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1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK 

Eddigi tanulmányok kimutatták, hogy a felhőzet globális nettó hatásaként a Föld sugárzási 

energiamérlege 10
 
−

 
20 W/m

2
-rel csökken (Oreopoulos és Rossow, 2011). Különösen fontos a 

stratocumulus felhőknek a hosszúhullámú sugárzásra gyakorolt hatása, mivel ezek a felhők a 

sarkvidékek közelében, valamint a közepes földrajzi szélességeken nagy gyakorisággal fordulnak 

elő, és viszonylag nagy területet fednek le (Christensen et al., 2013). A stratocumulus felhőkben 

lévő vízcseppek és a hosszúhullámú sugárzás kölcsönhatása a felhők tetején erőteljes hűlést 

eredményez, amely befolyásolja a felhő makroszinoptikus fejlődését (Wood, 2012), élettartamát 

(Petters et al., 2012), sőt a csapadékképződést is (Rasmussen et al., 2002).  

A numerikus előrejelző modellekben a vízcseppek viselkedését leíró mikrofizikai parametrizáció 

javításának gyakori módja az ún. részletes bin-sémák használata (Geresdi, 1998). A bin 

mikrofizikai sémák a felhőket alkotó részecskéket méretük alapján intervallumokba sorolják, és 

ezek mindegyikében meghatározzák a részecskék számát és keverési arányát. A bin mikrofizikai 

sémák nagy előnye, hogy – szemben a napjainkban elterjedt ún. bulk sémákkal – nincs szükség 

semmilyen, gyakran önkényes feltételezésre a részecskék méret szerinti eloszlását illetően. A 

sugárzás terjedését is pontosabban lehet meghatározni, ha a felhőket alkotó vízcseppek 

hosszúhullámú sugárzásra vonatkoztatott gyengülési együtthatóját bin mikrofizikai sémára 

alapozva határozzák meg (Harrington és Olsson, 2001).  

A doktori munka keretében elvégzett kutatás céljai a következők voltak:  

(i) új módszer kidolgozása, amely a stratocumulus felhőknek a hosszúhullámú sugárzásra 

vonatkozó gyengülési együtthatóját egy általánosan elterjedt bin mikrofizikai séma által 

szolgáltatott méret-szerinti vízcsepp-eloszlásra alapozva számolja ki (azaz egy ún. bin sugárzási 

séma kifejlesztése vízfelhők esetére); 

(ii) a kidolgozott új bin módszer, és egy elterjedten alkalmazott bulk módszer által számított 

hosszúhullámú, vízcseppekre vonatkozó gyengülési együtthatók összehasonlítása a hullámhossz 

függvényében, illetve annak megállapítása, hogy a sugárzási profilok, valamint a felszíni 

sugárzás-egyenleg mennyire függenek az alkalmazott sugárzási sémától; 

(iii) kétdimenziós, stratocumulus vízfelhők esetén tapasztalható felhőtető hűlési, illetve felhőalap 

melegedési sebességek vizsgálata bulk, illetve bin sugárzási séma esetén, valamint ezek 

mikrofizikai struktúrától való függésének bemutatása;  
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(iv) az új bin sugárzási séma által számított felhőtető hűlési és felhőalap melegedési sebességek 

összehasonlítása a szakmai irodalomban elérhető, stratocumulus felhőkre vonatkozó mérési 

adatokkal és modellezési eredményekkel. 

 

2. ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

A bin-ekben való méret szerinti eloszlást egy egyenessel írtam le, melynek két paramétere a bin-

ben lévő koncentráció és a keverési arány ismeretében volt számítható (Tzivion et al., 1987,  

Geresdi et al., 2014). A hullámhossztól függő gyengülési hatékonyság meghatározásához a 

Lorentz-Mie elmélet helyett az egyszerűsített Modified Anomalous Diffraction Theory-t (MADT, 

módosított atipikus fénytörési elmélet) alkalmaztam (Mitchell, 2000), amely 10%-os 

bizonytalanságú közelítő módszer, az elektromágneses sugárzás terjedésének leírásán alapul. 

Mivel az időjárás-előrejelző modellek hullámhossz-tartományokra vonatkozóan számítják ki a 

sugárzási gyengülési együtthatót, ennek meghatározásához a vízcseppek tömege (mérete) szerinti 

és a sugárzás hullámhossza szerinti integrálást is el kellett végeznem. Így az integrálás 

eredményeként előálltak a méret-intervallumok és a hullámhossz-tartományok által 

meghatározott kétdimenziós mátrix tagjai (azaz új bin sugárzási séma elemei), amelyek 

segítségével a bin mikrofizikai séma (a bin-ekben lévő eloszlás) paraméterei ismeretében a 

hosszúhullámú gyengülési együttható tetszőleges vízfelhő esetében könnyen számolható volt.  

