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Célkitűzés 

 

A levegő szennyezettsége napjaink egyik legsúlyosabb környezeti problémája. A 

környezet- és katasztrófavédelem, valamint a meteorológia kapcsolatának fontos részét 

képezik a légköri terjedési modellek, amelyek segítségével a kibocsátott szennyezőanyagok 

útvonala, fizikai és kémiai átalakulása, valamint kiülepedése szimulálható és előrejelezhető. 

A terjedési modellek a szél által történő advekció, a turbulens diffúzió, valamint az ülepedés 

folyamatait figyelembe véve szimulálják a szennyezőanyag-csóva transzportját. Az 

eredmények – sok esetben maguk a modellek – felhasználási területei a tudományos 

kutatásoktól a döntéshozó és döntéstámogató szerveken keresztül a társadalom egészéig 

terjednek.  

A megfelelő fizikai modell kiválasztása nagyban függ a terjedési probléma méretskálájától. 

Az elmúlt évtizedek nukleáris balesetei hívták fel a figyelmet arra, hogy a légkörbe jutó 

szennyezőanyagok akár hemiszférikus vagy globális skálán is közvetlen egészségügyi 

kockázatokat okozhatnak. A 2011-ben, Japánban történt földrengés és az azt követő 

atomerőműbalesetből származó radioaktív kibocsátás tapasztalatai új lendületet adtak a 

globális terjedési modellek fejlesztésének. Fukushima után a nemzetközi tudományos 

közösség mérési és modellezési munkája révén értékes adatbázis áll rendelkezésre a több 

hetes időtartamban, az egész északi félgömb felett végbement terjedési folyamat leírására. 

Ezt a lehetőséget felismerve, kiegészítve a Fukushimához kötődő modellezési 

tapasztalatokkal és a hazai igényekkel, egy globális skálájú Lagrange-i terjedési modell 

megalkotását tűztük ki célul. Saját fejlesztésű RAPTOR modellünk révén egy új, független 

eszközzel tanulmányozhattuk a Fukushimából származó radionuklidok globális terjedését.  

Az ELTE Meteorológiai Tanszékén a terjedési modellek fejlesztése és alkalmazása 

évtizedes múltra tekint vissza. A Tanszéken létrehozott, regionális skálájú TREX 

(Transport-Exchange) modell kutatási és ipari alkalmazásai során szerzett tapasztalatok 

szolgáltak kiindulópontként a doktori kutatás számára. A felhasználók oldaláról felmerült 

igényeknek megfelelően a modellt alkalmassá tettük globális és regionális meteorológiai 

adatokkal való futtatásra, valamint kiegészítettük egy lokális skálán használható gaussi 

csóvamodellel. A fejlesztés eredményeként néhány kilométertől akár globális skáláig 

használható modellrendszer áll rendelkezésre a légköri terjedési folyamatok szimulációjára.  

  



 

Módszerek 

 

Az egyszerű, lokális skálájú terjedési problémák gyors megoldására egy Gauss-féle 

megközelítést használó modellt készítettünk a pontforrásból származó füstfáklyákra 

vonatkozó szabványos módszer alapján. Stacionárius áramlási és emissziós viszonyokat 

feltételezve a koncentrációmezőt a kibocsátási tömegárammal arányosan, a forrástól 

távolodva egyre szélesedő Gauss-eloszlásként becsüljük. A csóva kiindulási magasságát, az 

effektív kéménymagasságot Briggs módszerével számítjuk. 

A létrehozott RAPTOR Lagrange-i részecskemodell (Lagrangian Particle Dispersion 

Model, LPDM) egyedi részecskék trajektóriáját számítja a légköri advekció és turbulens 

diffúzió figyelembevételével. A térinformatikai szoftverekkel való könnyű integrálhatóság 

érdekében horizontálisan szélesség-hosszúság, vertikálisan z (abszolút) koordináta-rendszert 

használunk. A turbulens mozgásokat a Langevin-egyenlet megoldásán alapuló véletlen 

bolyongásként vesszük figyelembe, a koncentrációmezőt az egyedi részecskék által 

képviselt tömeg térbeli eloszlása (sűrűsége) alapján számítjuk. A planetáris határréteg 

magasságát és a szenzibilis hőáram értékét a meteorológiai adatokat biztosító időjárás-

előrejelző modellből származtatjuk, ezek felhasználásával a turbulencia intenzitásának 

vertikális profilját a Monin–Obukhov-féle hossz alapján becsüljük. A domborzat leírására 

az 1 km felbontású GLOBE adatbázist használjuk.  

A RAPTOR modell elsőrendű módszerrel oldja meg a részecskék mozgására felírt 

közönséges, sztochasztikus differenciálegyenlet-rendszert. A számítási időlépés a 

turbulenciaparametrizáció által számított Lagrange-féle időskála tizede, de legfeljebb a 

felhasználó által beállított minimális érték lehet. Regionális skálán néhány tízezer, globális 

skálán 1–2 millió részecske trajektóriájának kiszámítása szükséges a koncentrációértékek 

becsléséhez. 

