw z południowego
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Rysunek 14. Sondaż meteorologiczny dla 4 marca 2018 roku z godziny 6:00 UTC.

Rysunek 15. Analiza synoptyczna dla 5 marca 2018 roku (źródło: pogodynka.pl).

zachodu i zachodu (Rys. 16b, Rys. 17). Dominowały masy powietrza polano–morskiego (PPm).
Trajektorie wsteczne ukazywały obraz spójny z prognozami: według nich masy powietrza prze-
mieściły się z południowego zachodu i z zachodu. Niższe warstwyw ciągu 72 h przepłynęły znad
Alp, natomiast wyższe znad Atlantyku. Dlatego też wilgotność w kolumnie atmosfery znacznie
wzrosła, do 0.62 g/cm2, jak wskazywał sondaż z godziny 6:00 UTC (Rys. 18). Mimo to, nie za-
obserwowano powstawania chmur niskich lub średnich, co obrazowały krzywe dla temperatury
i punktu rosy. Była obecna 4–stopniowa przygruntowa inwersja od 950 do 900 hPa. Powyżej, aż
do ok. 150 hPa gradient temperatury był nieznacznie niższy niż gradient wilgotnoadiabatyczny
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(a) przy powierzchni gruntu (b) na wysokości 850 hPa

Rysunek 16. Prognozy dla kierunku i prędkości wiatru dla 5 marca 2018 z zaznaczoną lokalizacją
Bielska-Białej (źródło:earth.nullschool.net).

Rysunek 17. Trajektorie wsteczne mas powietrza dla 5 marca 2018 roku (źródło: www.ready.noaa.gov).

lub jemu równy, zatem w atmosferze występowała równowaga stabilna. Na wysokości od 300
do 150 hPa mogły pojawić się chmury Cirrus.
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Rysunek 18. Sondaż meteorologiczny dla 5 marca 2018 roku z godziny 6:00 UTC.

12



3 Wyniki pomiarów

3.1 Analiza profili
(D. Czyżewska)

3.1.1 Przebiegi czasowe danych

Na Rysunku 19 (wszystkie rysunki z części 3 znajdują się na końcu podrozdziału) przed-
stawiono przebiegi czasowe danych analizowanych w przypadku profili pionowych: wysokości
przyrządów n.p.m. oraz PM2.5 i PM10 (PMS7003 po kalibracji z wynikami z Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska) dla wszystkich trzech analizowanych dni: 3–5 marca 2018 r.
Dodatkowo, poglądowo, zaprezentowano niefiltrowane wyniki BC z aethelometru AE-51. Wy-
sokość została wyznaczona na podstawie ciśnienia, tzn. jest to wysokość barometryczna. Brak
danych o wysokości i PM2.5 od 14:00 UTC 3 marca oraz o PM2.5 od ok. 13:00 UTC 4 i 5 marca
był spowodowany brakiem zasilania instrumentów. 3 i 4 marca 2018 to odpowiednio sobota
i niedziela, dlatego też wtedy kolejka jeździła, z niewielkimi wyjątkami, trybem ciągłym. 5
marca natomiast występowało dużo postojów na różnych wysokościach, co wymagało innego
podejścia w analizie profili.

Dodatkowo, na Rysunku 20 umieszczono ciągłe przebiegi czasowe z całego rozważanego
okresu z trzech podpór, stacji górnej oraz ze stacji WIOŚ położonej w Bielsko–Białej (ul.
Kossak-Szczuckiej 19, 373 m n.p.m.). Umożliwiło to całościową analizę danych.

Generalnie, na wszystkich przebiegach PM z kolejki można było wyróżnić oscylacje, które
były ujemnie skorelowane z wysokością – dla minimów wysokości występowały maksima kon-
centracji cząstek. Unaocznione było to szczególnie 5 marca, również w przypadku koncentracji
BC. W poprzednich dniach zależność BC nie była tak bardzo widoczna.