A sugárzási fluxusok és hűlési sebességek meghatározásához a hosszúhullámú tartományra 

vonatkozó gyors sugárzás-átviteli modell (Rapid Radiative Transfer Model for the Longwave 

Radiation, RRTM) numerikus előrejelző számításokra optimalizált változatát (RRTMG LW)  

(Iacono, 2011) alkalmaztam, amely a hosszúhullámú spektrumot 16 intervallumra osztja fel aszerint, 

hogy a légköri gázok főbb elnyelési tartományai hova esnek (Clough et al., 2005). A modell 

egyszerűsített sugárzás-átviteli egyenletekkel dolgozik, de a felhős esetekben is nagy pontosságú, a 

fluxusok tekintetében 5%-on belüli eredményeket ad (Mlawer et al., 1997).  

Az RRTMG LW sugárzás-átviteli modellben alkalmazott bulk sugárzási séma 

(Hu és Stamnes, 1993) képezte alapját a kutató munka során kifejlesztett bin sugárzási sémával 

való összehasonlításnak. Ebben a bulk sémában a folyékony víztartalomtól és az effektív sugártól 

függő közelítő összefüggést vesznek figyelembe a gyengülési együttható meghatározására. A 
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számítások elvégzésekor feltételezik, hogy a vízcseppek méret szerinti eloszlása egy általános 

gamma-függvénnyel írható fel (Stephens et al., 1990). 

 

3. TÉZISEK 

Munkám legfontosabb eredményeit – pontokba szedve – az alábbiakban foglalom össze. 

1. Kifejlesztettem egy részletes mikrofizikai modellre (bin modell) épülő hosszúhullámú 

sugárzás-terjedését leíró bin sugárzási sémát, amellyel tetszőleges vízcsepp-méret eloszlás esetén 

kiszámítható a hosszúhullámú gyengülési együttható. Az új módszert az RRTMG LW sugárzás-

átviteli modellben is alkalmaztam, így először állítottam elő bin mikrofizikai sémán alapuló 

eredményeket ezzel a sugárzási modellel. Az új bin sugárzási séma nem igényel további jelentős 

számítási kapacitást, amennyiben a sugárzás-átviteli modellt alkalmazó időjárás-előrejelző 

numerikus modell már előzetesen meghatározza a bin mikrofizikai séma paramétereit.  

2. Az adott hullámhosszakra számított bin és a bulk hosszúhullámú gyengülési együtthatók 

relatív különbsége általában 20%-nál kisebbre adódott, de a hullámhossz-tartományokra átlagolt 

értékek között kétszeres eltérések is voltak. A különbség nagymértékben függött az effektív 

sugártól, 12 µm-nél nagyobb effektív sugaraknál jelentősen csökkent az eltérés a két séma között. 

A gyengülési együtthatókat különböző folyékony víztartalmak és részecske-koncentrációk esetén 

(Lábó és Geresdi, 2013) hasonlítottam össze.  

 A 12 µm-nél kisebb effektív sugarak esetén a relatív különbség 10-20% közöttinek adódott. Az 

eltérés ennél kisebb volt, ha az effektív sugár 12 µm-nél nagyobb értéket vett fel; és 4% alá 

csökkent, ha a hullámhossz is 8 µm-nél kisebb volt. Nagyobb hullámhosszakon a különbség 

általában megnőtt, de általában 20% alatt maradt. Ez alól kivételt képezett a 8
 
–

 
13 µm közötti ún. 

légköri ablak – ahol a vízcseppek elnyelése meghatározó, és a gyengülési együttható hirtelen 

változik–, itt nagyobb eltérés (40%) is előfordult. 

 Az adott hullámhosszakra kiszámított gyengülési együtthatókkal ellentétben, az RRTMG LW 

sugárzás-átviteli modell hullámhossz-tartományaira átlagolt gyengülési együtthatók közül a 

bin értékek voltak a nagyobbak. Ezt a bulk módszer megváltozása magyarázhatja, amelyet 

azonban nem dokumentáltak. A fentiekkel összhangban az összes vizsgált folyékony 

víztartalmú és részecske-koncentrációjú felhőrétegre végzett számítás során azt tapasztaltam, 

hogy a rétegen áthaladó bin sugárzási profil meredekebben kezdett el csökkenni.  
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3. Kizárólag a vízcseppek teljes sugárzásegyenlegre gyakorolt hatását vizsgálva a két séma 

