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KIVONAT 

 

Az elmúlt évtizedek ipari baleseteinek hatására a terjedési modellek fejlesztése a 

légszennyezés-meteorológia fontos területévé vált. A baleseti kibocsátások mellett az ipari 

termelés normál üzeméből, a közlekedésből, a háztartásokból, valamint a kiporzásból 

származó szennyezőanyagok légköri áthelyeződését a meteorológiai viszonyok ismeretében 

lehet előrejelezni. A légszennyezés méretskálája a lokális jellegű ipari szennyezésektől az 

egész Földön kimutatható nukleáris balesetekig terjed. A különböző skálájú problémák más 

és más modellezési megközelítést igényelnek. 

A doktori kutatás keretében az alapvető célkitűzésem egy saját fejlesztésű, lokálistól 

globális skáláig használható terjedési modellrendszer megalkotása volt. A fejlesztés 

eredménye egy széles körben használható, többféle meteorológiai adatbázis felhasználására 

képes Lagrange-i részecskemodell, amit egy lokális skálájú csóvamodellel egészítettünk ki.  

A részecskemodellel végzett legfontosabb vizsgálatunk a fukushimai nukleáris baleset 

során történt radioaktív emisszió globális terjedésének szimulációja volt. Az északi 

félgömbről rendelkezésre álló mérésekkel összevetve jellemezhettük a modell 

megbízhatóságát, és rekonstruálhattuk az egyes földrajzi régiókban végbemenő terjedési 

folyamatokat.  

A kifejlesztett terjedési modelleket alkalmaztuk a közelmúlt nagy érdeklődést kiváltó hazai 

kibocsátásaira. Csóvamodellünkkel a budapesti Illatos út területéről történő kiporzás hosszú 

távú térbeli eloszlását vizsgáltuk tizenhárom éves időszakot felölelő szimulációkkal. A 

Lagrange-i modellel pedig a 2011 őszén történt budapesti radiojód-kibocsátás kontinentális 

skálájú terjedését vizsgáltuk.  

A gaussi és Lagrange-i modellrendszer lokálistól globális skáláig képes a passzív légköri 

nyomjelzők, vagy egyszerű kémiai folyamatokkal jellemezhető szennyezőanyagok 

terjedésének szimulációjára. A saját forráskód lehetőséget biztosít az egyedi problémákhoz 

való rugalmas alkalmazkodásra és a szoftver integrációjára nagyobb léptékű rendszerekbe. 

A modellfejlesztés során szerzett tapasztalatok a későbbi alkalmazások során alapot 

szolgáltatnak a legmegfelelőbb szimulációs eszköz kiválasztásához és beállításához.  
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ABSTRACT 

 

Atmospheric dispersion models have become important tools for air pollution meteorology 

for the last decades. Based on meteorological data, these models can simulate the 

transmission of pollutants released from accidental or normal industrial processes, traffic 

and households, as well as deflation and evaporation. The scale of the dispersion process can 

range from local air pollution events to globally detectable nuclear accidents. Simulation of 

atmospheric dispersion on different scales requires different modeling approaches. 

The aim of this research is to develop an atmospheric dispersion model applicable on a 

wide range of scales. A regional-to-global scale Lagrangian particle dispersion model and a 

local scale plume model have been developed, which can be used with data from several 

numerical weather prediction systems.  

The main application of the Lagrangian model was the simulation of the global dispersion 

of radionuclides released from the Fukushima Nuclear Power Plant. Measurement data from 

several sites in the Northern Hemisphere provided a resource to validate model results and 

to reconstruct the dispersion process in each region.  

The developed dispersion models have been applied for recent cases in Hungary that 

reached large public interest. Our plume model was used to simulate the long-term spatial 

distribution of deflated industrial dust from the Budapest Chemical Works site for a period 

of thirteen years. Radioiodine release from the Institute of Isotopes in Budapest was 

simulated with our Lagrangian model to reveal model uncertainties in a complex weather 

situation with low-level inversion and wind shear. 

Our Gaussian and Lagrangian models can simulate the dispersion of passive tracers or toxic 

substances with a simple chemical mechanism. Development of the model allows the 

flexible adaptation for special needs of users and its integration into complex decision 

support software. Development and testing provided valuable experience for future 

applications to select and set up the best possible modeling tool for atmospheric dispersion 

problems. 
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BEVEZETÉS 

 

A levegő szennyezettsége napjaink egyik legsúlyosabb környezeti problémája. A növekvő 

termeléssel járó légszennyezés veszélyeit már az ipari forradalom idején felismerték, 

komoly társadalmi és tudományos figyelmet mégis csak a XX. század második felében 

kapott. Az utóbbi évtizedek kutatásainak eredményeként mára sok ismerettel rendelkezünk 

a légkörbe kerülő szennyezőanyagok lokálistól globális skáláig terjedő káros hatásairól és 

azok előrejelzésének módszereiről.  

A környezet- és katasztrófavédelem, valamint a meteorológia kapcsolatának fontos részét 

képezik a légköri terjedési modellek, amelyek segítségével a kibocsátott szennyezőanyagok 

útvonala, kémiai és fizikai átalakulása, valamint kiülepedése követhető nyomon. A terjedési 

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

figyelembe véve szimulálják a szennyezőanyag-csóva transzportját (Hanna, 1982; Holmes 

and Morawska, 2006; Leelőssy et al., 2014). Ezek a szimulációk nagyban támaszkodnak a 

meteorológia tudományára, mivel a nagytérségű időjárást leíró adatokat egy numerikus 

időjárás-előrejelző modell biztosítja (Baklanov et al., 2014). Az eredmények – sok esetben 

maguk a modellek – felhasználási területe ugyanakkor a tudományos kutatásoktól a 

döntéshozó és döntéstámogató szerveken keresztül a társadalom egészéig terjed.  

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 (Steinhauser et al., 2014). A 2011-ben, Japánban történt 

földrengés és az azt követő atomerőműbalesetből származó radioaktív kibocsátás 

tapasztalatai új lendületet adtak a globális terjedési modellek fejlesztésének (Sugiyama et 

al., 2012; Draxler et al., 2015). Fukushima után a nemzetközi tudományos közösség mérési 

és modellezési munkája révén páratlanul értékes adatbázis áll rendelkezésünkre a több hetes 

időtartamban, az egész északi félgömb felett végbement terjedési folyamat leírására (Thakur 

et al., 2013). Ezt a lehetőséget felismerve, kiegészítve a Fukushimához kötődő modellezési 

tapasztalatokkal és a hazai igényekkel, egy saját fejlesztésű globális terjedési modell 

megalkotását tűztük ki célul. Az alkalmazások oldaláról felmerült igényeknek megfelelően 

a modellt alkalmassá tettük globális és regionális meteorológiai adatokkal való futtatásra, 

valamint kiegészítettük egy lokális skálán használható csóvamodellel. A fejlesztés 

eredményeként néhány kilométertől akár globális skáláig egységes informatikai 
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környezetben használható modellrendszer áll rendelkezésre a légköri terjedési folyamatok 

szimulációjára. 

A dolgozat elején rövid áttekintést adunk a légköri terjedési modellek fejlesztésének 

nemzetközi és hazai előzményeiről. Ezt követően a jelenlegi nemzetközi gyakorlatban 

használt modellek főbb típusait és alkalmazási területeit mutatjuk be. A harmadik fejezet a 

saját fejlesztésű szoftver leírását tartalmazza. A modell alkalmazásait lokális, regionális és 

globális skálájú terjedési problémákra csoportosítva mutatjuk be. Ezek közül legjelentősebb 

a fukushimai radioaktív kibocsátás globális skálájú szimulációja, amit a 6. fejezetben 

részletezünk.  
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1. ELŐZMÉNYEK ÉS MOTIVÁCIÓ 

 

A levegő szennyezettsége az emberi történelem kezdetei óta jelen lévő környezeti 

veszélyforrás, ami az ipari forradalom idején vált kiemelkedő fontosságú globális 

problémává (Makra and Brimblecombe, 2004). A levegőminőség kérdése komoly 

tudományos figyelmet a XX. század elején kapott (JAMA, 1905), napjainkban pedig a 

légkörtudományok egyik legaktívabban kutatott területét jelenti. A kutatások fő motivációja 

a környezet- és katasztrófavédelmi döntéshozatal tudományos eredményekkel történő 

alátámasztása, valamint a közvélemény tájékoztatása a környezeti kockázatokról.  

A 4 000, újabb becslések szerint 12 000 áldozatot követelő 1952-es londoni szmog (Bell et 

al., 2003) hatására Európa-szerte megjelentek a levegőminőség-védelmi intézkedések és 

rendeletek. Ezeknek, illetve az ipari szerkezet átalakulásának köszönhetően Európában az 

utóbbi évtizedekben javuló tendencia figyelhető meg a levegő minőségében (Tørseth et al., 

2012). Globálisan azonban a városi légszennyezettség napjainkban minden korábbinál 

súlyosabb problémát jelent; a népességrobbanásnak és a gyors urbanizációnak köszönhetően 

egyre nagyobb mértékben egyre nagyobb tömegeket veszélyeztet. Az ENSZ Egészségügyi 

Világszervezetének (WHO) jelentése szerint a kültéri légszennyezettség 2012-ben 

világszerte 3 millió ember haláláért volt felelős  (WHO, 2016). Az áldozatok több mint fele 

Kínában és Indiában élt, ahol a légszennyezés napjainkban soha nem látott méreteket ölt 

(Zhang et al., 2015). A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 

jelentése szerint a légszennyezés 2010-ben világszerte 1,2 milliárd elveszített munkanapot 

és 4 millió kórházi betegfelvételt okozott (OECD, 2016). A megbetegedések által okozott 

anyagi kár becsült értéke globálisan 3 160 milliárd, az OECD tagállamokban együttesen 

1 420 milliárd amerikai dollár volt, ami az OECD közös GDP-jének 3%-át emésztette fel 

(OECD, 2016). 

Az Európai Unió városaiban a 2008–2011 között az Aphekom projekt keretében végzett 

kutatások szolgáltak eredménnyel a finom tartományú szállópor (PM2.5) által okozott 

egészségügyi károk mértékéről (Pascal et al., 2013). A projekt eredményei szerint a vizsgált 

25 európai nagyvárosban a WHO által PM2.5-re ajánlott határértékek túllépése évente 

19 000 halálos megbetegedést okozott, amelynek becsült költsége elérte a 31,5 milliárd 

eurót. A 25 európai nagyváros közül a PM2.5-re vonatkozó szennyezettség szempontjából 

Budapest a második legrosszabb helyet foglalta el, a WHO ajánlásainak túllépése a magyar 

fővárosban 19 hónappal csökkentette a várható élettartamot. A WHO jelentése szerint 
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Magyarországon 2012-ben körülbelül 8 000 áldozata volt a kültéri légszennyezettségnek 

(WHO, 2016). Az Európai Unió 28 országa közül ez az érték a nyolcadik legrosszabb volt, 

népesség arányában tekintve pedig a harmadik legrosszabb Bulgária és Lettország mögött.  

 Az egészségügyi statisztikai kutatások jól mutatják, hogy a légszennyezettség globális, 

európai, magyarországi és budapesti szinten egyaránt nagy jelentőségű probléma (Hoek et 

al., 2013; Pascal et al., 2013; Beelen et al., 2014; Costa et al., 2014). A veszély súlyosságát 

felismerve az Európai Unió elvárja tagállamaitól a levegőminőség javítását és a legfontosabb 

szennyezőanyagokra vonatkozó határértékek betartását (EP, 2008). Ezeket az elvárásokat 

Magyarországon még nem sikerült maradéktalanul teljesítenünk, ezért a levegőminőséggel 

kapcsolatos hazai kutatások kiemelt jelentőséggel rendelkeznek.  

Az ipari és lakossági tevékenységből származó folyamatos légszennyezés mellett komoly 

veszélyforrást jelentenek az ipari balesetek, amelyek során rövid idő alatt nagy mennyiségű, 

vagy az egészségre kis koncentrációban is rendkívül veszélyes szennyezőanyagok 

kerülhetnek a légkörbe. A baleseti kibocsátások veszélyeit a XX. század második felében 

történt súlyos katasztrófák tették nyilvánvalóvá. 1976-ban Seveso városában, 

Olaszországban történt baleset során egy vegyi üzemből kiszabaduló mintegy 1 kg TCDD 

gáz 200 halálos áldozatot követelt (Cavallaro et al., 1982). Mindössze nyolc évvel később 

történt Indiában a több ezer áldozattal és több százezer sérülttel járó bhopali tragédia (Singh 

and Ghosh, 1987; Sharan and Gopalakrishnan, 1997). Az 1986-ban bekövetkezett 

csernobili baleset során egyetlen forrásból származó légszennyezés egész Európára kiterjedő 

egészségügyi kockázatot jelentett, hatása pedig világszerte mérhető volt (Steinhauser et al., 

2014).  

A levegőminőséggel kapcsolatos kutatásoknak mindig fontos célja volt a légköri 

szennyezőanyagok koncentrációjának előrejelzése, illetve egy adott szennyező forrás 

hatásának vizsgálata. Ebből a célból, a számítástechnika fejlődésével párhuzamosan 

elterjedtek a szennyezőanyagok légköri terjedését leíró numerikus modellek (Pasquill, 1971; 

Hanna, 1982; Turner, 1997), amelyek eleinte a pontforrásokból származó légszennyezők 

néhány tíz kilométeres skálán történő szállítódását és hígulását szimulálták. Az 1970-es 

évektől kezdődően azonban mind a folyamatos, mind a baleseti kibocsátások szempontjából 

a méretskála kiterjesztése vált szükségessé. A XX. század utolsó évtizedeinek meghatározó 

környezeti problémái, a savas ülepedés és a troposzférikus ózonszennyezettség 

vizsgálatához a légszennyezők több száz, akár egy-két ezer kilométeres távolságra történő 

áthelyeződését kellett modellezni (Tørseth et al., 2012; Vet et al., 2014). Másik részről az 

1986-os csernobili katasztrófa hívta fel a figyelmet arra, hogy az ipari, különösen a nukleáris 
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balesetekből származó kibocsátások egy egész földrészen, vagy akár az egész bolygón 

veszélyt jelenthetnek. A kontinentális és globális skálájú légköri terjedés leírásához komplex 

meteorológiai viszonyokat figyelembe vevő számítógépes modellekre volt szükség, ami az 

euleri és Lagrange-i szemléletű terjedési modellek megjelenéséhez vezetett (Pudykiewicz, 

1988; Piedelievre et al., 1990). Ezek a modellek napjainkig számos esetben szolgáltattak 

fontos adatokat a döntéshozók és a lakosság számára olyan kritikus helyzetekben, mint 

járványok terjedése (Prueksakorn et al., 2012), ipari balesetek (Stohl et al., 2012), vulkáni 

hamu (Dacre et al., 2011) vagy sivatagi por sodródásának követése (McGowan and Clark, 

2008).  

A XXI. században a számítástechnika fejlődésével a levegőminőség modellezésének 

lehetőségei és szemléletmódja is megváltozott. Egyre jobb meteorológiai adatok 

felhasználásával, egyre finomabb felbontással vagyunk képesek használni a modelleket. 

Rohamosan fejlődnek az időjárást és levegőminőséget integráltan kezelő numerikus 

modellek, valamint a légszennyezők koncentrációjának műholdas megfigyelése (Baklanov 

et al., 2014; Inness et al., 2015; Ngan et al., 2015; Zhang et al., 2015). Számos fejlesztés és 

alkalmazás született a forrásazonosítás és inverz modellezés területén (Kuenen et al., 2014; 

Katata et al., 2015). Hatalmas előrelépések történtek a légszennyezés által okozott 

egészségügyi károk biostatisztikai alapú számszerűsítésében (Steinle et al., 2013). 

Ugyanakkor a modellek eredményeinek felhasználói, a döntéshozók és hatóságok felé való 

kommunikáció szempontjából fontossá vált a terjedési modellek térinformatikai 

szoftverekbe való integrációja, valamint az eredmények bizonytalanságának becslése a 

kockázatalapú döntéstámogató rendszerek kiszolgálása érdekében (Ishii and Yamamoto, 

2013). Különleges jelentőséget kaptak ezek a szempontok a 2011-es japán földrengés után, 

amikor a Fukushimából származó radioaktív szennyeződés Japánban komoly környezeti és 

egészségügyi kockázatokat jelentett, csekély mértékben pedig globálisan is kimutatható volt 

(Steinhauser et al., 2014). A katasztrófa következményeit és a légkörbe került radioaktivitás 

mennyiségét utólag számos tanulmány vizsgálta (Stohl et al., 2012; Winiarek et al., 2012; 

Katata et al., 2015), az események sodrában azonban a különböző forrásokból származó 

információk feldolgozása és kommunikációja nem volt zökkenőmentes (Sugiyama et al., 

2012; Managi and Guan, 2017). Ez további motivációt jelentett a terjedési modellek 

fejlesztésére; légköri, térinformatikai és műszaki szimulációs rendszerekkel való 

integrációjukra; valamint a modellek felhasználóinak bevonására a fejlesztés folyamatába.  

A légköri szennyezőanyagok terjedésének szimulációja hazánkban is komoly múltra tekint 

vissza. A tudományterület alapjait a nyugati tudományos közösséggel közel egyidőben az 
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Országos Meteorológiai Intézet Levegőkörnyezeti Kutató Főosztályának (1965–1985) 

munkatársai rakták le, Szepesi Dezső vezetésével (Szepesi, 1967, 1987, 1989). A 

Főosztályon alkották meg a légköri terjedésszámítás műszaki szabványait, amit 2000-ben az 

ELTE Meteorológiai Tanszékének segítségével korszerűsítettek (MSZ, 1981, 2002; Fekete 

et al., 1983; Práger et al., 2000; Weidinger et al., 2008). Több szoftver tesztelése után 

(Ferenczi and Ihász, 2003) jelenleg az operatív terjedésszámítási feladatokat az Országos 

Meteorológiai Szolgálatnál adaptált európai FLEXPART és amerikai AERMOD 

modellekkel végzik (Steib and Labancz, 2005; Kocsis et al., 2009). A budapesti városi 

levegőminőség operatív előrejelzésére elsőként a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a 

DASY Döntés- és Rendszerelemző Kft. vállalkozott, amihez a brit Cambridge 

Environmental Research Consultants (CERC) által kifejlesztett ADMS-Urban modellt 

használták (Righi et al., 2009). A projekt 2009-ben félbeszakadt. A budapesti levegőminőség 

előrejelzését ma az Országos Meteorológiai Szolgálat végzi a francia CHIMERE modell 

alapján (Ferenczi, 2013; Ferenczi et al., 2014). Az Országos Légszennyezettségi 

Mérőhálózat állomásainak 2003-ig visszanyúló levegőminőségi adatsorai leíró statisztikai 

vizsgálatokat tesznek lehetővé (Ferenczi et al., 2013; Molnár, 2015). Statisztikai alapú 

levegőminőség-előrejelzésre Szegeden történtek kísérletek (Juhos et al., 2008), ezen a 

területen azonban még jelentős fejlesztési potenciál vár kiaknázásra, amit a hazai 

repülésmeteorológiában alkalmazott ultrarövidtávú látástávolság-előrejelző módszerek 

sikere is alátámaszt (Wantuch, 2001; Tuba and Bottyán, 2017). 

A terjedési modellek kutatási célú alkalmazása a magyarországi egyetemeken is több 

évtizedes múltra tekint vissza. Kiemelkedő jelentőségűek a Szegedi Tudományegyetemen 

az amerikai fejlesztésű HYSPLIT trajektóriamodellel kapott eredmények a hazánkba érkező 

pollen- és légszennyezés forrásrégióinak meghatározására (Makra et al., 2010, 2011, 2016). 

A HYSPLIT modellt az ELTE Meteorológiai Tanszékén is használják légköri nedvesség, 

vulkáni hamu és sivatagi por terjedésének szimulációjára, valamint oktatási célokra (Szabó, 

2007; Sábitz, 2010; Bottyán et al., 2014; Góth, 2015). Várostervezési alkalmazások és 

hatásvizsgálatok során fontos szerepet kapnak az utcaszintű terjedési szimulációk és 

szélcsatorna-kísérletek, amelyeket a Budapesti Műszaki Egyetem Áramlástan Tanszékén 

már több mint két évtizede végeznek (Lajos et al., 1995; Kristóf et al., 2009; Balczó et al., 

2011; Goricsán et al., 2011; Rákai et al., 2014). Szintén a várostervezési alkalmazások 

irányába mutat a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának és az ELTE 

Meteorológiai Tanszékének közös projektje a városi zöldfelületek levegőminőséggel való 

kapcsolatáról (Hrotkó et al., 2014; Mészáros et al., 2016a; Sárkány, 2016).  
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Körülbelül nyolc éve zajlik az ELTE Elméleti Fizikai Tanszékén a szabad légkör dinamikai 

tulajdonságainak saját fejlesztésű Lagrange-i modellel történő vizsgálata (Haszpra and Tél, 

2011; Haszpra et al., 2013; Haszpra, 2016). A városi aeroszol részecskék keletkezéséről és 

kémiai összetételéről az ELTE Kémia Intézetében zajlanak évtizedes múltra visszatekintő 

kutatások (Salma et al., 2004, 2007, 2016). Az ELTE Alkalmazott Analízis és 

Számításmatematikai Tanszékén a terjedési modellekhez kapcsolódó numerikus 

módszereket fejlesztik (Dimov et al., 2008; Kocsis et al., 2009; Mona et al., 2015).  

Az ELTE Meteorológiai Tanszékén a levegőtisztaság-védelmi kutatások középpontjában a 

2000-es évekig a troposzférikus ózon és nitrogénvegyületek ülepedésének mérése és 

modellezése állt (Horváth et al., 1998; Lagzi et al., 2004a). Emellett 2006-ban megkezdődött 

egy saját fejlesztésű szoftver, a TREX (Transport-Exchange) terjedési modellcsalád 

megalkotása, célzottan a hazai ipari felhasználók, elsősorban a Paksi Atomerőmű számára 

(Dombovári et al., 2008; Földi et al., 2010). A TREX projekt részeként különböző 

szemléletű, lokálistól közép-európai méretskáláig használható modulok készültek el (Lagzi 

et al., 2006; Mészáros et al., 2006, 2010a, 2010b; Kovács et al., 2012). A TREX modellek 

fejlesztése során mindig nagy figyelmet fordítottak a felhasználók igényeire, valamint a 

korszerű informatikai lehetőségek kihasználására a szimulációk gyorsítása és pontosítása 

érdekében (Lagzi et al., 2009; Molnár et al., 2010; Mészáros et al., 2012a). A fejlesztések 

jelenlegi iránya az online integrált előrejelzési-levegőkémiai modellek alkalmazása felé 

mutat (Kovács, 2015; Kovács et al., 2016, 2017).  

A 2012-ben megkezdett doktori munkám fő motivációja a megelőző évben történt 

fukushimai baleset volt. Nyilvánvaló szükség mutatkozott a globális skálájú terjedési 

modellek további fejlesztésére, amiben nagy lehetőséget jelentettek a fukushimai kibocsátást 

követő mérési adatok. A nemzetközi gyakorlatban elterjedt szoftverek adaptálása helyett egy 

új, saját modell létrehozásához fontos motivációt adott a lehetséges felhasználókkal való 

személyes kapcsolat, valamint a modell testreszabhatósága és integrálhatósága 

térinformatikai rendszerekbe. Ezért a fejlesztés fő iránya egy korszerű, széles körben 

elterjedt informatikai környezetben elkészített, lokálistól a globális skáláig alkalmazható 

terjedési modell elkészítése volt. A témaválasztás szorosan kapcsolódott az ELTE 

Meteorológiai Tanszékén a TREX révén már évekkel korábban elkezdődött 

modellfejlesztési tevékenységhez, amibe hallgatóként 2009-ben én is bekapcsolódtam 

(Leelőssy et al., 2012; Mészáros et al., 2012b, 2012c). Diákköri munkám részeként 

megismerkedhettem különböző skálájú terjedési modellekkel (Leelőssy, 2011, 2012a, 

2012b), valamint a fukushimai balesetre vonatkozó terjedési szimulációkat is végeztem 
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(Leelőssy et al., 2011a, 2011b). Ezek folytatásaként a légköri terjedést befolyásoló 

folyamatok jobb megértése, valamint egy saját modell kifejlesztése volt a doktori kutatás 

célja. A kifejlesztett modellnek a TREX hagyományait folytatva a RAPTOR munkanevet 

adtuk. 
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2. A LÉGSZENNYEZÉS FOLYAMATAINAK MODELLEZÉSE 

 

A légszennyezés problémaköre mind a modellezés, mind a szabályozás szempontjából 

három fő részre osztható: az emisszió, transzmisszió és immisszió folyamataira (Mészáros 

et al., 2013). Az egyes részfolyamatok tulajdonságai és bonyolultsága határozza meg az 

adott környezetvédelmi probléma kezelésére legalkalmasabb számítógépes szimulációs 

eszközt, valamint a megelőzés és elhárítás módszereit.  

 

2.1 EMISSZIÓS BECSLÉSEK 

 

Az emisszió, azaz a kibocsátott szennyezőanyagok ismerete biztosítja a kiindulópontot a 

légköri terjedési modellek számára. Az emisszió lehet időben folytonos, például a városi 

légszennyezés esetén; vagy rövid idejű, például egy ipari baleset során. A forrás térbeli 

kiterjedése alapján megkülönböztetünk pont-, területi és vonalforrásokat. Az emissziót 

legegyszerűbben közvetlen mérés útján lehet meghatározni, amire ipari pontforrások esetén, 

kéményen át történő kibocsátásnál van lehetőség. Olyan bonyolultabb forrástípusoknál 

azonban, mint például a közlekedés, a háztartási fűtés, vagy egy baleset során bekövetkező 

tűz és robbanás, az emisszió közvetlen mérése nem lehetséges. 

A kibocsátás helyének, idejének és mennyiségének közvetett módon történő becslésére 

kétféle megközelítés használatos: az ún. folyamatalapú („bottom-up”) és mérésalapú („top-

down”) vizsgálatok. A folyamatalapú becslésekben a kibocsátáshoz vezető folyamatok 

ismeretében, azok szimulációjával számítható az emisszió várt mértéke (Pan et al., 2016). 

Ezt a megközelítést használják az ún. emissziós leltárak, amelyek a folyamatos 

kibocsátásokat szabályos térbeli rácson összesítik (Kuenen et al., 2014). A folyamatalapú 

emissziós becslésekben a terjedési modellekkel való visszacsatolás révén lehetőség van a 

kibocsátás időjárásfüggésének figyelembe vételére, például kiporzás, párolgás vagy fűtés 

esetén (Xuan, 2004; Leelőssy et al., 2017a).  

