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Przedmowa 

W ostatnich kilkunastu latach nastąpiła prawdziwa rewolucja komputerowa, 
kt ra objawiła się niesłychanie szybkim rozwojem nie tylko sprzętu komputerowego, 
ale także oprogramowania. Postęp w tym zakresie dotyczył zar wno rozwiązań 
systemowych, jak i og lnych program w użytkowych. Na szczeg lną jednak uwa-
gę zasługuje powstanie oprogramowania specjalistycznego, w tym do opracowań 
statystycznych, kt re ciągle jest rozwijane i doskonalone. Obok specjalistycznych 
pakiet w statystycznych (np. Statgraphics, SPSS, Statistica) r wnież inne programy, 
w tym tzw. arkusze kalkulacyjne, posiadają wbudowane algorytmy do r żnego rodzaju 
obliczeń statystycznych. 

Klimatologia w zasadzie od początku swego istnienia wykorzystuje w bardzo 
szerokim zakresie statystykę: od prostych charakterystyk po wyrafinowane obliczenia 
wielowymiarowe. Wspomnianemu rozwojowi komputeryzacji nie towarzyszył jednak 
analogiczny wzrost poziomu wiedzy statystycznej wśr d klimatolog w – użytkow-
nik w specjalistycznego oprogramowania. Świadczą o tym choćby podręczniki 
dotyczące zastosowania statystyki w badaniach hydrometeorologicznych, z kt rych 
najnowsze zostały wydane kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat temu (Karczmarek 
1970, Pruchnicki 1987), nie wspominając o innych bardziej og lnych (Jokiel, 
Kostrubiec 1981, Gregory 1970). Nowszych opracowań tego typu niestety brak. 
Powstała więc paradoksalna sytuacja, w kt rej przy braku solidnych podstaw staty-
styki matematycznej, nie wspominając już o jej głębszym rozumieniu, istnieje cały 
szereg gotowych do wykorzystania, zaawansowanych procedur w ramach istnieją-
cych program w statystycznych. Sytuacja taka powoduje, że wielu użytkownik w, 
w tym student w, sięga do oprogramowania statystycznego bez właściwego przy-
gotowania teoretycznego. 

Celem niniejszej monografii jest przegląd metod statystycznych najczęściej ostat-
nio stosowanych w klimatologii, kt re możliwe są do wykorzystania poprzez dostępne 
na polskim rynku oprogramowanie. Jednocześnie przegląd ten zawiera, obok og lnego 
opisu danej metody, najważniejsze doświadczenia i płynące stąd wnioski poszczeg l-
nych badaczy. Niekt rzy autorzy zwracają też uwagę na r żne zagrożenia i niebezpie-
czeństwa jakie stwarza bezkrytyczne wykorzystanie poszczeg lnych procedur oblicze-
niowych. Autorzy wszystkich prac starali się je napisać w spos b prosty i przystępny tak, 
by nawet osobom nie znającym poszczeg lnych metod statystycznych przybliżyć ich 
problematykę, łącznie z zaletami i wadami. Jednym z cel w niniejszej monografii jest 
ponadto wskazanie przyszłym, mało jeszcze doświadczonym badaczom, możliwości 
jakie niesie ze sobą wykorzystanie poszczeg lnych metod i procedur statycznych, 
a zarazem zagrożeń jakie stwarza ich bezkrytyczne stosowanie. Niniejsza publikacja 
adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorc w, na czele ze studentami początkowych 
lat r żnych specjalizacji nauk geograficznych, nie tylko klimatologii, gdzie stosuje się 
podobne algorytmy analizy czasowo−przestrzennej. 
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Publikację otwiera rozdział autorstwa S. Węglarczyka, kt ry wprowadza Czy-
telnika w rozważania na temat statystyki i jej roli w badaniach przyrodniczych. Obok 
bezsprzecznych zalet autor zauważa także zagrożenia, jakie stwarza bezkrytyczne jej 
stosowanie. Niekt re terminy statystyczne bardzo często są niepoprawnie rozumiane 
i interpretowane. 

W opracowaniu szczeg lna uwaga zwr cona jest na zagadnienie analizy szereg w 
czasowych, kt re w klimatologii wydaje się być jednym z najważniejszych do rozwiąza-
nia. Chcąc bowiem właściwie przedstawić zmiany i zmienność klimatu, opr cz danych 
trzeba posiadać właściwe metody i narzędzia ich analizy. Temu zagadnieniu poświęco-
na jest cała pierwsza część niniejszego tomu zatytułowana Zmienność i okresowość. 
W jej skład wchodzą trzy prace. Pierwsza z nich autorstwa J. Wibig przedstawia metody 
wygładzania („filtrowania”) ciąg w klimatologicznych, kt re należą do grupy podsta-
wowych przy analizie zmienności klimatu. Na podstawie ł dzkiej serii temperatury 
powietrza autorka omawia przydatność wybranych filtr w. Kolejne dwie prace doty-
czą badania okresowości w szeregach klimatologicznych. K. Fortuniak daje przegląd 
metod służących poszukiwaniu okresowości w seriach klimatologicznych wydzielając 
metody: fourierowskie, maksymalnej entropii, analizy falkowej. Autor konstatuje, że 
ze względu na duży szum klimatologicznych szereg w czasowych poszukiwanie ich 
okresowości nie jest zadaniem łatwym. Przykład zastosowania analizy falkowej w 
odniesieniu do warszawskiej serii temperatury powietrza podaje natomiast w swojej 
pracy M. Feliks. Autor zwraca uwagę, że analiza falkowa jest metodą dokładniejszą 
niż dotychczas stosowane np. analiza fourierowska. 

Druga część niniejszego tomu została poświęcona zagadnieniom analizy prze-
strzennej oraz klasyfikacji i typologii. W poszczeg lnych rozdziałach przedstawiono 
wybrane aspekty modelowania przestrzeni w badaniach klimatologicznych. Z. Ustrnul 
zaprezentował możliwości zastosowania narzędzi Geograficznych System w Infor-
macyjnych do konstrukcji map klimatycznych. Zwr cono uwagę na dob r właściwej 
metody interpolacji przestrzennej, kt ra w dużym stopniu decyduje o dokładności 
mapy. Stwierdzono, że najlepsza nawet metoda interpolacji nie zastąpi jednorod-
nych danych wyjściowych o odpowiednio gęstej rozdzielczości przestrzennej. Z kolei 
M. Marosz omawia problem zastosowania sztucznych sieci neuronowych do klasy-
fikacji zjawisk klimatycznych. Na przykładzie pola wirowości ruchu powietrza nad 
obszarem europejsko−atlantyckim przeprowadza ich klasyfikację z wykorzystaniem 
algorytmu Kohonena, jednej z metod sieci neuronowych. Kolejne rozdziały podejmują 
problematykę szerokiego i dyskusyjnego w klimatologii, i całej zresztą geografii fizycz-
nej, zagadnienia klasyfikacji i typologii. M. Nowosad stosując jedną z metod filtrowania 
rozważa ciąg występowania poszczeg lnych typ w cyrkulacji, kt re następnie grupuje 
w tzw. sezony cyrkulacyjne. Autor zwraca uwagę na konieczność jednoczesnego za-
stosowania r żnych filtr w w przypadku, gdy wyniki po uwzględnieniu tylko jednego 
z nich mogą podlegać dalszej transformacji. Grupowaniu poświęcone są dwie prace: 
J. Gabały oraz A. Bokwy, kt rych autorzy zastosowali analizę skupień. J. Gabała 
wydzielił dla Tarnowa kompleksy pogodowe sprzyjające wysokim i niskim stężeniom 
zanieczyszczeń powietrza. A. Bokwa natomiast opracowała na podstawie wieloletniej 
serii badań mezo− i mikroklimatycznych typologię dziennego przebiegu pionowych 
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gradient w temperatury powietrza w przygruntowej warstwie powietrza. Analizę 
skupień uwzględnia też w swojej pracy K. Jarzyna, kt ry dzieli się doświadczeniami 
z wykorzystania kilku metod statystycznych do określenia warunk w dyspersji 
zanieczyszczeń powietrza nad Krakowem. Autor zwraca między innymi uwagę 
na częstość i prawdopodobieństwo warunkowe, kt re to miary są niekiedy niedo-
ceniane we wsp łczesnych badaniach klimatologicznych. Ostatni z prezentowanych 
tekst w, autorstwa B. Chojnickiego, M. Urbaniaka i J. Olejniczaka, dotyczy określenia 
wpływu dw ch typ w powierzchni na modyfikację pola wiatru. Autorzy wykorzystu-
jąc szczeg łowe pomiary mikroklimatyczne wiatru zwracają uwagę na rolę rodzaju 
uprawy w kształtowaniu składowych wiatru. Praca ma duże praktyczne znaczenie 
w agrometeorologii. 

Niniejsze opracowanie jest pokłosiem klimatologicznych warsztat w staty-
stycznych, kt re w maju 2003 roku zostały zorganizowane przez Instytut Geografii i 
Gospodarki Przestrzennej UJ na Stacji Naukowej tegoż Instytutu w Gaiku–Brzezowej 
koło Dobczyc, z inicjatywy A. Bokwy. Zaprezentowane w czasie ich trwania refe-
raty dały asumpt do powstania niniejszego tomu. Jego redaktorzy żywią nadzieję, 
że publikacja wywoła dyskusję w środowisku polskich klimatolog w na temat zar wno 
wykorzystania, jak też nauczania przedstawionych metod statystycznych. 

Na koniec niżej podpisani pragną serdecznie podziękować Dyrekcji Instytutu 
Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego za przychylność 
i pomoc w wydaniu tego tomu. Największe wszakże podziękowania składamy wszyst-
kim Autorom, kt rzy wykazali niezwykłą dyscyplinę i zaangażowanie w przygotowanie 
niniejszej publikacji. Słowa uznania należą się też recenzentom za niezwykle rzetelne 
i wnikliwe uwagi na temat poszczeg lnych rozdział w. 

Kraków, maj 2004 r.                                        Anita Bokwa, Zbigniew 
Ustrnul 
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Stanisław Węglarczyk 

Wybrane problemy stosowania metod statystycz-
nych 

Są trzy rodza e kłamstw: kłamstwa, 
cholerne kłamstwa i statystyki. 

Mark Twain albo Beniamin Disraeli 
(tylko Pan Bóg wie kto naprawdę) 

1. Wstęp 

Zakres zastosowań probabilistyki, a w szczególności statystyki jako eks 
perymentalnego narzędzia wnioskowania, stale się poszerza. Istnieją ku temu 
co najmniej dwa powody. Jeden z nich – można go nazwać teoretycznym – jest 
nadal pewnym zaskoczeniem związanym z poszerzaniem się obszaru niepewności. 
Okazuje się, że znane od dawna deterministyczne równania rządzące np. dynamiką 
atmosfery, są dla pewnych zakresów parametrów niezwykle czułe na zmianę war 
tości tych parametrów, co prowadzi do niemożności tworzenia sensownej predykcji 
deterministycznej (zob. np. Schuster 1995). Drugi powód to zapoczątkowana około 
połowy wieku temu rewolucja w przetwarzaniu danych związana z komputerami. 
Możliwości jakie dają komputery pozwoliły z jednej strony na wydatne poszerzenie 
bazy pomiarowej (m.in. poprzez satelity, automatyczne stacje pomiarowe), a z dru 
giej – na stosowanie pewnych metod przetwarzania danych silnie związanych ze 
statystyką, jakie byłyby niemożliwe do szerszego stosowania przedtem. 

Łatwość korzystania z ogólnie dostępnych narzędzi przetwarzania danych, 
głównie narzędzi statystycznych, oprócz niewątpliwych i nie do przecenienia zalet, 
prowadzić może i prowadzi – szczególnie w warunkach niewystarczającego krytycy 
zmu badawczego – do prymatu narzędzi nad podmiotem narzędzia tego używającym 
i do nadzwyczajnej proliferacji modeli, co w jakimś sensie już się dzieje. Pro 
blem ten widział już przed prawie dwudziestoma laty Klemeš (1986), nazywając 
go mathematistry i zalecając staranny wgląd w istotę badanego zagadnienia. Dzisiaj, 
w dobie powszechnego stosowania komputerów osobistych i dostępnego powszech 
nie oprogramowania, problem ten nabiera szczególnego znaczenia a statystyka, 
jako najczęstsze narzędzie używane w badaniach naukowych, jest szczególnie na 
to narażona. Posiadanie pewnego zbioru danych empirycznych umożliwia bowiem 
tworzenie dowolnej liczby modeli empirycznych (statystycznych), które niekoniecznie 
cokolwiek wyjaśniają w takim sensie, w jakim jest to na ogół oczekiwane od podejścia 
naukowego. 
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Z kolei probabilistyka, a w szczególności statystyka, zawierają wiele ważnych 
pojęć nie całkiem jasnych, określanych różnymi terminami, lub wieloznacznych bądź 
mylących, co rozpowszechnia bogata literatura zarówno podręcznikowa, jak i publi 
kacje badawcze. Nieświadomość tego faktu może poważnie utrudniać lub czasami 
wręcz uniemożliwiać poprawne wnioskowanie statystyczne. Dotyczy to m.in. testów 
statystycznych, których moc weryfikacji jest mniej rozstrzygająca, niż na ogół się sądzi. 

Celem niniejszej pracy jest dyskusja tego typu problemów związanych z podstawa 
mi poznawczymi statystyki z nadzieją, że okaże się ona pomocna w rozważnym korzy 
staniu z metod statystycznych. Należy bowiem mieć na uwadze, że metody te pozwalają 
na wykrywanie wzorców niekoniecznie istniejących w rzeczywistości, a więc – zgodnie 
ze starożytną sentencją praemonitus praemunitus – świadomość takiej możliwości 
powinna zmniejszyć możliwość porażki. 

 . Metody badania rzeczywistości oraz zasada niedookre-
śloności 

Za Encyklopedią Multimedialną PWN (2000) przyjmijmy, że nauka to „dzia-
łalność badawcza zmierza ąca do obiektywnego, zasadnego i uporządkowanego 
poznania rzeczywistości oraz wytwór te  działalności”. Przyjmijmy dalej, że definicja 
ta jest na tyle oczywista, że nie wymaga żadnych dodatkowych objaśnień (co oczywi 
ście nie jest prawdą, ale dla celów niniejszego tekstu jest wystarczające). Działalność 
tę – w sposób przybliżony – można podzielić na badania teoretyczne oraz badania 
empiryczne, jak to schematycznie zostało ujęte na ryc.1. 

Ryc.1. Możliwe relacje pomiędzy rzeczywistością a jej opisem 
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Podejście teoretyczne (dedukcyjne) oznacza przyjęcie z góry pewnej struktury 
badanego fragmentu rzeczywistości lub, inaczej mówiąc, przyjęcie pewnego mode 
lu tegoż fragmentu. Model ten czasami tłumaczy rzeczywiste zjawiska lub procesy 
w kategoriach przyczynowo−skutkowych, a czasami je tylko naśladuje. Stworzony 
model nie tylko może pełnić rolę eksplikacyjną (objaśniać rzeczywistość), ale także 
może zostać wykorzystany do uzyskiwania pewnych danych ilościowych, np. do 
symulacji lub do predykcji, która może dotyczyć zarówno przeszłości (rekonstrukcja, 
postgnoza) jak i przyszłości (prognoza). 

Podejście empiryczne (indukcyjne) jest w swoich założeniach skromniejsze, 
jakkolwiek pewna wizja rzeczywistości jest konieczna po to, by pytania stawiane 
poprzez pomiar i otrzymywane za jego pomocą odpowiedzi znajdowały się w tych 
samych jednolitych ramach. Oznacza ono stopniowe dochodzenie do pewnego obrazu 
rzeczywistości poprzez doświadczenie. Zachodzi oczywiste a istotne pytanie na ile 
sformułowany w końcu model jest zdeterminowany badaniami empirycznymi. Wydaje 
się, że nie zawsze jest tutaj wystarczająco uświadamiany fakt, że te same wyniki badań 
empirycznych mogą być dobrze tłumaczone przez różne teorie. Fakt ten – nazwany 
zasadą niedookreśloności (undetermination principle1) (Życiński 1993) – oznacza, 
że doświadczenie nie wyznacza jedynie prawdziwego opisu rzeczywistości. Poważną 
konsekwencją uznania tej zasady jest to, że doświadczenie nie może być rozstrzyga 
jącym dowodem prawdziwości badanej teorii, może ją jedynie wspomagać. 

3. Niepewność a rachunek prawdopodobieństwa 
i statystyka matematyczna 

Problem opisu rzeczywistości staje się bardziej skomplikowany, gdy ma on 
uwzględniać niepewność. Ogólnie można mówić o niepewności na poziomie wyboru 
modelu, niepewności na poziomie oszacowania parametrów wybranego modelu oraz 
niepewności na poziomie pomiaru. Zwykle nie ocenia się liczbowo tej pierwszej, głównie 
z powodu trudności, na jakie taka ocena napotyka. Niepewność druga, tj. niepewność 
modelu powstająca wskutek niepewności jego parametrów, jest oceniana najczęściej 
(często jest ona minimalizowana przez wybór odpowiednich wartości parametrów), 
natomiast niepewność pomiarowa – choć na ogół łatwa do ilościowego określenia 
– jest często zaniedbywana i nie jest brana pod uwagę. 

Uwzględnienie niepewności w opisie rzeczywistości oznacza przeważnie 
wykorzystanie podejścia probabilistycznego. W kategoriach ryciny 1, podejście 
dedukcyjne uwzględniające niepewność oznacza stosowanie modeli probabilistycz 
nych, a podejście indukcyjne – stosowanie metod statystyki matematycznej, czyli 
wykonywanie szeroko rozumianych pomiarów i analizę uzyskanych wyników. Godzi 
się tutaj przypomnieć, że rachunek prawdopodobieństwa opisuje badaną wielkość 
(zmienną losową) bez wykonywania doświadczenia losowego (dostarcza modeli 

1„żaden zespól danych empirycznych nie określa w sposób jednoznaczny interpretacji teoretycznej, która 
jest w stanie wyjaśnić te dane”. 
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zjawisk/procesów), natomiast statystyka matematyczna opisuje badaną wielkość 
na podstawie wyników wielokrotnie wykonanego doświadczenia losowego (czyli na 
podstawie tzw. próby losowej). Warto też mieć na uwadze, że parametry modelu 
probabilistycznego są często utożsamiane w wartościami rzeczywistymi a metody 
statystyczne dostarczają szacunkowych wartości tych wielkości. Jeśli np. tworzymy 
model pomiaru pewnej stałej wielkości, to zwykłe utożsamiamy prawdziwą wartość 
tej wielkości z wartością oczekiwaną EX zmiennej losowej X (rozumianej jako zbiór 
wszystkich możliwych wyników pomiaru; zwykle też przyjmuje się normalny rozkład 
tej zmiennej), której odpowiada nieskończenie wiele różnych wartości pomiaru. 
Innymi słowy, rachunek prawdopodobieństwa daje jedną wartość, statystyka mate 
matyczna natomiast – nieskończenie wiele oszacowań tej wartości. 

Nie ma wątpliwości, że – chociaż w różnym stopniu – niepewność jest obecna 
praktycznie wszędzie, toteż praktycznie każdy opis powinien ją uwzględniać. Jed 
nakże, gdy z powodu niejasnych i najprawdopodobniej również skomplikowanych 
powiązań przyczynowo−skutkowych, badacz – aby uzyskać jakiś wgląd w problem 
– jest praktycznie skazany na pomiar, wtedy podejście statystyczne jest z reguły je 
dynym środkiem uzyskania informacji. Wydaje się, że wiele problemów klimatologii 
jest właśnie tego typu. 

Podejście empiryczne oznacza pomiar, a więc tworzenie pewnych zbiorów da 
nych, które następnie, wraz z przyjętymi założeniami, będą podstawą wnioskowania, 
niekoniecznie statystycznego, o badanym problemie. Stąd ważna jest świadomość 
posiadania lub nieposiadania przez ten zbiór pewnych charakterystyk. W przypad 
ku podejścia statystycznego zbiór ten nazywany jest próbą losową i tak będzie on 
zwany w dalszym ciągu niniejszego tekstu. Próba losowa jest pewnym podzbiorem 
(w ogólności wielowymiarowym) zbioru możliwych wyników pomiaru nazywanym 
w statystyce (wielowymiarową) zmienną losową (można go też nazywać populacją). 

Podstawową konieczną charakterystyką próby losowej jest jej reprezentatyw-
ność. Termin ten oznacza, że próba ta zawiera istotne informacje o zmiennej losowej, 
pozwalając wnioskować o własnościach tej zmiennej. Niestety, reprezentatywność 
próby jest na ogół postulowana i nie podlega weryfikacji. W większości zastosowań 
przyrodniczych przyjmuje się, że własność ta będzie zachowana jeśli zapewnimy 
próbie losowość. 

Znaczenie terminu losowy (użyteczne synonimy: przypadkowy, stochastyczny) 
nie jest jasne. Cramér (1958) wręcz twierdzi, że nie można podać dokładnej definicji 
tego określenia. Hooke i Shaffer (1969) uważają, że losowy to (i) zawierający element 
przypadkowości i (ii) pochodzący z rozkładu równomiernego. Można powiedzieć, 
że w ogólnym sensie losowy oznacza bez wzorca lub celu lub nieprzewidywalny, 
natomiast w sensie szczegółowym znaczenie tego słowa zależy od konkretne 
go problemu. Przykładem mogą być tutaj testy losowości, gdzie znaczenie tego 
terminu zależy od postaci formułowanej hipotezy lub hipotezy alternatywnej 
i najczęściej oznacza, iż testowana próba losowa pochodzi z populacji jednorodnej, 
a sama próba losowa jest próbą prostą. Praktycznie wyraża się to przez testowanie 
braku trendu lub wahań cyklicznych. Można tu wymienić testy autokorelacji, testy 
kombinatoryczne (uporządkowania), korelacji rangowej czy testy białości ciągu 
(Zieliński 1979; Domański 1990). 
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4. Pojęcie często źle interpretowane: zależność 
Terminem, który w statystyce jest często jest rozumiany niewłaściwie, jest za-

leżność (używana na ogół bez bardzo przydatnego określnika stochastyczna) dwu 
lub więcej zmiennych, której funkcyjnym wyrazem jest regres a zmiennych. 

Zależność w sensie statystycznym jest brakiem niezależności, która w przypadku 
dwu zmiennych X, Y może zostać wyrażona np. w ten sposób: dla każdej pary wartości 
(x, y) tych zmiennych zachodzi równość P(Y<y|X=x) = P(Y<y) (zapis |X=x oznacza 
„pod warunkiem, że X=x”) a więc, że prawdopodobieństwo dotyczące zmiennej Y nie 
zależy od wartości przyjmowanych przez zmienną X. Wniosek z tego jest taki, że istnie 
nie zależności stochastycznej dwu zmiennych oznacza, że rozkład prawdopodobieństwa 
jednej z nich zależy (w sposób funkcyjny) od wartości przyjmowanych przez drugą. 

Pojęciem pokrewnym zależności stochastycznej, a stosowanym niezwykle często, 
jest korelac a zmiennych, która w sensie statystycznym oznacza związek zmiennych 
słabszy niż zależność stochastyczna, gdyż niezależność zmiennych oznacza brak ko 
relacji. Nie jest jednak na odwrót: zmienne skorelowane nie muszą być niezależne. 
Należy przy tym pamiętać, że badając zależność najczęściej badamy właśnie kore 
lację oraz że najczęściej jest to korelacja liniowa, a więc dość szczególny przypadek 
współzależności. Liczbową miarą korelacji jest współczynnik korelacji, który często 
bywa również miarą współzależności zmiennych. 

Konsekwencją zależności zmiennych w podanym wyżej przykładzie dwu 
zmiennych X, Y jest istnienie zależności średniej warunkowej (a dokładnie wartości 
oczekiwanej), E(Y|x), zmiennej Y od wartości zmiennej X. Zależność tę nazywamy 
regres ą zmiennej Y względem zmiennej X (jeśli X to zmienna losowa) lub x (jeśli x 
to zwykła zmienna, najczęściej czas). 

Zadziwiające niezrozumienie istoty zależności i regresji można znaleźć nawet 
w podręcznikach, gdzie pojęcia te są rozumiane czasami jako relacje przyczynowo 
−skutkowe. Przykładem może być Norcliffe (1986), który na str. 182 pisze: „o ile 
w regresji zakłada się zależność przyczynową miedzy X i Y o tyle w korelacji 
zakłada się asocjacje”. Oba te zdania – zarówno nadrzędne jak i podrzędne 
– wprowadzają czytelnika w błąd, a zdanie pierwsze szczególnie. Rzecz bowiem nie w 
tym, co zakłada się w regresji (nie ma to żadnego znaczenia dla stosowanej metody 
statystycznej), a w tym, co regresja oznacza. W świetle tego, co powiedziano wyżej, 
zależność stochastyczna (a przez to regresja) oznacza tylko współzmienność badanych 
zmiennych. A współzmienność oznacza wyłącznie synchroniczność realizacji (wartości) 
badanych zmiennych i nic poza tym. Inną sprawą jest natomiast przyczyna tej współ 
zmienności, która jest w ogólności trojaka: (i) współzmienność jest efektem przypadku 
(a więc tylko synchroniczność, nic więcej, nie ma przyczyny); (ii) współzmienność 
jest skutkiem działania ukrytej zmiennej rządzącej obiema badanymi zmiennymi; 
(iii) współzmienność jest wynikiem zależności przyczynowo−skutkowej badanych 
zmiennych. Należy wyraźnie podkreślić, że statystyka w żaden sposób nie rozstrzy 
ga o przyczynowości czegokolwiek – problem ten leży w ogóle poza matematyką i 
należy do jej interpretacji. 

W przypadku, gdy badane są związki pomiędzy więcej niż dwoma zmiennymi, 
problem się komplikuje z powodu szybko rosnącej liczby możliwości oraz wymagań 
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Tab. 1. Rosnąca liczba zmiennych wymaga do pełnej analizy potęgowo rosnącej liczby da 
nych (częściowo za Lindquistem 2002). Za wystarczającą liczebność dwuwymiarowej próby 
losowej przyjęto 30 

dotyczących liczebności próby losowej, co ilustruje tabela 1. 

5. Weryfikacja hipotez statystycznych – wiara w przecięt-
ność 

Procedura testowania hipotez statystycznych polega na (i) przyjęciu prawdziwości 
postawionej hipotezy H0, (ii) zmierzeniu różnicy pomiędzy tym, co daje hipoteza, 
a tym, co daje próba losowa i (iii) stwierdzeniu, czy uzyskana różnica (tzw. wartość 
statystyki testowej) znajduje się w ustalonym wcześniej obszarze krytycznym (lub ina 
czej: obszarze odrzucenia). Ponieważ przyjęte z góry prawdopodobieństwo znalezienia 
się wartości statystyki testowej w obszarze odrzucenia jest małe (zwykle rzędu 5%), 
to uznaje się, że zaistnienie takiego faktu jest wskazówką przeciwko prawdziwości 
hipotezy. Należy pamiętać o słabości logicznej takiego wnioskowania. Fakt znalezienia 
się wartości statystyki testowej w obszarze odrzucenia nie jest równoważny fałszywo 
ści hipotezy H0, bo hipoteza dopuszcza go z góry zadanym prawdopodobieństwem. 
Z kolei, przypadek przeciwny – znalezienia się wartości statystyki testowej poza 
obszarem odrzucenia – nie jest równoważny prawdziwości hipotezy H0, chociaż 
przewidywała go ona z dużym prawdopodobieństwem, bo zgodnie z zasadą niedo 
określoności teorii nie można wykluczyć innej prawdziwości hipotezy. Poprawność 
wnioskowania statystycznego dotyczącego fałszywości badanej hipotezy jest wspie 
rana przyjmowanym implicite założeniem, że pomiar dostarczył wartości typowych, 
tj. bardzo prawdopodobnych. Ponieważ hipoteza H0 uznaje je za mało prawdopo 
dobne, jest fałszywa. 

6. Uwaga na niektóre kryteria jakości: 
każdy może dostać to, co chce 

Statystyka dostarcza wielu kryteriów jakości modelu; często kryteria ilościowe 
jakości (miary jakości modelu) są zamieniane na określenia typu: bardzo dobry, do 
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Ryc. 2. Specjalny współczynnik korelacji Rs w funkcji całkowitego błędu kwadratowego 
CBK dla niektórych wartości współczynnika zmienności CV wraz ze słownymi ocenami 
jakości modelu opartymi na Rs i CBK według pracy Sarma i in. (1973) 

bry, itp. Określenia te należy, jeśli w ogóle, stosować bardzo ostrożnie, zwłaszcza w 
przypadku używania kilku na raz, gdyż łatwo okazać się może, że oceniany model jest 
np. bardzo dobry z punktu widzenia jednego kryterium a nie do przyjęcia z punktu 
widzenia innego. Rycina 2 posłuży tutaj za przykład stosowania dwu kryteriów jakości 
jednocześnie (szczegóły w pracy: Węglarczyk 1998). Istniejące ilościowe oceny jakości 
zostały przez Sarma i in. (1973) przetworzone na oceny słowne bez głębszej analizy 
ich znaczenia. Wynikające stąd konsekwencje są jasno widoczne. 

Jak widać, w skrajnym przypadku model może być jednocześnie bardzo dobry 
i niezadowalający. Oczywiście, nie sposób uciec od ocen tego rodzaju, trzeba jednak w 
każdym przypadku zdawać sobie sprawę na jaką charakterystykę ocenianego modelu 
stosowane kryterium jest czułe. 

7. Podsumowanie 

Stosowanie metod indukcyjnych wnioskowania wymaga stałej świadomości ich 
ograniczeń, szczególnie w przypadku badania problemów o bardzo skomplikowanej 
i słabo rozpoznanej strukturze przyczynowo−skutkowej. Dotyczy to zwłaszcza metod 
statystycznych, które są bardzo często w takich przypadkach stosowane jako główna 
metoda wnioskowania. Należy też mieć na uwadze konieczność wzmocnienia argu 
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mentów statystycznych argumentami pozastatystycznymi, najlepiej przyrodniczymi, 
aby mieć silniejsze poczucie pewności, że rozwiązanie badanego problemu nie jest 
artefaktem lecz faktem. 
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Joanna Wibig 

O filtrowaniu szeregów czasowyc  

1. Wprowadzenie 

Filtrowanie szeregów czasowych ma na celu eliminację oscylacji o wybranych 
częstościach  Zazwyczaj stosuje się tzw  filtry dolnoprzepustowe wygładzające wa-
hania o dużych częstościach, dzięki czemu tendencje długofalowe (czyli o niskich 
częstościach) są lepiej widoczne  

Najbardziej popularne są filtry symetryczne oparte na średniej ruchomej ważonej  
W ogólnym przypadku opisuje je równanie: 

gdzie xj, j=1,   ,n są kolejnymi wartościami szeregu czasowego o liczebności 
n a wj wagami elementów spełniającymi warunek: 

a τ = (2k+1) ∆t, gdzie ∆t jest czasem próbkowania (odstępem w czasie między 
dwoma kolejnymi obserwacjami), nazywamy długością filtru  W przypadku filtrów 
 o wagach symetrycznych spełniony jest dodatkowo warunek: 

O tym, jak średnia ruchoma modyfikuje szereg czasowy, mówi funkcja odpowie-
dzi filtru R, która dla każdej częstości określa stosunek amplitudy sygnału wyjściowego 
do amplitudy sygnału wejściowego  Jeżeli funkcja odpowiedzi filtru dla danej długości 
fali wynosi 1, to taka fala nie jest modyfikowana przez filtr  Jeżeli jest równa 0, to sy-
gnał ulega całkowitemu wygaszeniu  Liczby większe od 0, a mniejsze od 1, oznaczają, 
że amplituda fali ulega zmniejszeniu, czyli sygnał taki jest tłumiony  Jeżeli funkcja 
odpowiedzi dla danej długości fali jest liczbą większą od jedności, to sygnał jest wzmoc-
niony  Wartości ujemne oznaczają, że oprócz zmiany amplitudy zachodzi też zmiana 
fazy cyklu  Dla filtrów symetrycznych może to być tylko przesunięcie o 180o, co 
oznacza, że maksimom fali wyjściowej będą odpowiadały minima fali przefiltrowanej  
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2. Średnia ruc oma nieważona 

Nazywana jest tak, bo wszystkie jej wagi są sobie równe, dla filtru 2k+1 ele-
mentowego wynoszą po 1/(2k+1). Funkcja odpowiedzi takiego filtru ma postać 
(Burroughs 1978): 

Wykres tej funkcji przedstawia rycina 1  Średnia ruchoma nieważona ma co 
najmniej dwie poważne wady  Po pierwsze amplitudy krótkookresowych wahań są 
czasem słabo przez nią tłumione  Ponadto, dla pewnych częstości filtr ten nie tylko 
tłumi wahania (zmniejsza amplitudę), ale także zmienia ich fazę na przeciwną (o 180o 
lub π), ponieważ sin (πτ/T) dla pewnych T przybiera wartości ujemne  Efekt ten 
widoczny jest na ryc  1  Jeżeli szereg czasowy przedstawia oscylację o okresie 11∆t, 
a zastosujemy filtr o długości mniejszej niż 11∆t (ryc  2), to w wyniku filtrowania 
amplituda wahań zmniejszy się (tym bardziej im długość filtru jest bliższa 11∆t), 
ale jeżeli zastosujemy dłuższy filtr, to oprócz osłabienia amplitudy pojawi 
się zmiana fazy: wzrostowi wartości w szeregu wyjściowym odpowiadać będzie spadek 

wartości w szeregu przefiltrowanym  
Jest to bardzo mylący efekt, istotnie 
utrudniający analizę zmienności, 
ponieważ w praktyce nigdy nie 
mamy do czynienia z pojedynczym 
sinusoidalnym sygnałem i nie zawsze 
zdajemy sobie sprawę z odwrócenia 
fazy pewnych cykli  Przykład takiego 
mylącego wygładzenia szeregu poka-
zano na ryc  3 i 4 a  Średnia ruchoma 
nieważona posiada też jedną cenną 
bardzo zaletę (Burroughs 1994)  Gdy 
długość filtru jest dokładnie równa 
długości cyklu, który chcemy wyelimi-
nować, to znika on całkowicie wraz ze 
wszystkimi harmonicznymi, ponieważ 
funkcja odpowiedzi jest równa zeru 
zawsze, gdy τ/T jest liczbą naturalną  
Dlatego filtr ten dobrze nadaje się 
do eliminowania cyklu rocznego  
Jednak wówczas należy zrezygnować 
z analizy cykli krótszych od jednego 
roku, ponieważ fazy niektórych z nich 
mogą zostać odwrócone  

Ryc  1  Funkcja odpowiedzi średniej ruchomej 
nieważonej (linia gruba) i filtru trójkątnego 
(linia cienka) w zależności od ilorazu długości filtru 
τ do długości cyklu T 
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Rys  2  Sygnał wejściowy (linia ciągła) i przefiltrowany (linia kropkowana) średnią ruchomą 
nieważoną o różnej długości 



24 Joanna Wibig

Ryc  3  Sygnały sinusoidalne (linie cienkie) o różnej długości (2, 6, 10 i 14) wraz z warto-
ściami przefiltrowanymi średnią ruchomą nieważoną siedmioelementową (linie pogrubione) 
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Ryc  4  Suma sygnałów A, B, C i D z rysunku 3 z wagami odpowiednio 1,3,1 i 1 (linie cien-
kie) oraz sygnał przetworzony siedmioelementową średnią ruchomą nieważoną (rysunek A 
linia pogrubiona) oraz siedmioelementowym filtrem trójkątnym i dwumianowym (rysunek B 
odpowiednio linia pogrubiona i kropkowana) 

3. Filtr trójkątny 

Jest to filtr symetryczny, którego wagi wyznacza się według prostej zasady 
przedstawionej na rycinie 5  Dla 2k+1 elementowego filtru w układzie współrzędnych 
tworzy się trójkąt równoramienny o wierzchołkach w punktach (−k−1, 0), (k+1,0), 
(0, k+1) i odczytuje kolejne rzędne pi punktów o odciętych od −k do k co 1. 
Łatwo zauważyć, że 
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na tej podstawie można wyzna-
czyć wagi wi (i=−k,  ,k) 

Ryc  5  Schemat do określania wag dla filtru 
trójkątnego siedmioelementowego  Rzędne (kwa-
draciki) punktów o odciętych od –k do k (od –3 
do 3, krzyżyki) stanowią podstawę obliczenia wag 

tak, aby suma wszystkich wag wy-
niosła 1  

Funkcja odpowiedzi filtru trójkątnego 
wyraża się wzorem (Burroughs 1978): 

przedstawia ją cienka linia na ryc  1  

Wartości funkcji odpowiedzi są za-
wsze dodatnie, co oznacza, że filtr 
trójkątny nigdy nie zmienia fazy na 

przeciwną  Jednocześnie wartość zero funkcja odpowiedzi przyjmuje tylko wtedy, gdy 
τ/T jest liczbą parzystą  Oznacza to, że aby wykluczyć całkowicie cykl o długości T 
należy użyć filtru o długości τ=2T  Wydłużanie filtru zawsze wiąże się ze skróceniem 
przefiltrowanego szeregu, co jest zwykle niekorzystne  

4. Filtr dwumianowy 

Wagi filtru dwumianowego są proporcjonalne do wartości współczynników 
rozwinięcia dwumianu Newtona, które dane są wzorem: 

gdzie i=0,...,2k.  tąd obliczamy wagi: 

Funkcję odpowiedzi filtru dwumianowego przedstawia równanie (Burroughs 1978): 

                                       R(T)=cos2k(π∆t/T)  

Na ryc  6 przedstawiono funkcje odpowiedzi trzech filtrów pięcioele-
mentowych: średniej ruchomej nieważonej, filtru trójkątnego i filtru dwu-
mianowego  Łatwo zauważyć, że funkcja ta spada najszybciej w przypad-
ku średnie j  ruchomej  n ieważonej ,  jednak późnie j  oscy lu je  wokół  
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wartości zero, zmieniając w niektó-
rych przedziałach częstości znak na 
ujemny  Funkcja odpowiedzi fil-
tru dwumianowego spada prawie 
tak szybko jak trójkątnego, ale w 
odróżnieniu od tej ostatniej jest funkcją 
nierosnącą  Aby dobrać długość filtru 
dwumianowego można skorzystać 
z informacji, że wartość funkcji od-
powiedzi spada do 50% dla fali 
o  d ł u g o ś c i  r ó w n e j  s z e ś c i u  
odchyleniom standardowym rozkładu 
dwumianowego, a następnie szybko 
dąży do zera (Burroughs 1978)  

Ponieważ odchylenie standardo-
we rozkładu dwumianowego wynosi: 

to, jeżeli przez L oznaczymy granicz-
ną długość fal, które chcemy odfiltro-
wać, otrzymujemy: 

Ryc  6  Funkcje odpowiedzi trzech filtrów 
pięcioelementowych: średniej ruchomej nie-
ważonej (linia pogrubiona), filtru trójkątnego 
(linia kropkowana) i filtru dwumianowego 
(linia cienka) 

Ponieważ k musi być liczbą całkowitą, wybieramy najbliższą nie mniejszą niż 
otrzymana z powyższego równania  

Przedstawione powyżej filtry nazywamy dolnoprzepustowymi, ponieważ tłumią 
oscylacje o dużych częstościach a przepuszczają te o małych częstościach  W pew-
nych przypadkach korzystne może być tłumienie małych częstości a pozostawienie 
wysokich  Wtedy należy korzystać z filtrów górnoprzepustowych (Wibig 1990)  W 
najprostszy sposób można je utworzyć odejmując od szeregu wyjściowego szereg 
przefiltrowany odpowiednim filtrem dolnoprzepustowym  Funkcja odpowiedzi 
takiego filtru równa jest 1−R(T), gdzie R(T) jest funkcją odpowiedzi użytego filtru 
dolnoprzepustowego  

5. Porównanie działania przedstawionyc  filtrów 
na rzeczywisty ciąg średniej temperatury stycznia w Łodzi 
w okresie 1949−1998 

Do szeregu średniej miesięcznej temperatury dla stycznia zastosowano trzy 
filtry 9−letnie: średnią ruchomą nieważoną, filtr trójkątny i filtr dwumianowy  Wyniki 
przedstawia rycina 7  Średnia ruchoma nieważona w wielu przypadkach nie oddaje 
charakteru zmienności, zwłaszcza od drugiej połowy lat siedemdziesiątych przebieg 
uśredniony wydaje się być odwróceniem w fazie szeregu wyjściowego  Filtry trójkątny 



28 Joanna Wibig

 
  

 

  
 

Ryc  7  Średnia miesięczna temperatura stycznia w Łodzi w latach 1949−1998  Wartości 
rzeczywiste oraz przefiltrowane 

i dwumianowy lepiej radzą sobie z wygładzaniem przebiegu sygnału wyjściowego, 
choć i one zawodzą czasem w przypadkach bardzo krótkich wahnięć (np  lata 1985 
−1987)  Filtr dwumianowy silniej od trójkątnego reaguje na maksima i minima 
sygnału wejściowego  

W opracowaniach klimatologicznych spotykamy się czasem z metodą sztucznego 
wydłużania szeregów czasowych  Autorzy zastępują n−elementowy szereg średnich 
rocznych 12*n−elementowym szeregiem 12−miesięcznych średnich ruchomych 
(czyli przefiltrowanych przy pomocy średniej ruchomej nieważonej), uzasadniając 
to koniecznością uzyskania dłużej serii do badania np  współczynników korelacji  
Operacja ta nie przynosi jednak spodziewanych korzyści, ponieważ liczba stopni 
swobody otrzymanego szeregu wyraża się wzorem (Mitchell 1966): 
i w przypadku 12−elementowej średniej ruchomej nieważonej wynosi dokładnie n, 
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czyli równa jest liczbie elementów w wyjściowym szeregu średnich rocznych  Zatem 
operacja nie dała nic oprócz zwiększenia liczby wykonanych obliczeń  

Literatura 
Burroughs W  J , 1978, On running means and meteorological cycles, Weather, 33, 

101−109  

Burroughs W  J , 1994, Weather cycles. Real or Imaginary?, Cambridge University Press  

Mitchell J  W  Jr , 1966, Climatic change, WMO Technical Note No 79. 

