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Analiza emisji zanieczyszczeñ
sektora energetyczno-przemysïowego
z wykorzystaniem rozmytego analitycznego
procesu hierarchicznego i metody TOPSIS
Dominika Siwiec*, Andrzej Pacana**
Emisja gazów cieplarnianych (w tym CO2), gïównie w nawiÈzaniu do sektora energetycznoprzemysïowego, generuje negatywne zmiany w Ărodowisku naturalnym. Dlatego, aby podejmowaÊ skuteczne dziaïania majÈce na celu redukcjÚ tych emisji, waĝne jest wïaĂciwe ich
analizowanie. W zwiÈzku z tym celem artykuïu byïo zaproponowanie wykorzystania techniki
do analizy emisji zanieczyszczeñ, która uwzglÚdni jednoczeĂnie wielkoĂÊ oraz szkodliwoĂÊ
wytwarzanych emisji. TechnikÈ tÈ byï rozmyty analityczny proces hierarchiczny (FAHP, Fuzzy
Analytic Hierarchy Process) oraz metoda TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution). ProponowanÈ technikÚ przetestowano na aktualnych, dostÚpnych
danych statystycznych z Gïównego UrzÚdu Statystycznego, dotyczÈcych emisji zanieczyszczeñ
powietrza w Polsce w roku 2018 wedïug sekcji PKD. W ramach przetestowania techniki okreĂlono, który z zakïadów szczególnie uciÈĝliwych dla czystoĂci powietrza wedïug sekcji PKD ma
najwiÚkszy wpïyw na zanieczyszczenie powietrza, z jednoczesnym uwzglÚdnieniem wielkoĂci
i szkodliwoĂci wytwarzanych emisji. Mimo ĝe uzyskane wyniki wynikajÈ z subiektywnych
ocen podmiotu stosujÈcego technikÚ, wykazano, ĝe technika ta umoĝliwia przeanalizowanie emisji zanieczyszczeñ z jednoczesnym uwzglÚdnieniem wielkoĂci i szkodliwoĂci emisji.
Z kolei subiektywizm ocen po czÚĂci zredukowano przez rozmytÈ skalÚ Saaty’ego. StosujÈc
proponowanÈ technikÚ FAHP oraz metodÚ TOPSIS, wykazano, ĝe moĝliwe jest dokonanie
subiektywnej oceny szkodliwoĂci emisji zanieczyszczeñ oraz zintegrowanie ich z rzeczywistymi
danymi, np. z danymi GUS. W zwiÈzku z tym proponowana technika jest nowym podejĂciem
do analizy emisji zanieczyszczeñ, dlatego teĝ jej zastosowanie moĝe usprawniÊ proces decyzyjny
w ramach ograniczania emisji, a tym dwutlenku wÚgla, którego redukcja, jak wskazano, jest
aktualnym problemem na skalÚ globalnÈ.
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Analysis of pollution emission of the energy-industrial sector with use
the fuzzy analytic hierarchy process and TOPSIS method
Greenhouse gas emissions (in it CO2), mainly with reference to the energy and industrial sector, generate negative changes in the natural environment. Therefore, to make effective actions
in order to reduce this emission, it is important to analyze them properly. Therefore, the aim of
the article was to propose using a technique to analyze the emissions of pollutants, included
at the same time the size and harmfulness of emissions produced. This technique was a fuzzy
analytic hierarchy process (FAHP, Fuzzy Analytic Hierarchy Process) and TOPSIS method
(Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution). The proposed technique
was tested on current, available statistic data from the Central Statistical Office, on emissions
of air pollutants in Poland in the 2018 year, according to PKD section. As part of testing the
technique, it was specified which of plants according to PKD section has the biggest influence
in pollutant the air, with simultaneous consideration of the size and harmfulness of generated
emissions. Although that obtained results arise from subjective assessments of the entity using
the technique, it was shown that this technique allows analyzed the pollution emissions, by
including at the same time the size and harmfulness of emission. In turn of the subjectivity
of assessments partly was reduced by the fuzzy Saaty scale. Using the proposed FAHP technique and the TOPSIS method, it has been shown that it is possible to perform a subjective
assessment of the harmfulness of pollutant emissions and to integrate them with actual data,
e.g. with data from the Central Statistical Office. Therefore, the proposed technique is a new
approach to analyse emissions pollutions, in it CO2, whose reduction, as indicated, is a current global problem.
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1. WstÚp
Zmiany klimatu, a przede wszystkim
zanieczyszczenie powietrza, stanowiÈ jedno
z podstawowych zagroĝeñ XXI wieku,
generujÈcych problemy w zrównowaĝeniu
Ărodowiska i zapewnieniu bezpiecznego
ĝycia ib zdrowia spoïeczeñstwa (Adiaha
ib in., 2020). Wedïug Ramowej Konwencji
Narodów Zjednoczonych oraz Protokoïu
zbKioto, aby zredukowaÊ negatywne zmiany
klimatu, koniecznejest ograniczanie emisji gazów cieplarnianych (Stan Ărodowiska
wb Polsce Raport 2018, 2018). Ograniczanie to powinno koncentrowaÊ siÚ u ěródeï
ich powstania, które to kontrolowane byïy
przed rewolucjÈ przemysïowÈ (Przemysï 4.0)
gïównie przez procesy naturalne. Od uprzemysïowienia to antropogeniczne zmiany
klimatu odgrywajÈ jednak coraz bardziej
istotnÈ rolÚ (Bukosa i in., 2019), przy czym
aĝ w 90% generowane sÈ przez gazy cieplarniane (Zwoliñski, 2011; Wu i Mu, 2019). To
wïaĂnie wzrost stÚĝenia gazów cieplarnia-
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nych, obok dziaïañ, takich jak przykïadowo
masowe zuĝycie paliw kopalnych wbprzemyĂle, czy masowy transport, wpïywa na antropogeniczne zmiany klimatu (Uprety ibCao,
2016; Zwoliñski, 2011). Do wspomnianych
gazów cieplarnianych, które wskazaï MiÚdzyrzÈdowy Zespóï ds. Zmian Klimatu
(IPCC 2000) zaliczane sÈ przede wszystkim:
para wodna (H2O), podtlenek azotu (N2O),
ozon (O3), metan (CH4) ibdwutlenek wÚgla
(CO2) (Adiaha i in. 2020). SpoĂród wspomnianych gazów cieplarnianych to wïaĂnie
emisja dwutlenku wÚgla staïa siÚ jednym
zb gïównych problemów globalnych i gïównych obszarów badawczych (Bukosa i in.,
2019; Liebermann i in., 2019; Uprety i Cao,
2016; Wu ib Mu, 2019). W wyniku wzrostu
stÚĝenia CO2 dochodzi do negatywnego
oddziaïywania tych emisji na ekosystemy
caïego Ăwiata, przykïadowo wzrost produkcji biomasy, ab takĝe niekorzystne zmiany
zachodzÈce w glebie oraz tzw. zdarzenia
ekstremalne (Liebermann i in., 2019).
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Problem z emisjÈ gazów cieplarnianych
jest analizowany przez rzÈdy ponad 190
krajów UNFCCC (tj. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie
Zmian Klimatu) (Stan Ărodowiska w Polsce
Raport 2018, 2018). Wskazano przy tym,
ĝe to Chiny sÈ najwiÚkszym konsumentem
energii, a tym samym producentem emisji gazów cieplarnianych (Lin i in., 2019;
Zhang i in., 2018), gdzie ponad 75% emisji
gazów cieplarnianych w tym kraju pochodzi ze zuĝycia energii opartej na wÚglu
(Liu, 2013). W przypadku Polski, w której
odnotowano ponad 50 elektrowni i elektrociepïowni wÚglowych, problem z emisjÈ