A mérésalapú emissziós becslések a szennyezőanyagok légköri koncentrációjának 

méréséből következtetnek vissza a kibocsátás mértékére. Ehhez a terjedési modellek időben 

visszafelé történő használata, ún. inverz modellezés szükséges (Becker et al., 2007; Szabó, 

2007; Stohl et al., 2012; Wotawa, 2014; Vaughan et al., 2016). Napjainkban a földfelszíni 

és műholdas megfigyelések, valamint a modellek fejlődésével globális skálán egyre inkább 

előtérbe kerül ez a megközelítés a gyakran adathiányos folyamatorientált modellekkel 
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szemben. A módszer korlátait a koncentrációmérések időben és térben hiányos lefedettsége, 

illetve a légköri folyamatok irreverzibilitása adja (Wotawa, 2014; Haszpra, 2016; Tichý et 

al., 2017). A korszerű operatív levegőminőség-előrejelző modellekben a folyamatorientált 

és mérésorientált megközelítést együttesen alkalmazzák olyan módon, hogy egy kiindulási 

leltárból adatasszimilációs ciklusok során alakítják ki az emissziós becslést (Rojas-Palma et 

al., 2003; Bocquet et al., 2015; Inness et al., 2015). 

 

2.2 TERJEDÉSI MODELLEK 

 

A kibocsátott szennyezőanyagok légköri áthelyeződése és átalakulása, az ún. transzmisszió 

a szél által történő advekciót, a turbulens diffúzió által okozott hígulást, a kémiai és fizikai 

átalakulásokat, valamint az ülepedést foglalja magában. A transzmissziót alapvetően 

meghatározzák a meteorológiai viszonyok, ezért a terjedési modellek mindig áramlási vagy 

időjárás-előrejelző modellekkel csatoltan működnek. A csatolás lehet offline vagy online 

típusú. Offline csatolás esetén a terjedési modell egy korábbi meteorológiai szimuláció 

eredményeit bemenő adatbázisként használja saját számításaihoz. Online csatolás esetén az 

áramlási és meteorológiai viszonyok, valamint a terjedés szimulációja párhuzamosan 

történik. Az ún. online access modellekben az áramlási és a terjedési modell egymástól 

függetlenül, akár különböző rácson fut, de közöttük bizonyos számítási időlépésenként 

adatcsere történik. Az online integrált modellek közös rácson oldják meg a meteorológiai és 

levegőkémiai változókra felírt egyenletrendszert, így képesek figyelembe venni a 

levegőkémiai változások visszacsatolását az áramlási és hőmérsékleti viszonyokra 

(Baklanov et al., 2014). 

A transzmisszió szimulációjára három különböző megközelítést használnak: gaussi 

(analitikus), euleri (determinisztikus) és Lagrange-i (sztochasztikus) modelleket (Collett and 

Oduyemi, 1997; Mészáros et al., 2013; Leelőssy et al., 2014, 2016a). Mindhárom típus a 

légköri transzport egyenlet megoldásán alapul: 

 

𝜕𝑐

𝜕𝑡
= −𝑣𝛻𝑐 + 𝛻𝐾𝛻𝑐 + 𝑆𝑐 + 𝑅𝐷 + 𝑅𝐾 , 

(2.1) 

 

ahol v az áramlási sebesség, c a koncentráció, 𝐾 az irányfüggő turbulens diffúziós együttható 

mátrixa, Sc a forrásokat és nyelőket leíró tag, RD az ülepedést, RK pedig a fizikai és kémiai 

átalakulásokat megadó tag. A (2.1) egyenlet pontforrásból származó szennyezőanyagok 



18 

 

homogén és stacionárius áramlási mezőben való terjedése esetén analitikusan megoldható, 

és a forrástól szélirány mentén vett tengely körül egyre szélesedő Gauss-eloszlást 

eredményez (Stockie, 2011). Az eloszlás szélessége a turbulens diffúzió erősségének 

függvénye, amely empirikus kategóriák, vagy a felszíni hőáramokat figyelembe vevő 

turbulenciaparametrizációk alapján becsülhető (Turner, 1997; Cimorelli et al., 2005; 

Moreira et al., 2011; Leelőssy et al., 2014). Több forráspont megadásával kiterjedt 

forrásokból származó szennyezések is kezelhetők, az áramlás és az emisszió időbeli 

változását pedig több egymást követő füstfáklya sorba fűzésével lehet követni. A gaussi 

modelleket rendkívül gyors futási idejük miatt elterjedten használják hosszú távú terhelések 

vizsgálatára, környezeti hatástanulmányok elvégzésére, valamint azonnali válaszidejű 

döntéstámogató rendszerekben (Steib and Labancz, 2005; Holmes and Morawska, 2006; 

Righi et al., 2009; Leelőssy et al., 2011a; Weidinger et al., 2012).  

A gaussi modellek alkalmazási lehetőségei térben és időben gyorsan változó áramlási 

mező, nagytérségű terjedés, alacsony szélsebesség vagy változatos domborzat és épített 

környezet esetén erősen korlátozottak. Ezekben az esetekben a (2.1) terjedési egyenlet 

numerikus megoldása szükséges valamilyen numerikus eljárás, például az egyenesek 

módszere (method of lines) vagy a véges elemek módszere alapján (Lagzi et al., 2004b, 

2009; Leelőssy et al., 2016a). Az euleri modellek véges felbontású rácson számítják a 

koncentrációmező időbeli fejlődését, ami jól illeszkedik a numerikus időjárás-előrejelző 

(NWP) modellekhez, így azok adatai interpoláció nélkül felhasználhatók (Mészáros et al., 

2010b), illetve az időjárási és terjedési modellek integrálhatók is egymással (Grell et al., 

2005; Inness et al., 2015). Az euleri modellek további előnye, hogy a koncentrációt 

prognosztikus változóként kezelik, így a kémiai átalakulások egyszerűen, az 

egyenletrendszer részeként kezelhetők. Az euleri modellek hátránya a nagy számítási igény 

mellett a koncentráció rácscellákra történő átlagolása, ami különösen a forrás közelében 

kialakuló nagy gradienseknél okoz hibát (Brandt et al., 1996; Lagzi et al., 2009). A 

folyamatos kibocsátások esetén alkalmazott modellek többsége euleri szemléletű, például az 

EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) európai léptékű modellje 

(Tørseth et al., 2012), az integrált szemléletű WRF–Chem (Grell et al., 2005), vagy a 

budapesti légszennyezettség modellezésére is használt CHIMERE (Ferenczi et al., 2014). 

Szintén euleri szemléletűek a mikroskálán, utcaszintű terjedés szimulációjára használt 

Computational Fluid Dynamics (CFD) modellek, amelyekben a lokális áramlási 

viszonyokat, a légköri turbulenciát, a szennyezőanyagok terjedését és kémiai átalakulását 
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leíró egyenleteket online csatolt rendszerben, integráltan oldják meg (Baklanov, 2000; 

Goricsán et al., 2011). 

A (2.1) parciális differenciálegyenlet átírható sztochasztikus közönséges 

differenciálegyenletté, amelyben a modellváltozók a szennyezőanyag „részecskéinek” 

koordinátái. A „részecske” jelentheti az aeroszol részecskéket, vagy a gáz halmazállapotú 

szennyezőanyag oszthatatlannak feltételezett kis térfogatait. A koncentrációmező az egyes 

részecskék térbeli eloszlásából állítható elő. Ennek a Lagrange-i szemléletnek előnye, hogy 

fizikailag jól interpretálható szennyezőanyag-trajektóriákat számít, amelyekkel a 

szennyeződés által érintett területek akár még a koncentrációértékek becslése előtt 

meghatározhatók. A közönséges differenciálegyenletek megoldásának numerikus módszerei 

egyszerűbbek, ami csökkenti a modell komplexitását és a számítási igényt egyaránt. A 

turbulens diffúzió folyamatát ebben a megközelítésben sztochasztikusan, véletlen 

bolyongásként szimulálják (Luhar and Britter, 1989; Stohl et al., 2005; Moreira et al., 2011). 

A trajektóriák számítása térben folytonos, ezért a Lagrange-i modellek a forráshoz közel 

pontosabb eredményeket biztosítanak euleri társaiknál (Brandt et al., 1996; Yamada, 2000). 

Ugyanakkor a szabálytalanul elhelyezkedő részecskék helyén vett meteorológiai adatok 

meghatározása interpolációt igényel, ami a számítási igény legjelentősebb részét jelentheti. 

A Lagrange-i modellek további hátránya, hogy a koncentrációmező csak diagnosztikus 

változóként van jelen, ezért a különböző komponensek közötti kémiai reakciók csak 

lokálisan, részecskén belül vehetők figyelembe.  

A részecskék pillanatnyi helyzetéből a koncentrációmező származtatása kétféle módon 

történhet, ez alapján megkülönböztetünk részecskemodelleket (Lagrangian Particle 

Dispersion Modell – LPDM) és ún. puff modelleket. A részecskemodellekben a részecskék 

pontszerűek, a koncentráció egy adott térfogaton belül lévő részecskék által reprezentált 

tömeg összegzéséből kapható meg. A puff modellekben a részecskék pozíciója, mint 

középpont körül egy Gauss-eloszlású koncentrációmezőt feltételezünk, amelynek szélessége 

a turbulens diffúzió intenzitásától függ. A puff modellek átmenetet jelentenek a Lagrange-i 

és a gaussi modellek között, mert egy bizonyos skálaméret alatti keveredést gaussi 

megközelítésben, míg a skálaméret feletti mozgásokat Lagrange-i megközelítésben 

vizsgálják (Thykier-Nielsen et al., 1999; Leelőssy et al., 2014).  

A Lagrange-i modelleket elsősorban egyszeri (baleseti) kibocsátások esetén használják, 

különösen radioaktív anyagok terjedésének szimulációjára (Ehrhardt, 1997; Bradley, 2007; 

Terada and Chino, 2008). A RODOS (Real-time On-line Decision Support System) 

nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási döntéstámogató rendszer fontos részét képezi a 
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RIMPUFF Lagrange-i terjedési modell (Thykier-Nielsen et al., 1999; Lepicard et al., 2004). 

A Lagrange-i típusú modellek fontos információkat nyújtottak az Eyjafjallajökull 2010-es 

kitörése és a 2011-es fukushimai katasztrófa során is (Dacre et al., 2011; Stohl et al., 2012). 

A modelltípus további fontos alkalmazásai közé tartozik légtömegek útvonalának 

visszakövetése, légszennyező források helyének meghatározása (McGowan and Clark, 

2008; Makra et al., 2011), valamint vírusok és pollenek légköri útvonalának vizsgálata 

(Mikkelsen et al., 2003; Makra et al., 2010; Sábitz et al., 2012). Napjainkra három globális 

léptékű Lagrange-i modell vált általánosan elterjedtté, amelyek alkalmazásaival a világ 

szinte minden területén találkozunk: az európai FLEXPART (Stohl et al., 2005), az amerikai 

HYSPLIT (Stein et al., 2015) és a brit NAME (Jones et al., 2007).  

A turbulens diffúzió meghatározó szerepet játszik a szennyezőanyagok légköri 

keveredésében. Modellezési szempontból a turbulens mozgások méretskáláját három fő 

tartományra oszthatjuk (Stull, 1988): 

• Makroskála: a szinoptikus skálájú légköri mozgásrendszerek tartománya. A 

turbulenciának ezt a skáláját a globális időjárás-előrejelző modellek írják le. 

• Mezoskála: a mezoskálájú légköri mozgásrendszerek és a mély konvekció 

tartománya. A turbulenciának ezt a skáláját a nemhidrosztatikus, regionális időjárás-

előrejelző modellek írják le. 

• Mikroskála: a felszín által keltett mechanikai és termikus turbulencia, a planetáris 

határréteg és a sekély konvekció tartománya. A turbulenciának ezt a skáláját a 

terjedési modell saját parametrizációjával írja le. 

A szinoptikus skálájú turbulencia hatása megjelenik a felhasznált időjárás-előrejelző 

modell által biztosított szélmezőben, ezért ez a terjedési modellben külön kezelést nem 

igényel. Ugyanez igaz a mezoskálájú turbulenciára is abban az esetben, ha a meteorológiai 

adatokat nemhidrosztatikus mezoskálájú előrejelző modell biztosítja. Azonban számos 

alkalmazás során nincs lehetőség mezoskálájú modellek használatára, és a meteorológiai 

adatokat közvetlenül globális modellekből nyerjük. Ezekben az esetekben a mezoskálájú 

turbulencia, különösen a mély konvekció átkeverő hatását a terjedési szimulációk nem 

képesek kielégítően kezelni. Bár léteznek empirikus formulák (Stohl et al., 2005), konvektív 

időjárási helyzetekben a mezoskálájú turbulencia pontatlan leírása jelentős hibaforrássá 

válhat (Hu et al., 2010). 
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2.1. ábra: Levegőminőség modellezésének megközelítései és a megfelelő modelltípus kiválasztásának 

szempontjai 

 

A megfelelő terjedési modell kiválasztásához három alapvető szempontot kell figyelembe 

venni (2.1. ábra): a transzmissziós folyamat méretskáláját, a folyamatok bonyolultságát (ide 

értve a felszíni geometria, az időjárási helyzet, illetve a kémiai átalakulások összetettségét), 

valamint a számításhoz rendelkezésre álló időt (Mészáros et al., 2013; Leelőssy et al., 2014, 

2016a). Azonnali válaszidejű, bárki által kezelhető, akár hordozható eszközökön is 

futtatható döntéstámogató rendszerekben a Gauss-típusú modellek egyszerűsége és 

gyorsasága elengedhetetlen (Weidinger et al., 2012). Egyszerű, átlátható, gyors működésük 

miatt a gaussi modellek adják a helyi környezetvédelmi szabályozás hatásvizsgálatainak 

szabványosított módszerét (Turner, 1997; Steib and Labancz, 2005; Weidinger et al., 2008). 

Rövid futási idejük miatt a Gauss-modelleket gyakran alkalmazzák folyamatos kibocsátások 

hosszú távú vizsgálatában is (Mészáros et al., 2012d; Leelőssy et al., 2017a). Ez a 

megközelítés azonban csak a forrás néhány kilométeres körzetében használható, térben és 

időben lassan változó időjárási helyzetekben. A nagyobb méretskálák és bonyolultabb 

időjárási helyzetek kezelésére – növekvő számítási idő árán – a puff, majd a 

részecskemodellek állnak rendelkezésre (Brandt et al., 1996; Yamada, 2000). Ezekkel a 

terjedés térbeli iránya akár nagy skálán is gyorsan meghatározható azelőtt, hogy a 

koncentrációkról információval rendelkeznénk (Povinec et al., 2013). Ugyanez a 

tulajdonság teszi lehetővé a kibocsátás helyének körülbelüli meghatározását az emisszió 

mennyiségének ismerete vagy becslése nélkül (Wotawa, 2014). A Lagrange-i modellek 

legnagyobb korlátját a bonyolult kémiai folyamatok figyelembe vétele jelenti, ilyen 

esetekben a koncentrációt modellváltozóként kezelő euleri megközelítés a legelőnyösebb 

(Lagzi et al., 2009). Szintén az euleri modellek állnak rendelkezésre akkor, ha a terjedés 
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számítását az áramlási mező szimulációjával együtt kell végezni, például integrált időjárási-

levegőkémiai modellekben, vagy utcaszintű CFD szimulációkban (Baklanov, 2000; Grell et 

al., 2005). 

 

2.3 LEVEGŐKÉMIAI MODELLEK 

 

A légkörbe kibocsátott szennyezőanyagok a transzmisszió során fizikai és kémiai 

átalakulásokon mehetnek keresztül. A levegőkémiai folyamatok során a kibocsátott 

szennyezőanyagok elbomolhatnak, másodlagos szennyezőanyagok képződhetnek, és 

halmazállapot-változások következhetnek be. A légkörben történő fizikai és kémiai 

átalakulások nagyban befolyásolják az egyes légszennyezők koncentrációját, ugyanakkor az 

aeroszolképződés révén visszahatnak az időjárásra és az éghajlatra is (Kong et al., 2015). 

A levegőkémiai modellezés az egyes anyagokra felírt reakciósebességi egyenletek 

megoldásán alapul (Mészáros et al., 2013). A terjedési modell kiválasztásakor fontos 

figyelembe venni a vizsgált légszennyezési probléma kémiai folyamatainak komplexitását 

(2.1 ábra). Ez a komplexitás három szempont szerint jellemezhető: a reakciókban részt vevő 

komponensek és halmazállapotok száma, a reakciók rendje, valamint a reakciók időskálája 

alapján.  

Legegyszerűbb esetben inert anyagok, passzív nyomjelzők terjedése szimulálható, például 

vulkáni hamu, vírusok, vagy nem reaktív gázok kibocsátása esetén (Haszpra and Tél, 2011; 

Prueksakorn et al., 2012). Szintén könnyen kezelhetők az elsőrendű bomlások, amelyek 

sebességi állandója radioaktív bomlás esetén konstans, kémiai bomlás esetén a 

hőmérséklettől függő érték (Draxler et al., 2015). Ezek a folyamatok a legtöbb gaussi, 

Lagrange-i és euleri szemléletű terjedési modellben figyelembe vehetők. A több kémiai 

komponens reakciójából létrejövő másodlagos szennyezőanyagok leírásához azonban 

elkerülhetetlen a koncentrációmező ismerete minden számítási időlépésben. Mivel a 

Lagrange-i modellekben ez csak diagnosztikus változóként van jelen, bonyolult kémiai 

folyamatok esetén a koncentrációt prognosztikus változóként kezelő euleri megközelítés 

használata terjedt el (Baklanov et al., 2014). 

Egyes légszennyezési problémák esetén a kémiai folyamatok leírásához több ezer 

komponenst figyelembe vevő komplex reakciómechanizmusokra van szükség (Grell et al., 

2005; Lamarque et al., 2013). Legfontosabbak ezek közül a fotokémiai szmog (Lagzi et al., 

2009), a másodlagos aeroszolképződés (Wang et al., 2015) és a sztratoszférikus ózonbontás 
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(Eastham et al., 2014) modelljei. A légkörben zajló fotokémiai reakciókat leíró egyenletek 

megoldásának számítási igénye lényegesen nagyobb lehet a csatolt terjedési, vagy akár az 

áramlási modellénél (Baklanov et al., 2014).  

A levegőkémiai egyenletek numerikus megoldása során komoly probléma az egyes 

terjedési és kémiai folyamatok időskálájának akár több nagyságrendnyi eltérése, ami ún. stiff 

egyenletrendszerhez vezet. A leggyorsabb reakciók megfelelő leírása a teljes 

differenciálegyenlet-rendszerre vonatkozóan kezelhetetlenül rövid számítási időlépést 

igényel. A probléma megoldására az operátor szeletelés módszere használatos, ami az egyes 

reakciókat, valamint az advekciót és turbulens diffúziót megadó differenciálegyenlet-

rendszert minden időlépésben szétválasztva, egymás után oldja meg úgy, hogy a következő 

egyenlet kezdeti feltételeként az előző egyenlet megoldásával kapott eredményt veszi 

figyelembe (Dimov et al., 2008; Kocsis et al., 2009; Mészáros et al., 2013).  

 

2.4 ÜLEPEDÉSI MODELLEK 

 

A szennyezőanyagok légkörből történő kikerülése az ülepedési folyamatok révén történik. 

Az ülepedés modellezésének elsődleges célja a kiülepedett mennyiség, illetve azon keresztül 

a környezetet érő terhelés becslése. Ugyanakkor az ülepedés csökkenti a légkörben lévő, 

tovább szállítódó szennyezőanyag mennyiségét.  

A felszínen zajló ülepedési folyamatok történhetnek biológiai úton, a növényzet és más 

élőlények gázcseréjén keresztül; kémiai úton, a földfelszín anyagával való reakciók vagy a 

felszíni vizekbe történő beoldódás során; illetve fizikai úton, a talajlevegőbe diffundálva, 

vagy aeroszol részecskék esetén a felszínre történő kirakódás révén (Mészáros et al., 2013). 

Az ülepedés megtörténtéhez a szennyezőanyag molekuláinak el kell érniük a felszínt. Az 

ehhez szükséges függőleges mozgást a planetáris határréteg turbulens sebességingadozásai 

biztosítják, amelyek diffúziós folyamatként működnek, a felfelé mutató 

koncentrációgradiens ellenében lefelé tartó fluxust hoznak létre. A fluxus egyenesen arányos 

a koncentrációgradienssel, így (a felszínen nulla koncentrációt feltételezve) az ülepedési 

tömegáramot arányosnak tekintjük a légkör alsó rétegében mérhető koncentrációval. Az 

arányossági tényezőt ülepedési sebességnek nevezzük. Az ülepedési sebesség értéke függ a 

légkör stabilitási viszonyaitól, azaz a vertikális turbulens diffúzió erősségét jellemző 

aerodinamikai ellenállástól; a felszín feletti néhány milliméter vastag kvázi-lamináris 

határréteg ellenállásától; valamint a felszín és a légkör közötti anyagcsere hatékonyságát 
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jellemző felszíni ellenállástól (Draxler and Hess, 1998; Horváth et al., 1998; Baklanov and 

Sørensen, 2001; Mészáros et al., 2013). Aeroszol részecskék esetében a felszíni ellenállás 

nulla (a felszínnel érintkezve azonnali kirakódás történik), az ülepedési sebességhez pedig 

hozzáadódik a gravitációs süllyedés határsebessége, aminek elsősorban nagyobb 

szemcseméret esetén van jelentősége. Vegetációval borított felszín esetén a felszíni 

ellenállás, azaz a növények gázcseréjének intenzitása jelentősen függ a növényzet típusától, 

víz- és tápanyagellátottságától, az év- és napszaktól, a hőmérsékleti, sugárzási és nedvességi 

viszonyoktól (Barcza et al., 2009; Mészáros et al., 2009; Nemitz et al., 2009; Sándor et al., 

2016). Kimutatható, hogy az ülepedési sebesség változásai miatt a felszínt elérő fluxus 

maximuma nem feltétlenül esik egybe a légköri koncentráció maximumával (Czender et al., 

2009; Ludányi, 2015). 

A száraz ülepedési folyamatok pontos modellezéséhez részletes felszínhasználati 

adatbázis, továbbá a vegetáció és a talaj típusára és állapotára vonatkozó adatok szükségesek 

(Horváth et al., 1998; Lagzi et al., 2004a; Nemitz et al., 2009). A felszínt érő terhelés 

modellezéséhez ezek elengedhetetlenek; pusztán a levegőben mérhető koncentrációk 

előrejelzéséhez azonban egyszerűsítések tehetők. Lassan ülepedő szennyezőanyagok esetén 

a légköri koncentrációk kevéssé függnek az ülepedési sebességtől. Nagyobb skálákon a 

szabad légkörbe jutó szennyezőanyagok egyre kisebb hányada érintkezik a felszínnel, ezért 

csökken az ülepedés jelentősége a légkörben maradó mennyiséghez képest. A térben és 

időben változó ülepedési sebesség kumulált hatása a skála növelésével egyre jobban 

közelíthető egy átlagos értékkel. Ezen okok miatt a regionális és globális skálájú terjedési 

modellekben az ülepedési sebességet gyakran közelítik az adott szennyezőanyagra jellemző 

konstans értékkel (Baklanov and Sørensen, 2001; Stohl et al., 2012; Christoudias and 

Lelieveld, 2013; Draxler et al., 2015).  

Az ülepedési folyamatok közé tartozik a csapadéktevékenységhez köthető nedves 

ülepedés, ami vízben jól oldódó szennyezőanyagok esetén nagyságrendekkel meghaladhatja 

a száraz ülepedés során kapott terhelést, tér- és időbeli eloszlása azonban sokkal 

egyenetlenebb (Vet et al., 2014). A csapadékelemekbe az aeroszol részecskék kondenzációs 

magként vagy koaguláció útján, a gázok oldódással vagy a vízgőzzel közös kondenzációval 

jutnak be. Ezen folyamatok leírásához a felhő- és felhő alatti levegő kémiai és nedvességi 

viszonyainak részletes ismeretén alapuló mikrofizikai modellezés vagy parametrizáció 

szükséges (Sportisse, 2007). A terjedési modellek ezért az adott szennyezőanyag 

oldhatóságán, a csapadékintenzitáson, és bizonyos esetekben az aeroszol részecskék 

méretspektrumán alapuló empirikus összefüggéseket használnak, megkülönböztetve a 
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felhőn belül és felhő alatt végbemenő folyamatokat (Draxler and Hess, 1998; Baklanov and 

Sørensen, 2001; Mészáros et al., 2013; Webster and Thomson, 2014; Leadbetter et al., 

2015). 

 

2.5 ÉPÜLETKÖZI LÉGSZENNYEZETTSÉG VIZSGÁLATA 

 

A folyamatos kibocsátásokból származó légszennyezés legjellemzőbb példái a városok, 

ahol az ipari, háztartási és közlekedési forrásokból származó magas légszennyezettségnek 

nagy tömegek vannak kitéve. Ugyanakkor a város finom térbeli szerkezete miatt 10–100 

méteres méretskálán akár nagyságrendnyi különbségek alakulhatnak ki az egyes 

légszennyezők koncentrációjában (Mészáros et al., 2016a). Az emisszió és ülepedés 

folyamatai egymáshoz közel játszódnak le; a transzmissziót kis méretskálájú, bonyolult 

áramlási viszonyok irányítják. A mezo- vagy szinoptikus skálájú időjárás-előrejelző 

modellek számítási rácsának és felszíni peremfeltételeinek felbontása nem elegendő a városi 

folyamatok részleteinek leírásához. A városokban kialakuló lokális levegőminőség 

vizsgálata ezért önálló tudományterületet jelent a légszennyezés-meteorológián belül. 

Az épületek és a szennyezőanyag-terjedés kölcsönhatásait a csóvamodellekben empirikus 

korrekciókkal veszik figyelembe. A pontforrások közelében lép fel downwash jelenség, 

amelyben egy magas ipari forrás szél alatti oldalán az épület által keltett turbulencia hatására 

a vertikális turbulens diffúzió felerősödik, ezáltal a felszínen a szennyezés a vártnál 

hamarabb megjelenhet (Canepa, 2004). A brit ADMS-Urban egy kifejezetten városi 

használatra fejlesztett gaussi modell, ami részletes korrekciókat tartalmaz az utcakanyonok 

és az épületek által keltett turbulencia hatásának figyelembe vételére (Carruthers et al., 

1994; Righi et al., 2009).  