Wibig J., 1990, Metody analizy klimatologicznych szeregów czasowych [w:] 
K  Kożuchowski (red ), Materiały do poznania historii klimatu w okresie obserwacji 
instrumentalnych, Wyd  UŁ  

Joanna Wibig 
Katedra Meteorologii i Klimatologii 
Uniwersytet Łódzki 
Łódź 





  

 
 

 

 
 

 

 
  

 

Krzysztof Fortuniak 

Wybrane metody poszukiwania okresowej zmien-
no ci w szeregach klimatycznych 

1. Wstęp 

Problematyka okresowej zmienności w przyrodzie nurtowała ludzi praw 
dopodobnie już od zarania dziejów. Wyraźny rytm roczny i dobowy skłania 
do poszukiwania innych podobnych cykli. Jednym z najbardziej znanych przykładów 
tego typu jest wymieniany już w Biblii cykl siedmioletni, obserwowany również obecnie 
w niektórych seriach klimatycznych. Wraz z rozwojem nowoczesnej nauki pojawiły 
się metody umożliwiające wykrywanie zmienności o charakterze okresowym w sygna 
łach o złożonym charakterze, w których wykrycie wahań tego typu jest trudne przy 
pomocy wizualnej analizy szeregu. Notatki o rozkładzie sygnału na składowe harmo 
niczne można znaleźć już w pracach Newtona (1677) dotyczących spektralnej dekom 
pozycji światła, czy Bernoulliego (1738) i Eulera (1755) o drgających membranach, 
natomiast podstawy analizy spektralnej w obecnym rozumieniu stworzone zostały 
przez Fouriera (1807). Gwałtowny rozwój komputerów, jaki nastąpił w ostatnich latach 
spowodował intensywny rozwój metod numerycznych, w tym metod analizy spektral 
nej. Oprócz nowych algorytmów dekompozycji na składniki sinusoidalne pojawiły się 
metody rozkładu szeregu na inne bazy, włączając empiryczne funkcje ortogonalne. 
W prezentowanym opracowaniu przedstawione zostaną trzy metody obliczania spek 
trum mocy szeregu czasowego: klasyczna metoda fourierowska, metoda maksymalnej 
entropii oraz analiza falkowa. Dwie pierwsze metody obrazują różne podejścia do 
rozkładu szeregu na funkcje sinusoidalne, trzecia jako funkcje bazowe wykorzystuje 
tzw. falki które mają kształt krótkotrwałych impulsów wyraźnie umiejscowionych 
w czasie. Należy zaznaczyć, że celem pracy nie jest analiza teoretycznych podstaw 
przedstawionych metod lecz podanie praktycznych algorytmów poszukiwania okre 
sowości w klimatologicznych szeregach czasowych. 

Podstawowe pojęcie w analizie spektralnej to tzw. spektrum mocy. Wartości 
spektrum mocy mówią jaka część wariancji szeregu (ile energii) przypada na wahania 
o danej częstotliwości f. Jeżeli okresowość o częstotliwości f jest silnie zaznaczona 
w szeregu to spektrum mocy dla tej częstotliwości osiąga duże wartości, jeżeli nato 
miast okresowość ta praktycznie nie występuje to wartości spektrum mocy są bliskie 
zera. Graficzna prezentacja spektrum mocy w funkcji częstotliwości (lub długości 
okresu) pozwala na łatwe zlokalizowanie pików spektrum wskazujących dominujące 
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okresowości. Na wstępie należy również podkreślić różnice między obliczeniem spek 
trum mocy dla dowolnych częstotliwości a rozkładem sygnału na bazę ortogonalną 
(w analizie fourierowskiej są to sinusoidy o częstotliwościach fi=i/N, bardziej ogólnie 
funkcje które są wzajemnie nieskorelowane). W pierwszym przypadku otrzymuje 
się gładkie, wygodne do analizy spektrum, lecz ze względu na wzajemną korelację 
funkcji bazowych rekonstrukcja szeregu jest bardzo kłopotliwa. W drugim przypadku 
spektrum ma kształt łamanej o wartościach obliczonych tylko dla częstotliwości orto 
gonalnych lecz szereg wejściowy może być zrekonstruowany przez proste sumowanie 
sinusoid (lub innych funkcji bazowych) o wyznaczonych amplitudach. Dlatego stoso 
wanie baz ortogonalnych jest szczególnie ważne przy konstruowaniu statystycznych 
modeli analizowanych procesów (np. zmian klimatycznych). 

2. Metody fourierowskie 

Spektrum mocy podaje te same informacje o właściwościach szeregu co funkcja 
autokowariancyjna, jest jednak znacznie wygodniejsze do interpretacji. W badaniach 
szeregów czasowych spektrum obliczane jest zawsze z pewnej próbki (spektrum prób 
kowe) przy domyślnym założeniu, iż jest ono równoważne z spektrum procesu którego 
szereg jest tylko pewną próbką. Istnieją dwie najczęściej stosowane metody obliczania 
spektrum: metoda bezpośrednia i metoda transformacji funkcji autokowariancyjnej. 

Metoda bezpośrednia wywodzi się z wprowadzonego przez Schustera periodo 
gramu (Schuster 1898). Jeżeli przyjmiemy fourierowski model analizowanego szeregu 
{xt}, (t = 1, ..., N=2q+1) w  ostaci: 

gdzie częstości fi
1/N, to estymatory współczynników Ai, Bi otrzymane  o rzez minimalizację błędu 
metodą najmniejszych kwadratów będą równe: 

=i/N są i−tymi składowymi harmonicznymi częstości podstawowej 

, 

Periodogram składa się z q wielkości

gdzie I(fi) nazywamy intensywnością przy częstotliwości f

 ,                     i=1, ... , q, 

i (Box, Jenkins 1983). 
Próbkowe spektrum mocy, I(f), jest uogólnieniem powyższej koncepcji na do 

wolne częstotliwości f z przedziału 0−0,5 cyklu, niekoniecznie będące wielokrotnością 
częstotliwości podstawowej 1/N:

                                            ,  0 ≤ f ≤ 0,5. 

Spektrum próbkowe jest wygodniejszym narzędziem analizy szeregów klimatolo 
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gicznych niż periodogram gdyż pozwala na badanie amplitudy składnika sinusowego 
szeregu również dla częstotliwości f nie związanych harmonicznie z długością szeregu. 
Można pokazać, że spektrum mocy jest związane z funkcją autokowariancyjną, ck, 
poprzez transformatę Fouriera: 

,       0 ≤ f ≤ 0,5. 

riancyjnej w literaturze klimatologicznej często nazywana jest metodą Blackmana i 
Tukeya (1959). Obie metody: bezpośrednia oraz Blackmana−Tukeya, prowadzą do 
identycznych rezultatów i mogą być stosowane zamiennie. Ze względu na efektywność 
algorytmu szybkiej transformaty Fouriera w ostatnich latach większą popularnością 
cieszy się periodogram. 

Łatwo pokazać, że spektrum mocy podaje jaka część wariancji szeregu opisy 
wana jest przez wahania o częstości f. Stosując odwrotną transformację Fouriera 
spektrum mocy otrzymujemy bowiem funkcję autokowariancyjną co dla k=0 daje 
(Jenkins, Watts 1968): 

Metoda estymacji spektrum poprzez transformatę Fouriera funkcji autokowa 

gdzie σ2 − wariancja szeregu. Dlatego przy porównywaniu szeregów o różnych wa 
riancjach często wygodniej jest stosować tzw. funkcję gęstości spektralnej w postaci: 
I(f)/σ2. 

Obliczone z powyższych wzorów spektrum próbkowe nie jest dobrym estymato 
rem rzeczywistego spektrum. Jeżeli bowiem ciąg N danych podzielimy na kilka części 
i policzymy spektrum próbkowe dla każdej części osobno, to nawet jeśli właściwo 
ści szeregu nie zmieniają się w czasie, otrzymane spektra mocy będą się różniły 
dla poszczególnych części (oczywiście jeżeli szereg nie jest „czystą” superpozycją 
wahań o charakterze cyklicznym). Każde z nich jest pewnym przybliżeniem spektrum 
rzeczywistego szeregu. Aby zmniejszyć podobne efekty przy estymacji rzeczywistego 
spektrum procesu w oparciu o pewną próbkę danych stosuje spektrum, P(f), wygła 
dzone funkcją wagową, wk: 

do najpopularniejszych funkcji wagowych należą okna: 

prostokątne: 

Tukeya: 
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Bartletta: 

Parzena:   

Niestety zarówno wybór rodzaju funkcji wagowej, wk, jak i szerokości okna, 
M, jest w dalszym ciągu często wynikiem arbitralnej decyzji badacza. Wraz ze wzro 
stem szerokości okna, M, wrasta liczba wyrazów funkcji autokowariancyjnej użytych 
w obliczeniach. Prowadzi to do zwiększenia rozdzielczości spektralnej, lecz jedno 
cześnie daje mniej stabilne rezultaty gdyż wartości współczynników autokowariancji 
dla dużych przesunięć obliczane będą na podstawie niewielu wyrazów. Wybór M 
powinien być więc kompromisem między pożądaną rozdzielczością a statystyczną 
stabilnością wyników. 

Aby określić, które maksima z występujących w badanym spektrum mocy 
są znaczące statystycznie należy przeprowadzić odpowiednią procedurę testującą. 
W tym celu trzeba najpierw przyjąć teoretyczny model spektrum, a następnie, przyjmu 
jąc hipotezę zerową o równości spektrum teoretycznego i empirycznego, ustalić, czy 
odchylenia są statystycznie istotne. Jako spektrum teoretyczne najczęściej przyjmuje 
się tzw. biały lub czerwony szum. Białym szumem nazywamy spektrum prostokątne 
świadczące o całkowitej przypadkowości odchyleń. Spektrum teoretyczne białego 
szumu, P0, może być estymowane poprzez średnią wartość P(f). Jeżeli kolejne wyrazy 
szeregu silnie zależą od wyrazów je poprzedzających (proces Markowa I rzędu) to 
jako spektrum teoretyczne należy przyjąć czerwony szum, P1(f), charakteryzujący 
się wyraźnym s adkiem wariancji od fal długich ku krótszym: 

gdzie r1 jest współczynnikiem autokorelacji z przesunięciem 1. Można wykazać, 
że funkcja spektralna ma rozkład χ2 podzielony przez liczbę stopni swobody, ν. 
Granice ufności określamy mnożąc teoretyczne wartości spektrum przez wartość 
krytyczną rozkładu χ2 /ν dla założonego poziomu istotności α (najczęściej α=0,05). 
Liczbę stopni swobody, ν, określamy ze wzoru: 

dla wymienionych wyżej funkcji wagowych liczba stopni swobody wynosi odpowiednio: 
N/M (okno prostokątne), 3N/M (okno Bartletta), 8N/3M (okno Tukeya), 3,71N/M 
(okno Parzena). 
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3. Metoda maksymalnej entropii 

Podstawową niedogodnością opisanych powyżej metod jest mała rozdzielczość 
spektralna w przypadku krótkich serii danych. Wady tej pozbawiona jest metoda 
oparta na założeniu, że analizowany szereg, {xi} (i=1,...,N), jest realizacją procesu 
autoregresyjnego rzędu M: 

Można wykazać (Box, Jenkins 1983; Ulrych, Bishop 1975), że spektrum 
mocy takiego procesu dane jest wzorem: 

gdzie aM(k) (k=1,...,M) są współczynnikami procesu atoregresyjnego rzędu M, 

a wartość PM jest określona przez poziom szumu:    

Ponieważ wynik powyższy można uzyskać maksymalizując wartość entropii ze względu 
na nieznane parametry metoda ta najczęściej nazywana jest metodą maksymalnej 
entropii (MESA − Maximum Entropy Spectral Analysis, MEM − Maximum Entropy 
Method). Wyznaczenie spektrum sprowadza się do obliczenia współczynników pro 
cesu autoregresyjnego. Istnieje kilka algorytmów obliczania współczynników aM(k), 
z których do najbardziej znanych należą: 
1) metoda Yule−Walkera (Box, Jenkins 1983), 
2) schemat Burga (Burg 1967), 
3) metoda Barrodale−Ericksona (Barrodale, Erickson 1980). 

W większości są to metody rekurencyjne w których współczynniki aM(k) procesu 
rzędu M oblicza się na podstawie współczynników procesu rzędu M−1 rozpoczynając 
od M=1: 

a (1) → a (1), a (2) → a (1), a (2), a (3) → ⋅⋅⋅ → a (1), a (2), ... , a (M) 1 2 2 3 3 3 M M M

Najszerzej stosowany jest obecnie algorytm Burga. Jak wykazali Barrodale 
i Erickson (1980), algorytm ten niezbyt dokładnie wykrywa częstotliwości w przy 
padku czystych szeregów sinusoidalnych jednak okresowości rzeczywistych szeregów 
klimatologicznych podaje z zadowalającą dokładnością. Określenie współczynników 
aM(k) z wykorzystaniem schematu Burga sprowadza się do wykonania następujących 
obliczeń (za: Brazdil 1985): 

1) Dla M=1 a1(1) dane jest wzorem: 
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2) Dla dowolnego M>1 obliczany jest najpierw wyraz aM(M): 

gdzie:                                                    

a następnie pozostałe wyrazy aM(k), (k=1, ... ,M−1):

                           a (k)=a (k)+a (M)a (M−k). M M−1 M M−1

3) Wartość PM również obliczana jest rekurencyjnie: 

przy czym:                            

Podstawowym problemem przy stosowaniu MESA jest wybór rzędu 
procesu autoregresyjnego (wybór M). Sugerowane są różne wielkości: M=N/2, 
M=N/3, M=2N/ln(2N), lub dowolne M z przedziału (0,2−0,5)N. Bardziej obiektywną 
metodą wyboru M jest określenie rzędu procesu autoregresyjnego jako wartości przy 
której obserwuje się minimum błędu estymacji FPEM (FPE − final prediction error) − 
kryterium Akaike: 

gdzie SM jest sumą kwadratów odchyleń modelu od sygnału: 

Należy jednak zaznaczyć, iż zastosowanie tego kryterium do rzeczywistych 
szeregów klimatologicznych nie zawsze prowadzi do zadowalających rezultatów. 
Często wartość M wyznaczona tą metodą jest stosunkowo mała co daje widmo ubogie 
w szczegóły. Zdarza się również, że funkcja FPEM posiada kilka minimów na tym 
samym poziomie. W praktyce wybór M jest często wynikiem subiektywnej decyzji 
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badacza. Fakt ten stanowi poważną wadę metody maksymalnej entropii. Przy wybo 
rze zbyt dużego M pojawiają się sztuczne piki spektrum nie odpowiadające żadnym 
fizycznym okresowościom. Wybór zbyt małego M pociąga za sobą małą rozdzielczość 
spektralną co prowadzi do nierozróżniania bliskich częstotliwości. Dodatkową wadą 
metody maksymalnej entropii jest brak prostego sposobu określenia istotność staty 
stycznej otrzymanych wyników. Najczęściej stosowane są w tym celu metody Monte 
Carlo, stosunkowo czasochłonne ze względu na dużą liczbę niezbędnych symulacji. 

4. Analiza falkowa 

Przedstawione wyżej metody pozwalają na dokładne wyznaczenie częstotliwości 
regularnych, sinusoidalnych wahań których częstotliwość i amplituda jest niezmienna 
w czasie. Jeżeli jednak sygnał ma kształt pojedynczej fluktuacji trudno uzyskać infor 
mację o umiejscowieniu tej fluktuacji w czasie. Podobnie gdy dominująca częstotliwość 
powoli zmienia się w czasie, charakter tych zmian (szybkość, kierunek, okresowość) 
jest praktycznie niewykrywalny. Stosowanie ruchomej analizy spektralnej w pewnym 
stopniu poprawia wykrywalność zjawisk tego typu lecz wciąż powoduje uśrednianie 
własności spektralnych w pewnym, wybranym przedziale czasu. Ponieważ nieregular 
ne zachowanie się szeregów czasowych jest w naturze bardziej regułą niż wyjątkiem, 

w ostatnich latach rozwinięte zostały metody umożliwiające analizę takich wie 
loskalowych, niestacjonarnych procesów. Jedną z nich jest tzw. analiza falkowa (ang. 
wavelet analysis). Procedura ta wprowadzona została w 1983 r. przez J. Morleta i 
od tego czasu stosowana jest w wielu gałęziach nauki i techniki: sejsmologii, optyce, 
mechanice kwantowej, medycynie, w badaniach turbulencji, chaosu czy właściwości 
fraktalnych. W ostatnich latach metody analizy falkowej zastosowane zostały również 
do badania zjawisk atmosferycznych (Gambis 1992; Kumar, Foufoula−Georgiou 
1993; Gamage, Blumen 1993; Gao, Li 1993; Collineau, Brunet 1993; Meyers i in. 
1993; Weng, Lau 1994; Gollmer i in. 1995; Lau, Weng 1995). Jednym z głównych 
zastosowań analizy falkowej, w których przeważa ona nad metodami klasycznymi 
jest badanie szeregów czasowych. 

Analiza falkowa sprowadza się do rozkładu sygnału czasowego x(t) na bazę, 
którą w przeciwieństwie do analizy fourierowskiej tworzą nie nieskończone funk 
cje sinus i cosinus, lecz ograniczone w czasie struktury − falki − które są zerowe 
(lub asymptotycznie dążą do zera) wszędzie poza pewnym wydzielonym przedziałem 
czasu. Posiadają one ponadto zerową wartość średnią i są całkowalne w kwadracie 
co gwarantuje skończoną energię tych funkcji. Z określenia tego wynika, iż falki 
składają się z reguły z kilku krótkich oscylacji (stąd nazwa) dobrze zlokalizowanych 
w czasie. Rodzinę tych funkcji można zdefiniować na podstawie pewnej bazowej 
funkcji (rzeczywistej bądź zespolonej) y(t) nazywanej „falką macierzystą” lub „falką 
bazową” poprzez transformację:

                                                                                         (1) 

gdzie a jest parametrem dylatacji odpowiadającym za skalę czasową zjawiska 
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− rozciąganie i ściskanie falki bazowej, natomiast b to parametr translacji określający 
położenie falki w czasie. Wykładnik   najczęściej przyjmuje wartości 0,5 lub 1. Wartości 
parametrów a i b mogą być zarówno całkowite jak i ułamkowe. Wartości całkowite 
dają z reguły rozkład na bazę ortogonalną i dzięki temu mogą być wykorzystywane 
do rekonstrukcji sygnału  o rzez transformację odwrotną. W  rzy adku analiz 
klimatycznych wygodniej jest jednak stosować wartości ułamkowe umożliwiające 
le szą analizę kom leksowego charakteru sygnału. Istnieje wiele ty ów falki ba-
zowej. Przykłady najczęściej stosowanych falek bazowych zestawiono w tabeli 1. 

Matematycznie transformacja falkowa s rowadza się do do asowania funkcji 
ya,b(t) zwanych „falkami” do szeregu czasowego x(t) zgodnie z równością: 

Ponieważ funkcja y(t) najczęściej jest funkcją zespoloną, transformacja falkowa 
składa się z części rzeczywistej Re(W ) i urojonej Im(W ) co pozwala na określenie a,b a,b
jej amplitudy, |W |, fazy, arctg[Im(W )/Re(W )], oraz spektrum mocy: |W |2. a,b a,b a,b a,b
Wygodną reprezentacją graficzną funkcji |Wa,b|

2 jest ich zestawienie na płaszczyźnie 
współrzędnych a,b (a – oś OY, b – oś OX). Duże wartości |Wa,b|

2 świadczą dobrym do 
pasowaniu funkcji y do sygnału x(t). Wartości bliskie zera funkcja |W |2 przyjmuje, a,b a,b
gdy falka i sygnał są nieskorelowane. Regularne, quasi−okresowe wahania reprezento 
wane są więc na wykresie przez poziomo ułożone „wzgórza” na dwuwymiarowym wy 
kresie. Dla falki Morleta wartość parametru a − skala czasowa − w zasadzie odpowiada 
długości okresu. Należy jednak pamiętać, iż funkcja ta składa się zaledwie z kilku fluktuacji 
w określonym (proporcjonalnym do a) przedziale czasowym. 

Ocenę statystycznej istotności wyników analizy falkowej wykonywano począt 
kowo przy pomocy metod Monte Carlo. Stosunkowo prosty sposób weryfikacji 
statystycznej istotności rezultatów podany został przez Torrence i Compo (1998). 
Za istotne statystycznie przyjmuje się te wartości spektrum mocy, |Wa,b|

2, które po 
unormowaniu przez kwadrat odchylenia standardowego badanego szeregu, σ2, są 
większe od wartości krytycznej założonego spektrum teoretycznego, P(f): 

gdzie χ2(ν,α) jest wartością rozkładu chi−kwadrat dla założonego poziomu istot 
ności α i ν stopni swobody. Dla falek zespolonych przyjmuje się ν=2, a dla rzeczy 
wistych n=1. W przypadku założenia hipotezy białego szumu spektrum teoretyczne 
jest wartością stałą P(f)=1, a w przypadku hipotezy szumu czerwonego określa je 
wzór podany w metodzie fourierowskiej P(f)= P1(f). 

5. Dane 
Opisane metody zastosowano zarówno do przykładowych szeregów klima 

tologicznych jak i do sztucznie generowanych szeregów czasowych. Jako przykład 
rzeczywistych szeregów klimatologicznych posłużyły średnie roczne wartości tem 
peratury z Warszawy z lat 1779−1990 oraz sumy roczne opadów w Warszawie 
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Ryc. 1. Przebieg wieloletni średniej rocznej temperatury w Warszawie w latach 1779−1990 
oraz rocznych sum opadów w Warszawie w latach 1812−1990 

z lat 1812−1990 (ryc. 1). 
Szeregi sztucznie generowane użyte do analizy to dwa czysto sinusoidalne sy 

gnały o zmiennej długości okresu oraz trzy sinusoidy o różnych amplitudach, na które 
nałożono szum gaussowski (ryc. 2). Pierwszy z badanych to szereg (T1) w którym 
w momencie t=300 następuje skokowa zmiana długości okresu z T=12 na T=36: 

W drugim szeregu (T2) długość okresu zmienia się w sposób ciągły od T=5 do T=42: 

Trzy ostatnie szeregi (T3, T4, T5) są postaci:

                                                                    ,  i=3,4,5 

gdzie ε(t) jest szumem gaussowskim o zerowej wartości średniej i jednostkowym 
odchyleniu standardowym a wartości amplitudy A wynoszą odpowiednio A3=0,50, 
A4=0,25, A5=0,12. 

Analiza pierwszych dwóch z wygenerowanych szeregów służy pokazaniu jak 
opisane procedury reagują na takie zaburzenia w okresowej zmienności badanych 
czynników jak skokowa czy ciągła zmiana częstotliwości. Pozostałe trzy szeregi ilu 
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 Ryc. 2. Sztucznie generowane szeregi czasowe: a) skokowa zmiana długości okresu, 
b) liniowa zmiana długości okresu, c−e) sygnał sinusoidalny o amplitudach odpowiednio 
0,50, 0,25 i 0,12 nałożony na szum gaussowski jednostkowym odchyleniu standardowym 

strują czułość metod na wzrost wartości szumów maskujących rzeczywisty sygnał. 

6. Rezultaty 
Ze względu na porównywalność wyników w analizie przedstawiono funkcję gę 

stości spektralnej, dla uproszczenia w dalszej części nazywanej widmem lub spektrum. 
Analizę rozpoczęto od sztucznie generowanych szeregów czasowych w celu wskazania 
charakterystycznych cech omawianych metod. Ryciny 3 i 4 zawierają widma szeregów 
T1−T5 liczone metodą Blackmana−Tukeya z użyciem M=N/2=250 wyrazów funkcji 



42 Krzysztof Fortuniak

 

 
 

 

 
 
 

              
 
 

             

 

     

autokorelacyjnej. W przypadku szeregu T1 obie częstotliwości zostały poprawnie 
wykryte. Brak jednak jakiejkolwiek informacji, iż w początkowym okresie istnieją tylko 
wahania o okresie T=12, w końcowym tylko wahania o okresie T=36. Chociaż w 
analizowanym przypadku fakt ten łatwo zauważyć, w przypadku rzeczywistych sze 
regów klimatologicznych, w których potencjalne okresowości są maskowane przez 
stosunkowo silne szumy, efekty tego typu mogą prowadzić do błędnych konkluzji 
o istnieniu stabilnych wahań o charakterze okresowym. Widmo szeregu T2 wskazuje, 
iż praktycznie wszystkie okresowości z przedziału T=(5−40) znacznie przekraczają 
wartość czerwonego szumu (RN) i z reguły znajdują się na poziomie wartości krytycz 
nej RN dla 95% przedziału ufności (ryc. 3 b, c). W tym wypadku łatwiej analizować 
wykres stosując skalę logarytmiczną funkcji gęstości spektralnej (ryc. 3 c). Widać wtedy 
wyraźnie, że poza przedziałem 5<T<40 funkcja p(f) szybko spada poniżej poziomu 
szumu. Chociaż przedział dominujących częstotliwości został zlokalizowany popraw 
nie, podobnie jak w poprzednim przypadku metoda nie podaje informacji o rozkładzie 
dominujących częstotliwości w czasie. Możemy podejrzewać, że w szeregu istnieją np. 
okresowości o T=25 lecz nie wiemy czy występują one głównie na początku serii, 
na końcu, czy też w całym analizowanym okresie. 

Analiza szeregów T3−T5 pokazuje wrażliwość metody na wzrastający poziom 
szumów. W pierwszym przypadku gdy amplituda wahań okresowych jest równa 
połowie odchylenia standardowego szumu, czyli stosunek wariancji sygnału do wa 
riancji szumów, 

, jest równy 0,125, pik spektrum dla T=12 wyraźnie góruje nad śred 
nim poziomem widma. W miarę wzrostu szumów (R=0,031 dla szeregu T4) oscylacje 
sinusoidalne stają się coraz słabiej wykrywalne (ryc. 4 b), aż dla R=0,007 trudno 
je odróżnić od przypadkowych pików spektrum (ryc. 4 c). Fakt ten może mieć poważ 
ne konsekwencje dla zrozumienia istoty zmian klimatycznych. Słabe, niewykrywalne 
metodami analizy szeregów czasowych regularne oscylacje mogą mieć bowiem 
kluczowe znaczenie dla zmian klimatu na drodze tzw. rezonansu stochastycznego. 

Spektrum większości rzeczywistych, klimatologicznych szeregów czasowych 
niestety najczęściej przypomina rycinę 4 c (ryc. 5 i 6) z wieloma stosunkowo słabymi 

Ryc. 3. Funkcja gęstości spektralnej szeregów T1 i T2 liczona metodą Blackmana−Tukeya 
(a,b); c) − to samo co b) lecz p(f) w skali logarytmicznej 
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Ryc. 4. Funkcja gęstości spektralnej szeregów T3 − T5 liczona metodą Blackmana−Tukeya 

pikami które mogą, lecz nie muszą, odpowiadać rzeczywistym cyklom klimatycz 
nym. Zastosowanie większej liczby, M, wyrazów funkcji autokorelacyjnej zwiększa 
rozdzielczość spektralną, lecz nie poprawia statystycznej istotności potencjalnych 
okresowości. Często zbyt duża liczba M wręcz utrudnia analizę. Na przykład na ryci 
nie 5a widać dosyć szeroki „płaskowyż” spektrum dla okresów 4,5−5,5 lat. Poprzez 
porównanie z ryciną 3 b, c nasuwa się tu podejrzenie o istnieniu cykli o zmiennej 
długości od 4,5 do 5,5 roku bądź wielu okresowości z tego przedziału. Informacja 
o istnieniu uprzywilejowanego pasma częstotliwości wydaje się w tym wypadku 
cenniejsza niż precyzyjne określenie długości najsilniejszej z tych okresowości jakie 
można otrzymać z wykresów 5 b i 5 c − T=4,73 lat, istotne na poziomie 5%. Z dru 
giej strony zbyt małe M zubaża widmo i może prowadzić do połączenia zbliżonych 
okresowości w jeden pik spektrum. Widać to wyraźnie na rycinie 6. W przypadku 
M=50 obserwuje się podwyższone wartości spektrum dla okresowości 10−12 lat. 
Dla M=89 i M=170 występują w tym miejscu dwa oddzielne piki spektrum o okre 
sach T=9,6 oraz T=11,7 lat. Chociaż oba te cykle są statystycznie nieistotne drugi 
z nich zasługiwał by na wnikliwszą analizę ze względu podobieństwo do okresu dwu 
nastoletniego cyklu słonecznego. W praktyce, głównie ze względu na popularność 
periodogramu i szybkiej transformaty Fouriera, najczęściej przyjmowane jest M=N/2. 
Ogólnie analiza spektralna średnich rocznych temperatur i rocznych sum opadów 
z Warszawy potwierdza rezultaty dobrze znane z literatury. W przypadku tempera 
tury wstępują silne oscylacje quasi−siedmioletnie (T=7,7 lat), słabsze ok. dwuletnie 
(T=2,16 lat) i ok. 13,4−letnie oraz wymienione pasmo 4,5−5,5 lat. W widmie opadów 
dominują natomiast krótsze 3,5 i 5,3−letnie cykle oraz dłuższe 17,4−letnie oscylacje. 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na pojawiające się w analizie spektralnej 
wielu różnych szeregów silne piki dla wysokich częstotliwości bliskich granicznej 
częstotliwości Nyquista (najwyższa z możliwych do wykrycia z szeregu czasowego 
częstotliwość równa połowie odwrotności kroku czasowego). Ponieważ wyższe często 
tliwości nie mogą być wykryte z szeregu czasowego, ale mogą istnieć w rzeczywistym 
procesie fizycznym, którego proces jest reprezentacją, w analizie spektralnej powodują 
one sztuczne podwyższenie mocy wysokich częstotliwości. Zjawisko to noszące nazwę 
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Ryc. 5. Funkcja gęstości spektralnej temperatury w Warszawie liczona metodą Blackmana− 
Tukeya z wykorzystaniem różnej liczby wyrazów funkcji autokorelacyjnej: 
a) M=50, b) M= N/2=106, c) M=200 

Ryc. 6. Funkcja gęstości spektralnej opadów w Warszawie liczona metodą 
Blackmana−Tukeya z wykorzystaniem różnej liczby wyrazów funkcji autokorelacyjnej: 
a) M=50, b) M=N/2=89, c) M=170 

zjawiska aliasingu (von Storch, Zwiers 1999) może powodować powstawanie silnych 
pików dla wysokich częstotliwości (np. przytoczony okres T=2,16 lat). Dlatego przy 
interpretacji tego typu pików należy zachować wyjątkową ostrożność. 

6.1. Metoda maksymalnej entropii 

Metoda maksymalnej entropii (MESA) wymaga wstępnego określenia rzędu 
procesu autoregresyjnego (szerokości okna) M. Stosując obiektywne kryterium Aka 
ike wygodnie jest najpierw wykreślić zależność błędu estymacji (FPE) od szerokości 
okna M. Ponieważ różne algorytmy nieco inaczej estymują współczynniki procesu 
autoregresyjnego możliwe jest, że dają one również inne wartości FPE. Poniżej po 
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Ryc. 7. Zależność błędu estymacji (FPE) od szerokości okna (M) oraz spektrum mocy szere 
gu T1 liczone MESA według algorytmu Burga (linia ciągła) oraz Barrodale−Ericksona (linia 
przerywana) dla M=5 i M=15 

Ryc. 8. Zależność błędu estymacji (FPE) od szerokości okna (M) oraz spektrum mocy szere 
gu T2 liczone MESA według algorytmu Burga (linia ciągła) oraz Barrodale−Ericksona (linia 
przerywana) dla M=20 i M=75 

równane zostaną wartości błędu estymacji oraz spektra mocy wybranych szeregów 
otrzymane za pomocą algorytmu Burga oraz Barrodale−Ericksona (B&E). W przypadku 
czystych wahań sinusoidalnych (sygnał T1) oba algorytmy dają identyczne wartości 
FPE z minimum dla M=15 (ryc. 7). Wybór zbyt małej wartości M (M=5) powoduje, 
że druga z dominujących okresowości nie została w ogóle wykryta. Dla odpowiednio 
dużych wartości M spektrum mocy cechują dwa wyraźne piki. Należy jednak podkre 
ślić, że w przypadku czystych sygnałów sinusoidalnych algorytm Burga podaje nieco 
zawyżone wartości długości okresu (T1=12,05, T2=36,7). Wady tej pozbawiony jest 
drugi z omawianych algorytmów. Dalsze zwiększanie szerokości okna nie przynosi 
jakościowych zmian w kształcie spektrum. 

Ciągła zmiana częstotliwości w badanym sygnale powoduje wykrywanie przez 
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Ryc. 9. Zależność błędu estymacji (FPE) od szerokości okna (M) oraz spektrum mocy szere 
gów T3−T5 liczone MESA według algorytmu Burga (linia ciągła) oraz Barrodale−Ericksona 
(linia przerywana) 

MESA sztucznych okresowości (ryc. 8), najczęściej leżących na granicach przedziału 
zmienności częstotliwości. Zastosowanie MESA do sygnałów zakłóconych przez 
szum gaussowski nie dostarcza więcej informacji niż klasyczne metody fourierowskie 
(ryc. 9). W przypadku silnego sygnału dominująca okresowość została poprawnie 
wykryta niezależnie od szerokości okna (M). Zwiększenie poziomu szumów powoduje, 
że w spektrum mocy pojawiają się dodatkowe, sztuczne częstotliwości. Zastosowanie 
MESA nie daje wyraźniejszych pików dominującej okresowości. Dodatkowo pojawiają 
się problemy z obiektywnym wyborem szerokości okna (M). 

Analiza średnich rocznych temperatur i rocznych sum opadów z Warszawy prze 
prowadzona z zastosowaniem MESA daje rezultaty generalnie zbliżone do otrzymanych 
przy pomocy klasycznych metod fourierowskich. Dominująca w spektrum mocy tem 
peratury okresowość 7,7−letnia również w tym przypadku zaznacza się bardzo wyraź 
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Ryc. 10. Zależność błędu estymacji (FPE) od szerokości okna (M) oraz spektrum mocy śred 
nich rocznych temperatur w Warszawie liczone MESA według algorytmu Burga 
(linia ciągła) oraz Barrodale−Ericksona (linia przerywana) 

Ryc. 11. Zależność błędu estymacji (FPE) od szerokości okna (M) oraz spektrum mocy sum 
rocznych opadów w Warszawie liczone MESA według algorytmu Burga (linia ciągła) oraz 
Barrodale−Ericksona (linia przerywana) 

nie. Dyskusyjne są natomiast pozostałe piki spektrum, których względna siła zależy od 
szerokości okna M. W analizie serii temperatury widać to bardzo wyraźnie na przykła 
dzie okresowości 2,9−letniej. Dla M=21 pik spektrum dla tej częstotliwości praktycznie 
nie występuje, podczas gdy przy M=52 staje się ona drugą z dominujących okreso 
wości. 

Podobne zjawiska można zauważyć w przypadku opadów. Cykl 3,5 letni 
jest najsilniejszy przy zastosowaniu M=21. Zwiększenie M do 41 powoduje wzrost 
siły innych cykli i w zależności od użytego algorytmu dominująca staje okresowość 
4,3 (Barrodale−Erickson) bądź 17,6 letnia (Burg). Właściwość zmiany względnej mocy 
cyklu w zależności o przyjętego rzędu procesu autoregresyjnego, M, przy jednoczesnym 



48 Krzysztof Fortuniak

 

        

 
 

 

 
           

 
 

braku ogólnie przyjętych metod wyznaczania M, umożliwia w niektórych wypadkach 
sztuczne wzmocnienie cykli „poszukiwanych” przez badacza. Jest to poważne ogra 
niczenie metody maksymalnej entropii, rzutujące na obiektywność otrzymanych 
rezultatów. 

