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psat pomocí dvourozměrného normálního rozdělení. Difúzi ve směru proudění
zanedbáváme, protože zde převažuje transport způsobený advekcí. Jsou disku-
továny parametrizace jevů ovlivňujících prostorový rozptyl znečištění (například
parametrizace depozice či vznosu vlečky). Uvádí se vztahy popisující výpočet kon-
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Abstract: In the present work a construction of gaussian dispersion model is de-
scribed. Air-pollution is transported in direction of wind in gaussian models. It
is assumed that diffusion could be described by two-dimensional normal distri-
bution in direction transverse to wind. Diffusion is disregarded in wind direction
because transport of air-pollution is under major influence of advection. Pheno-
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Úvod

V předložené práci se snažím popsat konstrukci gaussovských disperzních modelů
a jejich aplikaci při určování stavu znečištění v atmosféře. Pojmem znečištění vět-
šinou označujeme všechny příměsi v atmosféře, které jsou produkovány lidskou
činností (antropogenní znečištění). Pokud si klademe otázku, proč vytvářet ma-
tematické modely zabývající se šířením znečištění v ovzduší, měli bychom si uvě-
domit, že v řadě případů není možné z technických a ekonomických důvodů měřit
koncentrace jednotlivých prvků znečištění v prostorově a časově spojitých polích.
Gaussovské modely mohou pomoci odhadnout dopad zdrojů, o jejichž výstavbě
se teprve uvažuje, nebo vliv jednotlivých zdrojů na stav imisní zátěže v zájmové
oblasti. Imisemi rozumíme znečišťující příměsi ve vzduchu, které se už rozptýlily
od svých zdrojů od okolí, mohlo u nich dojít i k řadě chemických procesů.
Neměli bychom zapomenout, že model neposkytuje reálný obraz skutečnosti,

ale větší či menší přiblížení se k ní. Ve většině případů nejsme schopni popsat
daný problém matematickými formulemi, které umíme explicitně řešit a u kterých
se nedopouštíme mnohých zjednodušení. Často se snažíme zanedbat děje, které
nejsou významné z hlediska řešeného problému. Také děláme rozumný kompromis
mezi přesností výpočtu a časem stráveným výpočtem. Proto je nezbytné, aby
výsledky modelu interpretoval člověk informovaný a kvalifikovaný.
Mezi často sledované znečišťující příměsi atmosféry se řadí koncentrace praš-

ných částic, které mohou být například vedlejším produktem automobilové do-
pravy, koncentrace oxidů síry (SO2, SO3, H2S), sloučeniny dusíku (označovány
jako NOX) a oxidy uhlíku (CO2, CO), jež jsou produktem hlavně spalovacích
procesů.
Podle prostorových a časových měřítek dělíme procesy transportu nečistot

do několika úrovní. Mezi problémy globálního měřítka zařazujeme uvolňováním
látek, jež mají přímý vliv na zvýšení absorpce slunečního záření v atmosféře (CO2
a další). Tyto látky se podílí na změnách v tocích energie na zemi, což se může
projevit ve změnách klimatu. Dalším problémem globálního měřítka je narušování
ozónové vrstvy freony (halogenizovanými uhlovodíky), což způsobuje pronikání
krátkovlnných složek slunečního záření (UV záření s vlnovou délkou < 315 nm),
které má neblahodárné účinky na lidský organismus. Dálkový přenos nečistot
spadá do kontinentálního měřítka. Regionální měřítko, velikostí odpovídá rozloze
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ÚVOD

státu nebo jeho podstatné části. Úlohy, jež řeší jsou například: vliv povrchových
dolů na přízemní koncentraci škodlivin v jejich okolí a vliv „na zdraví obyvatelstva
a přírodyÿ. Nejmenší prostorovou oblast postihují problémy lokálního měřítka.
Úroveň znečištění ve městě, či v blízkosti průmyslové zóny můžeme modelovat
pomocí disperzních modelů. Tyto modely mohou poskytnout informace např.
o dodržování imisních limitů a přípustných koncentrací znečišťujících látek.
Důvod pro kategorizaci do jednotlivých měřítek je prostý. Podle dané katego-

rie vybíráme vhodný model a také druh dat, která budeme potřebovat (vhodná
meteorologická data, data týkající se zemského povrchu. . . ).
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KAPITOLA 1

Druhy modelů pro
prostorový transport a rozptyl

znečišťujících příměsí

Šíření znečištění můžeme modelovat dvěma základními postupy. První z nich je
fyzikální modelování. Vytvoří se zmenšenina reálného povrchu, umístí se od aero-
dynamického tunelu a sleduje se chování proudění ve zmenšené zájmové oblasti.
Při tomto druhu modelování se potýkají s vhodným nastavením parametrů prou-
dění, kdy se chce docílit podobnosti reálným podmínkám. Druhou možností je
použití matematických vztahů a rovnic k řešení rozptylu znečištění a proudění
vzduchových hmot v atmosféře, označujeme jako matematické modely. K po-
pisu pohybového pole se používají dva základní přístupy, modely eulerovského
a lagrankeovského typu. Numerickým řešením rovnice difúze v pevné síti bodů
se zabývají modely eulerovského typu, mohou být vhodným způsobem začleněny
do složitých modelů používaných pro předpověď počasí.
Lagrangeovské modely (také trajektoriové modely) spočívají ve výpočtu tra-

jektorií (drah) vleček znečišťujících látek ve směru proudění, jehož parametry se
mohou měnit v prostoru. Ty dále dělíme, podle přílohy časopisu ochrana životního
prostředí [1], na:

1. Jednoduché trajektoriové modely — vytváří vlastní trajektorie a přibližné
kvantitativní analýzy. Cílem je vytipování nejvíce zasažených oblastí a zís-
kání orientační představy o tvaru pole charakteristik znečištění.

2. Vlečkové modely — modelují vlastní tvar kouřových vleček za pomoci růz-
ných pohledů na vertikální a horizontální rozptyl příměsí, většinou využívají
gaussovského rozdělení.