Az empirikus eljárások mellett lehetőség van a finom méretskálájú áramlási viszonyok 

numerikus szimulációjára is. A műszaki alkalmazásokban elterjedt CFD (Computational 

Fluid Dynamics) szoftverek képesek az épületek bonyolult térbeli szerkezetének kellő 

felbontással történő szimulációjára. A CFD modellek az időjárás-előrejelző modellekhez 

hasonlóan a hidrotermodinamikai egyenletrendszer megoldásán alapulnak, a sebességre, 

hőmérsékletre, nyomásra, sűrűségre és koncentrációkra felírt egyenleteket oldják meg 

(Lajos, 2008). A finom felbontás miatt a számítási igény kritikus tényező a CFD szoftverek 

alkalmazásakor. A turbulenciamodelltől függően megkülönböztetünk DNS (Direct 

Numerical Simulation), LES (Large Eddy Simulation) és RANS (Reynolds-Averaged 
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Navier-Stokes) modelleket. A DNS megközelítés a kis méretskálájú turbulenciát is képes 

leírni, ezért rendkívül finom felbontást igényel. A RANS módszer a meteorológiai 

modellekhez hasonlóan parametrizációkkal számítja a rácsméret alatti turbulens mozgások 

hatását. A kettő közötti átmenetet jelent a LES megközelítés, amely szétválasztja a kis 

méretskálájú (parametrizált), illetve a rácsmérethez közeli (megoldott) 

mozgástartományokat. Légköri alkalmazásokban a LES és RANS módszerek terjedtek el 

(Tominaga and Stathopoulos, 2013). 

A CFD modellek hasznos eredményeket szolgáltatnak a városi környezet mikroskálájú 

áramlási viszonyairól. A szimulációk mezoskálára való kiterjesztése és meteorológiai 

modellekkel való csatolása azonban nagy kihívást jelent. A hőmérsékleti rétegződés 

figyelembe vétele, a sekély konvekció és a nedves levegő folyamatainak leírása a 

modelltartomány lényeges kiterjesztését és a megoldók módosítását igényli (Baklanov, 

2000; Yamada, 2004; Kristóf et al., 2009). Komoly feladatot jelent a műszaki 

alkalmazásokban használt turbulenciaparametrizációk adaptálása a planetáris határréteg 

erősen anizotróp termikus turbulenciájára (Balogh, 2014). Az elméleti problémákon túl 

gyakorlati nehézséget jelent az, hogy a CFD modellek akár néhány méteres felbontású 

rácsára a felszíni geometria és felszínhasználat adatai, valamint a meteorológiai 

peremfeltételek nem biztosíthatók. A mezoskálájú meteorológiai és a CFD modellek 

csatolását, valamint a CFD szimulációk mezoskálára történő kiterjesztését számos kutatás 

vizsgálta, ezek széleskörű operatív alkalmazása azonban még várat magára (Baklanov, 2000; 

Yamada, 2004; Kristóf et al., 2009; Rácz et al., 2013; Tominaga and Stathopoulos, 2013; 

Zheng et al., 2015). 

A légköri alkalmazásokban leggyakrabban használt CFD modellek az Ansys FLUENT 

szoftver, illetve a nyílt forráskódú OpenFOAM (Sabatino et al., 2008; Goricsán et al., 2011; 

Leelőssy et al., 2012; Flores et al., 2013; Molnár, 2017). Hazai alkalmazásokban ezek 

mellett a Budapesti Műszaki Egyetemen a német MISKAM szoftvert futtatják (Balczó et al., 

2009; Goricsán et al., 2011; Rákai et al., 2014).  

A városi levegőminőséggel kapcsolatos CFD kutatások legfontosabb területe az 

utcakanyonok sajátos áramlási viszonyainak feltérképezése. Magas épületek által határolt 

kanyonban az utca tengelyére merőleges áramlás esetén örvény alakul ki, amelyben az 

utcában kibocsátott szennyezőanyagok feldúsulnak (2.2 ábra). A kanyon alakjától és 

arányaitól, valamint a szélsebességtől függően az utca légterét egy vagy több örvény is 

kitöltheti, így a járdaszinten mérhető szélirány a magassági széllel megegyező, vagy akár 

azzal ellentétes is lehet (Vardoulakis et al., 2003; Balczó et al., 2009; Molnár, 2017). Az 
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átszellőzés mértékét az utca geometriája mellett nagyban befolyásolja a telepített növényzet, 

ami szűk utcakanyonokban akár ronthatja is a levegő minőségét (Vos et al., 2013; Sárkány, 

2016). A környező városrész beépítettségét és domborzati viszonyait, valamint az adott utca 

geometriáját figyelembe vevő CFD szimulációk révén kimutathatók az utcakanyonokban 

kialakuló légszennyezési gócok, ami fontos információt jelent a várostervezési alkalmazások 

során. 

 

 

2.2. ábra: Épületek közötti kanyonban kibocsátott szennyezőanyagok feldúsulása az épület szél alatti 

oldalán kialakuló örvényben. Fent: szélsebesség [m/s], lent: koncentráció [1/m3].  

Ábra forrása: Leelőssy (2012a) 

 

2.6 STATISZTIKAI MODELLEK 

 

A városi levegőminőség olyan komplex probléma, amelynek dinamikai (forrásorientált) 

alapú előrejelzésére gaussi, euleri modelleket és CFD szoftvereket egyaránt használnak. A 

városokban lezajló bonyolult áramlási és kémiai folyamatok azonban a számítási kapacitás 

korlátossága, valamint a finom felbontású kezdeti- és peremfeltételek hiánya miatt sokszor 

nem szimulálhatók kellő pontossággal. Ugyanakkor a városok levegőminőségéről általában 

jó minőségű, akár több évtizedet felölelő mérési adatsorok állnak rendelkezésre. A városi 

szmoghelyzetek rendszeresen előforduló, mérésekkel jól dokumentált események, amelyek 

egyértelmű összefüggésben vannak a meteorológiai körülményekkel. Ez adott lendületet a 

receptororientált, idősor alapú levegőminőség-előrejelző modellek fejlesztésének, 

amelyeket számos európai nagyvárosban sikerrel alkalmaznak (Corani, 2005; Karatzas and 

Kaltsatos, 2007; Juhos et al., 2008; Ercelebi and Toros, 2009).  
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A statisztikai modellek között megkülönböztetünk kritérium, regressziós és extrémum 

modelleket. A kritérium modellek a szmoghelyzetek kialakulására hajlamosító 

meteorológiai tényezőknek azt a kritikus értékét keresik, amely felett (alatt) a magas 

légszennyezettségű esetek gyakran előfordulnak. Az általában táblázat vagy döntési fa 

formájában megadott kritérium modellek előnye, hogy jól kommunikálható előfordulási 

gyakoriságokat rendelnek az egyes paramétertartományokhoz. Hátrányuk azonban, hogy 

csak kevés számú változót képesek figyelembe venni. A probléma enyhítésére empirikus 

indexeket definiáltak, amelyek több, a levegőminőséget befolyásoló meteorológiai 

állapotjelző függvénykapcsolatából állítanak elő egy ún. stagnálási indexet.  

Az Egyesült Államokban széles körben használt stagnálási index (Air Stagnation Index, 

ASI) egy adott napra vonatkozó bináris érték, eszerint megkülönböztetnek stagnálási és 

nem-stagnálási napokat (Wang and Angell, 1999). Stagnálási napnak azt tekintik, amely 

során a tengerszinti geosztrofikus szélsebesség legfeljebb 8 m/s (felszíni hőmérsékleti 

inverzió esetén 8,8 m/s), az 500 hPa szinten mérhető szélsebesség legfeljebb 13 m/s, és nincs 

csapadékhullás. Látható, hogy az ASI a szmoghelyzetre hajlamosító legfontosabb időjárási 

tényezőket, a gyenge felszínközeli szelet, a hőmérsékleti inverziót, a csapadékmentességet 

és az anticiklonális nagytérségű időjárási helyzetet igyekszik egyetlen indexben egyesíteni. 

Ugyanakkor az ASI közvetlenül nem számol a levegőminőséget meghatározó egyik 

legfontosabb paraméterrel, a planetáris határréteg magasságával. Utóbbit a folytonos, pozitív 

értékű Holst-féle stagnálási index veszi figyelembe (Holst et al., 2008):  

 

𝑆𝐼 = √
106

ℎ ∙ 𝑈
  , (2.2) 

 

ahol h a planetáris határréteg magassága, U pedig a 10 m magasan mérhető szélsebesség. 

Kellően hosszú idejű statisztikai adatsor rendelkezésre állása esetén a kritérium modellek 

egyszerűségük ellenére robosztus becsléseket szolgáltatnak a szmoghelyzet kialakulásának 

valószínűségéről. A Budapesten alkalmazott kritérium modell szerint a Holst-féle stagnálási 

index 100 feletti, valamint a napi középhőmérséklet 0 °C alatti értékénél az esetek 90%-ában 

várható szmog kialakulása (Ferenczi et al., 2013; Hoffmann, 2014). Éghajlati időskálán a 

stagnálási indexekben történő változás jó indikátora a szmoghelyzetek meteorológiai 

feltételeiben bekövetkező átalakulásoknak (Horton et al., 2014).  



29 

 

A regressziós modellek a levegőminőséget meghatározó prediktor változók (faktorok) és 

az adott pontban mérhető koncentrációértékek között állítanak fel függvénykapcsolatot. A 

faktorok között szerepelhetnek meteorológiai állapotjelzők, az emissziót jellemző 

mennyiségek, az év- és napszak változói, a levegőminőség múltbeli értékei, valamint 

terjedési modellek eredményei (Mølgaard et al., 2013). A regressziós módszerek előnye, 

hogy nagyszámú faktort képesek figyelembe venni, és statisztikai módszerekkel azok 

redundanciáját csökkenteni. Hátrányuk, hogy a felhasznált adatmennyiségtől és statisztikai 

módszertől függően a modell komplexitása és a számítási igény jelentősen megnőhet.  

A legegyszerűbb regressziós modell a referenciaként használt perzisztencia-modell, ami a 

jelenlegi érték megmaradását feltételezi. A megfigyelt értékekre gyakran ARIMA, vagy 

külső prediktorokat is figyelembe vevő ARIMAX modellt illesztenek, ami a 

perzisztenciához képest jobb előrejelzést biztosít (Díaz-Robles et al., 2008; Lagzi et al., 

2017). Az ún. perfect prognostic módszerek a múltbeli meteorológiai megfigyelések és a 

levegőminőség között felállított statisztikai kapcsolatot vetítik a jövőre, feltételezve, hogy a 

modell által előrejelzett meteorológiai adatok tökéletesen megegyeznek majd a mért 

mennyiségekkel. A modelleredmény-statisztikán (Model Output Statistics, MOS) alapuló 

eljárások a múltbeli meteorológiai előrejelzések és a levegőminőség között állítanak fel 

statisztikai összefüggést (Misiti et al., 2015). 

 A regressziós modellekben figyelembe vett faktorok száma néhánytól akár több százig 

terjedhet. A dimenzionalitás mellett gondot jelenthet a változók erős lineáris összefüggése, 

valamint az a tény, hogy az egyes faktorok levegőminőségre gyakorolt hatása nemlineáris 

függvényekkel jellemezhető. A dimenzió csökkentésére és a lineáris függetlenség 

biztosítására általában a sajátvektorok számításán alapuló módszerek (empirikus ortogonális 

függvények, EOF) használatosak, de léteznek nemlineáris eljárások is (Fernández et al., 

2015). Az alkalmazott regressziós eljárások között egyaránt előfordulnak hagyományos 

statisztikai módszerek, lineáris vagy polinomiális regresszió (Pisoni et al., 2009; Donnelly 

et al., 2015); illetve gépi tanuláson alapuló algoritmusok (Juhos et al., 2008; Singh et al., 

2012; Guizilini and Ramos, 2015; Wang et al., 2017).  

A levegőminőség operatív előrejelzése mellett jelen vannak a hosszabb időskálán használt 

extrémum-modellek, amelyek a szélsőérték-statisztika eszköztárát használják a magas 

légszennyezettségű események kockázatának becslésére. Az extrémum-modellek a 

megfigyelt légszennyezettségi adatsor alapján klimatológiai jellegű becslést adnak a 

határérték-túllépések adott évszakban vagy évben várható számára, illetve egy bizonyos 
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értéket meghaladó súlyos szmoghelyzetek visszatérési idejére (Ercelebi and Toros, 2009; 

Sharma et al., 2012).  
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3. A LÉTREHOZOTT MODELLEK BEMUTATÁSA 

 

3.1 A GAUSSI MEGKÖZELÍTÉSŰ MODELL 

  

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

megközelítést használó modellt készítettünk a pontforrásból származó füstfáklyákra 

vonatkozó szabványos módszer alapján (MSZ, 1981, 2002; Práger et al., 2000; Weidinger 

et al., 2008; Leelőssy et al., 2014). Stacionárius áramlási és emissziós viszonyokat 

feltételezve a c koncentrációmezőt a Q kibocsátási tömegárammal arányosan, a forrástól 

távolodva egyre szélesedő Gauss-eloszlásként becsüljük: 

 

𝑐(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
𝑄

2𝜋𝑈𝜎𝑦𝜎𝑧
 𝑒
−
𝑦2

2𝜎𝑦   (𝑒
− 
(𝑧−ℎ)2

2𝜎𝑧 + 𝑒
− 
(𝑧+ℎ)2

2𝜎𝑧 ), (3.1) 

 

ahol U a kibocsátás magasságában vett szélsebesség, h a füstfáklya középvonalának 

magassága, z a receptorpont magassága, y a forrástól, a szélre merőleges irányban vett 

távolság, 𝜎𝑦  és 𝜎𝑧  pedig a koncentrációeloszlás horizontális és vertikális irányú szórásai 

(Práger et al., 2000; Cimorelli et al., 2005). A füstfáklya középvonalának magassága a 

forrás helyén a kibocsátott gáz kezdeti hőmérsékletétől és függőleges sebességétől függő 

effektív kéménymagasság, amit Briggs módszere alapján számítunk (Briggs, 1965; 

Korsakissok and Mallet, 2009). Emellett a modell figyelembe veszi a füstfáklya tengelyének 

fokozatos emelkedését az effektív kéménymagasságtól a keveredési réteg 

felezőmagasságáig (MSZ, 2002). A (3.1) egyenletben a z értékének helyfüggő megadásával 

beépíthető a modellbe a domborzat hatása, erre a célra az 1 km felbontású GLOBE 

domborzati adatbázist használjuk (Hastings and Dunbar, 1999). Ez a megközelítés azonban 

csak a horizontálisan homogén szélviszonyokat feltételező koncentrációmező különböző 

magasságokban történő kiértékelését teszi lehetővé, a domborzat bonyolult áramlásmódosító 

hatásainak figyelembe vételét nem. A (3.1) egyenlet utolsó tagja a felszínnek a vertikális 

koncentrációeloszlásra gyakorolt hatását egy direkt és egy tükrözött csóva eredőjeként 

modellezi (Cimorelli et al., 2005). 

A Gauss-modell kritikus részét a 𝜎𝑦 és 𝜎𝑧 szórások kiszámítása jelenti, mert ezek jellemzik 

a horizontális és vertikális átkeveredés mértékét, és nagyban befolyásolják a kialakuló 

koncentrációkat. A csóva szélessége a planetáris határrétegben kialakuló turbulencia 
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intenzitásától függ, ami a sugárzási és szélviszonyok ismeretében becsülhető (Pasquill, 

1971; Turner, 1997).  

A légkör alsó rétegének stabilitási viszonyait az L Monin–Obukhov-hossz alapján 

jellemezzük (Foken, 2006). Ebből a Magyar Szabvány szerinti empirikus módszerrel 

származtatjuk a Gauss-eloszlások szélességét, megkülönböztetve a stabil (L > 0) és labilis 

(L < 0) eseteket (MSZ, 2002; Cimorelli et al., 2005). A Monin–Obukhov-hossz és az 𝑢∗ 

súrlódási sebesség értékeit az alábbi összefüggések alapján becsüljük (Stull, 1988; Práger et 

al., 2000; Cimorelli et al., 2005): 

 

𝑢∗ =
𝑘𝑈

𝑙𝑛
𝑧𝑚
𝑧0
−𝛹 (

𝑧𝑚
𝐿 ) − 𝛹 (

𝑧0
𝐿 )
, (3.2) 

𝐿 =
−𝑇2𝑢∗

2

𝑔𝑘𝑇∗
, (3.3) 

𝑇∗ =
−𝐻

𝜌𝑐𝑝𝑢∗
, (3.4) 

 

ahol 𝑇∗ a dinamikus hőmérséklet, 𝛹 a Monin–Obukhov-féle univerzális függvény, T2 a 2 m 

magasságban mért hőmérséklet, 𝜌 a levegő sűrűsége a felszín közelében, cp a száraz levegő 

állandó nyomáson vett fajhője, g a nehézségi gyorsulás, k a Kármán-féle állandó, U a 10 m 

magasságban mért szélsebesség, zm a szélmérés magassága (10 m), z0 a felszíni érdesség, H 

pedig a szenzibilis hőáram. Éjszakai órákban, a légkör felé irányuló szenzibilis hőáram 

esetén a (3.4) egyenletet a stabil éjszakai határrétegben keletkező mechanikai turbulenciát 

becslő formulára cseréljük (Stull, 1988; Práger et al., 2000; MSZ, 2002): 

 

𝑇∗ =
𝑇2𝑈

2

18,8𝑧𝑚𝑔

𝑘

𝑙𝑛 (
𝑧𝑚
𝑧0
)
. (3.5) 

 

A földfelszíni méréseket felhasználó szabványos eljárásban a (3.2–3.4) egyenleteket 

iteratívan oldjuk meg a bal oldalakon szereplő három változóra. Szélcsend esetén, vagy ha 

az iteráció nem konvergál, a súrlódási sebességet 5 cm/s-nak, a Monin–Obukhov-hosszat 

pedig 3 m abszolútértékűnek vesszük. Mivel a (3.5) egyenletben nem szerepelnek az 𝑢∗ és 

L változók, stabil esetben az iteratív megoldás csak a (3.2–3.3) egyenleteket tartalmazza 

(MSZ, 2002). A (3.2–3.5) egyenletek a légköri modellezés bevett eljárását követik, és 
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különböző módosításokkal az időjárás-előrejelző modellekben is megtalálhatók (Stull, 

1988). Ezért az általunk használt előrejelző modellek (pl. WRF, GFS) kimeneti adatként 

biztosítják a felszíni 𝜌𝑢′𝑤′ és 𝜌𝑣′𝑤′ turbulens momentumáramokat, amelyekből a súrlódási 

sebesség közvetlenül megadható (Draxler and Hess, 1998):  

 

𝑢∗ =
√
√(𝜌𝑢′𝑤′)

2

+ (𝜌𝑣′𝑤′)
2

𝜌
. 

(3.6) 

 

A Monin–Obukhov-hossz számítása ezt követően iteráció nélkül, a (3.3–3.5) egyenletek 

alapján történik.  

 

 

3.2 A LAGRANGE-I MEGKÖZELÍTÉSŰ MODELL  

 

A RAPTOR Lagrange-i részecskemodell (LPDM) egyedi részecskék trajektóriáját 

számítja a légköri advekció és turbulens diffúzió figyelembe vételével. Mivel a fejlesztés 

fontos célja a térinformatikai szoftverekkel való egyszerű integráció lehetősége, 

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

használunk. A modellezett N db részecske állapotát a következő mátrix reprezentálja:  

 

𝑃 = (
𝜆1 𝜑1 𝑧1
⋯ ⋯ ⋯
𝜆𝑁 𝜑𝑁 𝑧𝑁

    

𝑡1 𝑚11 ⋯
⋯ ⋯ ⋯
𝑡𝑁 𝑚𝑁1 ⋯

     

𝑚1𝐾
⋯
𝑚𝑁𝐾

), (3.7) 

 

ahol (𝜆𝑖, 𝜑𝑖) az i-edik részecske földrajzi koordinátái, 𝑧𝑖 a tengerszint feletti magasság, 𝑡𝑖 az 

időpont, 𝑚𝑖𝑘  pedig az i-edik részecskében a k-adik komponensből jelen lévő tömeg. A 

modellváltozókat tartalmazó mátrix tehát (N, 4+K) méretű, ahol N a részecskék, K a kémiai 

komponensek száma. 

A P mátrix időbeli léptetése a sebességeket tartalmazó Ma és Mt elmozdulás-mátrixok 

segítségével történik, ahol Ma a reverzibilis (advektív), Mt pedig az irreverzibilis (turbulens) 

megváltozásokat írja le:  
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𝑀𝑎 =

(

 
 

𝑢1𝛥𝑡1
𝑅𝐹𝑐𝑜𝑠𝜑1

𝑣1𝛥𝑡1
𝑅𝐹

𝑤1𝛥𝑡1

⋯ ⋯ ⋯
𝑢𝑁𝛥𝑡𝑁
𝑅𝐹𝑐𝑜𝑠𝜑𝑁

𝑣𝑁𝛥𝑡𝑁
𝑅𝐹

𝑤𝑁𝛥𝑡𝑁

    
𝛥𝑡1 𝛥𝑚11

𝑟𝑒𝑣 ⋯
⋯ ⋯ ⋯
𝛥𝑡1 𝛥𝑚𝑁1

𝑟𝑒𝑣 ⋯
     
𝛥𝑚1𝐾

𝑟𝑒𝑣

⋯
𝛥𝑚𝑁𝐾

𝑟𝑒𝑣

)

 
 
, 

 

(3.8) 

 

𝑀𝑡 =

(

 
 

𝑢𝑇1𝛥𝑡1
𝑅𝐹𝑐𝑜𝑠𝜑1

𝑣𝑇1𝛥𝑡1
𝑅𝐹

𝑤𝑇1𝛥𝑡1

⋯ ⋯ ⋯
𝑢𝑇𝑁𝛥𝑡𝑁
𝑅𝐹𝑐𝑜𝑠𝜑𝑁

𝑣𝑇𝑁𝛥𝑡𝑁
𝑅𝐹

𝑤𝑇𝑁𝛥𝑡𝑁

    
0 𝛥𝑚11

𝑖𝑟𝑟𝑒𝑣 ⋯
⋯ ⋯ ⋯
0 𝛥𝑚𝑁1

𝑖𝑟𝑟𝑒𝑣 ⋯
     
𝛥𝑚1𝐾

𝑖𝑟𝑟𝑒𝑣

⋯
𝛥𝑚𝑁𝐾

𝑖𝑟𝑟𝑒𝑣

)

 
 
, 

 

(3.9) 

 

ahol (𝑢𝑖, 𝑣𝑖, 𝑤𝑖) az i-edik részecske advekciós sebessége, (𝑢𝑇𝑖 , 𝑣𝑇𝑖 , 𝑤𝑇𝑖) az i-edik részecske 

turbulens mozgásából származó sebességvektor, 𝛥𝑡𝑖  az i-edik részecskére vonatkozó 

időlépés, Δ𝑚𝑖𝑘 az i-edik részecske k-adik komponensének reverzibilis, illetve irreverzibilis 

tömegváltozása, RF pedig a Föld sugara. Az Ma mátrix oszlopai a részecske transzportjának 

reverzibilis folyamatait írják le, rendre a horizontális advekciót, rendezett függőleges 

áramlás által történő elmozdulást, időlépést, valamint a reverzibilis kémiai reakciók által 

okozott tömegváltozást. Az Mt mátrix oszlopai rendre a horizontális és vertikális turbulens 

elmozdulásokat, valamint az irreverzibilis tömegváltozást (pl. ülepedés, radioaktív bomlás, 

egyirányú reakciók) írják le. Egy 𝜏𝑘  felezési idejű radioaktív bomlás, vdep ülepedési 

sebességgel jellemzett száraz ülepedés, valamint Rp intenzitású csapadék által okozott 

nedves ülepedés esetén a tömegváltozást kifejező tag a következő alakot ölti: 

 

∆𝑚𝑖𝑘
𝑖𝑟𝑟𝑒𝑣 = (𝑒

− 
𝑙𝑛2
𝜏𝑘
𝛥𝑡𝑖 − 1)𝑚𝑖𝑘 + (𝑒

− 
𝑣𝑑𝑒𝑝
2𝐻𝑑𝑒𝑝

𝛥𝑡𝑖
− 1)𝑚𝑖𝑘 − 𝐴𝑅𝑝

𝐵𝑚𝑖𝑘, (3.10) 

 

ahol 𝐻𝑑𝑒𝑝 annak a rétegnek a vastagsága, amelyből a száraz ülepedés történik, A és B pedig 

a kimosódás empirikus együtthatói (Mészáros et al., 2013; Webster and Thomson, 2014; 

Leadbetter et al., 2015).  

A reverzibilis és irreverzibilis transzportfolyamatok (3.8–3.9) egyenletek szerinti 

szétválasztásával az előrejelző és visszakövető (forward-backward) modellfuttatások 

egyszerűen formalizálhatók: 
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𝑃(𝑡 + 𝛥𝑡) = 𝑃(𝑡) + 𝑀𝑎(𝑡) + 𝑀𝑡(𝑡), (3.11) 

𝑃(𝑡 − 𝛥𝑡) = 𝑃(𝑡) − 𝑀𝑎(𝑡) + 𝑀𝑡(𝑡), (3.12) 

 

ahol t a ti időpontokból, Δ𝑡 pedig a Δ𝑡𝑖 időlépésekből alkotott vektor. Az egyes részecskék 

időlépéseinek szétválasztása szükséges lépés, mivel folyamatos kibocsátások esetén az 

egyes részecskék kiindulási időpontjai eltérőek lehetnek, az időlépés pedig függ a részecske 

magasságától és a turbulencia erősségétől.  

Az elmozdulások számításánál a (3.8–3.12) egyenletek elsőrendű explicit Euler-

módszernek felelnek meg, ami a hasonló modellek esetében elfogadott gyakorlat, mivel a 

numerikus séma rendjéből adódó hiba lényegesen kisebb a meteorológiai adatokból és azok 

interpolációjából eredő bizonytalanságnál (Draxler and Hess, 1998). Az elsőrendű 

közelítésből származó hiba mértékét egy esettanulmányban vizsgáltuk, amelyben a 

sztochasztikus (Mt) tagot elhagyva, csak a nagytérségi (Ma) szélmező alapján számítottunk 

ún. determinisztikus (véletlen mozgást nem tartalmazó) trajektóriákat. A kiválasztott 

időpont 2011. november 4-én 9, 12 és 15 UTC volt, ami az erős szélnyírással jellemzett 

időjárási helyzet miatt a hiba szempontjából konzervatív választást jelentett (a 2011. 

november 4-i terjedés szimulációját részletesen az 5.3 fejezetben mutatjuk be). A 

trajektóriákat Budapestről, 1000 hPa nyomási szintről indítva 168 órán keresztül számítottuk 

elsőrendű explicit Euler-módszerrel, valamint másodrendű explicit Runge-Kutta sémával. A 

kétféle módszerrel számított trajektóriák az első 24 órában 2 km-en, az első 96 órában 30 

km-en, 1 hetes időtávon pedig 120 km-es távolságon belül maradtak egymáshoz képest (3.1 

ábra).  
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3.1 ábra: Balra: elsőrendű Euler (folytonos vonal) és másodrendű Runge-Kutta (szaggatott vonal) sémával 

számított 168 órás determinisztikus trajektóriák összehasonlítása. Jobbra: az elsőrendű és másodrendű 

módszerrel számított trajektóriák közötti távolság a kibocsátástól eltelt idő függvényében. A trajektóriákat 

Budapestről, 1000 hPa nyomási szintről indítottuk 2011. november 4-én 9 (kék), 12 (zöld) és 15 (piros) UTC-

kor. 