közötti különbség markánsan jelent meg. Egy 100 m vastag réteg aljánál, a ködre jellemző 

folyékony-víztartalom (LWC) értékeknél 45
 
−

 
75 W/m

2
-rel volt nagyobb a nettó sugárzásegyenleg 

a bulk séma esetén. A vízgőz és szén-dioxid hatásának figyelembe vétele jelentősen csökkentette 

ezt a különbséget, de még így is 14
 
−

 
20 W/m

2
 volt a differencia, amely azonos nagyságrendű a 

szárazföld feletti felhők esetén a felszínt érő hosszúhullámú sugárzás mérési adatainak jelenlegi 

bizonytalanságaival (Choi et al., 2008). Nagyobb, inkább a gomolyos felhőkre jellemző 

folyékony víztartalom (LWC
 
=

 
10

-3
 kg/m

3
) esetén nem volt jelentős eltérés a két séma által számolt 

eredmények között.  

 A két séma által számított sugárzási egyenleg közötti differencia csak a közepes folyékony 

víztartalom értékeknél függött a vízcseppek koncentrációjától. A legnagyobb különbség 

mindig a középső hullámhossz-sávokban, 10
 
−

 
12 µm környékén alakult ki. A vízcseppek 

mellett a szén-dioxid és a vízgőz elnyelését is figyelembe véve a 7,19 µm alatti, illetve a 

14,3 µm feletti hullámhossz-tartományban közel nullára csökkent a két séma közötti 

különbség a légköri abszorbensek jelenléte miatt.  

4. Idealizált felhős és ködös 1D-s eseteket vizsgálva, a sugárzási fluxusok profiljai között 

közvetlenül a felhő teteje alatt kb. 20 m-rel tapasztaltam a legnagyobb nettó különbséget (közel 

25 W/m
2
). Köd esetében a két séma között a felszínen volt maximális a különbség (kb. 10 W/m

2
), 

amelyet a vízcseppek koncentrációja nem befolyásolt jelentősen. Ugyanakkor a felhőknél az eltérés 

már nagyobb mértékben függött a vízcsepp koncentrációjától. A vízcseppek méret szerinti eloszlását 

ezekben az idealizált esetekben mind a két mikrofizikai sémában gamma-eloszlással írtam le. 

 Az irodalmi adatokkal összhangban mind a bin, mind a bulk sugárzási sémában a felhő 

jelenléte a lefelé menő fluxust sokkal nagyobb mértékben módosította a felhőtetőnél, mint a 

felfelé haladó fluxust a felhő aljánál (Bergot et al., 2007). A ködön belüli nettó sugárzás a 

felhővel ellentétben nem vált 0-vá, mert a ködben a felhőénél jóval kisebb a folyékony 

víztartalom.  

 A bin sugárzási séma alkalmazásakor a nettó sugárzásegyenleg közel 0-ra csökkent a felhő 

belsejében, amelynek eredményeként a bin modell közel kétszer nagyobb hűlési sebességet 

eredményezett a felhő tetején, mint a bulk sugárzási modell.   

5. A 2D-s stacionárius felhőmodellel olyan eredményeket állítottam elő, ahol a vízcseppek 

méret szerinti eloszlását egy részletes bin mikrofizikai sémával számoltam (Geresdi., 2004), a 
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bulk közelítések közül pedig kétféle közelítést is alkalmaztam (egy-, illetve kétmomentumos bulk 

mikrofizikai séma). Az ezekre épülő egy- és kétmomentumos, illetve bin sugárzási sémával 

meghatároztam a hosszúhullámú sugárzási fluxusokat, és melegedési (hűlési) sebességeket. 

Megállapítottam, hogy a kétmomentumos bulk mikrofizikai séma a méret szerinti eloszlásra 

pontosabb illesztést ad, mint az egymomentumos bulk séma, de a hűlési sebességek tekintetében 

elhanyagolhatóak az illesztett gamma-függvény alakjából adódó különbségek a két bulk módszer 

között. A bin és a bulk módszerek által meghatározott sugárzási profilok között azonban jelentős 

eltérés volt, ami főként a gyengülési együtthatók kiszámításának módja közötti alapvető 

különbséggel magyarázható, nem pedig a bin és bulk méret szerintei eloszlások effektív 

sugarainak különbségével.  

 Míg a felhő belsejében a bin és a bulk mikrofizikai sémák által számolt, valamint a két bulk 

mikrofizikai séma által számított effektív sugarak közötti korreláció 1-hez közeli érték volt, 

addig a bin és a bulk sugárzási sémák által meghatározott sugárzási profil jelentősen eltért. A 

felhő szélén a sémák által számított effektív sugarak közötti korreláció jóval gyengébb volt 

(0,6 körüli érték). 