6.2. Analiza falkowa 

W przeciwieństwie do poprzednich metod mówiących o rozkładzie energii w 
pasmach o określonej częstotliwości dla całego badanego przedziału okresu analiza 
falkowa dostarcza informacji o zmianach tego rozkładu w czasie. Z tego względu 
rezultaty analizy falkowej dostarczają podobnych informacji jak ruchoma analiza spek 
tralna. Jednakże w ruchomej analizie spektralnej podokres analizowanego szeregu 
dla którego obliczane jest spektrum wybierany jest arbitralnie. Dodatkowo najczęściej 
jest on taki sam niezależnie od dominujących częstotliwości. Możliwe jest zatem, 
że gdy jest on stosunkowo długi kilka przypadkowych wahnięć sugeruje istnienie 
odpowiadającej im częstotliwości w stosunkowo długim okresie czasu. W analizie 
falkowej przedział czasu, dla którego falka jest dopasowywana do szeregu, maleje 
wraz ze wzrostem częstotliwości dlatego możliwe jest dokładne zlokalizowanie w 
czasie nawet pojedynczych impulsów. W zależności od natury badanego procesu 
można stosować różne falki bazowe. W prezentowanym opracowaniu zastosowano 
zespoloną falkę Morleta, która dobrze nadaje się do badania wahań o charakterze 
okresowości a wartość parametru dylatacji a w zasadzie odpowiada długości okresu 
w jego klasycznym rozumieniu. 

Przedstawiona na rycinie 12 analiza szeregów T1 i T2 pokazuje, że metoda 
ta bardzo efektywnie wykrywa zarówno skokową zmianę częstotliwości, jak i jej 
regularny dryf ku dłuższym okresowościom. Ze względu na pewne rozmycie skali 
czasowej mniej precyzyjnie określona została natomiast długość okresu. W przypadku 
kiedy sygnał zakłócony jest poprzez szum losowy dominująca częstotliwość pojawia 
się na wykresie jako ułożone poziomo, porozdzielane pasma wzgórz i pojedynczych 
pagórków (ryc. 13). Nawet stosunkowo niski poziom szumów powoduje w wielu 
miejscach tłumienie sinusoidalnego sygnału. Gdy szumy stają się silniejsze, wzgórza 

Ryc. 12. Rezultaty analizy falkowej szeregów T1 i T2. Linią ciągłą i przerywaną zaznaczono 
obszary fluktuacji istotnych statystycznie na poziomie 90 i 95% 
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Ryc. 13. Rezultaty analizy falkowej szeregów T3, T4 i T5. Linią ciągłą i przerywaną zazna 
czono obszary fluktuacji istotnych statystycznie na poziomie 90 i 95% 

Ryc. 14. Rezultaty analizy falkowej średnich rocznych temperatur (prawy rysunek) oraz sum 
rocznych opadów (lewy rysunek) w Warszawie 

deterministycznego sygnału pojawiają się pomiędzy podobnymi pagórkami przypad 
kowych fluktuacji. Wykrycie dominującej częstotliwości jest w tym przypadku jeszcze 
trudniejsze niż przy pomocy metod klasycznych. 

Analiza falkowa serii temperatury i opadów w Warszawie (rys. 14) ujawnia 
złożoną strukturę zmienności tych parametrów. Wyraźnie widać brak dominujących 
okresowości, które byłyby widoczne w całym analizowanym okresie. Wahania mają 
najczęściej charakter pojedynczych, szybko zanikających impulsów. Jedynie 7−8−letnia 
okresowość temperatury utrzymuje się wyraźnie w ciągu ostatnich 50 lat badanego 
okresu. Również wcześniej można znaleźć dosyć silne (chociaż nie istotne statystycznie) 
wzgórza świadczące o wahaniach tego typu. Jednakże jedynie na podstawie analizy 
szeregu czasowego nie można rozstrzygnąć czy jest to przejaw rzeczywistych wahań 
o charakterze okresowym maskowanych przez szum statystyczny, czy też jedynie 
kilka przypadkowych fluktuacji wykrytych przez procedury statystyczne. 

7. Podsumowanie 
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Na zakończenie należy podkreślić, że w prezentowanym opracowaniu przed 
stawiono jedynie niewielką „próbkę” spośród wielu dostępnych metod analizy spek 
tralnej. W opisie metod skoncentrowano się ponadto głównie na ich wykorzystaniu 
w poszukiwania okresowej zmienności w klimatologicznych szeregach czasowych. 
Chociaż procedury obliczające spektrum mocy (zwłaszcza fourierowskie) dostępne 
są w większości pakietów statystycznych, analiza algorytmów jakie pakiety 
te wykorzystują pozwala na głębsze zrozumienie istoty stosowanych metod oraz ogra 
niczeń ich stosowalności. Doświadczenia wynikające z zastosowania wymienionych 
metod do badania szeregów czasowych sugerują, że w przypadku dużego stosunku 
szumu do sygnału praktycznie żadna z metod nie pozwala na znalezienie ukrytej 
w szumie okresowości. Ponieważ wysoki poziom szumów jest cechą charakterystycz 
ną klimatologicznych szeregów czasowych poszukiwanie zmienności o charakterze 
okresowym jedynie na podstawie analizy przebiegu elementów meteorologicznych 
może prowadzić do mylnych wniosków o dynamice klimatu. 
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Maciej Feliks 

O średniej rocznej temperaturze w Warszawie 
w ujęciu fa kowym 

1. Wstęp 

Ostatnia dekada w klimatologii naznaczona była licznymi publikacjami, w kt rych 
badacze z całego świata pr bowali określić, chociażby w przybliżeniu, istotne cykliczno-
ści zjawisk i proces w klimatycznych. Sprzężenia pomiędzy klimatycznymi procesami 
zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz interakcja i koincydencja proces w wewnętrznych 
powodują, że odczytanie informacji lub innymi słowy: analiza sygnału w procesie 
jest bardzo skomplikowana, a uzyskane wyniki są wysoce niejednoznaczne (Pruchnicki, 
1999). Powszechnie uznane są okresy wahań dobowych i rocznych, co do kt rych 
przyczynowości nie ma wątpliwości, jednak inne dłuższe cykliczne nie mają już tak 
oczywistego fizycznego uzasadnienia. Zagadnienie jest dyskusyjne z kilku przyczyn: 
problem w natury statystycznej związanych z obiektywizmem przy ocenie istotności 
cykli, określeniem roli składowej losowej zakł cającej informację o sygnale (Rao 
1994; Boryczka 1998; Walanus 1997; Węglarczyk 1998), właściwości określonej 
metody użytej do wyłuskania zasadniczej informacji klimatycznej (Węglarczyk 1998; 
Fortuniak 1999; Feliks 2001; Węglarczyk, Feliks 2001) i wreszcie przyrodniczego 
uzasadnienia wykrytych okres w, tzn. udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy wyr ż-
nione cykle rzeczywiście istnieją i czy mają sens przyrodniczy (Kożuchowski 1985; 
Jeż i in. 1987; Kożuchowski, Boryczka 1997; Żmudzka 1999). 

W dobie szybkich komputer w możliwe stało się efektywne wykorzystanie metod 
analizy danych, kt re wymagają dokonania wielu czasochłonnych obliczeń na danych 
oraz opracowanie nowych metod wyodrębniania oscylacji okresowych, ukrytych 
w losowej zmienności zjawisk przyrodniczych. Metody te bazują na analizie harmo-
nicznej i metodzie widmowych gęstości. Wyniki uzyskiwane za pomocą tych metod 
charakteryzują się dużą ilością wykrywanych cykli oraz ich r żnorodnością. Ponadto 
warunkiem poprawnego ich stosowania jest stacjonarność badanych serii czasowych. 
Ten warunek jednak w praktyce jest często pomijany, bądź czynione jest milczące 
założenie o stacjonarności (w każdym aspekcie) analizowanego szeregu czasowego. 

Tych ograniczeń pozbawiona jest nowa technika analizy szereg w czasowych 
stosowana pod kątem detekcji ich cykliczności – analiza falkowa. Wykorzystuje ona 
specjalnie skonstruowaną funkcję – nazwaną falką – o skończonej długości i określo-
nej liczbie oscylacji, kt ra jest ściskana i rozciągana dając w efekcie rodzinę funkcji, 
aby następnie zgodnie z ustalonym planem dopasować je do danych rzeczywistych. 
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Analiza falkowa opiera się więc na pomiarze korelacji pomiędzy poszczeg lnymi 
elementami rodziny falek, a badaną serią czasową w całym okresie obserwacji. 

Bardzo ważną właściwością nowej metody jest ograniczoność w czasie nośnika 
oscylacji – jądra przekształcenia – kt rego odpowiednikiem w analizie fourierowskiej 
była funkcja sinus rozciągająca się od minus do plus nieskończoności. Dawało to możli-
wość precyzyjnego ustalenia częstotliwości obecnej w sygnale, ale kosztem zerowej wie-
dzy o czasowych właściwościach tego cyklu. Analiza falkowa uzupełnia tę istotną lukę 
w informacji o cyklicznej naturze procesu. Otrzymujemy w efekcie obraz kompletny, 
ponieważ opr cz faktu wykrycia cykli (bądź ich braku) dostajemy r wnież ich lokali-
zację w czasie (obserwacji). 

2. Ce  i zakres pracy 

Celem pracy jest przedstawienie nowej metody analizy szereg w czasowych: 
analizy falkowej (wavelet analysis) lub zamiennie – falek. Szczeg łowe pokazanie 
algorytmu, a zwłaszcza praktycznej jego strony, ma na celu łatwe zapoznanie się 
ideą pracy falek, pewnych konsekwencji wynikających z ustalenia początkowych 
parametr w pracy oraz pułapek, jakie mogą pojawić się w trakcie analizy. Ze względu 
na praktyczne ujęcie zagadnienia matematyka towarzysząca falkom została zmini-
malizowana. Podane zostały jedynie podstawowe właściwości determinujące spos b 
działania nowej metody, kt re stanowią interesujące uzupełnienie pracy Fortuniaka 
(2004). Czytelnik pragnący pogłębić teoretyczną wiedzę o falkach w odpowiednich 
ustępach tekstu odesłany zostanie do opracowań innych autor w. 

Skuteczność analizy falkowej zaprezentowana została na przykładzie 220−letnie-
go ciągu średnich rocznych temperatur powietrza w Warszawie. Bogactwo informacji 
uzyskanej za pomocą falek implikuje możliwość zr żnicowania wizualizacji wynik w. 
Także ten aspekt stanowi kolejny cel opracowania. 

3. Ana iza fa kowa – szkic teoretyczny 

Powszechnie znana z fizyki zasada Heisenberga znalazła także swoje odbicie 
w analizie sygnał w i po zaadoptowaniu brzmi w dużym uproszczeniu: dokładne 
określenie częstotliwości obecnej w sygnale przy r wnoczesnym dokładnym zlokalizo-
waniu jej w czasie jest niemożliwe. Ograniczenie to stało się wyzwaniem dla badaczy 
r żnorodnych dyscyplin – jak zmodyfikować aktualne podejście analizy sygnał w, 
aby możliwe było uchwycenie efekt w lokalnych. Rozwiązanie problemu polega na 
takim podzieleniu sygnału na części, aby możliwym było ujęcie informacji w dziedzinie 
częstotliwości jak i czasu. Istotna jest odpowiednia rozdzielczość w dziedzinie czasu 
i częstotliwości, czyli możliwość jednoczesnego odczytania informacji o okresie, ale 
i jego ulokowaniu w analizowanym odcinku czasu. Ta idea stała się fundamentem 
nowego sposobu analizy danych, nazwanego falkami (ang. wavelets). 

Fundament analizy falkowej stanowią odpowiednio dobrane funkcje bazy, kt re 
posiadają ustalone właściwości lokalizacyjne. Zależą one od „rozciągnięcia” ich w 
czasie i częstotliwości. Proces „rozciągania” nazywany jest skalowaniem. Skalowanie 
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daje nam możliwość wyboru dobrej rozdzielczości w dziedzinie częstotliwości (okre-
ślenie długości cyklu), kosztem rozdzielczości w dziedzinie czasu (zlokalizowanie cyklu 
w czasie analizy) i odwrotnie. 

3.1. Fa ka podstawowa (bazowa, macierzysta, ang. mother 
wave et) 

Falka−matka jest niewątpliwie najważniejszym elementem analizy falkowej. Musi 
ona być tak zdefiniowana by spełniać warunek dopuszczalności. Narzuca on falce 
oscylacyjny charakter oraz lokalizację, zar wno w częstotliwości jak i czasie. Mate-
matyczny zapis warunku dopuszczalności oraz jego szczeg łowe om wienie znajdzie 
czytelnik w pracach Percivala i Waldena (1993), Valensa (1999), Białasiewicza (2000). 
Spos b generowania rodziny falek podaje Fortuniak (2004), a ideę (mały fragment) 
tworzenia bazy przekształcenia falkowego pokazuje rycina 1. 

3.2. Ciągła transformata fa kowa 
(ang. CWT, continuous wave et transform) 

Gł wna idea falkowej transformacji danych ma wiele wsp lnego z okienkową 
transformatą Fouriera w tym sensie, iż wymnaża (koreluje) sygnał x(t) z funkcją okna 
(falką) i wyznacza transformatę dla każdej wartości sygnału. Zasadnicza r żnica tkwi 
w tym, że falki dają możliwości zastosowania r żnorodnych funkcji „okien−spektral-
nych” o zmiennej szerokości okna, kt re w zależności od ich rodzaju dobranego do 
typu procesu czynią analizę niezwykle skuteczną. 

Analiza danych pomiarowych – uzyskanych w dyskretnych chwilach zdetermi-
nowanych okresem pr bkowania – musi być wykonywana na danych dyskretnych. 
W konsekwencji CWT musi być r wnież wyznaczana przy użyciu danych dyskretnych 
(Białasiewicz 2000). Ciągła transformata falkowa szeregu czasowego x(t), będącego 
zbiorem dyskretnych obserwacji stanowiących realizację procesu fizycznego X(t) 
opisana jest w pracach Torrence i Compo (1998), Venegasa (2001) i Fortuniaka 
(2004). Istotnym jest to, że pomimo zdefiniowania i zastosowania ciągłej transformaty 
falkowej, obliczane przekształcenie nie jest tak naprawdę ciągłe, lecz – jak dostrzec 
można w powyższej procedurze – jest jej zdyskretyzowaną wersją. 

Ryc. 1. Trzy przykładowe elementy rodziny falek powstałe na bazie falki Morleta. Indek-
sy przy symbolu falki jednoznacznie identyfikują poszczeg lne falki−c rki (ang. daughter 
wavelets). Pierwsza cyfra określa właściwości skalowe, natomiast druga pozycję w czasie 
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3.3. Ska a a częstot iwość Fouriera 
Następna czynność w analizie to ustalenie odpowiedniego planu skalowania, 

a potem stworzenie na jego podstawie rodziny falek ψa,b. CWT jest kolejnym krokiem, 
dając dużą dowolność wyboru procesu skalowania i każdorazowo może zostać prze-
prowadzona inaczej (Polikar 1995). Pomimo faktu, iż CWT sugeruje ciągłą zmianę 
parametr w a i b, nie ma potrzeby obliczania transformaty dla wszystkich możliwych 
ich wartości i przyjmuje się skończoną ich liczbę. Powszechnie stosowany, a zara-
zem najdogodniejszy proces skalowania, to skalowanie logarytmiczne o podstawie 
logarytmu r wnej dwa.

                                                                                           (1) 

przy czym   – numer największej skali, aj – kolejna skala, a0 – najmniejsza przyjęta 
skala, δj – parametr określający rozdzielczość pomiędzy kolejnymi skalami, zależny od 
typu falki podstawowej. Dla falki Morleta, δj=0,5 jest wartością, kt ra wciąż zapewnia 
wystarczające pr bkowanie skal (Torrence, Compo 1997). 
Mniejsze wartości parametru δj dają lepszą rozdzielczość w zakresie skal kosztem 
wydłużenia czasu obliczeń. 

Parametr skali, pojęcie zasadnicze w analizie falkowej, jest w pewnym sensie 
odpowiednikiem skali używanej w kartografii. Duże wartości skal nawiązują nie do 
szczeg łowego obrazu ale do globalnego widoku, z kolei najniższe poziomy skal dobrze 
oddają szczeg ły obrazu – detale, kt re w przypadku mapy geograficznej oznaczają 
szczeg ły rzeźby terenu. Dylatacja i kompresja falki podstawowej prowadzą odpo-
wiednio do „szerokich” funkcji bazy, kt re mogą dobrze korelować z długotrwałymi 
cechami sygnału, natomiast „wąskie” funkcje bazy są dobrym wykrywaczem stan w 
kr tkotrwałych, tzw. stan w przejściowych procesu. 

3.4. Istotność statystyczna i stożek wpływu 
(ang. COI cone of inf uence) 

Wyb r falki Morleta jako falki podstawowej oddaje do dyspozycji część rzeczywi-
stą ℜ i urojoną ℑ, ponieważ transformata składa się z obydwu tych części. Dostępne 
są także faza φ i moduł |W| transformaty, oraz spektrum mocy |W|2 (Torrence, 
Compo 1998; Białasiewicz 2000; Venegas 2001):

                  (2) 

Za istotne statystycznie uważane są te wartości falkowego widma mocy, kt re po 
unormowaniu przez wariancję badanego szeregu, są większe od wartości krytycznej 
dla przyjętego spektrum teoretycznego Pk (Fortuniak 2004). 

W przypadku analizy falkowej szczeg lną rolę odgrywają efekty brzegowe zwią-
zane z analizą szereg w czasowych o skończonych długościach. Regiony falkowego 
widma mocy, kt re szczeg lnie narażone są na niekorzystny wpływ zar wno zjawisk 
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brzegowych jak i nadmiarowego pr bkowania (redundancji) zdefiniować można 
dla każdej skali a (Torrence, Compo 1998):

                                                                              (3) 

4. Wyniki 

Do prezentacji możliwości analizy falkowej wykorzystano rzeczywisty 220−letni 
szereg czasowy średnich rocznych wartości temperatury powietrza w Warszawie 
(Lorenc 2000). Wyb r padł na ten szereg nieprzypadkowo, gdyż jest to seria 
o wyjątkowo długim okresie zapisu (1779−1998), pr bkowana z krokiem ∆t=1 rok 
co eliminuje sezonowości, a także ze względu na brak jakiejkolwiek tendencji w jego 
przebiegu. Wykres szeregu czasowego dostępny jest w pracy Fortuniaka (2004). 

Wyniki analizy falkowej średnich rocznych temperatur w Warszawie pokazane 
zostały w r żnych wariantach ze względu na poziom szczeg łowości ujawniania 
szczeg ł w transformaty. 

Podstawową formą jest wykres warstwicowy falkowego spektrum mocy |W|2 

mający zwartą strukturę, niezbędną w początkowym, og lnym i często ostatecznym 
etapie analizy (ryc. 2). Na wykres |W|2 nałożony został rejon wpływu COI, w kt rym 
istotną rolę na uzyskane wyniki mogą mieć efekty brzegowe, w postaci zakropkowa-
nego pola wyznaczonego na podstawie zależności (3). 

Ciekawym uzupełnieniem informacji jest rysunek części rzeczywistej transfor-
maty falkowej ℜ (ryc. 3), na podstawie kt rej obliczane jest widmo mocy |W|2. 
Informacja pochodząca z analizy części rzeczywistej transformaty jest mniej przetwo-
rzona, a więc zawiera więcej szczeg ł w o cykliczności procesu; pozwala mianowicie 

Ryc. 2. Warstwicowy wykres falkowego widma mocy |W|2 średnich rocznych temperatur 
powietrza w Warszawie 
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Ryc. 3. Warstwicowy wykres części rzeczywistej ℜ{W(a,b)} transformaty falkowej średniej 
rocznej temperatury powietrza w Warszawie 

lepiej zlokalizować początek i koniec wystąpienia określonej cykliczności, a ponadto 
ujawnia dodatnie i ujemne p łokresy. 

Zar wno warstwicowy obraz |W|2 jak i ℜ wymagają pewnego doświadczenia 
w ich interpretacji z tego też względu analiza została wzbogacona o ich tr jwymiarowe 
wersje (3D), kt re świetnie nadają się do preanalizy (ryc. 4 i ryc. 5). 

Charakter średnich rocznych temperatur powietrza (ryc. 2) znamionuje złożoność 
struktury w postaci kilku pojedynczych, kr tkotrwałych i zr żnicowanych amplitudowo 
impuls w. Brak jest jednej, gł wnej cykliczności. Ciemne obszary świadczą o istnieniu 
korelacji pomiędzy danymi, a określoną falką. Im ciemniejszy obszar, tym korelacja 
silniejsza. Na rysunek naniesiona została pseudosiatka, kt ra ma za zadanie ułatwić 
zlokalizowanie i opis element w rycin 2 i 3. Linie poziome odpowiadają wartościom 
skal, natomiast linie pionowe odcinają na osi czasu te momenty, w kt rych wystąpiło 
maksimum widma mocy. 

Na rycinach 2 i 3 zaznaczone zostało w ten spos b siedem szczeg ł w widma 
mocy oraz ℜ transformaty falkowej, w zachowaniu kt rych zauważalna jest tendencja 
do grupowania w pary o wsp lnych okresach a=4,8; 8,0; 13,5 lat. Pierwszy z nich 
(a=4,8) z maksimum widma w latach 1804 i 1873, każdorazowo trwał ok. 10 lat; 
drugi 8−letni dłużej obecny w danych, bo w pierwszym przypadku 15 lat, a w drugim 
20 lat z maksimami odpowiednio w latach 1835 i 1982. Trzecia para epizod w 
cykliczności 13,5−letniej jest najbardziej osobliwa. Wyjątkowość jej wynika z faktu, że 
pierwszy jej składnik, z maksimum w roku 1787 i ok. 15−letnim czasie trwania (jeden 
cykl) położony jest w regionie wpływu efekt w brzegowych i cechuje go znaczne 
rozmycie wzg rza widma mocy (ryc. 4), natomiast drugi jest zdecydowanie najmoc-
niejszy i najwyraźniejszy z wszystkich opisanych. Obecny jest w latach 1930−1960 
z maksimum przypadającym na rok 1944. 
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 Ryc. 4. Znormalizowane widmo mocy |W|2 średnich rocznych temperatur powietrza 
w Warszawie (3D) 

Ryc. 5. Wykres 3D części rzeczywistej ℜ{W(a,b)} transformaty falkowej średniej rocznej 
temperatury powietrza w Warszawie 
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Widoczna jest jeszcze jedna właściwość wykrytych okres w. Ich odległości 
w parach są zbliżone lub stanowią wielokrotność odległości jednej z nich. I tak, w 
pierwszym przypadku (a=4,8) pomiędzy stwierdzonymi elementami jest 69 lat r ż-
nicy, natomiast w drugim (a=8,0) 147 lat, a w trzecim (a=13,5) 157 lat. Wysunięcie 
tezy o rzeczywistości tych r żnic byłoby jednakże dość ryzykowne z powodu zbyt 
kr tkiego okresu obserwacji, kt ry nie daje możliwości zweryfikowania tej tendencji 
w następnych dziesięcioleciach i z pewnością wymaga dalszych analiz. 

Ryciny 3 i 5 znakomicie oddają strukturę wyr żnionych okres w. Widoczna jest 
liczba oscylacji w poszczeg lnych przypadkach oraz ich dodatnie i ujemne p łokresy 
jako ciemne i jasne wydłużone plamy. 

Na ryc. 3 świetnie widoczna jest r żnica w charakterze wykrytych cykli. Składnik 
o okresie 13,5−letnim, kt rego maksimum przypadło na rok 1787 został poddany 
silnemu wpływowi wyższych skal oraz efekt w brzegowych w postaci łukowych 
grzbiet w ciągnących się od wartości skal a=64. Wnioskując tylko na podstawie 
części rzeczywistej transformaty trudno jest dopatrzyć się takiej cykliczności. 

Dla kontrastu na wykresie ℜ znacznie wyraźniej i dobitniej zaznaczyła się cy-
kliczność z roku 1982 (maksimum na rysunku |W|2) o okresie 8 lat. W tej wersji 
jest ona widoczna od roku ok. 1935 i trwa do końca zakresu pomiarowego danych, 
tj. 1998 roku. Zauważalna jest mała niestabilność okresowości, kt ra w roku 1935 
rozpoczyna się od wartości ok. a=6 lat, poprzez cykl 8−letni w roku ok. 1970 i aby 
skr cić cykliczność do 7 letniej na końcu serii pomiarowej. 

Pozostał jeszcze jeden aspekt do objaśnienia, kt ry jest tak ważną cechą tej formy 
prezentacji wynik w analizy falkowej. Znaczna czułość na detale powoduje, iż świetnie jest 
widoczny nieodłączny element niemalże każdej klimatologicznej serii czasowej, składnik 
kt ry powoduje, że ich analiza jest obarczona niepewnością co do uzyskanych wynik w 
– losowość. Najmocniej sw j udział w badanej serii czasowej składnik losowy zaznaczył 
w zakresie niskich skal – szczeg lnie w przedziale a=2−4. Przejawia się ta obecność 
w postaci bardzo wąskich, gęsto ułożonych ciemnych paskach rozpoczynających 
się od wartości a=2, wychodzących sporadycznie poza wartość skali a=4. 

W zakończeniu tej kr tkiej analizy powiedzieć trzeba, że w badanej 220−letniej 
serii czasowej nie stwierdzona została wyraźna cykliczność, kt ra w jednoznaczny 
spos b rządziłaby przebiegiem średniej rocznej temperatury powietrza w Warszawie. 
Charakter zmienności tego procesu trafnie odda termin – losowy. Jak widać, nawet 
tak długa seria czasowa jak na warunki klimatologiczne, nie jest wystarczająco długa, 
aby dać odpowiedź na pojawiające się pytania. 

5. Wnioski 

Nawet w tak kr tkim opracowaniu widoczny jest ogromny potencjał analityczny 
falek. Nowoczesny spos b przedstawienia informacji, niejednokrotnie już znanej, 
o badanym procesie, pozwala zweryfikować posiadaną wiedzę, a co najważniejsze 
uzupełnia ten jej zakres, kt ry pozostawał w sferze założeń i hipotez. W przestawio-
nym przykładzie wykryte zostały pewne okresy, kt re jednak, na podstawie wynik w 
uzyskanych za pomocą falek, nie mogą zostać uznane za charakterystyczne, a jedynie 
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za kr tkotrwałe epizody. W tej samej sytuacji przy zastosowaniu tradycyjnych metod 
(np. transformaty Fouriera) wykrycie podobnych cykli skutkowałoby uznaniem ich 
jako charakterystycznych dla całego badanego okresu (np. 220 lat) z powodu braku 
lokalizacji częstotliwości w czasie. 

Spośr d zalet analizy falkowej wskazać należy w tym miejscu jeszcze jedną – dość 
og lną: podstawowa jej wersja wyznacza og lne ramy, w kt rych będziemy się poru-
szać, a to dopiero wyb r konkretnej falki matki oraz ustalenie planu skalowo−czasowe-
go stanowi o możliwościach praktycznej analizy, pozostającej w bezpośrednim związku 
z badanym procesem. Otwiera to nowe możliwości dla klimatolog w; po pierwsze 
umożliwia zweryfikowanie dotychczasowej wiedzy, a po drugie stwarza możliwość 
wielowątkowego rozpatrzenia badanego zagadnienia. 
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Zbigniew Ustrnul 

Metody analizy przestrzennej 
w badaniach  limatologicznych 

1. Wstęp 

Przeglądając wydane w ostatnich kilku latach w Polsce mapy klimatyczne daje si  
wciąż zauważyć przewag  tradycyjnych, na ogół manualnych, metod ich konstrukcji. 
Z reguły mapy takie są poprawnie wykreślone i zredagowane, jednak jak wiadomo 
proces ich tworzenia jest bardzo żmudny i uciążliwy. Niekiedy też niektóre treści oparte 
są na subiektywnej ocenie i wiedzy ich autorów. Stosunkowo rzadko przy tworzeniu 
map klimatycznych wykorzystuje si  współczesne metody i techniki badawcze, w tym 
przede wszystkim Geograficzne Systemy Informacji (GIS). Oczywiście można znaleźć 
przykłady ich zastosowania, ale z reguły dotyczą one małych regionów lub też wąskich 
zagadnień (np. Komputerowy …1997, Sobik i in. 2001, Sobolewski 2001, Bac 
–Bronowicz 2003, Jezioro 2003, Quiel i in. 2003, Frączek, Bytnerowicz 2004). 
Pewnym wyjątkiem jest tu praca dotycząca oceny przydatności wybranych ośmiu 
metod oceny sum opadów atmosferycznych na obszarze Polski (Stach, Tamulewicz 
2003). Opracowanie to, głównie o charakterze metodycznym, jak piszą sami autorzy, 
ma jednak wymiar wst pny. Nieco lepsza sytuacja w tym zakresie jest za granicą, 
gdzie w poszczególnych krajach można znaleźć ciekawe przykłady ich zastosowania 
(np. Auer i in. 2000, Tveito i in. 2000, Dobesch i in. 2001, Klimaatlas... 2001, 
Bihari 2002, Brown, Comrie 2002). Nie miejsce tutaj by szukać powodów takiego 
stanu rzeczy, których zresztą jest prawdopodobnie kilka. Niewątpliwie jednak, jedną 
z bezsprzecznych tego przyczyn jest brak jednoznacznych i sprawdzonych metod 
analizy przestrzennej. Warto tutaj dodać, że zróżnicowanie warunków klimatycznych 
w poszczególnych krajach, w tym przede wszystkim różny wpływ poszczególnych 
czynników klimatotwórczych, nie pozwala na automatyczne wypracowanie jednej 
powszechnie stosowanej metody. 

Celem niniejszego studium jest dokonanie przeglądu i wst pnej ogólnej oceny 
współczesnych metod analizy przestrzennej, które możliwe są do zastosowania 
w analizach klimatologicznych. Wszystkie wspomniane metody wykorzystują szeroko 
poj te Geograficzne Systemy Informacji, które stanowią pot żne narz dzie badawcze 
i zarazem szeroko rozumianą metod , wykorzystującą zarówno określone podejście 
koncepcyjne, jak i analiz  statystyczną. 
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Dotychczasowa literatura przedmiotu, w której wykorzystano różne metody 
interpolacji przestrzennej nie pozwala na wyróżnienie jednej, uniwersalnej i najlepszej 
metody, która mogłaby być szeroko stosowana w badaniach klimatologicznych. Wyniki 
poszczególnych prac sugerują nawet, że po prostu takiej brak. W niniejszym studium 
bardziej szczegółowa analiza zostanie dokonana na przykładzie średniej temperatury 
powietrza dla Polski, który to element klimatyczny uważany jest za przewodni i któ-
rego zróżnicowanie jest najlepiej rozpoznane zarówno pod wzgl dem metodycznym, 
jak i poznawczym. Nie bez znaczenia są również doświadczenia autora, które 
w przypadku tego właśnie elementu są najwi ksze. 

2. Dane źródłowe 

Profesjonalna konstrukcja map klimatycznych technikami GIS−u wymaga dwóch 
rodzajów danych. Pierwszym z nich są odpowiednie dane klimatyczne, drugim róż-
nego rodzaju dane o środowisku, które bezpośrednio wpływają na określony rozkład 
przestrzenny analizowanego elementu klimatu. Oczywiście możliwe jest wykorzy-
stanie tylko danych klimatycznych, ale uniemożliwia to zastosowanie wielu metod 
zarówno deterministycznych, jak i stochastycznych czy mieszanych, których krótką 
charakterystyk  przedstawiono w nast pnym rozdziale. Dlatego do bieżącej analizy 
wzi to oba rodzaje danych. 

Pierwszy uwzgl dniony rodzaj danych stanowił zbiór średnich miesi cznych 
temperatur powietrza z 168 stacji synoptycznych i posterunków klimatologicznych 
z obszaru całej Polski z okresu 1961−1990. Dodatkowo uwzgl dniono średnie 
miesi czne temperatury z 55 stacji leżących na obszarze Niemiec, Czech, Słowacji, 
Ukrainy, Białorusi, Litwy i Rosji (ryc 1). Oczywiście wszystkie dane meteorologiczne 
zostały poddane rutynowej oraz szczegółowej kontroli odnośnie ich jednorodności. 
Wykorzystano w tym celu najcz ściej ostatnio stosowany test homogeniczności 
Alexanderssona (SHNT, Alexandersson 1986), który wskazał na podejrzenie nie-
jednorodności w kilkunastu przypadkach. Po ich szczegółowym rozpatrzeniu i nie 
znalezieniu racjonalnego wytłumaczenia stwierdzonych odchyleń, z wartości dla 7 
stacji postanowiono ostatecznie zrezygnować i nie uwzgl dniać ich w dalszej analizie. 
Należy wi c dodać, że wst pnie do analizy wzi to 175 punktów obserwacyjnych z 
obszaru Polski. 

Drugi rodzaj danych jaki został uwzgl dniony w całym opracowaniu stanowiły 
dane środowiskowe. Były to przede wszystkim dane dotyczące rzeźby terenu, za-
wierające informacj  o wysokości nad poziomem morza poszczególnych punktów 
gridowych (tzw. DEM, ang. Digital Elevation Model). Dane te dla obszaru Polski 
wraz z około 5 km strefą przylegającą do terytorium kraju pochodziły z firmy „Neo-
kart” i obejmują wartości punktów co około 250 m. Model rzeźby dla obszarów 
położonych poza terytorium Polski został zaczerpni ty z powszechnie znanej bazy 
danych GTOPO (Global... 2004), która oferuje dane z rozdzielczością 30 sekund 
kątowych, co w dużym przybliżeniu odpowiada odległości punktów gridowych 
co około 1 km. Uzupełniające warstwy środowiskowe stanowiły dane dotyczące sieci 
hydrograficznej oraz administracyjnej. 



67Metody analizy przestrzennej w badaniach klimatologicznych

 

 
 

  

Ryc. 1. Położenie stacji meteorologicznych uwzgl dnionych w opracowaniu na tle rzeźby 
terenu 

3. Przegląd metod stosowanych w analizie przestrzennej 
Angielski termin „spatialisation” odpowiada w j zyku polskim poj ciu „analizy 

przestrzennej” lub w pewnym uproszczeniu „interpolacji” (tab.1). Niestety termin ten 
nie jest w literaturze jednoznacznie określony. Stosowany jest on w szeregu metod 
opisujących zależność pomi dzy sąsiednimi wartościami w całym rozpatrywanym zbio-
rze danych w typowym układzie współrz dnych kartezjańskich. Powszechnie uważa 
si , że głównym celem analizy przestrzennej jest nadanie zwartej, uporządkowanej 
i na ogół skróconej formy danych a także ich wizualizacja. Analiza przestrzenna może 
niekiedy być jednak rozpatrywana w szerszym kontekście. Traktuje si  ją wówczas 
jako metod  transformacji danych dostarczającą nowych danych lub rozszerzającą 
informacje pochodzące z już istniejących danych. W tabeli 1 podano najważniejsze 
grupy metod analizy przestrzennej wydzielone z uwagi na rodzaj przeprowadzanych 
transformacji danych. Jak widać, są one wynikiem przekształceń pomi dzy punktami, 
liniami, obszarami, sieciami i powierzchniami. 
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Tab. 1. Typy analizy przestrzennej w kontekście transformacji pomi dzy punktami, liniami, 
obszarami, sieciami i powierzchniami (wg Strobla 1999) 

W meteorologii oraz w klimatologii analiza przestrzenna oparta jest prawie 
wyłącznie na pomiarach dokonywanych w określonych punktach, głównie różnego 
rodzaju stacjach meteorologicznych. Dlatego też analiza polega na transformacji 
(przekształcaniu) danych z tych punktów w powierzchnie określonych elementów 
meteorologicznych. W rozumieniu GIS−u powierzchnie te stanowią poszczególne 
warstwy tematyczne. Należy tu jednak dodać, że w związku z rozwojem technik te-
ledetekcyjnych i ich zastosowaniem do pomiarów meteorologicznych coraz cz ściej 
mamy do czynienia w wykorzystaniem danych nie w punktach, ale z całymi 2− lub 
nawet 3−wymiarowymi polami (np. dane radarowe czy satelitarne). 

Oprócz wyżej zaprezentowanego podziału omawianych metod można też 
spotkać inne kryteria ich wyróżniania. Najprostszym z nich jest kryterium oparte 
na samym podejściu do danych. Wyróżnia si  wi c schematy wykorzystujące dane 
skalarne (dane ciągłe i dyskretne) oraz dane wektorowe. W klimatologii analiza prze-
strzenna jest najcz ściej wykonywana na podstawie danych skalarnych. Dotyczy to 
również typowych wektorowych danych jak na przykład pola wiatru, gdzie na ogół 
oddzielnie traktuje si  pr dkość oraz kierunek wiatru, tym samym rozpatrując tylko 
dane skalarne. 

Wydaje si  jednak, że za jeden z najwłaściwszych podziałów metod analizy prze-
strzennej uważać należy ten, który opiera si  na teoretycznych i zarazem fizycznych 
podstawach ich funkcjonowania. Wi kszość z tych metod jest szeroko stosowana 
w naukach o Ziemi, w tym też w badaniach klimatologicznych. Ogólnie ujmując 
wszystkie metody można podzielić na stochastyczne i deterministyczne (Tveito, 
Schöner 2002). 

Metody stochastyczne wykorzystują koncepcj  losowości w analizie prze-
strzennej, co oznacza, że konstruowana powierzchnia oparta na określonym 
szczegółowym algorytmie jest jedną z wielu możliwych, jakie można opracować na 
podstawie tych samych danych. Metody te pozwalają na określenie istotności staty-
stycznej skonstruowanej powierzchni i zarazem niepewności wartości szacowanych 
(ang. predicted values). Metody stochastyczne w analizie przestrzennej zwykle od-
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wołują si  do geostatystyki, stąd cała ich grupa nosi też nazw  metod geostatystycz-
nych. Opierają si  one na ogólnej zasadzie, że wartości mierzone w bliskich sobie 
punktach powinny być do siebie bardziej zbliżone niż wartości zmierzone w punktach 
bardziej oddalonych. Do ilościowej oceny tych metod w analizie przestrzennej stosuje 
si  wariogram lub funkcj  kowariancyjną, które spełniają tutaj rol  miary korelacji 
przestrzennej. Najbardziej znany z grupy metod stochastycznych i w ogóle wszyst-
kich innych metod interpolacji, jest kriging. Jest on też stosunkowo dobrze opisany 
w literaturze, również polskiej (m.in. Magnuszewski 1999). Nazwa metody pochodzi 
od nazwiska jej twórcy D. G. Krige’a, który zaproponował ją do wyznaczania ob-
szarów o najwi kszej koncentracji kopalin. Matematyczne postawy krigingu zostały 
przedstawione we wczesnych latach 60. XX w. przez Matherona (1963) we Francji 
i niezależnie przez Gandina w 1963 w byłym Związku Radzieckim (Gandin 1969). 
W metodzie tej zakłada si , że istnieje pewna zależność mi dzy oddaleniem punk-
tów a stopniem ich podobieństwa, którą przedstawia si  w postaci semiwariogramu 
(Magnuszewski 1999). 