3. Puff-modely — rozdělují vlečku na množství dílů, tzv. „puffůÿ unášených
prouděním. Pracují s časově proměnnými vstupními parametry a dovolují
zohledňovat chemické reakce, ke kterým dochází při kontaktu různých látek
znečištění.
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KAPITOLA 1. Klasifikace modelů

4. Kvalitativně vyšší typy puff-modelů za vhodně zvolených pravidel štěpí jed-
notlivé díly (puffy). Činí tak v případech, kdy puff přeroste určité charakte-
ristické rozměry daného problému. Pomocí těchto modelů se lze velmi dobře
přiblížit skutečné difúzi nečistot v atmosféře.

Gaussovské disperzní modely bychom mohli zařadit mezi vlečkové modely
s prostorově konstantní rychlostí větru v zájmové oblasti. Jsou to modely staci-
onární, kde není zohledněn časový vývoj koncentrací v jednotlivých referenčních
bodech. Většina vstupujících meteorologických dat je zprůměrovaná a upravo-
vaná do jednotlivých tříd (kategorií), kdy rozsah některých z pohledu modelu
významných fyzikálních veličin je rozdělen do tříd (viz. kapitola 2). Předpokládá
se přímočaré šíření nečistot ve směru proudění, které vstupuje do výpočtu po-
mocí tzv. větrné růžice. Větrná růžice udává relativní četnosti výskytu proudění
pro dané zeměpisné směry. Zpravidla uvažujeme jednu pro celou zájmovou ob-
last. Gaussovské modely se používají převážně pro výpočet průměrné koncentrace
znečišťujících látek (za delší časové období, měsíční či roční průměry) v rovinném
nebo mírně zvlněném terénu, v prostorových oblastech nepřesahujících cca 50 km
od zdroje znečištění. Tyto modely nezohledňují chemické reakce mezi jednotli-
vými složkami znečištění a transformace jedné chemické látky na jinou. Pro svou
jednoduchost, nenáročnost na vstupní data a krátkou časovou náročnost na nu-
merické výpočty jsou tyto modely vhodné například pro krizový management.
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KAPITOLA 2

Meteorologické podmínky
ovlivňující prostorový rozptyl

znečišťujících příměsí v atmosféře

Rychlost rozptylu různých příměsí v atmosféře je ovlivněna převážně reliéfem kra-
jiny (orografickými podmínkami), rychlostí větru v oblasti a vertikálním teplot-
ním zvrstvením. Dokážeme si představit hluboké údolí, téměř bezvětří, a teplotní
inverzi (teplota vzduchu s výškou roste). To je asi nejznámější případ špatných
rozptylových podmínek, kdy je odvětrávání nečistot omezeno na minimum.
Vertikální teplotní zvrstvení určuje míru stability atmosféry. Můžeme ji ur-

čovat pomocí vztahu mezi lokálním vertikálním gradientem teploty (γ = −∂T
∂z
)

a suchoadiabatickým (resp. nasyceně adiabatickým) gradientem, který je určen:
γd (s) = dT

dz
, kde γd (γs) označuje suchoadiabatický (nasyceně adiabatický) gradi-

ent teploty. Pokud teplota s výškou klesá rychleji než je pokles teploty při su-

Stabilní teplotní zvrstvení

Instabilní teplotní
zvrsvtvení

Indiferentní teplotní zvrstvení
z

T

1

2

3

4

5

Obrázek 2.1: Příklady různých typů vertikálního teplotního zvrstvení
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KAPITOLA 2. Atmosférické podmínky

choadiabatickém (resp. nasyceně adiabatickém) výstupu vzduchové hmoty, tzn.
γ > γd (γ > γs), mluvíme o instabilním teplotním zvrstvení. Napomáhá rozvoji
vertikálních pohybů a mísení ve vzduchové hmotě. Je-li γ = γd (s), teplota vzduchu
klesá stejně jak při suchoadiabatickém (nasyceně adiabatickém) výstupu, ozna-
čujeme: indiferentní teplotní zvrstvení. Při této situaci teplotní zvrstvení nenapo-
máhá ani nepotlačuje vertikální pohyby. Poslední možností je stabilní zvrstvení,
které potlačuje vertikální pohyby, γ < γd (s). Pokud je γ < 0 nastávají teplotní
inverze, při kterých bývá bezvětří nebo velmi slabé proudění, což se negativně
projevuje na množství škodlivin při zemském povrchu. Právě zmiňované dělení je
znázorněno na obrázku 2.1.
Dobrými rozptylovými podmínkami rozumíme podmínky napomáhající rych-

lému odvětrávání škodlivin, naopak špatné rozptylové podmínky často způsobují
hromadění škodlivin blízko povrchu. Pro vyhodnocování rozptylových podmínek
se zavádějí různé klasifikace na základě různých meteorologických parametrů.
Například Pasquillova klasifikace (uvedena v [2]) je šesti stupňová (stupně A–F).
Jednotlivé stupně jsou určovány podle přízemní rychlosti větru a insolace (v noci
se místo množství sluneční radiace využívá množstvím oblačnosti). V České re-
publice se používá klasifikace spojená se jmény Bubník a Koldovský, protože
lépe vystihuje podmínky panující v ČR. Rozděluje rozptylové podmínky, podle
vertikálního teplotního gradientu (jednotlivé třídy stability) do pěti tříd. V ta-
bulce 2.1 jsou jednotlivé třídy označeny čísly 1–5, které rovněž označují jednotlivé
třídy stability na schématickém obrázku 2.1.

