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A ponadto ¿yczenia przes³ali: rektorzy wy¿szych uczelni, dyrektorzy przedsiêbiorstw, przedstawiciele �wiata kultury i inni.
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Wprowadzenie

Istniej¹ce systemy monitoringowe do
 kontroli zanieczyszczenia powietrza,

zarówno automatyczne, jak i manualne,
zazwyczaj dotycz¹ pomiarów stacjonar-
nych, czyli zwi¹zane s¹ �ci�le z okre�lonym
punktem lub przestrzeni¹ w otoczeniu
tego punktu. W proponowanym zautoma-
tyzowanym, mobilnym systemie monito-
ringu pomiar zanieczyszczeñ komunika-
cyjnych realizowany jest wzd³u¿ ci¹gów
komunikacyjnych. Na podstawie okre�lo-
nych w ten sposób stê¿eñ zwi¹zków che-
micznych zanieczyszczaj¹cych powietrze
mo¿na wyznaczyæ charakterystyki emi-
syjne dla wybranych rozwi¹zañ komuni-
kacyjnych (skrzy¿owanie, rondo, ulica
w obszarze niezabudowanym, ulica typu
kanionowego itp.). Na podstawie otrzy-
manych warto�ci stê¿eñ mo¿na wyzna-
czyæ tzw. wspó³czynniki kalibracji mode-
lu, za pomoc¹ którego mo¿liwe bêdzie
tworzenie symulacji ró¿nych scenariuszy
sterowania ruchem pojazdów w systemie
komunikacyjnym danej aglomeracji, co
w efekcie prowadzi do kontroli wypad-
kowego poziomu zanieczyszczeñ komu-
nikacyjnych.

W sk³ad opracowanego systemu mo-
nitoringu wchodzi oryginalny uk³ad elek-
troniczny, pe³ni¹cy funkcjê rejestratora
zadanych wielko�ci mierzonych, wspó³-
pracuj¹cy m.in. z radiowym terminalem
transmisji danych (w standardzie GSM/
GPRS), za po�rednictwem którego s¹

Rejestrowane wielko�ci stê¿enia zwi¹z-
ków chemicznych zanieczyszczaj¹cych
powietrze s¹ powi¹zane m.in. z informa-
cj¹ o po³o¿eniu geograficznym porusza-
j¹cego siê pojazdu, temperatur¹ i wilgot-
no�ci¹ otoczenia.

Opis dzia³ania mobilnego
systemu monitoringu

Schematyczny opis dzia³ania mobilne-
go systemu monitoringu (MSM) do ba-
dania i analizy zanieczyszczeñ powietrza
atmosferycznego wzd³u¿ ci¹gów komuni-
kacyjnych zosta³ przedstawiony na rys. 2.
System ten sk³ada siê z bezobs³ugowej sta-
cji monitoruj¹cej (BSM), umieszczanej na
poje�dzie, oraz serwera www, na którym
zosta³a zorganizowana baza danych do
gromadzenia i obróbki danych pomiaro-
wych. Pomierzone przez BSM warto�ci
stê¿eñ zwi¹zków chemicznych zanieczysz-
czaj¹cych zostaj¹ przesy³ane drog¹ radio-
w¹, poprzez infrastrukturê sieci komór-
kowej GSM/GPRS oraz sieæ Internet, do
serwera www zlokalizowanego w Poli-
technice Gdañskiej. Tam zostaj¹ przetwo-
rzone i podlegaj¹ weryfikacji pod k¹tem
ich wiarygodno�ci. Nastêpnie s¹ sortowane
wed³ug daty pomiaru i w razie potrzeby
wy�wietlane na monitorze uprawnionego
u¿ytkownika za pomoc¹ zwyk³ej przegl¹-
darki stron www. Wgl¹d do danych jest
na razie zabezpieczony has³em. Planuje
siê jednak na dalszym etapie rozwoju pro-
jektu, po wypracowaniu odpowiednich

Mobilny system monitoringu
zanieczyszczeñ powietrza atmosferycznego

Rys. 1. Niezale¿na jednostka pomiarowa montowana na pojazdach

Rys. 2. Schemat dzia³ania mobilnego systemu monitoringu

przesy³ane informacje o warto�ciach stê-
¿eñ substancji chemicznych zanieczysz-
czaj¹cych powietrze, oraz specjalistyczne
oprogramowanie, s³u¿¹ce do analizy da-
nych pomiarowych. Opracowany uk³ad
stanowi niezale¿n¹ jednostkê pomiarow¹,
montowan¹ na pojazdach (rys. 1), s³u¿¹c¹
do pomiaru stê¿enia podstawowych zwi¹z-
ków chemicznych emitowanych przez ruch
uliczny, tj. dwutlenku azotu (NO

2
), ben-

zenu (C
6
H

6
) oraz ozonu (O

3
).
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procedur, ich jawne udostêpnianie w sie-
ci Internet.