Ze wzgl du na szczegółowy algorytm obliczeń wyróżnia si  kilka rodzajów krigin-
gu. Najprostszym i najbardziej znanym jest tzw. zwykły kriging (ang. ordinary  riging). 
W wielu tradycyjnych podejściach klimatologicznych jest on uznawany za jedyną me-
tod  interpolacji przestrzennej. Jego opis można znaleźć w dużej liczbie opracowań, w 
tym też w podr cznikach poświ conych poszczególnym programom geostatystycznym. 
Ogólnym założeniem jakim kieruje si  kriging jest istnienie wewn trznej stacjonarności 
w całym tzw. procesie przestrzennym. Wartości (zmienne) objaśniające opierają si  
na równaniach liniowych wyznaczonych z danych obserwacyjnych z odpowiednimi 
wagami. Wagi te zależą od korelacji przestrzennej jaka istnieje mi dzy tymi punktami. 
Współczynniki liniowe są wyznaczone w taki sposób, by zapewnić najmniejszy szacowa-
ny błąd wariancji (tzw. wariancja krigingu). Z tego właśnie wzgl du kriging ten uchodzi 
za najbardziej uniwersalną metod  analizy przestrzennej. Jednak w meteorologii 
i klimatologii niekorzystną stroną tej metody jest założenie wspomnianej wewn trznej 
stacjonarności procesu stochastycznego. Rozkład temperatury czy opadów, zwłaszcza 
w obszarach górskich jest na ogół pozbawiony wewn trznej stacjonarności i dlatego 
stosowanie zwykłego krigingu ma bardzo ograniczone możliwości. Możliwy jest on 
do stosowania w przypadku bardzo dużej liczby punktów pomiarowych lub też w 
bardzo dużych skalach przestrzennych dotyczących np. kontynentów. 

W metodzie krigingu można też stosować szczegółowe techniki pozwalające 
na wi ksze lub mniejsze wygładzenie danych (tzw. kriging blokowy lub punktowy). 
W praktyce wyróżnia si  też kriging prosty (ang. simple  riging), który jest bardzo 
podobny do krigingu zwykłego. Różnica polega tylko na tym, że w krigingu prostym 
stosuje si  średnie obliczone dla całej populacji, podczas gdy w krigingu zwykłym 
oblicza si  średnie cząstkowe, dla poszczególnych podzbiorów danych. W rezultacie 
kriging prosty może nieco mniej precyzyjnie interpolować badaną powierzchni , 
choć z drugiej strony b dzie ona lepiej „wygładzona”. Do zwykłego krigingu bardzo 
podobny jest kokriging (ang. co riging). Jest on bowiem pewnym rozwini ciem 
metody krigingu w sytuacji, gdy mamy do czynienia z wieloma zmiennymi objaśnia-
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jącymi i można skonstruować wielowymiarowy wariogram lub model kowariancji. Z 
porównania badań z użyciem kokrigingu i innych metod interpolacji wielowymiarowej 
wynika, że kriging daje lepsze wyniki tylko w przypadku, gdy korelacja przestrzen-
na pomi dzy zmiennymi pomocniczymi a zmienną szacowaną jest wysoka i kiedy 
liczebność próbek zmiennych pomocniczych znacznie przekracza liczebność próbki 
ze zmienną szacowaną (Ishida, Kawashima 1993). 

Jak już wspomniano, drugą grup  metod stanowią metody deterministyczne, 
które nie wykorzystują teorii prawdopodobieństwa, lecz oferują możliwość wyjaśnienia 
zróżnicowania przestrzennego danej zmiennej przyczynami fizycznymi. Zawierają one 
pewną koncepcj  i są mniej abstrakcyjne niż metody stochastyczne. Dlatego do tej 
grupy zaliczyć też można wszystkie stosowane tzw. metody manualne. Warto przy 
tym dodać, że metody manualne choć były przede wszystkim stosowane w przeszłości, 
ze wzgl du na brak możliwości niezwykle czasochłonnych obliczeń przy użyciu kom-
putera, są stosowane również obecnie i to w krajach gdzie te techniki komputerowe 
są powszechnie stosowane. Z uwagi jednak na różnorodność tych metod i przede 
wszystkim brak jednoznacznych ich założeń, nie b dą one przedmiotem rozważań. 

Współczesne metody deterministyczne można generalnie podzielić na metody 
oparte na danych z jednej tylko najbliższej stacji, metody oparte na danych ważo-
nych pochodzących ze stacji sąsiednich, metody oparte na przybliżonych funkcjach 
wielomianowych, dokładnych funkcjach wielomianowych czy też na bardzo rzadko 
stosowanych radialnych funkcjach bazowych. 

Metody oparte na danych z najbliższej stacji wykorzystują na ogół tzw. poligony 
Thiessena lub techniki triangulacyjne np. Delauneya i inne. Obie wymienione techniki 
są bardzo efektywne, ale każda szacowana wartość gridu jest oparta na jednym tylko 
punkcie obserwacyjnym. Wynik interpolacji przestrzennej w dużym stopniu zależy 
od rozkładu przestrzennego obserwacji i ich przestrzennej reprezentatywności. 
Technika poligonów Thiessena była m. in. szeroko stosowana przez klimatologów 
i hydrologów do przestrzennej interpolacji pola opadów. 

Grupa metod opartych na danych ważonych pochodzących ze stacji sąsiednich 
jest o wiele bardziej liczna niż poprzednia. W tego typu metodach wartość interpo-
lowana jest otrzymywana z liniowej kombinacji wartości mierzonych w sąsiednich 
punktach. Wagi tych kombinacji zależą na ogół od odległości punktów pomiarowych 
od interpolowanego punktu gridowego, przy czym wybór tych punktów odgrywa 
zasadniczą rol . Najbardziej znanym przykładem tej grupy metod jest metoda odwrot-
nych odległości (ang. inverse distance weighting, IDW). W meteorologii i klimatologii 
modyfikacje tej metody wypracowali Cressman (1959), Shepard (1968) i Barnes 
(1973). Metoda odwrotnych odległości zwana też w j zyku polskim średnią wagową 
(Magnuszewski 1999) zakłada, że różnica pomi dzy przestrzennymi danymi zależy 
od odległości pomi dzy dwoma punktami, a wagi liniowej kombinacji tej odległości 
muszą być proporcjonalne do odwrotności odległości pomi dzy punktami interpo-
lowanymi i obserwacyjnymi. 

Kolejna grupa metod zaliczających si  do metod deterministycznych to 
tzw. przybliżone funkcje wielomianowe. Metody te nazywane są też trendami 
powierzchniowymi (ang. trend surface analysis) i najogólniej ujmując polegają 
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na wpasowywaniu wielomianów do próbek zbioru punktów. Przybliżone funkcje 
wielomianowe służą do interpolacji w dużych skalach tj. regionalnych czy nawet glo-
balnych. Trendy powierzchniowe mogą być aproksymowane przez trendy wielomianu 
pierwszego lub n−tego stopnia. W najprostszym przypad u analiza trendu po-
wierzchniowego wy orzystuje prostą lub wielowymiarową regresję prostoliniową 
w celu uzys ania najlepszego dopasowania do danych pomiarowych. 
Techni a ta jest zwy le stosowana w pierwszym etapie analiz przestrzen-
nych. Złożoność fizycznych uwarun owań zmiennych meteorologicznych 
i  limatologicznych powoduje, że ja o zmienne objaśniające może być 
użytych wiele różnych zmiennych. Ważne jest jedna  to, by w anali-
zie uwzględniać tyl o te zmienne,  tóre fa tycznie w sposób fizyczny, 
a nie przypad owy, wpływają na roz ład zmiennej szacowanej (Tveito, Ustrnul 
2003). 

W przypad u do ładnych fun cji wielomianowych wielomiany są wpasowy-
wane albo do o reślonego małego regionu (tzw. lo alna interpolacja) albo też do 
całego rozpatrywanego obszaru. Fun cje wielomianowe oferują szero i za res me-
tod interpolacyjnych. Najbardziej popularna jest grupa metod fun cji s lejanych 
tzw. splajnów (ang. splines). Wi kszość różnic pomi dzy różnymi funkcjami splajnów 
spowodowana jest odmiennymi algorytmami wygładzania w celu zapewnienia jak 
najlepiej „wygładzonych” powierzchni. Jeżeli użyty jest niewłaściwy algorytm otrzyma-
ne w wyniku interpolacji powierzchnie mają wyraźne, niejako nieciągłe cechy, które 
wynikają ze spełnienia kryteriów dokładnej interpolacji. Dobrym przykładem metody 
z tej grupy jest uj cie Akimy (Akima 1970), które opiera si  na wielomianach 3−stopnia 
i należy do najlepszych w przypadku interpolacji orografii (Tveito, Schöner 2002). 

Ostatnia grupa metod deterministycznych to radialne funkcje bazowe (funkcje 
o symetrii kołowej). Metoda ta należy do stosunkowo mało rozpowszechnionych 
i używana jest do wyznaczania powierzchni z bardzo dużej liczby punktów, których 
wartości nie zmieniają si  gwałtownie na niewielkiej przestrzeni. W ocenie użytkow-
ników, przy takich wartościach punktów daje ona bardzo dokładną interpolacj . 
Podstawą jej koncepcji jest dopasowanie powierzchni do istniejących punktów przy 
zachowaniu jak najmniejszych krzywizn izolinii. Dopasowanie to wykorzystuje różne 
podstawowe, na ogół silnie nieliniowe funkcje jak np. funkcj  Gaussa. 

Oprócz wyżej wymienionych dwóch podstawowych grup analizy przestrzennej 
ze wzgl du na filozofi  obliczeń należy wyróżnić tzw. metody mieszane, inaczej 
nazywanymi kombinowanymi. Jak sama nazwa wskazuje metody z tej grupy łączą 
w sobie zasady wyst pujące zarówno w grupie metod deterministycznych, 
jak i stochastycznych. Są one coraz cz ściej spotykanymi i pośród nich można wyróż-
nić trzy zasadnicze podejścia. Są to tzw. kriging uniwersalny, kriging z zewn trznym 
przesuni ciem oraz kriging resztowy. 

Kriging uniwersalny oparty jest na modelu przestrzennej regresji wielokrotnej, 
który rozdziela funkcj  stochastyczności na liniową kombinacj  funkcji deterministycz-
nych określoną w każdym punkcie regionu i składnik losowości b dący resztą funkcji 
stochastycznej (Tveito, Schöner 2002). Model ten jednak wymaga dodatkowej specy-
fikacji ponieważ wariogram funkcji reszt losowych (ang. residual random function) 
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może być wnioskowany tylko w wyjątkowych sytuacjach. Szczególną postacią wyżej 
wspomnianego krigingu uniwersalnego jest tzw. kriging z zewn trznym przesuni ciem 
(Wackernagel 1998). Polega on na włączeniu do krigingu dodatkowych, uzupełnia-
jących warunków opisanych jedną lub kilkoma zewn trznymi tzw. przesuni tymi 
zmiennymi zmierzonymi (pochodzącymi) z danej domeny przestrzennej. Metoda 
ta spotykana jest stosunkowo cz sto w analizie przestrzennej w meteorologii i kli-
matologii. 

Kolejną metodą wykorzystującą ogólne założenia zwykłego krigingu jest tzw. 
kriging resztowy zwany też krigingiem beztrendowym. Metoda ta zwana też bez-
trendowym krigingiem (ang. detrended  riging) polega na zastosowaniu w analizie 
przestrzennej trendu, który jest wyznaczony na podstawie zmiennych wejściowych. 
W pierwszym kroku stosuje si  wielokrotną regresj  liniową wpasowując równania do 
interesującej nas zmiennej przestrzennej Z(s) i zbioru zmiennych objaśniających xi (s). 
W drugim kroku przyjmuje si , że reszty (residua) obliczonego modelu regresyjnego 
δ (s) są wartością losową i wartości δ* (s) nast pnie oblicza si  dla każdej pojedynczej 
stacji (punktu) i interpoluje już przy użyciu zwykłego krigingu. Końcowe przewidywane 
wartości Z(s) są uzyskane przez zsumowanie Z*(s) i δ *(s) dla każdego gridu utworzo-
nego zwykłym krigingiem. 

Szczególnym przykładem krigingu resztowego jest tzw. metoda Aurelhy’ego 
wprowadzona do meteorologii przez francuską służb  meteorologiczną – Meteo-
France. Metod  tą stosuje obecnie wiele grup badawczych, przy czym w klimatologii 
na szczególną uwag  zasługują tu prace w gierskie (Bihari 2002). Metoda ta oparta 
jest na silnej zależności rozkładu pól meteorologicznych od orografii i dlatego wy-
korzystuje topografi  z danego punktu gridowego oraz punktów sąsiednich, które 
sprowadza si  do pierwszych funkcji składowych. Pozwalają one na schematyczny opis 
struktury lokalnej topografii, które są nast pnie podstawą do obliczenia i znalezienia 
zmiennych objaśniających. Zmienne te wyznacza si  przy użyciu wielokrotnej regresji 
liniowej. Cz ść pola, która nie jest wyjaśniona przez elementy topografii jest wówczas 
interpolowana przy użyciu techniki krigingu a końcowy rezultat jest niejako sumą 
cz ści deterministycznej i stochastycznej. Warto tu jednak podkreślić, że podejście 
to, oparte na statystycznej zależności, nie może być stosowane do pojedynczych 
przypadków zjawisk meteorologicznych. 

Wymienione powyżej metody interpolacji nie wyczerpują oczywiście wszystkich 
metod stosowanych w analizie przestrzennej. Ich pełniejszy przegląd można znaleźć 
m. in. w opracowaniach Cressie’go (1991), Magnuszewskiego (1999) oraz Tveito 
i Schönera (2002). Jednak obecny, bardzo szybki rozwój technik komputerowych 
powoduje, że przy różnych okazjach spotykamy ciągle nowe uj cia, które czasem 
trudno nawet zaklasyfikować do którejś z metod wcześniej omówionych. Dotyczy 
to też ich nazewnictwa, nie zawsze przejrzystego i konsekwentnie stosowanego, 
nie wspominając już o problemach z ich tłumaczeniem na j zyk polski. Niektóre 
jednak metody tworzą odr bne nowe algorytmy, mogące stanowić podstaw  do 
rozwoju bardzo efektywnych metod. Wśród wspomnianej mozaiki tych różnorodnych 
uj ć można wyróżnić co najmniej dwa rodzaje metod. Pierwsza to grupa tzw. metod 
fizycznych. Metody te jednak ze wzgl du na szerokie spektrum stosowanych zmien-
nych, skal czasowych i przestrzennych oraz wykorzystywanych metod trudno opisać 
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i sklasyfikować. Oparte są one na prawach i założeniach fizycznych lub empirycznej 
parametryzacji. Niektóre wykorzystują wyniki numerycznych prognostycznych modeli 
pogody, inne oparte są na ich wynikach w połączeniu z obserwacjami lub też tylko 
samych obserwacjach. Cz ść z nich ma bardzo skomplikowane matematyczne i 
statystyczne założenia interpolacji, które wykorzystują jako podstawowe obserwacje 
standardowe, radarowe i prognostyczne modelowe. Niektóre jednak oparte są na 
stosunkowo prostych założeniach. Druga grupa metod, o której warto wspomnieć, 
to metody oparte na sztucznych sieciach neuronowych. W analizie przestrzennej 
należą one do stosunkowo nowych metod i oparte są na podstawowym założeniu 
uczenia si  systemów przy wykorzystaniu zmiennych objaśniających i objaśnianych 
bez wykorzystania jakichkolwiek algorytmów deterministycznych. 

4. Mapy temperatury powietrza w świetle wybranych metod 

Ryc. 2. Średnia roczna temperatura powietrza według metody zwykłego krigingu punktowego 

(wartości od < 3 do > 9 0C) 
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Powyżej przedstawiony został teoretyczny przegląd istniejących metod analizy 
przestrzennej. W zasadzie wszystkie metody doczekały si  przynajmniej jednego 
przykładu ich zastosowania w badaniach meteorologicznych i klimatologicznych. 
Oczywiście dotyczyło to wybranych tylko elementów klimatu oraz obszarów. Nie-
stety, w literaturze trudno znaleźć próby analizy przestrzennej określonego elementu 
klimatu dla danego obszaru wykonanej przynajmniej kilkoma metodami. Poniżej 
na przykładzie średniej rocznej temperatury powietrza Polski przedstawiono wynik 
zastosowania kilku metod analizy przestrzennej. Przedstawione mapy (obrazy) są 
tylko roboczymi wersjami, które mają ukazać różnice jakie wynikają z zastosowania 
określonej metody. 

Zgodnie z przedstawionym powyżej podziałem metod analizy przestrzennej, 
na wst pie zamieszczono wyniki interpolacji przeprowadzone za pomocą zwykłego 

Ryc. 3. Średnia roczna temperatura powietrza według metody zwykłego krigingu blokowe-
go(wartości od < 3 do > 9 0C) 
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krigingu, najcz ściej stosowanego w różnego rodzaju analizach (ryc. 2). Metoda 
ta jednoznacznie pokazuje wag  poszczególnych punktów; im jest ich wi cej tym 
obraz jest bardziej złożony. Metoda ta w badaniach klimatologicznych jest godna uwagi 
w przypadku posiadania g stej sieci punktów pomiarowych oraz stosunkowo małego 
zróżnicowania przestrzennego rozpatrywanej zmiennej. W przypadku rzadkiej sieci 
punktów lub też ich nierównomiernego rozkładu otrzymany obraz może fałszywie 
oddawać rzeczywiste zróżnicowanie zmiennej. Zwykły kriging może być stosowany 
też w modyfikacji tzw. krigingu blokowego, który w odróżnieniu od punktowego 
teoretycznie nieco lepiej „wygładza” dany rozkład (ryc. 3). Praktyka pokazuje, że nie 
zawsze jednak tak si  dzieje (porównaj obszar z temperaturą powyżej 8oC w rejonie 
Rzeszowa, ryc. 2 i 3). 

W ramach niniejszego studium zaprezentowano wyniki tylko kilku wybranych 

Ryc. 4. Średnia roczna temperatura powietrza według metody triangulacyjnej z interpolacją 
liniową (wartości od < 3 do > 9 0C) 
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metod deterministycznych przedstawionych w poprzednim rozdziale. Korzystano 
przy tym nie tylko z danych klimatologicznych, ale również z innych zmiennych, 
które mają wpływ na rozkład temperatury powietrza. Pierwsze z podejść wykorzystuje 
metod  triangulacyjną z interpolacją liniową (ryc. 4). Jak widać na rycinie, izolinie 
tworzą pewnego rodzaju poligony, które choć oddają przeci tne zróżnicowanie 
termiczne mają dość sztuczne przebiegi granic. Niewątpliwie pozwala to jednak 
na stosunkowo łatwe oszacowanie ich powierzchni, co zresztą było docenione 
przy cz stym wyborze tej metody do oceny opadów i obliczania zasobów wody 
zasilających zlewnie. Współczesne jednak wymagania, zwłaszcza w dużych skalach, 
nakazują być ostrożnym z wykorzystaniem tego podejścia. Ocenia si , że precyzyj-
niejszy obraz daje stosunkowo powszechnie znana metoda odwrotnych odległości 
(ang. inverse distance to a power) (Magnuszewski 1999, Szubert 2003). Wynik 

Ryc. 5. Średnia roczna temperatura powietrza według metody odwrotnych odległości 

(wartości od < 3 do > 9 0C) 
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jej zastosowania do rozkładu średniej rocznej temperatury widoczny jest na rycinie 
5, która jednak daje nie w pełni zadawalające wartości pomi dzy wzgl dnionymi w 
analizie punktami wyjściowymi. Wyraźnie widać wi c izolowane pola, w przypadku 
istnienia stacji oraz „rozmyty” obszar tam gdzie ich nie ma. Warto tu podkreślić, 
że metoda ta ma wiele modyfikacji i przy okazji różne jej nazwy. W analizie przestrzen-
nej cz sto stosuje si  jej odmian  wypracowaną przez Sheparda (1968) i nazywaną 
„zmodyfikowaną metodą Sheparda”. Analizując ryc. 6, łatwo można zauważyć, 
że jest ona bardziej optymalna od tej podstawowej b dąc mniej czułą na istnienie 
poszczególnych stacji. Kolejna metoda oparta jest na tzw. radialnych funkcjach 
bazowych, inaczej mówiąc na funkcjach o symetrii kołowej. Warto zwrócić uwag , 
że choć metoda ta oparta jest na zupełnie innym algorytmie obliczeń, jej wynik jest 
dość podobny, wraz z jej wadami i zaletami, do rezultatów poprzednio omówionej 

Ryc. 6. Średnia roczna temperatura powietrza według zmodyfikowanej metody Sheparda 

(wartości od < 3 do > 9 0C) 



78 Zbigniew Ustrnul

          
 

 

metody (ryc. 7). 
Wśród metod deterministycznych oddzielne miejsce należy poświ cić na uj cia 

oparte na funkcjach wielomianowych. Jak już podano we wcześniejszym rozdziale, ba-
zują one na wyznaczeniu odpowiednich równań, opartych na danych, które nast pnie 
służą do tworzenia powierzchni. Nazywane też metodą trendów powierzchniowych 
oferują dobrą możliwość analizy przestrzennej miesi cznych, sezonowych i rocznych 
wartości różnych elementów klimatu. Jednakże uważa si , że w wielu przypadkach 
metoda ta zawodzi przy analizie danych z wi kszą rozdzielczością czasową, na przy-
kład przy danych dobowych. W pracy zamieszczono wyniki zastosowania tej metody 
w 2 wersjach: tzw. lokalnego wielomianu (ryc. 8) oraz regresji wielomianowej (ryc. 
9). Jak widać, w obu przypadkach rozkłady temperatury są bardzo schematyczne, 
przy czym nieco dokładniejszy obraz daje metoda lokalnego wielomianu. Widać wi c 

Ryc. 7. Średnia roczna temperatura powietrza według metody radialnych funkcji bazowych 

(wartości od < 3 do > 9 0C) 
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jednoznacznie, że metoda ta może być przydatna dla bardzo dużych obszarów i, co 
warte podkreślenia, nie wymaga ona istnienia dużej liczby punktów z pomiarami. 

Dotychczas przedstawiono przykłady użycia różnych metod analizy przestrzen-
nej, ale z wykorzystaniem tylko danych klimatycznych. Praktyka pokazuje jednak, 
że takie podejście nawet z zastosowaniem najlepszych, najbardziej wyrafinowanych 
metod nie może przynieść dobrych, oczekiwanych rezultatów. Do uzyskania jakościowo 
lepszych wyników niezb dne jest wykorzystanie innych, uzupełniających (objaśniających) 
danych (zmiennych) tzw. predyktorów, które w sposób bezpośredni lub pośredni rzutują 
na rozkład rozpatrywanej (szacowanej) zmiennej, tzw. predyktanta. Dlatego też do 
bieżącej analizy z użyciem trendów powierzchniowych (regresji liniowej jednokrot-
nej i wielokrotnej) wzi to pod uwag  trzy najprostsze zmienne, których znaczenie 
poznano już wcześniej (Romer 1948/49, Stopa−Boryczka 1973, Hess 1968), a to: 

Ryc. 8. Średnia roczna temperatura powietrza według metody lokalnych wielomianów 

(wartości od < 5 do > 9 0C) 
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wysokość nad poziomem morza, długość oraz szerokość geograficzną. Dane te były 
wzgl dniane z rozdzielczością 250 m. W pierwszym przypadku wyznaczono równania 
dla zależności średniej temperatury tylko od wysokości bezwzgl dnej (ryc. 10), 
w drugim od wysokości nad poziomem morza oraz szerokości i długości geograficznej 
(ryc. 11). Jak widać, oba te rozkłady są zupełnie inne niż wszystkie dotychczas prezen-
towane. Faktycznie, ich wyrywkowo przeprowadzona weryfikacja potwierdza znacząco 
lepsze wyniki niż w przypadku zastosowania innych metod oraz tylko samych danych 
klimatologicznych. Jednocześnie widać też wierniejszy rozkład temperatury średniej 
rocznej, kiedy uwzgl dniono wszystkie 3 zmienne objaśniające (ryc. 11). Dotyczy to 
zwłaszcza Polski północno−wschodniej, która na mapie z uwzgl dnieniem wszystkich 
trzech zmiennych objaśniających jest wyraźnie chłodniejsza i bliższa rzeczywiście ist-
niejącym warunkom termicznym. Reasumując, metoda ta jest wi c godna polecenia 

Ryc. 9. Średnia roczna temperatura powietrza według metody regresji wielomianowej 

(wartości od < 5 do > 9 0C) 
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do różnego rodzaju analiz zmiennych klimatycznych ciągłych, gdzie ponadto można 
uwzgl dnić dodatkowe zmienne objaśniające. Oczywiście czy takie zmienne istnieją 
i jaka jest ich waga (wpływ) stanowi odr bny, ale równie ważny a może nawet naj-
ważniejszy problem. Na koniec warto dodać, że wspomniana metoda została wyko-
rzystana do konstrukcji różnego rodzaju map termicznych w atlasie klimatycznym 
Niemiec (Klimaatlas… 2001). 

Ostatnia wspomniana grupa metod (metody mieszane) reprezentowana 
jest przez metod  krigingu resztowego, który w przypadku rozpatrywanego elementu 
dla Polski okazał si  bezsprzecznie najlepszą metodą. Podobnie jak w przypadku 
ostatnio wymienionych metod deterministycznych, do analizy wzi to nie tylko dane 
klimatyczne, ale też inne zmienne objaśniające, wpływające na rozkład temperatury 
tj. szerokość i długość geograficzną oraz wysokość nad poziom morza. W wyniku 

Ryc. 10. Średnia roczna temperatura powietrza według metody regresji jednokrotnej 

(wartości od < 3 do > 8 0C) 
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uwzgl dnienia wszystkich tych zmiennych, wyznaczenia równań regresji oraz uwzgl d-
nienia ich reszt otrzymano bardzo wierny obraz zróżnicowania średniej rocznej tempe-
ratury powietrza Polski (ryc. 12). Obraz ten uwzgl dnia nie tylko funkcyjną zależność 
od wymienionych dodatkowych zmiennych, ale także lokalne warunki, reprezento-
wane przez poszczególne uwzgl dnione stacje meteorologiczne. Porównanie map 
rozkładu temperatury otrzymane metodą regresji wielokrotnej i krigingu resztowego 
wskazuje na różnice na ogół nie przekraczające ± 0,5oC (ryc. 13). Najwi ksze są one 
w obszarach górskich, gdzie zróżnicowanie tego elementu jest najwi ksze i zależy od 
czynników lokalnych, których uwzgl dnione zmienne objaśniające nie reprezentują. 
Należy nadmienić, że bardzo podobne wyniki uzyskano dla innych charakterystyk 
termicznych opartych na średnich temperaturach powietrza (Ustrnul, Czekierda 
2003). Ocena uzyskanych wyników została przeprowadzona nie tylko wizualnie, jak 

Ryc. 11. Średnia roczna temperatura powietrza według metody regresji wielokrotnej 

(wartości od < 3 do > 8 0C) 
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to dość dyskusyjnie zaleca Magnuszewski (1999), ale również metodami ilościowy-
mi. W tym celu skonstruowano diagramy obserwowanych i szacowanych średnich 
rocznych oraz średnich miesi cznych temperatur powietrza. Rycina 14 przedstawia 
wymieniony diagram dla średniej rocznej temperatury powietrza, z którego wynika, 
że bł dy szacowania są niewielkie. Na tej samej rycinie przedstawiono też rozkład 
cz stości bł dów oszacowania średnich temperatur w analogicznym okresie, któ-
ry potwierdza niewielki udział odchyleń ponad ±1oC. W całym zbiorze danych, 
dla wszystkich miesi cy, odchylenia te stanowiły poniżej 3% wszystkich przypadków. 

Kontrol  uzyskanych wyinterpolowanych danych wykonano też niezależną i pro-
stą metodą. Wzi to dane z 7 stacji nie uwzgl dnianych we wcześniejszych obliczeniach 
(próba niezależna) i odczytano wyznaczone wartości temperatury dla średniej rocznej 
i średnich miesi cznych stycznia i lipca. Uzyskane różnice okazały si  zadowalające. 
W przypadku rozpatrywanej średniej rocznej a także średniej lipca różnice nie 

Ryc. 12. Średnia roczna temperatura powietrza według metody krigingu resztowego 

(wartości od < 3 do > 8 0C) 
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przekraczały 0,2oC, w przypadku stycznia 0,4oC. Tylko na Kasprowym Wierchu 
różnice pomi dzy wartościami wyznaczonymi a obserwowanymi były wyższe o 0,2oC 
od podanych. W tym jednak przypadku, jak i ewentualnie innych w obszarach 
górskich, można oczekiwać takich różnic. Wynikają one z ograniczonej dokładności 
w odczytywaniu wartości oraz przede wszystkim z nieprecyzyjnego określenia po-
szczególnych punktów. Przyjmując nawet dobrą wyjściową rozdzielczość gridów (co 
250 m), łatwo stwierdzić, że przy nachyleniu stoków rz du 45o różnice wysokości 
również si gają 250 metrów, co daje średnio różnic  temperatury  około 1,5oC. 

Powyżej przedstawiono tylko jeden ilościowy rodzaj kontroli uzyskanych 
oszacowanych danych. Dla pełniejszej ilościowej oceny należy obliczyć dodatko-
we charakterystyki. Najprościej można je otrzymać stosując tzw. procedur  cross 

Ryc. 13. Różnica mi dzy roczną średnią temperaturą wyznaczoną metodą krigingu resztowego 
i metodą regresji wielokrotnej (wartości od < −0,8 do > 1,2 0C) 
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Ryc. 14. Wartości średnich temperatur obserwowanych oraz szacowanych metodą krigingu 
resztowego (strona lewa) oraz rozkład cz stości bł dów oszacowania średniej temperatury 
metodą krigingu resztowego (strona prawa) 

validation, w której dokonuje si  oceny na ile oszacowane pole różni si  od pola 
wyjściowego. Stosuje si  do tego celu różne charakterystyki statystyczne. Najcz ściej 
wykorzystuje si : średni błąd (ME, ang. mean error), średni błąd kwadratowy (MSE, 
ang. mean square error), pierwiastek z przeci tnego odchylenia kwadratowego 
(RMSE, root mean square error/deviation). Bardzo poglądowe i użyteczne są też 
zwykłe charakterystyki statystyczne jak średnia, minimum, maksimum czy odchylenie 
standardowe. W niektórych analizach wi kszą na przykład wag  przykłada si  by 
oszacowane wartości miały dobrze określone wartości ekstremalne kosztem nawet 
mniej precyzyjnych ogólnych, średnich charakterystyk. Dlatego do ilościowej oceny 
zastosowanej metody interpolacji najlepiej stosować kilka charakterystyk. Pozwala 
to z jednej strony pełniej ocenić jej dokładność a z drugiej określić zakres możliwych, 
popełnionych bł dów. Oczywiście uwzgl dnienie kilku wymienionych miar statystycz-
nych nastr cza dodatkowy kłopot badaczowi, który cz sto wobec różnych, niekiedy 
wzajemnie sprzecznych wyników, musi sam zadecydować, która statystyka jest dla 
niego najważniejsza i zarazem która z metod interpolacji najlepsza. 

5. Wnios i i uwagi 

Współczesny stan wiedzy oraz poziom komputeryzacji i dost pu do danych 
cyfrowych wymusza zastosowanie techniki komputerowej do konstrukcji i kreślenia 
map, w tym map klimatycznych. Wymaga to jednak nowego podejścia do zagadnienia 
tworzenia map, a tym samym wypracowania metod analizy przestrzennej, które oparte 
b dą na najbardziej wydajnych i doskonałych koncepcjach i procedurach interpo-
lacji. Oczywiście w każdym przypadku te metody analizy powinny być sprawdzone 
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i ewentualnie zweryfikowane. Przy wielu analizach pomocne mogą być wyniki prac 
opartych na dotychczasowych, tradycyjnych uj ciach. 

Kontrol  należy wykonać standardowymi procedurami, a także na materiale 
niezależnym. Przy ocenie ilościowej należy uwzgl dnić zestaw kilku charakterystyk 
statystycznych a nie tylko wybranej jednej. Niezależnie od przyj tej metody badawczej 
w każdej przeprowadzanej analizie należy zdać sobie spraw  z pewnych ograniczeń. Nie-
uwzgl dnienie ich może doprowadzić do paradoksalnej sytuacji, w której interpolowana 
powierzchnia b dzie sztucznie bardziej „zróżnicowana” niż powierzchnia rzeczywista. 

Niniejszy przegląd metod i literatury dotyczących analizy przestrzennej 
stosowanej w klimatologii jednoznacznie świadczy, że brak jest jednej uniwersalnej 
metody, która mogłaby z powodzeniem być stosowana do wi kszości elementów 
klimatu. Z przedstawionych przykładów oraz cytowanej literatury wynika, że przy ana-
lizie temperatury powietrza najwłaściwszymi do zastosowania wydają si  być kriging 
resztowy, kokriging oraz metoda regresji. Metody te są również w pierwszym rz dzie 
godne polecenia do analizy innych tzw. ciągłych elementów meteorologicznych. 
W odniesieniu do pozostałych elementów, biorąc pod uwag  wielkość ich zróżnico-
wania czasowego i przestrzennego, trudno pokusić si  o podobne wnioski. Wydaje 
si  jednak, że jeżeli istnieje stosunkowo g sta sieć pomiarowa najwłaściwsze na 
początek b dzie zastosowanie zwykłego krigingu. 

Należy zdać sobie spraw , że do właściwej konstrukcji każdej mapy konieczne 
są bezbł dne, jednorodne wyjściowe dane meteorologiczne. Zastosowanie nawet 
najlepszej metody interpolacji nie zastąpi tu braku homogenicznych danych o wyma-
ganej rozdzielczości, odpowiedniej dla rozpatrywanej skali przestrzennej i czasowej. 

Warto zwrócić uwag , że wi kszość najbardziej efektywnych metod wykorzy-
stuje nie tylko podstawowe dane meteorologiczne, ale dodatkowe (uzupełniające) dane 
środowiskowe, które wpływają na rozkład badanej zmiennej. Wydaje si , że poprawa 
wyników stosowanych metod b dzie polegać na jeszcze lepszym wykorzystaniu tych 
zmiennych uzupełniających, które jak pokazały dotychczasowe tradycyjne opracowa-
nia, w znacznym stopniu kształtują badaną zmienną. Tak na przykład w rozkładzie 
temperatury powietrza niewątpliwie istotną rolą odgrywają: wysokość nad poziomem 
morza, długość i szerokość geograficzna, odległość od zbiorników wodnych, rodzaj 
form rzeźby terenu, jego pokrycie. W przypadku opadów atmosferycznych takimi 
zmiennymi jest wysokość bezwzgl dna oraz wzgl dna, rodzaj i kierunek ekspozycji. 
Wszystkie uwzgl dniane dane (zmienne) muszą być poprawne i jednorodne, by nie 
były źródłem dodatkowych bł dów już na wst pnym etapie tworzenia algorytmów 
obliczeń oraz testów. 

Przy analizie przestrzennej badanych elementów klimatycznych należy też 
brać pod uwag  samą skal  zagadnienia. W zależności bowiem od skali dana zmienna 
objaśniająca może mieć zupełnie inną wag . Tak na przykład, w przypadku średniej 
temperatury w makroskali najistotniejsza jest wysokość nad poziomem morza, na-
tomiast w mikroskali element ten nie jest w ogóle istotny, zaś główną rol  odgrywa 
wysokość wzgl dna. Podobne zresztą znaczenie ma skala czasowa. Im krótsza skala 
czasowa tym wi cej danych pomiarowych lub innych zmiennych objaśniających jest 
konieczne. Na przykład, wykreślenie w podobnej skali mapy sumy dobowego opadu 
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dla Karpat wymaga danych ze znacznie wi kszej liczby punktów pomiarowych niż 
dla podobnej mapy z rozkładem sumy rocznej. 

Niektóre współczesne prace dotyczące analizy przestrzennej w klimatologii 
napawają pewnym optymizmem. Rysuje si  nadzieja na znalezienie lepszych, bardziej 
precyzyjnych metod. Z pewnością b dą one musiały wykorzystać pomiary technikami 
teledetekcyjnymi, które na ogół zapewniają już dane przestrzenne (dane satelitarne, 
radarowe) oraz inne szczegółowe rozwiązania jak chociażby uwzgl dnienie metod 
klimatologii synoptycznej, na przykład wykorzystanie typów cyrkulacji. 
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Michał Marosz 

Możliwoś i wykorzystania sztu zny h sie i neuro-
nowy h w klasyfika ji pola wirowoś i ru hu powie-

trza nad Europą

1. Wstęp 

W badaniach klimatologicznych bardzo często mamy do czynienia z problemem 
klasyfikacji zja isk. Opis stanu systemu klimatycznego stał się   obecnej dobie na 
tyle  szechstronny, iż ilość danych, na podsta ie których badacz musi podejmo ać 
decyzję o klasyfikacji danego zja iska jest  prost nie yobrażalna. 

Złożoność systemu klimatycznego jest, praktycznie rzecz biorąc, nieskończona, 
tak jak i ilość zmiennych czy też stopni s obody tegoż systemu. Dlatego też zagadnie-
nie możli ości prognozo ania, czy też uporządko ania zja isk   określone klasy jest 
szczególnie interesujące. Celem pro adzonych badań było przepro adzenie klasyfi-
kacji  zorcó  pola  iro ości ruchu po ietrza nad obszarem europejsko−atlantyckim 
z  ykorzystaniem sztucznych sieci neurono ych (konkretnie algorytmu Kohonena), 
jak ró nież przedsta ienie potencjalnych problemó  i zagadnień dotyczących tej 
metody. 

2. Wprowadzenie do SNN 

Sztuczne sieci neurono e (SSN) należą,  raz z innymi technikami obliczenio y-
mi, do narzędzi analitycznych klasy AI (Artificial Inteligence – Sztuczna Inteligencja). 
Mimo, że istnieje, zależnie od przeznaczenia,  iele rodzajó  SSN, ogólne zasady 
działania SSN są,   s ym pier otnym założeniu, zbliżone do sposobu funkcjono a-
nia mózgu ludzkiego. Składają się one z neuronó ,   których zachodzi sumo anie 
iloczynu sygnału  ejścio ego oraz  artości  ag synaptycznych. Wartość ta stano i 
następnie informację  ejścio ą funkcji akty acji neuronu. W sposób znacznie uprosz-

  gdzie:
                                               yi – sygnał  yjścio y neuronu i 

f() – funkcja aktywacyjna 
xj (j= ,2,...,n) – sygnał elementu wektora wejściowego 
Wij (j= ,2,...,n) – współczynniki wagowe (wagi sy-
naptyczne) 
n – liczba elementów wektora wejściowego 
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czony może to zostać  yrażone następującą formułą matematyczną (Oso ski 1996). 
Poprzez  ykorzystanie nielinio ych funkcji akty acji oraz procesu uczenia 

sieci, który jest podsta o ym  yróżnikiem technik AI, SSN poz alają na analizę 
skompliko anych układó   ielo ymiaro ych,  nikanie   zakamuflo ane struktury 
danych oraz ich  zajemne z iązki. Uczenie neuronu odby a się poprzez adaptację 
 ag synaptycznych zgodnie z założonym algorytmem uczenia sieci. 