gazów cieplarnianych równieĝ jest istotny
(WÚgiel zabija, 2013). Potwierdzeniem
tego jest fakt, ĝe to wïaĂnie na spalaniu
wÚgla w 90% bazuje polski sektor energetyczny, przy czym szczególne znaczenie
majÈ elektrownie przemysïowe (WÚgiel
zabija, 2013). Dodatkowo, w wyniku procesów spalania paliw (okoïo 93% caïkowitej emisji dwutlenku wÚgla) najwiÚkszy
udziaï, równy 49%, charakteryzuje przemysï energetyczny. Mimo ĝe zredukowano
emisjÚ dwutlenku wÚgla o okoïo 29% (od
1988 do 2017 roku) to jego iloĂÊ w kraju
nadal jest znaczÈca, o czym Ăwiadczy odnotowana w 2017 roku sumaryczna emisja
CO2, która wyniosïa okoïo 81% caïkowitej emisji gazów cieplarnianych (Ochrona
Ărodowiska 2019, 2019). Dodatkowo, zapowiadajÈce wyniki modeli klimatycznych
wskazujÈ, ĝe maksymalna emisja CO2 przypada na lata 2020– 2030, przy czym szacuje
siÚ, ĝe caïkowite jej zredukowanie nastÈpi
dopiero wb 2100 roku (Stan Ărodowiska
wb Polsce Raport 2018, 2018). Problem ten
jest w szczególnoĂci zauwaĝalny w aktualnie nastÚpujÈcym wzroĂcie czÚstotliwoĂci
i natÚĝenia zjawisk, takich jak susze czy
huragany, które wraz ze wzrostem gazów
cieplarnianych bÚdÈ siÚ pogïÚbiaÊ. Aby
temu zapobiec, niezbÚdne jest ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych, m.in. z sektora
energetycznego, z którego udziaï emisji
CO2 odpowiada za 58,8% wszystkich emisji
gazów cieplarnianych (Khan i Khan, 2019).
Problematyka emisji CO2 z sektora energetycznego, jak wskazuje przeglÈd wybranych
pozycji literatury przedmiotu, byïa analizowana gïównie w kontekĂcie emisji gazów
cieplarnianych.
Khan i Khan, w artykule z 2019 roku,
przeanalizowali zwiÈzek miÚdzy globalnÈ
emisjÈ dwutlenku wÚgla z sektora energe-
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tycznego ib Ărednim, globalnym wzrostem
temperatury. W tym celu zastosowali
techniki modelowania rozmytego (tj. adaptacyjne neuronowe systemy wnioskowania (ANFIS), sztuczne sieci neuronowe
(ANNs) i modele rozmytych szeregów
czasowych). Wykazano, ĝe moĝliwe jest
prognozowanie emisji CO2 oraz trendów
temperaturowych z wiÚkszÈ efektywnoĂciÈ,
gdzie rozmyte szeregi czasowe byïy najwydajniejszÈ technikÈ spoĂród pozostaïych
(Khan i Khan, 2019). Z kolei, wb artykule
zbroku 2019 autorstwa Tian, Feng, Li, ibXu,
przedstawiono scenariusze do analizy zuĝycia energii oraz zminimalizowania emisji
CO2. Prognozy przeprowadzono zbuwzglÚdnieniem zarówno wzrostu PKB, jak ibzmian
w wielkoĂci populacji, dopasowaniu struktury energetycznej, czy usprawnieniu technologii i wzroĂcie wydajnoĂci energetycznej.
Techniki, które zastosowano, to autoregresyjny, zintegrowany model Ăredniej ruchomej oraz model logistyczny. Wywnioskowano, ĝe wyniki uzyskane ze scenariusza
bazowego, w porównaniu do scenariusza
planowania energetycznego wskazujÈ na
redukcjÚ emisji dwutlenku wÚgla o 45%.
Kolejno, w pracy Kusumadewi i Limmeechokchai (2017), w ramach dziaïañ zrównowaĝonego rozwoju w sektorze energetycznym, wykorzystano model LEAP do
przeliczenia zapotrzebowania na energiÚ
ibemisjÚ CO2, po czym przedstawiono scenariusze dotyczÈce m.in. biogazu czy oĂwietlenia. Artykuï z roku 2011 Gerbelova, Ioakimidis i Ferrao zawiera natomiast analizÚ
wdroĝenia techniki wychwytywania i redukcji CO2 w sektorze energii elektrycznej, tj.
w elektrowniach termoelektrycznych dziaïajÈcych na bazie paliw kopalnych. AnalizÚ
przeprowadzono za pomocÈ oprogramowania zintegrowanego modelu kontroli Ărodowiska (IECM) do okreĂlonej konfiguracji
elektrowni, po której wykazano zdolnoĂÊ
oceny wydajnoĂci i kosztów redukcji emisji
CO2 (Gerbelova i in., 2011). Innym przykïadem jest artykuï autorstwa Tolis ibin. z 2010
roku, w którym autorzy wnioskujÈ, ĝe produkcja energii elektrycznej powinna opieraÊ siÚ na optymalnej kombinacji ěródeï
zarówno konwencjonalnych, jak i odnawialnych. Za pomocÈ narzÚdzia obliczeniowego
(modelu matematycznego) symulowano
ib optymalizowano struktury wytwarzania
energii elektrycznej, bazujÈc na obecnych
i nowo powstajÈcych technologiach. Wykazano, ĝe moĝliwe jest redukowanie prze-
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widywanej emisji dwutlenku wÚgla, wraz
z jednoczesnym osiÈganiem minimalizacji
aspektów spoïeczno-ekonomicznych. ½ródïo wiarygodnych analiz w kontekĂcie emisji CO2 stanowiÈ takĝe dane statystyczne
(np. Ochrona Ărodowiska 2019, 2019), które
dotyczÈ przykïadowo emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeñ do powietrza, czy
iloĂci np. wytwarzanego dwutlenku wÚgla.
Przykïadowo, dane z Gïównego UrzÚdu
Statystycznego (GUS) (Ochrona Ărodowiska, 2019) wskazywaïy, ĝe w 2017 roku
gazem emitowanym w nadmiernej iloĂci
przez sektor przemysïowo-energetyczny byï
dwutlenek wÚgla (CO2).
Jak wskazuje przeprowadzony przeglÈd
literatury, emisja gazów cieplarnianych
(wbtym CO2), równieĝ w kontekĂcie sektora
energetycznego, jest problemem na skalÚ
globalnÈ, rozwaĝanym przez autorów wielu
prac badawczych. W pracach tych podejmowano dziaïania majÈce na celu przewidywanie, identyfikowanie i redukowanie emisji
dwutlenku wÚgla. Wykorzystywano do tego
miÚdzy innymi techniki prognostyczne,
techniki modelowania rozmytego czy
modele matematyczne. Dodatkowo, w analizach, przykïadowo, zanieczyszczeñ powietrza emitowanych przez zakïady szczególnie
uciÈĝliwe dla czystoĂci powietrza wedïug
sekcji PKD (dane z GUS) (Ochrona Ărodowiska 2019, 2019), uwzglÚdniano emisje
dwutlenku wÚgla. Nie wypracowano jednak
jednej techniki, za pomocÈ której moĝliwe
byïoby uwzglÚdnienie zarówno wielkoĂci
emisji, jak i stopnia szkodliwoĂci emisji
poszczególnych zanieczyszczeñ, wb tym np.
dwutlenku wÚgla. Dlatego teĝ, wbcelu osiÈgniÚcia efektywnych analiz, ab tym samym
moĝliwoĂci efektywnej redukcji emisji,
konieczne jest uwzglÚdnianie nie tylko wielkoĂci produkcji emisji, lecz takĝe stopnia
szkodliwoĂci tych emisji. Wywnioskowano,
ĝe brak jednej techniki, która umoĝliwiaïaby jednoczesne uwzglÚdnienie w analizach wielkoĂci emisji ibstopnia szkodliwoĂci
tych emisji, stanowi lukÚ w dokonywaniu
efektywnych analiz zanieczyszczeñ klimatu,
lecz takĝe ogranicza moĝliwoĂÊ efektywniejszego podejmowania dziaïañ w ramach
redukowania tych emisji. WbzwiÈzku z tym
celem autorów niniejszego artykuïu byïo
zaproponowanie wykorzystania techniki
do analizy emisji zanieczyszczeñ, która
uwzglÚdni jednoczeĂnie wielkoĂÊ oraz
szkodliwoĂÊ wytwarzanych emisji. Technika ta obejmowaïa wykorzystanie rozmy-
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tego analitycznego procesu hierarchicznego
(FAHP) oraz metody TOPSIS. ProponowanÈ metodÚ TOPSIS przetestowano na
aktualnych, dostÚpnych danych statystycznych Gïównego UrzÚdu Statystycznego
dotyczÈcych emisji zanieczyszczeñ powietrza w Polsce w 2018 roku.