Natomiast przebiegi PM z podpór pokazywały, że na najniższej stacji (WIOŚ) maksima
zanieczyszczeń występowały w nocy, od 21:00 UTC do 0:00-2:00 UTC (z wyjątkiem nocy z
2 na 3 marca) – ponad 250 µg

m3 . Jednocześnie w punktach pomiarowych powyżej, szczególnie
od ok. 0:00 UTC do 3:00 UTC, nie było znaczących różnic w zmierzonych koncentracjach,
niezależnie od wysokości (powyżej ok. 600 m n.p.m.), i wynosiły ok. 30 µg

m3 .
3 marca rano (do 9:00 UTC) koncentracja PM2.5 osiągała wysokie wartości do 300 µg

m3

na dolnej stacji. Następnie zanieczyszczenie powietrza zaczęło się zmniejszać: do końca dnia
pomiarowego PM2.5 wykazywało tendencję spadkową do ok. 50 µg

m3 o 14:00 UTC. Natomiast
na podporach sytuacja była odmienna: od 3:00 UTC do 12:00 UTC koncentacje PM10 rosły na
wszystkich poziomach, sięgając 180 µg

m3 na stacjiWIOŚ i 50 µg
m3 powyżej. Cowięcej, od 9:00UTC

widoczne było nieznaczne różnicowanie koncentracji aerozoli w zależności od wysokości. Ok.
11:00 UTC inwersja temperatury zanikła, a wartości PM10 spadały do 18:00 UTC. Następnie
zanieczyszczenia zaczęły wzrastać jedynie na najniższej stacji pomiarowej.

4 marca koncentracje PM2.5 na wagoniku kolejki osiągały wartości maksymalnie 200 µg
m3 .

Do 9:30 UTC następował wzrost zanieczyszczenia, do 11:00 UTC spadek, później znów wzrost.
Taka sytuacja miała miejsce po 12:00 UTC. Ten schemat powtarzał się również w przypadku po-
miarów stacjonarnych, na podporach. Od ok. 14:00 UTC, kiedy to zanikła inwersja temperatury,
a pojawiła się niemalże izotermia, do 18:00 UTC wartości koncentracji nieznacznie spadały.
W ciągu całego dnia wartości PM10 na podporze 6. wynosiły do 60 µg

m3 . Po 18:00 UTC znów
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występowała inwersja, PM10 na stacji WIOŚ rosło w ciągu 3 h wieczorem od 100 do 300 µg
m3 ,

natomiast PM10 na podporach nadal nieznacznie spadało.
5 marca nastąpił gwałtowny wzrost koncentracji PM2.5 w kolejce na dolnej stacji, od ok.

200 µg
m3 o 9:00 UTC do 350 µg

m3 o 10:45 UTC. Taki poziom PM2.5 utrzymywał się do 13:30
UTC. Jednocześnie, na stacji górnej koncentracja PM2.5 pozostawała na podobnym, niskim
poziomie poniżej 50 µg

m3 . Również w stacjonarnych punktach pomiarowych koncentracje PM10
rosły aż do 15:00 UTC. Ponadto, PM10 na poszczególnych poziomach znacząco się od siebie
różniło. Sugerowało to działanie procesów konwekcyjnych. Wieczorem konwekcja osłabła, a
zanieczyszczenia powyżej 700 m n.p.m. zaczęły się zmniejszać, nawet mimo nadal gwałtownie
rosnących koncentracji PM10 na stacji WIOŚ do ponad 350 µg

m3 już o 21:00 UTC.

3.1.2 Ewolucja profili pionowych

Na Rysunkach 21, 22, 23 umieszczono poszczególne profile: PM10 (a), stosunku cząstek
dużych do małych

(
tutaj PM10−PM2.5

PM2.5
)
(b), wilgotności względnej RH z HTU21 (c), pomiędzy

którymi wykonano interpolację metodą makima. Dodatkowo na panelu (d) przedstawiono wy-
kres trójwymiarowy, na którym dwa wymiary są analogiczne jak na poprzednich wykresach
(a-c), tj. wysokość i czas UTC, kolejnym wymiarem jest koncentracja PM10, natomiast kolorem
zaznaczono stosunek cząstek dużych do małych. Pozwala to na analizę ewentualnego sortowania
cząstek w pionie. Wszystkie wykresy wykonano w tych samych skalach kolorów.

3 marca koncentracje PM10 były szczególnie wysokie rano, do 9:00 UTC, do wysokości 600
m n.p.m.: ponad 100 µg

m3 . Powyżej zawartość aerozolu była znacznie niższa, do maksymalnie
50 µg

m3 . Następnie ok. 10:00 UTC przy dolnej stacji pojawiło się więcej cząstek o średnicy
do 10 µm. Do 11:00 UTC ich koncentracje wzrosły niemal w całym profilu pionowym z
wyjątkiem warstwy na ok. 700 m n.p.m. Później koncentracje spadły, a profil był wyrównany.
Jednocześnie, do 12:00 UTC w całej analizowanej warstwie wilgotność względna spadała (od
75% do 45%), następnie nieznacznie wzrastała. Ponadto, na podstawie wykresów ze stosunkiem
cząstek dużych do małych nie można wyróżnić stałych zależności z wysokością. Być może
jedynie można dostrzec słabą zależność, że w lokalnych minimach koncentracji PM10 oraz
nieznacznie ponad nimi występują głównie cząstki małe (niebieski kolor).

