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R – informacje ogólne

➢ R jest językiem programowania oraz

środowiskiem do obliczeń statystycznych

➢ Należy do tzw. wolnego oprogramowania

(ang. free software)

➢ Pozwala na generowanie wyników w formie

graficznej (wykresy)

➢ Znajduje zastosowania m. in. w genetyce,

inżynierii środowiska, analizach

przestrzennych, ekologii

➢ Istnieje wiele pakietów (bibliotek) R

przeznaczonych do analiz danych

w konkretnych obszarach
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http://www.agh.edu.pl/


R – wygląd interfejsu
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Pakiet openair

➢ Pakiet openair zawiera

narzędzia pomocne

w analizach danych

o zanieczyszczeniu

powietrza

atmosferycznego.

➢ Jego autorami są David

Carslaw oraz Karl

Ropkins.

➢ Wersja 2.1-5 jest

dostępna od 31

sierpnia 2017 roku na

stronie internetowej

projektu R.
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Przykładowe funkcje

➢ summaryPlot

➢ cutData

➢ windRose

➢ pollutionRose

➢ percentileRose

➢ polarPlot

➢ polarAnnulus

➢ timePlot

➢ calendarPlot
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➢ timeVariation

➢ trendLevel

➢ scatterPlot

➢ linearRelation



Instalacja pakietu openair

Pakiet openair, podobnie jak inne pakiety, można 

zainstalować na kilka sposobów:

➢ poleceniem install.packages,

➢ poprzez pobranie pakietu ze strony internetowej: 

https://cran.r-project.org/,

➢ poprzez środowisko programistyczne RStudio.
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Instalacja pakietu openair
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Instalacja pakietu openair
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Prezentacja funkcjonalności pakietu 

openair – dane pomiarowe

➢ Dane o stężeniach: benzenu, dwutlenku azotu, pyłu

zawieszonego PM2.5, pyłu zawieszonego PM10 i tlenku węgla

w Krakowie w 2016 roku. Źródło: pomiary automatyczne WIOŚ

w Krakowie (http://monitoring.krakow.pios.gov.pl),

➢ Dane o prędkości i kierunkach wiatru w Krakowie w 2016 roku.

Źródło: pomiary na stacji meteorologicznej WFiIS AGH

(http://meteo.ftj.agh.edu.pl/meteo/).
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summaryPlot
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summaryPlot(prezentacja_dane, na.len = 6, col.data = 

"green", col.trend = "orangered4")



summaryPlot
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summaryPlot(prezentacja_dane, na.len = 6, col.data = 

"green", col.trend = "orangered4", xlab="Miesiąc", 

ylab="Stężenia zanieczyszczeń")



summaryPlot
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summaryPlot(prezentacja_dane, na.len = 6, col.data = 

"green", col.trend = "orangered4", type = "density_plot")



windRose
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windRose(meteo_agh_2016_2, ws = "sm_hour_avg", 

wd = "dm_hour_avg", ws.int = 1)



windRose
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windRose(meteo_agh_2016_

2, ws = "sm_hour_avg", wd = 

"dm_hour_avg", ws.int = 1, 

type = "month")



windRose
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windRose(meteo_agh_2016_2, ws = "sm_hour_avg", 

wd = "dm_hour_avg", ws2 = "sm_hour_max", wd2 = 

"dm_hour_max",  ws.int = 1, breaks = c(0, 1, 2, 3, 12), 

key.position = "right",width = 3)



pollutionRose
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pollutionRose(prezentacja_dane_linear_pollrose, 

pollutant = "pm10", ws = "sm_hour_avg", wd = 

"dm_hour_avg")



linearRelation
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linearRelation(prezentacja_dane_linear, x="no2", 

y="pm10", period ="hour", ylim = c(0,3), cols = "blue")



linearRelation
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linearRelation(prezentacja_dane_linear, x="no2", 

y="pm10", period ="day", ylim = c(-8,8), cols = "red")



linearRelation
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linearRelation(prezentacja_dane_linear, x="no2", 

y="pm10", period ="day.hour", ylim = c(-2,5), cols = 

"purple")



timeVariation
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timeVariation(prezentacja_dane_linear, pollutant = 

c("no2", "pm10"))



timeVariation
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timeVariation(prezentacja_dane_linear, pollutant = c("no2", 

"pm10"), cols = c("darkgreen", "red4"), type = "season")



timeVariation

23

timeVariation(prezentacja_dane_linear, pollutant = "no2", 

statistic = "median", cols = "maroon4")



trendLevel
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trendLevel(prezentacja_dane_linear_pollrose, pollutant = "no2")



trendLevel
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trendLevel(prezentacja_dane_linear_pollrose, pollutant = 

"pm10", y = "sm_hour_avg")



trendLevel
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trendLevel(prezentacja_dane_linear_pollrose, pollutant = 

"pm10", y = "no2")



Bardziej zaawansowane 

możliwości openair

➢ Trajektorie wsteczne – umożliwiają identyfikację

źródeł mas powietrza niosących ze sobą

zanieczyszczenia.

➢ HYSPLIT (ang. Hybrid Single Particle Lagrangian

Integrated Trajectory Model).

➢ Pakiet openair pozwala na importowanie oraz

wyświetlanie trajektorii wstecznych, obliczonych

wcześniej za pomocą modelu HYSPLIT: funkcje
importTraj, trajPlot, trajCluster,

trajLevel.
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Źródła rysunków
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[online] Dostępny w Internecie: https://www.r-project.org/ [Dostęp: 
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➢ https://www.vecteezy.com
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