2. Przedmiot badañ
Przedmiotem badañ byïy zakïady szczególnie uciÈĝliwe dla czystoĂci powietrza
wedïug sekcji Polskiej Klasyfikacji DziaïalnoĂci (PKD), których sumarycznie w Polsce
w 2018 roku byïo 1886. Zakïady szczególnie
uciÈĝliwe dla czystoĂci powietrza wedïug
sekcji PKD to miejscowe ěródïa emisji
zanieczyszczeñ, z uwzglÚdnieniem wszystkich zakïadów charakteryzujÈcych siÚ najwiÚkszÈ w skali kraju emisjÈ zanieczyszczeñ powietrza, którÈ wyznaczono, bazujÈc
na wysokoĂci opïat za emisjÚ substancji
zanieczyszczajÈcych powietrze w stosunku
rocznym (Ochrona Ărodowiska 2019, 2019).
Obszary szczególnie uciÈĝliwe dla powietrza wedïug sekcji PKD, które stanowiïy
przedmiot badañ, to:
– górnictwo i wydobywanie,
– przetwórstwo przemysïowe,
– wytwarzanie i zaopatrywanie w energiÚ
elektrycznÈ, gaz, parÚ wodnÈ i gorÈcÈ
wodÚ,
– pozostaïe sekcje (Ochrona Ărodowiska
2019, 2019).
Wybór przedmiotu badañ wynikaï
zb faktu, ĝe w analizach zakïadów szczególnie uciÈĝliwych dla czystoĂci powietrza
wedïug sekcji PKD uwzglÚdniano dwutlenek wÚgla, który – jak wskazano w przeglÈdzie literatury – jest jednym z gïównych
gazów generujÈcych efekt cieplarniany.
Dodatkowo, wb analizie zakïadów szczególnie uciÈĝliwych dla czystoĂci powietrza
wedïug sekcji PKD, zarówno wspomniany
gaz CO2, jak i pozostaïe uwzglÚdniane
w analizie emisje, nie byïy oceniane pod
wzglÚdem szkodliwoĂci. Oprócz tego, ze
wzglÚdu na potrzebÚ przetestowania proponowanej techniki, która ma za zadanie
umoĝliwiÊ analizÚ danych jakoĂciowych
ib iloĂciowych, uznano, ĝe problematyka
analiz zakïadów szczególnie uciÈĝliwych dla
czystoĂci powietrza jest adekwatna. Przykïadowo, ze wzglÚdu na potrzebÚ jednoczesnego przeanalizowania: czterech róĝnych
zakïadów, czterech wybranych niezaleĝnych
emisji, ab takĝe róĝnych wartoĂci wielkoĂci
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wytwarzanych emisji. Dodatkowo wywnioskowano, ĝe zasadne wb ramach proponowanej techniki jest przeanalizowanie, który
zakïad, po uwzglÚdnieniu zarówno wielkoĂci emisji, jak i szkodliwoĂci tych emisji,
ma najwiÚkszy wpïyw na zanieczyszczenie
czystoĂci powietrza (Ochrona Ărodowiska
2019, 2019).