4 marca na wykresie PM10 pojawiły się dwa „kominy” o koncentracjach podwyższonych
do ok. 80 µg

m3 . Korelują one świetnie z ewolucją wilgotności względnej: w minimum PM10
(ok. 20 µg

m3 ) znajduje się również minimum RH (jedynie 30%). Sugeruje to napływ bardzo
suchego i stosunkowo czystego. Jeżeli chodzi o rozmiary cząstek, nieznacznie więcej cząstek
dużych znajdowało się poniżej lokalnych maksimów koncentracji PM10, jednak zależność ta
jest bardzo subtelna. W minimach koncentracji dominowały zdecydowanie małe cząstki.

Koncentracje PM10 w dniu 5 marca cechowały się znacznie wyższymi wartościami niż w
dwóch poprzednich dniach, aż do 170 µg

m3 , znów w postaci dwóch „kominów” ok. 11:00 UTC
oraz 12:30-13:00 UTC. Jednak również poza nimi koncentracje aerozolu były wysokie, do 900
m n.p.m. sięgające 100 µg

m3 . Równocześnie nie są już widoczne tak duże jak poprzednio zmiany
wilgotności względnej, która waha się od 45% do 55%. Tego dnia występowało więcej cząstek
dużych (kolory zielony i żółty na wykresach), lecz nie ma widocznego związku pomiędzy
koncentracją PM10 a stosunkiem cząstek dużych do małych. Uwidocznia się natomiast antyko-
relacja wilgotności względnej i stosunku cząstek: dla niskich wilgotności pojawia się maksimum
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stosunku cząstek dużych do małych.

3.1.3 Profile pionowe

Profile pionowe przedstawiono na Rysunkach 24, 25, ??. Wszystkie wykonano po uśrednie-
niu danych z wysokością co 25 m, natomiast czasowo dla dni z ciągłą jazdą kolejki (3-4 marca)
co 30 min, 5 marca w okresach aktywności kolejki (pomiędzy postojami). Na wykresach w
górnych panelach zaznaczono również niepewności pomiarowe: dla BC po filtracji jest to od-
chylenie standardowe z pomiarów z danego zakresu wysokości, natomiast dla PMX odchylenie
standardowe i niepewność pomiaru przyrządu według standardowego wzoru

uPM =

√
∆2

PMS
3
+u2

sd, (1)

gdzie wg producenta PMS7003 [1]:

∆PMS =

{
±10 µg

m3 dla PMX < 100 µg
m3 ,

±10% ·PMX dla PMX > 100 µg
m3 ∧PMX < 500 µg

m3 ,
(2)

a usd to niepewność związana z odchyleniem standardowym.
Dane na dolnych panelach również uśredniono. Wykreślono wilgotność względną RH oraz

wyznaczoną wcześniej temperaturę ekwiwalentno-potencjalną θe. Na jej podstawie w tle kolo-
rem szarym zaznaczono obszary z inwersją, które przeważnie dominowały jako obszary podzie-
lone cienkimi warstwami (25-50 m) z brakiem inwersji.

Generalnie, w dniach 3-4 marca profile PM2.5 i PM10 były raczej równoległe względem
siebie. Nie można było wyróżnić szczególnej zależności pionowej. Natomiast 5 marca można
było zauważyć, że im niżej, tym różnica pomiędzy PM10 i PM2.5 wzrasta. Sugerowałoby to
lekkie sortowanie cząstek w pionie — większe cząstki występowały niżej.

Jeżeli chodzi o dane z aethelometru, w ogólności profile BC raczej podążały kształtem za
profilami PM. Należy jednak przy tym zwrócić uwagę na różne skale. Jedynie 5 marca wyraźnie
częściej pojawiały się profile BC różne od profilów PM, szczególnie na wysokościach 700-850
m n.p.m. Być może wystąpił wtedy napływ cząstek nieabsorbujących. Dodatkowo, znaczenie
mógł mieć również fakt różnego czasu uśredniania.