  

A modellben használt absztrakt „részecske” egyaránt jelenthet egy elképzelt, 

oszthatatlannak feltételezett szennyezőanyag-csomagot, vagy valódi aeroszol részecskéket. 

Áramvonal menti mozgást feltételezve az (𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 , 𝑤𝑖)  advekciós sebességeket azonosnak 

vesszük az (𝑢𝑖
𝑚𝑒𝑡, 𝑣𝑖

𝑚𝑒𝑡) horizontális szélkomponensekkel, illetve a rendezett feláramlás 

𝑤𝑖
𝑚𝑒𝑡  sebességével. Nagyobb aeroszol részecskék esetén azonban pontosabb közelítést 

jelent a részecskékre vonatkozó mozgásegyenlet megoldása, ami egy újabb (N,3) méretű 

mátrixot és három további differenciálegyenletet jelent: 

 

 

(

𝑢𝑖
𝑣𝑖
𝑤𝑖
) (𝑡𝑖 ± ∆𝑡𝑖) = (

𝑢𝑖
𝑣𝑖
𝑤𝑖
) (𝑡𝑖) ± (

6𝜋𝜂𝑟𝑖(𝑢𝑖
𝑚𝑒𝑡 − 𝑢𝑖)

6𝜋𝜂𝑟𝑖(𝑣𝑖
𝑚𝑒𝑡 − 𝑣𝑖)

𝑚𝑖𝑔 + 6𝜋𝜂𝑟𝑖(𝑤𝑖
𝑚𝑒𝑡 − 𝑤𝑖)

)𝛥𝑡𝑖 , 

 

(3.13) 

ahol 𝑚𝑖 az i-edik aeroszol részecske tömege, g a nehézségi gyorsulás, 𝜂 a levegő dinamikai 

viszkozitása, 𝑟𝑖 pedig a gömb alakúnak tekintett aeroszol részecske sugara. A (3.13) egyenlet 

harmadik komponensében figyelembe vesszük az aeroszol részecske határsebességgel való 

gravitációs süllyedését. Ugyanakkor a módszer csak egykomponensű rendszerek esetén 

használható, mivel a Lagrange-i modell a kémiai összetételt és annak változásait részecskén 

belül értelmezi, így a különböző határsebességgel süllyedő kémiai komponensek térbeli 

szétválasztására nem képes.  
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A planetáris határrétegben a 𝑣𝑇𝑖  turbulens elmozdulások egymást követő értékeit a 

Langevin-egyenlet írja le (Luhar and Britter, 1989; Pozorski and Minier, 1998; Stohl et al., 

2005): 

 

𝑣𝑇𝑖(𝑡𝑖 + 𝛥𝑡𝑖) = 𝑣𝑇𝑖(𝑡𝑖) 𝑒
− 

𝛥𝑡𝑖
𝑇𝐿𝑗𝑖(𝑡𝑖) + 𝜉𝜎𝑗𝑖(𝑡𝑖)

√
1 − 𝑒

− 
2𝛥𝑡𝑖
𝑇𝐿𝑗𝑖(𝑡𝑖)  , 

 

(3.14) 

ahol 𝑇𝐿𝑗𝑖  az i-edik részecske j irányú turbulens sebességére vonatkozó Lagrange-féle 

időskála, 𝜎𝑗𝑖 a szélsebesség turbulens fluktuációjának j-edik komponense az i-edik részecske 

helyén, 𝜉 pedig egy standard normális eloszlásból származó véletlen szám. A 𝛥𝑡𝑖 időlépést 

a legrövidebb 𝑇𝐿𝑗𝑖  időskála tizedének vesszük. A felszín közelében kialakuló erős 

turbulencia esetén ez a módszer kezelhetetlenül rövid időlépésekhez vezet, ezért lehetőség 

van egy minimális időlépés megadására. Ez a megoldás a (3.14) egyenletben lévő 

exponenciális tagok csökkenését eredményezi, ami rontja a turbulens mozgások 

autoregressziójának leírását, de hosszú távú szimulációk esetén elfogadható közelítést nyújt 

reális számítási igény mellett (Stohl et al., 2005). 

A mikroskálájú turbulens átkeveredés erősségét a Lagrange-féle modell a (3.14) 

egyenletben szereplő időskálákon és sebességfluktuációkon keresztül jellemzi. Ezek 

becslésére a Steven Hanna által Minnesotában végzett határréteg-meteorológiai 

megfigyelések alapján kifejlesztett parametrizációt használjuk, amely a planetáris határréteg 

magasságának ismeretében, az L Monin–Obukhov-hossz és az 𝑢∗ súrlódási sebesség alapján 

számítja a fluktuációk értékét (Hanna, 1982; Ryall and Maryon, 1998; Stohl et al., 2005; 

Moreira et al., 2011; Kumar and Sharan, 2012). A Hanna-féle parametrizáció a 

sebességfluktuációk vertikális profilját a planetáris határréteg magasságával skálázott 

univerzális függvénnyel közelíti, szétválasztva a stabil és labilis eseteket (3.2 ábra). Elméleti 

megfontolások alapján Degrazia et al. (2000) új parametrizációt javasolt, amelyet Taylor-

féle modellnek nevezett (Degrazia et al., 2000; Moreira et al., 2005). A szerzők későbbi 

tanulmányában Koppenhágában végzett mérésekkel összevetve a Taylor-modell jobb 

eredményeket adott a Hanna-féle parmetrizációnál (Moreira et al., 2011). Az általunk 

fejlesztett modellben mindkét parametrizációt implementáltuk, azok eredményei így 

összehasonlíthatók. Az esetek többségében a Taylor-féle parametrizáció magasabb 

sebességfluktuáció-értékeket eredményez (3.2 ábra). A két módszer közötti lényeges 

különbség, hogy stabil esetben a Hanna-féle modell a felszíntől a planetáris határréteg 
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tetejéig lineárisan csökkenő turbulencia-intenzitást feltételez, míg a Taylor-módszer közel 

konstans vertikális profilt ad. Konvektív határrétegben a Hanna-féle parametrizáció által 

biztosított profil nem feltétlenül folytonos (Stohl et al., 2005), míg a Taylor-modell 

eredményei igen (3.2 ábra). Számítási igény szempontjából nincs lényeges különbség a két 

módszer között. Egy teszt során 6%-os különbséget tapasztaltunk a futási időben, a Taylor-

féle parametrizáció javára. 

 

  

  

3.2 ábra: a Hanna- és Taylor-féle turbulenciaparametrizáció összehasonlítása konvektív (fent) és stabil 

(lent) planetáris határrétegekben. σw: vertikális irányú turbulens sebességfluktuáció; z: felszín feletti 

magasság; h: planetáris határréteg magassága; L: Monin–Obukhov-hossz. A súrlódási sebesség értékét 

0,2 m/s-nak vettük 

 

Az egyes részecskék pozíciójából a koncentrációmező származtatása egy tetszőleges 

felbontású rács adott cellájában lévő részecskék által képviselt tömeg összegzésével történik. 

A Lagrange-modellek nagy előnye, hogy a koncentrációk számítása diagnosztikai lépés, a 

kimeneti rács felbontása a modell újrafuttatása nélkül változtatható (Stohl et al., 2005).  
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3.3 ADATFORRÁSOK ÉS BEMENŐ ADATOK  

 

A terjedési modellek használatához az emisszióra, valamint a meteorológiai viszonyokra 

vonatkozó adatok szükségesek (3.1 táblázat). Az emissziós adatokat minden esetben a 

felhasználó adja meg. Meteorológiai adatokat a numerikus időjárás-előrejelző modellek 

biztosítanak. 

 

Emissziós adatok  

Q(t) emisszió mennyisége, időbeli menete kg/s, Bq/s 

Qφ, Qλ, Qz forráspont(ok) koordinátái  

Effektív kéménymagasság számításához:  

Ts kiáramló gáz hőmérséklete K 

ws kiáramló gáz sebessége m/s 

rs kémény sugara m 

Meteorológiai adatok  

Háromdimenziós mezők (advekció számításához):  

u, v horizontális szélkomponensek m/s 

w rendezett vertikális mozgások sebessége m/s 

gh (z) geopotenciális magasság m 

T hőmérséklet  K 

Felszíni mezők (turbulens diffúzió számításához):  

h planetáris határréteg magassága m 

T2 2 m-en mérhető hőmérséklet K 

rh2 2 m-en mérhető relatív nedvesség % 

u10, v10 10 m-en mérhető szélkomponensek m/s 

psurf felszíni légnyomás Pa 

hsurf a felszín magassága  m 

uflux, vflux a turbulens felszíni momentumáram komponensei kg/ms2 

H szenzibilis hőáram W/m2 

z0 felszíni érdesség m 

Csapadékra vonatkozó adatok (nedves ülepedés számításához):  

Rstrat nagytérségi eredetű csapadék intenzitása kg/m2s 

Rconv konvektív eredetű csapadék intenzitása kg/m2s 

𝛿𝑠𝑛𝑜𝑤 csapadék halmazállapota  

Anyagi tulajdonságok (komponensenként):  

τ radioaktív bomlás felezési ideje s 

vdep száraz ülepedési sebesség m/s 

A, B nedves ülepedés empirikus együtthatói  

r aeroszol részecske sugara m 

3.1 táblázat: a terjedési modell bemenő adatai 

 

Mivel a modell által követett részecskék térben és időben szabálytalanul helyezkednek el, 

a rácspontokon definiált meteorológiai adatok interpolációjára volt szükség. Időben és 

horizontális térbeli irányban ezt lineáris interpolációval végeztük el a legközelebbi pontok 

alapján (Draxler and Hess, 1998). A meteorológiai modellek vertikális 

koordinátarendszeréből azonban át kellett térnünk a RAPTOR által használt z rendszerbe. 

Az eddigi alkalmazások során több különböző vertikális koordinátarendszerből történt meg 
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az átváltás: a legelterjedtebben használt nyomási (p) rendszerből (GFS, ECMWF); a 

felszínkövető magassági (z*) rendszerből (ALADIN); valamint a felszínkövető nyomási 

hibrid (𝜂) rendszerből (WRF).  

A nyomási és nyomási hibrid rendszerekben megadott meteorológiai adatok lineáris 

interpolációját a modell által biztosított geopotenciálmező szabálytalan rácsán végezzük, a 

két legközelebbi magassági szint között. A m/s dimenziójú w vertikális sebességet a modell 

Pa/s dimenziójú 𝜔 feláramlási sebességéből hidrosztatikus légkört feltételezve, az ideális 

gáz állapotegyenlete alapján számítjuk: 

 

𝑤 = −
𝑅𝑑𝑇

𝑝𝑔
𝜔 ,  

 

(3.15) 

ahol 𝑅𝑑 a száraz levegő specifikus gázállandója, T a hőmérséklet, p a nyomás, 𝑔 pedig a 

nehézségi gyorsulás. 

 

3.4 TECHNIKAI MEGVALÓSÍTÁS 

 

A modell fejlesztése során elsődleges szempont volt annak későbbi integrálhatósága 

nagyobb léptékű döntéstámogatási, illetve térinformatikai rendszerekbe. Platformfüggetlen, 

különböző operációs rendszereken is azonos módon futtatható szoftvert terveztünk, amely 

széles körben ismert informatikai környezetben, komoly programozói szaktudás nélkül is 

használható és fejleszthető. Ezen szempontok alapján esett a választás a 

természettudományokban robbanásszerűen terjedő Python programnyelvre. A döntés mellett 

szólt annak újszerűsége is, mivel a széleskörű meteorológiai alkalmazások ellenére nem 

ismerünk Pythonban fejlesztett Lagrange-i szemléletű terjedési modellt, bár egyszerűbb 

gaussi csóvamodellek már léteznek ezen a nyelven (Bozon and Mohammadi, 2009). Mivel 

a jövőben arra számítunk, hogy a terjedési modelleket egyre kevésbé önállóan, inkább 

nagyobb rendszerek részeként alkalmazzák majd, a kompatibilitási kérdések miatt a 

fejlesztés nyelve nem jelentéktelen szempont. 

A Python egy általános célú, magas szintű, interpretált programozási nyelv, amit a holland 

Guido van Rossum hozott létre 1991-ben. A természettudományokban, azon belül is a 

meteorológiában az elmúlt évtizedre vált széles körben elterjedtté (Lin, 2012; Perkel, 2015). 

A programnyelv létrehozása során célul tűzték ki a kód egyszerűségét és átláthatóságát, 

valamint az ingyenes hozzáférést. Platformfüggetlenül alkalmazható, és számos nyílt 
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hozzáférésű könyvtár áll rendelkezésre különböző tudományos vagy számítási feladatok 

végrehajtásához. Meteorológiai adatok elemzésére és megjelenítésére sok más mellett a brit 

Met Office és az Európai Középtávú Előrejelző Központ (ECMWF) is Python nyelven 

fejleszt saját szoftvereket (Met Office, 2014). A felhasználói oldalt segítve a Python számos 

webes és térinformatikai alkalmazáshoz rendelkezik interfésszel. A QGIS szabad 

hozzáférésű térinformatikai szoftverrel való csatolás előnyeit már több környezetvédelmi és 

meteorológiai alkalmazás kihasználta (Bozon and Mohammadi, 2009; Jung, 2016).  

A saját fejlesztésű RAPTOR modell teljes forráskódját Python nyelven írtuk, nagyban 

támaszkodva a tudományos alkalmazásokhoz kínált könyvtárak lehetőségeire (Oliphant, 

2007). Ezeket az Anaconda Python keretrendszerben használtuk. A mátrixalakban felírt 

(3.8–3.9) modellegyenletek jól illeszkedtek a NumPy könyvtár vektorizált műveleteihez 

(van der Walt et al., 2011), ami lényegesen gyorsította a számítást. A véletlen számokat a 

NumPy Mersenne-Twister algoritmust használó moduljával állítottuk elő. A grib formátumú 

meteorológiai adatokat Linux operációs rendszeren a PyNio könyvtárral (Brown et al., 

2007), Windows környezetben a GDAL könyvtárral kezeltük (Szekeres, 2014; GDAL, 

2016). A NetCDF formátumú adatok az Unidata C könyvtárra épülő netcdf4 csomaggal 

olvashatók. Többprocesszoros gépeken a modellfutás a multiprocessing csomaggal 

párhuzamosított. A térképes megjelenítés a Matplotlib csomaggal végezhető (Hunter, 2007), 

vagy az eredmények a Google Földbe importálható kml fájlba menthetők. 

A terjedési modellek komoly számítási igénye miatt a futási idő kérdése nagy jelentőséggel 

bír. A tudományos alkalmazások jól ismert kompromisszuma a bonyolult kódot, de gyors 

futási időt biztosító fordítós nyelvek (Fortran, C/C++), vagy a könnyebben programozható, 

de lassabb interpreteres nyelvek (pl. Python, Matlab, Java) közötti választás. Egy teszt során 

a Python NumPy könyvtárával implementált programot körülbelül hatszor lassabbnak 

találták a Fortranban, és körülbelül háromszor lassabbnak a C++-ban írt változatnál (Arabas 

et al., 2014). Ugyanakkor azt is megállapították, hogy a konkrét alkalmazás adat- és 

számításigényeitől, valamint a felhasznált könyvtáraktól függően a programnyelvek 

összehasonlítása nagyon változatos eredményeket adhat (Jarecka et al., 2012). A Python 

programnyelv maga is C-ben íródott, a rendelkezésre álló numerikus könyvtárak 

használatával a gyakran előforduló matematikai műveleteknél előre lefordított, optimalizált 

C függvények sebességét érhetjük el. A bonyolultabb műveletekhez a Numba könyvtár kínál 

gyorsítási lehetőséget, amivel saját Python függvényeink lefordíthatók, elkerülve ezzel a 

futtatáskor történő interpretálást (Lam et al., 2015). A modell fejlesztése során ezeket a 

lehetőségeket igyekeztünk maximálisan kihasználni. 
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A különböző implementációk futási idejének összehasonlításához a részecskemodell 

legfontosabb egyenleteinek megoldásán alapuló egyszerűsített tesztmodellt vizsgáltunk. Ez 

négy modellváltozóból állt: az x, y, z koordinátákból és az m tömegből. Ezekre oldottunk 

meg időlépésenként és részecskénként négy egyenletet az advekció, a radioaktív bomlás, 

valamint a száraz és nedves ülepedés figyelembe vételével (3.7–3.8 és 3.10 egyenletek). A 

meteorológiai adatokat és egyéb paramétereket konstansokkal helyettesítettük. A 

tesztmodellt dupla pontosságú változókkal implementáltuk C, Fortran 90 és Python nyelven, 

a Python programot gépi kódba fordító Numba könyvtár segítségével, valamint a vektorizált 

műveleteket végrehajtó NumPy-val. Az implementációk minden esetben két egymásba 

ágyazott ciklusból álltak: az időlépésekre vonatkozó külső ciklusból, illetve a részecskékre 

felírt belső ciklusból. A NumPy esetében a belső ciklust tömbökön végrehajtott vektorizált 

műveletekkel helyettesítettük. Az időre azonban ebben az esetben is Python ciklust 

használtunk, mivel a differenciálegyenletek megoldása, valamint a teljes modellben a 

meteorológiai adatok beolvasása és az eredmények mentése miatt az időlépésekre felírt külső 

ciklus elkerülhetetlen. A C/FORTRAN programot az ingyenes gcc/gfortran fordítóval, a 

Python programokat az Anaconda Python interpreterrel használtuk. A fordítókban a 

legnagyobb fokú optimalizációt (-O3) engedélyeztük. A várakozásoknak megfelelően a C 

és a Fortran programok azonos beállítások mellett lényegileg azonos sebességgel futottak. 

A tesztet Ubuntu operációs rendszeren, egy szálon, 12 GB memóriával, 2,67 GHz órajelű 

Intel Xeon W3520 processzoron végeztük. 

 

 

3.3 ábra: Négy egyenletből álló tesztmodell számítási ideje különböző implementációkban.  
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A 3.3 ábrán látható, hogy bár a Python önmagában nyilvánvalóan nem versenyképes a 

fordítós nyelvekkel, a NumPy és Numba csomagok révén elérhető, vagy akár meg is 

haladható a gcc-vel fordított C program sebessége. Nagy részecskeszám esetén a dupla 

pontosságú számítások közül a NumPy bizonyult a leggyorsabbnak, és még a Numba is 

megelőzte az ingyenes fordítókkal fordított C/Fortran programokat. A fordító optimalizációs 

lehetőségei döntő fontosságúak, a gcc-vel optimalizáció nélkül, illetve optimalizációval 

fordított C kód futási ideje között 40–500%-os különbséget tapasztaltunk. A NumPy és 

Numba alapú programok enyhe sebességelőnye a csomagokba épített fejlett 

optimalizációknak köszönhető (Lam et al., 2015).  

Fontos kiemelni, hogy a 3.3 ábra csak annak demonstrálására szolgál, hogy a Python nyelv 

numerikus könyvtárai révén elérhető a C/Fortran programok sebessége. A bemutatott 

összehasonlítás nem általánosítható sem a programnyelvek általános képességeire, sem a 

teljes modell teljesítményére. Egy terjedési modellnek nincs olyan megvalósítása, ami 

különböző számítógépeken, különböző időskálákon és részecskeszámok mellett, másféle 

meteorológiai adatok felhasználásával egyaránt optimális futási időt nyújtana. A RAPTOR 

fejlesztése során számos kompromisszumot kellett kötnünk a processzor- és 

memóriahasználat, a fájlműveletek száma, illetve a programszerkezet átláthatósága között. 

A Python rugalmassága révén a programon belül, a rendelkezésre álló könyvtárak közül 

történő választással tudtunk különböző optimalizációs célokat megvalósítani. Ennek alapján 

a modell vázát a következő fő osztályok alkotják: 

• RAPTOR_met: a meteorológiai adatfájlok beolvasását végző osztály. Mivel a 

terjedési modell meghajtásához számos különböző meteorológiai adatformátum 

állhat rendelkezésre, ebben az osztályban a programkód átláthatósága volt a fő 

szempont. Objektum-orientált Python nyelven íródott, az osztályok közötti 

öröklődés révén csökkentve egy új adatformátum beolvasásához szükséges 

programozási feladatot. A fájlműveletek számának minimalizálása érdekében a 

megnyitott adatokat a Python által kínált fejlett adatstruktúrákban (dictionary) 

tároljuk. Jelenleg GFS (grib2), ERA-Interim (NetCDF), WRF (NetCDF) és 

ALADIN (txt) formátumokból lehetséges a meteorológiai adatok beolvasása. 

• RAPTOR_calc: a matematikai számításokat végző függvények gyűjteménye. Itt 

történik a meteorológiai adatok interpolációja, a turbulenciaparametrizáció 

egyenleteinek megoldása és az ehhez szükséges véletlen számok előállítása, a 

térkoordináták léptetése, az ülepedés és a koncentrációmező számítása. A 

függvényeket a Numba fordítóval gyorsítottuk. 
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• RAPTOR_DEM: a GLOBE digitális domborzatmodell 1 km-es felbontású adatait 

kezelő osztály. A processzor- és memóriahasználat közötti optimalizációt a NumPy 

által biztosított memóriatérkép segíti. 

• RAPTOR_main: a szimulációt irányító osztály. Itt zajlik az időlépésekre felírt fő 

ciklus. Az osztály függvényei végzik a kezdeti feltételek megadását, a memória 

kezelését a már nem szükséges meteorológiai adatok törlésével, a számítást végző 

függvények megfelelő sorrendben történő meghívását és adatokkal való ellátását, 

valamint az eredmények mentését. 

• RAPTOR_run: a modellfutást indító osztály, a felhasználói beállítások megadására 

szolgál. Ez biztosít csatlakozási lehetőséget a terjedési modell nagyobb léptékű 

Python programokba való integrálásához. 

• RAPTOR_material: az anyagi állandók (felezési idők, ülepedési sebességek) 

tárolására szolgáló adatbázis. 

• RAPTOR_gauss: a Gauss-modell egyenleteit megoldó osztály. A számítást végző 

függvényeket a NumPy vagy Numba könyvtárral gyorsítottuk. 

• RAPTOR_draw: a térképes megjelenítést végző függvények. Az örökölt Matplotlib 

Basemap osztályt néhány, a trajektóriák és a koncentrációmezők ábrázolását 

megkönnyítő függvénnyel bővítettük. 

 

 

3.4 ábra: A RAPTOR Lagrange-modell számítási igényének megoszlása az egyes részfeladatok között 

128 000 részecske, 1 perces számítási időlépés, 92 órás szimulációs időtartam, valamint 6 órás időbeli 

és 0,75°-os térbeli felbontású meteorológiai adatok megadásával végzett futtatás során.   
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Fájlból 
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Fájlba írás Interpoláció 

Fizikai 

modell 

Koncentráció-

számítás 

Trajektóriák 

száma 
konst. O(n) O(n) O(n) O(n) 

Szimuláció 

időtartama 
O(n) O(n) O(n) O(n) O(n) 

Számítási 

időlépés 
konst. konst. O(n-1) O(n-1) konst. 

Eredmények 

időbeli 

felbontása 

konst. O(n-1) konst. konst. O(n-1) 

Eredmények 

térbeli 

felbontása 

konst. konst. konst. konst. O(n-2) 

Meteorológiai 

adatok 

időbeli 

felbontása 

O(n) konst. konst. konst. konst. 

Meteorológiai 

adatok térbeli 

felbontása 

O(n2) konst. konst. konst. konst. 

3.2 táblázat: Modellbeállítások hatása a számítási igényre n trajektória kiszámítása esetén. 

 

A számítási igény csökkentéséhez elengedhetetlen volt a program profilozása, az egyes 

részfeladatok futási idejének meghatározása. Ennek eredményeit – kategóriákra összesítve 

– a 3.4 ábra mutatja. Látható, hogy a fizikai modell egyenleteinek megoldása mindössze a 

teljes futási idő körülbelül negyedét teszi ki, és ezen belül is meghatározó a véletlen számok 

előállítását igénylő turbulenciaparametrizáció számítási igénye. A futási idő körülbelül 

kétharmadát a meteorológiai adatok interpolációja adja, és jelentős szerepet kapnak az 

adatfájlok megnyitásához és az eredmények mentéséhez szükséges fájlműveletek is. A 3.4 

ábrán bemutatott eredményeket szolgáltató tesztfuttatás a felszín közeléből indított 128 000 

részecske trajektóriáját számította 92 órás időintervallumon, 1 perces minimális időlépéssel, 

párhuzamosítás nélkül. A meteorológiai adatokat 6 órás időbeli felbontású NetCDF fájlban 

tároltuk, az eredményeket 1 óránként tömörített bináris fájlba mentettük. Mivel az egyes 

részfeladatok számítási igénye nem azonos módon függ a fenti beállításoktól, ezek 

függvényében a modell futási idejéhez való hozzájárulásuk aránya nagy változatosságot 

mutathat (3.2 táblázat). Az interpoláció döntő jelentősége azonban minden beállítás mellett 

jellemző. Az utófeldolgozás lépései, a koncentrációszámítás és a térképes megjelenítés nem 

szerepelt a vizsgálatban, mivel ezek aránya a szimuláció idejéhez viszonyítva széles skálán 

változhat. A tesztfuttatás egy átlagos hordozható számítógépen (2,0 GHz Intel processzor, 

8 GB RAM, HDD) 41 percet vett igénybe, a koncentrációk kiszámításához további 1 percre, 

a térképes megjelenítéshez 5 percre volt szükség. 
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Mint a 3.4 ábrán látható, számítási igény szempontjából a meteorológiai adatok 

interpolációja jelenti a Lagrange-modell kritikus részét. A lineáris interpoláció használata 

ezért elterjedt gyakorlat a hasonló modellekben. Az interpolációt végző függvényeket alapos 

optimalizációs vizsgálatnak vetettük alá, számos különböző megvalósítást használva. A 

kétdimenziós adatok szabályos rácson, a háromdimenziós adatok horizontálisan szabályos 

(szélesség-hosszúság), vertikálisan szabálytalan (geopotenciál) rácson voltak definiálva. 

Rendelkezésre állt a SciPy (Scientific Python) csomag spline illesztésen alapuló algoritmusa 

(Oliphant, 2007), ennek teljesítménye azonban nem volt kielégítő (3.5 ábra). Ezért saját 

interpoláló függvényt írtunk, amit a Numba könyvtárral gyorsítottunk. Így elérhető volt egy 

gcc-vel fordított C program sebessége. A 3.5 ábrán bemutatott futtatásokat 0,5° felbontású 

kétdimenziós globális adatokkal végeztük 1 800 időlépésen keresztül, a teszt beállításai 

megegyeztek a 3.3 ábrához tartozó szimulációkéval. 