3. Metody badań i materiał źródłowy 

Zadania klasyfikacji, z  ykorzystaniem SSN, można  ykonać za pomocą jedne-
go z najczęściej stoso anych algorytmó , a miano icie z  ykorzystaniem uczenia 
konkurencyjnego algorytmem Kohonena (Tadeusie icz 1993, 1998). 

W przeci ieńst ie do  iększości algorytmó , które  eryfikują dobroć dopa-
so ania (np. błąd średniok adrato y)  zględem zbioru testującego, zastoso any 
algorytm bazuje na samouczeniu (unsupervised learning). Mapa Kohonena jest 
specyficzną klasą SSN, jako że posiada ona zdolność t orzenia zacho ujących to-
pologię od zoro ań układó   ielo ymiaro ych (Zell i in. 1995). Sieć Kohonena 
składa się z d óch  arst  (ryc. 1):  ejścio ej (input layer), gdzie  artości akty acji 
neuronó  są tożsame z kolejnymi  artościami elementó   ektora  ejścio ego 
(  przypadku pro adzonych badań, była to jednorazo a realizacja pola  iro ości 
− 171 elementó ) oraz  arst y,   której zachodzi konkurencja między neuronami 
(competitive layer). Każdy neuron    arst ie  spółza odniczącej (competitive 
layer) jest charakteryzo any przez  ektor  ag synaptycznych:

                                        <  ,  ,  , ...,   >1m 2m 3m nm

 gdzie: 
n  – numer neuronu  ejścio ego 
m – numer neuronu    arst ie kon-
kurencyjnej, którego „rozmiar” dla 
każdego neuronu ró ny jest liczbie 
elementó     arst ie  ejścio ej. 

Przed rozpoczęciem procesu 
uczenia niezbędna jest inicjalizacja 
   arst ie konkurencyjnej znorma-
lizo anymi  ektorami  ag. Następ-
nie, poddane  cześniej normalizacji 
 ektory  ejścio e: 

<x1, x2, ..., xn> 

gdzie: 
xi (i=1,2,...,n) – elementy  ektora 
 ejścio ego (tożsame z  artościa-

Ryc. 1. Model sieci Kohonena (Marosz, 2000) mi akty acji neuronó     arst ie 
 ejścio ej) 
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są prezento ane  szystkim neuronom  spółza odniczącym, a najbardziej podobny 
do  ektora  ejścio ego jest neuronem z ycięzcą, przy czym miara podobieńst a, 
  przypadku normalizacji  ektoró  ( ejścio ego i  ag),  yraża się jako (Zell i in. 
1995): 

gdzie: 
ym   – sygnał  yjścio y neuronu m 
X  –  ektor  ejścio y 
Wm  –  ektor  ag synaptycznych neuronu m 
 im  – (i= 1,2,...,n)  agi synaptyczne neuronu m 
xi    – (i= 1,2,...,n) składo e  ektora  ejścio ego 
n  – liczba elementó   ektora  ejścio ego 

Neuronem najbardziej podobnym do  ektora  ejścio ego jest ten, dla którego 
 artość ym jest naj iększa. Następnie   procesie uczenia, przepro adzonego zgodnie 
z regułą: z ycięzca bierze  szystko (WTA Rule – Winner Takes All), uczestniczy 
jedynie neuron zwycięzca i tylko jego wagi są adaptowane, tak iż stopień podo-
bieństwa będzie większy, kiedy ten sam wektor wejściowy zostanie ponownie 
zaprezentowany w kolejnej epoce uczenia. Algorytm uczenia sieci może być 
wyrażony następująco (Osowski  996): 

gdzie: 
hi(k)   – współczynnik uczenia i−tego neuronu w k−tej iteracji 
Wi(k) – wektor wag synaptycznych i−itego neuronu w k−tej iteracji 
X  – wektor wejściowy 

Wyrażony powyżej, za pomocą formuły matematycznej, iteracyjny proces 
uczenia można obrazowo opisać w następujący sposób. Każdy ze znormalizowa-
nych wektorów wejściowych, jak również każdy neuron w warstwie konkurencyj-
nej, identyfikowany jest jako punkt w n− ymiaro ej przestrzeni, gdzie n jest liczbą 
neuronó     arst ie  ejścio ej, tożsamą z liczbą elementó   ektora  ejścio ego 
jak ró nież  ektora  ag. Proces uczenia (pojedyncza iteracja) opiera się na d óch 
krokach:   pier szym następuje  yłonienie neuronu z ycięskiego,   następnym zaś 
adaptacja jego  ag, zgodnie z po yższą formułą, po odującą zbliżenie do siebie obu 
punktó    n− ymiaro ej przestrzeni. Po zaprezento aniu całego zbioru  ektoró  
 ejścio ych (1 epoka), kolejność prezentacji  ektoró  jest loso o modyfiko ana i 
następuje kolejna epoka uczenia. Ukończenie procesu uczenia sieci oznacza, iż dla 
zbioru  ektoró   ejścio ych najbardziej do siebie podobnych, z ycięzcą będzie ten 
sam neuron (Marosz 2001). 
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Strategia uczenia   przypadku zadania mającego na celu  yróżnienie 
(a następnie zaklasyfiko anie do nich poszczególnych realizacji pola  iro ości) typó , 
zakłada arbitralny dobór liczby neuronó     arst ie konkurencyjnej. Teoretycznie 
sieć może mieć bardzo dużą (maksymalnie jest to liczebność  ektoró  uczących) 
liczbę neuronó     arst ie konkurencyjnej, aczkol iek możli e jest (Marosz 2001), 
że przy dość dużym zróżnico aniu pól elementó  meteorologicznych można spo-
dzie ać się sytuacji, iż  iększość neuronó  będzie podlegać uczeniu (nie zaistnieje 
sytuacja,   której pozostaną „na placu boju” neurony mart e – które nigdy nie 
podlegały uczeniu). Wó czas przy dużej liczbie neuronó , a co za tym idzie typó , 
analiza informacji fizycznej jaką niosą ze sobą poszczególne typy stanie się kłopotli a, 
jeśli nie niemożli a. Z drugiej jednak strony, przyjmując za fakt „naturalne” zdolności 
algorytmu Kohonena do generalizacji informacji, można spodzie ać się, iż niektóre 
neurony nie będą podlegały uczeniu a sieć automatycznie dokona  yróżnienia od-
po iedniej liczby  zorcó . 

Mając na celu, obok podsta o ego zagadnienia jakim była sama klasyfikacja, 
przedsta ienie  pły u stopnia generalizacji (reprezento anego przez liczbę neuro-
nó     arst ie konkurencyjnej) zdecydo ano się na poró nanie  ynikó  procedury 
klasyfikacyjnej   d óch  ersjach. W pier szej zastoso ano stosunko o nie ielką 
(5) liczbę neuronó     arst ie konkurencyjnej,   drugiej zaś przepro adzono tą 
sama procedurę dla 15 neuronó . 

Podsta o ym materiałem źródło ym, który  ykorzystano   badaniach była 
reanaliza NCEP/NCAR (Kalnay i in. 1996) z lat 1981−90. Posłużono się przy tym 
 ersją z rozdzielczością przestrzenną 2,5x2,5 stopnia o kroku czaso ym 6h. W 
toku prac obliczono średnie dobo e  artości  iro ości  zględnej ruchu po ietrza 
  siatce o rozdzielczości przestrzennej 5x5 stopni. Wiro ość  zględna ruchu po ie-
trza jest obiekty ną miarą charakteru ruchu po ietrza i można  yrazić ją   postaci 
następującego  zoru (Z ierie  1965): 

gdzie: 
Ω –  iro ość  zględna 
u, v – składo e  ektora prędkości  iatru 
x, y –  spółrzędne układu odniesienia (oś y jest skiero ana na północ; x na wschód) 

Pozwala ona stwierdzić, czy przepływ powietrza cechuje się cyklonalnym 
(dodatnie wartości) czy antycyklonalnym (ujemne wartości) zakrzywieniem linii 
prądu, co w przypadku umiarkowanych szerokości geograficznych, w których 
cyrkulacja atmosferyczna jest głównym czynnikiem pogodowym i jej główną 
cechą jest przemieszczanie się z zachodu na wschód układów barycznych ma 
szczególne znaczenie. W obliczeniach wykorzystano składowe wektora wiatru 
na powierzchni izobarycznej 700 hPa. Posłużono się również integralnymi 
funkcjami programu GrADS, służącego do wizualizacji oraz obliczeń na danych 
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gridowych, pozwalającymi na obliczenie wartości wirowości ruchu powietrza z 
wykorzystaniem metody różnic skończonych. Utworzono następnie bazę danych 
zawierających wartości wirowości ze  7  punktów obejmujących obszar 40W−50E 

Ryc. 2. Wzorce pola  iro ości na 700 hPa ( ariant − 5 neuronó ) po 100 oraz 500 epo-
kach uczenia (1981−90) 
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oraz 35N−75N. Po standaryzacji wektorów wejścia, czyli kolejnych realizacji pola 
wirowości, wykorzystano pakiet SNNS 4.2 (Stuttgart Neural Network Simulator) 
w celu zaimplementowania procedur związanych z algorytmem Kohonena. 

4. Wyniki 

Ryciny 2−4 przedsta iają  zorce pola  iro ości po odpo iednio 100 oraz 
500 epokach uczenia sieci (odpo iednio: 365 200 oraz 1 826 000 iteracji). 
Rycina 2 przedsta ia  yniki procesu uczenia sieci Kohonena dla pięciu neuronó  
natomiast ryciny 3 oraz 4 przedsta iają przestrzenny rozkład  ag sieci Kohonena 
dla jedenastu neuronó . Należy z rócić u agę na kilka charakterystycznych cech. 
Po pier sze   kolejnych krokach uczenia następuje coraz lepsze dopaso anie  ar-
tości  ag, czego skutkiem jest „ ygładzony” obraz na rycinach przedsta iających 
 yniki dla 500 epok. Kolejnym faktem za racającym u agę jest sytuacja    ariancie 
z 15 neuronami,   którym nie  szystkie neurony podlegały adaptacji ( agi czterech 
neuronó  nie zmieniły się). Można zaryzyko ać st ierdzenie, ze SIEĆ dokonała ge-
neralizacji  zorcó  i  ydzieliła jedynie tyle, ile było niezbędne z ażając na strukturę 
danych  ejścio ych. Ś iadczy to o tym, iż liczba  zorcó  na poziomie 15 jest zbyt 
duża. Mapy  zorcó  prezentują zróżnico ane położenie ośrodkó  cyklonalnego 
i antycyklonalnego ruchu po ietrza nad obszarem badań. Z aży szy na skalę czaso ą 
obliczeń, można st ierdzić, że są to średnie dobo e  zorce pola  iro ości  zględnej. 
Można ró nież zau ażyć, iż  ariant z 5 neuronami znacznie generalizuje pole  iro-
 ości  zględnej  skazując jedynie dominujące cechy przepły u po ietrza nad Europą 
na  ysokości 700 hPa, zaz yczaj z jednym lub d oma centrami akty ności 
na Północnym Atlantyku. Widać ró nież znaczną adaptację  artości  ag neuronó  
jaka nastąpiła po 400 dodatko ych epokach uczenia. Wariant z 15 neuronami 
uja nia o  iele  iększe zróżnico anie pola  iro ości. Należy podkreślić, iż jedynie 
11 neuronó  podlegało adaptacji. Pozostałe nie brały udziału   procesie ucze-
nia. Klasyfikacja z 15 neuronami poz oliła na bardziej szczegóło e rozpoznanie 

Ryc. 5. Liczebność poszczególnych  zorcó  pola  iro ości  zględnej (1981−90) 
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charakterystycznych dla obszaru badań form cyrkulacji i obok  zorcó  zbliżonych 
to tych z klasyfikacji z 5 neuronami otrzymano  arianty  zorcó  średniego dobo ego 
pola  iro ości  zględnej,  yraźnie uszczegóła iające ogólny obraz, reprezento any 
przez  zorce z klasyfikacji z 5 neuronami. 

Na kolejnych rycinach (5, 6 i 7) przedsta iono liczebność  ystąpień  yróżnio-
nych  zorcó  pola  iro ości  zględnej oraz sezono e zróżnico anie ich  ystępo-
 ania. Nie ątpli ie zaznacza się zróżnico anie sezono e przy czym  yraźniej  idać 
je   przypadku klasyfikacji z 15 neuronami. 

W przypadku klasyfikacji z 5 neuronami   skali roku dominują  zorce 1, 3 
oraz 5, z których pier sze d a charakteryzują się znacznym rozbudo aniem obsza-
ru cyklonalnego przepły u po ietrza, który można utożsamiać z Niżem Islandzkim 
i  yraźnie zaznaczonym obszarem antycyklonalnego charakteru przepły u   rejonie 
Wyżu Azorskiego (znacznie przesuniętego ku północnemu  schodo i i bardziej rozbu-
do anego   przypadku  zorca 2). Dla  zorca 5 charakterystyczne jest przesunięcie 
obszaru ujemnych  artości  iro ości  zględnej na północ i znaczne ograniczenie 
jego zasięgu. W tym  ariancie klasyfikacji zróżnico anie sezono e nie uja nia się 
zbyt mocno z  yjątkiem sezonu zimo ego, kiedy to zaznacza się  yraźna domi-
nacja  zorca 1. Okres  iosenny charakteryzuje się niemal jednako ym udziałem 
poszczególnych  zorcó . Natomiast   lecie zaznacza się jedynie niemal trzykrotne, 

Ryc. 6. Sezono e zróżnico anie częstości  ystępo ania  zorcó   iro ości    ariancie z 
15 neuronami (1981−90) 
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Ryc. 7. Sezono e zróżnico anie częstości  ystępo ania  zorcó  pola  iro ości  zględnej 
   ariancie z 5 neuronami (1981−90) 

  stosunku do liczebności innych  zorcó , zmniejszenie częstości  ystępo ania 
 zorca 4. 

W przypadku klasyfikacji z 15 neuronami   skali roku zaznacza się jedynie 
nieznaczne zróżnico anie przy czym  zorce dominujące (1, 4, 12, 13, 15) można, 
stosując znaczne uproszczenie, zaliczyć do charakterystycznego dla obszaru atlantycko 
−europejskiego sposobu przepły u po ietrza – z zachodu na  schód. Znacznie  yraź-
niejsze niż miało to miejsce   przypadku klasyfikacji z mniejsza ilością neuronó  jest 
  tym przypadku zróżnico anie sezono e. W każdym z sezonó  można  yróżnić 
 zorce dominujące (zaz yczaj trzy) i jedynie   przypadku d óch z nich  ystępują 
one   rożnych porach roku ( zorzec 1: zima,  iosna;  zorzec 15: jesień, zima). 

5. Podsumowanie 

Generalnie, należy st ierdzić, iż zastoso ana metoda poz oliła na  yróżnienie 
 zorcó  pola  iro ości  zględnej nad obszarem badań. Stosunko o prosta imple-
mentacja, łat ość interpretacji  ynikó  i dostępność darmo ych narzędzi, które z 
po odzeniem mogą zastąpić komercyjne pakiety, czynią z niej atrakcyjną alternaty ę 
bada czą. Możli ość późniejszej analizy  ynikó    postaci map  ag neurono ych, 
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które mogą być utożsamiane z przeciętnymi znormalizo anymi  artościami  skaź-
nika   każdym z punktó , oraz jednoznacznego zaklasyfiko ania każdego z dni 
do konkretnego  zorca na podsta ie obiekty nej miary podobieńst a poz ala na 
pogłębioną analizę charakterystyki cyrkulacji atmosferycznej nad obszarem badań. 
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Marek Nowosad 

Z metodyki wydzielania sezonów cyrk lacyjnych 

1. Wstęp 
Cykle roczny i dobowy to naturalne cykle na planecie, na której żyjemy  

Cykl roczny, decydujący m in  o zróżnicowaniu dopływu promieniowania słonecz‑
nego do półkuli północnej i południowej, ma istotny wpływ na zmienność cyrkulacji 
atmosferycznej  Na cyrkulację atmosferyczną w umiarkowanych szerokościach geo‑
graficznych wpływa jednak szereg czynników, stąd – przy znacznym jej zróżnicowaniu 
– obrazy zależności cyrkulacji od cyklu rocznego, są obarczone uwarunkowaniami, 
wynikającymi ze sposobu ich tworzenia  

Bardzo szczegółowy opis przebiegu cyrkulacji atmosferycznej w czasie nad kon‑
kretnym terenem (np  w postaci informacji o cyrkulacji w każdym dniu wieloletniego 
okresu) będzie obok swojej obszerności, stosunkowo mało czytelny  Zaś uogólnienia 
wiązać się będą z selekcją informacji, która dokonywana jest subiektywnie  Ważne 
wydaje się, by tworzone obrazy były względnie „odporne” na zmiany subiektywnych 
parametrów (wybrana typologia, zastosowana procedura)  

Jednym ze sposobów opisu zmian cyrkulacji atmosferycznej w cyklu rocznym jest 
wydzielenie przedziałów czasu o podobnej częstości występowania poszczególnych 
sytuacji synoptycznych  Tak wydzielone okresy można nazywać sezonami cyrkula‑
cyjnymi  Analizę taką autor prowadził (Nowosad 1998, 2000a, 2000b, 2003) dla 
dorzecza górnej Wisły, wykorzystując katalog typów cyrkulacji opracowany przez 
Niedźwiedzia (1988, 1992)  

Analizując otrzymywane wyniki (podziały cyklu rocznego na sezony cyrkulacyjne), 
zwrócono uwagę (Nowosad 2003), że powstałe obrazy zależeć mogą od: 

1  wykorzystywanej typologii klasyfikacji cyrkulacji atmosferycznej 
2  zastosowanej procedury (algorytmu) służącej do wydzielania sezonów 
3  badanego wielolecia  
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metodyki wydzielania sezonów 

cyrkulacyjnych, ukazanie poszczególnych kroków i ukazanie doboru (często subiek‑
tywnego) metod zastosowanych w tych krokach  Szczególną uwagę zwrócono na 
krok „zastosowanie filtru” i na zróżnicowanie otrzymanego obrazu w zależności od 
wielkości filtru  

2. Metoda wydzielania sezonów cyrk lacyjnych 
Procedura wydzielania sezonów cyrkulacyjnych, przy analizowaniu cyklu rocz‑

nego z dokładnością do jednego dnia, była przedstawiona wcześniej (Nowosad 1998, 
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2000a, 2000b)  Jednym z kroków algorytmu było wykorzystanie filtru trójkątnego 
15−elementowego  Informacje o filtracji zostały przedstawione w literaturze m in  
przez Hamana (1965, rozdz  1 5 ) oraz Wibig (1990; 2004)  Jak wykazują dalsze 
obliczenia, wielkość filtru ma wpływ na otrzymywane wyniki  W celu czytelnego 
opisu metody, poniżej przedstawiono przykład jej zastosowania dla pełnych miesięcy  

2.1. Opis metody na przykładzie analizy 12 miesięcy 
Poszczególne kroki zastosowanej metody przedstawiają się następująco: 

1  Zestawiono dane w postaci macierzy 12 x n, gdzie n jest liczbą analizowanych lat  
Poszczególne kolumny określają poszczególne lata, zaś kolejne wiersze określają 
kolejne miesiące roku od stycznia do grudnia  

2 .  O k r e ś l o n o  l i c z b y  p r z y p a d k ó w  w y s t ę p o -
w a n i a  p o s z c z e g ó l n y c h  t y p ó w  c y r k  l a c j i  
w  p o s z c z e gó l n y c h  m i e s i ą c a c h  i  z e s t aw i o no  w  po -
s t a c i  mac i e r z y  12  x  21  ( 21  ok r e ś l a  l i c z b ę  t y pów  
zaproponowanych w typologii Niedźwiedzia). Obliczono częstości 
(w %) poszczególnych typów w każdym z miesięcy (tab. 1). 

3. Wykorzystano filtr w cel  wyeliminowania wahań krótkoterminowych. 
4. Zastosowano wskaźniki częstości poszczególnych typów w 

cel  wyróżnienia przypadków, gdy zróżnicowanie częstości 
występowania poszczególnych typów ma miejsce w przypad-
k  typów zdecydowanie różniących się kier nkiem adwekcji 
i charakterem  kład  barycznego (Nowosad 1998, 2000a, 2000b). 
Wskaźniki częstości są narzędziem sł żącym jedynie do prowadzenia po-
równań i nie mogą stanowić „redefinicji” wykorzystywanej typologii. Ko-
nieczność zwrócenia  wagi na dobór metody porównywania zróżnicowa-
nia cech w obiektach została przedstawiona wcześniej (Nowosad 1983b, 
s. 185). W cel  zdefiniowania wskaźników częstości określono, dla każ-
dego typ  reprezent jącego adwekcję powietrza z określonego kier n-
k , typy podobne, typy różne i typy zdecydowanie różne. Typ podobny 
do danego zdefiniowano jako reprezent jący taki sam charakter  kład  
barycznego i sąsiedni kier nek adwekcji. Typ różny natomiast, gdy 
reprezent je bądź taki sam charakter  kład  barycznego i kier nek 
adwekcji różniący się o kąt 90o, bądź też ten sam kierunek adwekcji i inny 
charakter układu barycznego  Wszystkie pozostałe typy (czyli pozostałe 15 typów) 
określono – w stosunku do danego − jako zdecydowanie różne  Wykorzystując 
powyższe określenia, wprowadzono wskaźniki częstości poszczególnych typów  
Przy typach reprezentujących adwekcję powietrza z konkretnego kierunku, do 
określania wskaźników częstości z wagą 3 dodawano częstość danego typu, z 
wagą 2 częstości typów podobnych oraz z wagą 1 częstości typów różnych, np  

wskaźnik częstości SW  = 1/10 (3 SW  + 2 W  + 2 S  + NW  + SE  + SWc) a a a a a a

wskaźnik częstości SW  = 1/10 (3 SW  + 2 W  + 2 S  + NW  + SE  + SW ) c c c c c c a
Przy typach Ca, Ka, Cc i Bc wskaźniki częstości określono następująco: 

wskaźnik częstości Ca = 1/3 (2 Ca + Ka) 
wskaźnik częstości Ka = 1/3 (2 Ka + Ca) 
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wskaźnik częstości Cc = 1/3 (2 Cc + Bc) 
wskaźnik częstości Bc = 1/3 (2 Bc + Cc) 
Rezultaty po tym kroku, to elementy następnej macierzy 12 x 21  Wprowadze‑

nie wskaźników częstości, jako narzędzia taksonomicznego jest kontynuacją metody 
zaproponowanej wcześniej (Nowosad 1985)  Łączne stosowanie kroków 3 i 4 jest 
jednym z możliwych sposobów podejścia  W zastosowaniach praktycznych jeden 
z tych kroków może być pomijany  
5  Liczba stosowanych typów cyrkulacji określa (w niniejszym kroku) wymiar tworzo‑

nej przestrzeni  Przy wykorzystywaniu typologii Niedźwiedzia, który wyodrębnił 
21 typów, skonstruowano przestrzeń 21 wymiarową  W tej przestrzeni obli‑
czono odległości między wszystkimi możliwymi parami elementów spośród 12  
Do określenia odległości wykorzystano metrykę Manhattan (Nowosad 1983a)  
Otrzymane wyniki przedstawiono w postaci macierzy 12 x 12  Wielkości potrzebne 
do dalszej analizy znajdują się pod główną przekątną (tab  2)  

6  Do wydzielenia sezonów cyrkulacyjnych wykorzystano metodę dendrytu wro‑
cławskiego  Metoda ta została zaproponowana przez Ogólną Grupę Zastosowań 
Państwowego Instytutu Matematycznego  Dendrytem rozpiętym na punktach 
p1, p2,   , p12 nazywa się linię łamaną, która łączy te punkty w taki sposób, że 
dla każdej pary punktów istnieje jeden i tylko jeden ciąg parami różnych odcin‑
ków tworzących ich połączenie  Dendryt może rozgałęziać się, lecz nie może 
zawierać łamanych zamkniętych  Jednym z wielu dendrytów jest tzw  najkrótszy 

Tab  2  Odległości w przestrzeni 21−wymiarowej ( między punktami reprezentującymi mie‑
siące) obliczone za pomocą opisanej w tekście procedury (w niniejszym przykładzie ominię‑
to krok 3 – zastosowanie filtru) 
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dendryt, czyli charakteryzujący się 
najmniejszą sumą odcinków (Ogólna 
Grupa    1951; Perkal 1953)  Kon‑
struując dendryt stosuje się tak zwaną 
metodę najbliższego sąsiedztwa, co 
oznacza, że w kolejnych krokach łączy 
się te obiekty, które „dzieli” najkrótsza 
odległość taksonomiczna (Parysek 
1982)  Metoda dendrytu wrocławskie‑
go nazywana jest też metodą prostych 
połączeń (Marek 1989)  Należy do 
grupy hierarchicznych metod analizy 
skupień  Marek (1989, s  107) określił, 
że m in  metoda prostych połączeń 
zasługuje na szczególną uwagę i daje 
badaczowi dużą swobodę w doborze 
miary czy też wskaźnika  Metodę den‑
drytu wrocławskiego stosował wcześniej 
w klimatologii do wydzielania sezonów 
klimatycznych Woś (1977, 1996)  Au‑
tor ten zaliczył ją do jednej z prostszych 
metod taksonomicznych, cechującą się 
stosunkowo dużym obiektywizmem  

Ryc 1  Dendryt przedstawiający zróż‑
nicowanie częstości występowania ty‑
pów cyrkulacji atmosferycznej nad do‑
rzeczem górnej Wisły (1951–1990) 
przy analizowaniu danych dla miesięcy 
(w procedurze nie stosowano filtrowania 
danych – krok 3) 

Tab  3  Poszczególne etapy grupowania miesięcy z wykorzystaniem opisanej w tekście metody 
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Tab  4  Wybrane odległości w przestrzeni 21 wymiarowej po 8 etapach grupowania 
miesięcy (opis w tekście)  Usunięto odległości, które po 8 etapach stały się odległościami 
wewnątrzgrupowymi  

Aby otrzymać podział zbioru na k skupień, należy na zbiorze rozpiąć najkrótszy 
dendryt i następnie wymazać z niego k−1 najdłuższych odcinków (Ogólna Grupa    
1951)  Poszczególne etapy określania odcinków do konstrukcji najkrótszego 
dendrytu zestawiono w tab  3  Po każdym etapie szukano najmniejszej wartości w 
macierzy 12x12 spośród tych, które reprezentowały połączenia międzygrupowe  
Przykład połączeń międzygrupowych po 8  etapie przedstawia tab  4  Najmniejsza 
z wartości przedstawionych poniżej głównej przekątnej (18,7) jest odległością 
między strukturą kwietnia i maja  Czyli w 9  etapie kwiecień zostanie przyłączony 
do istniejącej wcześniej grupy „maj, czerwiec”, zaś połączenie miedzy kwietniem 
i majem stanie się kolejnym odcinkiem najkrótszego dendrytu  Otrzymany po 11 
krokach dendryt przedstawiono na ryc  1  

Kroki 7 i 8 dotyczą sytuacji, gdy wydzielanie podobnych okresów w cyklu 
rocznym odbywa się z dokładnością do dnia  

2.2. Metoda wydzielania sezonów cyrk lacyjnych 
z dokładnością do dnia 

Metoda ta była stosowana przez autora (Nowosad 1998, 2000a, 2000b)  
Poszczególne jej kroki wyglądają następująco (w niniejszym podrozdziale zwrócono 
uwagę na różnice w porównaniu do wyżej opisanego przykładu dla pełnych miesięcy): 
1  Macierz danych ma rozmiar 365 x n. Kolejne wiersze określają kolejne dni roku 

od 1 s ycznia do 31 grudnia. 
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2. Liczby przypadków wys ępowania poszczególnych  ypów cyrkulacji w poszcze-
gólnych dniach roku zes awiono w pos aci macierzy 365 x 21. 

3. Zas osowanie fil ru  rójką nego syme rycznego 15−elemen owego w celu wy-
eliminowania wahań kró ko erminowych. Przykład obliczania fil ru dla 25 
kwie nia: 

f’ (25 kwietnia) = 1/64 x [f(18 kwietnia) + 2 x f(19 kwietnia) + 3 x f(20 kwietnia) + 
4 x f(21 kwietnia) + 5 x f(22 kwietnia) + 6 x f(23 kwietnia) + 7 x f(24 kwietnia) 
+ 8 x f(25 kwietnia) + 7 x f(26 kwietnia) +6 x f(27 kwietnia) + 5 x f(28 kwietnia) 
+ 4 x f(29 kwietnia) + 3 x f(30 kwietnia) + 2 x f(1 maja) +f(2 maja)] 

gdzie: 
f(18 kwietnia) – częstość danego typu cyrkulacji we wszystkich dniach 18 kwietnia 

w analizowanym wieloleciu, 
f(19 kwietnia) − częstość danego typu cyrkulacji we wszystkich dniach 19 kwietnia w 

analizowanym wieloleciu,    itd  
Wyniki po tym kroku są zestawione w postaci macierzy 365 x 21  
Obok stosowanego wcześniej filtru trójkątnego 15−elementowego (Nowosad 1998, 
2000a, 2000b), zastosowano opisany algorytm przy wykorzystaniu filtrów trójkątnych 
o różnej wielkości (od 3− do 63−elementowego – liczba elementów jest nieparzysta), 
filtru 7−elementowego Gaussa i filtrów 7− i 15−elementowego dwumianowego  Filtr 
Gaussa*/ określono następująco (na przykładzie obliczeń dla 25 kwietnia): 
f’ (25 kwietnia) = 0,034 x f(22 kwietnia) + 0,110 x f(23 kwietnia) + 0,219 x 

f(24 kwietnia) + 0,274 x f(25 kwietnia) + 0,210 x f(26 kwietnia) + 0,110 x 
f(27 kwietnia) + 0,034 x f(28 kwietnia) 

zaś filtry dwumianowe: 
– 7−elementowy (przy założeniu odrzucenia wartości brzegowych, gdy nie przekraczają 

5% wartości centralnej (Wibig 1990)**/: 
f’ (25 kwietnia) = 1/1002 x [45 x f(22 kwietnia) + 120 x f(23 kwietnia) + 210 x 

f(24 kwietnia) + 252 x f(25 kwietnia) + 210 x f(26 kwietnia) + 120 x f(27 kwiet‑
nia) + 45 x f(28 kwietnia)] 

– i 15−elementowy (bez odrzucania wartości brzegowych): 
f’ (25 kwietnia) = 1/26313 x [f(18 kwietnia) + 15 x f(19 kwietnia) + 105 x 

* W filtrze Gaussa wagi są proporcjonalne do funkcji gęstości prawdopodobieństwa rozkładu normalnego  
Jako graniczną długość fali, jaka ma zostać odfiltrowana przyjęto L=9  Jeżeli odrzuca się brzegowe wartości 
współczynników (wtedy, gdy nie przekraczają one 5% wartości centralnej), to otrzymuje się filtr Gaussa 
7‑elementowy (Wibig 1990) o współczynnikach jak na przykładzie dla 25 kwietnia  Przy wydzielaniu se‑
zonów cyrkulacyjnych przeprowadzono całą procedurę wydzielania także dla sytuacji, gdy nie odrzucono 
wartości brzegowych (filtr Gaussa składa się wtedy z 9 elementów)  Otrzymano identyczny podział na 
sezony cyrkulacyjne jak przy zastosowaniu filtru Gaussa 7−elemetowego  Same dendryty różniły się między 
sobą połączeniami w 2 z 364 odcinków, natomiast po uszeregowaniu odcinków w kolejności malejącej, 
kolejność ta była różna w obu dendrytach  

** W filtrze dwumianowym wagi są proporcjonalne do wartości współczynników rozwinięcia dwumianu 
Newtona  Przyjęto L=9  Wykonano też obliczenia bez odrzucenia wartości brzegowych (filtr dwumianowy 
liczył wtedy 11 elementów)  Otrzymano podział na sezony cyrkulacyjne różniący się przesunięciem jednego 
z sezonów w porównaniu do filtru 7−elementowego dwumianowego (por  uwaga pod tab  6) 
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f(20 kwietnia) +445 x f(21 kwietnia) + 1365 x f(22 kwietnia) + 3003 x f(23 kwiet‑
nia) + 5005 x f(24 kwietnia) + 6435 x f(25 kwietnia) + 5005 x f(26 kwietnia) + 
3003 x f(27 kwietnia) + 1365 x f(28 kwietnia) + 445 x f(29 kwietnia) + 105 x 
f(30 kwietnia) + 15 x f(1 maja) + f(2 maja)] 

Graficzne przedstawienie współczynników przy kolejnych dniach dla po‑
szczególnych filtrów przedstawiono na ryc  2  Przy zwiększaniu liczby elementów 
filtru trójkątnego, stopniowo zmniejsza się waga elementu centralnego i najbliżej 
z nim sąsiadujących, zaś zwiększa się liczba uwzględnianych elementów (ryc  2a)  
Przy stosowaniu filtrów 7−elementowych trójkątnego, dwumianowego i Gaussa, wagi 
posiadają zbliżone wartości (ryc  2b)  Ponad dwukrotne zwiększenie liczby zastoso‑
wanych elementów w filtrze dwumianowym w niewielkim stopniu zmienia rozkład 
poszczególnych wag (ryc  2c)  

Zwraca uwagę sytuacja, przy porównaniu filtrów 9−elementowgo trójkątnego 
i 15‑elementowego dwumianowego, że element centralny i sąsiadujące z nim mają 
większe wagi przy filtrze 15−elementowym (ryc  2d)  Chcąc więc uwzględnić wagi 
większej liczby elementów, potrzebne jest zastosowanie filtru trójkątnego  
4  Obliczono wskaźniki częstości poszczególnych typów i umieszczono je w kolejnej 

macierzy 365 x 21  
5  Obliczono, za pomocą metryki Manhattan, odległości między wszystkimi możliwy‑

mi parami elementów spośród 365  Otrzymane wyniki przedstawiono w postaci 
macierzy 365 x 365  Na głównej przekątnej tej macierzy znajdują się zera, zaś 
do dalszych obliczeń wystarczająca jest analiza elementów znajdujących się pod 
główną przekątną, czyli analiza 66430 liczb  

6  W tym kroku dendryt rozpięty zostaje na punktach p1, p2,..., p365  Przy kilka‑
krotnej konstrukcji dendrytu dla różnych danych (analizowano różne wielole-
cia) przygotowanych wg opisanej wyżej procedury (z wykorzys aniem fil ru 
15−elemen owego), okazywało się, że najkrótszy dendryt jest zbudowany z odcin‑
ków łączących sąsiednie dni  Sytuacja taka upraszczała zdecydowanie prezentację 
wyników po tym kroku – zamiast rysowania 365 elementowego dendrytu, można 
w czytelny sposób, jeśli najkrótszy dendryt okazuje się łamaną bez odgałęzień 
(k órej poszczególne części są odległościami między sąsiednimi elemen ami − 
dniami roku), przedstawić obraz dendrytu za pomocą wykresu przedstawiającego 
wielkości tych odległości* **/ (ryc  3)  

7  W kolejnym kroku przyjęto założenie, że aby jednostkę czasu w cyklu rocznym 
określić jako sezon, powinna trwać przynajmniej 5 dni  Woś (1977), wydziela‑
jąc sezony klimatyczne, przyjął założenie, że liczebność klasy typologicznej nie 
może być mniejsza od 3 ( am analizowanymi jednos kami były poszczególne 
pen ady roku)  

***przy analizie cykliczności rocznej, dendryt obejmuje 364 najkrótsze odcinki z 365 między sąsiednimi 
dniami (31 grudnia jest łączony też z 1 stycznia)  Stąd najdłuższy z 365 odcinków formalnie nie jest 
składową dendrytu  
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Ryc  3  Odległości w przestrzeni 21−wymiarowej między sąsiednimi dniami roku (częstość 
typów cyrkulacji atmosferycznej w dorzeczu górnej Wisły 1951−1990)  Gdy zastosuje się 
wcześniej filtr trójkątny 15−elementowy, odcinki łączące sąsiednie dni są elementami naj‑
krótszego dendrytu  

8  Końcowym krokiem jest analiza otrzymanych rezultatów pod kątem określenia 
liczby wydzielonych w cyklu rocznym sezonów cyrkulacyjnych  W dotychczaso‑
wych podziałach roku na podstawie różnych wieloleci przy zastosowaniu typologii 
Niedźwiedzia, rok dzielono na 8 sezonów cyrkulacyjnych (Nowosad 1998, 2000a, 
2000b, 2003)  

3. Otrzymane wyniki 

3.1. Wyniki analizy str kt ry występowania typów cyrk lacji 
przy rozpatrywani  12 miesięcy 

Rycina 1 przedstawia podobieństwo struktury występowania typów cyrkulacji at‑
mosferycznej nad dorzeczem górnej Wisły (1951−1990) w poszczególnych miesiącach 
przy wykorzystaniu wcześniej opisanej metody (nie stosowano filtru – krok 3)  Zauwa‑
żyć można, że najbardziej podobną strukturą charakteryzują się luty i marzec  Trzy od‑
cinki budujące dendryt nie są połączeniami między sąsiednimi miesiącami (październik 
– styczeń, listopad – styczeń, listopad – luty)  Miesiącem najbardziej „odległym” 
(w sensie stosowanej metody) od pozostałych jest kwiecień  

Opisaną procedurę przeprowadzono też, stosując 3−elementowy symetryczny 
filtr trójkątny  Przykład zastosowania tego filtru dla lutego: 

f’ (luty) = 1/4 x [f(styczeń) + 2 x f(luty) + f(kwiecień)] 
gdzie: f(styczeń) – częstość danego typu cyrkulacji w styczniu w analizowanym 
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Ryc  4  Dendryt przedstawiający zróżnicowanie częstości występowania typów cyrkula‑
cji atmosferycznej nad dorzeczem górnej Wisły (1951–1990) przy analizowaniu danych 
dla miesięcy (przy zastosowaniu filtru trzyelementowego trójkątnego) 

wieloleciu, itd  
Dendryt otrzymany w wyniku tej procedury przedstawiono na ryc  4  Porównanie 

obrazów przedstawionych na rycinach 1 i 4 pokazuje różnice między nimi  Różnice 
te wynikają ze stosowania, bądź nie, w trzecim kroku filtru  Filtr przypisuje w pewnym 
stopniu cechy sąsiednich okresów w cyklu rocznym – danemu  Im więcej elementów 
zawiera filtr, tym udział – w otrzymanym obrazie – cech sąsiednich okresów jest 
większy  Niniejszy przykład pokazuje (ryc  5, 6, tab  6) wpływ zastosowanego filtru 
na otrzymane rezultaty  Analogicznie duży wpływ zastosowanego filtru na otrzymane 
wyniki zauważono przy analizowaniu termicznych pór roku (Nowosad, Filipiuk 1999)  