3. Metoda
MetodÚ stanowiïa technika rozmytego
analitycznego procesu hierarchicznego
(ang. fuzzy analytic hierarchy proces, FAHP)
(Chang, 1996; Saaty, 1987) oraz metoda
TOPSIS (Technique for Order Preference by
Similarity to an Ideal Solution). Zastosowanie tych metod przedstawiono przykïadowo
w artykuïach takich autorów jak uczak
ibWysocki (2011); Mir i Padma (2016, s. 4);
Radionovs i Užga-Rebrovs (2016, s. 19);
Horvathova, Copikova i Mokra (2019);
Pacana i Siwiec (2018); Pacana, Siwiec
i Bednarova (2020); Piantanakulchai
ibSaengkhao (2003).
W artykule metodÚ FAHP wykorzystano
do oceny szkodliwoĂci typów emisji wytwarzanych przez zakïady szczególnie uciÈĝliwe dla czystoĂci powietrza wedïug sekcji
PKD. Z kolei metodÚ TOPSIS zintegrowano z rzeczywistymi danymi z Gïównego
UrzÚdu Statystycznego (GUS). MotywacjÈ
do zastosowania zintegrowanej techniki
FAHP oraz metody TOPSIS byïa moĝliwoĂÊ jednoczesnego przeanalizowania niezaleĝnych od siebie wielkoĂci emisji wytwarzanych przez zakïady szczególnie uciÈĝliwe
dla czystoĂci powietrza wedïug sekcji PKD,
jak i uwzglÚdnienia w analizie szkodliwoĂci poszczególnych emisji. Dodatkowo,
wbramach uwzglÚdnienia szkodliwoĂci emisji, która moĝe byÊ róĝna w zaleĝnoĂci od
kontekstu analizy, zasadne byïo wykorzystanie rozmytej skali Saaty’ego (stosowanej w FAHP), która uwzglÚdnia subiektywnoĂÊ podmiotu dokonujÈcego analizy
(Chang ib Dong, 2017; Shabir i Padma,
2016). Zb kolei motywacjÈ do wykorzystania w analizie danych z Gïównego UrzÚdu
Statystycznego byï fakt, ĝe jest to wiarygodne ěródïo danych dotyczÈcych m.in.
emisji zanieczyszczeñ w Polsce, w których
znajdujÈ siÚ aktualne dane statystyczne. Na
ich podstawie moĝliwe byïo przeprowadzenie oceny iloĂci wytwarzanych emisji przez
zakïady szczególnie uciÈĝliwe dla czystoĂci
powietrza wedïug sekcji PKD.
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PoczÈtkowym etapem jest sprecyzowanie celu analizy. W analizowanym przypadku celem byïo okreĂlenie, który z zakïadów szczególnie uciÈĝliwych dla czystoĂci
powietrza wedïug sekcji PKD, ma najwiÚkszy wpïyw na zanieczyszczenie czystoĂci
powietrza przy jednoczesnym uwzglÚdnieniu wielkoĂci i szkodliwoĂci wytwarzanych
emisji.
Kolejno zaïoĝono wybranie przedmiotu
badañ. W analizowanym przypadku byïy to
sekcje zakïadów szczególnie uciÈĝliwych dla
czystoĂci powietrza wedïug PKD (Polska
Klasyfikacja DziaïalnoĂci), które wyszczególniono w rozdziale dotyczÈcym przedmiotu badañ niniejszej pracy.
NastÚpnie przyjÚto wybranie rodzajów emisji. W analizowanym przypadku
emisje dobrano na podstawie zestawienia
emisji zanieczyszczeñ powietrza z zakïadów szczególnie uciÈĝliwych dla czystoĂci
powietrza wedïug sekcji PKD w 2018 roku.
Emisjami tymi byïy (Ochrona Ărodowiska
2019, 2019):
– emisja zanieczyszczeñ pyïowych ogóïem,
– emisja zanieczyszczeñ gazowych, w tym
dwutlenek siarki,
– emisja zanieczyszczeñ gazowych, w tym
tlenek wÚgla,
– emisja zanieczyszczeñ gazowych, w tym
dwutlenek wÚgla.
W nastÚpnym etapie dokonywana jest
ocena szkodliwoĂci wybranych do analizy
emisji, czyli przyznanie ocen wszystkim
rodzajom emisji w rozmytej skali Saaty’ego
(tabela 1), przy czym ocena szkodliwoĂci
powinna byÊ dokonana w zaleĝnoĂci od
charakteru prowadzonej analizy.
W ramach wiarygodnych i efektywnych analiz ocena szkodliwoĂci wybranych
do analizy emisji powinna byÊ wynikiem
eksperckim, lub w zaleĝnoĂci od potrzeb,
wynikiem oceny podmiotu stosujÈcego proponowanÈ technikÚ. Ze wzglÚdu na fakt, ĝe
przeprowadzana analiza miaïa charakter
testowy, oceny szkodliwoĂci poszczególnych kategorii emisji w kontekĂcie zanieczyszczenia powietrza zostaïy dokonane
wbsposób subiektywny przez autorów artykuïu.
Na podstawie sporzÈdzonej tabeli
porównañ parami dotyczÈcych szkodliwoĂci
emisji (jak przedstawiono w tabeli 4) przeprowadzono obliczenia zgodnie z technikÈ
FAHP. PoczÈtkowo obliczane sÈ wartoĂci
cechy syntetycznej (syntetycznego miernika
rozwoju) (1–3) (Chang, 1996):
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Tabela 1. Rozmyta dziewiÚciostopniowa skala preferencji miÚdzy dwoma porównywanymi elementami

