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Motivace k vývoji aplikace

● Současnost: 
– Komerční aplikace SYMOS´97 (Idea-Envi) 

pro OS Windows

● Hlavní idea: 
– multiplatformní opensource aplikace 

implementující metodiku SYMOS´97



K čemu slouží modelování 
znečištění ovzduší?

● Tvorba rozptylových studií

– Předpokládaný vliv navrhovaných zdrojů na 
úroveň znečištění

– Mezilehlé hodnoty v imisních mapách

– Podíly konkrétních zdrojů na znečištění



Co je SYMOS´97?

● SYstém MOdelování Stacionárních zdrojů

● ČHMÚ 1998

● Závazná podle zákona pro výpočet rozptylu 
znečišťujících látek v ovzduší v ČR



Co SYMOS´97 umožňuje?
● Výpočet znečištění plynnými částicemi a prachem

– Maximální krátkodobé koncentrace
– Průměrné roční koncentrace
– Doby překročení zvolených koncentrací

● Bodové, liniové a plošné zdroje
● Výpočet pro hustou síť bodů
● Rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke 

třídám stability ovzduší
● Průběh terénu
● Omezení: 
– Zástavba
– nad 100 km od zdroje
 



Vstupní a výstupní data
● Vstupní:
– Data o zdrojích (poloha, výška komína, množství látky, 

teplota a rychlost spalin,...)
– Data o terénu 
– Meteorologická data (větrná růžice)
– Referenční body (body pro které probíhá výpočet)
– Imisní limity

● Výstupní:
– Referenční body s vypočtenými hodnotami 

koncentrací



Role aplikace OpenSymos



Diagram případů užití



Diagram tříd



Technologie implementace
● Desktop aplikace, napsána v Pythonu
● Python knihovny:
– GDAL/OGR: práce s prostorovými daty
– NumPy, SciPy a Math: matematické operace
– Tkinter: Grafické uživatelské rozhraní

● Formáty vstupních dat: XML, ASCII grid
● Formáty výstupních dat: GML, SHP



Funkčnost OpenSymos
● Výpočet znečištění ovzduší z bodových 

zdrojů pro plyn nebo prach:
– Maximálních krátkodobých koncetrací 
– Průměrných ročních koncentrací 
– Dob překročení zvolených koncentrací 

● Data z větrné růžice
● Pravidelná síť referenčních bodů
● Rovinný nebo zvlněný terén
● Výsledky GML, SHP
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Testování aplikace
● Správnost implementace
– (Porovnání výsledků OpenSymos a SYMOS´97 Idea-Envi)
– Rovinný terén – téměř absolutní shoda výsledků
– Zvlněný terén – výsledky se liší, dáno rozdílnými 

algoritmy pracujícími nad terénem

● Časová náročnost výpočtů
– Řády desítek sekund až minut
– Zvyšuje se s rostoucím počtem zdrojů, referenčních 

bodů a s vyšším rozlišením gridu



Závěr
● Implementace: 
– výpočet pouze pro bodové zdroje

● Výsledky korektní pro situaci modelování v 
rovinném terénu

● Modelování ve zvlněném terénu výsledky 
odlišné

● Aplikace multiplatformní, testováno Ubuntu 
10.10 a Windows 7
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