Gdyby na podstawie dendrytów zamieszczonych na rycinach 1 i 3 dzielić (po‑
przez eliminację po 3 najdłuższych odcinków budujących dendryty) rok na hipotetyczne 
4 cyrkulacyjne pory roku, to podział ten wyglądałby następująco: 
a  bez stosowania filtru: 
1  pora od września do marca  2  kwiecień  3  maj i czerwiec  4  lipiec i sierpień  
b  po zastosowaniu filtru 3 elementowego trójkątnego: 
1  pora od października do marca 2  kwiecień 3  pora od maja do sierpnia 4  wrzesień  

Przedstawione wyniki wykazują odrębność cyrkulacji atmosferycznej w kwietniu  
Ta indywidualność jest trudna do zauważenia przy wizualnej analizy częstości poszcze‑
gólnych typów w kwietniu (tab  1)  Na podstawie danych z tab  1 można określić, że w 
kwietniu (w porównaniu z innymi miesiącami) stosunkowo duży udział wykazywała ad‑
wekcja z północnego−wschodu  Jednak udział adwekcji z tego kierunku był podobny też 
w maju i w czerwcu  Wydaje się, że o odrębności charakteru cyrkulacji atmosferycznej 
w kwietniu decyduje określona kompleksowo struktura częstości występujących typów  
Próbując szukać dalej idącego uogólnienia na podstawie analizy przeprowadzonej 
z dokładnością do pełnych miesięcy, nasunęła się hipoteza, że cyrkulacyjne pory roku, 
chłodna i ciepła, trwały w analizowanym 40−leciu stosunkowo długo (październik 
−marzec, maj−sierpień), zaś przejściowe były względnie krótkie (kwiecień, wrzesień)  
Hipoteza ta nie została potwierdzona przez badania prowadzone z dokładnością 
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Ryc  5  Odległości w przestrzeni 21−wymiarowej między sąsiednimi dniami roku (częstość 
typów cyrkulacji atmosferycznej w dorzeczu górnej Wisły 1951−1990) przy zastosowaniu 
filtru trójkątnego o różnej długości 

Ryc  6  Wyniki podziału roku na 8 sezonów cyrkulacyjnych (w dorzeczu górnej Wisły 1951 
−1990) w zależności od wielkości zastosowanego filtru trójkątnego (od 9− do 63−elementowego) 
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do poszczególnych dni cyklu rocznego  

3.2. Wyniki dotyczące analizy str kt ry typów cyrk lacji 
z dokładnością do dnia 

W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę na analizę otrzymanego obrazu 
w zależności od rodzaju i wielkości stosowanego filtru trójkątnego symetrycznego 
(krok 3 opisanej wcześniej procedury)  Przebadano obraz zróżnicowania struktury 
typów cyrkulacji atmosferycznej nad dorzeczem górnej Wisły (1951−1990) otrzymany 
w wyniku wykorzystywania opisanego algorytmu przy stosowaniu różnej wielkości 
filtrów  

Podział roku na skupienia za pomocą wyżej opisanej metody bez stosowania filtru 
nie upoważnia do wydzielenia sezonów cyrkulacyjnych  Przykładowo, po 200 etapach 
podziału roku na części (bez stosowania filtru) otrzymano 25 skupień, z tego: skupienie 
A – 90−elementowe, skupienie B – 47−elementowe, skupienie C – 34−elementowe, 
2 dalsze skupienia 5−elementowe oraz pozostałe o mniejszej liczebności  Skupienie 
A obejmowało wybrane dni od 22 sierpnia do 2 kwietnia (w tym 2 okresy przynajmniej 
5−dniowe: od 14 do 18 stycznia i od 7 do 13 grudnia)  Skupienie B występowało 
z przerwami od 14 kwietnia do 9 stycznia  Były to bądź pojedyncze dni, bądź ich 
pary, zaś najdłuższe ciągi to 2 okresy 4−dniowe od 24 do 27 czerwca i od 23 do 26 
września  Skupienie C występowało od 16 lutego do 6 czerwca (oraz 15 października, 
14 listopada i 24 stycznia) jako pojedyncze dni, pary dni i 2 okresy 3 dniowe od 
28 do 30 kwietnia i od 3 do 5 maja  Procedurę łączenia dni za pomocą metody 
najbliższego sąsiedztwa kontynuowano dalej  I tak np  po 340 etapach istniały: sku‑
pienie X (obejmujące 338 elementów – dni), skupienie Y 3−elementowe (19 lutego, 
30 września i 15 listopada), skupienie Z 2−elementowe (15 maja i 3 czerwca) oraz 
22 pojedyncze dni  Skupienie X składało się aż z 24 części, z których najdłuższe 
obejmowały ciągi 53 kolejnych dni, 43 dni oraz 31 dni  

Jeżeli więc jest rozpatrywana struktura typów cyrkulacji w okresie 40 lat 
w kolejnych dniach cyklu rocznego bez stosowania filtru, trudno o wydzielenie 
za pomocą niniejszej metody sezonów trwających przynajmniej 5 dni  Formalnie, 
podział roku na 8 skupień przedstawia się następująco (o rzymuje się go po 358 
e apie): 20 lutego, 14 maja, 7 czerwca, 30 czerwca, 31 lipca, 7 sierpnia, 1 listopada 
oraz skupienie zawierające pozostałe 358 dni roku  Najkrótszym odcinkiem budującym 
ten dendryt (1 e ap) okazało się połączenie 27 z 30 stycznia (częs ość poszczególnych 
 ypów cyrkulacji oraz obraz  ej częs ości przeds awiony za pomocą wskaźnika 
częs ości w wybranych dniach roku zes awiono w  ab. 5), zaś najdłuższe odcinki 
przyłączyły do dendrytu dzień 7 czerwca (364 e ap), 30 czerwca (363 e ap) oraz 
7 sierpnia (362 e ap)  Tylko 6,3% odcinków budujących ten dendryt (23 odcinki), 
to połączenia między sąsiednimi dniami  Wśród 66430 odległości w przestrzeni 
21−wymiarowej miedzy poszczególnymi dniami roku (macierz 365x365) najdłuższe 
okazały się między 10 grudnia oraz 13 maja oraz między 10 grudnia i 3 czerwca, 
zaś nieco od nich krótsza odległość między 26 listopada i 13 maja  

Zastosowanie filtru trójkątnego trzyelementowego w niewielkim stopniu po‑
prawiło czytelność sezonowości pojawiania się określonych struktur typów cyrkulacji 
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w poszczególnych częściach cyklu rocznego  Jednak już ponad 63% odcinków 
budujących dendryt (230 odcinków), to połączenia między sąsiednimi dniami  Po 
300 etapach grupowania otrzymano tutaj 30 skupień, z tego 180−elementowe sku‑
pienie K składające się z 18 części, 42−elementowe skupienie L złożone z 6 części, 
17−elementowe skupienie M złożone z 3 części, 16−elementowe skupienie N zło‑
żone z 4 części, dwuczęściowe skupienia O i P (9− i 7‑elementowe) oraz skupienia 
o jeszcze mniejszej liczebności  Natomiast po 352 etapach otrzymano skupienie 
340 elementowe (składające się z 7 części), skupienie 6−elemetowe (12, 13, 14, 22, 
23 i 24 marca), skupienie 4−elementowe (od 6 do 9 lipca), 4 skupienia 2‑elementowe 
i 7 pojedynczych dni  W 363 etapie przyłączony został 30 czerwca, zaś w ostatnim 
364 etapie konstrukcji dendrytu przyłączono 29 czerwca  

Zwiększając wielkość filtru trójkątnego można otrzymane wyniki interpretować 
jako przedziały roku o podobnej strukturze występujących typów cyrkulacji  O ile po 
zastosowaniu filtru trójkątnego 5−elementowego najliczniejszy sezon składał się jeszcze 
z 5 rozłożonych względnie równomiernie w czasie roku części, to po zastosowaniu 
filtru trójkątnego 7‑elementowego tylko jeden sezon był podzielony na 2 części 
(tab  6), i nie był on sezonem trwającym najdłużej  Przy większej długości filtru wyod‑
rębniły się coraz wyraźniej okresy o podobnej strukturze występujących typów cyrku‑
lacji  Po zastosowaniu filtru trójkątnego 5−elementowego, dendryt składał się w 91% 
z odcinków łączących sąsiednie dni, zaś filtru trójkątnego 7–elementowego, w 7%  

Przy filtrze trójkątnym 9−elementowym jedynie w 350 etapie tworzenia den‑
drytu wydzielony został tylko jeden odcinek, który nie łączy sąsiednich dni (minimum 
w macierzy 365x365 w jednym z kroków stanowi odległość między 23 grudnia 
a 24 stycznia)  Natomiast stosując filtry trójkątne 11‑elementowy i dłuższe, otrzymuje 
się jako wszystkie elementy dendrytu odcinki łączące sąsiednie dni  

Porównując najdłuższe odcinki łączące sąsiednie dni przy stosowaniu filtrów 
trójkątnych 9−elementowego i dłuższych, zauważyć można pewne zmienianie 
się poszczególnych dat wśród najdłuższych odcinków w miarę powiększania filtru  
Przy zastosowaniu filtru 9‑elementowego najdłuższy odcinek łączy 6 i 7 stycznia, zaś 
kolejnym jest 6/7 czerwca (obraz najdłuższych odcinków dla wybranych fil rów 
widoczny jes  na ryc. 3 i 5)  Przy filtrze 11‑elementowym dwa najdłuższe odcinki 
wśród łączących sąsiednie dni obejmują daty 5/7 czerwca, zaś kolejne 2 – daty 
10/12 lipca  

Przy filtrach 13−, 15− i 17−elementowych najdłuższy odcinek odpowiada połącze‑
niu 6 i 7 maja, natomiast w miarę dalszego powiększania długości filtru, wśród naj‑
dłuższych odcinków zaczyna się stopniowo rysować dominacja początku kwietnia  Po 
zastosowaniu filtru 29−elementowego aż 10 najdłuższych odcinków wśród łączących 
sąsiednie dni dotyczy okresu od 2 do 11 kwietnia  Dalsze zwiększenie wielkości filtru 
trójkątnego prowadzi do stopniowego zwiększenia roli, wśród najdłuższych odcinków 
dendrytu, odcinków reprezentujących dni z II połowy czerwca  Po zastosowaniu filtru 
49−elementowego najdłuższym odcinkiem dendrytu okazał się odcinek łączący 22 
i 23 czerwca  W tym dendrycie, wśród 19 najdłuższych odcinków jest 10 dotyczących 
okresu od 15 do 26 czerwca i 9 dotyczących okresu od 2 do 12 kwietnia  Kolejne 
zwiększanie wielkości filtru trójkątnego pokazuje w otrzymywanych wynikach coraz 
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większy udział wśród najdłuższych odcinków dendrytu tych, które reprezentują dni 
czerwcowe (okres do 11−27 czerwca)  W drugiej kolejności widoczny jest dalej udział 
wśród najdłuższych odcinków dendrytu tych, które prezentują dni z I połowy kwietnia  
Przy wielkości filtru 55 i 57 elementów, aż 27 najdłuższych odcinków dendrytów 
reprezentuje czas od 2 do 13 kwietnia i od 11 do 28 czerwca  Przy zastosowaniu 
filtru 63‑elementowego pierwszych 5 najdłuższych odcinków dendrytu reprezentuje 
okres od 20 do 25 czerwca  

Skondensowaną informację o zróżnicowaniu charakteru cyrkulacji atmosferycz‑
nej nad dorzeczem górnej Wisły w okresie 1951−1990 przedstawia ryc  5  Wydaje się, 
że dopiero wykonanie i zestawienie obliczeń dla szeregu filtrów pokazuje w stosun‑
kowo szeroki sposób zmienność cyrkulacji w przebiegu rocznym  Szukając pojedyn‑
czych dni pod kątem zróżnicowania struktury występujących wtedy typów cyrkulacji 
atmosferycznej wg Niedźwiedzia, można skorzystać z obrazu utworzonego bądź bez 
stosowania filtru, bądź po zastosowaniu filtru o stosunkowo niewielkiej liczbie elemen‑
tów  Wtedy do cech struktury cyrkulacji atmosferycznej nad dorzeczem górnej Wisły 
(1951−1990) można zaliczyć duże jej zróżnicowanie z dnia na dzień oraz np  najwięk‑
sze jej podobieństwo w dniach 27 i 30 stycznia, czy też największe jej zróżnicowanie 
(w znaczeniu określonym wcześniej) między 10 grudnia i 13 maja oraz między 
10 grudnia i 3 czerwca (tab  5)  Stopniowo zwiększając skalę wielkości szukanej 
zmienności, określono, że największe zróżnicowanie struktury występujących typów 
cyrkulacji wystąpiło w między 6 i 7 stycznia oraz między 6 i 7 czerwca (filtr 9−elemen‑
towy na ryc  5)  Patrząc na wykresy na ryc  5 jak na funkcje, można zauważyć, że w 
miarę zwiększania się wielkości filtru maleje liczba ekstremów w przebiegu tych funkcji  
Znaczna część dat, w których występują wartości ekstremalne poszczególnych funkcji, 
okazuje się być taka sama  Różnie natomiast kształtują się porównania między sobą 
(do porównań brano wartości ekstremów między różnymi datami przy tym samym 
filtrze; wielkości na osi Y na ryc  5 przy różnych filtrach nie są celem porównywa‑

a/ − po zastosowaniu filtru 5−elementowego trójkątnego sezon 1 obejmował dni: od 12 XII do 20 II, 
od 16 III do 30 V, od 7 do 27 VI, od 11 VII do 8 VIII i od 20 VIII do 24 XI 

b/ − po zastosowaniu filtru 7−elementowego trójkątnego sezon 1 obejmował dni: od 12 XII do 27 II i od 
24 XI do 3 XII 

c/ − po zastosowaniu filtru 7−elementowego dwumianowego sezon 1 obejmował dni: od 31 XII do 15 
III, od 21 III do 5 V, od 11 VI do 29 VII, od 9 VIII do 3 XII i od 12 do 26 XII; w tym podziale sezon 8 
trwał tylko 4 dni  Filtr ten utworzono po odrzuceniu wartości brzegowych, które nie przekraczały 5% 
(Wibig 1990)  Bez odrzucania wartości brzegowych (filtr 11‑elementowy dwumianowy), otrzymane sezony 
cyrkulacyjne okazały się bardzo zbliżone do powyższych  Jedyne różnice dotyczą sezonu 6 występującego 
miedzy dwoma częściami sezonu 1  Po zastosowaniu filtru 11−elementowego dwumianowego sezon ten 
określony został jako występujący wcześniej i trwający dłużej (od 11 do 29 lipca), niż po zastosowaniu 
filtru 7−elementowego dwumianowego  

d/ − po zastosowaniu filtru 7−lementowego Gaussa sezon 1 obejmował dni: od 31 XII do 15 III, od 11 
VI do 5 VII, od 11 VII do 10 XI i od 24 XI do 25 XII, zaś sezon 2 dni: od 25 marca do 27 maja i od 
11 do 23 XI  W tym podziale sezon 3 trwał tylko 4 dni  

e/ − różnica w porównaniu z wcześniejszą wersją (Nowosad 1998) wynika z korekty danych wejściowych  
Po korekcie już w 354 etapie łączone są dni 12 i 13 XI, zaś dni 11 i 12 IV w 355 etapie  
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nia) wartości ekstremów przy zastosowaniu różnych filtrów  Przykładowo: odległość 
reprezentująca dni 6 i 7 maja okazała się najdłuższym odcinkiem w dendrycie przy 
zastosowaniu filtrów 13−, 15− i 17−elementowych  Natomiast ta odległość (między 
6 i 7 maja) przy zastosowaniu dłuższych filtrów nadal stanowiła maksimum, 
lecz w dendrytach pojawiły się odcinki o większych długościach od reprezentującego 
połączenie między 6 i 7 maja  Liczba tych dłuższych stała się na tyle duża, że przy 
zastosowaniu filtru trójkątnego 39−, 41−, 43−, 45−, 47−, 49−, 51− i 53−elemento‑
wego, odcinek reprezentujący 6/7 maja nie znajdował się w grupie 8 najdłuższych 
(po wyeliminowano odcinków sąsiadujących z najdłuższymi, by spełnić kryterium, 
że sezon cyrkulacyjny ma trwać przynajmniej 5 dni), więc termin ten nie stanowiłby 
(przy stosowaniu w/w filtrów) granicy między sezonami cyrkulacyjnymi (ryc  6)  

Szerokie spojrzenie na skondensowane obrazy struktury cyrkulacji atmosferycz‑
nej nad dorzeczem górnej Wisły w czterdziestoleciu 1951−1990 (ryc  3, 5, 6), pozwala 
– zdaniem autora – do wyróżnienia okresów, w których następowały zdecydowane 
zmiany tej struktury, oraz okresów w czasie których struktura ta była względnie po‑
dobna  Mianowicie, zdecydowana zmiana struktury występujących typów cyrkulacji 
występowała w dniach od 2 do 12 kwietnia i od 5 do 29 czerwca  Stosunkowo nie‑
wielkie zmiany struktury występowania typów cyrkulacji miały miejsce w okresie od 29 
lipca do 10 listopada − 104 dni, oraz w okresie oraz od 25 listopada do 11 lutego – 78 
dni (przy wystąpieniu nieco większej jej zmienności w wybranych częściach grudnia 
i w pierwszych dniach stycznia)  Na uwgę zasługują także okresy zwiększonej zmien‑
ności tej struktury w listopadzie (2 okresy z maksimami 10/11 listopada i 23/25 
listopada), w 2 dekadzie lutego (11/16 lutego), w początku maja (5/7 maja), w II 
połowie marca (17/25 marca) czy w lipcu  

4. Wnioski 
1  Obrazy otrzymywane w wyniku procedury, której jednym z etapów jest stosowanie 

filtru, zależą – w pewnym stopniu – od zastosowanego filtru  Wielokrotne zasto‑
sowanie określonego algorytmu przy wykorzystywaniu różnych filtrów pozwala 
otrzymać względnie szerokie spojrzenie na analizowane zagadnienie  

2  Charakteryzując cyrkulację atmosferyczną nad dorzeczem górnej Wisły 
(1951−1990), uznano, że struktura występujących typów cyrkulacji 
najbardziej zmienia się w okresach 2−12 kwietnia i 5−29 czerwca  Jako granice 
między tzw  sezonami cyrkulacyjnymi można też uznać (ryc  6, tab  6, ryc  5 i 3) 
10/11 oraz 23/25 listopada, 6/7 maja i 11/12 lutego (kolejność wymieniania 
informuje o ważności granicy)  Jako granice o mniejszej randze (granice między 
podsezonami) można uznać 15/16 marca i 29/30 lipca  

3  Czas cyklu rocznego, który jest związany z najdłuższymi odcinkami dendrytów, 
to przede wszystkim okres od II dekady lutego do końca lipca oraz II i III dekada li‑
stopada  Wzmacnia to hipotezę, że zmienność cyrkulacji atmosferycznej (wyrażona 
tu przez liczbę tzw  sezonów cyrkulacyjnych), jest większa wiosną (kiedy występuje 
znaczna liczba granic między sezonami – ryc  6), niż jesienią (Nowosad 2003)  

4  Przy analizie charakteru cyrkulacji atmosferycznej, z dokładnością do pełnych 
miesięcy, nad dorzeczem górnej Wisły (1951−1990) struktura cyrkulacji w kwiet‑
niu zdecydowanie odróżniała się od struktur cyrkulacji w pozostałych miesiącach 
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(podrozdział 3 1)  

5. Uwagi końcowe 
Wydaje się, że przy wykorzystywaniu filtrów, przy doborze jego rodzaju i wielko‑

ści, istotny jest sposób dalszego wykorzystywania wyników  Jeśli wielkości po przefil‑
trowaniu są końcowymi wynikami, to interpretacja wyników wydaje się stosunkowo 
prosta  Wtedy efekt zastosowanego filtru jest bezpośrednio czytelny (np  wykresy 
średniej rocznej temperatury przed i po przefiltrowaniu)  Zwrócić jednak warto uwagę 
na sytuacje, gdy niewielka zmiana wielkości wyjściowej w wyniku doboru filtru, może 
powodować znaczne zmiany analizowanej cechy, np  przy wydzielaniu termicznych 
pór roku niewielkie przekroczenie wyznaczonego progu może w niektórych przy‑
padkach zmienić zdecydowanie otrzymywany obraz, który definiowany jest jako 
konkretna termiczna pora roku (Nowosad, Filipiuk 1999)  Natomiast, jak sugerują 
przytoczone w niniejszym studium rozważania, jeżeli wyniki po zastosowaniu filtru 
podlegają dalszej transformacji, to może się okazać, że dobór filtru ma znaczny wpływ 
na otrzymywane rezultaty  Celowym wydaje się wtedy przeprowadzenie tej samej 
procedury dla różnych filtrów (np  jak w niniejszym opracowaniu), co pozwala szeroko 
widzieć cechy analizowanych obiektów (tu – kolejnych dni roku), a także odczytywać 
różnice w wynikach wprowadzonych przez poszczególne filtry  
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Jarosław Gabała 

Zastosowanie analizy skupień 
do wydzielenia kompleksów po odowych sprzyja-
jących wystąpieniu wysokich i niskich stężeń zanie-

czyszczeń w Tarnowie 

1. Wprowadzenie 

Cechą charakterystyczną stanu sanitarnego powietrza na obszarach miejskich 
jest zazwyczaj znaczne jego pogorszenie w stosunku do otaczających teren w. Jedna 
z możliwych metod oceny stanu sanitarnego powietrza opiera się na analizie warun-
k w meteorologicznych, kt re sprzyjają rozpraszaniu lub koncentracji zanieczyszczeń. 
Polega ona na poszukiwaniu związku pomiędzy wielkością imisji zanieczyszczeń, 
a oddziałującymi na nią czynnikami meteorologicznymi rozpatrywanymi oddzielnie 
lub łącznie w tzw. kompleksie (Ośr dka i in. 1998; Blazek i in. 2000). Stan sani-
tarny powietrza jest rezultatem łącznego działania zar wno wszystkich element w 
meteorologicznych, proces w fizycznych uwarunkowanych charakterem podłoża i 
jego pokryciem, jak r wnież przemian chemicznych w środowisku atmosferycznym. 
W literaturze klimatologicznej związki element w meteorologicznych określa się 
zazwyczaj jako typy pogody (Woś 1999), zaś w badaniach z dziedziny klimatologii 
zanieczyszczeń np. jako kompleksy pogodowe (Niedźwiedź, Ustrnul 1989). W 
polskiej literaturze przedmiotu niejednokrotnie podejmowano zagadnienie związku 
stanu sanitarnego powietrza z ujętymi w kompleksy elementami meteorologicznymi 
(Horawska, Kasprzycki 1974; Niedźwiedź, Ustrnul 1989; Wyszkowski 1994; Ośr dka 
i in. 1998; Blazek i in. 2000; Gabała 2002). 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wybranych metod statystycznych 
w zastosowaniu do wydzielenia kompleks w pogodowych w aspekcie ich wpływu 
na wielkość imisji zanieczyszczeń w Tarnowie, gdzie dotychczas nie prowadzono 
tego typu badań. Kompleksy te ujmują łączne oddziaływanie kilku czynnik w me-
teorologicznych. W pracy podjęto pr bę wydzielenia w oparciu o materiał imisyjny 
i meteorologiczny z lat 1994−1999 takich kompleks w, kt re sprzyjają wysokim 
i niskim imisjom zanieczyszczeń w powietrzu w Tarnowie. Na etapie wstępnym 
określono związek korelacyjny pomiędzy stężeniami zanieczyszczeń i wybranymi 
elementami meteorologicznymi, w celu wyłonienia tych element w, kt re w naj-
większym stopniu korelują z poziomem imisji. Następnie stosując analizę skupień 
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Ryc. 1. Mapa ukształtowania powierzchni terenu w rejonie Tarnowa 

wydzielono kompleksy pogodowe przyczyniające się do wystąpienia wysokich i 
niskich wartości stężeń zanieczyszczeń energetycznych w Tarnowie. Na koniec 
zweryfikowano wydzielone kompleksy pogodowe w oparciu o obliczone wielkości 
imisji w rozpatrywanych kompleksach. 

Tarn w leży w Kotlinie Sandomierskiej przylegając do jej południowej grani-
cy (ryc. 1). Dominującym w roku kierunkiem wiatru jest W (20,4%, 1970−1999). 
Kombinat chemiczny Zakłady Azotowe (ZAT) − gł wny emitor zanieczyszczeń w 
mieście − zlokalizowany jest w zachodniej części miasta, w niewielkiej odległości od 
centrum (ok. 4−5 km). 

Materiały wyjściowe do obliczeń obejmują zar wno część imisyjną jak 
i meteorologiczną z sześciolecia 1994−1999. Dane o wielkości imisji zanieczyszczeń 
powietrza atmosferycznego pochodzą ze stacji pomiarowych zanieczyszczeń powietrza 
tarnowskiej Filii Wojew dzkiej Stacji Sanitarno−Epidemiologicznej w Krakowie. Są to 
(ryc. 1): stacja nadzoru og lnego przy ul. Mościckiego (MOS1) reprezentatywna dla 
kamienicowej, zwartej i wysokiej zabudowy śr dmiejskiej (centrum miasta), i stacja 
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podstawowa na Os. Westerplatte (WES2) zlokalizowana wśr d wolno stojących blo-
k w mieszkalnych (wschodnie obrzeża miasta). Analizie statystycznej poddano ciągi 
średnich dobowych stężeń tzw. zanieczyszczeń energetycznych (SO2, NO2 i pyłu 
oznaczanego metodą reflektometryczną, tzw. black smoke). Dane meteorologiczne 
pochodzą ze stacji meteorologicznej w Tarnowie, leżącej w p łnocnej części miasta 
(ryc. 1), ok. 2 km od centrum. Obliczono dla nich wartości średnie dobowe, podobnie 
jak dla stężeń zanieczyszczeń. 

2. Zastosowana metoda statystyczna 

Przed przystąpieniem do wyłonienia na drodze analizy skupień poszuki-
wanych kompleks w pogodowych sprzyjających wysokim lub niskim stężeniom 
zanieczyszczeń należało wstępnie dokonać ilościowego wyr żnienia spośr d 
wszystkich rozpatrywanych element w meteorologicznych tych, kt re są najsilniej 
związane z imisją zanieczyszczeń, i na kt re należy zwr cić szczeg lną uwagę w 
trakcie analizy skupień. W tym celu skorelowano zbiory stężeń zanieczyszczeń i 
element w meteorologicznych. Siłę związku pomiędzy zmienną zależną, kt rą 
stanowiło wybrane zanieczyszczenie, a zespołem zmiennych niezależnych, czyli 
element w meteorologicznych, wyrażono przy pomocy wsp łczynnika korelacji 
wielokrotnej − R (Bahrenberg, Giese 1975; Stanisz 2000). Przyjmuje on wartości z 
przedziału <0, 1>. Im wartość wsp łczynnika R jest bliższa 1, tym związek między 
zmienną zależną a zmiennymi objaśniającymi jest silniejszy, natomiast im bliższa 
0, tym zależność jest słabsza. Ważnym zagadnieniem w korelacji wielokrotnej jest 
wykluczenie sztucznego podwyższenia wsp łczynnika korelacji R, kt re nastę-
puje, gdy zmienne niezależne są ze sobą zbyt silnie skorelowane (Stanisz 2000; 
Dobosz 2001). Wsp łczynnik R obliczano dla najsilniej związanych z imisją element w 
meteorologicznych stosując metodę regresji krokowej wstecznej z modułu liniowej 
regresji wielorakiej w pakiecie ST TISTIC . Jest to jedna z metod takiego wyboru 
zmiennych niezależnych, w kt rej w stosunku do wyjściowego pełnego modelu re-
gresji zawierającego wszystkie zmienne, krokowo eliminowane są z modelu zmienne 
najmniej istotne. Obliczenia rozpoczynano od 12 element w meteorologicznych. W 
efekcie zastosowania regresji krokowej otrzymywano modele regresji wielorakiej o 
liczbie element w meteorologicznych zredukowanej do dw ch lub trzech. W centrum 
zainteresowania pozostawały jednak nie same modele regresji i wsp łczynniki re-
gresji, lecz wyznaczone dla tych modeli wsp łczynniki determinacji (R2) wielokrotnej 
oraz wyr żnione w modelach zmienne niezależne (elementy meteorologiczne) wraz 
z obliczonymi dla nich wsp łczynnikami korelacji cząstkowej. Wsp łczynnik determi-
nacji wielokrotnej (R2), czyli kwadrat wsp łczynnika korelacji wielokrotnej pokazuje, 
jaki procent og lnej zmienności stężeń danego zanieczyszczenia jest wyjaśniany przez 
elementy meteorologiczne wyłonione w regresji krokowej. Wsp łczynnik korelacji 
cząstkowej dla danego elementu meteorologicznego informuje o jego „czystym” 
wkładzie w wyjaśnienie zmienności imisji zanieczyszczenia przy wyeliminowaniu 
innych element w meteorologicznych (Stanisz 2000). 

Wsp łczynniki korelacji Pearsona są najlepszą miarą zależności między zmien-
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nymi o rozkładach normalnych (Horawska, Kasprzycki 1974; Bahrenberg, Giese 
1975; Dobosz 2001). Rozkłady ciąg w imisyjnych nie są rozkładami normalnymi 
(najczęściej są rozkładami ogarytmiczno−normalnymi o silnej asymetrii prawostron-
nej). Przed przystąpieniem do obliczeń wsp łczynnik w korelacji, w celu zwiększenia 
symetryczności rozkład w, dokonano transformacji do rozkładu normalnego zar wno 
rozkład w zmiennych imisyjnych jak i (spośr d zmiennych meteorologicznych) sumy 
dobowej opadu (Kasprzycki 1971; Horawska, Kasprzycki 1974; Bahrenberg, Giese 
1975; Wilks 1995). Zastosowanie wymienionych powyżej metod normalizacji rozkła-
d w pozwoliło uzyskać lepsze dopasowanie rozkład w transformowanych zmiennych 
do rozkładu normalnego oraz podwyższenie wartości wsp łczynnika determinacji 
wielokrotnej i wsp łczynnik w korelacji cząstkowej dla SO2 i pyłu przeciętnie o 
około 0,15. Jedynie w przypadku NO2 generalnie niskie wsp łczynniki determinacji 
wielokrotnej wzrosły jedynie o około 0,02. 

Właściwy etap wydzielenia kompleks w pogodowych sprzyjających wysokim 
i niskim wartościom stężeń zanieczyszczeń w Tarnowie oparty został na metodzie 
analizy skupień. Użyteczność tej metody w badaniu związk w pomiędzy zmierzony-
mi stężeniami ozonu, a powodującymi je warunkami meteorologicznymi wykazano 
w badaniach aerosanitarnych na G rnym Śląsku (Ośr dka i in. 1998). Analiza skupień 
jest jedną z metod klasyfikacji, kt ra polega na organizowaniu danych pomiarowych 
w sensowne struktury lub grupy poprzez analizę podobieństwa element w podda-
nych badaniu, według założonego kryterium (Dobosz 2001). Grupowanie obiekt w 
(danych) dokonuje się w ten spos b, by: 

–  obiekty wewnątrz jednej grupy wykazywały możliwie małe r żnice, 
–         r żnice pomiędzy grupami (np. dwoma obiektami z r żnych grup) 
były możliwie duże (Bahrenberg, Giese 1975). 

Metody klasyfikacji można podzielić na hierarchiczne i niehierarchiczne (Osta-
siewicz 1999). W hierarchicznych procedurach grupowania każdy obiekt stanowi 
początkowo odrębne skupienie. Liczbę skupień zmniejsza się w kolejnych krokach 
(iteracjach) przez łączenie (aglomerację) w grupy wyższego rzędu. Postępowanie 
kończy się w momencie otrzymania jednej grupy obejmującej wszystkie obiekty 
analizowanego zbioru. Kolejne kroki hierarchicznego grupowania przedstawia się 
zwykle na tzw. dendrogramie, czyli wykresie drzewkowym. W zależności od przyjętego 
sposobu wyznaczania odległości pomiędzy skupieniami wyr żnia się r żne warianty 
metod aglomeracyjnych np. metodę najbliższego sąsiedztwa czy środka ciężkości. 
W metodzie grupowania niehierarchicznego metodą k średnich (Wilks 1995; Dobosz 
2001), kt rą zastosowano w niniejszym opracowaniu, elementy grupowane są wok ł 
centr w (centroid) i przyporządkowywane do każdego ze skupień tak, by skupienia 
te były możliwie r żne od siebie, a wyniki analizy wariancji najbardziej istotne. 
Przy przesunięciach obserwacji do skupień standardowo stosuje się odległość euklide-
sową (Dobosz 2001). W opisywanej metodzie grupowania na wstępie analizy z g ry 
zakładamy, na ile skupień chcemy podzielić zbi r informacji. Istnieje kilka sposob w 
tworzenia początkowego zestawu k skupień (maksymalizacja odległości, obserwacje 
przy stałym interwale, pierwsze k obserwacji). W wypadku opisywanych obliczeń 
zastosowano oferowaną przez program ST TISTIC  metodę maksymalizacji odle-
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głości między skupieniami. Przyjęto liczbę skupień, kt ra gwarantowała największe 
odległości między nimi oraz odpowiednią liczebność obserwacji w poszczeg lnych 
skupieniach. Ponadto sprawdzano wyniki standardowej analizy wariancji, kt ra 
umożliwiała ocenę zr żnicowania poszczeg lnych parametr w w powstałych grupach. 
Obliczenia przeprowadzono dla danych z całego roku bez podziału na pory roku. 
Rezultaty zastosowanej metody grupowania niehierarchicznego metodą k średnich 
prezentowane są na wykresie średnich standaryzowanych wartości zmiennych (por. 
ryc. 2) 

W analizie skupień nie można zestawiać zmiennych we właściwych sobie 
jednostkach, dlatego na wstępie poddaje się je standaryzacji. Pozwala ona na 
przekształcenie zmiennych mianowanych na zmienne niemianowane (Ferguson, 
Takane 1999; Wilks 1995; Stanisz 1998). Standaryzacji dokonujemy odejmując od 
kolejnych wartości zmiennej wartości średniej z pr by i dzieląc wynik przez odchylenie 
standardowe z pr by. Zmienna standaryzowana charakteryzuje się wartością średnią 
r wną 0 i odchyleniem standardowym r wnym 1. Konkretna wartość tej zmiennej 
mieści się w przedziale „z” jednostek odchylenia standardowego powyżej lub poniżej 
średniej (Ferguson, Takane 1999). 

3. Wyróżnienie elementów meteorolo icznych najsilniej 
związanych z imisją zanieczyszczeń przy zastosowaniu 
analizy korelacyjnej 

Wstępnej analizie korelacyjnej poddano zbi r stężeń zanieczyszczeń z obu stacji 
pomiarowych WSSE oraz zbi r element w meteorologicznych ze stacji IMGW uzupeł-
niony o stan r wnowagi atmosfery i typ zachmurzenia. Oparta na wsp łczynnikach 
korelacji pr ba wyłonienia element w meteorologicznych, kt re najsilniej wpływają 
na zmienność stężeń zanieczyszczeń energetycznych przyniosła najbardziej zadowa-
lające rezultaty w przypadku SO2 i pyłu, najsłabsze dla NO2. Niemniej, jak wykazały 
wyniki z podsumowania regresji, traktowane łącznie zmienne niezależne (elementy 
meteorologiczne) w poszczeg lnych modelach mają znaczny wpływ na zmienne za-
leżne (stężenia zanieczyszczeń) – szczeg lnie w przypadku SO2 i pyłu. Modele regresji 
są statystycznie istotne przy poziomie istotności testu 0,001 a nawet mniejszym. 

Stężenia SO2 zależą w obu punktach pomiarowych w największym stopniu 
od takich element w meteorologicznych jak: średnia dobowa temperatura po-
wietrza, wilgotność względna i widzialność. W modelach regresji uzyskano sto-
sunkowo wysoką wartość wsp łczynnika determinacji wielokrotnej w centrum 
(R2=0,447) i na obrzeżach miasta (R2=0,412). Spośr d wymienionych czynnik w 
meteorologicznych temperatura powietrza warunkuje w najwyższym stopniu po-
ziom stężeń SO2 (wsp łczynniki korelacji cząstkowej powyżej 0,6), w czym wyraża 
się cykliczność okres w grzewczych w ciągu roku, a także intensywność działal-
ności grzewczej, kt re są ściśle związane z panującą temperaturą powietrza. W 
przypadku pyłu model regresji i korelacji wielorakiej oddaje w jeszcze większym 
stopniu, niż dla SO2, zależność poziomu jego imisji od oddziaływania elemen-
t w meteorologicznych. Model regresji wyjaśnia 58% zmienności w centrum 
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i 37% na obrzeżach miasta. Istotnymi statystycznie elementami meteorologicznymi 
są temperatura powietrza i prędkość wiatru, a w centrum dodatkowo dobowa suma 
opadu. Wyższa wartość wsp łczynnika korelacji cząstkowej dla temperatury w centrum 
(−0,74) niż na obrzeżach (−0,57) wskazuje na większy wpływ lokalnej emisji grzewczej na 
poziom stężenia pyłu w centrum i większą rolę napływu zanieczyszczonego powietrza 
od dalszych emitor w na obrzeżach miasta (Gabała 2002). Bardzo niski wsp łczynnik 
determinacji wielorakiej dla NO2 (centrum R

2=0,085, obrzeża R2=0,086) potwierdza 
r żnicę w kształtowaniu się imisji tego zanieczyszczenia pod wpływem czynnik w 
meteorologicznych w por wnaniu z pozostałymi zanieczyszczeniami energetycznymi. 
Na stężenia NO2 wpływają gł wnie r żne czynniki emisyjne: przez cały rok są to 
emisje komunikacyjne, a w zimie dodatkowe emisje z działalności grzewczej. Ponadto 
w Tarnowie ciągu całego roku napływ powietrza z W i NW przenosi nad miasto 
związki azotu z kombinatu ZAT. Wsp łczynniki korelacji cząstkowej przyjmują war-
tości z przedziału od –0,1 do –0,25 (przy poziomach istotności statystyki testowej 
mniejszych niż 0,001). Niemniej jednak wskazują na najsilniejszą korelację średniej 
dobowej temperatury powietrza i prędkości wiatru ze stężeniami NO2. 