Poza tym, w przypadku RH na każdym profilu w warstwie najbliżej stacji dolnej występował
skokwilgotności rzędu 4-10%.Może towskazywać na błąd systematyczny: sztucznie podwyższoną
wilgotność na dolnej stacji.
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(a)

(b)
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(c)

Rysunek 19. Przebiegi czasowe wysokości kolejki (górny panel), koncentracji PM2.5 z PMS7003 po
kalibracji (środkowy panel) oraz koncentracji BC (bez filtrowania) z AE-51 (dolny panel) dla poszczegól-
nych dni. W przypadku BC, szarym kolorem oznaczono pomiary sekundowe, natomiast czarnymminutową
średnią biegnącą.

Rysunek 20.Uśrednione co 45 min przebiegi czasowe PM10 w dniach 3–5 marca 2018. Różne wysokości
oznaczono kolorami: stacja górna (950 m n.p.m.) — brązowy, podpora 11 (878 m n.p.m.) — czerwony,
podpora 9 (726 m n.p.m.) — pomarańczowy, podpora 6 (621 m n.p.m.) — żółty, stacja dolna (502 m
n.p.m.; w analizowanym czasie brak danych z powodu awarii) — jasnozielony, stacja Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska (373 m n.p.m.) — ciemnozielony. Poniżej przebieg różnicy temperatur
na wysokościach 950 m n.p.m. i 375 m n.p.m. (linia czerwona) oraz na 950 m n.p.m. i 500 m n.p.m.
(linia niebieska). Dodatnie wartości świadczą o inwersji w warstwie. Rys. M. Posyniak, zmodyfikowany
na potrzeby niniejszej pracy.
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(a) Ewolucja profilu PM10. (b) Ewolucja stosunku cząstek dużych do małych.

(c) Ewolucja profilu RH. (d) Ewolucja stosunku cząstek dużych do małych
(oznaczona kolorem) i koncentracji PM10 (trzeci
wymiar).

Rysunek 21. 2018-03-03
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(a) Ewolucja profilu PM10. (b) Ewolucja stosunku cząstek dużych do małych.

(c) Ewolucja profilu RH. (d) Ewolucja stosunku cząstek dużych do małych
(oznaczona kolorem) i koncentracji PM10 (trzeci
wymiar).

Rysunek 22. 2018-03-04

19



(a) Ewolucja profilu PM10. (b) Ewolucja stosunku cząstek dużych do małych.

(c) Ewolucja profilu RH. (d) Ewolucja stosunku cząstek dużych do małych
(oznaczona kolorem) i koncentracji PM10 (trzeci
wymiar).

Rysunek 23. 2018-03-05
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(a) (b) (c) (d) (e)
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(f) (g) (h) (i) (j)
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(k) (l)

Rysunek 24. Profile półgodzinne PM2.5, PM10 oraz BC wraz z niepewnościami oraz profile temperatury ekwiwalentno-potencjalnej θe i wilgotności
względnej RH z 2018-03-03. Szarymi prostokątami zaznaczono obszary inwersji.
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(a) (b) (c) (d) (e)

24



(f) (g) (h) (i)

Rysunek 25. Profile półgodzinne PM2.5, PM10 oraz BC wraz z niepewnościami oraz profile temperatury ekwiwalentno-potencjalnej θe i wilgotności
względnej RH z 2018-03-04. Szarymi prostokątami zaznaczono obszary inwersji.
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(a) (b) (c) (d) (e)
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(f) (g) (h) (i) (j)

Rysunek 26. Pojedyncze profile PM2.5, PM10 oraz BC wraz z niepewnościami oraz profile temperatury ekwiwalentno-potencjalnej θe i wilgotności
względnej RH z 2018-03-04. Szarymi prostokątami zaznaczono obszary inwersji.
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3.2 Aerozolowa grubość optyczna (AOD)
(K. Dziembor)

Kolejnym parametrem mierzonym podczas kampanii w Bielsku–Białej była aerozolowa
grubość optyczna (ang. aerosol optical depth, AOD, lub aerosol optical thickness, AOT). AOD
jest miarą dystrybucji aerozoli w kolumnie atmosfery — od powierzchni Ziemi do górnej
granicy. Im wyższa jest wartość AOD, tym większa jest koncentracja aerozoli w kolumnie
w chwili pomiaru.

Pomiary przeprowadzano za pomocą fotometru słonecznego MICROTOPS II w warunkach
czystego nieba (by wyeliminować wpływ chmur) dnia 4 marca 2018 roku.