Třída stability Vertikální teplotní Charakteristika
gradient [K/100m]

1. superstabilní γ< −1, 6 silná inverze, velmi špatné roz-
ptylové podmínky

2. stabilní −1, 6 ≦ γ< −0, 7 obvyklá inverze, špatné rozpty-
lové podmínky

3. izotermní −0, 7 ≦ γ< 0, 6 slabá inverze, izotermie, zhor-
šené rozptylové podmínky

4. normální 0, 6 ≦ γ< 0, 8 obvyklý případ dobrých roz-
ptylových podmínek

5. konvektivní 0, 8 ≦ γ velmi dobrý rozptyl znečištění
v atmosféře

Tabulka 2.1: Třídy stabilty a rozptylové podmínky

Turbulentní mísení antropogenních příměsí probíhá hlavně ve směšovací vrstvě,
která sahá od povrchu Země do výšky několika set metrů. Její horní okraj je tvořen
dolní hranicí vyvýšené inverze nebo horní hranicí stabilněji zvrstveného vzduchu
rozprostírajícího se od povrchu Země. Při instabilním teplotním zvrstvení horní
hranici vrstvy směšovací neuvažujeme. Přes horní okraj vrstvy směšovací špatně
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KAPITOLA 2. Atmosférické podmínky

proniká znečištění, proto působí jako odrazová hladina. Pokud se ústí komína
nachází pod touto hladinou, škodliviny se mohou hromadit ve směšovací vrstvě.
Naopak, je-li komín vyšší než je výška této hladiny, je omezen přenos znečištění
směrem k Zemi. Vertikální teplotní zvrstvení se v popisovaném modelu podílí na
hodnotách disperzních parametrů σy a σz, může být využito při stanovení horní
hranice vrstvy směšovací.
Rychlost větru je další velmi významný faktor podílející se na množství imisí

u zemského povrchu. Jelikož se rychlost i směr větru s výškou mění byly odvozeny
vztahy, jež tyto změny popisují. V nejnižší vrstvě atmosféry (označována jako
přízemní podvrstva) lze velikost rychlosti vyjádřit pomocí Deaconova mocninného
vztahu (viz. [2]), který je použit v prezentovaném modelu. Podle tohoto vztahu
rychlost závisí na vertikální souřadnici následovně:

u(z) = u(zp)
(
z

zp

)a

, (2.1)

kde u(z) je určovaná rychlost větru ve výšce z nad zemským povrchem, u(zp) je
rychlost větru ve standartní anemometrické výšce (10 m), a je exponent, jehož
hodnota závisí na třídě vertikální teplotní stability podle tabulky 2.2.

třída stability superstabilní stabilní izotermní normální konvektivní
koeficient a 0.33 0.25 0.18 0.14 0.10

Tabulka 2.2: Hodnoty epxponentu a pro jednotlivé třídy stability

Pro jednoduchost výpočtu se předpokládá, že dochází ke stočení směru větru
o jeden stupeň na každých 25 m výšky a to ve směru hodinových ručiček (viz.
[2]). Rychlost větru se vyskytuje přímo ve jmenovateli vztahu používaném pro
výpočet koncentrace znečištění popisovaném modelu, také ve vztahu pro výpočet
vznosu spalin (vlečky).
Sluneční svit je další faktor podílející se na rychlosti rozptylu znečišťujících

látek v atmosféře. Množství slunečního záření ovlivňuje intenzitu termicky způ-
sobené turbulence i podmínky pro vertikální rozptyl. V modelu, který je v této
práci popisován, vliv slunečního svitu neuvažujeme.
Srážky snižují koncentrace znečištění v ovzduší, ale zároveň zvyšují množství

látek deponovaných na zemský povrch, čímž ovlivňují složení půd (většinou ne-
gativně). Vliv srážek v popisovaném modelu není přímo zahrnut, ale vyskytuje se
ve členu popisujícím vymývání znečištění při transportu od zdroje do bodu, kde
koncentraci vyčíslujeme.
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KAPITOLA 3

Popis gaussovského modelu
šíření znečištění

Disperzních modelů využíváme při určování koncentrací v oblastech, jejichž roz-
loha je několik desítek kilometrů. Jsou založeny na aplikacích statistické teorie
turbulentní difúze znečišťujících látek v atmosféře. Základy této teorie položil
Taylor na počátku dvacátých let, později tuto teorii propracoval Sutton [3].
Zavedeme pravoúhlý souřadný systém, kdy počátek systému leží v bodovém

zdroji, osa x míří ve směru horizontálního proudění, osa y je horizontální osou
a osa z je vertikální. Předpokládá se, že můžeme rozptyl znečištění ve směru
příčném na směr větru (na osu x) popsat pomocí dvourozměrného normálního
rozdělení (turbulentní difúzi považujeme za náhodný proces), zatímco ve směru
osy x převažuje transport způsobený advekcí. Pokud neuvažujeme vznos vlečky,
sedimentaci a vymývání příměsi, můžeme vyjádřit koncentraci v receptorovém
bodě o souřadnicích x, y, z pomocí vztahu:

c(x, y, z) =
Q/u

2πσyσz

exp
[

−
y2

2σ2y

]

exp
[

−
z2

2σ2z

]

︸ ︷︷ ︸

V

. (3.1)

V tomto vztahu jsme předpokládali rovinnou oblast a zdroj nulové výšky le-
žící v počátku soustavy souřadnic. Q označuje intenzitu kontinuálního bodo-
vého zdroje (tj. množství emitované látky za jednotku času), u je zprůměrovaná
rychlost větru a σy, σz jsou rozptylové parametry (směrodatné odchylky dvouroz-
měrného normálního rozdělení), jejichž hodnota závisí na vzdálenosti od zdroje
i na intenzitě turbulentní difúze (budou diskutovány v dalším textu). Symbolem
V (vertikální člen) budeme označovat vertikálně příčnou difúzi vzhledem k ose
vlečky a pomocí exp(−y2/2σ2y) difúzi v horizontálně příčném směru.
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KAPITOLA 3. Popis gaussovského modelu