Istotnym wnioskiem, jaki płynie z omawianej analizy korelacyjnej, pomimo 
słabych zależności korelacyjnych w przypadku NO2, jest obecność temperatury 
powietrza przy wszystkich zanieczyszczeniach i prędkości wiatru przy pyle i NO2, 
jako tych czynnik w meteorologicznych, kt re są najsilniej związane z imisją zanie-
czyszczeń. Wymienione elementy meteorologiczne kwalifikują się jako potencjalne 
wskaźniki, kt re będą uwzględniane w pierwszej kolejności przy wydzielaniu kom-
pleks w pogodowych z zastosowaniem analizy skupień. Wśr d innych element w, 
kt re wyłoniły się w analizie korelacyjnej w przypadku SO2, a na kt re należy zwr -
cić uwagę w analizie skupień, mogą się znaleźć wilgotność względna powietrza i 
widzialność pozioma. 

4. Wydzielenie kompleksów po odowych dla Tarnowa 
w oparciu o analizę skupień 

Do analizy skupień włączono wszystkie mierzalne zmienne: średnie dobowe 
wartości stężeń zanieczyszczeń (SO2, pył, NO2) oraz element w meteorologicznych 
(prędkości wiatru, ciśnienia, zachmurzenia og lnego nieba, wilgotności względnej, 
temperatury powietrza i widzialności poziomej, amplitudy dobowej temperatury, sumy 
dobowej opadu i usłonecznienia). Włączenie do analizy parametr w meteorologicznych 
i imisyjnych umożliwiło wyodrębnienie grup reprezentujących sytuacje aerosanitarne, 
w kt rych gł wnym wyr żnikiem stał się poziom stężeń zanieczyszczeń powietrza. 
Uwzględnienie wszystkich zanieczyszczeń energetycznych pozwoliło wyznaczyć skupie-
nia o najbardziej og lnym, syntetycznym charakterze. Po zweryfikowaniu przypadk w 
o r żnej liczbie skupień, wyodrębniono 4 istotne statystycznie r żne grupy kom-
pleks w aerosanitarnych. Wyniki grupowania w standaryzowanych jednostkach 
zaprezentowano na wykresie średnich wartości zmiennych (ryc. 2). 

Przeprowadzona analiza wariancji dowiodła, iż wszystkie parametry istot-
nie r żnicują skupienia (nawet przy 99,9% poziomie ufności). Średnie wartości 
w jednostkach właściwych poszczeg lnym parametrom skupień zamieszczone zo-
stały w zbiorczej tabeli 1. Por wnanie zmienności wilgotności względnej powietrza 
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MSO2 – średnie stężenie SO  w punkcie MOS1 2 n – średnie dobowe zachmurzenie nieba 

WSO2 – średnie stężenie SO  w punkcie WES2 r – suma dobowa opadu 2

MPYL – średnie stężenie pyłu w punkcie MOS1 f − średnia dobowa wilgotność względna 

WPYL – średnie stężenie pyłu w punkcie WES2 t – średnia dobowa temperatura powietrza 

MNO2 – średnie stężenie NO  w punkcie MOS1 t  – dobowa amplituda temperatury 2 amp

WNO2 – średnie stężenie NO  w punkcie WES22          powietrza 

v – średnia dobowa prędkość wiatru u – suma dobowa usłonecznienia 

p – średnie dobowe ciśnienie powietrza           w – średnia dobowa widzialność 

Ryc. 2. Wykres średnich standaryzowanych wartości zmiennych dla każdego skupienia 
(cluster) w latach 1995−1999, bez podziału na pory roku 

i widzialności poziomej ujawniło lepiej zaznaczoną zmienność widzialności 
w poszczeg lnych skupieniach (ryc. 2). 

Wyr żnione skupienia wykazały istnienie trzech zr żnicowanych grup sytuacji 
aerosanitarnych, kt re wystąpiły w badanych latach: 
– Skupienia 1 i 2 objęły dni o niemal identycznych i najniższych stężeniach za-
nieczyszczeń w punktach pomiarowych w Tarnowie (tab. 1). Imisja SO2 i pyłu 

1 Odniesiono się do dopuszczalnych średnich dobowych stężeń (D24) SO2, NO2 i pyłu z Rozporządzenia MOŚZNiL 
z dnia 28 kwietnia 1998 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 355), co zapewnia jednorodne kryteria dla wszystkich badanych 
substancji. 
W Rozporządzeniu MŚ z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 796) tylko SO2 ma okres uśredniania wynik w 
pomiar w 24−godzinny, natomiast pył oznaczany metodą reflektometryczną (black smoke) nie jest uwzględniany. 
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Ryc. 3. Wykresy miar położenia i rozproszenia zanieczyszczeń (µgm−3) w punktach MOS1 i 
WES2 dla skupień nr 2 i 3 wraz z wybranymi poziomami stężeń (D24 – dopuszczalne śred-
nie dobowe stężenie) 
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kształtowała się na poziomie 35−57% średniej wieloletniej, zaś NO2 na poziomie 
80−85%. W przypadku SO2 nawet wartości g rnego kwartyla były niższe od poziomu 
10% D 1 tj. 15 µgm−3; podobnie dla pyłu na obrzeżach miasta były niższe od 10% D24 24 

tj. 12,5 µgm−3 (ryc. 3). Warunki meteorologiczne w skupieniu 1 odpowiadają, typo-
wej gł wnie dla ciepłej pory roku, pogodzie niżowej adwekcyjnej, z podwyższonymi 
prędkościami wiatru i zwiększoną częstością wiatru kierunk w sektora zachodniego, 
z wyższym zachmurzeniem og lnym nieba i silniejszymi opadami. Pogoda w sku-
pieniu 2 kształtowana jest także w ciepłej porze roku gł wnie w dniach z wysokimi 
temperaturami powietrza (średnia 15,4oC; dolny kwartyl 12,2oC), z bardzo małym 
zachmurzeniem og lnym nieba (średnia 2,6), brakiem opadu i dużym usłonecznie-
niem (średnio 9,4 godz.). W skupieniu tym notuje się zwiększoną częstość wiatru z 
kierunk w S i SE. 
– Skupienie 3 obejmowało dni o najwyższych średnich stężeniach wszystkich zanie-

Tab. 1. Zr żnicowanie skupień wyłonionych dla roku bez podziału na p łrocza w latach 
1995−1999 
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Ryc. 4. Wykresy miar położenia i rozproszenia wybranych element w meteorologicznych 
(prędkość wiatru − v, m/s; temperatura − t, OC; widzialność − w, 0/9) dla skupień nr 2 i 3 
wyłonionych dla roku 



131Zastosowanie analizy skupień do wydzielania kompleksów pogodowych...

  
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

  

 
 

 
 

 
 
 

 

czyszczeń (tab. 1). Ich poziom przewyższył średnią obliczoną dla wszystkich dni od 
4 do 5 razy w przypadku SO2 i pyłu oraz wyni sł 150−175% średniej wieloletniej 
dla NO2. Wartości mediany dla stężeń zanieczyszczeń przewyższyły poziom 25% D24 

tzn. 37,5 µgm−3 dla SO2 i NO2, i 31,2 µgm
−3 dla pyłu (ryc. 3). Charakterystyczne były 

bardzo wysokie maksymalne koncentracje zanieczyszczeń, przekraczające w przypad-
ku SO2 w centrum oraz pyłu w centrum i na obrzeżach miasta dopuszczalne stężenia 
D24. Typowe dla tej grupy warunki meteorologiczne kształtowane były w zimie przede 
wszystkim w okresach podwyższonego ciśnienia, w warunkach stagnacyjnych ze słaby-
mi wiatrami o średniej prędkości ok. 1 m/s z niekorzystnych dla Tarnowa kierunk w 
W i E oraz z dużym udziałem cisz. Średnie dobowe temperatury powietrza spadały 
poniżej 0OC. Występował bardzo niski opad lub nie notowano opadu w og le. Do-
bowa suma usłonecznienia była niewielka i wynosiła przeciętnie 2 godziny. 
– Skupienie 4 reprezentowało dni z pośrednim typem poziomu imisji w Tarnowie 
(tab. 1), znacznie wyższym niż w przypadku om wionych powyżej skupień 1 i 2, 
co wyniknęło z oddziaływania emisji z działalności grzewczej. Stężenia SO2 i pyłu 
były podwyższone do poziomu dwukrotnie przewyższającego średnie stężenia z wie-
lolecia, natomiast NO2 osiągnęło ok. 125% średniej wieloletniej. Niekt re elementy 
pogody (np. prędkość wiatru, zachmurzenie) wskazują, podobnie jak w skupieniu 1, 
na adwekcyjny typ pogody. Ten typ pogody był jednak kształtowany przy niższych 
temperaturach powietrza, gł wnie w chłodnej porze roku. 

Wyłonienie wartości progowych takich wskazanych przez analizę korelacyj-
ną element w meteorologicznych jak prędkość wiatru, temperatura powietrza 
i widzialność pozioma odpowiednio dla kompleks w pogodowych sprzyjających 
niskim (KNS) i wysokim (KWS) stężeniom zanieczyszczeń oparto na dw ch skrajnych, 
ze względu na poziom zanieczyszczeń, skupieniach tj. 2 i 3. Średnia temperatura 
powietrza w skupieniu 2 wyniosła 15,4OC. Kwartyl dolny oznaczający wartość przekra-
czaną przez 75% przypadk w tego skupienia wyni sł 12,2OC. Tylko 16% przypadk w 
przyjęło wartość poniżej 10,0OC. Za dolny pr g temperatury powietrza dla kompleksu 
KNS przyjęto 10,0OC. Dla widzialności poziomej wartość kwartyla dolnego wyniosła 
7, a tylko 3% przypadk w znalazło 
się poniżej średniej dobowej 6. Tę Tab. 2. Wartości element w meteorologicznych 
wartość widzialności przyjęto jako dla kompleks w pogodowych sprzyjających wy-
dolny pr g dla kompleksu KNS. Dol- sokim stężeniom zanieczyszczeń KWS i niskim 
ny kwartyl prędkości wiatru przypadł stężeniom zanieczyszczeń KNS w Tarnowie 

na 1,3 m/s, zaś średnie prędkości 
dobowe powyżej 2 m/s przekroczyło 
stosunkowo mniej przypadk w tego 
skupienia tj. 50%. Pomocną okazała 
się w tym miejscu analiza skupienia 
1 o bardzo podobnych wartościach 
imisji zanieczyszczeń: 66% przypad-
k w przekroczyło prędkość 2 m/s. 
Zdecydowano przyjąć 2 m/s za dolny t − średnia dobowa temperatura; v – średnia dobowa 
pr g prędkości wiatru dla KNS. Przy prędkość wiatru; w – średnia dobowa widzialność 
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wydzielaniu progu KWS istotnymi stały się g rne kwartyle, czyli wartości nie prze-
kraczane przez 75% przypadk w w skupieniu 3. W przypadku temperatury g rny 
wartyl osiągnął wartość –1OC, natomiast 0OC nie zostało przekroczone przez 85% 
przypadk w z omawianego skupienia. Jako g rny pr g temperatury powietrza dla 
KWS przyjęto wartość 0OC. Dla widzialności poziomej jako wartość progu uznano 
wartość kwartyla g rnego tzn. 6. W skupieniu 3 średnia prędkość wiatru osiągnęła 
1,1 m/s, wartość kwartyla g rnego 1,7 m/s. Wartości 2 m/s nie przekroczyło 90% 
przypadk w z tego skupienia i ją przyjęto jako g rny pr g prędkości wiatru dla 
KWS. Poglądową ilustracją wyłonionych wartości progowych są wykresy pudełkowe 
z wąsami przedstawione na rycinie 4. Wartości te zestawiono ponadto w zbiorczej 
tabeli 2. Progi wartości element w meteorologicznych zostały dobrane poprawnie. 
Kompleks KWS występuje wyłącznie w chłodnym p łroczu tj. od października do 
kwietnia osiągając maksimum częstości (ok. 25%) w styczniu. 

5. Imisja w kompleksach po odowych sprzyjających wyso-
kim lub niskim stężeniom zanieczyszczeń 

Weryfikację i ocenę przydatności wyr żnionych kompleks w pogodowych 
do określenia poziomu imisji w Tarnowie dokonano m. in. w oparciu o analizę śred-
nich stężeń zanieczyszczeń w p łroczu chłodnym (zwanym dalej zimą) i ciepłym (lato). 

Średnie stężenia SO2 zar wno w centrum jak i na obrzeżach Tarnowa dla dni 
z kompleksem pogodowym KWS przyjmują wartości kilkakrotnie przewyższające 
stężenia w dniach z kompleksem pogodowym KNS (ryc. 5). Zr żnicowanie średnich 

Ryc. 5. Średnie i maksymalne wartości stężeń SO2 (µgm
−3) w punkcie MOS1 i WES2 

w zależności od kompleksu pogodowego w latach 1994−1999 
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Ryc. 6. Średnie i maksymalne wartości stężeń NO2 (µgm
−3) w punkcie MOS1 i WES2 

w zależności od kompleksu pogodowego w latach 1994−1999 

stężeń jest istotne statystycznie (przy poziomie istotności testu 0,001 a nawet mniej-
szym). Średnie stężenia SO2 podczas dni z kompleksem KNS w p łroczu chłodnym w 
centrum miasta i na obrzeżach prawie dwukrotnie przewyższają odpowiednie stężenia 
w p łroczu ciepłym. Podobnie jak w przypadku SO2, także średnie wieloletnie stężenia 
pyłu wykazują zdecydowane zr żnicowanie pomiędzy dniami z kompleksem KWS i 
KNS, zar wno w zimie i lecie, jak i w całym roku. Potwierdza to empiryczny poziom 
istotności test w statystycznych p < 0,0001. Stężenia NO2 mimo mniejszych r żnic 
pomiędzy kompleksami KWS i KNS (ryc. 6), w por wnaniu do SO2 i pyłu zawie-
szonego, odznaczają się r wnież istotnym statystycznie zr żnicowaniem (z 99,9% 
poziomem ufności). Zjawiskiem potwierdzającym nakładanie się oddziaływania emisji 
komunikacyjnych oraz emisji z działalności grzewczej w zimie, jest niemal identycz-
ny poziom stężeń NO2 w dniach z kompleksem KNS zar wno zimie, jak i w lecie 
(np. w punkcie MOS1 odpowiednio 25,7 i 25,4 µgm−3). Średnie stężenia tego gazu 
dla okresu p łrocza chłodnego reprezentują takie warunki meteorologiczne (KNS), 
przy kt rych wystąpiło bardzo znaczne ograniczenie emisji z ogrzewania mieszkań, 
a dominowały emisje komunikacyjne. 

Podobnie średnie stężenia NO2 z p łrocza ciepłego odzwierciedlają prawie wy-
łącznie składową komunikacyjną w imisji tego zanieczyszczenia. Z kolei podwyższona 
wartość średnich stężeń NO2 dla KWS (w punkcie MOS1 40,6 µgm−3) oznacza dopływ 
dodatkowego strumienia zanieczyszczeń z kotłowni i palenisk domowych w zimie. 
Wyr wnana imisja NO2 zimy i lata wskazuje, ze zależy ona w większym stopniu − niż 



134 Jarosław Gabała

   

 

  

 
 

  

 

 

w przypadku innych zanieczyszczeń − od bardziej wyr wnanego w ciągu całego roku 
poziomu emisji komunikacyjnych. 

6. Wnioski 

Zastosowanie analizy skupień prowadzi do wydzielenia trzech istotnie r żnych 
statystycznie grup kompleks w aerosanitarnych, określanych r żnym poziomem 
imisji wszystkich badanych zanieczyszczeń energetycznych, a tym samym pozwala 
na jednoznaczne wyr żnienie kompleks w pogodowych sprzyjających wysokim i 
niskim stężeniom zanieczyszczeń. Zastosowana wstępnie analiza korelacyjna, poprze-
dzająca właściwą analizę statystyczną element w meteorologicznych w skupieniach 
przyczynia się do obiektywizacji kryteri w wydzielenia kompleks w pogodowych. 
Prawidłowa interpretacja regresji wielorakiej ze względu na słabe korelacje – gł wnie 
w przypadku NO2, wymaga uwzględnienia badań zależności imisji od traktowanych 
oddzielnie element w meteorologicznych. 

Statystyczna charakterystyka wielkości imisji zanieczyszczeń energetycznych 
w poszczeg lnych kompleksach pogodowych w Tarnowie pozwoliła na pozytywne 
zweryfikowanie ich klasyfikacji opartej na metodzie analizy skupień. Stwierdzono 
statystycznie istotne i silne zr żnicowanie stężeń zanieczyszczeń energetycznych 
w kompleksach, także z uwzględnieniem p r roku. 

Analiza skupień może być metodą przydatną przy określaniu lokalnych uwa-
runkowań aerosanitarnych na ograniczonym obszarze, np. miasta średniej wielkości, 
pod warunkiem dysponowania odpowiednio długimi (np. pięcioletnimi) ciągami 
codziennych danych imisyjnych i odpowiadających im średnich dobowych wartości 
podstawowych element w meteorologicznych. 
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Anita Bokwa 

Wykorzystanie analizy skupień do typologii dzien-
nego przebiegu pionowy h gradientów temperatu-
ry powietrza w przygruntowej warstwie powietrza 

na Pogórzu Wieli kim 

1. Wprowadzenie 

Warunki klimatyczne panujące w najniższej, przygruntowej warstwie atmos ery 
mają bezpośredni wpływ na  unkcjonowanie ekosystemów i warunki życia człowieka. 
Są one zarazem bardzo zróżnicowane przestrzennie i czasowo, co znacznie utrudnia 
ich badanie. Pomiary prowadzone w skali mikro− i mezoklimatycznej to najczęściej 
krótkie serie, za to wykonywane w wielu blisko siebie położonych punktach i z dużą 
częstotliwością. Badania takie pozwalają na rozpoznanie zróżnicowania topoklimatycz-
nego, ale nie dają możliwości analizy jego zmienności w poszczególnych porach roku 
czy też w kolejnych latach. Ponadto wyniki uzyskane z krótkich serii pomiarowych 
nie pozwalają wnioskować o trwałych cechach topoklimatycznych danego obszaru, 
ponieważ warunki meteorologiczne panujące w jakimś krótkim okresie wybranym 
do pomiarów nie mogą być reprezentatywne dla wszystkich typów pogody wystę-
pujących na danym obszarze. 

Stacja Naukowa Instytutu Geogra ii i Gospodarki Przestrzennej UJ, mieszcząca 
się w Gaiku−Brzezowej, około 30 km na południe od Krakowa, na Pogórzu Wielickim, 
nad Zbiornikiem Dobczyckim (ϕ=49o52’N, λ=20o04’E, h=302 m n.p.m.), dysponuje 
unikatową wieloletnią serią pomiarów mikroklimatycznych, prowadzonych od końca 
lat 60. XX wieku. Obszerność materiału obserwacyjnego pozwala m.in. uzyskać 
uśredniony obraz dziennego przebiegu gradientów temperatury w ciągu roku w dwu 
różnych  ormach terenu. W niniejszej pracy przeanalizowano gradienty termiczne 
z uwagi na ich syntetyczność: wielkość gradientu in ormuje w sposób ilościowy 
o warunkach termicznych całej omawianej warstwy powietrza, zaś jego znak 
– o kierunku transportu ciepła, a zatem pośrednio i o procesach go wywołujących. 
Przeanalizowano pomiary z lat 1976−1980 oraz 1988−97. W pierwszym pięcioleciu 
stacja znajdowała się w dolinie Raby (stacja „Terasa”, 259 m n.p.m.), ale prace zwią-
zane z budową Zbiornika Dobczyckiego spowodowały przeniesienie jej na pobliską 
wierzchowinę, gdzie znajduje się do dziś (stacja „Kopiec”, 302 m n.p.m.) i skąd 
pochodzą dane z dziesięciolecia 1988−97 (ryc. 1 a i b). 
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Ryc.1. Położenie stacji głównej w Gaiku−Brzezowej: a) w latach 1976−80, b) w latach 
1988−1997 
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Do obliczenia pionowych gradientów termicznych wykorzystano codzienne 
pomiary temperatury powietrza z sześciu terminów pomiarowych (6, 8, 12, 14, 18, 
20 UTC) z dwu klatek meteorologicznych (0,5 i 2 m n.p.g.). Różnice temperatury 
dla warstwy powietrza o miąższości 1,5 m zostały przeliczone na gradienty (oC/1 
m wysokości). Ujemne wartości gradientów oznaczają inwersję temperatury, zaś 
dodatnie – normalne uwarstwienie termiczne. Mimo, że dla dna doliny dysponujemy 
tylko pięcioletnią serią obserwacyjną, zaś dla wierzchowiny danymi z dziesięciu lat, 
możemy dokonywać porównania wyników obliczeń, gdyż różnice między pięcioleciami 
1988−92 i 1993−97 oraz okresem 1988−97 są mniej znaczące niż różnice między 
obiema  ormami terenu. Dodatkową okolicznością sprzyjającą porównaniu danych 
z obu okresów jest  akt, że nie różniły się one znacząco przebiegiem temperatury 
powietrza, co można stwierdzić na podstawie danych ze stacji meteorologicznej 
Zakładu Klimatologii IGiGP UJ w Krakowie−Ogrodzie Botanicznym (Bokwa 2000). 
Celem badania była typologia dziennego przebiegu gradientów temperatury, czyli 
ogólny obraz stosunków termicznych w dziennej porze doby. Wydzielenie zbiorów 
danych do analizy wynikało z natury samych danych jak też celu badania. W latach 
1976−1980 pomiary były wykonywane na terasie doliny, a w latach 1988−1997 − 
na wierzchowinie, co oznacza, że oba okresy należy rozpatrywać oddzielnie, gdyż 
wyniki są reprezentatywne dla dwu różnych  orm terenu. 

Termin „typologia” jest używany w geogra ii przede wszystkim przy wydzielaniu 
geokompleksów, ale towarzyszące mu założenia są akceptowane także w szczegółowych 
badaniach poszczególnych dyscyplin geogra ii. Jak pisze A. Richling (1992), „typolo-
gia jest klasy ikacją prowadzoną ze względu na podobieństwa. Polega ona na szukaniu 
cech wspólnych i prawidłowości w strukturze geokompleksów. Najbardziej uchwytną 
różnicą pomiędzy jednostkami regionalnymi i typologicznymi jest to, że pierwsze wy-
stępują zawsze tylko w jednym egzemplarzu tworząc niepowtarzalne indywiduum, a 
drugie rozmieszczone są mozaikowo, ich zasięgi są rozerwane i jednostki tego samego 
typu występują niejednokrotnie w znacznych od siebie odległościach”. Przykładem 
zastosowania tych założeń w badaniach geokompleksów jest np. praca K. German 
(1992). W klimatologii natomiast takim przykładem może być praca B. Obrębskiej 
−Starklowej (1973), prezentująca typy mezo− i mikroklimatu na terenie Szymbarku. 
Praca A. Wosia (1995), poświęcona klimatowi Polski, przedstawia nową metodę 
wydzielania typów pogody, których częstości są podstawą nowej metody regionali-
zacji klimatycznej Polski. Natomiast prace Lewika i Nowosada (Bednorz i in. 2003) 
także poświęcone są typologiom klimatycznym, opartym na szukaniu podobieństwa, 
ale zmierzającym do wydzielenia sezonów klimatycznych. Typologia zaprezentowana 
w niniejszej pracy jest zatem próbą wykorzystania dotychczasowych doświadczeń, 
ale w skali topoklimatycznej, w celu lepszego poznania warunków termicznych 
przygruntowej warstwy powietrza. 

2. Hierar hi zne i niehierar hi zne metody analizy skupień 

Omawiana typologia została uzyskana przy pomocy niehierarchicznej metody 
k średnich, ale dane wyjściowe przeanalizowano także przy pomocy hierarchicznych 
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metod: średnich ważonych połączeń i minimalnej wariancji (Warda). Założenia metod 
analizy skupień i metody k średnich zostały przedstawione w pracy Gabały (2004) 
w niniejszym tomie. Poniżej omówione są nieco szerzej metody hierarchiczne. Analiza 
skupień jest używana m.in. w geogra ii do grupowania danych, tak obiektów jak też 
zmiennych (Metody ilościowe... 1977; Metody taksonomiczne... 1980). Jest to me-
toda przydatna szczególnie w analizie wielowymiarowej, a z taką mamy do czynienia 
w niniejszej pracy. 

Metody hierarchiczne dzielimy na aglomeracyjne (łączące) i dzielące. Na potrzeby 
niniejszego opracowania wybrano grupę metod aglomeracyjnych, których ogólne 
założenie jest następujące: każdy obiekt traktowany jest jako jednoelementowe sku-
pienie i łączony z innymi w kolejne skupienia na podstawie wartości  unkcji podo-
bieństwa. W e ekcie uzyskuje się dendryt skupień, gdzie skupienia uszeregowane są 
hierarchicznie, skupienia niższego rzędu wchodzą w skład skupień wyższego rzędu 
(Marek 1989). Spośród wszystkich metod analizy skupień metody hierarchiczne 
są znacznie szerzej opisane w literaturze i częściej włączane do komputerowych 
pakietów statystycznych niż metody niehierarchiczne. 

Hierarchiczne, aglomeracyjne metody analizy skupień określane są często 
w skrócie metodami SAHN (metody sekwencyjne, aglomeracyjne, hierarchiczne 
i dające w e ekcie nie pokrywające się skupienia). We wszystkich tych metodach 
na początku każdy element zbioru tworzy skupienie jednoelementowe. Następnie 
w macierzy odległości lub podobieństwa wyszukiwana jest najbliższa sobie para sku-
pień, które łączone są w jedno nowe zaglomerowane skupienie. W konsekwencji 
pojawia się konieczność zmiany macierzy odległości lub podobieństwa uwzględniającej 
powstanie nowego skupienia. Wymiar macierzy redukowany jest o jeden. Różnice 
między poszczególnymi metodami SAHN polegają właśnie na tym jak wyznaczana jest 
odległość lub podobieństwo pomiędzy nowo powstałym skupieniem, a pozostałymi, 
już istniejącymi skupieniami (Marek 1989). Spośród wielu metod SAHN najbardziej 
polecane są dwie: średnich ważonych połączeń i minimalnej wariancji (Warda), jako 
dające najlepsze rezultaty dla różnych rodzajów danych (SAS/STAT User’s Guide 
1989). Obie te metody zostały zastosowane dla danych z Gaika−Brzezowej. 

W metodzie średnich ważonych połączeń przekształcenie macierzy odległo-
ści (podobieństw) opiera się na wyliczeniu średnich ważonych odległości między 
nowo powstałym skupieniem a wszystkimi pozostałymi, a jako wagi przyjmowane 
są liczebności względne skupień, które utworzyły nowe skupienie (Marek 1989). 
Natomiast w metodzie minimalnej wariancji (Warda) łączone są te skupienia, które 
po połączeniu w nowe skupienie zapewniają minimum sumy kwadratów odchyleń 
wszystkich elementów od środka ciężkości nowego skupienia (Metody taksonomicz-
ne... 1980). Metoda średnich ważonych połączeń dąży do utworzenia skupień o po-
dobnej wariancji, natomiast metoda Warda, tak jak metoda k średnich, ma tendencję 
do tworzenia skupień o podobnej liczebności (SAS/STAT User’s Guide 1989). Okre-
ślając wyniki końcowe zastosowania metod hierarchicznych zazwyczaj analizuje się 
dendrogram przedstawiający przebieg skupiania. 
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3. Typologia dziennego przebiegu gradientów 

W niniejszym opracowaniu zastosowano najpierw metodę niehierarchiczną, 
gdyż jej założenia zostały ocenione przez autorkę jako odpowiedniejsze dla danych 
z Gaika−Brzezowej niż założenia metod hierarchicznych. Z uwagi jednak na  akt, 
że tego rodzaju analiza dla danych o temperaturze powietrza nie była dotychczas 
wykonywana zrodziła się potrzeba przeprowadzenia analizy skupień także meto-
dami hierarchicznymi, w celu porównania wyników obu rodzajów metod i oceny, 
która z nich daje lepsze rezultaty; lepsze jedynie z punktu widzenia celu niniejszego 
opracowania. 

Analizowano zbiory dobowych przebiegów gradientów temperatury powietrza 
(sześć wartości gradientów dla każdego dnia). Całość materiału podzielono na mniejsze 
zbiory nawiązujące do kalendarzowych pór roku (np. od marca do maja 1976−1980) i 
dla obu  orm terenu, przy czym dla wierzchowiny analizowano tak całe dziesięciolecie 
jak też oba pięciolecia. Każdy taki zbiór poddano analizie skupień trzema metoda-
mi: k średnich oraz Warda i średnich połączeń. W klimatologii okres pięcioletni czy 
dziesięcioletni nie jest zazwyczaj uznawany za wystarczający do wyciągania ogólnych 
wniosków, ale w tym przypadku rozpatrywana była seria mikroklimatyczna, a badane 
były gradienty termiczne, nie zaś temperatura. Pojawiła się konieczność znalezienia 
w obu zbiorach danych (1976−1980 i 1988−1997) podobnych dziennych przebiegów 
gradientów, świadczących o podobnej straty ikacji termicznej i wymianie ciepła między 
podłożem i atmos erą. Analizowanie całych obu zbiorów jest możliwe, ale niecelowe 
z punktu widzenia klimatologii, gdyż w ciągu roku warunki termiczne, jak też czynniki 
je warunkujące, znacznie się zmieniają. W związku z tym zdecydowano się podzielić 
oba zbiory na kalendarzowe pory roku, co jest zgodne z praktyką klimatologiczną, 
choć w przypadku przejściowych pór roku może być niewystarczające. Niemniej jed-
nak biorąc pod uwagę, że opracowanie ma charakter pionierski i brak innych prac, 
z którymi można by je porównać – przyjęto podział na kalendarzowe pory roku. Roz-
ważano wykonywanie analizy skupień w odniesieniu do poszczególnych miesięcy, gdyż 
zazwyczaj np. statystyki opisowe oblicza się przede wszystkim w ujęciu miesięcznym. 
W tym przypadku jednak rezultaty byłyby nieprzydatne dla typologii, która była celem 
badania. Zamiast ogólnego obrazu otrzymalibyśmy mozaikę o charakterze szumu 
in ormacyjnego. Liczebność próby ma bowiem duże znaczenie w analizie skupień. 

Przygotowane zbiory danych zostały poddane analizie skupień. W wyniku 
zastosowania metody k średnich otrzymano dla dna doliny (dane z lat 1976−1980) 
po 4 typy dziennego przebiegu gradientów w każdej porze roku, dla wierzchowiny 
zaś po 4 zimą i na wiosnę oraz po 5 latem i jesienią (dane z lat 1988−1997). Prze-
biegi średnich wartości gradientów w poszczególnych terminach, reprezentujące 
poszczególne skupienia ukazuje rycina 2. 

Sekwencja średnich wartości gradientów w danym skupieniu wyznacza typ 
dziennego przebiegu tego elementu. Każdy typ został nazwany stosownie do zróżni-
cowania wartości gradientów i dynamiki ich przebiegu. W typologii istotne jest nie 
tylko zróżnicowanie wartości średnich gradientów między poszczególnymi typami, 
ale także częstość występowania poszczególnych typów, którą prezentuje tabela 1. 
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Ryc. 2. Średnie wartości gradientów temperatury powietrza (oC/m) w poszczególnych sku-
pieniach uzyskanych metodą k średnich, dla standardowych pór roku: 
A) w dolinie (1976−1980), B) na wierzchowinie (1988−1997) 
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Tab. 1. Częstość występowania (w %) poszcze- Porównanie typologii dziennego 
gólnych typów dziennego przebiegu gradien- przebiegu gradientów dla dna doliny 
tów w porach roku, w dolinie (1976−80) i na i wierzchowiny wskazuje, że nie 
wierzchowinie (1988−97) ma uniwersalnych typów, które 

powtarzałyby się w różnych porach 
roku w danej  ormie terenu lub w 
obu  ormach terenu. Jeśli zesta-
wić najwyższe wartości gradientów 
pojawiające się w poszczególnych 
porach roku w dynamicznych typach 
przebiegu gradientów w obu  ormach 
terenu, to okaże się, że zimą są one 
większe w dnie doliny, ale w pozo-
stałej części roku – na wierzchowinie. 
Różnice te pojawiają się w godzi-
nach porannych lub wieczornych, 
co prawdopodobnie jest skutkiem 
wpływu zasłonięcia horyzontu 
w dolinie, zorientowanej wzdłuż osi 
wschód−zachód. Powoduje to, że gdy 
na wierzchowinie już ujawnia się stru-
mień ciepła jawnego w przygruntowej 
warstwie powietrza to w dnie doliny 
jeszcze trwa nagrzewanie podłoża. 
Występowanie przebiegów najbar-
dziej zróżnicowanych i o największych 
wartościach gradientów jest związane 
z typami cyrkulacji atmos erycznej z 

grupy sytuacji antycyklonalnych; przebiegi takie występują stosunkowo najrzadziej, 
zaś najczęstsze w obu  ormach terenu są przebiegi najmniej zróżnicowane, bliskie 
izotermii w ciągu całego dnia. W dnie doliny zimą i jesienią występują przebiegi z 
inwersją przez cały dzień, co nie zdarza się na wierzchowinie (Bokwa 2002). 

Jak wspomniano wcześniej, określając wyniki końcowe zastosowania metod 
hierarchicznych, zazwyczaj analizuje się dendrogram przedstawiający przebieg 
skupiania. W przypadku danych dla Gaika−Brzezowej okazało się to jednak bardzo 
utrudnione z uwagi na duże rozmiary plików początkowych. Zamiast dendrogramu 
zanalizowano więc skład i liczebność skupień wygenerowanych przez obie metody, 
przy założeniach liczby skupień 4 i 5. Wybór takich liczb skupień podyktowany został 
wynikami uzyskanymi przy pomocy metody k średnich. Wyniki otrzymane metodą 
średnich ważonych połączeń okazały się nieprzydatne do analizy danych z Gaika 
−Brzezowej z punktu widzenia tworzenia typologii. Dla wszystkich plików, tak przy 
4 jak też 5 skupieniach pojawiały się skupienia jedno− lub kilkuelementowe, przy 
czym obiekty je tworzące nie charakteryzowały się wartościami ekstremalnymi, 
jak to miało miejsce na początku stosowania metody k średnich, przeciwnie, 
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nie odbiegały od większości pozostałych pod względem wielkości gradientów. Takie 
wyniki są nieprzydatne do wyznaczania typów dziennego przebiegu gradientów, 
nie zostały więc przedstawione w niniejszej pracy. Natomiast wyniki uzyskane metodą 
minimalnej wariancji (Warda) okazały się znacznie bardziej przydatne i zostały porównane 
z wynikami otrzymanymi metodą k średnich. Analiza metodą k średnich udowodniła, 
że można porównywać pięciolecie 1976−80 dla dna doliny z całym dziesięcioleciem 
1988−97 dla wierzchowiny, dlatego przy metodzie Warda wykonano obliczenia 
dla kalendarzowych pór roku tylko dla całych okresów 1976−80 i 1988−97, zanie-
chano obliczeń dla pięcioleci w okresie 1988−97. 

Rezultaty uzyskane metodą Warda były bardzo podobne do tych uzyskanych 
metodą k średnich, jednak różnice w przypadku okresu zimowego zadecydowały, 
że ostatecznie zaakceptowano podział uzyskany metodą k średnich. Dla zimy metoda 
Warda wyróżnia skupienia w nieco mniejszym zakresie wartości niż metoda k średnich. 
Najprawdopodobniej jest to skutkiem mniejszego zróżnicowania liczebności skupień. 
Mimo, że zarówno metoda k średnich jak też metoda Warda dążą do tworzenia skupień 
o podobnej liczebności, to w metodzie k średnich skupienia najmniejsze, reprezentują-
ce najbardziej zróżnicowany przebieg gradientów, mają mniejszą liczebność niż w me-
todzie Warda. Reprezentują one także bardziej zróżnicowane wartości gradientów niż 
w metodzie Warda, należy więc wnioskować, że w ich skład wchodzą tylko dni z wy-
raźnie ekstremalnymi wartościami gradientów, podczas gdy w metodzie Warda dążenie 
do równomiernego rozkładu liczebności skupień powoduje dodanie do skupienia 
z najbardziej ekstremalnymi przypadkami obserwacji tylko do nich zbliżonych. 
W rezultacie obliczone wartości średnie gradientów dla poszczególnych terminów 
są w metodzie Warda niższe. Oznacza to, że metoda k średnich kładzie większy nacisk 
na jak największe zróżnicowanie między skupieniami. Metodę k średnich należy więc 
uznać za bardziej przydatną do wyróżniania typów przebiegu dziennego gradientów 
w okresie zimowym. Oceniając przydatność metod analizy skupień przy rozwiązywa-
niu konkretnych problemów warto również zaznaczyć, że analiza skupień pozwala 
znaleźć najbardziej istotne z możliwych rozwiązań na tym etapie badań, kiedy nie ma 
żadnych z góry założonych hipotez. Z tego powodu nie stosuje się testów istotności 
statystycznej (Statistica 2004). 

Ostatecznie, stosując metodę k średnich, w przypadku dna doliny uzyskano 
po 4 typy dziennego przebiegu gradientów w każdej porze roku, dla wierzchowiny zaś 
po 4 zimą i na wiosnę oraz po 5 latem i jesienią (por. Bokwa 2001b). Wyróżnione 
typy, po uzupełnieniu o in ormacje na temat liczby dni z pokrywą śnieżną, liczby dni 
z pogodą insolacyjną, struktury typów sytuacji synoptycznych według Niedźwiedzia 
oraz temperatur ekstremalnych, stały się podstawą typologii struktury termicznej 
przygruntowej warstwy powietrza (Bokwa 2000; Bokwa 2001a). 

4. Podsumowanie 

Analizę skupień można przeprowadzić wieloma metodami, ale wszystkie 
one nie zakładają żadnego kryterium przypisywania obiektów do grup. Jedynym 
wewnętrznym kryterium podziału jest matematycznie zde iniowane podobieństwo 
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obiektów (Marek 1989). W przypadku analizowanych wartości gradientów oznacza 
to, że nie zakładamy z góry żadnych czynników determinujących ich przebieg dobo-
wy; szukamy jedynie dni podobnych, a następnie staramy się sprecyzować dlaczego 
są podobne, co nie oznacza, że odpowiedzialne za to są w każdym przypadku te same 
czynniki. Postępujemy zatem odwrotnie niż zazwyczaj, kiedy to najpierw wybiera się 
dni do analizy (np. dni z pokrywą śnieżną), a następnie bada w nich przebieg jakiegoś 
elementu meteorologicznego szukając zależności od z góry przyjętego kryterium (czyli 
np. występowania dni z pokrywą śnieżną). W przypadku danych z Gaika−Brzezowej, 
każdy dzień był de iniowany nie tylko zmiennymi (czyli wartościami gradientów), 
ale także dodatkowymi parametrami (występowanie pokrywy śnieżnej, występowanie 
pogody insolacyjnej, typ sytuacji synoptycznej wg Niedźwiedzia). Następnie badano 
w każdym skupieniu wpływ poszczególnych parametrów, np. wpływ cyrkulacji at-
mos erycznej (Bokwa 2001b). 