3.2.1 AOD i wykładnik Angstroma

Pomiar zaczęto w godzinach porannych (od godziny 7:00 UTC) i powtarzano go zarówno
przy dolnej, jak i górnej stacji kolejki linowej. Dodatkowo AOD mierzono w trakcie jazdy
kolejką (Rys. 27a).

(a)

(b)

Rysunek 27. Zmiany AOD (a) i wykładnika Angstroma (b) z wysokością 4 marca 2018.

Na podstawie aerozolowej grubości optycznej obliczono wykładnik Angstroma (Rys. 27b):

α =−
log

τλ1
τλ2

logλ1
λ2

, (3)
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gdzie τλ1 i τλ2 oznaczają grubość optyczną dla dwóch długości fali: 440 (λ1) i 870 (λ2).
WykładnikAngstromaopisuje,w jaki sposóbAODzależy od długości fali światła. Jest odwrotnie
proporcjonalny do wielkości cząstek aerozolu [2].

Rysunek 28. Zmiana wykładnika Angstroma z wysokością w wybranych godzinach.

W ciągu dnia AOD utrzymywało się na poziomie pomiędzy 0,09 i 0,27, średnio wynosząc
0,18. Widoczny jest wzrost po godzinie 10:30 UTC, następnie po 11:40 UTC (porównanie dla
AOD na dolnej stacji). Zmiany wykładnika Angstroma z wysokością przedstawiono na Rys.
28. Były one bardziej uwidocznione pomiędzy godziną 11:30 i 11:45 — wykładnik spadał
wraz ze spadkiem wysokości, od 1 do 0,91, co oznacza, że w niższych warstwach cząstki były
mniejsze. W przypadku pierwszego profilu, od 9:30 do 9:35, wykładnik nie wykazywał zmian
z wysokością, przez co nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków z tego parametru.

(a) (b)

Rysunek 29. Zmiany AOD (a) i wykładnika Angstroma (b) 4 marca 2018 w stacji Strzyżów, sieci
AERONET.
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Dla porównania dodano również AOD i wykładnik Angstroma z pobliskich stacji sieci
AERONET: Strzyżowa (Rys. 29) i Raciborza (Rys. 30).

(a) (b)

Rysunek 30. Zmiany AOD (a) i wykładnika Angstroma (b) 4 marca 2018 w stacji Racibórz, sieci
AERONET.

W Strzyżowie AOD osiągało maksymalne wartości 0,45 w okolicach godziny 10:00 UTC,
zmniejszając się potem sukcesywnie do 0,25 o godzinie 15:00 UTC. Wykładnik Angstroma
(Rys. 29b) zmieniał się odwrotnie proporcjonalnie do wartości AOD, zgodnie z oczekiwaniami.
Przy porównywaniu należy jednak pamiętać, że pomiary w Bielsku–Białej nie były prowadzone
na tym samym poziomie oraz że trajektorie wsteczne (Rys. 13) nie pokazują związku pomiędzy
masami powietrza w tych dwóch miejscach.

W Raciborzu AOD do 9:40 utrzymywało się na mniej więcej stałym poziomie 0,5–0,6, a
osiągnęło maksymalne wartości ok. godziny 13.30 UTC — 1,4. Następnie nastąpił spadek i
ponowny wzrost po 14:30.

Takie wartości wskazują na silnie zanieczyszczoną masę powietrza.

3.2.2 Porównanie ekstynkcji z fotometru słonecznego i rozpraszania z PMS 7003

Jednym z celów analizy AOD było wyznaczenie zależności pomiędzy współczynnikiem eks-
tynkcji z fotometru słonecznego i rozpraszaniem z czujnika PMS 7003. Ponownie z całego dnia
pomiarów wybrano dwa profile, podczas których kolejka zjeżdżała do dolnej stacji: pierwszy
od 9:30 do 9:40 UTC (Rys. 31a), i drugi od 11:30 do 11:45 UTC (Rys. 31b). Na rysunkach
zestawiono ze sobą AOD oraz koncentrację masy PM2.5 i PM10.

Pierwszym etapem analizy było podzielenie kolumny atmosfery na warstwy grubości 20
m, pomiędzy którymi zliczano zmianę AOD z wysokością, co odpowiada zmianom ekstynkcji.
Ekstynkcję danej warstwy atmosfery obliczano w następujący sposób:

β =
∆AOD
∆z

, (4)

gdzie z oznacza wysokość nad poziomem morza.
Następnie, korzystając z wyznaczonej zależności pomiędzy rozpraszaniem i masą koncen-

tracji PM10 i PM2.5 obliczono rozpraszanie z PMS 7003 w następujący sposób:
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(a)

(b)

Rysunek 31. Profile AOD i masy koncentracji PMX (a) od 9:30 do 9:40 i (b) od 11:30 do 11:44 UTC.