Opis rozmytej
dziewiÚciostopniowej
skali preferencji
Równie waĝny
Niewiele waĝniejszy
Waĝniejszy
Znacznie waĝniejszy
Zdecydowanie waĝniejszy

Klasyczna
skala Saaty’ego
1
3
5
7
9

Skala rozmyta bazujÈca
na trójkÈtnych liczbach
rozmytych
(1, 1, 1)
(1, 3, 5)
(3, 5, 7)
(5, 7, 9)
(7, 9, 9)

OdwrotnoĂÊ
wartoĂci
ze skali rozmytej
(1, 1, 1)
(1/5, 1/3, 1)
(1/7, 1/5, 1/3)
(1/9, 1/7, 1/5)
(1/9, 1/9, 1/7)

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: Saaty (1987).
n

j= 1

gdzie,

-1

/ M gij 7 =/ / M gij G
m

Si =

m

(1)

i= 1 j= 1

/ M gij = e / l j, / m j, / u j o
m

m

m

m

j= 1

j= 1

j= 1

j= 1

(2)

oraz

=/
n

-1

/ M gij G
m

i= 1 j= 1

=e

/ mj = 1 u j / mj = 1 m j / mj = 1 l j o
1

,

1

,

1

,

(3)

gdzie:
NastÚpnie uporzÈdkowano liniowo
lj – pierwsza z trzech trójkÈtnych liczb roz- ib sklasyfikowano obiekty wedïug wartoĂci
mytych w skali Saaty’ego dotyczÈca oceny cechy syntetycznej, a takĝe obliczono stoemisji,
pieñ moĝliwoĂci, ĝe liczba rozmyta M1 jest
mj – druga z trzech trójkÈtnych liczb roz- wiÚksza bÈdě równa liczbie rozmytej M2 (4)
mytych w skali Saaty’ego dotyczÈca oceny (Chang, 1996):
emisji,
uj – trzecia z trzech trójkÈtnych liczb rozmytych w skali Saaty’ego dotyczÈca oceny
emisji.
Z
1,
dla m1 $ m2
]
(4)
0,
dla l2 $ u1
V^ M1 $ M2h = hgt^ M1 + M2h = ]
[
l
u
2
1
]
inne.
] ^ m1 - u1h - ^ m2 - l2h ,
\
gdzie:
M1 = (lj, mj, uj),
M2 = (lj, mj, uj), bÚdÈce dwiema liczbami
rozmytymi.
NastÚpnie porównano wartoĂci minimalne, czyli nastÚpuje obliczenie wskaěników udziaïu, gdzie wartoĂci porównywane
stanowiïy ogólny wynik analizowanych
rodzajów szkodliwoĂci emisji wytwarzanych
przez sekcje zakïadów szczególnie uciÈĝliwych dla czystoĂci powietrza wedïug sekcji
PKD. WartoĂci globalne wspóïczynników
waĝonych otrzymuje siÚ przy tym przez
Wydziaï ZarzÈdzania UW

pomnoĝenie lokalnych wspóïczynników
waĝonych przez wspóïczynniki waĝone dla
poszczególnych kryteriów (emisji). Wówczas uzyskane wartoĂci stanowiÈ wspóïczynniki waĝone, które moĝna zapisaÊ za
pomocÈ wektora W (Chang, 1996). Dodatkowo znormalizowano uzyskane wartoĂci,
tj. otrzymane wartoĂci minimalne podzielono przez sumÚ tych wartoĂci minimalnych. Suma wartoĂci normalizowanych dla
danego kryterium powinna byÊ równa wartoĂci 1. Na podstawie uzyskanych wartoĂci
moĝliwe jest utworzenie rankingu, gdzie
wartoĂÊ maksymalna to pozycja pierwsza
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wb rankingu, oznaczajÈca, ĝe emisja ta jest
najbardziej szkodliwÈ dla czystoĂci powietrza.
Kolejno, istotne jest sprawdzenie, czy
przyznane oceny poszczególnym rodzajom
emisji szkodliwoĂci zanieczyszczeñ zostaïy
przyznane w sposób konsekwentny, dlatego
teĝ sprawdzono, czy uzyskane wyniki nie
naruszajÈ zasady staïoĂci preferencji. Dlatego teĝ niezbÚdne jest obliczenie maksymalne wartoĂci wïasnej macierzy porównañ
(lmax) (5) wskaěników zgodnoĂci macierzy
porównañ CI (6) oraz CR (7) (Saaty, 1987):
m max = 1
wi
CI =

k

/ wij w j

(5)

j= 1

m max - n
n- 1

CR = CI
r

(6)
(7)

gdzie:
lmax – wspóïczynnik niespójnoĂci,
n – liczba analizowanych przyczyn potencjalnych,
wij – wartoĂÊ oceny,
wj – wartoĂÊ wagi,
r – Ărednia wartoĂÊ indeksu losowego dla n
wedïug Saaty’ego (Saaty, 1987).
Jeĝeli w rezultacie uzyskano lmax = n,
CI = 0, CR = 0, to przyjmuje siÚ, ĝe wyniki
sÈ w peïni zgodne. Takĝe akceptowalne jest
osiÈgniÚcie lmax bliskiego n, dla CI < 0,1
oraz CR < 0,1. Jeĝeli nie osiÈgnie siÚ peïnej lub akceptowalnej zgodnoĂci uzyskanych wyników, to proces naleĝy powtórzyÊ
od etapu przydzielania ocen. Po uzyskaniu
peïnej lub akceptowalnej zgodnoĂci wyników moĝliwe jest zintegrowanie za pomocÈ
metody TOPSIS uzyskanych wag z rzeczywistymi danymi pozyskanymi z GUS za rok
2018 (Ochrona Ărodowiska, 2019). Celem
tej integracji jest dokonanie oceny wielkoĂci wytwarzanych emisji przez zakïady
szczególnie uciÈĝliwe dla czystoĂci powietrza wedïug sekcji PKD za rok 2018.
PoczÈtkowo dokonuje siÚ obliczenia
wektora znormalizowanego i tworzy siÚ
tzw. przeksztaïcenie normalizacyjne (8)
(Hwang, Yoon, 1981):
xij =

38

xij

/ nj = 1 x ij2

(8)

gdzie:
xij – rzeczywiste wartoĂci emisji zanieczyszczeñ powietrza wytwarzanych przez zakïady
szczególnie uciÈĝliwe dla czystoĂci powietrza wedïug sekcji PKD w 2018 roku.
Kolejno tworzy siÚ waĝonÈ macierz
znormalizowanÈ, bÚdÈcÈ ilorazem wartoĂci wag znormalizowanych dla szkodliwoĂci
badanych emisji (które obliczono metodÈ
FAHP) i wartoĂci znormalizowanej macierzy poszczególnych emisji zanieczyszczeñ
powietrza wytwarzanych przez zakïady
szczególnie uciÈĝliwe dla czystoĂci powietrza wedïug sekcji PKD w 2018 roku.
NastÚpnie wyznaczany jest wzorzec oraz
tzw. antywzorzec (Hwang i Yoon, 1981).
Zaïoĝono, ĝe w ramach analizy emisji
zanieczyszczeñ powietrza wytwarzanych
przez zakïady szczególnie uciÈĝliwe dla
powietrza wedïug sekcji PKD, wzorcem
bÚdÈ wartoĂci minimalne emisji zanieczyszczeñ powietrza, z kolei antywzorcem
– wartoĂci maksymalne emisji zanieczyszczeñ powietrza. Wówczas kolejno moĝliwe
jest obliczenie odlegïoĂci euklidesowej od
wzorca oraz antywzorca oraz wyniku wydajnoĂci (9–11) (Hwang i Yoon, 1981):
0, 5

S +i = = / ^ Vij - V +j h2 G
m

(9)

j= 1

0, 5

S i- = = / ^ Vij - V -j h2 G
m

(10)

j= 1

Pi =

S iS i+ + S i-

(11)

gdzie:
Pi – wynik wydajnoĂci,
Vij – wartoĂÊ z waĝonej macierzy znormalizowanej dla poszczególnych emisji zanieczyszczeñ powietrza,
V +j – wartoĂÊ wzorca odpowiadajÈca danej
emisji zanieczyszczeñ powietrza wytwarzanej przez zakïad szczególnie uciÈĝliwy dla
czystoĂci powietrza wedïug sekcji PKD,
V -j – wartoĂÊ antywzorca odpowiadajÈca danej emisji zanieczyszczeñ powietrza
wytwarzanej przez zakïad szczególnie
uciÈĝliwy dla czystoĂci powietrza wedïug
sekcji PKD.
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Na podstawie wyniku wydajnoĂci moĝliwe jest stworzenie rankingu zakïadów
szczególnie uciÈĝliwych dla czystoĂci powietrza wedïug sekcji PKD. WartoĂÊ maksymalna wyniku wydajnoĂci Pi oznacza przy
tym zakïad wedïug sekcji PKD, majÈcy najwiÚkszy wypïyw na zanieczyszczenie czystoĂci powietrza z jednoczesnym uwzglÚdnieniem wielkoĂci i szkodliwoĂci wytwarzanych
emisji.