3.2 Disperzní parametry

Jak už bylo řečeno disperzní parametry jsou funkcí vzdálenosti od zdroje, také
závisí na třídě stability vertikálního zvrstvení. Vhodnými změnami jejich velikosti
můžeme alespoň částečně do výpočtu zahrnout oblasti, kde proudění bývá silně
turbulentní. Většina gaussovských modelů se liší právě v určení disperzních pa-
rametrů, různé způsoby jejich určení lze nalézt např. v [2], [3]. V předloženém
modelu je využito vztahů, které se využívají v modelu SYMOS’97 [4]. Disperzí
parametry pro bodové zdroje jsou určeny exponenciálními vztahy:

σy = ay · xby , (3.2)

σz = az · xbz , (3.3)

kde x je vzdálenost od zdroje ve směru proudění a ay, az, by, bz jsou koeficienty,
které závisí na třídě stability vertikálního teplotního zvrstvení podle následující
tabulky.

třída stability ay by az bz
I 0.1814 0.8844 0.9508 0.5076
II 0.2081 0.8930 0.8671 0.5797
III 0.2438 0.8986 0.7349 0.6563
IV 0.2932 0.9018 0.5498 0.7549
V 0.5046 0.8831 0.3030 0.9729

Tabulka 3.1: Hodnoty koeficientů pro výpočet rozptylových parametrů

Rozptylové parametry σy a σz pro liniové a plošné zdroje jsou určovány pomocí
stejných vzorců jako v případě bodových zdrojů. U plošných zdrojů se k disperz-
ním parametrům přičítá počáteční rozptylový parametr, který je dán především
horizontálními rozměry zdroje.

3.3 Vznos vlečky

Vznosem vlečky rozumíme převýšení osy vlečky vůči ústí emisního zdroje (např.
komína), po dosažení rovnovážné hladiny. Vznos nastává, protože spaliny vyletují
ze zdroje s určitou rychlostí a jsou zpravidla teplejší než okolní vzduch, což jim
dodává kladné vertikální zrychlení. Velikost vznosu je závislá nejen na technických
parametrech zdroje, ale také na meteorologických podmínkách v místě zdroje.
Zavedeme efektivní výšku zdroje, která bude vstupovat do výpočtů místo jeho
stavební výšky, vztahem:

h = hs +∆h, (3.4)

kde hs je stavební výška zdroje a ∆h označuje vznos vlečky. Situaci nám ozřejmí
obrázek 3.1.
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Stavební výška
zdroje h

s

Vznos vlečky Dh

efektivní výška
zdroje h

Osa vlečky

Obrázek 3.1: Vztah mezi efektivní výškou, stavební výškou zdroje a vznosem
vlečky

Pro výpočet efektivní výšky zdroje se používá celá řada vztahů podle para-
metrů, které máme o zdrojích k dispozici (viz. [2]). V popisovaném modelu vyu-
žíváme vzorec Priestleyův, Lucasův, Moorův a Spurrův, podle něhož je převýšení
vlečky ∆h určeno:

∆h =
fQ

1/4
s

u
, (3.5)

kde Qs udává tepelnou vydatnost spalin (v MW), u je rychlost horizontálního
proudění v úrovni ústí emisního zdroje (v m/s) a konstanta f je určena empiricky:

f =
{
100 pro hs < 100 m,
1.5hs − 50 pro hs < 100 m.

(3.6)

Ve vzorcích (3.5) a (3.6) se předpokládá, že vlečka dosáhne rovnovážné hladiny
přímo nad zdrojem, tento nedostatek je vykoupen jednoduchostí vzorců.

3.4 Vertikální člen

Symbolem V jsme označili v rovnici (3.1) člen pro vertikální rozptyl znečištění
v případě, že zdroj má nulovou výšku. Pokud předpokládáme, že zdroj má efek-
tivní výšku h, potom je nutno opravit vertikální člen, aby osa vlečky ležela ve
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výšce h tzn. V = exp[−(z−h)2/2σ2z ]. V tomto případě se znečištění může šířit jak
v kladném směru osy z, tak v jejím záporném směru (tedy pod zemský povrch),
abychom se vyhnuli mizení znečištění zavádíme jeho odraz od zemského povrchu
(neuvažujeme sedimentaci znečištění na zemském povrchu). Problém odrazu je ře-
šen pomocí fiktivního zdroje znečištění, který má stejné technické parametry jako
zdroj reálný. Tento fiktivní zdroj je umístěn zrcadlově symetricky vůči zemskému
povrchu. Potom pro vertikální člen platí:

V = exp
[

−
(z − h)2

2σ2z

]

+ exp
[

−
(z + h)2

2σ2z

]

, (3.7)

kde z je výška receptorového bodu nad zemským povrchem. Schématické znázor-
nění této situace je na obrázku 3.2

skutečný zdroj
ve výšce h

fiktivní zdroj
ve výšce -h

zemský povrch

kompenzující příspě-
vek fiktivního zdroje

předpokládaný odraz
znečišťujících látek

vlečka fiktivního
zdroje

vlečka skutečného
zdroje

výsledná vlečka po
přičtení kompenzují-
cího příspěvku

Obrázek 3.2: Příspěvek fiktivního zdroje

Horní hranice vrstvy směšovací může také působit jako odrazová plocha. Te-
oreticky můžeme uvažovat nekonečný počet odrazů jak od povrchu země, tak od
horní hranice vrstvy směšovací (pokud je nepropustná pro průchod znečištění).
Pomocí konečného počtu odrazů lze simulovat např. propustnost vyvýšené inverze
teploty pro znečištění. Pro neomezený počet odrazů má vertikální člen následující
vyjádření:

V = exp
[

−
(z − h)2

2σ2z

]

+ exp
[

−
(z + h)2

2σ2z

]

+ (3.8)
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+
∞∑

i=1

{

exp
[

−
H21
2σ2z

]

+ exp
[

−
H22
2σ2z

]

+ exp
[

−
H23
2σ2z

]