 

  



 

Eredmények, következtetések 

 

Doktori munkám eredményei az alábbiakban foglalhatók össze: 

 

1. Egy saját fejlesztésű, lokálistól globális skáláig használható, Lagrange-i szemléletű 

légköri terjedési modellt (RAPTOR) hoztam létre, amit az ETEX (European Tracer 

Experiment) kísérletek mérési adataival összevetve validáltam. A RAPTOR és a 

referenciaként használt más regionális skálájú terjedési modellek közötti különbség 

kisebb, mint a meteorológiai adatok pontosságában rejlő bizonytalanság. A 

terjedési szimulációk fejlesztésének legfontosabb szempontja a bemenő adatként 

felhasznált meteorológiai analízisek és előrejelzések javítása, ezért a kifejlesztett 

modellt alkalmassá tettem számos korszerű, széles körben használt meteorológiai 

modellel való meghajtásra (GFS, ERA-Interim, WRF, ALADIN). 

 

2. Saját fejlesztésű gaussi csóvamodellel a 2003–2015. időszakra vonatkozóan 

vizsgáltam a Budapesti Vegyiművek felhagyott telephelyéről kiporzás és 

kipárolgás útján a levegőbe jutó szennyezés tér- és időbeli eloszlását. Az időjárástól 

(súrlódási sebességtől és hőmérséklettől) függő emisszió döntően befolyásolta a 

szennyezés mértékét, ennek megfelelően a kialakuló szennyezettség tavaszi-nyári, 

illetve nappali maximumot mutatott. Ezt csak kis mértékben tudta ellensúlyozni a 

vertikális légköri átkeveredés hatása. A nagy szélsebességekre érzékeny 

kiporzásból származó emisszió harmada a teljes 13 éves időszak mindössze 3%-át 

kitevő szeles időjárási helyzetekhez volt köthető. Hasonló helyzetekben néhány 

jelentős kibocsátással járó esemény elhárításával lényegesen csökkenthető lenne a 

szabad kiporzásból származó hosszú távú terhelés. 

 

3. A kifejlesztett részecskemodellel vizsgáltam a 2011 őszén, a budapesti Izotóp 

Intézetből kibocsátott radioaktív jód terjedésének útvonalát. A 2011. november  

4-i kibocsátás esetében egy alacsonyszintű inverzióval és erős vertikális 

szélnyírással jellemzett időjárási helyzetet azonosítottam, ami nagy 

bizonytalanságot okozott a terjedési szimulációkban. Több modell összehasonlítása 

során arra a következtetésre jutottam, hogy a sekély inverziós rétegben zajló 

terjedés kimutatása csak online integrált szimulációval volt lehetséges, mivel a 



 

planetáris határréteg magasságát az időjárás-előrejelző modellek jelentősen 

túlbecsülték. A turbulens diffúziót elhanyagoló determinisztikus trajektóriák, 

valamint a felszíni szélmező alapján azonban a modelleredményekben rejlő 

bizonytalanságok a felhasználó számára felismerhetőek voltak. Alacsony szintű 

inverzió és szélnyírás jelenlétében a terjedési modellek eredményeinek értelmezése 

során nem szabad figyelmen kívül hagyni a determinisztikus trajektóriák által 

mutatott útvonalat, illetve az alapvető szinoptikus meteorológiai szempontokat. 

 

4. A kifejlesztett részecskemodellel vizsgáltam a 2011 tavaszán történt fukushimai 

radioaktív kibocsátásból származó izotópok globális légköri terjedésének útvonalát 

és a kialakuló koncentrációkat. A modell eredményeit összevetettem az északi 

félgömb 178 mérőhelyéről származó mérési adatokkal. Globális skálán az érkezési 

idők 1–3 napon, a felszíni csúcskoncentrációk egy nagyságrenden belüli 

előrejelzése volt elérhető, ami megfelel a nemzetközi gyakorlatban használt 

terjedési modellek eredményeinek. Megállapítottam, hogy a bizonytalanság fő 

forrásait a mély konvekció és a radiojód levegőkémiai átalakulásai jelentették. A 

radioaktív jód esetében jelentős szisztematikus alulbecslést tapasztaltunk, ami a 

radioaktív céziumra vonatkozóan nem volt megállapítható. Ugyanezt a jelenséget 

más, független tanulmányok is kimutatták, ami arra utal, hogy a teljes fukushimai 

jódkibocsátás a jelenleg elfogadott emissziós szcenárió által becsült 150 PBq-nél 

magasabb volt.  

 

5. A trajektóriamodell segítségével régiónként jellemeztem a fukushimai eredetű 

radioaktivitás terjedésének útvonalát és az azt meghatározó légköri folyamatokat. 

A zonális futóáramlás (jet stream) gyors, mindössze 3 héten belül lezajló 

hemiszférikus transzportot biztosított. Általánosan megállapítható, hogy globális 

skálájú terjedés esetén a futóáramlás kijelöli a szennyezés által elsőként érintett 

területeket. Nagy jelentőségű kérdés, hogy a távol-keleti régiót a Földet megkerülő 

zonális transzport előtt érte-e közvetlenül Japán felől érkező szennyezés. A 

Fukushimából Délkelet-Ázsiába már korábban bizonyított közvetlen terjedési 

útvonalat saját eredményeim is kimutatták, és támogatják a Kínát elérő korai 

fukushimai transzport lehetőségét is.  
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