Dla zapewnienia prostoty dzia³ania
systemu monitoringu proces konfigura-
cji stacji monitoruj¹cej oraz serwera www
ograniczono do minimum. Oznacza to, ¿e
system ten mo¿e byæ implementowany na
szerokiej klasie serwerów, przy spe³nieniu
nastêpuj¹cych za³o¿eñ:
• ma tzw. routowalny statyczny numer IP,
• ma uruchomiony serwer www (prefe-

rowany: apache) na dowolnym porcie
w trybie http,

• serwer www zosta³ skompilowany z ob-
s³ug¹ PHP (preferowane: PHP5) oraz
MySQL,

• skrypt php uruchomiony z poziomu
apache (lub innego serwera www)
musi mieæ dostêp do bazy MySQL.
Z kolei modem GSM/GPRS umieszczo-

ny w stacji monitoruj¹cej musi posiadaæ
kartê SIM z aktywacj¹ umo¿liwiaj¹c¹
transmisjê danych oraz skonfigurowany
numer PIN dla tej karty i adres punktu
dostêpu do sieci Internet. Oprócz tego
nale¿y podaæ numer IP serwera przyjmu-
j¹cego dane, numer portu oraz pe³n¹
�cie¿kê i nazwê skryptu przyjmuj¹cego
te dane. Dodatkowo, stacja monitoruj¹ca
mo¿e byæ zdalnie rekonfigurowana lub
kontrolowana poprzez wysy³anie/odbie-
ranie krótkich wiadomo�ci tekstowych
SMS. Wysy³anie SMS-ów odbywa siê
w dwóch trybach: na podstawie otrzyma-
nego zapytania albo samoistnie na sku-
tek wyst¹pienia sytuacji alarmowej.

W celu unikniêcia tworzenia specjali-
stycznego oprogramowania dla kompu-
tera gromadz¹cego dane ze stacji monito-

mierzyæ stê¿enia nastêpuj¹cych zwi¹zków
chemicznych: C

6
H

6
, NO

2
 oraz O

3
. Zasto-

sowana w tym module (jak i w ca³ej stacji
monitoruj¹cej) koncepcja urz¹dzenia
o architekturze otwartej umo¿liwia w sto-
sunkowo ³atwy sposób dodanie nowych
lub zmianê istniej¹cych sensorów pomia-
rowych. W tym miejscu nale¿y podkre-
�liæ, ¿e u¿yte sensory zapewniaj¹ ekwi-
walentno�æ wykorzystywanej metody
pomiarowej w stosunku do metody refe-
rencyjnej, która jest zalecana przez usta-
wodawstwo Unii Europejskiej dla tego
typu systemów.

Modu³ telekomunikacyjny jest odpo-
wiedzialny za gromadzenie danych po-
miarowych pochodz¹cych z modu³u sen-
sorów i ich wysy³anie poprzez modem
GSM/GPRS. Budowa tego modu³u zosta-
³a oparta o mikroprocesor typu Atme-
ga2560, uzupe³niony o p³ytkê modemu
GPRS, odbiornik sygna³ów GPS, dwa
konwertery napiêæ TTL/RS232 oraz trzy
uk³ady zasilaj¹ce. Ogólny widok modu³u
komunikacyjnego BSM zosta³ przedsta-
wiony na rys. 3.

Modu³ telekomunikacyjny jest kon-
figurowany za pomoc¹ dowolnego kom-
putera PC, poprzez ³¹cze RS232C w try-
bie emulacji terminalu. Program do ob-
s³ugi terminalu (np. Hyper Terminal lub
TeraTerm) nale¿y skonfigurowaæ do pra-
cy z ³¹czem szeregowym o szybko�ci
115 200 bodów.

Do kontroli stanu pracy stacji podczas
testów funkcjonalnych, urz¹dzenie zosta-
³o wyposa¿one w osiem wska�ników
LED, zainstalowanych na p³ycie czo³o-
wej widocznej po otwarciu drzwi we-
wnêtrznej obudowy stacji monitoruj¹cej.

Obydwa modu³y s¹ zasilane poprzez
hybrydowe przetwornice impulsowe.
Du¿a sprawno�æ tych przetwornic powo-
duje, ¿e praktycznie nie wydzielaj¹ one

Rys. 3. Widok modu³u telekomunikacyjnego mobilnego systemu monitoringu

Rys. 4. Porównanie stê¿eñ dwutlenku azotu pomierzonych za pomoc¹ bezobs³ugowej stacji
monitoruj¹cej oraz zarejestrowanych na wybranej stacji pomiarowej Fundacji ARMAAG

ruj¹cej, a tym samym tworzenia potencjal-
nego zagro¿enia bezpieczeñstwa serwera
przez otwieranie dodatkowego portu TCP,
wszystkie dane s¹ przesy³ane w formie tzw.
zapytania www. Dlatego jednorazowo mo-
¿e byæ wysy³ane do piêciu pe³nych zesta-
wów danych pomiarowych.

Pomiary s¹ wykonywane co 10 s,
w zwi¹zku z tym, w cyklu dobowym
(przy za³o¿eniu nieprzerwanej pracy
BSM) na serwerze jest gromadzonych
ponad 8500 zestawów pomiarowych. Sta-
nowi to nieoceniony materia³ pomiarowy
do obróbki i analizy matematycznej, w ce-
lu m.in. identyfikacji i prognozowania
�róde³ zagro¿eñ.