 

 

 

3.5 ábra: 361 × 720 méretű, dupla pontosságú adattömb 1 800 időlépésen keresztül történő lineáris 

interpolációjához szükséges számítási idő. 
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4. LOKÁLIS SKÁLÁJÚ SZIMULÁCIÓK 

 

4.1 A BUDAPESTI VEGYIMŰVEK TERÜLETÉRŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉS 

VIZSGÁLATA 

 

A Gauss-modellek fő alkalmazási területét a szabályozási, engedélyeztetési és 

döntéstámogató tanulmányok jelentik (Földi et al., 2010; Weidinger et al., 2012). Kutatási 

célra elsősorban olyan problémák kapcsán alkalmasak, amelyek a helyi terjedési viszonyok 

klimatológiáját, hosszú időn keresztül történő kibocsátás lokális hatását vizsgálják. Több 

éves időszak finom időbeli felbontású feldolgozása az euleri és Lagrange-i modellek 

számítási igénye mellett jelentős erőforrásokat igényelne, lokális skálán pedig a gaussi 

modell közelítései általában helytállóak. A korábbi években az amerikai ALOHA modellel 

vizsgáltuk az egyes évszakokra jellemző terjedési viszonyokat a paksi, illetve a fukushimai 

atomerőmű 30 km-es körzetében (Leelőssy, 2011; Leelőssy et al., 2011a, 2011c; Mészáros 

et al., 2012d). Az ALOHA modell elsősorban operatív alkalmazásra készült; a kutatási célú 

használata során tapasztalt fizikai és technikai korlátok miatt döntöttünk új, saját szoftver 

létrehozása mellett. Az általunk létrehozott gaussi modellt eddig három magyarországi 

vizsgálat során alkalmaztuk: a kazincbarcikai BorsodChem ipari létesítményből származó 

légszennyezés (Suga, 2015); az ajkai vörösiszap-tározóból kiporzás útján levegőbe jutó por 

(Ludányi, 2013a); valamint a budapesti Illatos út felhagyott ipari területéről származó 

szennyezés (Leelőssy et al., 2017a) hosszú távú hatásainak vizsgálatára. Jelen munkában az 

utóbbi kutatást mutatjuk be bővebben. 

2015 áprilisában nagy felháborodást keltett az a felfedezés, hogy Budapest IX. kerületében, 

a 2007-ben felszámolt Budapesti Vegyiművek felhagyott ipari területén (4.1 ábra) 2000-

3000 tonna veszélyes hulladék volt tárolva lyukas hordókban vagy a szabad levegőn. A 

talajvízbe és a levegőbe jutó ipari hulladék rovarmérgeket, köztük DDT-t, rákkeltő aromás 

szénhidrogéneket, valamint nagy mennyiségű gyúlékony izopropanolt tartalmazott. A 

további szennyezés és egy esetleges tűz elhárítása érdekében a területet 2016 januárjára 

megtisztították (Hevesi, 2016).   

Az üggyel kapcsolatos üzleti és jogi viták, valamint a kármentesítés sürgős végrehajtása 

miatt a szabadban tárolt hulladék mennyiségéről, kémiai összetételéről és tárolási 

viszonyairól nincsenek adataink. Egy 2003-as környezetvédelmi jelentés már súlyos 

veszélyekre figyelmeztetett az üzem területén (Dura, 2003), azonban csak 2015-ben 
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készítettek talajvízből és porból vett mintákon alapuló nemreprezentatív felmérést a 

környező lakott területek szennyezettségéről (Greenpeace, 2015; Wessling, 2015). A 

felmérés megállapította, hogy bár a talajvíz szennyezettsége az üzem területén rendkívül 

magas volt, a felszín alatti áramlási viszonyok a közeli Dunába vezették a szennyezést, a 

lakott területeket elkerülve. Az üzem 2 km-es környezetéből vett porminták vizsgálata 

azonban számos, az üzemtől különböző irányban fekvő helyen mutatott ki DDT-t, illetve 

annak DDD/DDE bomlástermékeit (4.1 ábra). Ezek egyértelműen légköri transzportból, a 

Budapesti Vegyiművek területéről történő kiporzásból származtak (Greenpeace, 2015; 

Wessling, 2015).  

 

 

4.1 ábra: A Budapesti Vegyiművek üzemi területe (piros sokszög), illetve DDT/DDD-t tartalmazó porminták 

elhelyezkedése (piros körök) (Greenpeace, 2015; Wessling, 2015). Az üzemtől délre és keletre sűrűn lakott 

területek húzódnak. Ábra forrása: Leelőssy et al. (2017a), térkép: © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA 

 

Mivel az ipari hulladék kiporzásából és párolgásából származó lokális szennyezés több 

mint tíz éves időtartama alatt közvetlen mérés nem történt, az általunk fejlesztett Gauss-

típusú modellt alkalmaztuk a hosszú távú terhelés térbeli eloszlásának becslésére. A 

kibocsátás mennyiségére vonatkozó információ hiányában egységnyi mobilizálható 

szennyezőanyaggal számoltunk, a koncentrációmező nagyságrendjének ismerete nélkül csak 

annak térbeli eloszlását, azaz az egyes receptorpontok érzékenységét modelleztük. 

Figyelembe vettük ugyanakkor a kibocsátás erős időjárásfüggését. Ebből a szempontból 

kétféle forrást különböztettünk meg: a szél által történő kiporzást, valamint a szabad 

levegővel érintkező szerves oldószerek párolgását.  

A kiporzásból származó emisszió Qd mértékét szakirodalmi források alapján az 𝑢∗ 

súrlódási sebesség köbös függvényeként definiáltuk (Gillette, 1978; Xuan, 2004; Takemura 

et al., 2011):  

http://www.openstreetmap.org/
http://www.openstreetmap.org/copyright
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𝑄𝑑 = 𝑎(𝑢∗ − 𝑢∗𝑇)𝑢∗
2, (4.1)  

   

ahol 𝑢∗𝑇 a porszem mobilizálásához szükséges kritikus súrlódási sebesség, a pedig a terület 

nagyságától és a por tulajdonságaitól függő skálafaktor, esetünkben egységnyi. Ha a 

súrlódási sebesség nem éri el a kritikus súrlódási sebességet, az emisszió értéke nulla. Az 

𝑢∗𝑇 kritikus súrlódási sebesség értékét 10 és 1 000 µm közötti méretű szemcsék esetében 0,2 

és 0,8 m/s közöttinek becsülték (Marticorena and Bergametti, 1995), ebben a tartományban 

változtattuk a paraméter értékét a beépített területek turbulenciaviszonyaira vonatkozó 

korrekció figyelembe vételével (Xuan, 2004).  

A párolgásból eredő QE emisszió az 𝑢∗  súrlódási sebesség lineáris függvénye, emellett 

pedig függ a folyadékfelszín hőmérsékletétől, amit a szimulációkban a levegő T 

hőmérsékletével közelítettünk (Brighton, 1985): 

 

𝑄𝐸 = 𝐴𝑗
𝑢∗
𝑇
𝑒
−𝐿𝑚
𝑅∗𝑇 , 

(4.2)  

   

ahol R* az univerzális gázállandó. Az Lm moláris párolgáshő értékét esetünkben a benzolra 

vonatkoztattuk, a párolgó anyag mennyiségétől és tulajdonságaitól függő Aj együtthatók 

szorzatát pedig egységnyinek vettük. Mind a kiporzásból, mind a párolgásból eredő 

emissziót nullának vettük csapadékhullás idején, vagy ha a felszínt hó borította. A 4.1 

egyenletben szereplő a skálafaktor erősen függ a por nedvességtartalmától; ezt a bonyolult 

és részleteiben ismeretlen tárolási viszonyok miatt nem tudtuk figyelembe venni. A szilárd 

felszínről, sérült tárolókból és vékony talajról egyaránt történő kiporzásra vonatkozóan a 

gyors száradás konzervatív feltételezésével éltünk, ami a csapadékhullás befejeződése utáni 

órában már szabad kiporzást engedélyezett. 

A Gauss-modell vízszintesen homogén meteorológiai adatokat feltételez, amik pontbeli 

mérések alapján megadhatók. A helyi meteorológiai viszonyok pontosabb reprezentálása 

érdekében időjárási analízismezők helyett az üzemtől 6 km-re elhelyezkedő pestszentlőrinci 

obszervatórium óránkénti mért adatait, valamint a 12–24 óránkénti rádiószondás felszállás 

profiljait használtuk fel. A súrlódási sebességet és a Monin–Obukhov-hosszat a 3.2–3.4 

egyenletek alapján, iterációval számítottuk. A keveredési réteg vastagságát azon 

legalacsonyabb magasságként adtuk meg, ahol a virtuális hőmérséklet értéke meghaladta a 

2 m-en mért virtuális hőmérsékletet (Seidel et al., 2010). A feldolgozott időszak a 2003–

2015. éveket ölelte fel, a veszélyes helyzetre való első ismert figyelmeztetés (Dura, 2003) 
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és a kármentesítés befejezése (Hevesi, 2016) között. A teljes időszak 4,3%-át kitevő 

adathiányok kihagyása után összesen 109 052 időpontban számítottuk ki a szennyezőanyag-

koncentrációkat. Az üzem, mint területi forrás hatását minden időpontban 12, térben 

egyenletesen elhelyezett pontforrásból származó csóva összegeként becsültük. A 

koncentrációmezőt az üzem 2 km-es környezetében, 100 m horizontális felbontású rácson 

értékeltük ki. A koncentrációk nagyságrendje ismeretlen, az eredmények érzékenységeket 

tükröznek. Az értékeket úgy normáltuk, hogy a teljes időszakra, egész tartományra 

vonatkozó összeg külön a porra, és külön a kipárolgott gázokra vonatkozóan is egységnyit 

adjon. 

 

a) Por, 𝑈𝑇
∗ = 0,2 𝑚𝑠−1 b) Por, 𝑈𝑇

∗ = 0,8 𝑚𝑠−1 

  

c) Kipárolgott gázok d) Időben állandó emisszió 

  

4.2 ábra: A 2003–2015. időszak alatti folyamatos szennyezés térbeli eloszlása a Budapesti Vegyiművek 

(fekete x) környezetében. a-b) Kiporzás útján levegőbe került részecskék koncentrációjának eloszlása 

különböző kritikus súrlódási sebességek mellett. Fekete pontok jelölik a DDT/DDD detektálások helyét. c) 

Párolgás útján levegőbe került gázok koncentrációjának eloszlása. d) Referencia-eloszlás az emisszió 

időjárásfüggésének figyelembe vétele nélkül. Ábra forrása: Leelőssy et al. (2017a),  

térkép: © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA 

 

 

http://www.openstreetmap.org/
http://www.openstreetmap.org/copyright
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A teljes időszakra vonatkozó érzékenységek térbeli eloszlását a 4.2 ábra mutatja. Jól látható 

a kiporzásból származó szennyezőanyagok délkeletre történő szállítódása (4.2a-b ábra), 

miközben a konstans emissziót feltételező referenciatérkép (4.2d ábra) sokkal egyenletesebb 

térbeli eloszlást mutat. A magyarázat az emisszió értékének a súrlódási sebességtől, ezen 

keresztül a szélsebességtől való köbös függése. Budapesten az erős szelek jellemzően 

északnyugati irányúak, míg a szélsebességet nem vizsgálva az északnyugati, északi, és 

kisebb mértékben a déli szelek dominálnak.  

Feltűnő a 4.2a-b ábrák hasonlósága, különösen annak ismeretében, hogy 0,2 m/s feletti 

súrlódási sebességek a teljes időszak 80,4%-ában, 0,8 m/s felettiek azonban csak a teljes 

időszak 15,6%-ában fordultak elő. A 4.1 köbös összefüggés miatt azonban a viszonylag 

ritka, nagy szélsebességek felelősek a kiporzás döntő hányadáért. Kiemelkedett 3 750 db, 

erős széllel jellemzett megfigyelési időpont (a teljes időszak 3%-a), amelyek az összes 

kiporzott mennyiség harmadát adták. 

A kipárolgott gázok koncentrációjának térbeli eloszlásában a konstans emisszió 

referenciatérképének és a 4.2 egyenlet súrlódási sebességtől való függésén keresztül az erős 

északi, északnyugati szelek hatásának együttese figyelhető meg. 

A kialakuló koncentrációk évszakos eltérésein keresztül az időjárásnak az emisszióra, 

illetve transzmisszióra gyakorolt ellentétes hatását vizsgáltuk (4.3 ábra). A nyári félévben a 

jellemzően magasabb szélsebességek és hőmérsékletek nagyobb emissziót, ugyanakkor jobb 

átkeveredést, és így az emisszióhoz viszonyítva kisebb felszíni koncentrációkat okoznak. 

Télen az emisszió kisebb, a gyakori inverziós helyzetek és gyenge légköri átkeveredés 

azonban az emisszióhoz képest magasabb felszíni koncentrációt okoz. A modell eredményei 

alapján a két hatás közül egyértelműen az emisszió dominál, mind a porra, mind a gázokra 

vonatkozóan nyári maximumot állapítottunk meg (4.3 ábra). Havi bontásban vizsgálva a 

kipárolgott gázok koncentrációi tükrözik az éves hőmérsékleti menetet, míg a 

porkoncentrációkban a tavaszi szélmaximum csúcsa jelenik meg. A december, január, 

február hónapok során mindkét szennyezőanyag-típus koncentrációja minimális, a napi 

menetben pedig szintén nappali maximumok és éjszakai minimumok jelennek meg. Ez 

éppen ellenkezője a városi háttérszennyezettség tipikus időbeli menetének.  
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4.3 ábra: A 2003–2015. időszak alatti folyamatos szennyezés térbeli eloszlása a Budapesti Vegyiművek 

környezetében (fekete x) a nyári, illetve téli félévekben. Fekete pontok jelölik a DDT/DDD detektálások 

helyét. Ábra forrása: Leelőssy et al. (2017a), térkép: © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA 

 

A 4.2–4.3 ábrákról megállapítható, hogy a Budapesti Vegyiművek területéről légköri úton 

történő transzportnak az üzemtől délre és keletre eső lakótelepek irányában volt a 

maximuma. Az időbeli menet részben kedvező, mert éppen a kedvezőtlen levegőminőségű 

inverziós téli és éjszakai helyzetekben volt minimális az emisszió. Másrészt viszont a 

koncentrációk maximuma a tavaszi–nyári hónapokban és a nappali órákban volt, amikor a 

szabadtéri tevékenységek és a szellőztetés révén a lakosság kitettsége a legnagyobb. A 

jövőbeli hasonló helyzetek kezeléséhez fontos szempontot ad az a felismerés, hogy a teljes 

kiporzott mennyiség nagy része viszonylag kis számú szeles eseményhez volt köthető. Ha a 

por folyamatos jelenléte nem is lett volna megszüntethető, az időjárás-előrejelzés 

ismeretében néhány nagy kibocsátású eset elhárítása döntően csökkenthette volna a hosszú 

távú terhelést (Leelőssy et al., 2017a). 

A Budapesti Vegyiművekből származó szennyezés egészségügyi hatásainak becsléséhez 

elengedhetetlen lenne a koncentrációk nagyságrendjének ismerete. Az üzemi területről 

kipárolgott illékony szerves vegyületek rövid tartózkodási idejük miatt utólagos mérésekkel 

nem mutathatók ki. A kiporzásból eredő szennyezés mennyiségéről információt 

http://www.openstreetmap.org/
http://www.openstreetmap.org/copyright
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szolgáltatnak a felhalmozódott porból vett mintákon alapuló felmérések (Greenpeace, 2015; 

Wessling, 2015). Ezek térbeli reprezentativitása azonban nem elegendő a modelleredmények 

skálázására. További gondot jelent, hogy nem lehet elválasztani a felhagyott területről 

kijutott hulladék hatását az üzem korábbi, évtizedeken át tartó működése során keletkezett 

kibocsátásoktól, illetve a városi-ipari övezet magas háttérszennyezettségétől. Bár a helyi 

lakók az elmúlt évek során sokszor panaszkodtak szerves oldószerekből származó bűzre, 

kimutatható egészségügyi következményekről nem tudunk. 
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5. REGIONÁLIS ÉS KONTINENTÁLIS SKÁLÁJÚ SZIMULÁCIÓK 

 

5.1 A LAGRANGE-TÍPUSÚ MODELL VALIDÁCIÓJA  

 

5.1.1 AZ ETEX KÍSÉRLET BEMUTATÁSA 

 

A RAPTOR Lagrange-modellel európai méretskálán végzett szimuláció eredményeit az 

ETEX (European Tracer Experiment) kísérlet eredményeivel hasonlítottuk össze. Az 1994-

ben megvalósított ETEX az első európai tudományos kísérlet volt, amely a kontinentális 

skálájú légköri terjedési modellek validációjára adott lehetőséget (Van dop et al., 1998). A 

18 ország 30 légkörkutató intézetének összefogásával megvalósult projektben számos 

modellel végeztek terjedési szimulációkat annak megállapítására, hogy milyen pontossággal 

lehet előrejelezni a felszínen kialakuló koncentrációkat. Megállapításaikat az 1997-ben, 

Bécsben megrendezett ETEX Szimpóziumon foglalták össze (Nodop, 1997). Legfontosabb 

következtetéseik egyike volt, hogy az eredményekre leginkább a meteorológiai adatbázis 

minősége és felbontása van hatással. Ennek hatására rendezték meg két évvel később az 

ATMEX-II kísérletet, amelyben az ECMWF (Európai Középtávú Előrejelző Központ) 

javított reanalízis adatainak felhasználásával jelentős javulást értek el a terjedési modellek 

eredményeiben. Az ETEX adatbázissal való összevetés fontos részét képezte szinte az összes 

terjedési modell fejlesztésének, legfontosabbak ezek közül a FLEXPART (Stohl et al., 

1998), a DREAM (Brandt et al., 1998), a HYSPLIT (Sandu et al., 2003), a NAME (Ryall 

and Maryon, 1998), a SILAM (Sofiev et al., 2006) és a Polyphemus (Quélo et al., 2007) 

modellek validációs tanulmányai. 

Az ETEX kísérletek során gondosan kiválasztott időpontban kémiailag inaktív, a környezet 

és az emberi egészség számára veszélytelen, vízben nem oldódó PFC (perfluorokarbon) 

nyomgázt bocsátottak ki nagy mennyiségben, amelynek terjedését az Európa-szerte 

elhelyezett 168 mérőállomáson, valamint repülőgépes és rádiószondás mérésekkel követték 

nyomon (Nodop et al., 1998). A kibocsátás helye a Franciaország északnyugati részén 

elhelyezkedő Monterfil közelében volt, a kibocsátás idejét pedig úgy választották meg, hogy 

az uralkodó nyugatias szélirány Európa mérőállomásokkal jól lefedett területére sodorja a 

nyomgázt. A kedvező szélirány mellett az időpont kiválasztásánál szempont volt a jó 

függőleges átkeveredés és a domináns advekciót okozó erős szél, hogy a forrás közelében 

fellépő helyi hatások minél kevésbé befolyásolják az eredményeket. 
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Az első ETEX kibocsátás 1994. október 23-án 16 UTC-kor kezdődött, és 12 órán keresztül 

tartott. Ez idő alatt egy kéményen át összesen 340 kg perfluoro-metil-ciklohexánt (PMCH) 

engedtek a levegőbe. A kibocsátás hatására kialakuló felszínközeli koncentrációkat a 

mérőállomások a kibocsátás kezdetétől számított 90 órán keresztül mérték, és ezen 

időszakon keresztül 3 órás átlagos értékekből álló adatsort szolgáltattak. A közel négy napos 

mérési időtartam elegendő volt ahhoz, hogy a csóva elhagyja az összes kísérletben részt vevő 

mérőállomás területét, illetve kellőképpen felhíguljon ahhoz, hogy a szennyezőanyag a 

mérésekben már ne legyen kimutatható.  

A modellek mérésekkel való összevetése során számos különböző vizsgálati szempont 

merül fel, amelyek jelentősége a későbbi felhasználás módjától függ. Egy légköri 

kibocsátással járó baleset esetén az elhárításban dolgozóknak és a döntéshozóknak 

elsősorban a következő információkra van szüksége: 

• a szennyezőanyag-csóva haladási iránya, a szennyezés által érintett terület, 

• a szennyezőanyag-csóva haladási sebessége, adott pontban a szennyezés 

megérkezésének ideje, 

• adott pontban kialakuló maximális koncentráció, 

• adott pontban a maximális koncentráció bekövetkezésének ideje, 

• adott pontban a teljes érintett időszakra számított integrált koncentráció (dózis), 

• adott pontban kialakuló koncentrációk időbeli menete. 

A validációhoz szükséges a modellek minőségét jellemző számszerű mennyiségek 

definiálása. Az előrejelzések és a mért adatok egyezőségét az ETEX kísérletet követő 

validációs tanulmányokban különböző statisztikai mutatók segítségével mérték (Mosca et 

al., 1998). Az adott helyre és időre érvényes, összesen N db Pi előrejelzett és Mi mért adatpár 

(koncentrációk) segítségével ezek a következőképpen definiálhatók: 

 

𝐹𝐵 =
2

𝑁

∑ (𝑃𝑖 −𝑀𝑖)𝑖

𝑃 +𝑀
, (5.1) 

 

𝑁𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑁
∑
(𝑃𝑖 −𝑀𝑖)

2

𝑃𝑀
𝑖

, (5.2) 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑁
∑(𝑃𝑖 −𝑀𝑖)2

𝑖

, (5.3) 



56 

 

 

𝑟 =
∑ (𝑀𝑖 −𝑀)(𝑃𝑖 − 𝑃)𝑖

√∑ (𝑀𝑖 −𝑀)
2

𝑖 ∑ (𝑃𝑖 − 𝑃)
2

𝑖

, 
(5.4) 

 

ahol 𝑃  és 𝑀  az összes előrejelzett, illetve mért adat átlaga. Az átlagos relatív eltérés 

(Fractional Bias, FB) az alul- és túlbecsléseket ellenkező előjellel adja össze, tehát a modell 

szisztematikus hibájának irányáról ad információt. A mért adatoktól vett eltérések nagyságát 

az átlagos négyzetes relatív hiba (Normalised Mean Square Error, NMSE), illetve az átlagos 

négyzetes abszolút hiba (Root Mean Square Error, RMSE) jellemzi. A variációs együttható 

(Coefficient of Variation, CV) az RMSE és a mért értékek átlagának hányadosa. Az r lineáris 

korrelációs együttható azt mutatja meg, hogy a magasabb megfigyelésekhez jellemzően 

nagyobb előrejelzett értékek tartoznak-e.  

Az 5.1–5.4 mutatók az adatokat páronként hasonlítják össze, ezért akkor is magas hibákat 

adnak, ha az előrejelzés a mért adatokhoz hasonló, csak azokhoz képest időben vagy térben 

eltolt értékeket mutatott. Ennek a problémának a kiküszöbölésére definiálták az előrejelzés 

jósági tényezőjét (Figure of Merit, FM) (Mosca et al., 1998; Quélo et al., 2007): 

 

𝐹𝑀 =
∑ 𝑚𝑖𝑛(𝑃𝑖 , 𝑀𝑖)𝑖

∑ 𝑚𝑎𝑥(𝑃𝑖, 𝑀𝑖)𝑖
, (5.5) 

 

illetve ennek időbeli (Figure of Merit in Time, FMT) változatát. Az FMT 

meghatározásakor az 5.5 egyenletben szereplő összegzést egy kiválasztott állomáson vett 

idősorra végezzük. A jósági tényező tökéletes előrejelzés esetén 1-et ad eredményül; de 1-et 

ad akkor is, ha az előrejelzés a mért idősorhoz képest időben eltolva mutatja ugyanazt a 

görbét. A térbeli jósági tényező meghatározása (Figure of Merit in Space, FMS) hasonló elv 

alapján történik a kétdimenziós térben, egy adott méréshatár feletti koncentrációk mért és 

modellezett kiterjedésének metszetét arányosítja azok uniójához. Mivel a megfigyelések 

térben nem folytonosan, és nem is egyenletesen állnak rendelkezésre, a valódi FMS 

kiszámítására nincs mód. Ehelyett az FMS-t úgy közelítették, hogy egy adott időpontban a 

mért és előrejelzett adatsorban egyaránt méréshatár feletti értékeket mutató állomások 

számát osztották el azon állomások számával, ahol a mért vagy az előrejelzett adat 

meghaladta a méréshatárt. 
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A modellek eredményeinek kiértékelése során az ETEX kutatói az alábbi főbb 

következtetéseket tették (Archer et al., 1996; Nodop, 1997; Van dop et al., 1998): 

• A modell megbízhatósága elsősorban a meteorológiai adatok minőségétől függ. 

Nagy jelentősége van a rácsfelbontás alatti méretű időjárási folyamatoknak, ezért 

ajánlott minél jobb felbontású, lehetőleg korlátos tartományú modelleket használni. 

• Általában kontinentális skálájú szimulációk esetén az érkezési idő 3–6 órás, a 

maximális koncentráció háromszoros faktoron belüli előrejelzése tekinthető az 

elérhető legjobb eredménynek. 

• A forrás környékén a lokális és mezoskálájú hatások nagy befolyással bírnak a 

nagytérségű terjedésre. 

• A szerzők nem találtak szisztematikus eltérést az euleri és Lagrange-i modellek 

eredményei között, tehát nem jelenthető ki, hogy bármelyik megközelítés jobb lenne 

a másiknál. 

• A modellek döntően jól határozták meg a csóva terjedési irányát, azonban annak 

szétterülését illetően, tehát a szennyezett terület szélén már nagyobb 

bizonytalanságot mutattak. 

• A modellek többsége pozitív átlagos eltérést mutatott a mért adatokhoz képest, az 

állomások többségén mégis alulbecslés volt tapasztalható. Ez azt jelentette, hogy bár 

a modellek az idő nagy részében alulbecsülték a koncentrációkat, a forrás közelében 

kialakuló nagy értékeket jelentősen túlbecsülték. 

• A teljes adatsorra vonatkozó NMSE 10 és 1 000 között, döntően 100 környékén 

alakult az egyes modelleknél. 

• Minden modell pozitív lineáris korrelációt mutatott, az ATMES-II során a legjobb 

eredmények korrelációs együtthatója megközelítette a 0,7-et. 