6. A 2D-s stacionárius felhőmodellel modellezett felhő aljánál tapasztalható melegedési 

sebességek tekintetében a három módszer közül a bin sugárzási séma adta a legnagyobb, a 

mérésekkel összhangban lévő értékeket (Larson et al., 2007). Ugyanígy a felhő tetején a 

legnagyobb hűlési sebességet is a bin sémával kaptam, a relatív különbség a bulk módszerekhez 

képest 70
 
−

 
80% volt. Továbbá a bin sugárzási séma a felhőtetőn keskenyebb rétegben 

eredményezett hűlést, mint a bulk sugárzási sémák. 

 A bin sugárzási séma adta a legnagyobb hűlési sebességet a felhő tetején mind a feláramlási 

csatornában ((−14,2) K/h), mind pedig a felhő szélénél ((−5,0) K/h). A felhő szélénél mind a 

három módszer vastagabb vertikális rétegben eredményezett felhőalap melegedést és 

felhőtető hűlést, mint a felhő közepénél. 

 Nem várt módon a bin sugárzási sémával számolt sugárzási profilokhoz az egymomentumos 

bulk sugárzási séma eredményei álltak közelebb. Tehát a kétmomentumos sugárzási sémának 

csak akkor lehet előnye, ha a numerikus modellben a mikrofizikai folyamatok is az 

egymomentumos helyett kétmomentumos mikrofizikai modell segítségével kerülnek 

meghatározásra (Seiki et al., 2014). 
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7. A 2D-s felhőben lévő kondenzációs magvak koncentrációjának (CCN) értékétől 

függetlenül, a tiszta tengeri (CCN=50 cm
-3

), tengeri (CCN=100 cm
-3

), illetve szárazföld feletti 

(CCN=300 cm
-3

) légtömeg esetében is a három módszer közül a bin séma adta a legnagyobb 

melegedési értékeket a felhő alján, valamint a legnagyobb mértékű hűlést a felhő tetején 

(Lábó és Geresdi, 2015). A CCN koncentráció csökkenésével a bulk sémák közötti relatív 

különbségek csökkentek (20% körüli értékre, ami elhanyagolható volt a bin sémához viszonyított 

állandósult 1,5-2-szeres különbséghez képest). A felhő egészére kiterjedő vizsgálatok azt 

mutatták, hogy mindhárom séma esetében a felhőtetőn tapasztalható hűlési tartomány, és a felhő 

alján kialakuló melegedési réteg vastagsága a CCN koncentráció növekedésével csökkent. 

 A vízcseppek átlagos mérete a CCN=300 cm
-3

-as esetben volt a legkisebb, a sugárzási 

profilok változása is itt volt a legmarkánsabb mind a felhő tetején, mind a felhő aljánál. A 

hűlési sebességek értékei a CCN=300 cm
-3

-as esetben voltak a legnagyobbak a felhő 

közepén (a bin esetén ~(−17,1) K/h, kétmomentumos bulk esetén ~(−12,9) K/h), és a 

szélénél is (a bin esetén ~(−13,3) K/h, bulk esetén ~(−7,5) K/h).  

 A bulk és a bin sémák által számított melegedési (hűlési) sebességek közötti legnagyobb 

különbség a felhőtetőn volt megfigyelhető. Annak a felhőn belüli tartomány térbeli 

kiterjedése, ahol az eltérés jelentős volt, a CCN koncentráció növekedésével csökkent (míg a 

CCN=50 cm
-3

 esetben a felhő területének közel felében meghaladta a 0,4 K/h-t, addig a 

CCN=300 cm
-3

 esetben a különbség csak a felhőtetőhöz közeli 50 m-es rétegben volt jelentős). 

8. A kétdimenziós felhőkre kapott eredményeim összhangban vannak a szakirodalomban 

közölt mérési adatokkal. Ezekben a felhőtető hosszúhullámú hűlési sebesség értéke általában 

(−10)−(−13) K/h között változott (Austin et al., 1995, Koracin et al., 2001), amely legjobban a bin 

sémával kapott (−12,4) K/h értékkel egyezett meg, szemben a két- és az egymomentumos 

sugárzási sémákkal számított (−7,6) K/h, illetve (−9,4) K/h értékkel. A közvetlen pirgeométeres 

hűlési sebesség méréseket – amelyek a modellezett eredményeknél is alacsonyabbak voltak – a 

bin módszer némileg felülbecsülte. A felhő aljánál tapasztalható melegedési sebességek publikált 

adatokkal való összevetése jelentősebb eltérést adott, de ezeket is a bin sugárzási séma közelítette 

jobban. A felhő tetején a hűlési réteg vastagságát vizsgálva a bin sugárzási séma a mérésekkel 

megegyező (20
 
−

 
50 m-es) réteget eredményezett (Wood, 2012), viszont a bulk sugárzási sémák 

ennek a tartománynak a méretét felülbecsülték. 
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 Mivel a stratocumulus felhők négyötöde az óceánok felett helyezkedik el, a publikált adatok 

nagy része ezekre a területekre vonatkozik (Wood, 2012). Így eredményeiket a CCN=50 cm
-3

 

és CCN=100 cm
-3

-es esetekkel vetettem össze. 