Opis budowy stacji
monitoruj¹cej

Stacja monitoruj¹ca sk³ada siê z dwóch
zasadniczych czê�ci: modu³u sensorów
pomiarowych oraz modu³u telekomuni-
kacyjnego. Modu³ sensorów pozwala
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ciep³a podczas swojej pracy i nie wyma-
gaj¹ stosowania radiatorów, czy te¿ do-
datkowych uk³adów ch³odz¹cych.

Wyniki testów funkcjonalnych

W pierwszej kolejno�ci zosta³y wyko-
nane pomiary sprawdzaj¹ce ekwiwalent-
no�æ zastosowanej metody pomiarowej
w mobilnej stacji monitoruj¹cej z meto-
d¹ referencyjn¹. W tym celu porównano
wyniki pomiarów realizowanych za po-
moc¹ BSM z wynikami pomiarów pocho-
dz¹cych z wybranej stacji automatyczne-
go monitoringu, bêd¹cej czê�ci¹ sieci
Fundacji Agencji Regionalnego Monito-
ringu Atmosfery Aglomeracji Gdañskiej
(ARMAAG). Na rys. 4 zosta³y przedsta-
wione przyk³adowe wyniki takiego po-
równania dla dwutlenku azotu, po wpro-
wadzeniu odpowiedniego wspó³czynnika
korekcyjnego.

Kolejnym etapem by³o badanie imisji
substancji emitowanych z pojazdów po-
ruszaj¹cych siê wzd³u¿ uk³adu komuni-
kacyjnego Trójmiasta. Program badañ
obejmowa³ pomiar stê¿eñ NO

2
, benzenu

i ozonu, wyznaczanie pozycji pojazdu
podczas pomiaru oraz jego prêdko�æ,
a tak¿e pomiar temperatury i wilgotno�ci.
Trasa pomiarowa (rys. 5) wyznaczona zo-
sta³a na podstawie do�wiadczeñ zespo³u
wykonuj¹cego badania i obejmuje ró¿ne
rodzaje uk³adów komunikacyjnych (ron-
do, skrzy¿owanie, sygnalizacja wielka),
ró¿ne rodzaje nawierzchni, ró¿ne rodza-
je otoczenia (las, zabudowa miejska,
przedmie�cie, zabudowa przemys³owa).

Rys. 5. Trasy pomiarowe wraz z lokalizacj¹ stacji Fundacji ARMAAG

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem,
pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej
zosta³y zobowi¹zane do prowadzenia po-
miarów czysto�ci powietrza atmosferycz-
nego oraz podejmowania stosownych
�rodków zaradczych w celu zapewnienia
przestrzegania ustalonych warto�ci gra-
nicznych zanieczyszczeñ. Dla realizacji
tego obowi¹zku pañstwa cz³onkowskie
musz¹ sporz¹dzaæ wykazy stref i aglome-
racji, na obszarze których wystêpuj¹ przy-
padki przekroczenia norm granicznych,
a nastêpnie opracowywaæ i wprowadzaæ
plany i programy dochodzenia do wyma-
ganych prawem warto�ci granicznych.
Opracowany mobilny system monitorin-
gu wspomaga zatem istniej¹cy system po-
miarów czysto�ci powietrza oraz u³atwia
podejmowanie stosownych decyzji po-
przez analizê ró¿nych scenariuszy emi-
syjnych.

Podziêkowania

Prowadzone badania s¹ finansowane
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego w formie projektu badawcze-
go nr 3 T09D 100 29.

Autorzy pragn¹ równie¿ podziêkowaæ
Fundacji Agencji Regionalnego Monito-
ringu Atmosfery Aglomeracji Gdañskiej
(ARMAAG) za pomoc podczas realiza-
cji niniejszego projektu badawczego.

Ryszard Katulski, Jacek Stefañski
Katedra Systemów

i Sieci Radiokomunikacyjnych

Jacek Namie�nik, Waldemar Wardencki
Katedra Chemii Analitycznej

Rys. 6. Imisja dwutlenku azotu wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych w wybranym dniu
kampanii pomiarowej

Na rys. 6 zaprezentowano przestrzen-
ny przyk³adowy rozk³ad dwutlenku azo-
tu w wybranym dniu kampanii pomiaro-
wej. W tym dniu, przyk³adowo, stê¿enie
NO

2
 dochodzi³o do 200 µg/m3 na skrzy-

¿owaniu al. Grunwaldzkiej i al. Zwyciê-
stwa.

Zakoñczenie

Opracowany system ekspertowy nie-
w¹tpliwie przyczynia siê do poprawy bez-
pieczeñstwa ekologicznego na obszarze
dzia³ania. Umo¿liwia dok³adniejsze pla-
nowanie �rodowiskowe, zapewniaj¹c po-
szerzenie bazy pomiarowej o informacje
w obszarach �róde³ niestacjonarnych.