+ exp
[

−
H24
2σ2z

]}

H1 = z − (2iz0 − h)
H2 = z + (2iz0 − h)
H3 = z − (2iz0 + h)
H4 = z + (2iz0 + h)

h označuje efektivní výšku zdroje, z0 je výška horní hranice vrstvy směšovací.
Na obrázku 3.3 jsou schématicky znázorněny první čtyři odrazy. Vztah (3.8) byl

zemský povrch

X

Z

hladina odrazu

Fiktivní zdroj znečištění

Reálný zdroj znečištění

h

-h

z
0

2z
0

-2z
0

Obrázek 3.3: Znázornění odrazů vlečky od povrchu země a horní hranice vrstvy
směšování

odvozen pouze pro plynné znečištění a nejjemnější částice pevného aerosolu. Pro
větší prachové částice lze odvodit obdobný vzorec (viz. [2]). Prahové částice se
rozdělí do několika skupin podle velikosti. Každá skupina je charakterizována
jistou sedimentační rychlostí, která je určena ze Stokesova vzorce. A pomocí této
rychlosti se koriguje výška vlečky (korekce na efektivní výšku).

3.5 Parametrizace vlivu depozice

Mezi základní procesy odstraňování nečistot z ovzduší řadíme: suchou a mokrou
depozici. Suchá depozice označuje proces sedimentace znečištění na zemském po-
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vrchu v důsledku působení tíhové síly Země. Mokrou depozicí rozumíme vymývání
znečištění atmosférickými srážkami. Detailní parametrizace dějů probíhajících při
transportu nečistot od zdroje do receptorového bodu není možná v gaussovských
disperzních modelech. Veškeré procesy způsobující ubývání množství znečištění
vyjadřujeme [2]:

D = exp
[

koef
x

u

]

, (3.9)

x označuje souřadnici bodu, kde vyčíslujeme koncentraci znečištění, u je rychlost
proudění ve výšce ústí emisního zdroje a koef je koeficient, který je odvozen
od poločasu zániku daného druhu znečišťující příměsi v atmosféře. Například
pro SO2 se udává v podmínkách městské zástavby koef = 4.81 · 10−5 s−1 (tato
hodnota je použita v předloženém modelu). Další hodnoty koeficientu koef lze
nalézt v [5].

3.6 Parametrizace vlivu terénních nerovností

Uvedené vztahy pro výpočet koncentrace znečištění v receptorovém bodě před-
pokládaly rovinný terén. Pokud se provedou malé korekce na způsob výpočtu
koncentrace, lze tyto vztahy použít pro mírně zvlněný terén. U gaussovských
disperzních modelů je vlečka vycházející z emisního zdroje rovnoběžná se smě-
rem proudění určeného většinou jednou větrnou růžicí pro danou zájmovou oblast.
Proudění v oblastech se členitou orografií je mnohem složitější, než jsme schopni
popsat jednou větrnou růžicí. Proto se ve zvlněných oblastech používá větší po-
čet větrných růžic. Zájmovou oblast rozdělíme na podoblasti, ve kterých proudění
bude reprezentováno jednou růžicí. Pro zvlněný terén, kdy platí zR− zz > 0, při-
čteme ke vztahu (3.4) korekční člen A . Nadmořská výška receptorového bodu
je zR a zz je nadmořská výška zdroje (paty komínu). Korekční člen má tvar:

A = Tstab (zR − zz) , (3.10)

v němž Tstab je konstanta závisející na třídě vertikální teplotní stability podle
tabulky 3.2. V popisovaném modelu nezohledňujeme terénní nerovnosti.

třída stability I II III IV V
Tstab 0.0 0.1 0.2 0.5 0.9

Tabulka 3.2: Hodnoty parametru Tstab v závislosti na třídě stability

11



KAPITOLA 3. Popis gaussovského modelu

3.7 Bodové zdroje znečištění

Pro výpočet koncentrace znečištění pocházejícího z bodového zdroje v libovolném
receptorovém bodě je využito uvedených vztahů následovně:

c(x, y, z) =
KVDQ

2πσyσzu
exp

[

−
y2

2σ2y

]

, (3.11)

kde Q je množství látky emitované za jednotku času emisním zdrojem, K je čí-
selná konstanta sloužící k vyjádření výsledné koncentrace v µg·m−3 (K = 106 pro
Q v g·s−1), D je člen parametrizující depozici znečištění na zemském povrchu,
je určen vztahem (3.9) pomocí koeficientu: koef = 4.81 · 10−5 s−1. Vertikální
člen V je určen rovnicí (3.7). Výpočet probíhá v pravotočivé kartézské soustavě
souřadné, osa x míří ve směru proudění a počátek soustavy leží v místě emis-
ního zdroje. Do výpočtu vkládáme zdroje umístěné v základní soustavě souřadné
(kartézská soustava souřadná, kde osa x míří na východ a osa y na západ). Trans-
formace mezi těmito soustavami je určena následujícími vztahy:

x = −(xr − xp) sinψ − (yr − yp) cosψ,

y = (xr − xp) cosψ − (yr − yp) sinψ, (3.12)

kde (x, y) jsou souřadnice receptorového bodu v soustavě spojené se směrem vě-
tru, (xp, yp) označuje souřadnice emisního zdroje v základní soustavě souřadné
a (xr, yr) určuje souřadnice receptorového bodu také v základní soustavě sou-
řadné. Azimut směru proudění je ψ, narůstá po směru hodinových ručiček a pro
severní vítr (vítr vanoucí ze severu) je ψ = 0◦ .