 

 

5.1.2 A SZENNYEZÉS HALADÁSI IRÁNYA 

 

A kísérletet erős széllel, jó vertikális átkeveredéssel jellemzett időjárási helyzetre 

időzítették. Rádiószondás felszállások adatai alapján a forrás környezetében a hőmérsékleti 

rétegződés labilis volt, ami napközben záporok kialakulásához is vezetett. Az erős szél és a 

labilitás akadályozta az éjszakai inverzió felépülését, így egy alacsony és viszonylag gyenge 

inverziós réteg átszakítása után a kibocsátott szennyezőanyag éjszaka is széles vertikumban 
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átkeveredhetett. Mivel minden magassági szinten erős nyugati, délnyugati szél fújt, és a 

nyomgázok elérhették a felszín közelében mérhetőnél sokkal erősebb magassági szelet, és a 

csóva a kibocsátást követően gyorsan mozgott kelet, északkelet felé. 

Bár a kibocsátás során a kísérlet tervezőinek célja, a domináns nyugati szél és a lokális 

hatások elhanyagolhatósága megvalósult, később az időjárási helyzet lényegesen 

bonyolultabbá vált. Észak-Európa felett egy többközpontú, hullámzó ciklonrendszer alakult 

ki. Hatvan órával a kibocsátás után Németország felett a szennyezőanyag-csóva ennek a 

ciklonrendszernek az áramlási mezőjébe került, és az erős szélnyírás hatására deformálódott. 

A megfigyelések egy Norvégiától Romániáig húzódó, közel 1 500 km széles sávban 

mutatták a szennyezés jelenlétét (5.1 ábra). A délebbi rész nagy sebességgel a Fekete-tenger 

felé mozgott, míg az északi rész két ciklonközéppont közötti területen megrekedt, és lassan 

északnyugati irányba haladt. Ez a mozgás két koncentrációmaximumot hozott létre, 

amelyeket egy kisebb koncentrációjú terület kötött össze. Az egyik maximum Dánia, a másik 

Szlovákia térségében volt megfigyelhető. 

A terjedés szimulációját a RAPTOR modellben 0,75° térbeli és 6 órás időbeli felbontású 

ECMWF ERA-Interim reanalízis adatok felhasználásával végeztük el. A kiszámított 

trajektóriák száma 2 millió, a legkisebb számítási időlépés 1 perc, a koncentrációmező 

térbeli felbontása 0,25° volt. A szimulációt egyaránt elvégeztük a Hanna- és Taylor-féle 

turbulenciaparametrizáció használatával (Moreira et al., 2011), így lehetőség nyílt ezek 

összehasonlítására is. Az 5.2 ábrán látható, hogy a szennyezőanyag-csóva által érintett 

területeket a modell alapvetően jól jelezte előre, helyesen szimulálta a csóva deformációját, 

az északi és déli ág kettéválását és eltérő haladási sebességét.  

Az ETEX mérőhálózat 168 mérőállomásán a kísérlet ideje alatt folyamatosan mérték a 

PFC-k koncentrációját, amelyet háromórás átlagokban adtak meg. A kísérlet során a 168 

mérőállomásból 126 helyen mutattak ki a 10–11 g/m3-es méréshatár feletti szennyezést. A 

RAPTOR Hanna-féle változata a 126 állomásból 114 esetben helyesen szimulálta a 

szennyezőanyag jelenlétét. Fontos kiemelni, hogy a mérőállomások egyenetlen 

elhelyezkedése miatt ez az arány nem vezethető vissza a valós területi lefedettségre. A 

legnagyobb hibát Hollandiára vonatkozóan vétette a modell, 24–36 órával a kibocsátás 

kezdete után az ekkor még keskeny csóvát a valóságosnál néhány száz kilométerrel délebbre 

helyezte, így nem volt képes kimutatni a Hollandiában történt detektálásokat (5.1–5.2 ábra). 

Hasonló térbeli eltolás volt tapasztalható a FLEXPART és NAME modellek esetében is 

(Ryall and Maryon, 1998; Stohl et al., 1998).  
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5.1 ábra: Az ETEX-1 kísérlet során végzett mérésekből interpolált felszíni koncentrációmező a kibocsátás 

kezdete után (balról jobbra, rendre) 12, 24, 36, 48, 60, illetve 72 órával. Ábra forrása: Mosca et al. (1998) 

 

   

   

5.2 ábra: A RAPTOR Lagrange-modell által szimulált felszíni koncentrációmező a kibocsátás kezdete után 

(balról jobbra, rendre) 12, 24, 36, 48, 60, illetve 72 órával. A piros pont a kibocsátás helyét, a fekete pontok 

pedig a méréshatár feletti koncentrációt jelentő állomások helyét jelölik. 

 

Az előrejelezhetőség időbeli menetén (5.3 ábra) kirajzolódik egy optimális időszak 

körülbelül a kibocsátástól számított 40. és 60. óra között, amikor az állomások 
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elhelyezkedése alapján közelített térbeli jósági tényező (FMS) értéke a legnagyobb. Ez az 

eredmény egybevág azzal a tapasztalattal, hogy a modellek eredményeit rövid időtávon a kis 

skálájú időjárási folyamatokra való nagy érzékenység, hosszú időtávon pedig a hibák 

felhalmozódása rontja. A két időszak között létezik egy optimum, ahol az előrejelezhetőség 

a legjobb. Az 5.3 ábra részben magyarázatot ad arra a korábbi felismerésre is, hogy a 

forráshoz viszonylag közel elhelyezkedő Benelux térségben volt tapasztalható a legnagyobb 

eltérés a megfigyelésekhez képest.  

 

5.3 ábra: Térbeli jósági tényező (FMS) alakulása a kibocsátás kezdetétől eltelt idő függvényében az ETEX 

kísérlet során 

 

 

5.1.3 ÉRKEZÉSI IDŐK ÉS KONCENTRÁCIÓK ELŐREJELZÉSE 

 

Egy valós baleset esetén a szennyezés adott pontba való érkezésének ideje kritikus 

fontosságú, mert az elhárításban részt vevő egységek ez alapján tudják megszervezni a 

tevékenységek sorrendjét, és kijelölni az esetleges intézkedések időpontját. A szennyezés 

megérkezésének idejét az első, méréshatárt meghaladó koncentráció időpontjaként 

definiáltuk azon állomásokon, ahol az adatsor folyamatos volt. A mérések feldolgozása 

során a háttérkoncentrációt az adatokból kivonták, így azokon a területeken, amiket nem ért 

el a szennyezés, pontosan 0 koncentrációt mértek. A méréshatár 0,01 ng/m3 volt. Az összes 

állomásra vonatkozóan a relatív átlagos eltérés 0 közeli volt, az érkezési időkben nem 

jelentkezett szisztematikus alul- vagy felülbecslés (5.1 táblázat). A közeli állomásokon 

azonban a modell tipikusan valamivel későbbre, míg a távolabbi állomásokon korábbra 

jelezte a csóva érkezését (5.4 ábra). Ebből arra következtethetünk, hogy a terjedés sebességét 
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a kibocsátáshoz közeli nagy szélerősségeknél kissé alábecsülte, a kísérlet 2–3. napján a 

kettéváló, lelassuló csóva sebességét pedig túlbecsülte a modell. Hasonló kép rajzolódik ki 

a referenciaként bemutatott NAME modell szórásdiagramján (5.4 ábra). 

 

 

 
 

5.4 ábra: Azonos helyre vonatkozó mért és modellezett érkezési idők szórásdiagramja a RAPTOR (balra) és 

a NAME (jobbra) modellekben. Jobb oldali ábra forrása: Ryall and Maryon (1998) 

 

Az adott helyen és időben vett koncentrációértékek előrejelzése 1–2 nagyságrend 

bizonytalanságot mutat. Az egyes állomásokon a koncentrációk időbeli menetének pontos 

szimulációja csak kivételes esetekben lehetséges. Hasonló eredményt mutat a NAME 

referenciamodell is (5.5 ábra). Ennek a bizonytalanságnak a fő oka a meteorológiai adatok 

felbontásánál kisebb skálájú, a planetáris hattárréteghez és a konvekcióhoz köthető 

folyamatokban kereshető, amik a nagytérségű terjedést is döntően befolyásolják.  

Az összes koncentráció-adatpár vizsgálatához képest lényegesen jobb eredményt ad az 

egyes állomásokon mért csúcskoncentrációk előrejelzésének vizsgálata (5.6 ábra). Bár egy 

szisztematikus túlbecslés megfigyelhető, az adatpárok lineáris korrelációja meghaladja a 

0,7-et, ami a szakirodalomban elérhető modellek eredményei közül a legjobb (5.1 táblázat). 

A csúcsok bekövetkezésének idejét jól jelezte előre a modell (5.6 ábra).  

r = 0,86 
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5.5 ábra: Azonos helyre és időpontra vonatkozó mért és modellezett koncentrációértékek szórásdiagramja 

a RAPTOR (balra) és a NAME (jobbra) modellekben. Jobb oldali ábra forrása: Ryall and Maryon (1998) 

 
 

5.6 ábra: Azonos helyre vonatkozó mért és modellezett csúcskoncentrációk (balra) és azok időpontjai 

(jobbra) a RAPTOR modell eredményei alapján.  

 

A számszerű statisztikai mutatók tekintetében az ETEX kísérletben alkalmazott terjedési 

modellek lényegesen eltérő eredményeket adtak. Szakirodalmi források alapján a teljes 

ETEX-1 adatsorra vonatkozó NMSE 4 és 1 091, a lineáris korrelációs együttható 0,22 és 0,7 

között változott különböző modellek között (Mosca et al., 1998; Quélo et al., 2007). A 

statisztikai mutatókban megjelenő nagy eltérés nem feltétlenül tükrözte a modellek közötti 

különbség valódi mértékét. Problémát jelentett az állomások egyenetlen és viszonylag ritka 

elhelyezkedése, az adathiányok nagy száma, valamint az, hogy a relatív hibákon alapuló 

statisztikai mutatók nagy érzékenységet mutatnak a rendkívül kicsi, méréshatár közeli 

értékekre; illetve, hogy az NMSE nem azonos mértékben súlyozza az alul- és felülbecslést 

(Stohl et al., 1998; Van dop et al., 1998). A saját fejlesztésű RAPTOR modell a jelenlegi 

nemzetközi gyakorlatban használt legjobb terjedési modellektől elmaradva, de a 

szakirodalmi adatok és az időjárási helyzet által okozott bizonytalanság hibatartományán 

belül teljesített (5.1–5.2 táblázat). A koncentrációk tekintetében szisztematikus túlbecslés 

mutatkozott, ami – különböző mértékben – minden terjedési modellben megfigyelhető volt. 

r = 0,47 
r = 0,64 

r = 0,71 

r = 0,88 
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Az általánosságban erősebb turbulens átkeveredést eredményező Taylor-féle változat 

értelemszerűen alacsonyabb felszíni koncentrációkat, tehát átlagosan kisebb túlbecslést 

eredményezett, ennek ellenére a szennyezés terjedésének tér- és időbeli lefolyását 

egyértelműen a Hanna-féle modell szimulálta jobban.  

 

3 óránkénti koncentrációértékek 

Mutató 
RAPTOR 

Hanna 

RAPTOR 

Taylor 
FLEXPART NAME Polyphemus 

Ideális 

érték 

FB 0,77 0,43 0,01 0,312 0,93 0 

NMSE 132,8 90,7 14,9 5,61 3,98 0 

FMS 
0,38  

(36 óránál) 

0,29 

(36 óránál) 

0,53  

(teljes időszak) 
 

0,55  

(36 óránál) 
1 

r 0,47 0,47 0,59 0,636 0,58 1 

FB 

ETEX-2 
1,91 1,83 1,73   0 

NMSE  

ETEX-2 
8 752 1 530 970,2   0 

Integrált koncentrációk 

Mutató 
RAPTOR 

Hanna 

RAPTOR 

Taylor 
DREAM Polyphemus 

Ideális 

érték 

FB 0,92 0,61 0,043 0,93 0 

NMSE 15,7 10,38 1,137 6,27 0 

FM 0,27 0,26 0,509 0,32 1 

r 0,75 0,72 0,65 0,8 1 

Csúcskoncentrációk 

Mutató 
RAPTOR 

Hanna 

RAPTOR 

Taylor 
DREAM Polyphemus 

Ideális 

érték 

FB 0,91 0,25 0,094 0,75 0 

NMSE 19,42 13,47 1,803 0,92 0 

FM 0,26 0,26 0,493 0,77 1 

r 0,71 0,73 0,6 0,58 1 

Érkezési idők 

Mutató 
RAPTOR 

Hanna 

RAPTOR 

Taylor 
DREAM Polyphemus 

Ideális 

érték 

FB -0,016 –0,057 0,093 –0,023 0 

NMSE 0,070 0,10 0,031 0,13 0 

FM 0,83 0,79 0,9 0,9 1 

r 0,86 0,79 0,97 0,94 1 

Csúcskoncentrációk ideje 

Mutató 
RAPTOR 

Hanna 

RAPTOR 

Taylor 
DREAM Polyphemus 

Ideális 

érték 

FB 0,0017 –0,015 0,09 0,15 0 

NMSE 0,036 0,040 0,016 0,92 0 

FM 0,88 0,87 0,923 0,77 1 

r 0,88 0,86 0,98 0,58 1 

5.1 táblázat: validációs statisztikák összevetése a FLEXPART (Stohl et al., 1998), NAME (Ryall and 

Maryon, 1998), DREAM (Brandt et al., 1998) és Polyphemus (Quélo et al., 2007) modellek eredményeivel 
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5.1.4 KONCENTRÁCIÓK ELŐREJELZÉSE A KIVÁLASZTOTT FŐÁLLOMÁSOKON 

 

A validáció elengedhetetlen eleme az állomásonkénti idősorok modelleredményekkel való 

összevetése, ez azonban egyrészt az eredmények áttekinthetősége érdekében, másrészt az 

adathiányok nagy száma miatt nem végezhető el mind a 168 állomásra. Ezért az ETEX 

szervezői kiválasztottak tizenegy főállomást, amelyek jellemezték a szennyezett terület 

különböző részeit. A kiválasztott állomások két ívet alkottak, a közelebbi állomásokat a 

szennyezés a kibocsátás kezdetétől számítva 15–18 óra, a távolabbi állomásokat pedig 30–

48 óra elteltével érte el. Az állomások helyét úgy határozták meg, hogy a csóva középső és 

szélső területeit is érintsék, ezáltal a biztosabb és bizonytalanabb előrejelzések is 

ellenőrizhetők legyenek (5.7 ábra). Az első ív állomásai ezek voltak: Beek Z. Limburg, 

Vlissingen (Hollandia), Uccle (Belgium), Trier-Petrisberg (Németország). A második ív 

állomásai: Albuen, Hvide Sande (Dánia), Berlin, Schwerin (Németország), Prága 

(Csehország), Klodzko (Lengyelország), Győr (Magyarország). 

 

 

5.7 ábra: Az ETEX szervezői által kiválasztott 11 főállomás.  

Ábra forrása: https://rem.jrc.ec.europa.eu/etex/ 

 

Az első ív állomásaihoz tartozó koncentrációgörbéken (5.8 ábra) látható, hogy a három 

délebbi állomáson (Beek, Uccle és Trier) a csúcsok időpontját sikerült jól előrejelezni, a 

modellezett koncentrációértékek azonban a Hanna-féle változatban körülbelül kétszeres 

túlbecslést mutattak. A szennyezett terület északnyugati szélén (Vlissingen) a modell nem 

mutatta ki a szennyezést. 

A második ívhez tartozó, távolabbi állomásokon a modellnek a kettévált csóva bonyolult 

időjárási helyzetben zajló fejlődését kellett előrejeleznie. Az 5.9–5.10 ábrán látható, hogy a 

RAPTOR a csúcsok idejét még 48 órával a kibocsátás után is pontosan jelezte előre. A csóva 
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északi ágának közepén (Schwerin) az előrejelzés kiemelkedően jó volt, ettől északra és délre, 

a kisebb koncentrációk felé haladva (Albuen és Berlin) a becslések továbbra is két-

háromszoros faktoron belül maradtak a mérésekhez képest (5.9 ábra).  

A második ív délebbre eső területein a csóva gyorsan mozgó déli ágának modellezése volt 

a feladat. Az erre a területre eső három állomás adatsorán látszik, hogy a modell a csóva 

gyors mozgása ellenére hibátlanul mutatta az érkezési időket (5.10 ábra). A koncentrációk 

nagyságának és időbeli menetének előrejelzése ezen a területen volt a legpontosabb. A 

kiválasztott főállomások közül éppen a forrástól távol eső Győrben kaptuk a legjobb 

eredményt, az időbeli jósági tényező (FMT) 0,64, a lineáris korrelációs együttható 0,92 volt. 

Ez megegyezett a referenciaként használt Polyphemus platform teljesítményével (3.4 

táblázat). A 11 állomás átlagában a RAPTOR Hanna-féle verziója a referenciamodelltől 

elmaradt, de az egyes statisztikai mutatók állomások közötti szórásával jellemzett 

hibatartományon belül volt (5.3 táblázat). A Taylor-féle változat ebben a vizsgálatban 

egyértelműen gyengébbnek bizonyult. 

 

  

  

5.8 ábra: Az első ívhez tartozó négy állomáson mért és modellezett koncentrációk.  

 

 



66 

 

  

  

5.9 ábra: A második ív négy északi állomásán mért és modellezett koncentrációk.  

 

   

5.10 ábra: A második ív három déli állomásán mért és modellezett koncentrációk.  

 

 FMT NMSE r 

Állomás 
RAPTOR 

Hanna 

RAPTOR 

Taylor 

Poly-

phemus 

RAPTOR 

Hanna 

RAPTOR 

Taylor 

Poly-

phemus 

RAPTOR 

Hanna 

RAPTOR 

Taylor 

Poly-

phemus 

Uccle 0,47 0,09 0,13 11,6 108,0 32,2 0,78 0,44 0,90 

Trier 0,13 0,13 0,35 29,9 27,5 7,06 0,81 0,49 0,96 

Beek 0,15 0,31 0,39 17,9 13,3 5,23 0,52 0,58 0,73 

Vlissingen 0 0 0,19 - - 7,05 - - 0,5 

Prága 0,36 0,28 0,53 5,7 8,3 2,41 0,86 0,82 0,96 

Berlin 0,26 0,28 0,69 10,3 4,0 0,51 0,44 0,18 0,97 

Schwerin 0,49 0,19 0,41 2,69 12,8 2,71 0,74 0,81 0,76 

Albuen 0,51 0,36 0,76 2,2 5,4 0,5 0,84 0,82 0,98 

H. Sande 0,31 0,05 0,41 7,7 87,5 2,40 0,83 0,61 0,86 

Győr 0,64 0,49 0,64 0,70 2,5 0,84 0,92 0,67 0,93 

Klodzko 0,50 0,44 0,53 1,44 1,69 1,70 0,83 0,75 0,88 

Átlag 

± szórás 

0,34  

± 0,20 

0,24  

± 0,16 

0,46 

± 0,20 

9,01 

± 9,1 

27,10 

± 38,3 

5,69 

± 9,1 

0,76 

± 0,15 

0,62 

± 0,21 

0,85 

± 0,14 

5.3 táblázat: Validációs statisztikák összevetése a Polyphemus (Quélo et al., 2007) platform eredményeivel 

az ETEX kísérlet kiválasztott főállomásain 
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5.1.5 A FELBONTÁS ÉS A RÉSZECSKESZÁM MEGVÁLASZTÁSÁNAK HATÁSA AZ 

EREDMÉNYRE 

 

A szimulációk során fontos szempont volt, hogy csökkentsük a két legfontosabb 

modellbeállításnak, a trajektóriák számának és a koncentrációmező térbeli felbontásának 

megválasztásában rejlő bizonytalanságot. A eredmények konvergenciájához szükséges 

trajektóriaszám függ a koncentrációmező felbontásától, a szimulációs időtávtól és a 

receptorpont helyétől. A szennyezőanyag-csóva közepén elhelyezkedő területek 

koncentrációja már viszonylag kevés trajektóriával jól jellemezhető, míg a szennyezett 

terület szélén megfigyelhető alacsonyabb értékek kimutatásához részletesebb szimuláció 

szükséges. A RAPTOR modellben az eredmények konvergenciáját úgy vizsgáltuk, hogy a 

kiszámított trajektóriák számát 1 000 és 2 048 000 között változtattuk, minden lépésben 

kétszeresére növelve a trajektóriák számát. A korábbi eredményhez képest elért javulást a 

variációs együtthatóval (CV) jellemeztük (5.11 ábra). A vizsgálatot elvégeztük különböző 

szimulációs időtávokra (24, 48 és 72 óra) rögzített 0,25°-os rácsfelbontás mellett; illetve 

különböző felbontások beállításával (0,1°, 0,25°, 0,5°) 48 órás időtávon. A várakozásoknak 

megfelelően nagyobb időtáv, illetve finomabb felbontás esetén több trajektória 

kiszámítására volt szükség a konvergencia eléréséhez. 72 órás időtávon belül 0,1°, 0,25° és 

0,5° rácsfelbontás mellett rendre 512, 128 és 32 ezer részecskére volt szükség ahhoz, hogy 

a trajektóriák számának kétszerezésével az előző eredményhez képest vett relatív hiba 10% 

alá csökkenjen.  

 

  

5.11 ábra: Felszíni koncentrációmezők konvergenciája (eltérés az előző eredményhez képest) a részecskék 

számának ismételt kétszerezése mellett.  
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5.1.6 AZ ETEX-2 KÍSÉRLET 

 

Az ETEX projektben két tervezett kibocsátást hajtottak végre, amely két független 

időpontban biztosított lehetőséget a modellverifikációra. A második kibocsátásra 1994. 

november 14-én került sor, amely során 15 UTC és másnap 3 UTC között 490 kg perfluoro-

metil-ciklopentán (PMCP) gázt bocsátottak ki. A kibocsátás időpontját ezúttal is azon 

feltételek szerint választották meg, hogy az uralkodó szél kelet felé, a mérőállomások 

irányába sodorja a csóvát, a hőmérsékleti rétegződés pedig jó függőleges átkeveredést 

biztosítson a kibocsátás közelében. Bár ezeknek a kritériumoknak megfelelt, november 14-

én az időjárási helyzet korántsem volt kedvezőnek mondható. A kibocsátás helyén éppen 

egy hidegfront vonult át, ami erős széllel és csapadékhullással járt. A szennyezőanyag-csóva 

rögtön a kibocsátás után a front áramlási terébe került, és a fronttal együtt mozogva haladt 

át Közép-Európán. Bár a PMCP vízben nem oldható, és így a nedves ülepedés 

elhanyagolható, a fronthoz és az azt kísérő csapadékhoz kapcsolódóan olyan mikro- és 

mezoskálájú áramlási viszonyok alakultak ki, amik jelentős hibát okoztak a terjedési 

szimulációkban.  

A front mentén tapasztalható erős szél a szennyezőanyagokat nagy sebességgel északkelet 

felé sodorta, és már 12 órával a kibocsátás után elérték Belgium területét. A kibocsátás után 

24 órával az erős szélnyírás hatására a szennyezés már egy Franciaországtól 

Lengyelországig húzódó széles sávban jelen volt. A modellek ekkor még helyesen jelezték 

előre a szennyezés térbeli kiterjedését (5.12 ábra). A meleg nedves szállítószalag és a 

konvekció emelő hatása azonban hatékonyan szállította el a felszínről a 

szennyezőanyagokat, a trajektóriák az első nap során akár a 8 km magasságot is elérték 

(Dacre, 2010). Az ETEX-2 során mért koncentrációértékek tipikusan két nagyságrenddel 

kisebbek voltak az ETEX-1-ben mértekhez képest, annak ellenére, hogy a kibocsátott 

mennyiség magasabb volt. A felszíni koncentrációk már 24 óra elteltével igen alacsonnyá 

váltak, méréshatár feletti mennyiséget csak néhány egymástól távoli, elkülönült földrajzi 

helyeken fekvő állomáson mértek. A kibocsátás kezdete után 48 órával a szennyeződés 

annyira felhígult, hogy a fő csóva haladási irányában már egyetlen mérőállomáson sem 

sikerült kimutatni méréshatár feletti szennyezést. Megfigyelhető volt azonban egy pangó 

koncentrációmaximum jelenléte a forráshoz közel, a francia-német határ környékén. Ez 

annak tudható be, hogy a front átvonulását követő átmeneti felszakadozás után a kísérlet 
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teljes időszaka alatt alacsonyszintű rétegfelhőzet borította ezt a területet, amely alatt a 

szennyezés megrekedt, ezáltal elszakadt a csóva fő részétől.  

A meteorológiai adatok felbontása nem volt elegendő a front mentén kialakuló bonyolult 

cirkuláció leírásához, ezért a terjedési modellek az ETEX-2 kísérletben kivétel nélkül 

lényegesen gyengébben teljesítettek, mint az ETEX-1 során. A RAPTOR – a többi terjedési 

modellhez hasonlóan – helyesen szimulálta a csóva fő haladási irányát Kelet-Európa felé, az 

intenzív felemelkedést azonban nem tudta figyelembe venni, ezért még akkor is kiterjedt 

felszíni koncentrációmezőt jelzett, amikor a mérésekben az már nem volt kimutatható (3.17 

ábra). A forráshoz közel kialakuló pangást a RAPTOR és a FLEXPART (Stohl et al., 1998) 

egyáltalán nem tudta kimutatni, a brit NAME modell azonban észlelte a jelenséget, igaz, 

kisebb térbeli kiterjedéssel és nem a megfelelő helyen (Ryall and Maryon, 1998). Az 

időjárási helyzet bonyolultságát jellemzi, hogy még egy 2008-ban elvégzett multi-modell 

vizsgálatban, 8 különböző meteorológiai adatbázis és 12 terjedési modell alkalmazásával 

sem sikerült elérni az ETEX-1 kísérlet korabeli eredményeinek pontosságát (Potempski et 

al., 2008). Finom felbontású, nemhidrosztatikus meteorológiai modellekkel jelentős javulás 

volt elérhető az eredményekben, a koncentrációértékek azonban még ekkor is nagy 

érzékenységet mutattak a front tér- és időbeli helyzetének akár csak kis eltéréseire (Dacre, 

2010). Mivel a hibák elsődleges oka a meteorológiai helyzet nem megfelelő leírásában 

keresendő, a terjedési modell beállításainak tesztelésekor az ETEX-2 adatbázis értéke 

megkérdőjelezhető. 

A kísérlet szervezői tudatában voltak az időpont megválasztásában rejlő kockázatoknak, 

az eredmények azonban messze alulmúlták a várakozásaikat. Az ETEX-2 kísérlet 

legfontosabb tanulsága az volt, hogy a nemhidrosztatikus, korlátos tartományú 

meteorológiai modellek használata bonyolult időjárási helyzetekben elengedhetetlen a 

nagytérségű terjedés leírásához. Az ETEX-2 kísérlet kudarca ellenére érdemes a mérési 

adatokkal összevetni a modellt, mert képet kaphatunk arról, hogy a RAPTOR egy 

kedvezőtlen időjárási helyzetben milyen hibákkal képes a terjedési viszonyokat előrejelezni.  
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5.12 ábra: Mérésekből interpolált felszíni koncentrációmező (balra) és a RAPTOR modell eredményei 

(jobbra) 24, illetve 48 órával az ETEX-2 kísérlet kibocsátásának kezdete után.  