4. Wyniki
Na podstawie aktualnych danych statystycznych z Gïównego UrzÚdu Statystycznego (GUS) (Ochrona Ărodowiska, 2019)
zestawiono emisje zanieczyszczeñ w przypadku zakïadów szczególnie uciÈĝliwych
dla czystoĂci powietrza wedïug sekcji PKD
w 2018 roku (tabela 2).

Tabela 2. Zestawienie emisji zanieczyszczeñ powietrza – zakïady szczególnie uciÈĝliwe dla czystoĂci
powietrza wedïug sekcji PKD w 2018 roku

Emisje zanieczyszczeñ
pyïowe

gazowe
w tym

Wyszczególnienie

ogóïem

dwutlenek
siarki

31,8

217,3

tlenek wÚgla

dwutlenek
wÚgla

w tysiÈcach ton
Ogóïem

327,4

213 214,2

Górnictwo i wydobywanie

1,3

1,3

1,2

796,3

Przetwórstwo przemysïowe

16,5

49,0

258,6

59 967,4

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiÚ
elektrycznÈ, gaz, parÚ wodnÈ, gorÈcÈ wodÚ

12,8

164,3

61,8

149 624,9

1,2

2,7

5,8

2 825,6

Pozostaïe sekcje

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: Ochrona Ărodowiska 2019 (2019).

W sposób subiektywny dokonano oceny
szkodliwoĂci wybranych do analizy emisji
za pomocÈ rozmytej skali Saaty’ego bazu-

jÈcej na trójkÈtnych liczbach rozmytych
(tabelab3).

Tabela 3. Ocena szkodliwoĂci emisji za pomocÈ rozmytej skali Saaty’ego

Klasyczna
skala Saaty’ego

Symbol kategorii emisji

Skala rozmyta bazujÈca
Opis ocen
na trójkÈtnych liczbach
w skali Saaty’ego
rozmytych

Tlenek wÚgla

5

(3, 5, 7)

waĝniejszy

Dwutlenek wÚgla

7

(5, 7, 9)

znacznie
waĝniejszy

Emisje zanieczyszczeñ pyïowych

3

(1, 3, 5)

niewiele
waĝniejszy

Dwutlenek siarki

5

(3, 5, 7)

waĝniejszy

½ródïo: opracowanie wïasne.

Wydziaï ZarzÈdzania UW
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Tabela 4 przedstawia macierz porównañ
parami szkodliwoĂci emisji badanych typów

emisji zanieczyszczeñ powietrza.

Tabela 4. Macierz porównañ parami badanych typów emisji zanieczyszczeñ powietrza

Macierz porównañ
parami emisji zakïadów Tlenek wÚgla Dwutlenek wÚgla
wg sekcji PDK

Emisje
zanieczyszczeñ
pyïowych

Dwutlenek siarki

Tlenek wÚgla

1, 1, 1

1/7, 1/5, 1/3

3, 5, 7

1, 1, 1

Dwutlenek wÚgla

3, 5, 7

1, 1, 1

5, 7, 9

3, 5, 7

1/7, 1/5, 1/3

1/9, 1/7, 1/5

1, 1, 1

1/7, 1/5, 1/3

1, 1, 1

1/7, 1/5, 1/3

3, 5, 7

1, 1, 1

Emisje zanieczyszczeñ
pyïowych
Dwutlenek siarki
½ródïo: opracowanie wïasne.

Z kolei tabela 5 przedstawia wyniki
obliczeñ z metodÈ FAHP cechy syntetycznej przeprowadzonych na podstawie ocen
zbmacierzy porównañ parami szkodliwoĂci

wytwarzanych emisji przez zakïady szczególnie uciÈĝliwie dla czystoĂci powietrza
wedïug sekcji PKD.

Tabela 5. Wyniki obliczeñ wartoĂci cechy syntetycznej (syntetycznego miernika rozwoju) szkodliwoĂci
emisji wytwarzanych przez zakïady szczególnie uciÈĝliwe dla czystoĂci powietrza wedïug sekcji PKD

Rodzaj emisji wytwarzanej przez zakïady
szczególnie uciÈĝliwe dla czystoĂci
powietrza wg sekcji PKD

m

m

m

/ lj

/ mj

/ uj

j= 1

j= 1

j= 1

Tlenek wÚgla

S1

S2

S3

5,14

7,20

9,33

0,10

0,20

0,38

12,00

18,00

24,00

0,24

0,49

0,98

Emisje zanieczyszczeñ pyïowych

2,25

4,34

6,53

0,05

0,12

0,27

Dwutlenek siarki

5,14

7,20

9,33

0,10

0,20

0,38

24,54

36,74

49,20

–

–

–

0,02

0,03

0,04

–

–

–

Dwutlenek wÚgla

m

/ M gij
j= 1

=/
n

-1

/ M gij G
m

i= 1 j= 1

½ródïo: opracowanie wïasne.

Wyniki z obliczonego stopnia moĝliwoĂci, wartoĂci minimalne i utworzony z nich
wektor analizowanych rodzajów szkodliwoĂci emisji wytwarzanych przez sekcje zakïa-
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dów szczególnie uciÈĝliwych dla czystoĂci
powietrza wedïug sekcji PKD przedstawia
tabela 6.
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Tabela 6. Wyniki obliczeñ stopnia moĝliwoĂci oraz wartoĂci minimalne porównañ szkodliwoĂci emisji wytwarzanych
przez zakïady szczególnie uciÈĝliwe dla czystoĂci powietrza wedïug sekcji PKD

Wyniki obliczeñ stopnia moĝliwoĂci

WartoĂci minimalne porównañ parami

tlenek wÚgla i dwutlenek wÚgla

0,32

tlenek wÚgla i emisje zanieczyszczeñ pyïowych

1,00

tlenek wÚgla i dwutlenek siarki

1,00

dwutlenek wÚgla i tlenek wÚgla

1,00

dwutlenek wÚgla i emisje zanieczyszczeñ pyïowych

1,00

dwutlenek wÚgla i dwutlenek siarki

1,00

emisje zanieczyszczeñ pyïowych i tlenek wÚgla

0,68

emisje zanieczyszczeñ pyïowych i dwutlenek wÚgla

0,92

emisje zanieczyszczeñ pyïowych i dwutlenek siarki

0,68

dwutlenek siarki i tlenek wÚgla

1,00

dwutlenek siarki i dwutlenek wÚgla

0,32

dwutlenek siarki i emisje zanieczyszczeñ pyïowych

1,00

W

minimalna wartoĂÊ porównania
tlenku wÚgla z pozostaïymi
szkodliwymi emisjami

min1 = 0,32

minimalna wartoĂÊ porównania
dwutlenku wÚgla z pozostaïymi
szkodliwymi emisjami

min2 = 1,00

minimalna wartoĂÊ porównania
emisji zanieczyszczeñ pyïowych
min3 = 0,68
z pozostaïymi szkodliwymi emisjami
minimalna wartoĂÊ porównania
dwutlenku siarki z pozostaïymi
szkodliwymi emisjami

min4 = 0,32

0,32; 1,00; 0,68; 0,32

½ródïo: opracowanie wïasne.