3.8 Liniové zdroje znečištění

Liniovými zdroji znečištění se většinou parametrizují pozemní komunikace, ze
kterých se emitují převážně oxidy dusíku a oxidy uhlíku. Uvažujme komunikaci
konečné délky, kde body y = p a y = −p označují koncové body v soustavě sou-
řadné (x, y) spojené s komunikací (viz. obrázek 3.4). Základní soustavu souřadnou
budeme označovat (X,Y ) a soustava spojená se směrem větru je (x1, y1) tzn. osa
x1 míří ve směru větru. Souřadnice receptorového bodu R v různých soustavách
souřadných získáme pomocí transformačních vztahů:

xr = (Xr −X0) cosα− (Yr − Y0) sinα
yr = (Xr −X0) sinα+ (Yr − Y0) cosα

(X,Y )→ (x, y) (3.13)

x1r = xr sin θ − yr cos θ
y1r = xr cos θ + yr sin θ

(x, y)→ (x1, y1) (3.14)
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Y

YR R (X ,Y )R R

XR
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x1
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Obrázek 3.4: Schéma soustav souřadných pro liniový zdroj

Pokud je lineární zdroj umístěn kolmo na směr proudění, lze koncentraci v bodě
R, v soustavě souřadné spojené se směrem proudění (x1, y1), vyjádřit:

c(x1r, y1r, z) =
KVDQ

2πσyσzu
·

p̃∫

−p̃

exp
[

−
(y1r − y ′)2

2σ2y

]

dy ′, (3.15)

přičemž označení jednotlivých členů je totožné jako v (3.11), jen Q je množství
emisí za jednotku času na jednotku délky liniového zdroje. Uvedené meze v in-
tegrálu (3.15) ozřejmí obrázek 3.5, tento integrál lze vyjádřit pomocí chybové
funkce erf(x). Kde

erf(x) =
2√
π

x∫

0

e−t dt . (3.16)

Po provedení jednoduché substituce t = (y1r−y′)2

2σ2
y

dostáváme

c⊥(x1r, y1r, z) =
KVDQ

2
√
2π σz(x1r) u

[

erf
(

y1r + p̃√
2 σy(x1r)

)

+ erf
(

y1r − p̃√
2 σy(x1r)

)]

,

(3.17)
σy, σz závisejí na x1r. V případě, že liniový zdroj není umístěn kolmo na směr
proudění, ale svírá se směrem větru úhel θ, nahradíme tento pootočený zdroj
zdrojem kolmým (jak je znázorněno na obrázku 3.5). Vypočteme koncentraci
v bodě o ∆x1r posunutém, kde ∆x1r = y1r/ tgθ. Z toho vyplývá, že koncentrace
znečištění ze zdroje pootočeného (c∢) se rovná koncentraci ze zdroje kolmého
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Obrázek 3.5: Aproximace natočeného zdroje zdrojem kolmým

v bodě posunutém v x-sové souřadnici tzn. c∢(x1r, y1r, z) = c⊥(x1r+∆x1r, y1r, z).
Dále je třeba modifikovat množství emisí na jednotku délky a koncové body
p a −p. Zdroj kolmý na směr větru emituje více znečištění na jednotku délky,
protože je kratší než zdroj pootočený. Korekce je následující

p̃ = p sin θ, (3.18)

Q∗ =
Q

sin θ
. (3.19)

Vztah (3.17) doplníme o právě jmenované korekce a vyjádříme v soustavě spojené
s liniovým zdrojem (x, y) pomocí transformačního vztahu (3.14). Poté koncent-
race znečištění pocházejícího z liniového zdroje natočeného o úhel θ vůči prou-
dění je:

c(xr, yr, z) =
KVDQ/ sin θ

2
√
2π σz(xr/ sin θ) u

· (3.20)

·
[

erf
(
(p− yr) sin θ − xr cos θ√

2 σy(xr/ sin θ)

)

+ erf
(
(p+ yr) sin θ + xr cos θ√

2 σy(xr/ sin θ)

)]

,

σy, σz závisejí na xr/ sin θ, což vyplývá z transformace (3.14) aplikované na
σy(x1r + ∆x1r) a σz(x1r + ∆x1r). Tento vzorec dobře vystihuje šíření znečištění
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pro úhly θ blízké 90◦, ale pro úhly blízké 0◦ a 180◦ kolabuje, proto se v modelo-
vém výpočtu neuvažuje desetistupňové okolí těchto úhlů(180◦±10◦, 0◦±10◦). Při
výpočtu koncentrace v základní soustavě je třeba použít také transformaci (3.13).
Do modelu se snažíme vkládat přímočaré úseky pozemní komunikace, přičemž se
každý úsek považuje za samostatný emisní zdroj. Další způsoby parametrizace
liniových zdrojů můžeme nalézt např. [5], [6].

3.9 Plošné zdroje znečištění

Plošnými zdroji parametrizujeme emise z křižovatek, parkovišť, nádraží nebo
velké množství málo výkonných bodových zdrojů emisí z lokálního vytápění (do-
movní a bytové vytápění), pro jejich velký počet by bylo velmi obtížné zahrnout
je do výpočtu jako bodové zdroje.
Na plošný zdroj pohlížíme jako na čtverec, jehož střed leží v počátku soustavy

souřadnic a strany jsou rovnoběžné se souřadnými osami. Při odvozování vztahu
pro výpočet koncentrace emisí v receptorovém bodě se vychází ze vztahu pro
liniový zdroj o délce 2p, který je orientován kolmo na směr proudění a jehož
střed leží v počátku souřadnic (tzn. konce liniového zdroje se nalézají v bodech
x = 0, y = −p a y = p). Integrací vztahu (3.21) podél souřadné osy x v mezích
x ∈ (−p, p) dostaneme výsledný vztah určující koncentraci znečištění v daném
receptorovém bodě (viz.[2]):

c(x, y, z) =
KVDQd

4
√
2 σz u

·
[

erf
(
r′0 + y√
2 σy

)

+ erf
(
r′0 − y√
2 σy

)]