Bal oldali ábrák forrása: http://rem.jrc.ec.europa.eu/etex/ 

 

  

5.13 ábra: Mért és modellezett csúcskoncentrációk (balra) és érkezési idők (jobbra) az ETEX-2 kísérletben 

a RAPTOR modell eredményei alapján.  

 

Az ETEX-2 kísérletben a 168 mérőállomás közül 86 helyen mutattak ki méréshatár feletti 

szennyezést. A RAPTOR ezek közül 52 esetben jelezte előre a detektálást, további 22, 

jellemzően kelet-európai állomásra pedig tévesen jelezte előre a méréshatár feletti 

koncentrációk jelenlétét. A téves negatív előrejelzések többsége a közép-európai inverziós 

helyzetben pangó csóva lassú mozgásához köthető, de az erős szélnyírás hatására a 

r = 0,23 

r = 0,72 
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szennyezés Angliába is eljutott, amit egy terjedési modell sem volt képes reprodukálni (5.12 

ábra).  A koncentrációértékek az összes terjedési modellre jellemző módon erős felülbecslést 

mutatnak (relatív BIAS 1,9), az érkezési időket azonban elfogadható pontossággal, az 

állomások többségén 6 órás hibán belül szimulálta a modell (5.13 ábra). 

 

 

5.1.7 KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Az 1994-ben elvégzett ETEX kísérlet értékes adatbázist nyújt a terjedési modellek 

validációjára, a kapcsolódó szakirodalomban megjelent tanulmányok pedig az egyes 

modellek teljesítményének összehasonlítására. Az ECMWF ERA-Interim reanalízis adatok 

alapján végzett szimulációkban a RAPTOR modell megfelelően, a referenciamodellektől 

általában kissé elmaradva teljesített. A két turbulenciaparametrizáció közül a Hanna-féle 

változat szolgáltatott jobb eredményeket. A terjedés tér- és időbeli lefolyásának előrejelzése 

megbízhatónak mondható, a koncentrációk értéke azonban jelentős bizonytalanságot mutat.  

Nem áll rendelkezésre elegendő információ annak megállapításához, hogy a modellek és 

modellváltozatok közötti eltéréseket milyen részben okozta maga a terjedési modell, illetve 

milyen részben a felhasznált meteorológiai adatbázis és az alkalmazott parametrizációk. 

Korábbi validációs tanulmányokban ezek változtatásával egyes statisztikai mutatókban akár 

nagyságrendnyi különbségeket találtak ugyanazon terjedési modell alkalmazása mellett 

(Brandt et al., 1998). Az időjárási helyzet is fontos tényező, a megismételt ETEX-2 

kísérletben azonos beállításokkal 1–2 nagyságrenddel nagyobb hibák jelentkeztek, mint az 

ETEX-1 során (Stohl et al., 1998). A terjedési modell eredményeit meghatározó 

legfontosabb tényező egyértelműen a meteorológiai adatbázis felbontása és minősége 

(Dacre, 2010). A valós kibocsátáson alapuló validációs vizsgálat ezért csak korlátozottan 

alkalmazható a terjedési modell beállításainak finomhangolására, azonban fontos 

információt szolgáltat arról, hogy a terjedési modellek eredményei általában milyen 

bizonytalanságot hordozhatnak.  

Az ETEX-1 kísérletben a RAPTOR modellel a szennyezés által érintett állomások területi 

eloszlása, illetve az ott történő első detektálások és csúcskoncentrációk bekövetkezésének 

ideje 10%-os hibatartományon belül előrejelezhető volt. A koncentrációk pontos értéke 1–2 

nagyságrendnyi bizonytalanságon belül volt megadható, a modellezett értékek 77%-os 

szisztematikus felülbecslést mutattak. A RAPTOR modell kvalitatívan a nemzetközi 

gyakorlatban használt terjedési modellek publikált eredményeihez hasonlóan teljesített. A 
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számszerű statisztikai mutatókkal kifejezett pontosság az esetek többségében 

megközelítette, egy-két mutató tekintetében meghaladta a legjobb szakirodalmi értékeket. 

Általánosságban elmondható, hogy a RAPTOR nem éri el az évtizedek óta fejlesztett, 

kifinomult korrekciós eljárásokat alkalmazó terjedési modellek pontosságát; az azoktól való 

eltérés azonban lényegesen kisebb az időjárási helyzet, illetve az azt leíró meteorológiai 

adatok által hordozott bizonytalanságnál. 

 

 

5.2 A ROUENI LUBRIZOL GYÁR ÜZEMZAVARA 

 

A térben és időben gyorsan változó időjárási helyzetekben a pontbeli meteorológiai 

adatokat használó Gauss-modellek alkalmazhatósága korlátozott. Egy ilyen helyzetet 

mutatunk be a roueni Lubrizol gyárból történt kibocsátás példáján, amit saját fejlesztésű 

RAPTOR Lagrange-modellünkkel, valamint referenciamodellként az amerikai HYSPLIT-

tel szimuláltunk (Leelőssy et al., 2013a; Ludányi, 2013b). 

2013. január 21-én 7 UTC-től körülbelül egy napon keresztül az észak-franciaországi 

Rouen egy vegyi üzeméből nagy mennyiségű metilmerkaptán gáz került a légkörbe. Bár a 

kibocsátott gáz komoly egészségügyi veszélyt nem jelentett, kellemetlen szagát azonban sok 

helyen érezték, Párizs környékén rosszulléteket okozott. A kibocsátást követő 24 órában 

bűzre panaszkodó bejelentések érkeztek Párizsból, Normandiából és Délkelet-Angliából 

(BBC, 2013). Ezek a hírek elsősorban azért voltak figyelemre méltók, mert a forrás helyétől 

ellentétes irányokba fekvő területekről jelentettek észlelést (5.14 ábra). A terjedés sebessége 

ráadásul rendkívül lassú volt, a mindössze 120 km-re délnyugatra fekvő Párizsba csak a 

következő éjszakán, körülbelül 20 órával az üzemzavar után jutott el a szennyezőanyag. 
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5.14 ábra: A roueni Lubrizol gyárból származó szennyezőanyagok észlelési helyei a médiában közzétett 

lakossági beszámolók alapján. Ábra forrása: Leelőssy et al. (2013a) 

 

A meglepő észlelésekhez vezető terjedési folyamatok tisztázása érdekében a RAPTOR és 

HYSPLIT Lagrange-i modelleket használtuk. A kibocsátás kezdetét követő 24 órában 

egyenletesen, egységnyi kibocsátást feltételezve indítottunk 20 400 trajektóriát, amikből 

0,25° horizontális felbontású rácson származtattunk érzékenységi mezőt. A 

modellfuttatásokhoz a meteorológiai adatokat a GFS (Global Forecast System) 0,5° 

felbontású 3 és 6 órás előrejelzési mezői biztosították (NOAA, 2001). 

 

 

5.15 ábra: A roueni Lubrizol gyárból származó szennyezőanyagok terjedése 2013. január 21–22-én a 

RAPTOR modell eredményei alapján. Ábra forrása: Leelőssy et al. (2013a) 
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A részecskemodell eredményei magyarázatot nyújtottak az észlelések elhelyezkedésére 

(5.15 ábra). A január 21-én délelőtt kibocsátott szennyezőanyagok a La Manche fölé 

szállítódtak, a normandiai partoknak csak a Rouen-tól északra elhelyezkedő keskeny sávját 

érintve. Délutánra a terjedés iránya megfordult, ennek hatására Rouen felett összeadódott a 

továbbra is tartó kibocsátás hatása az észak felől visszatérő csóvával, ami Párizs felé folytatta 

útját. Január 22-én hajnaltól ismét északi-északnyugati irányba haladt a szennyezés. 

Harmadszor is áthaladt a forráspont felett, majd az eddigre a turbulens diffúzió révén 

kiszélesedő csóva már a normandiai part nagy részét érintve érkezett Angliába. 

A szélirány gyors változásai a szinoptikus helyzet ismeretében megmagyarázhatók. Az 

Atlanti-óceán felett elhelyezkedő magassági teknő előoldalán január 21–22-én egy 

mindössze néhány száz kilométer méretű ciklonális mező (hullám) haladt észak felé 

Franciaországon keresztül. Az üzemzavar időpontjában, január 21-én délelőtt Rouen-ban a 

hullám előoldalához tartozó déli-délkeleti irányú szél fújt. A hullám gyors áthaladása során 

21-én déltől 22-én hajnalig a szélirány balra teljes fordulatot tett, majd egy közeledő ciklon 

előoldali áramlásába kerülve újra délkeletivé vált (5.15–5.16 ábra). A hullám átvonulása 

csapadékkal is járt, ennek azonban a vízben rosszul oldódó metilmerkaptán szempontjából 

nem volt nagy jelentősége. 

 

 

5.16 ábra: A roueni Lubrizol gyárból 2013. január 21-én 7 (piros), 13 (sárga) és 22:30 (zöld) UTC-kor 

indított trajektóriák útvonala. Ábra forrása: Leelőssy et al. (2013a) 

 

Az 5.16 ábrán a kibocsátás időtartama alatt indított három trajektória útvonalát mutatjuk 

be. Látható, hogy a Párizs felé történő terjedés csak egy rövid periódusban volt lehetséges. 

A január 21-én 13 UTC-kor indított trajektórián jól látható az átvonuló ciklonális mező 
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hatása. A bonyolult időjárási helyzetben szerencsés körülmény volt, hogy a kibocsátott 

anyag mennyisége és kémiai összetétele nem járt egészségügyi kockázatokkal. Ellenkező 

esetben a sűrűn lakott Szajna menti területen kétszer is végighaladó, Párizs és London 

metropoliszát is érintő csóva súlyos károkat okozhatott volna. A gyors szélfordulással járó 

időjárási helyzetek különösen veszélyesek, mert a forráspont közelében összeadódik a 

pillanatnyi és a korábbi emissziók hatása. A szennyezés rövid időn belül megtett bonyolult 

útvonalát pontbeli méréseken alapuló terjedési modellekkel nem lehetett volna kimutatni. 

 

5.3 A BUDAPESTI RADIOJÓD-KIBOCSÁTÁS 

 

A légköri terjedési modellek fejlesztésének történelmileg legjelentősebb, és napjainkban is 

nagy érdeklődést keltő területe a radioaktív légköri szennyezőanyagok terjedésének 

szimulációja (Steinhauser et al., 2014; Draxler et al., 2015). A radioaktivitás mértékegysége 

a Becquerel (Bq), amely a másodpercenkénti bomlások számát adja meg. Egy homogén 

kémiai összetételű radioaktív anyag tömege és aktivitása egyenesen arányos egymással, az 

átváltás csak anyagi állandóktól függ (molekulatömeg, bomlási állandó), ezért a terjedési 

modellekben az aktivitáskoncentráció a tömegkoncentrációval azonos módon számítható. 

Környezeti megfigyelések során az aktivitáskoncentrációk mérése azonban lényegesen 

egyszerűbb, mint a radioaktív anyagok nagyon kicsi tömegkoncentrációjának kimutatása, 

továbbá a környezeti és egészségügyi hatásokat elsősorban az aktivitás értéke jellemzi. Ezért 

radioaktív terjedési problémák esetén az aktivitáskoncentrációk, illetve ennek megfelelően 

a kibocsátott aktivitás megadása szokásos. 

A kifejlesztett RAPTOR modellel alkalmunk nyílt egy hazai radioaktív kibocsátás kapcsán 

vizsgálni a modell képességeit és bonyolult meteorológiai helyzetben fellépő hibáit 

(Leelőssy et al., 2013b, 2017b). 2011 őszén megnövekedett 131I aktivitáskoncentrációt 

detektáltak Európa számos országában, Csehországban, Ausztriában, Németországban, 

Lengyelországban, Szlovákiában, Svédországban, Franciaországban, Magyarországon, 

Ukrajnában és Oroszországban (IAEA, 2011a; De Vismes Ott and Masson, 2014). Bár a 

megfigyelt értékek rendkívül alacsonyak, 1–10 µBq/m3 nagyságrendűek voltak, a 

fukushimai baleset után mindössze fél évvel az esemény komoly médiafigyelmet kapott 

(Reuters, 2011). Az inverz Lagrange-i modellekkel végzett forrásazonosítás egyértelműen 

közép-európai kibocsátást állapított meg, a hosszú mintavételezési intervallumok miatt 

azonban a forrás helyét nem lehetett pontosabban meghatározni (Wotawa, 2014; Tichý et al., 
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2017). A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) vizsgálatának eredményeképpen 

2011. november 17-én megállapították, hogy a radiojód forrása a budapesti Izotóp Intézet 

Kft. telephelye volt. Az Izotóp Intézet elsősorban egészségügyi, emellett kutatási és ipari 

célokra gyárt radioaktív izotópokat. Az Intézetből a szűrőberendezés meghibásodása miatt 

2011 őszén a szokásosnál kissé nagyobb radiojód-mennyiség került a szabadba, amit az 

érzékeny műszerek Európa-szerte kimutattak (IAEA, 2011b).  

A 2011 során különböző napokon történt kibocsátások lehetőséget nyújtottak a 

részecskemodell tesztelésére. Az Izotóp Intézet Kft. révén az emissziós adatsor 

rendelkezésünkre állt. Sajnos azonban a médiában megjelent híreken kívül kevés információ 

vált nyilvánosan hozzáférhetővé a detektálások pontos idejéről és a mért 

aktivitáskoncentrációkról. Az elérhető adatok, valamint előzetes légköri trajektóriák 

kiszámítása alapján négy forrás-receptor kapcsolatot tudtunk egyértelműen azonosítani 

(IAEA, 2011a, 2011b; Wotawa, 2014):  

• a 2011. október 17-én történt kibocsátás okozta az oroszországi Dubnában október 

20–21-én mért 19,2 µBq/m3 131I aktivitáskoncentrációt; 

• a 2011. október 24-én történt kibocsátás hatását kimutatták Prágában, 

1 µBq/m3 nagyságrendű aktivitáskoncentrációval;  

• a 2011. október 31-én kibocsátott radiojódot 5,6 µBq/m3 maximális 

aktivitáskoncentrációval detektálták Stockholmban november 3–5. között; 

• a 2011. november 4-i kibocsátás 10 µBq/m3 nagyságrendű aktivitáskoncentrációt 

okozott Prágában. 

A négy emissziós eseményt követő légköri terjedést három független modellel vizsgáltuk: 

a saját fejlesztésű RAPTOR modellel, referenciaként az amerikai HYSPLIT Lagrange-i 

modellel (Stein et al., 2015), illetve a két prágai észlelés esetében a Kárpát-medencére 

adaptált WRF-Chem euleri integrált időjárási-levegőkémiai előrejelző modellel (Kovács et 

al., 2016). A meteorológiai adatokat a GFS (Global Forecast System) 3 és 6 órás, rövidtávú 

előrejelzései biztosították 0,5° horizontális térbeli felbontással (NOAA, 2001). A kiszámított 

egyedi trajektóriák száma a dubnai és stockholmi esetekben 2 millió, a két prágai esetben 

1 millió volt. A 8,02 napos felezési idejű radioaktív bomlás mellett 4 cm/s konstans 

ülepedési sebességet feltételeztünk, ami megegyezett a Fukushima utáni szimulációk során 

131I-re alkalmazott értékkel. A koncentrációk értékét 0,1° horizontális felbontású rácson 

számítottuk. 
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Prága belül esett a budapesti levegőminőség-előrejelzésre adaptált WRF-Chem modell 

számítási tartományán (Kovács, 2015; Kovács et al., 2016), így ennek eredményeivel is 

összevethettük a Lagrange-i modellekkel kapott értékeket. A WRF-Chem egy mezoskálájú, 

nemhidrosztatikus integrált levegőkémiai és időjárási előrejelző modell (Grell et al., 2005). 

A Budapestre adaptált változat az északi szélesség 43–52° és a keleti hosszúság 9–29° 

közötti területet fedi le 10 km horizontális felbontással és 39 vertikális szinttel. A WRF-

Chem a radiojód terjedését passzív nyomjelzőként kezelte, a részecskemodellekével azonos 

felezési idővel és száraz ülepedési sebességgel. A peremfeltételeket a másik két modellhez 

is használt GFS meteorológiai adatok biztosították. A WRF-Chem mind felbontásában, mind 

fizikai közelítéseiben az offline csatolt Lagrange-i modellekhez képest pontosabb leírást 

biztosít, azonban ez többszörös számítási igénnyel jár. 

 

5.3.1 A 2011. OKTÓBERI KIBOCSÁTÁSOK SZIMULÁCIÓJA 

 

Az október 17-i és 31-i kibocsátások terjedését 4 napos időtávon, kontinentális méretskálán 

szimuláltuk. A detektálások helye Dubna, illetve Stockholm volt, rendre 1 600 és 1 300 km-

re Budapesttől. Az 5.17 ábrán látható, hogy a nagy skála ellenére a mintavételezési 

intervallumon belül mind a RAPTOR, mind a HYSPLIT jelezte a csóva jelenlétét a mérési 

pontokon. A modellek által szimulált koncentrációk azonban nagy eltérést mutattak, a 

Dubnára szimulált csúcskoncentráció a RAPTOR modellben 0,1 µBq/m3, a HYSPLIT 

modellben 1,6 µBq/m3 volt, mindkettő jelentősen elmaradt a 24 óra átlagában mért 

19,2 µBq/m3 értéktől. 
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5.17 ábra: A RAPTOR (balra) és HYSPLIT (jobbra) modellekkel szimulált 131I aktivitáskoncentráció a 

2011. október 17-i (fent), illetve 31-i (lent) kibocsátást követően. A forrás helyét kék kör, a detektálások 

helyét piros kör jelöli. Ábra forrása: Leelőssy et al. (2017b) 

 

Stockholm esetében a RAPTOR modell 0,3 µBq/m3 maximális aktivitáskoncentrációja 

szintén jelentősen alábecsülte a 24 óra átlagában mért 5,6 µBq/m3 mért értéket. A HYSPLIT 

azonban ebben az esetben túlságosan magas aktivitáskoncentrációkat mutatott, 51 µBq/m3 

háromórás, illetve 11 µBq/m3 24 órás maximummal. A megfigyelések időszakában 

Dubnában és Stockholmban is alacsonyszintű rétegfelhőzettel vagy köddel, hőmérsékleti 

inverzióval jellemzett időjárás uralkodott. A koncentrációk értékében rejlő bizonytalanságot 

a vertikális keveredés elégtelen leírásának tulajdoníthatjuk, míg az érkezési időt 

meghatározó nagytérségű terjedést helyesen szimulálták a modellek. 
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5.18 ábra: a HYSPLIT, RAPTOR és WRF-Chem modellekkel szimulált 131I aktivitáskoncentrációk 2011. 

október 25-én 0 UTC-kor. Ábra forrása: Leelőssy et al. (2017b) 

 

Az október 24-én 9 UTC-kor kezdődő kibocsátás hatása érintette Prágát, a mért 

aktivitáskoncentráció 1 µBq/m3 nagyságrendbe esett. Mindhárom alkalmazott modell 

egyértelműen jelezte a csóva jelenlétét a cseh fővárosban (5.18 ábra), október 24-én 16–

20 UTC közötti érkezési idővel. A maximális aktivitáskoncentrációk azonban ebben az 

esetben is több nagyságrendnyi bizonytalanságot mutattak, 0,6 µBq/m3-től (RAPTOR) 

65 µBq/m3-en keresztül (WRF-Chem) 267 µBq/m3-ig (HYSPLIT) változtak a szimulált 

értékek.  

 

5.3.2 A 2011. NOVEMBER 4-I KIBOCSÁTÁS SZIMULÁCIÓJA 

 

A 2011. november 4-én Budapesten történt radiojód-kibocsátás hatását 10 µBq/m3 

nagyságrendben kimutatták Prágában. A Lagrange-i terjedési modellek szimulációi azonban 
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meglepő módon nem erősítették meg ezt a megfigyelést. Az 5.19 ábrán látható, hogy a 

HYSPLIT modell csóvája Kelet-Csehországon és Lengyelországon keresztül északi irányba 

halad, és csak jelentéktelen mértékben súrolja Prágát. A RAPTOR modellben a csóva 

teljesen elkerülte a fővárost, a WRF-Chem azonban a részecskemodelleknek ellentmondva 

Prága irányában mutatta a terjedés maximumát 20 µBq/m3 aktivitáskoncentrációval (5.20 

ábra).  

 Az 5.19 ábrán ellentmondás figyelhető meg a HYSPLIT modell koncentrációmezője és a 

Budapestről indított determinisztikus trajektóriák között. Utóbbit a terjedési modell a 

planetáris határrétegben fellépő sztochasztikus folyamatok (turbulens diffúzió) 

elhanyagolásával, csak a nagytérségű szél figyelembe vételével számítja. A RAPTOR 

modellel számított determinisztikus trajektóriákat a 3.1 ábrán mutattuk be. Mind a 

HYSPLIT, mind a RAPTOR által számított trajektóriák Délnyugat-Csehországot érintették, 

ellentmondva a sztochasztikus mozgást is figyelembe véve kapott eredményeknek (5.19 

ábra). 

 

5.19 ábra: a HYSPLIT modellel szimulált 131I aktivitáskoncentrációk 2011. november 5-én 0 és 6 UTC-kor, 

valamint a Budapestről 2011. november 4-én indított determinisztikus trajektóriák. 

Ábra forrása: Leelőssy et al. (2017b) 
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5.20 ábra: a RAPTOR és WRF-Chem modellekkel szimulált 131I aktivitáskoncentrációk 2011. november 5-

én 0 UTC-kor. Ábra forrása: Leelőssy et al. (2017b) 

 

A modellek eredményei között tapasztalható nagy eltérések az időjárási helyzet 

ismeretében magyarázhatók. Csehország szinte teljes területét köd vagy stratus borította, 

erős alacsonyszintű inverzió jelenlétét mutatva (5.21 ábra). Az inverziós réteg jelentős 

szélnyírást okozott. A felszín közelében délkeleti irányú szél fújt, ami 750–1 100 m 

magasságban délnyugatira váltott, majd a magassággal jobbra fordulva 1 500 m körüli 

magasságban déli, 2 300 m felett már északnyugati irányú volt (5.21 ábra). Az irány szerinti 

szélnyírás az alsó 1 100 méteren meghaladta a 60°-ot, az alsó 2 300 méteren pedig elérte a 

180°-ot. 

A terjedés irányát tehát jelentősen meghatározta a csóva magassága. A HYSPLIT és 

RAPTOR modellek által északi-északnyugati irányba mutatott terjedés az 1 000–1 500 m 

közötti réteg szélviszonyainak felel meg, míg Prágába az inverziós réteg alatt, a legalsó 

néhány száz méteres magasságban voltak adottak a transzport feltételei. A trajektóriák 

túlságosan nagy magasságba való emelésének oka a planetáris határréteg túlbecsült 

magassága. Rádiószondás mérésekkel összevetve a GFS meteorológiai adatok helyesen 

mutatták a szélnyírást és a hőmérsékleti inverziót, a planetáris határréteg magasságát 

azonban jóval az inverziós réteg fölé, 1 000–2 000 m közé becsülte az előrejelző modell. 

Mivel a RAPTOR és a HYSPLIT turbulenciaparametrizációja a planetáris határrétegben 

hatékony keveredést feltételez, a részecskék nagy része 1 000 m fölé került, ahol már a déli-
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délnyugati szél volt az uralkodó. További hibaforrást jelentett a Kárpátok hegylánca, a 

hegység északi oldalán jelen lévő inverzió a csóva nagy részét a felszín közelében tartotta. 

Ezt a hatást a modellek nem voltak képesek kimutatni, a domborzat emelő hatása után már 

a magassági szél szerint számították tovább a terjedést.  

A determinisztikus trajektóriák nem számoltak a planetáris határrétegben fellépő 

turbulenciával, így nem voltak kitéve a határréteg-magasságra vonatkozó téves adat által 

okozott hibának. Ennek köszönhető, hogy a felszínközeli áramlás mentén haladva (helyesen) 

Prága felé történő terjedést mutattak (5.19 ábra). 

 

 

5.21 ábra: Látható tartományú műholdkép, valamint 950 hPa (fehér) és 850 hPa (sárga) magasságban vett 

szélvektorok 2011. november 4-én 12 UTC-kor.  

Adatok forrása: EUMETSAT és GFS. Ábra forrása: Leelőssy et al. (2017b) 

 

Az Izotóp Intézet 2011. november 4-i kibocsátása nagy jelentőségű a terjedésmodellezés 

szempontjából. Veszélyes mértékű szennyezés esetén a Budapesttől mindössze 450 km-re 

fekvő Prágába 12 órán belül történő érkezés előrejelzése kritikus fontosságú információ lett 

volna. Az offline csatolt részecskemodellek azonban ezt az érkezést még utólagos 

szimulációkban sem voltak képesek pontosan kimutatni. A WRF-Chem helyes előrejelzése 

az időjárási és terjedési folyamatok csatolásának köszönhető. Önmagában a finomabb 

felbontás nem javított az eredményen, ezt bizonyítandó a WRF-Chem által számított 10 km 

felbontású meteorológiai mezőket is felhasználtuk a RAPTOR és HYSPLIT modellek 

meghajtására. Ezekben a szimulációkban a terjedés még nagyobb, 1 500–2 000 m közötti 

magasságokban zajlott, a csóva mindkét esetben teljesen elkerülte Prágát. A planetáris 
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határréteg magasságát a WRF még a kezdeti feltételeket biztosító GFS modellnél is nagyobb 

mértékben becsülte túl. A WRF-Chem modellben a terjedés csatolt számítása azonban 

elkerülte a parametrizált határréteg-magasság adatának felhasználását, és közvetlenül a 

lokális hőmérsékleti rétegződés alapján számította a turbulens diffúziót. 

Előrejelezhető lett volna-e a csóva Prágába történő megérkezése a jelentős erőforrásokat 

igénylő WRF-Chem modellfuttatás nélkül? Az 5.22 ábra ennek lehetőségét mutatja. A 

kibocsátás idején mért felszínközeli szélmező alapján egyértelműen felismerhető az 

alacsony szinteken Budapesttől Prágáig vezető terjedési irány. A bizonytalanságra a 

determinisztikus trajektóriák és az ugyanazon modellel számított koncentrációmező közötti 

nagy eltérés is felhívta a figyelmet (5.19 ábra). A 2011. november 4-i kibocsátás fontos 

tanulsága, hogy jelentős magassági szélnyírás és/vagy alacsonyszintű inverzió által 

jellemzett időjárási helyzetben a terjedési modellek eredményeinek értelmezésénél nagy 

körültekintéssel kell eljárni, és nem szabad figyelmen kívül hagyni az alapvető 

meteorológiai szempontokat. 