 A felhőtető hosszúhullámú hűlési sebességre publikált eredmények elég széles skálán 

mozogtak. Míg a ’90-es évek előtti szakirodalomban a tenger felett kialakuló rétegfelhők 

tetején pirgeométerrel mért hűlési sebességek értéke (−6) és (−7) K/h között változott 

(Duda et al., 1991), addig később – feltehetően a modellezési módszerek változása miatt – 

ennél jóval nagyobb, maximálisan (−20) K/h-s hűlési sebességet tettek közzé (Chai et al., 2003).  

 A felhőalap melegedési sebességére mind a kétféle sugárzási séma a szakirodalomban 

publikált értékekhez képest lényegesen kisebb értéket adott (a mért 0,5
 
−

 
1,5 K/h értékekhez 

képest a bin séma 0,3 K/h-t, a bulk pedig ennél is kisebb, 0,2 K/h körüli értéket számolt).  

 A tengeri és szárazföld feletti felhőkre vonatkozó eredményeim összehasonlítása jól tükrözte 

azt a szabályszerűséget, mely szerint a nagyobb folyékony víztartalmú felhő tetején nagyobb 

hosszúhullámú hűlési sebességet kapunk (Austin et al., 1995, Chai et al., 2003).  

 

4. KÖVETKEZTETÉSEK 

A felhőzet földi sugárzás-egyenlegre gyakorolt hatásának elemzése (Allan, 2011), valamint a 

stratocumulus felhőkben zajló mikrofizikai folyamatok és a hosszúhullámú sugárzás közötti 

kölcsönhatás modellezése megkívánja a fejlettebb mikrofizikai sémák alkalmazását 

(Ghate et al., 2014). A folyamatok pontosabb közelítését teszi lehetővé a részletes (bin) séma, 

ahol a felhőket alkotó részecskéket méretük alapján intervallumokba (bin-ekbe) sorolják  

(Geresdi et al., 2014). Kutatásaim során egy elterjedt bin mikrofizikára épülő sugárzási sémát 

fejlesztettem ki és építettem be az RRTMG LW hosszúhullámú sugárzás-átviteli modellbe. Az új 

módszer eredményei a numerikus modellekben alkalmazott egyszerűsített, ún. bulk sugárzási 

sémával összhangban vannak a hosszúhullámú gyengülési együtthatók hullámhossz-függését 

tekintve, azonban a ködben és felhőkben kialakuló nettó sugárzási profilok és hosszúhullámú 

felhőtető hűlési sebességek között jelentős eltérések adódtak. Bemutattam, hogy az általam 

kidolgozott új bin sugárzási séma eredményei a tenger feletti felhők esetében a szakirodalomban 

közölt adatokkal jól egyeznek, mivel a felhőalap melegedés mértékét, és a felhőtetőn található 

hűlési réteg vastagságát az általánosan elterjedt bulk módszerekkel szemben jobban közelítik. A 
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kidolgozott módszer újszerűnek tekinthető abban az értelemben, hogy a részletes (bin) modell 

által meghatározott vízcsepp-méret szerinti eloszlásból számítja ki a sugárzási gyengülési 

együtthatókat. Ez a fajta leírás pontosabb közelítését adja a valódi méret-szerinti eloszlásnak, 

mint a bulk sugárzási sémák esetében feltételezett gamma-eloszlás. A kidolgozott bin sugárzási 

séma a numerikus előrejelző modellekben egyszerűen alkalmazható, amikor a numerikus modell 

már a részletes mikrofizikai leírást használja. Az előrejelző modellek kutatási verziói jelenleg is 

tartalmaznak már ilyen részletes mikrofizikai sémát. Kutatási eredményeim végső soron a 

sugárzási profilok pontosabb meghatározását, és az általuk befolyásolt dinamikai és 

termodinamikai folyamatok jobb előrejelzését teszik lehetővé (pl. stratocumulus felhők 

életciklusa, köd kialakulása).   
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