, (3.21)

kde d = 2p je délka strany plošného zdroje, Q značí množství emisí uvolněných
z plošného zdroje za jednotku času vztažené k jednotce plochy zdroje (g·s−1·m−2).
Poloměr kružnice r′0, která vymezuje stejnou plochu jako vlastní čtvercový plošný
zdroj, označujeme pojmem efektivní poloměr zdroje. Vyjádření dalších členů se
shoduje s již uvedenými typy emisních zdrojů.
U předchozích typů emisních zdrojů jsme vyloučili z vyčíslování body na-

cházející se přímo ve zdroji nebo jeho těsném okolí. Také v modelovém výpočtu
plošných zdrojů se koncentrace znečištění nepočítá v oblasti zdroje. Takovéto jed-
nání neposkytuje žádnou informaci o množství znečištění uvnitř plošného zdroje,
proto se v některých modelech postupuje takto: Nachází-li se receptorový bod
ve vzdálenosti menší, než je povolená minimální vzdálenost od středu plošného
zdroje (v našem případě menší než r′0), potom se plošný zdroj rozdělí na vhodný
počet menších plošných zdrojů a z výpočtu se vyloučí pouze ty zdroje, pro něž
není splněna podmínka minimální vzdálenosti od jejich středu.
Pokud plošný zdroj má nepravidelnou plochu, snažíme se jej vyplnit čtverco-

vými plošnými zdroji různých velikostí tak, aby jejich výsledná plocha byla téměř
totožná s plochou původního zdroje.
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KAPITOLA 4

Vstupní soubory a data

Předložený model vyžaduje pro svůj chod čtyři textové soubory. DISPER.TXT
a PARAMET.TXT jsou soubory sloužící pouze pro interní funkčnost modelu a jejich
obsah se nesmí měnit. Soubor RUZICE.TXT obsahuje rozměry oblasti, na které
chceme koncentrace znečištění zjišťovat. Uvažujeme obdélníkovou oblast, jejíž
velikost je určena dvěma body (levý dolní roh a pravý horní roh, v uvedeném
pořadí), kde souřadnice x, y jsou zadávány v metrech. Dále soubor obsahuje údaj
o rychlosti proudění (v hlavičce označen symbolem u), který je zadán v m/s.
Zbývající hodnoty udávají relativní četnost větrů pro jednotlivé zeměpisné směry
(můžeme zadat .00 až .99 tzn. 0% až 99%). Hlavičky jednotlivých směrů jsou
číselné hodnoty označující úhel, pod kterým vítr fouká (ve stupních). Severní vítr
je reprezentován v hlavičce číslem 0.0 a další směry větru narůstají po směru
hodinových ručiček od 0.0 až po 337.5. První řádek tohoto souboru obsahuje
pouze hlavičky jednotlivých veličin a druhý řádek jejich číselné hodnoty. Následu-
jící ukázka rozděluje tento dvouřádkový soubor do tří bloků, které by normálně
pokračovali za sebou. Zde jsou umístěny pod sebou, protože by se nevmístili do
této stránky.

     X      Y      X      Y    u     0.0  22.5 řádky
 00000. 00000. 20000. 20000. 03.00   .00   .00 pokračují ←֓

→֒     45  67.5    90 112.5   135 157.5   180
   .00   .00   .99   .00   .00   .00   .00 ←֓

→֒  202.5   225 247.5   270 292.5   315 337.5
   .00   .00   .00   .00   .00   .00   .00

Symbol ⊔ značí mezeru. Velmi důležité je, aby byly dodrženy formáty čísel
podle uvedeného příkladu (maximální rozsahy číselných parametrů jsou vymezeny
nulami). Jinak není zaručena správná funkčnost modelu! Z tohoto ukázkového
souboru vyplývá, že souřadnice x receptorových bodů leží v intervalu (0, 20 000)
a y ∈ (0, 20 000). Rychlost proudění je 3 m/s a vane východní vítr.
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KAPITOLA 4. Vstupní soubory a data

V souboru ZDROJE.TXT zadáváme výšku hladiny (vertikální souřadnici), ve
které chceme měřit koncentrace znečištění, třídu stability vertikálního teplotního
zvrstvení a parametry emisních zdrojů. Vertikální souřadnici zadáváme v met-
rech, třída stability je určena číslem od 1 do 5 (viz. tabulka 2.1). Hlavička pro
popis zdrojů obsahuje číslo emisního zdroje (ČZ), druh emisního zdroje (TYP)
popisuje hodnota 0–3 (bodový zdroj=1, liniový=2, plošný zdroj=3, daný zdroj
se nezahrne do výpočtu, pokud zadáme 0). Dále hlavička obsahuje souřadnice
středu emisního zdroje v metrech, množství emisí Q (jednotky jsou: bodový zdroj
gs−1, liniový zdroj gs−1m−1 a plošný zdroj gs−1m−2). QS označuje tepelnou vydat-
nost spalin (MW). H je výška zdroje metrech, ALPHA vyjadřuje natočení liniového
zdroje (ve ◦), ostatní typy zdrojů tuto hodnotu neberou v úvahu. Poslední hod-
nota (DELKA) je délkou liniového nebo plošného zdroje. Soubor ZDROJE.TXT může
vypadat například takto:

Z=002.    TRIDA STABILITY=4

  ČZ  TYP       X        Y       Q   řádky
 032.   1.   08000.   10000.  5.01000 pokračují
 033.   2.   18000.   10000. 09.00000 ←֓

→֒     QS[MW]    H   ALPHA[◦] DELKA[m]
  1.00000    150.    000.      0.
 01.00000    000.    060.  05000.