Scattering = 4,25 ·PM2.5+5,85;
Scattering = 3,28 ·PM10+7,19;
również uśredniając pomiary co 20 m. Wynik zestawiono z ekstynkcją z fotometru słonecznego
(Rys. 32).

Tak samo postąpiono dla drugiego profilu (tj. od godziny 11:30 do 11:44 UTC) — Rys.
33. Na Rys. 32 w przypadku współczynnika ekstynkcji otrzymano jedynie dwa punkty, co
jest powiązane z mniejszą ilością danych od 9:30 do 9:40, oraz dodatkowym uśrednieniem
co 20 m. W związku z tym niewiele można z wykresu wywnioskować, poza informacją, że
pomiary robione były pomiędzy 750 i 800 m, a zakres był zbliżony do zakresu współczynnika
rozpraszania z PMS 7003. Współczynnik rozpraszania na Rys. 33 wahał się od 150 do ok. 460
Mm−1, osiągając większe wartości pomiędzy 910 i 970 oraz pomiędzy 540 i 560 m. Pomiędzy
tymi wysokościami utrzymywał się na poziomie pomiędzy 150 i 250 Mm−1. Współczynnik
ekstynkcji, w przeciwieństwie do tego na Rys. 32, miał więcej punktów, równocześnie jednak
większy zakres, od nieznacznie ujemnych wartości do ok. 900 Mm−1.

Następnym krokiem było wyznaczenie AOD w kolumnie atmosfery ze współczynnika roz-
praszania dla PM10 i PM2.5. W obliczeniach przybliżono współczynnik ekstynkcji przez
współczynnik rozpraszania. Jest to uzasadnione, gdyż nawet w warunkach silnie smogowych
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Rysunek 32. Zmiana ekstynkcji i rozpraszania z wysokością w godzinach od 9:30 do 9:40.

Rysunek 33. Zmiana ekstynkcji i rozpraszania z wysokością w godzinach od 11:30 do 11:45.

współczynnik absorpcji stanowi maksymalnie ok. 10% współczynnika ekstynkcji. Pamiętając,
że grubość optyczna odpowiada całce ze współczynnika ekstynkcji po wysokości, wyzna-
czono ∆AOD z czujnika PMS 7003 dla dwóch zjazdów kolejki (Rys. 34), gdzie ∆AOD

(
z
)
=

AOD
(
z
)
−AOD

(
zmax

)
, gdzie zmax = 950 m. Zarówno dla AOD z fotometru słonecznego, jak i

dla AOD z PMS 7003 wykreślono krzywe regresji wraz z błędem i obliczono R2.
W przypadku profilu AOD z okresu 9:30 – 9:40 UTC błąd z krzywej regresji wyniósł 22,1%,
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(a)

(b)

Rysunek 34. Profile AOD z fotometru słonecznego z naniesioną krzywą regresji i równaniem krzywej i
∆AOD obliczona ze współczynnika ekstynkcji z PMS 7003 z naniesionymi krzywymi regresji i równaniami
krzywych (a) od 9:30 do 9:40 i (b) od 11:30 do 11:44 UTC.

przy R2 = 0,78. Profile obliczonego AOD dla tej samej godziny były obciążone błędem 38,2 i
8,21, kolejno dla AOD z β z PM10 i PM2.5. W przypadku Rys. 34b R2 dla AOD z fotometru
był równy 0,95, przy błędzie 7,87%, dla ∆AOD ze współczynnika ekstynkcji z PM10 było to
R2 = 0,89, błąd 11,7, i z PM2.5 R2 = 0.94 przy błędzie 12,2%.
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Zarówno na Rys. 34(a), jak i 34(b) widać, że ∆AOD obliczona z PMS 7003 jest zaniżona w
stosunku doAOD z fotometru. Jednak porównanie AOD z∆AODnie jest bezpośredniomożliwe.
Możliwym jest natomiast porównanie współczynników kierunkowych prostych. W przypadku
34(a) są relatywnie zbieżne dla AOD (–1606,8) i ∆AODPM2.5 (–1546,9), dla ∆AODPM10 już
zbieżność jest mniej widoczna (–2511,2). W przypadku (b) współczynniki kierunkowe dla
∆AODPM10 i ∆AODPM10 są ok. dwa razy większe, niż współczynnik kierunkowy AOD (kolejno
–4425,7, –6280,9 i –2511,2). To znaczy, że AOD zmierzone fotometrem słonecznym spada dwa
razy wolniej niż obliczone z czujnika PMS 7003. Może to wynikać z rozbieżności powstałej na
etapie wyznaczania współczynnika rozpraszania z PMS 7003, który był zawyżony w stosunku
do współczynnika ekstynkcji z fotometru słonecznego.