Wyniki znormalizowanych wartoĂci
wspóïczynników waĝonych oraz ranking
analizowanych rodzajów szkodliwoĂci
emisji wytwarzanych przez sekcje zakïa-

dów szczególnie uciÈĝliwych dla czystoĂci
powietrza wedïug sekcji PKD przedstawia
tabela 7.

Tabela 7. Wyniki znormalizowanych wartoĂci wspóïczynników waĝonych dla szkodliwoĂci emisji wytwarzanych przez zakïady szczególnie uciÈĝliwe dla czystoĂci powietrza wedïug sekcji PKD

Rodzaj emisji wytwarzanej przez zakïady szczególnie uciÈĝliwe
dla czystoĂci powietrza wg sekcji PKD
Tlenek wÚgla

WartoĂÊ
znormalizowana

Ranking

0,43

1

Dwutlenek wÚgla

0,14

3

Emisje zanieczyszczeñ pyïowych

0,29

2

Dwutlenek siarki

0,14

3

½ródïo: opracowanie wïasne.

Wyniki wykazaïy, ĝe tlenek wÚgla zajmuje pierwszÈ pozycjÚ w rankingu z wagÈ
równÈ 0,43. Kolejno sÈ to emisje zanieczyszczeñ pyïowych (waga 0,29), nastÚpnie
dwutlenek wÚgla oraz dwutlenek siarki
zb wagÈ 0,14. Dodatkowo, zbadano zgodnoĂÊ macierzy porównañ, uzyskujÈc wartoĂÊ
wskaěnika CR = 0, co Ăwiadczy o zgodnoĂci
macierzy porównañ.

Wydziaï ZarzÈdzania UW

Kolejno przeprowadzono analizÚ za
pomocÈ metody TOPSIS, która dotyczyïa
szkodliwoĂci i wielkoĂci emisji wytwarzanych przez zakïady szczególnie uciÈĝliwe
dla czystoĂci powietrza wedïug sekcji PKD.
Wyniki obliczonego wektora znormalizowanego oraz utworzone przeksztaïcenie
normalizacyjne przedstawia tabela 8.
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Tabela 8. Wyniki obliczonego wektora znormalizowanego oraz utworzone przeksztaïcenie normalizacyjne dla emisji zanieczyszczeñ powietrza

emisje
zanieczyszczeñ
pyïowych

dwutlenek siarki

tlenek wÚgla

dwutlenek wÚgla

20,96

171,48

265,95

161221,33

emisje
zanieczyszczeñ
pyïowych

dwutlenek siarki

tlenek wÚgla

dwutlenek wÚgla

Górnictwo i wydobywanie

0,06

0,01

0,00

0,00

Przetwórstwo przemysïowe

0,79

0,29

0,97

0,37

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiÚ
elektrycznÈ, gaz, parÚ wodnÈ, gorÈcÈ wodÚ

0,61

0,96

0,23

0,93

Pozostaïe sekcje

0,06

0,02

0,02

0,02

WartoĂci wektora znormalizowanego emisji
wytwarzanej przez zakïady
szczególnie uciÈĝliwe dla czystoĂci powietrza
wg sekcji PKD
Macierz znormalizowana wartoĂci uzyskanych
dla emisji zanieczyszczeñ powietrza

½ródïo: opracowanie wïasne.

WaĝonÈ macierz znormalizowanÈ dla
emisji zanieczyszczeñ i odlegïoĂci euklidesowe od wzorca ^ V +j h oraz antywzorca ^ V -j h ,

a takĝe ranking zakïadów szczególnie uciÈĝliwych dla czystoĂci powietrza wedïug sekcji
PKD przedstawia tabela 9.

Tabela 9. Wyniki obliczeñ waĝonej macierzy znormalizowanej oraz ranking zakïadów szczególnie uciÈĝliwych dla czystoĂci
powietrza wedïug sekcji PKD

wartoĂci wag znormalizowanych dla szkodliwoĂci badanych
emisji (wagi uzyskane z FAHP)
waĝona macierz znormalizowana emisje zanieczyszczeñ
pyïowych
0,29

dwutlenek
siarki

tlenek wÚgla

dwutlenek
wÚgla

0,14

0,43

0,14

Pi

Ranking

Górnictwo i wydobywanie

0,02

0,00

0,00

0,00

0,98

1

Przetwórstwo przemysïowe

0,23

0,04

0,42

0,05

0,77

3

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energiÚ elektrycznÈ, gaz,
parÚ wodnÈ, gorÈcÈ wodÚ

0,18

0,13

0,10

0,13

0,87

2

Pozostaïe sekcje

0,02

0,00

0,01

0,00

0,98

1

0,06

0,01

0,00

0,00

–

–

0,79

0,96

0,97

0,93

–

–

^V

+
j h

^ V -j h
½ródïo: opracowanie wïasne.