V tomto ukázkovém souboru vyčíslujeme koncentrace ve 2 m nad zemským
povrchem pro 4. třídu stability a dva zdroje. Bodový zdroj leží na souřadni-
cích [8 000, 10 000], emituje 5.01 g znečištění za sekundu při tepelné vydatnosti
1 MW a má stavební výšku 150 m. Liniový zdroj leží [18 000, 10 000], Q se rovná
9 gs−1m−1, Qs = 1 MW, jeho natočení je 60◦ a délka 5000 m.
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KAPITOLA 5

Výsledky modelu

Výsledky model zapisuje do souboru KONCEN.TXT. Jedná se o textový soubor
se čtyřmi sloupci hodnot. První dva udávají souřadnice x, y receptorového bodu,
další sloupec obsahuje spočtené koncentrace udávané v µg·m−3 a poslední sloupec
je vertikální souřadnice z (souřadnice jsou uvedeny v metrech). Prvních několik
řádků tohoto souboru může vypadat takto:

# X [m] Y [m] C [10^-6 g.m-3] Z [m]
.000 .000 .147 2.000
.000 200.000 .159 2.000
.000 400.000 .169 2.000
.000 600.000 .178 2.000
.000 800.000 .185 2.000
.000 1000.000 .189 2.000
.000 1200.000 .191 2.000
.000 1400.000 .190 2.000
.000 1600.000 .191 2.000
.000 1800.000 .189 2.000
.000 2000.000 .188 2.000
.000 2200.000 .188 2.000
.000 2400.000 .192 2.000

Vzdálenost dvou receptorových bodů je 200 m jak podél osy x, tak y. V předlo-
ženém modelu tuto hodnotu nelze měnit.
Model byl spuštěn pro jeden bodový zdroj s různými vstupními parametry,

aby bylo možno porovnat jejich vliv na tvar vlečky. Pro všechny výstupy foukal
východní vítr a z-tová souřadnice receptorového bodu byla 2 m, na obrázcích je
zdroj označen křížkem. Obrázek 5.1 znázorňuje vlečky různě intenzivních zdrojů
při stejných dalších parametrech, podle očekávání intenzivnější zdroj znečišťuje
více. Na obrázku 5.2 jsou vlečky pro tři hodnoty tepelné vydatnosti spalin, na
první pohled jsou nerozeznatelné, ale pokud se podíváme na výřez v blízkosti
zdroje (obrázek 5.3), uvidíme znatelné rozdíly ve velikosti maxima. Vlečky ve
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KAPITOLA 5. Výsledky modelu

výřezu nejsou tak hladké, jak bychom očekávali, to je důsledkem zobrazovací me-
tody a nízkým počtem receptorových bodů. Tepelná vydatnost spalin se podílí na
velikosti efektivní výšky zdroje, pro nižší hodnotu Qs je efektivní výška také nižší
a z nižšího komína jsou vyšší přízemní koncentrace znečištění. Změna stavební
výšky zdroje je viditelnější než změna Qs, protože ve výpočtu vznosu vlečky je
Qs umocněno na 1/4. Na obrázku 5.4 lze dobře pozorovat změnu směru větru
z výškou (1◦ na 25 m výšky). Rychlost proudění má také nezanedbatelný vliv
na množství imisí, při vyšších rychlostech se nečistoty lépe rozptylují viz. obrá-
zek 5.5. Celkově největší vliv na hodnoty přízemních koncentrací znečištění mají
třídy stability. Oblast s vyšší přízemní koncentrací nečistot je největší při 1. třídě
stability (superstabilní). Naopak maximální hodnota přízemní koncentrace zne-
čištění byla určena při 5. třídě stability (konvektivní) ale na velmi malé ploše.
Nejlepší rozptylové podmínky jsou při této třídě stability (viz. obrázek 5.6 a 5.7).
Tvar vlečky je znázorněn na obrázku 5.8 pro liniový zdroj a na obrázku 5.9 pro

plošný zdroj při východním proudění. Obrázek 5.10 zobrazuje vlečku tří zdrojů
pro východní vítr, bodový zdroj se nachází v bodě [18 000, 10 000], liniový zdroj
v bodě [14 000, 16 000] a plošný zdroj v bodě [10 000, 5 000]. Pro hypotetický roční
průměr proudění (pro větrnou růžici) je vlečka od těchto tří zdrojů vyobrazena
na obrázku 5.11.
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KAPITOLA 5. Výsledky modelu
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Obrázek 5.1: Vlečky bodového zdroje pro různé hodnoty Q

20



KAPITOLA 5. Výsledky modelu
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Obrázek 5.2: Vlečky bodového zdroje pro různé hodnoty Qs
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KAPITOLA 5. Výsledky modelu
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Obrázek 5.3: Výřez vleček v blízkosti bodového zdroje
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KAPITOLA 5. Výsledky modelu
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Obrázek 5.4: Vlečky bodových zdrojů pro jejich různé stavební výšky
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Obrázek 5.5: Vlečky bodových zdrojů pro různé rychlosti větru
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KAPITOLA 5. Výsledky modelu
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Obrázek 5.6: Vlečky bodových zdrojů pro různé třídy stability
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KAPITOLA 5. Výsledky modelu
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Obrázek 5.7: Vlečky bodových zdrojů pro různé třídy stability
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KAPITOLA 5. Výsledky modelu
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Obrázek 5.8: Vlečka liniového zdroje pro východní vítr
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Obrázek 5.9: Vlečka plošného zdroje pro východní vítr
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KAPITOLA 5. Výsledky modelu
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Obrázek 5.10: Vlečka pro bodový, liniový, plošný zdroj pro východní proudění
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KAPITOLA 5. Výsledky modelu
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Obrázek 5.11: Vlečka pro bodový, liniový, plošný zdroj pro více směrů proudění
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Závěr

V této práci byl popsán princip gaussovského disperzního modelu, pro bodové,
liniové a plošné zdroje emisí. Byl vytvořen jednoduchý gaussovský model v pro-
gramovacím jazyku Fortran, který je na přiloženém CD (GAUSS.EXE). Výsledky
modelu při různých vstupních parametrech byly diskutovány v kapitole 5 a byly
zobrazeny pomocí programu Surfer 8. Gaussovské modely jsou vhodné pro ur-
čování průměrných koncentrací znečištění za delší časové období. Můžou určit,
který ze zdrojů znečištění se nejvíce podílí na imisní zátěži v daném receptorovém
bodě. Jsou vhodné pro rychlé odhadnutí dopadu havárií, protože jsou nenáročné
na vstupní údaje.
Přestože by se mohlo zdát, že otázka gaussovských modelů už byla vyčer-

pána, najdou se i v současné době články zabývající se lepší parametrizací zdrojů
(např. [7]).
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