Błędy mogą wynikać z trzech głównych przyczyn: po pierwsze, założono, że współczyn-
niki pozwalające wyznaczyć rozpraszanie z PMX są dla PMS 7003 takie same jak dla czujnika
SEN0177, następnie, że atmosfera jest horyzontalnie jednorodna. Po drugie należy mieć na
uwadze fakt, że pomiar AOD wykonywany jest manualnie. Oznacza to, że zwiększa się prawdo-
podobieństwo błędu w trakcie jego trwania, spowodowane choćby drganiami podłoża (gondoli
kolejki) lub niezauważeniem półtransparentnych chmurCirrus, które mogły wystapić w górnych
warstwach troposfery. Ostatnim problem jest mała ilość pomiarów, w porównaniu do czujnika
PMS7003. Jak omówiono powyżej, przywykonywaniu pomiarów fotomerem słonecznych niebo
musi być bezchmurne, co w okresie zimowym jest nieczęste dla rejonu Polski.

3.3 Analiza danych z aethelometru AE-51
(K. Borek)

W niniejszej części raportu przedstawiono wstępne analizy danych BC zebranych podczas
przejazdów kolejki linowej. Wyniki zestawiono z pionowymi profilami koncentracji cząstek
i koncentracji węgla cząsteczkowego, które zostały wyznaczone podczas wjazdów i zjazdów
kolejki licznikiem cząstek PMS 7003 i mikroathelometrem AE-51.

W pierwszym kroku surowe dane zostały odfiltrowane przy pomocy algorytmu ONA [3].
Do dalszej analizy pozostawiono jedynie pomiary, dla których wartość atenuacji nie przekra-
czała 40%. W celu ustalenia obecności korelacji pomiędzy stężeniami węgla elementarnego i
stężeniami PM2.5 i PM10 przeskalowane dane z licznika cząstek zestawiono wraz z danymi z
czujnika AE–51 oraz wartością RH.

Na Rys. 35 i Rys. 36 widać korelacje pomiędzy stężeniami węgla elementarnego oraz kon-
centracji masy PM2.5 i PM10. W przypadku wilgotności względnej korelacja nie jest od razu
widoczna. Na Rys. 37–40 przedstawiono zmiany wartości RH w stosunku do koncentracji PMX
i BC. 4 marca widać dość wyraźną korelację pomiędzy wartościami. Przy małej wilgotności
względnej obserwowano najmniejsze wartości koncentracji BC i PMX . Jedynie 3 marca zależ-
nośc nie jest wyraźna.Po godzinie 9:00 widać wyraźny spadek koncentracji BC i PMX przy
widocznych zmianach RH.

34



Rysunek 35. Odfiltrowane przy pomocy algorytmu ONA dane z AE-51, koncentracji masy PM10 (nie-
bieski) i PM2.5 (zielony) oraz wilgotności względnej z HTU21 z dnia 03.03.2018.

Rysunek 36. Odfiltrowane przy pomocy algorytmu ONA dane z AE-51, koncentracji masy PM10 (nie-
bieski) i PM2.5 (zielony) oraz wilgotności względnej z HTU21 z dnia 04.03.2018.
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Rysunek 37. Odfiltrowane przy pomocy algorytmu ONA dane z AE-51, koncentracji masy PM10 (nie-
bieski) i PM2.5 (zielony) oraz wilgotności względnej z HTU21 przedstawiona przy użyciu skali kolorów.

Rysunek 38. Odfiltrowane przy pomocy algorytmu ONA dane z AE-51, koncentracji masy PM10 (nie-
bieski) i PM2.5 (zielony) oraz wilgotności względnej z HTU21 przedstawiona przy użyciu skali kolorów.
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Rysunek 39. Odfiltrowane przy pomocy algorytmu ONA dane z AE-51, koncentracji masy PM10 (nie-
bieski) i PM2.5 (zielony) oraz wilgotności względnej z HTU21 przedstawiona przy użyciu skali kolorów.

