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SMOG-episode opvolging
Samenwerkingsakkoord IRCEL ’94 :
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Zomersmog (ozon) : informatie/alarmering van
bevolking volgens richtlijn 2002/3/EG




Wintersmog (fijn stof) : geen EU-informatie/alarm
drempels in richtlijn 1999/30/EG;
zie ook WHO :
- lange termijn effecten PM = belangrijkst
- korte termijn effect : vervroegde sterfte +
ziekenhuisopnames cardiovasculaire en
ademhalingsziekten : NIET
NIET VERWAARLOOSBAAR
VERWAARLOOSBAAR

Wintersmog episode opvolging
Brussels Gewest
< 2004 :
-> idee ‘Pastille bleu’ : verbod wagens < EURO1
-> niet haalbaar …
-> alternatief informatie/sensibilisering bevolking
2004 :
-> Informatie/Alarm bericht op basis van KMI (meteo)
& IRCEL (OVL - CHIMERE) voorspellingen
-> verspreiding via IRCEL

Nood uitbreiding naar andere gewesten !
voorjaar 2005 :: Vlaams
Vlaams +
+ Brussels
Brussels Gewest
Gewest
-> afzonderlijke berichtgeving
najaar 2005 :: intergewestelijke
intergewestelijke berichtgeving
berichtgeving ::
-> Vlaams + Brussels + Waals Gewest
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Wintersmog : drempels - sensibilisering
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PM10 (x-mean) Vlaanderen wintermaanden periode
2002-2004 :

 50 µg/m³ ≈
≈ 75 - 80 percentiel ≈≈ 35 à 45 dagen

 70 µg/m³ ≈
≈ 92 - 95 percentiel ≈≈ 10 à 15 dagen dagen

 100 µg/m³ ≈
≈ 99.5 percentiel ≈≈ 1 à 2 dagen




Waarschuwingsbericht : PM10 > 70 µg/m³
Alarmbericht :
PM10 > 100 µg/m³
en
verwachte duur smogepisode >= 2 dagen




Nadruk op sensibilisering : maatregelen het ganse jaar !

 Zoveel mogelijk autogebruik vermijden

 Nadruk milieuvriendelijk rijgedrag

 Energiesparende tips

 …

‘ Real-time’ luchtwaliteit op het net
www.ircel.be :: drie
drie gewesten
gewesten
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www.vmm.be
www.vmm.be : Vlaanderen

Luchtkwaliteitsmodellen



Impact
Impact van
van beleidsmaatregelen
beleidsmaatregelen berekenen
berekenen



Deterministische
Deterministische modellen
modellen

Complexe
Complexe input
input (meteo,
(meteo, emissies,
emissies, geografische
geografische informatie)
informatie)
+
+ chemie
chemie +
+ fysische
fysische processen
processen

Lange

Lange rekentijden
rekentijden
->belEUROS
->belEUROS // OPS
OPS …
…






Tools om smogepisodes te voorspellen :



Statistische modellen (of
(of deterministische
deterministische modellen
modellen :: CHIMERE)
CHIMERE)

Eenvoudige input (databank met
historische ozon/PM10 data,
beperkt aantal voorspelde meteo
parameters)

 Korte rekentijden
->SMOGSTOP (Ozon) / OVL (PM10)
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OVL : Operationeel
(*)
Voorspellingsmodel Luchtkwaliteit (*)
op basis van

 gemeten PM10 concentraties in het
meetnet van de drie gewesten

 Weersverwachting(en) voor volgende
dag(en)

Voorspelling daggemiddelde PM10 concentraties
(Voorwaarden : snel, met nadruk hoge PM10)
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(*) ontwikkeld door de VITO

OVL : schematisch
Invoer:

•PM10

metingen

•Meteo

voorspelling

Neuraal

Proces:

Doel:
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Netwerk

PM10

daggemiddelde
vandaag, morgen,
overmorgen

Neurale Netwerken
Doel = Verwerken van invoergegevens tot uitvoergegevens
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Analogie met werking menselijk brein
Neuronen – Verbindingen
Moet ‘getraind’ worden

Voorbeelden:
-- voorspellingen beurskoersen, luchtkwaliteit, …
-- patroonherkenning (vingerafdrukken), …

OVL : test invoerparameters






PM10 daggemiddelde dag-1
of PM10_VM : gemiddelde PM10 concentratie 0-9 GMT (dag0)
Meteo (dag0, dag+1 en dag+2) :

: 2-m temperatuur
 P1

: 30-m temperatuur
 P2

: 10-m windsnelheid
 P3

: 10-m windrichting
 P4

: 30-m windsnelheid
 P5

: 30-m windrichting
 P6

: menglaaghoogte
 P7

 …

 P23

Voorspellingen meteo : bron ECMWF
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OVL : training







PM10_VM + telkens één meteo parameter
meetstation Ukkel, 1997 – 2001
training : data 5 jaar -> 4 + 1 (testjaar) : 5x
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R =0.706
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OVL : eerste evaluatie



Training met PM10_VM + P7 :

 Beste correlatiecoëfficient

 P7 = menglaaghoogte
Temperatuursinversie

menglaaghoogte

Lage windsnelheden
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OVL : fijn stof in troposfeer
A)




Concentratie PM10 wordt bepaald door :

 A) totale hoeveelheid fijn stof (PM10)

 Emissies van primair fijn stof

 Vorming van secundair fijn stof

 Horizontaal transport

 depositie
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B)

B) verticale distributie

 meteo

Tijdschaal van 1-2 dagen : A ~ constant, concentratie
wordt bepaald door B (meteo : menglaaghoogte)

OVL : extra meteo parameters



Slechts beperkte verbeteringen
met :

 extra meteo parameters

 niet meteo variabelen
0.9

Korte termijn :
emissie bronnen
slechts beperkte
invloed

model1

Regressiecoëfficient

model1 & <P1>
persistentie

0.8

Extra meteo :
Temperatuur
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Station Nummer
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10

OVL : ‘model 1’ – ‘model 2’
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Model 1 : enkel menglaaghoogte
Model 2 = Model 1 +

 Bewolkingsgraad

 Windrichting

 Dag van de week

OVL : resultaten (dag +1)
PM10, Borgerhout (42R801) : voorjaar 2005
140
metingen
OVL model

120

R=0.7
100

µg/m³

80

60

40

20

0
01/01/05

16

01/02/05

01/03/05

01/04/05

OVL: verdere ontwikkelingen



‘real-time’ corrections : correctie op basis van
‘fouten’ van de afgelopen dagen
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01/02/2005

01/03/2005

01/04/2005

OVL : op het internet

www.vmm.be : Vlaanderen

www.ircel.be : 3 gewesten
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Verdere info …
“A neural network forecast for daily average
PM10 concentrations in Belgium”
Hooyberghs Jefaa, Mensink Clemensaa, Dumont Gerwinbb, Fierens
Fransbb, Brasseur Oliviercc
aaFlemish Institute for Technological Research (VITO),Boeretang 200, B-2400 Mol, Belgium
Flemish Institute for Technological Research (VITO),Boeretang 200, B-2400 Mol, Belgium
bbInterregional Cell for the Environment (IRCEL), Kunstlaan 10-11, B-1210 Brussels, Belgium
Interregional Cell for the Environment (IRCEL), Kunstlaan 10-11, B-1210 Brussels, Belgium
ccRoyal Meteorological Institute (RMI), Ringlaan 3, B-1180 Brussels, Belgium
Royal Meteorological Institute (RMI), Ringlaan 3, B-1180 Brussels, Belgium
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