Wyniki z obliczeñ technikÈ FAHP oraz
metodÈ TOPSIS wykazaïy, ĝe po jednoczesnym uwzglÚdnieniu wielkoĂci oraz
szkodliwoĂci emisji najwiÚkszy wpïyw na
zanieczyszczenie czystoĂci powietrza majÈ
zakïady wedïug sekcji PKD, tj.: górnictwo ib wydobywanie oraz pozostaïe sekcje.
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Naleĝy jednak mieÊ na uwadze, ĝe ocena
szkodliwoĂci badanych typów emisji zanieczyszczeñ zostaïa przeprowadzona w sposób subiektywny, dlatego teĝ uzyskane
wyniki w zaleĝnoĂci od przyznanych ocen
szkodliwoĂci mogÈ siÚ róĝniÊ.
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5. Dyskusja
Dodatkowo dokonano oceny wraĝliwoĂci wykorzystanej techniki FAHP i metody
TOPSIS w ramach moĝliwoĂci przeprowadzenia analizy emisji zanieczyszczeñ
uwzglÚdniajÈcej zarówno wielkoĂÊ wytwarzanych emisji, jak i stopieñ ich szkodliwoĂci, przez zakïady szczególnie uciÈĝliwe dla czystoĂci powietrza wedïug sekcji
PKD w 2018 roku. W tym celu zaïoĝono
zmianÚ wartoĂci wagi uzyskanej dla tlenku
wÚgla z wartoĂci 0,43 na wartoĂÊ 0,12.
Wówczas waga dla dwutlenku wÚgla oraz
dwutlenku siarki wyniosïa 0,24; z kolei
dla emisji zanieczyszczeñ pyïowych waga
byïa równa 0,40. Po zmianie wartoĂci wag
dla poszczególnych emisji zanieczyszczeñ
moĝliwe byïo wywnioskowanie, ĝe nadal
najwiÚkszy wpïyw na zanieczyszczenie czystoĂci powietrza majÈ zakïady wedïug sekcji
PKD, tj.: „Górnictwo i wydobywanie oraz
pozostaïe sekcje” (miejsce pierwsze w rankingu, z wynikiem wydajnoĂci Pi = 0,98).
W przypadku sekcji zakïadu wedïug PKD,
tj.: „Przetwórstwo przemysïowe”, uzyskano
wynik wydajnoĂci Pi = 0,84, a wiÚc wartoĂÊ
ta wzrosïa o 0,7. Dlatego teĝ zakïad ten
uplasowaï siÚ na drugim miejscu w rankingu. Z kolei dla sekcji zakïadu wedïug
PKD, tj.: „Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energiÚ elektrycznÈ, gaz, parÚ wodnÈ,
gorÈcÈ wodÚ”, uzyskano wynik wydajnoĂci mniejszy o 0,7 od uprzedniego, a wiÚc
Pib=b0,80. DziÚki temu zakïad ten uplasowaï
siÚ na trzecim miejscu w rankingu. Dlatego
teĝ wywnioskowano, ĝe zmiana wartoĂci
wag emisji zanieczyszczeñ miaïa najwiÚkszy wpïyw na zakïady wedïug sekcji PKD
tj.: „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiÚ elektrycznÈ, gaz, parÚ wodnÈ, gorÈcÈ
wodÚ” oraz „Przetwórstwo przemysïowe”.
Zakïada siÚ przeprowadzenie wb kolejnych
badaniach dalszych analiz, które bÚdÈ prowadziïy do okreĂlenia najbardziej istotnych
emisji zanieczyszczeñ wytwarzanych przez
zakïady szczególnie uciÈĝliwe dla czystoĂci
powietrza wedïug sekcji PKD.

6. Wnioski
Nieustannie zachodzÈce zmiany w emisji gazów cieplarnianych generujÈ potrzebÚ
analiz poszczególnych emisje z uwzglÚdnieniem nie tylko wielkoĂci ich produkcji, ale
takĝe ich szkodliwoĂci. Przeprowadzanie
tych analiz w efektywny sposób przyczynia
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siÚ do usprawnienia procesu decyzyjnego
w ramach dziaïañ zwiÈzanych z redukowaniem tych emisji. Dlatego teĝ celem
autorów artykuïu byïo zaproponowanie
wykorzystania techniki do analizy emisji
zanieczyszczeñ, która uwzglÚdni jednoczeĂnie wielkoĂÊ oraz szkodliwoĂÊ wytwarzanych emisji. TechnikÈ tÈ jest rozmyty
analityczny proces hierarchiczny (ang.
fuzzy analytic hierarchy process, FAHP)
oraz metoda, w której dane dotyczÈce
wielkoĂci wytwarzanych emisji stanowiïy
punkt odniesienia do przeprowadzonych
porównañ. Z tego wzglÚdu proponowanÈ
technikÚ przetestowano na aktualnie najnowszych dostÚpnych danych statystycznych Gïównego UrzÚdu Statystycznego
(GUS) dotyczÈcych emisji zanieczyszczeñ
powietrza w Polsce w 2018 roku. Celem
przetestowania proponowanej techniki byïo
okreĂlenie, który zakïad, szczególnie uciÈĝliwy dla czystoĂci powietrza wedïug sekcji
PDK, ma najwiÚkszy wpïyw na zanieczyszczenie czystoĂci powietrza zbjednoczesnym
uwzglÚdnieniem wielkoĂci i szkodliwoĂci
wytwarzanych emisji.
BazujÈc na danych z GUS, dokonano
subiektywnej oceny wielkoĂci emisji wytwarzanych przez zakïady szczególnie uciÈĝliwe dla czystoĂci powietrza wedïug sekcji
PDK, wykorzystujÈc przy tym stosowanÈ
w FAHP rozmytÈ skalÚ Saaty’ego. Z kolei
wykorzystujÈc metodÚ TOPSIS, zintegrowano uzyskane wagi z wartoĂciami rzeczywistymi danych dotyczÈcych zanieczyszczeñ
powietrza wytwarzanych przez zakïady
szczególnie uciÈĝliwe dla czystoĂci powietrza wedïug sekcji PKD. Zintegrowanie
wielkoĂci i szkodliwoĂci emisji pozwoliïo
wskazaÊ, który z analizowanych zakïadów
ma najwiÚkszy wpïyw na zanieczyszczenie
czystoĂci powietrza. Byï to zakïad wg sekcji PKD, tj.: górnictwo i wydobywanie oraz
pozostaïe sekcje.
Wykazano, ĝe za pomocÈ proponowanej techniki FAHP oraz metody TOPSIS
moĝliwe jest dokonanie analizy emisji
zanieczyszczeñ uwzglÚdniajÈcej zarówno
wielkoĂÊ wytwarzanych emisji, jak i stopieñ
ich szkodliwoĂci. Dodatkowo, w ramach
testu, wykazano, ĝe moĝliwe byïo wskazanie zakïadu wedïug sekcji PKD, który
najbardziej oddziaïuje na zanieczyszczenie
czystoĂci powietrza z uwzglÚdnieniem jednoczeĂnie wielkoĂci i szkodliwoĂci wytwarzanych emisji. Ze wzglÚdu na zastosowanÈ
w proponowanej metodzie FAHP, rozmytÈ
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skalÚ bazujÈcÈ na trójkÈtnych liczbach
rozmytych, moĝliwe byïo zredukowanie
zb natury problematycznej do oszacowania
ibjednoznacznego zdefiniowania szkodliwoĂci emisji. Wyniki z tej analizy mogÈ byÊ
jednak róĝne, co wynika przede wszystkim
z moĝliwoĂci przyznania róĝnych ocen szkodliwoĂci analizowanych emisji, aczkolwiek,
mimo to, proponowana technika okazaïa
siÚ skuteczna w analizach emisji zanieczyszczeñ. Dlatego teĝ moĝe stanowiÊ efektywnÈ
technikÚ proĂrodowiskowÈ do analizy róĝnego rodzaju emisji. Za jej pomocÈ moĝliwe jest podejmowanie adekwatnych dziaïañ w ramach ograniczania emisji, w tym
dwutlenku wÚgla, którego redukcja, jak
wskazano, jest aktualnym problemem na
skalÚ globalnÈ.

Hwang, C.L. i Yoon, K. (1981). Multiple attribute
decision making: methods and applications: a stateof-the-art survey, Springer.
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