Rysunek 40. Odfiltrowane przy pomocy algorytmu ONA dane z AE-51, koncentracji masy PM10 (nie-
bieski) i PM2.5 (zielony) oraz wilgotności względnej z HTU21 przedstawiona przy użyciu skali kolorów.
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4 Podsumowanie i wnioski
(D. Czyżewska, K. Dziembor)

Wniniejszej pracy dokonano szczegółowej analizy danych z kampanii pomiarowej w okolicy
Bielska–Białej, w kolejce linowej na szczyt Szyndzielnia, w dniach 3–5 marca 2018 r.

Przedstawiono warunki meteorologiczne w dniach 2–5 marca 2018 roku, posiłkując się w
tym celu mapami synoptycznymi, prognozami dla kierunku i prędkości wiatru, trajektoriami
wstecznymi mas powietrza z poprzednich 72 godzin oraz sondażami meteorologicznymi. Po-
zwoliło to zobrazować warunki pogodowe nad Europą i odnieść je do obszaru przeprowadzanych
badań terenowych.

Wzięto pod uwagę pomiary z wielu przyrządów, które pozwoliły uzyskać informujące
o wysokości występowania inwersji i jej ewolucji czasowej, oraz o warunkach optyczno–
mikrofizycznych aerozolu, tj. koncentracji koncentracji masy PM10 i PM2.5 oraz koncentracji
węgla elementarnego w zależności od wysokości nad poziomem morza. Ponadto, na podsta-
wie uprzednio wykonananej kalibracji miniaturowych liczników cząstek, wyznaczono współ-
czynniki rozpraszania, które zostały porównane z gradientem aerozolowej grubości optycznej
zmierzonym przy użyciu ręcznego fotometru słonecznego MICROTOPS.

Dokonano analizy profili pionowych wymienionych wielkości fizycznych, na podstawie któ-
rych stwierdzono, że podczas analizowanych dni w godzinach porannych warstwa zanieczysz-
czeń utrzymywała się blisko dolnej stacji kolejki linowej. Jej grubość zobrazowana na profilach
wynosiła ok. 200 m. W ciągu dnia zaobserwowano podnoszenie się warstwy zanieczyszczeń,
powiązane z zanikiem warstwy inwersyjnej i intensyfikacją procesów mieszania w pionie. 5
marca zasięg smogu rano był wyższy niż w dniach poprzednich i sięgał do wysokości ok. 800
m n.p.m.. Spowodowało to zarejestrowanie relatywnie wysokich koncentracji aerozolu również
na górnej stacji kolejki. Ponadto, w części przypadków zauważono znaczne zmiany koncen-
tracji z profilu na profil, co świadczy o dużej dynamice procesów fizycznych. Nie stwierdzono
występowania sortowania cząstek z wysokością ze względu na ich rozmiar.

Pomiary AOD dnia 4 marca pokazały zmienność właściwości optycznych w ciągu dnia:
od niższych wartości w godzinach od 7:00 do 10:00 UTC, do wyższych po godzinie 10:30
UTC. Analiza zmienności AOD z wysokością ujawniła, że przed godziną 10:30 atmosfera była
bardziej uwarstwiona niż w późniejszych godzinach, grubość optyczna wynosiła od 0,10 do
0,27. Zarówno AOD jak i wykładnik Angstroma porównano z identycznymi parametrami z
sąsiednich stacji.

Podczas kampanii pomiarowej wystąpiły rozmaite problemy techniczne. Przyrządy praco-
wały w trudnych warunkach (bardzo niskie temperatury powietrza sięgające –20◦C, drgania
spowodowane ruchem wagonika kolejki, chmury Cirrus na tarczy słonecznej w przypadku foto-
metru słonecznego). Mimo to, uzyskano rezultaty pozwalające na analizę epizodów smogowych
w wybranych dniach.

38



Literatura
[1] Digital universal particle concentration sensor. PMS7003 series data ma-

nual [online]. Yong, Z., 2016 [dostęp 07.03.2019]. Dostępny w Internecie:
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Dodatek 1: Wkład poszczególnych osób w projekt
• Udział w kampanii pomiarowej: K. Borek, D. Czyżewska, K. Dziembor

• Wstępne opracowanie algorytmów do analizy profili: K. Borek, D. Czyżewska

• Modyfikacja i automatyzacja algorytmów (w szczególności wysokość barometryczna i
wyznaczanie czasu aktywności kolejki, narysowanie profili): D. Czyżewska

• Streszczenie: K. Dziembor

• Zredagowanie raportu: K. Dziembor

Pozostałe części zostały przypisane w raporcie poszczególnym osobom.
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