Przystępując do analizy otrzymanych wyników przyjęto założenie, że wyróżnione 
w danym zbiorze danych typy przebiegu gradientów powinny jak najbardziej różnić 
się między sobą, i że powinno ich być jak najmniej z uwagi na niewielkie różnice 
w wartościach średnich gradientów z poszczególnych terminów pomiarowych. Po-
nadto istotna jest liczebność wyróżnionych skupień, reprezentujących kolejne typy 
przebiegu gradientów. Dla wierzchowiny pięciolecie 1988−92 prezentuje typy prze-
biegu gradientów bardzo zbliżone do typów przebiegu dla całego dziesięciolecia, na-
tomiast pięciolecie 1993−97 jest od nich odmienne. Podobne tendencje występowały 
w statystykach opisowych dla gradientów (Bokwa 2000). Płynie stąd wniosek, że dane z 
okresu 1976−80 dla dna doliny należy traktować jako orientacyjne, i że prawdopodob-
nie wyniki z całego dziesięciolecia 1971−80 byłyby nieco inne. Niemniej jednak dane 
te można uznać za wystarczające do porównania z danymi z wierzchowiny oraz 
określenia wpływu rzeźby na dzienny przebieg gradientów temperatury, gdyż różni-
ce między dwoma  ormami rzeźby (czyli danymi z okresu 1976−80 i jakimkolwiek 
okresem badawczym dla wierzchowiny) są większe niż między różnymi okresami 
badawczymi (pięcioleciami i dziesięcioleciem) dla samej wierzchowiny (Bokwa 2000). 
Dane z całego dziesięciolecia 1988−97 dla wierzchowiny dla poszczególnych pór 
roku stanowią podstawę do wyróżnienia typów dziennego przebiegu gradientów 
termicznych 

Podsumowując można stwierdzić, że obie metody, tzn. k średnich i Warda dają 
zbliżone rezultaty analizy przebiegu gradientów, ale w przypadku danych dla Gaika 
−Brzezowej bardziej przydatna jest metoda k średnich, pozwalająca wyodrębnić bar-
dziej zróżnicowane skupienia niż metoda Warda. 
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Krzysztof Jarzyna 

 astosowanie wybranych metod statystycznych 
w określaniu wpływu lokalnej i wielkoskalowej sy-
tuacji meteorologicznej na warunki dyspersji zanie-

czyszczeń powietrza w Krakowie 

1. Cel badań 
Poprawna diagnoza i prognoza sytuacji aerosanitarnej nie są możliwe bez pra 

widłowej oceny meteorologicznych warunków dyspersji zanieczyszczeń powietrza. 
Warunki dyspersji zależą przede wszystkim od lokalnych warunków klimatycznych. 
Z tej racji charakteryzuje je cykliczna zmienność w przebiegu dobowym i rocznym, 
wynikającą ze zmian wysokości Słońca nad horyzontem. Równocześnie jednak na 
cykliczną zmienność warunków dyspersji nakładają się zmiany niecykliczne, zależne 
głównie od wielkoskalowej sytuacji meteorologicznej. Utrudniają one prognozę wa 
runków dyspersji zanieczyszczeń powietrza. 

Celem badań była próba wyjaśnienia zmienności warunków dyspersji zanieczysz 
czeń powietrza w Krakowie, uwzględniająca wpływ czynników zarówno lokalnych, jak i 
wielkoskalowych. W niniejszym opracowaniu skupiłem się na prezentacji metodycznej 
strony przeprowadzonych analiz. Szczegółowo omówiłem kilka spośród zastosowa 
nych metod statystycznych, a mianowicie: analizę skupień, analizę częstości, testo 
wanie hipotez statystycznych z wykorzystaniem testu niezależności χ2 oraz obliczanie 
prawdopodobieństwa warunkowego. Oceniłem również przydatność tych metod 
w rozwiązywaniu podjętego problemu badawczego. 

2. Opis zastosowanych metod statystycznych 
Pierwszą z zastosowanych metod była analiza skupień. Wykorzystano ją dla wy 

różnienia zespołów pogodowych, ujmujących kompleksowo sytuację meteorologiczną 
panującą w Krakowie. Pojęcie analiza skupień obejmuje grupę zaawansowanych 
metod statystycznych pozwalających na ocenę podobieństwa badanych obiektów – 
skupień jednostkowych (np. stacji meteorologicznych). Każdy z tych obiektów scha 
rakteryzowany jest przez ten sam zestaw cech (np. średnie miesięczne temperatury 
powietrza). Określając podobieństwo dwóch obiektów zestawiamy ze sobą w parach 
kolejne cechy. Efekt finalny jest zatem wypadkową podobieństw poszczególnych cech. 
Tę samą procedurę stosujemy do wszystkich obiektów, oceniając ich podobieństwo 
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metodą „każdy z każdym”. 
Spośród matematycznych miar podobieństwa wybrano odległość euklidesową. 

Wyrażona jest ona wzorem:
)2}0,5                                    D (x, y) = {Σi (xi−yi            (1) 

gdzie: x i y oznaczają dwa obiekty, między którymi liczona jest odległość, a „i” to 
numer cechy charakteryzującej każdy obiekt. Odległość euklidesowa definiowana jest 
jako odległość geometryczna w wielowymiarowej przestrzeni, w której wymiarami są 
kolejne cechy (Bednorz i in. 2001). Jako kryterium wydzielania zespołów pogodowych 
zastosowano metodę Warda, zwaną również metodą minimalnej wariancji. Wśród 
metod hierarchicznych została ona uznana za posiadającą największą “zdolność 
prawidłowego rozpoznawania rzeczywistej struktury obiektów w wielowymiarowej 
przestrzeni klasyfikacji” (Sokołowski 1992). W metodzie tej łączy się takie dwa sku 
pienia, które zapewniają minimum sumy kwadratów odległości od środka ciężkości 
nowego skupienia, które one tworzą. 

Metod analizy skupień nie można niestety uznać za całkowicie obiek-
tywne. Badacz dobiera bowiem cechy charakteryzujące obiekty, funkcję 
podobieństwa, metodę skupiania, jak również końcową liczbę skupień 
(Bednorz i in. 2001). 

Analizę częstości oraz test niezależności χ2 wykorzystano dla zbadania 
zależności między warunkami dyspersji zanieczyszczeń powietrza w Krakowie a 
występowaniem wyróżnionych zespołów pogodowych. Analiza częstości posłużyła 
do określenia charakteru tych zależności, zaś test χ2 głównie do oceny ich mocy. O 
ile jednak analiza częstości jest dość prostą metodą statystyczną i nie wymaga szer 
szego omówienia, o tyle zagadnienie weryfikacji hipotez statystycznych domaga się 
pewnego wprowadzenia teoretycznego. 

Testowanie hipotez statystycznych jest jedną z częściej stosowanych procedur 
statystycznych. Hipoteza statystyczna to każdy sąd na temat populacji generalnej 
wydany bez przeprowadzenia badania wyczerpującego (Sobczyk 2000). Weryfiko 
waną (testowaną) hipotezę nazywany hipotezą zerową (H0). Zakłada ona, że brak 
jest istotnej statystycznie różnicy między estymatorem1 a parametrem1 lub między 
rozkładem empirycznym a teoretycznym. Każdą inną dopuszczalną hipotezę nazywa 
my hipotezą alternatywną (H1) i jesteśmy skłonni przyjąć ją w przypadku odrzucenia 
hipotezy zerowej. Narzędziem służącym do weryfikacji hipotez statystycznych są 
testy statystyczne. Testowanie polega na obliczeniu z wyników n elementowej próby 
wartości z n statystyki Zn, której dokładny lub graniczny rozkład jest znany (Sobczyk 
2000). Jeśli obliczona wartość znajduje się w tzw. obszarze krytycznym przestrzeni 
prób, możemy odrzucić hipotezę zerową i przyjąć hipotezę alternatywną. W związku 
jedna z tym, że testowanie hipotezy zerowej opiera się na wynikach próby losowej, 
możliwe jest odrzuceniu prawdziwej hipotezy zerowej. Prawdopodobieństwo popeł 
nienia takiego błędu nosi nazwę poziomu istotności (α). Najczęściej przyjmowanym 

1 Estymatorem jest np. wartość średnia obliczona z próby losowej, podczas gdy parametrem jest wartość 
średnia z populacji generalnej, z której pochodzi owa próba losowa. 
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w naukach przyrodniczych dopuszczalnym poziomem istotności jest 0,05 (Łomnicki 
1999). 

Jednym z najpopularniejszych testów statystycznych jest test niezależności χ2. 
Test ten stosowany jest w celu określenia, czy zaobserwowana częstość danego zjawiska 
różni się w istotny statystycznie sposób od częstości, której należy się spodziewać zgod 

czamy wg następującego wzoru (Gregory 1979):
i przedstawia w postaci tablic kontyngencji (wielodzielnych). Wartość testu 
nie z przyjętą hipotezą zerową. Częstość analizowanych zjawisk poddaje się klasyfikacji 

χ2 obli 

                                                                                     (2) 

Ostatnią z zastosowanych metod statystycznych było obliczenie 
prawdopodobieństwa warunkowego. Wyrażone jest ono wzorem:

gdzie: O oznacza częstość obserwowaną, zaś E częstość oczekiwaną przy założeniu 
braku istotnych statystycznie różnic między dwoma rozpatrywanymi rozkładami czę 
stości. Odrzucenie hipotezy zerowej następuje w sytuacji, gdy obliczona wartość testu 
znajduje się w obszarze krytycznym rozkładu χ2. Graniczna wartość rozkładu zmienia 
się w zależności od przyjętego poziomu istotności oraz od liczebności próby losowej2. 

                                                                                     (3) 

i oznacza prawdopodobieństwo P zajścia określonego zdarzenia losowego B pod 
warunkiem zajścia innego zdarzenia losowego A (Koronacki, Mielniczuk 2001). 

3. Opis postępowania badawczego 

Charakterystykę warunków dyspersji zanieczyszczeń powietrza w Krakowie 
przeprowadzono w oparciu o analizę stanu równowagi atmosfery. Odzwierciedla 
on potencjał pionowych ruchów powietrza, mogących przyczynić się do dyspersji 
zanieczyszczeń powietrza. Dane na temat stanu równowagi atmosfery pochodzą 
z Zakładu Teledetekcji Atmosfery IMiGW w Krakowie Czyżynach. Uzyskano je dzięki 
przetworzeniu zapisu echa akustycznego atmosfery, rejestrowanego przy pomocy 
sodaru (na ten temat m.in. Walczewski 1999). W badaniach wykorzystałem materiał 
z okresu 14.07.1993−20.07.1999, w którym wyniki sondażu akustycznego były 
jednorodne a zarazem najbardziej kompletne. 

Wstępem do analizy wpływu wielkoskalowej i lokalnej sytuacji meteorologicznej 

2 W niniejszej procedurze badawczej nie używamy jednak pojęcia liczebności próby (N), ale pojęcie stopni 
swobody (N−1). Wynika to z tego, że ostatni pomiar w próbie losowej można pominąć przy estymowaniu 
parametrów z próby. 



152 Krzysztof Jarzyna

 
  

        

   
       

 

        

 

         
 

 

 

        

 
   

na stan równowagi atmosfery w Krakowie było wyróżnienie wspomnianych zespo 
łów pogodowych. Można je traktować jako typy sytuacji meteorologicznej panującej 
w Krakowie, łączące w sobie oddziaływanie zarówno czynników lokalnych, jak 
i cyrkulacyjnych. W ich wyróżnianiu posłużono się analizą skupień, a ściślej metodą 
Warda z odległością euklidesową jako miarą podobieństwa obiektów. Grupowanymi 
obiektami – skupieniami jednostkowymi były typy sytuacji synoptycznej w dorzeczu 
górnej Wisły. Wykorzystano 21−elementowowy schemat klasyfikacyjny stworzony 
przez Niedźwiedzia (Niedźwiedź 1982). Ze stworzonego przez niego kalendarza 
sytuacji synoptycznych wykorzystano fragment pokrywający się czasowo z danymi 
pochodzącymi z sondażu akustycznego (Niedźwiedź 1999). 

Każdy z rozpatrywanych obiektów (typów sytuacji synoptycznej) opisano kilko 
ma cechami. Były nimi charakterystyki czynników meteorologicznych regulujących 
przepływ energii w układzie ziemia−atmosfera. Albowiem to właśnie zmiany kierunku 
i intensywności przepływu energii w układzie ziemia−atmosfera najsilniej wpływają na 
warunki dyspersji zanieczyszczeń powietrza, w tym także na stan równowagi atmosfery 
(Oke 1987). Analizowane charakterystyki meteorologiczne odznaczały się dwoma 
cechami. Po pierwsze odnosiły się one do okresów dobowych. Taką szczegółowość 
analiz wymuszała czasowa rozdzielczość danych synoptycznych. Po drugie zaś spro 
wadzono je do “wspólnego mianownika”. Każdą z cech przedstawiono jako częstość 
występowania (%) dni o określonych wartościach czynników meteorologicznych 
regulujących przepływ energii w układzie ziemia−atmosfera. Czynniki te to: wielkość 
zachmurzenia, prędkości wiatru, występowania mgły, zamglenia, opadów i pokry 
wy śnieżnej oraz różnica temperatury powietrza między wysokościami 0,5 m i 2 m 
w godzinach południowych. Dla ich określania wykorzystano materiały ze stacji kli 
matologicznej Zakładu Klimatologii IGiGP UJ w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie. 

W związku jednak z tym, iż w różnych porach roku określone sytuacje sy 
noptyczne różnie wpływają na pogodę (Niedźwiedź 1982, Osuchowska−Klein 1992), 
ich grupowanie metodą analizy skupień przeprowadzono oddzielnie w ciepłej (IV−IX) 
i chłodnej (X−III) połowie roku. W dalszej części tekstu określenie „ciepła część okresu 
badań” oznacza wszystkie półrocza ciepłe z badanego okresu, podobnie „chłodna 
część okresu badań” − półrocza chłodne. Przy ostatecznym wyróżnianiu skupień 
(zespołów pogodowych) istotne było, aby jak najbardziej różnicowały one warunki 
dyspersji zanieczyszczeń powietrza. Zarazem jednak starano się nie tworzyć skupień 
jednoelementowych oraz zapewnić w poszczególnych skupieniach liczbę przypadków 
wystarczającą dla poprawnego przeprowadzenia dalszych analiz statystycznych. 

Określenie wpływu występowania zespołów pogodowych na warunki dyspersji 
zanieczyszczeń powietrza w Krakowie wymagało przekształcenia danych dotyczących 
stanu równowagi atmosfery. Stan równowagi atmosfery określano bowiem w ZTA 
IMiGW z dokładnością do 1 godziny, podczas gdy ciąg danych opisujących wystę 
powanie zespołów pogodowych odznaczał się szczegółowością dobową. Określono 

3 „Dzień” to inaczej dzienna część doby, odznaczającą się zmienną długością w różnych miesiącach. 
W wyróżnieniu tego podokresu wykorzystano granice czasowe podokresów doby zastosowane 
w Modelu Warstwy Mieszania Miasta Krakowa – WAMK−2 (Walczewski i in. 1998). 
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Ryc. 2. Prawdopodobieństwo warunkowe występowania kategorii stanu równowagi atmos 
fery w Krakowie w czterech podokresach doby w chłodnej połowie roku (X−III), 
w zależności od występowania określonych „zespołów pogodowych” 
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zatem, czy w kolejnych dobach były spełniane określone kryteria długości czasu 
występowania kategorii stanu równowagi atmosfery. Powyższe kryteria to np.: wystę 
powanie w ciągu danej doby obojętnej równowagi atmosfery, czy też występowanie 
słabo chwiejnej równowagi atmosfery co najmniej w połowie godzin danego “dnia”3. 

Określając zależności między występowaniem zespołów pogodowych a warun 
kami dyspersji zanieczyszczeń powietrza w Krakowie wzorowano się na metodyce 
zastosowanej przez Osuchowską−Klein (1992) dla określenia związków między wa 
runkami termicznymi w Warszawie a cyrkulacją atmosferyczną. 

Na wstępie określono średnią częstość (% dni), z jaką w ciepłej i chłodnej części 
okresu badań były spełniane przyjęte kryteria długości czasu występowania kategorii 
stanu równowagi atmosfery. Następnie określono, jak często wspomniane kryteria 
były spełniane w okresach, w których występowały poszczególne zespoły pogodowe. 
Porównanie wartości przeciętnych z częstościami charakterystycznymi dla zespołów 
pogodowych pozwoliło określić, jakie warunki dyspersji zanieczyszczeń powietrza były 
typowe dla okresów występowanie poszczególnych zespołów pogodowych (tab. 1). 

Z pomocą testu niezależności χ2 oceniono istotność statystyczną zależności 
stwierdzonych w analizie częstości. Służyło to wychwyceniu przypadków, w od 
niesieniu do których można przypuszczać, iż obserwowane różnice długości czasu 
występowania określonych kategorii stanu równowagi są jedynie odbiciem różnej 
częstości występowania poszczególnych zespołów pogodowych i nie są zależne od 
pojawiania się określonych zespołów pogodowych. 

Wartości testu χ2 pozwoliły również uszeregować wyróżnione zespoły pogodowe 
pod względem możliwości modyfikowania przez nie warunków dyspersji zanieczysz 
czeń powietrza w Krakowie (ryc. 1). Założono bowiem, iż wysokie wartości testu 
– znacznie przekraczające jego wartość krytyczną – wskazują zespoły pogodowe, 
które generują warunki dyspersji zanieczyszczeń powietrza najbardziej odmienne od 
przeciętnych warunków w danej części roku. 

Uwieńczeniem badań było stworzenie modelu statystycznego umożliwiającego 
prognozę kierunku zmian warunków dyspersji zanieczyszczeń powietrza w oparciu 
o prognozowaną zmienność cyrkulacji atmosferycznej. Podstawą modelu było oblicze 
nie prawdopodobieństwa występowania poszczególnych kategorii stanu równowagi 
atmosfery w 4 podokresach doby pod warunkiem pojawienia się danego zespołu 
pogodowego (ryc. 2). 

4. Omówienie wyników badań 
Analiza skupień przeprowadzona zgodnie z metodyką opisaną powyżej pozwoliła 

wyróżnić 7 zespołów pogodowych w miesiącach chłodnej części roku i 5 zespołów pogo 
dowych w miesiącach ciepłej części roku (ryc. 3). Wskazuje to na mniejsze zróżnicowanie 
warunków wymiany energii w układzie ziemia−atmosfera w ciepłej części roku. 

W dalszej części tekstu przedstawiono jedynie część wyników odnoszącą się do 
chłodnej połowy roku. Omówienie wyników badań nie jest bowiem głównym celem 
niniejszego opracowania i służy przede wszystkim ocenie przydatności zastosowanych 
metod statystycznych. 

Pojawianie się poszczególnych zespołów pogodowych modyfikuje przeciętne 
warunki dyspersji zanieczyszczeń powietrza w chłodnej części roku (tab. 1). Najko 
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Ryc. 3. Zespoły pogodowe charakteryzujące się odmiennymi warunkami wymiany energii 
w układzie Ziemia−atmosfera, wyróżnione oddzielnie w: A – chłodnej (październik−marzec) i 
B – ciepłej (kwiecień−wrzesień) połowie roku z wykorzystaniem analizy skupień 
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rzystniejsze warunki dla występowania chwiejnej równowagi atmosfery generuje 
zespół pogodowy nr 1 (Sa, SWa, Ca, Ka). Równocześnie występowaniu tego ze 
społu pogodowego najrzadziej towarzyszy równowaga obojętna. Wynika to z tego, 
że charakteryzuje go pogoda bezchmurna, bezdeszczowa i niezbyt wietrzna. Odmien 
nie na warunki dyspersji zanieczyszczeń powietrza wpływa występowanie najbardziej 
dżdżystego i wietrznego zespołu pogodowego nr 2 (Wc, NWc). Wiąże się z nim bowiem 
najczęstsze pojawianie się obojętnej równowagi atmosfery. Równolegle względnie 
rzadkie jest występowanie chwiejnej równowagi atmosfery. Długotrwałe utrzymywanie 
się stałej równowagi atmosfery w dziennej części doby jest częstsze niż przeciętnie 
w okresie występowania zespołu pogodowego nr 6 (Wa, SWc). Stosunkowo rzadkie 
są takie sytuacje w okresach występowania zespołów pogodowych nr 3 (NWa, Nc, 
NEc, Cc) i nr 7 (Na, NEa, Ea, SEa). Wydaje się więc, że dla możliwości długotrwałego 
utrzymywania się stałej równowagi atmosfery w dziennej części doby duże znaczenie 
ma kierunek napływu mas powietrznych, decydujący o ich termice. Wykorzystanie 
wyników testu χ2 pozwoliło stwierdzić, że wszystkie zaobserwowane zależności między 
stanem równowagi atmosfery a występowaniem zespołów pogodowych są istotne 
statystycznie na poziomie istotności 0,05. 

Wartości testu χ2 sugerują ponadto, że wyróżnione zespoły pogodowe najsilniej 
różnicują występowanie obojętnej równowagi atmosfery, następnie zaś równowagi 
chwiejnej. Obecność zespołów pogodowych zdaje się wpływać najsłabiej na zmiany 
długości czasu występowania w dziennej części doby stałej równowagi atmosfery 
(ryc. 1). Równocześnie można stwierdzić, że największym potencjałem modyfikowania 
długości czasu występowania chwiejnej i obojętnej równowagi atmosfery charakteryzu 
ją się zespoły pogodowe nr 1 (Sa, SWa, Ca, Ka) i nr 2 (Wc, NWc). Z kolei długotrwa 
łość utrzymywania się stałej równowagi atmosfery w dziennej części doby podlegała 
największym zmianom w następstwie pojawiania się zespołów pogodowych nr 6 
(Wa, SWc) i nr 3 (NWa, Nc, NEc, Cc). 

W rezultacie prawdopodobieństwo występowania określonych kategorii stanu 
równowagi atmosfery w Krakowie zmienia się nie tylko w przebiegu dobowym, 
ale również w zależności od występującego zespołu pogodowego (ryc. 2). Wy 
stępowanie stałej równowagi atmosfery jest najbardziej prawdopodobne w nocy. 
Prawdopodobieństwo to jest największe (0,94) w okresie występowania zespołu 
pogodowego nr 1, najmniejsze zaś (0,73) przy występowaniu zespołu pogodowego 
nr 2. W godzinach południowych najbardziej prawdopodobne jest występowanie 
chwiejnej równowagi atmosfery. W okresach występowania zespołu pogodowego 
nr 1 wynosi ono 0,76. W obecności zespołu pogodowego nr 2 obserwuje się naj 
większe prawdopodobieństwo występowania obojętnej równowagi atmosfery, które 
w godzinach południowych przewyższa (0,52) prawdopodobieństwo wystąpienia 
chwiejnej równowagi atmosfery (0,23). 

5. Dyskusja wyników i wnioski 

Oceniając wyniki przeprowadzanych analiz stwierdzam, że zastosowany tok 
postępowania badawczego okazał się przydatny dla określania zależności między 
lokalną i wielkoskalową sytuacją meteorologiczną a warunkami dyspersji zanieczysz 
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czeń powietrza. Zastosowany aparat statystyczny umożliwił bowiem w większości 
przypadków zinterpretowanie przyczyn zmienności warunków dyspersji zanieczysz 
czeń powierza w Krakowie. 

Najsłabiej występowanie wyróżnionych zespołów pogodowych tłumaczy zmien 
ność długości czasu występowania stałej równowagi atmosfery w dziennej części 
doby. Wskazują na to wartości testu χ2 niewiele przekraczające wartości krytyczne 
rozkładu χ2. Jest to tym większy problem, że właśnie występowanie stałej równowagi 
atmosfery w ciągu dnia sprzyja pogarszaniu się sytuacji aerosanitarnej. 

Przyczyny ograniczonej współzależności badanych zjawisk wydają się być czę 
ściowo naturalne. Nie może być bowiem pełnej zgodności między występowaniem 
zespołów pogodowych uwarunkowanych cyrkulacyjnie a bardziej lokalnymi warun 
kami dyspersji zanieczyszczeń powietrza. Reprezentują one inne skale przestrzenne. 
W rezultacie określona mezoskalowa sytuacja synoptyczna może w poszczególnych 
dniach generować nieco różniące się warunki dyspersji. 

Niewielka współzależność wspomnianych zjawisk może też wynikać z niedostat 
ków metodyki analiz. W sekwencji zastosowanych metod statystycznych kluczowy wy 
daje się moment wydzielenia zespołów pogodowych. Od tego, jak trafnie charakteryzu 
ją one zróżnicowanie warunków wymiany energii w układzie ziemia−atmosfera zależało 
bowiem powodzenie kolejnych analiz. Przyczyną ewentualnego błędu mogła być ko 
nieczność podjęcia szeregu mniej lub bardziej arbitralnych decyzji, które są przypisane 
do analizy skupień. Można się np. zastanawiać, dlaczego w chłodnej części roku wyróż 
niono 7 a nie 5 zespołów pogodowych. Można bowiem połączyć zespoły pogodowe nr 
2 i nr 3 oraz zespoły pogodowe nr 5 i nr 6. Nie uczyniono tego jednak, gdyż wydzie 
lenie 7 zespołów pogodowych pozwalało pełniej zinterpretować zmienność warunków 
dyspersji zanieczyszczeń powietrza w Krakowie, co było przecież celem badań. 

Kolejnym polem dla błędnych decyzji jest dobór cech charakteryzujących skupie 
nia jednostkowe – sytuacje synoptyczne. Wybrany zestaw cech może bowiem pomijać 
czynniki istotne dla kształtowania warunków wymiany energii w układzie ziemia 
−atmosfera. Przy doborze wspomnianych cech wykorzystano wiedzę na temat 
meteorologii warstwy granicznej atmosfery zaczerpniętą z literatury przedmiotu. 
Jednakże nie wszystkie opisywane wskaźniki można było uwzględnić w analizach 
z racji ograniczonego zakresu danych meteorologicznych możliwych do wykorzystania. 

Można się również zastanowić nad sensownością wyboru jako cech opisujących 
sytuacje synoptyczne wskaźników charakteryzujących wymianę energii w układzie 
ziemia−atmosfera. Można było przecież wykorzystać w grupowaniu sytuacji synoptycz 
nych bezpośrednio charakterystyki długotrwałości występowania kategorii stanu 
równowagi atmosfery. Byłaby to prostsza i bardziej bezpośrednia metoda określenia 
zależności między warunkami cyrkulacyjnymi a warunkami dyspersji zanieczyszczeń 
powietrza. Podejście takie wymaga jednak założenia a priori, że między tymi dwoma 
zespołami zjawisk rzeczywiście istnieje zależność przyczynowo−skutkowa. 

Wydaje się również, że można byłoby dogłębniej zbadać wpływ lokalnej 
i wielkoskalowej sytuacji meteorologicznej na warunki dyspersji zanieczyszczeń po 
wietrza w Krakowie, gdyby analizowany materiał był podzielony na 4 zamiast na 2 
części. Pojawianie się określonych sytuacji synoptycznych wpływa bowiem na lokalne 
warunki meteorologiczne nieco inaczej w przejściowych porach roku niż latem i zimą. 
Taki podział zmniejszyłby jednak liczebność analizowanych zbiorowości statystycznych. 
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To zaś mogłoby wymusić ograniczenie liczby wyróżnianych skupień, aby zapewnić 
wystarczającą liczbę przypadków w poszczególnych skupieniach. 

Podsumowując, można sformułować kilka wniosków dotyczących przydatności 
omawianych metod statystycznych dla rozwiązywania problemów badawczych w 
klimatologii. 
1. Analiza częstości mimo swojej prostoty – a może właśnie dzięki niej – jest niezwykle 

skuteczną i poglądową metodą badania współzależności zjawisk klimatycznych. 
2. Interpretacja wyników analizy częstości powinna zostać poprzedzona oceną 

istotności statystycznej stwierdzonych zależności. Do tego zadania można reko 
mendować względnie prosty test niezależności χ2. 

3. Prawdopodobieństwo warunkowe może stanowić podstawę modeli prognostycz 
nych w meteorologii i klimatologii. 

4. Metody analizy skupień należy polecić jako bardzo efektywny sposób klasyfikacji 
zjawisk meteorologicznych i klimatycznych. 

Na koniec pragnę podziękować wszystkim osobom, które udostępniły mi mate 
riały będące podstawą moich badań oraz pomogły mi dopracować metodykę badań, 
a zwłaszcza: Pani Prof. dr hab. Barbarze Obrębskiej−Starklowej, Panu Prof. dr hab. 
Jackowi Walczewskiemu oraz Pani Prof. dr hab. Janinie Trepińskiej. Godzi się rów 
nież wyrazić wdzięczność Komitetowi Badań Naukowych, który wspomógł finansowo 
moje badania grantem promotorskim nr 6 PO4E 007 21. 
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Bogdan H. Chojnicki, Marek Urbaniak,  anusz Olejnik 

Analiza wybranych charakterystyk 
statystycznych zbiorów warto ci prędko ci wiatru 
wykorzystywanych w obliczeniach strumieni masy i 

energii metodą kowariancji wirów 

1. Wstęp 

W obliczu zmian globalnych wywołanych aktywnością ludzką na Ziemi niezb dna 
jest ocena wpływu zmian sposobów użytkowania terenu na procesy wymiany materii 
i energii w bardzo złożonym krajobrazie (Tenhuen, Kabat 1999). Zmiany te mają 
niebagatelny wpływ na ogólny obraz klimatyczny Ziemi i wymagają odpowiednich 
pomiarów terenowych. Do oceny strumieni masy i energii mi dzy powierzchnią 
ziemi a atmosferą stosowane są różne techniki pomiarowe, obecnie coraz cz ściej 
wykorzystywana jest technika oparta na metodzie kowariancji wirów (Baldocchi 
2003). Metoda ta odznacza si  wyjątkową prostotą (Swinbank 1951), jednak jest 
niezwykle wymagająca z technicznego punktu widzenia. Niezb dne tutaj są pomiary 
z bardzo dużą cz stotliwością, mieszczącą si  zwykle w zakresie od 10 do 50 Hz 
(Bosveld, Beljaars 2001). 

Wektor pr dkości wiatru można opisać przy pomocy trzech składowych u, v i 
w. Pierwsze dwie składowe opisują pr dkość wiatru w poziomie a ich wypadkową 
jest poziomy wektor wiatru U. Składnik w stanowi pionową składową pr dkości wiatru. 

Proces turbulentnego przepływu powietrza jest silnie stochastyczny i z tego powo‑
du do opisu pr dkości wiatru można stosować metody statystyki opisowej. Taka charak‑
terystyka pionowej składowej pr dkości wiatru, jak odchylenie standardowe (σw) może 
stanowić podstaw  do ustalenia właściwej cz stotliwości pomiarów pulsacji pr dkości 
wiatru. Innymi słowy szybciej poruszające si  i cz ściej zmieniające kierunek powietrze 
wymaga cz stszych pomiarów pr dkości. Odchylenie standardowe poziomej składowej 
pr dkości (σU) wiatru pozwoli na ocen  obciążeń, jakim ulegają np. wierzchołki roślin 
oraz oszacowanie sposobu i intensywności rozprzestrzeniania si  różnych substancji 
w powietrzu np. zanieczyszczeń w atmosferze (Stull 2000). 

Celem autorów było określenie zależności mi dzy wartościami średniej poziomej 
składowej pr dkości wiatru, a zmiennością pr dkości nad dwiema różnymi uprawami. 
Tego typu zależności mogą być podstawą do oceny zmienności pr dkości wiatru oraz 
określenia właściwej cz stotliwości pomiarów pr dkości powietrza. 
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2. Materiały i metody 

Pomiary pr dkości wiatru zostały wykonane nad sąsiadującymi ze sobą pola‑
mi: ścierniskiem porzepakowym (wysokość roślin h=0,25 m, parametr szorstkości 
powierzchni z0=0,025 m (K dziora 1999, od 19 lipca do 1 sierpnia 2002 r.) 
oraz dojrzałym łanem kukurydzy (wysokość roślin h=2,0 m, parametr szorstkości 
powierzchni z0=0,2 m od 1 do 19 sierpnia 2002 r.). W obu przypadkach pomiary 
wykonano anemometrem ultradźwi kowym typu R3 firmy Gill Instruments. Pomiary 
za pomocą tego urządzenia opierają si  na ocenie pr dkości rozchodzenia si  fal 
dźwi kowych w poruszającym si  powietrzu. W ten sposób możliwy jest bardzo 
szybki pomiar pr dkości wiatru, prawie jednocześnie, w trzech kierunkach (u, v, w). 
Instrumenty pomiarowe, zainstalowano na wysokości około 1,5 m nad powierzchnią 
czynną badanych pól a cz stotliwość pomiarów wynosiła 80 Hz. 

Do opisu zebranych wartości pr dkości wiatru wykorzystano wielkości używane 
w statystyce opisowej (Wysocki, Lira 2003): 

– średnią arytmetyczną wartość poziomej składowej pr dkości wiatru (Uavg); 
– odchylenie standardowe poziomej składowej pr dkości wiatru (σU); 
– odchylenie standardowe pionowej składowej pr dkości wiatru (σw). 
Podczas analizy nie wykorzystano średniej arytmetycznej wartości pionowej 

składowej pr dkości wiatru (wavg) albowiem jej wartość teoretycznie wynosi 0. Podczas 
badań terenowych obserwacje wykazały, że to założenie teoretyczne nie jest dalekie 
od prawdy i zmierzone wavg znajdują si  zwykle w przedziale (‑0,05, +0,05) m·s−1. 

Przed przeprowadzeniem obliczeń odchyleń standardowych badane populacje 
zostały pozbawione trendów. W ten sposób usuni to z serii pomiarowych fluktuacje 
długoterminowe (powyżej 30 minut), które nie były przedmiotem analizy. Do tego 
celu wykorzystano funkcje, których współczynniki określono wykorzystując regresj  
prostoliniową. Obliczenia wykonano dla 30−minutowych odcinków czasu wykorzystu‑
jąc procedury obliczeniowe w zintegrowanym środowisku programistycznym MatLab 
(The Math Works Inc.) 

3. Wyniki oraz ich analiza 

Odchylenia standardowe pionowej i poziomej składowej pr dkości wiatru są 
miarami turbulencyjności powietrza. Podczas studiów nad zgromadzonym zbiorem 
danych zbadano zależność mi dzy odchyleniem standardowym pionowej (σw) oraz 
poziomej (σU) składowej pr dkości wiatru a średnią poziomą składową wiatru (Uavg). 

Na podstawie danych zebranych na wysokości 1,5 m nad powierzchnią czynną 
pola można stwierdzić, że odchylenie standardowe pionowej składowej pr dkości 
wiatru zmierzone nad powierzchnią kukurydzy (parametr szorstkości z0=0,2 m) jest 
około dwukrotnie wi ksze niż nad ścierniskiem (parametr szorstkości z0=0,025 m) przy 
tej samej średniej poziomej pr dkości wiatru (ryc. 1). 

Odchylenie standardowe poziomej pr dkości wiatru (σU) zależy mocno od jej 
wartości średniej (ryc. 2. i ryc. 3.). Na podstawie zgromadzonych informacji można 
także wnioskować, że wielkość zmienności poziomej pr dkości wiatru, przy tej samej 
średniej poziomej pr dkości, jest uzależniona od szorstkości powierzchni. 
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Podsumowując, zmienności zarówno pionowej składowej, jak i poziomej pr dko‑
ści wiatru nad powierzchnią kukurydzy są generalnie wyższe niż nad ścierniskiem. Moż‑
na podejrzewać, że jest to wynikiem wi kszej szorstkości powierzchni łanu kukurydzy 
niż ścierniska. Mniejsza wysokość pozostałości łodyg rzepaku na ściernisku powoduje, 
że mieszanie powietrza nad taką powierzchnią nie jest tak intensywne jak nad po‑
wierzchnią wysokich roślin kukurydzy. Innymi słowy obserwujemy mniejszą turbu‑
lencyjność powietrza nad gładszą powierzchnią. 

Do opisu zależności mi dzy badanymi wielkościami wykorzystano, stosunkowo 
prostą i niekoniecznie najlepiej odzwierciedlającą charakter zależności, funkcje liniową, 
której ogólną postać możemy opisać:

                                                  y=A1x+A0 (1) 
Dla poszczególnych funkcji obliczono wartości A1 i A0 oraz wartość współczyn‑

nika determinacji (R2). Wyniki obliczeń umieszczone zostały w tabeli 1. 
Uzyskane funkcje pozwalają na ocen  turbulencyjności powietrza nad po‑

wierzchniami ścierniska i łanu kukurydzy. Pozwolą one, podczas badań terenowych, 

Ryc. 1. Zależności odchyleń standardowych pionowej składowej pr dkości wiatru (σw) 
od średniej poziomej pr dkości wiatru (Uavg) obserwowane na wysokości 1,5 m nad po‑
wierzchniami czynnymi: łanu kukurydzy (A) oraz ścierniska porzepacznego (B). 



164 Bogdan H. Chojnicki, Marek Urbaniak, Janusz Olejnik

 

Ryc. 2. Zależność wartości odchylenia standardowego (σU) od średniej (Uavg) poziomej pr d‑
kości wiatru obserwowana na wysokości 1,5 m nad powierzchnią czynną łanu kukurydzy. 

Tab. 1. Wartości współczynników A1, A0 oraz R
2 wyliczonych dla funkcji opisujących zależ‑

ności odchyleń standardowych pionowej (σw) oraz poziomej (σU) składowych 
od średniej poziomej pr dkości wiatru (Uavg). 
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Ryc. 3. Zależność wartości odchylenia standardowego (σU) od średniej (Uavg) poziomej 
pr dkości wiatru obserwowana na wysokości 1,5 m nad powierzchnią czynną ścierniska 
porzepacznego. 

na określenie spodziewanej zmienności pr dkości wiatru nad powierzchniami 
o podobnych szorstkościach. Obliczone na podstawie funkcji wartości odchylenia 
standardowego mogą stanowić, także podstaw  do oceny jakościowej danych po‑
miarowych. 

4. Wnioski 

Na podstawie przedstawionej powyżej analizy można sformułować nast pujące 
wnioski: 

1) zarówno odchylenie standardowe pionowej (σw), jak i poziomej (σU) składowej 
pr dkości wiatru jest mocno uzależnione od średniej pr dkości poziomej wiatru (Uavg), 

2) σw i σU nad powierzchnią łanu kukurydzy rosną silniej wraz ze wzrostem 
średniej pr dkości poziomej wiatru (Uavg) niż nad powierzchnią ścierniska − jest to 
zapewne wynikiem wi kszej szorstkości łanu kukurydzy (wi ksza wartość parametru 
szorstkości z0 powierzchni kukurydzy niż ścierniska). 
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