 

 

5.22 ábra: 10 m magasságban mért szélvektorok 2011. november 4-én 12 UTC-kor.  

Ábra forrása: Leelőssy et al. (2017b) 
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6. GLOBÁLIS SKÁLÁJÚ SZIMULÁCIÓ 

 

A kifejlesztett Lagrange-modell eddigi legfontosabb alkalmazása a Fukushimából 

származó szennyezőanyagok terjedésének szimulációja volt (Mészáros et al., 2016b). A 

fukushimai reaktorbaleset különleges lehetőséget jelentett a terjedési modellek 

fejlesztésében. A légkörbe jutott radioaktív izotópok mennyisége az atomerőmű közvetlen 

környezetén kívül nem okozott egészségügyi vagy környezeti károkat, azonban elegendő 

volt ahhoz, hogy az északi félgömb több száz mérőhelyén kimutassák. Ezzel egy globális 

skálán korábban példátlan mérési adatbázis jött létre a terjedési modellek validálására. A 

fukushimai esemény azonban számos új kihívást is tartogatott. Elsősorban az emisszió 

baleseti kibocsátáshoz képest rendkívül hosszú, több mint egy hónapos időtartama, valamint 

a kibocsátásokhoz vezető folyamatok bonyolultsága jelentett problémát. Saját fejlesztésű 

részecskemodellünket a fukushimai kibocsátásra alkalmazva egyrészt lehetőségünk nyílt a 

mérésekkel és a szakirodalomban közzétett többi modelleredménnyel való 

összehasonlításra; másrészt a megfigyelt aktivitáskoncentrációk előrejelezhetőségének 

földrajzi különbségeit vizsgálva bekapcsolódhattunk a Fukushimához kapcsolódó 

tudományos kutatásokba (Mészáros et al., 2014, 2016b; Leelőssy et al., 2016b). 

 

6.1 A FUKUSHIMAI RADIOAKTÍV KIBOCSÁTÁS 

 

A fukushimai reaktorbaleset kiváltó oka a 2011. március 11-én, a Csendes-óceán nyugati 

peremén bekövetkezett földrengés volt. A történelem harmadik legerősebb feljegyzett 

földrengésének epicentruma Japán partjaitól 77 km-re, Fukushimától 177 km-re volt (Norio 

et al., 2011). A Fukushima városához közeli óceánparton fekvő két atomerőmű, a Fukushima 

I. (Daiichi) és a Fukushima II. (Daini) összesen hét forralóvizes reaktora a földrengés miatt 

leállt, ahogy a Honshu északkeleti részén fekvő kilenc másik atomerőmű reaktorai is. 

Fukushima Daiichi további három reaktora karbantartás miatt már a földrengéskor leállított 

állapotban volt. 

Körülbelül egy órával a földrengés után a japán partokat szökőár érte el, ami 

megsemmisítette a Fukushima I. erőmű hűtő rendszereit. A földrengés és a szökőár 

együttesen 30 ezer áldozatot követelt, és több mint 70 ezer épület vált lakhatatlanná. A 

katasztrófa utáni állapotok, valamint kommunikációs problémák miatt a Fukushimában 

kialakuló veszélyhelyzet pontos felmérése és elhárítása komoly nehézségekbe ütközött, a 
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radioaktív anyagok kibocsátáshoz vezető eseményeknek sok részletét csak utólag sikerült 

tisztázni (Norio et al., 2011; Sugiyama et al., 2012; Saunier et al., 2013; Managi and Guan, 

2017).  

Körülbelül öt órával a szökőár után elrendelték az atomerőmű 3 km-es körzetének 

kitelepítését, eddigre az 1-es reaktorban már megkezdődött az aktív zóna olvadása. A 

légkörbe jutó első radioaktív kibocsátás a földrengés másnapján, március 12-én japán idő 

szerint 5:30-kor történt, amikor a nyomás csökkentése érdekében gőzt engedtek ki a 

reaktorból. Néhány órával később a 2-es reaktorral is ugyanezt tették. A reaktorból kijutó 

hidrogén március 12-én 15:36-kor robbanást idézett elő az 1-es blokk üzemcsarnokában, ami 

az épület külső részét megsemmisítette. Este 21:40-kor a kitelepített terület sugarát 20 km-

re növelték. 

A következő két nap során zónaolvadás következett be a 2-es és 3-as reaktorokban is. 

Március 14-én 11 órakor a 3-as reaktor épülete hidrogénrobbanásban megsemmisült, amit 

egy nappal később újabb robbanás követett. A sérült épületekből a következő hetek során 

számos alkalommal szivárgott füst, kisebb tüzekre utalva. Ezekből, illetve a 

nyomáscsökkentés érdekében tett lefúvatásokból, valamint a sérült reaktorokból szivárgó 

hűtővízen keresztül egészen április közepéig tartott a radioaktív anyagok emissziója a 

légkörbe és az óceánba (Stohl et al., 2012; Saunier et al., 2013). 

Az emisszió szokatlanul hosszú és összetett folyamata komoly kihívás elé állította a 

modellezőket. A működő reaktorokban lévő izotópok leltára ugyan rendelkezésre állt, 

azonban ezeknek csak töredéke jutott a szabadba (Stohl et al., 2012). Az ellenőrzött és 

ellenőrizetlen kibocsátások sokfélesége, a hidrogénrobbanásokban elpusztult infrastruktúra 

és az összesen több mint egy hónapos kibocsátási időtartam miatt az emisszió 

mennyiségének és időbeli lefolyásának megállapítása csak inverz modellezéssel volt 

lehetséges (Chino et al., 2011; Stohl et al., 2012; Winiarek et al., 2012; Saunier et al., 2013; 

Nagai et al., 2014; Katata et al., 2015). 

A levegőből vett mintákban összesen 19 féle fukushimai eredetű radioaktív izotópot 

sikerült kimutatni. Ezek közül a 131I (radiojód), 137Cs (radiocézium), valamint a 133Xe 

(radioxenon) kapott különleges figyelmet; a radiojód nagy egészségügyi jelentősége, a 

radiocézium hosszú felezési ideje, a radioxenon pedig nagy kibocsátott mennyisége miatt 

(Thakur et al., 2013).  

A kibocsátott radioizotópok mennyiségére vonatkozóan számos különböző becslés 

született. Az atomerőművet üzemeltető TEPCO vállalat adatai alapján március 15-ig 

320 PBq 131I, 30 PBq 137Cs és 22 000 PBq 133Xe került a levegőbe (Thakur et al., 2013). A 
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FLEXPART modellel végzett inverz modellezés hasonló eredményre jutott, a teljes 

emissziós időszakra vonatkozóan 36 PBq 137Cs és 17 000 PBq 133Xe értékeket becsültek 

(Stohl et al., 2012). A japán WSPEEDI modellel kapott első eredmények optimistább 

becslést adtak, 150 PBq 131I-et, 13 PBq 137Cs-et és körülbelül 1 000 PBq 133Xe-at (Chino et 

al., 2011). A Polair3D euleri modellel végzett inverz vizsgálat 190–700 PBq 131I és 10–

19 PBq 137Cs emissziót becsült (Winiarek et al., 2012). Az aktivitáskoncentrációk helyett 

dózisteljesítmény-értékeken alapuló becslés 106 PBq 131I-et és 16 PBq 137Cs-et adott 

eredményül (Saunier et al., 2013). Összehasonlításként Csernobilból 1 200–1 700 PBq 131I, 

74–98 PBq 137Cs és 6 500 PBq 133Xe szabadult ki (Steinhauser et al., 2014). 

A kibocsátásnak azonban nem csak a teljes mennyisége, hanem az időbeli lefolyása is 

fontos kérdés volt a modellezés szempontjából. A WSPEEDI modell fejlesztői a korai 

becslések után további adatgyűjtéssel, finom felbontású meteorológiai modell 

analízismezőit felhasználva időben részletesebb emissziós adatsort állítottak elő (Nagai et 

al., 2014). Ez a becslés összesen 120 PBq 131I-et és 8,8 PBq 137Cs-et eredményezett. Az 

eredmények további pontosításának legnagyobb korlátja az óceánba történő ülepedés leírása 

volt. Modelleredmények alapján a légkörbe történő teljes fukushimai kibocsátás körülbelül 

80%-a a Csendes-óceánba ülepedett (Christoudias and Lelieveld, 2013), azonban innen nem 

álltak rendelkezésre sem aktivitáskoncentrációra, sem dózisteljesítményre vonatkozó mért 

adatok. A WSPEEDI fejlesztői egy évvel a korábbi munkájuk után részletes óceáni 

keveredési és ülepedési modell csatolásával egy korrigált emissziós idősort publikáltak 

(Katata et al., 2015). Ez összességében nagyobb (150 PBq 131I és 14,5 PBq 137Cs), időben 

pedig különösen a március 15–16. időszakban eltérő becslést adott (6.1 ábra).  
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6.1 ábra: A Fukushimából történő radiojód kibocsátás időbeli menete a japán WSPEEDI modell 

eredményei alapján: átlagos ülepedési sebességek használatával (Nagai et al., 2014), illetve részletes óceáni 

ülepedési modell csatolásával (Katata et al., 2015) 

 

 

6.2 A FUKUSHIMAI EREDETŰ RADIOIZOTÓPOK MEGFIGYELÉSE 

 

A kibocsátási időszak nagy részében a légkörbe jutó radioizotópokat az évszaknak 

megfelelő uralkodó szélirány az óceán felé sodorta (Leelőssy et al., 2011a). A szárazföld felé 

forduló széllel jellemzett időszakokban Japán-szerte detektálták a fukushimai eredetű 

radioaktivitás jelenlétét, ezek az adatok szolgáltak később az inverz modellezés alapjául 

(Chino et al., 2011; Nagai et al., 2014).  

A földrengést követő hónapban a Fukushimából származó radiojódot és radiocéziumot az 

északi félgömb több mint száz mérőhelyén sikerült kimutatni. A megfigyelések legnagyobb 

része a kísérleti atomrobbantások tilalmát felügyelő CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-

Ban Treaty Organization) mérőhálózatából származott, de számos nemzeti 

környezetvédelmi ügynökség és kutatóintézet is végzett saját méréseket (Thakur et al., 

2013). A megfigyelések többsége aeroszol részecskékből vett minták elemzésén alapult. A 

CTBTO hálózat állomásai és sok egyéb mérőhely 24 órás mintavételezési intervallummal 

működött, az alkalmi mérések között azonban voltak hosszabb, akár 1 hónapos mérési 

intervallumok.  
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A megfigyelések alapján tudjuk, hogy a Csendes-óceán fölé került radioaktív felhő 

rendkívül gyorsan haladt kelet felé, az USA nyugati partján már március 16-án detektálták 

(Biegalski et al., 2012). Az első európai észlelések március 20–21-én történtek 

Skandináviában és Észak-Németországban (Pittauerová et al., 2011; Bossew et al., 2012). 

Március végéig kimutatták a fukushimai eredetű radioaktivitás jelenlétét Európa szinte 

minden országában (Masson et al., 2011), Észak-Afrikában (El-Kameesy and Salama, 

2013), az északi sarkvidéken (Paatero et al., 2012) és Kínában (Liu et al., 2013). Április 

első felében további detektálások történtek az Arab-félszigeten (Alkhomashi and Almasoud, 

2016) és Oroszország ázsiai részén (Bolsunovsky and Dementyev, 2011).  

A március 28-án Dél-Koreában történt észlelés (Kim et al., 2012) azt jelentette, hogy a 

fukushimai szennyezés első hulláma 16 nap alatt megkerülte a Földet, mialatt a kibocsátás 

továbbra is tartott. Ennek során bizonyos időszakokban, elsősorban március 17–20. között a 

radioizotópok nem a Csendes-óceán felé, hanem délnyugati irányba terjedtek, ezért 

Délkelet-Ázsiában már március 23–27. között történtek észlelések (Huh et al., 2012; Long 

et al., 2012). A Japánhoz közel eső Kelet-Oroszországban, Koreában, Kínában és Tajvanon 

a kelet felől érkező közvetlen szennyezés, valamint a nyugatról érkező hemiszférikus 

transzport egyaránt kimutatható volt (Hong et al., 2012; Huh et al., 2012; Neroda et al., 

2014; Wan et al., 2014).  

Az adott állomáson mért legmagasabb aktivitáskoncentrációk általában néhány nappal, 

volt, ahol két héttel az első észlelés után következtek be (Thakur et al., 2013). A radiojódos 

aeroszol részecskékre vonatkozó csúcsértékek Észak-Amerikában 0,44–31,08 mBq/m3, 

Európában 0,2–9,6 mBq/m3, Ázsiában (Japánon kívül) 0,08–8,01 mBq/m3 között változtak 

az egyes állomásokon. Az ugyanazon kontinensen mért csúcsértékek nagy változatosságából 

is látható, hogy a globális terjedési folyamatok mellett a helyi meteorológiai viszonyoknak 

is nagy szerepük volt a koncentrációk kialakításában. 

 

6.3 A GLOBÁLIS TERJEDÉS MODELLEZÉSE 

 

A Fukushimából kiinduló terjedés modellezésére a radioaktív bomlás viszonylag egyszerű 

kémiai folyamatai, a nagy skála és a hosszú időtartam során tapasztalt komplex 

meteorológiai viszonyok miatt a részecskemodellek adódtak ideális választásként. Az elmúlt 

években számos Lagrange-i modellezésen alapuló eredmény született a fukushimai 

kibocsátás vizsgálatára, amelyek operatív alkalmazását a WMO koordinálta (Draxler et al., 
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2015). Gyakori alkalmazás volt a forrásbecslés és egy adott helyen detektált radioizotóp 

érkezési irányának meghatározása (Stohl et al., 2012; Terada et al., 2012; Neroda et al., 

2014; Wan et al., 2014). Vizsgálták a terjedési modell eredményeinek érzékenységét a 

bemenő meteorológiai adatokra (Arnold et al., 2015) és a nedves ülepedés 

parametrizációjának beállításaira (Leadbetter et al., 2015). A HYSPLIT modell célzottan 

Fukushimára adaptált változatával a különböző emissziós szcenáriók tesztelése vált 

egyszerűen megvalósíthatóvá (Draxler and Rolph, 2012).  

A Lagrange-i modellek mellett euleri megközelítésű szoftvereket is használtak a 

radioizotópok nedves ülepedésének becslésére (Christoudias and Lelieveld, 2013) és a 

különböző modellek közötti eltérés vizsgálatára (Evangeliou et al., 2015). Globális skálán 

ezek a részecskemodellekhez hasonló eredményeket adtak, a délkelet-ázsiai monszunhoz 

kötődő regionális terjedési viszonyokat azonban az integrált WRF-Chem modell révén 

sikerült pontosabban feltérképezni (Huh, 2013).  

Saját vizsgálataink során a 3.2 fejezetben bemutatott RAPTOR Lagrange-modellt 

használtuk egyrészt a mérésekkel és a többi modelleredménnyel való összehasonlításra, 

másrészt a terjedési viszonyok tulajdonságainak és előrejelezhetőségének régiónkénti 

vizsgálatára (Mészáros et al., 2016b). A meteorológiai adatokat a GFS (Global Forecast 

System) időjárás-előrejelző modell rövid távú, 3 és 6 órás előrejelzési mezői biztosították 

0,5° horizontális térbeli felbontással (NOAA, 2001). A GFS nyomási vertikális 

koordinátarendszerben biztosította az eredményeket, a modellszintek száma 100 és 1000 hPa 

között 21 volt. Analízisek helyett rövid távú előrejelzési mezők használatával finomabb, 3 

órás időbeli felbontást érhettünk el úgy, hogy minden időlépésben rendelkezésünkre álltak a 

GFS által parametrizált felszíni momentumáramokra és csapadékintenzitásra vonatkozó 

adatok. A domborzati viszonyok pontosabb leírására a GLOBE 1 km felbontású digitális 

domborzatmodellt használtuk (Hastings and Dunbar, 1999). A szimulációs időtartam az első 

kibocsátástól számított 35 napot ölelte fel, ez elegendő volt a hemiszférikus keveredés 

megfigyelésére. A kibocsátott részecskék száma 4 millió volt, a minimális számítási 

időlépést a planetáris határrétegben 1 percnek, a szabad légkörben 10 percnek vettük.  

Két komponens terjedését modelleztük: a 131I és a 137Cs izotópokét. Az emisszió időbeli 

menetét a WSPEEDI modellel készített utolsó két becslésből vettük (6.1 ábra), így 

kimutatható volt a korrigált emissziós adatbázis hatása az eredményekre. A nedves ülepedés 

parametrizációjában a NAME modell beállításait alkalmaztuk, azonos méret szerinti 

eloszlást feltételezve a jód és cézium aeroszolokra (Leadbetter et al., 2015). A száraz 

ülepedési sebességet a modellszimulációkban egy átlagos konstans értékkel, gázokra 
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10 mm/s-mal, aeroszolokra 4 mm/s-mal közelítették (Draxler and Rolph, 2012). Elvégeztük 

a szimulációt ezzel a beállítással, és a száraz ülepedés elhanyagolásával is, mivel egy 

szisztematikus alulbecslés konzervatívabb becslést jelent az ülepedési sebesség hely- és 

időfüggő alul- vagy túlbecslésénél. A koncentrációmezőt a meteorológiai adatokéval 

azonos, 0,5° felbontású rácson összegeztük, vertikálisan a légkör alsó 100 méterét tekintve 

egyenletesen átkevert rétegnek (Draxler and Hess, 1998). Az eredmények értékelése során 

az északi félgömbön elhelyezkedő 182 mérőállomás adatait használtuk fel (Thakur et al., 

2013) (6.2 ábra). A koncentrációkat időben 24 órára átlagoltuk, illeszkedve a mérési adatok 

mintavételezési intervallumához. 

 

 

6.2 ábra: A tanulmányban feldolgozott adatokat szolgáltató mérőállomások elhelyezkedése és régiók 

szerinti beosztása (fent), valamint néhány, a szövegben említett mérőpont neve (lent).  

Ábra forrása: Mészáros et al. (2016b) 

 

6.4 A TERJEDÉSI FOLYAMATOK JELLEMZÉSE RÉGIÓNKÉNT 

 

A földrajzi elhelyezkedés és a meteorológiai helyzet alapján a fukushimai eredetű 

szennyezés folyamatait régiókra osztottuk (6.2 ábra). Ezek jellemzőit a terjedést 

meghatározó időjárási képződmények alapján mutatjuk be. 

 

 

 

 



91 

 

6.4.1 GYORS ZONÁLIS TRANSZPORT A FUTÓÁRAMLÁSBAN 

 

A földrengést követő első napokban a futóáramlás (jet stream) Japán északi része felett 

húzódott. A zonális szél a Csendes-óceán felé szállította a kibocsátott radioizotópokat, amik 

március 13–14-én egy Japántól északkeletre kialakuló ciklon áramlási rendszerébe kerültek. 

A ciklonhoz kapcsolódó csapadék hatékony nedves ülepedést biztosított, az óceánt itt érte a 

legnagyobb terhelés. Ugyanakkor az intenzív vertikális mozgások révén a csóva már március 

13-án elérte az óceán felett 8–10 km-es magasságban húzódó futóáramlást. A jet stream a 

Csendes-óceán keleti részétől egészen Skandináviáig zonális helyzetet vett fel, az észak-

atlanti térségben 70 m/s-ot is elérő szélsebességekkel. Ez volt a felelős a radioizotópok 

rendkívül gyors globális terjedéséért (6.3 ábra). Az első detektálások minden földrészen a 

jet stream helyzetéhez voltak köthetők. Bár a nagyskálájú terjedés eleinte csak a troposzféra 

felső részében zajlott, a futóáramláshoz kapcsolódó konvekció vertikális keverő hatása és 

csapadéka a felszínen is rövid időn belül kimutathatóvá tette a radioizotópokat. Oroszország 

felett a polárfront hullámot vetett, meridionális helyzetbe került. Ez lelassította a kelet felé 

történő transzportot. Míg Japántól Európáig mindössze 8 nap alatt jutott el a szennyezés első 

hulláma, Európától Japánig újabb 8 napra volt szükség.  

A felhasznált GFS globális meteorológiai modell a nagytérségű időjárási képződményeket, 

így a futóáramlás helyzetét jól leírja. Ennek köszönhetően a szennyezőanyagok korai 

felemelkedését, majd a futóáramlás által történő gyors terjedését a részecskemodell helyesen 

szimulálta. Az érkezési idők modellezése a jet stream által érintett állomások többségénél 1 

nap pontossággal sikeres volt (6.4 ábra). Néhány esetben a megfigyeltnél több nappal 

korábban jelezte a modell a szennyezés megjelenését. Ezekben az esetekben a csóva a 

magasban jelen volt az állomás felett, a felszínen azonban nem volt kimutatható aktivitás. A 

bizonytalanság elsődleges forrása a vertikális keveredés leírásában kereshető.  
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6.3 ábra: A felszínközeli légréteg modellezett 131I aktivitáskoncentrációja a földrengést követő három hét 

során. Ábra forrása: Mészáros et al. (2016b) 

 

 

6.4.2 REGIONÁLIS TERJEDÉS ÉSZAK-AMERIKÁBAN 

 

Észak-Amerika nyugati partját a fukushimai eredetű szennyezés március 17-én érte el. A 

csóva a kontinenst a zonális jet stream mentén egy délnyugat-északkelet irányú sávban 

mindössze egy nap alatt átszelte (6.3a ábra). Az Észak-Amerika feletti regionális terjedés 

ebből a sávból, illetve a nyugati partra március 18-án megérkező ciklonból indult ki. A 

március 17-ét követő időszakban Észak-Amerika időjárását aktív ciklontevékenység 

jellemezte. Ez mind horizontálisan, mind vertikálisan hatékony keveredést biztosított, így 

március 21-re a szennyeződés már a kontinens nagy része felett kimutatható volt. Floridában 

eddig a napig egy szubtrópusi magasnyomású képződmény áramlási rendszere uralkodott. 

A megfigyelések ellentmondásos adatokat nyújtanak arról, hogy a fukushimai eredetű 

izotópok mennyire voltak képesek az USA délkeleti részére eljutni. A floridai Melbourne-

ben március 19-én jelentették az első detektálást, miközben a 100 km-re északnyugatra fekvő 

Orlandóban csak március 24-én (Thakur et al., 2013). A szimuláció az előbbi, korai 
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érkezésre utaló eredményt támogatja. Március 20-ra a zonális futóáramlás meridionális 

helyzetre váltott, a nyugati parttól a fukushimai kibocsátás március 14–16 közötti 

maximumát szállító ciklon körülbelül 5 nap alatt haladt át a kontinensen (6.3 ábra).  

A 6.4 ábrán látható, hogy az Észak-Amerika feletti regionális keveredés viszonylag rövid 

időn belül, a földrengést követő 6. és 10. nap között lezajlott. A korai érkezési időket a 

modell jól becsülte, az időszak végén történt észleléseket azonban korábbra jelezte. A 

szimulált érkezési idő a 24 észak-amerikai mérőpont közül 5 helyen esett pontosan a 

mintavételezési időtartamba, további 9 helyen 1 napos hibán belülre. Hét esetben volt három 

napnál nagyobb eltérés a mért és a modellezett érkezési idők között. Ezek közül kettő a már 

említett délkeleti térséghez tartozott, ahol a korai és késői detektálások elválasztása nem volt 

egyértelmű. A modellezettnél lényegesen később történt az első észlelés a futóáramlás 

vonala alatt fekvő öt állomáson Idaho, Utah, New York államokban, illetve a kanadai St. 

John’sban. Ezeken a helyeken csak március 22. után detektálták a szennyezést, miközben a 

közelben fekvő számos állomáson már március 17–19. között. Az eltérés a jet stream 

szintjéről történő lekeveredés elmaradásával magyarázható, amit a modell nem tudott 

helyesen kezelni.  

Az első Japánon kívüli észlelés a kaliforniai Sacramento CTBTO állomásán, március 15–

16-án történt (Biegalski et al., 2012). Ez a korai mérés ellentmond a nyugati part további hat 

pontjáról jelentett március 17–20. közötti időpontoknak (Leon et al., 2011). A szimuláció 

azonban támogatja a korai érkezést, Sacramentóban (helyesen) március 16-i, az idahói 

Boise-ban (tévesen) március 15-i érkezési idővel. Sacramento ebben az időszakban a jet 

stream vonala alatt helyezkedett el, az ehhez kapcsolódó, orografikus hatások által is 

támogatott konvektív csapadék magyarázhatja az észlelést.  
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6.4 ábra: Megfigyelt és modellezett érkezési idők az egyes régiókhoz tartozó mérőpontokon.  

Ábra forrása: Mészáros et al. (2016b) 

 

6.4.3 AZ ÉSZAKI SARKVIDÉK 

 

Az alsó troposzférában lévő szennyezőanyagok a Csendes-óceán felett március 14-én, 

majd március 16-án kialakult ciklonok előoldalán magasabb szélességek felé mozogtak. 

Előbbi ciklon szállította a földrengést követő első kibocsátások, míg utóbbi a március 14-

16-i emisszió-maximum szennyezését. Az Aleut-szigeteken és Alaszka partjain történt első, 

március 17–19. közötti észlelések a korábbi ciklonhoz kötődtek (6.3a ábra). A sarkvidékre 

történő további haladást azonban egy magas nyomású képződmény átmenetileg 

megakadályozta. A második ciklon március 20-án érte el Alaszkát, ez azonban a korábbinál 

mélyebb és északabbi pályájú volt, így bejutott Alaszka belső területeire és a kanadai 

Arktiszra (6.3b-c ábra). A modell eredményei szerint kis mennyiségű aktivitás már korábban 

jelen volt a területen, ezt azonban a mérések nem erősítik meg. A megfigyelések szerint csak 

március 20–23. között jelent meg először a fukushimai eredetű szennyeződés (Miley et al., 

2012). A modell ugyanakkor helyesen mutatta azt, hogy március 23-án a Spitzbergákon 

(Svalbardon) is kimutatható volt a radioaktivitás. Ez Skandináviáig a zonális jet streamben 

történő transzportnak, onnan pedig egy északi pályájú viharciklonnak volt köszönhető (6.3c 

ábra). A sarkvidék gyenge szabad légköri szeleinek és vertikális keveredésének 

köszönhetően azonban a ciklonok által magas szélességekre juttatott szennyeződés lassan 

homogenizálódott, csak áprilisra vált észlelhetővé az egész régióban. 



95 

 

A sarkvidékről mindössze 9 állomás adatai álltak rendelkezésre. Észak-Amerikához 

hasonlóan itt is elmondható, hogy a legkorábbi érkezési időket Aleuton, illetve Svalbardon 

pontosan kimutatta a modell. Azonban az amerikai sarkvidék felett zajló további terjedés a 

modell által becsültnél lassabb volt, így a kanadai Arktiszon két pontos időpont mellett öt 

állomáson 1–3 napos hibákat vétett.  

  

6.4.4 REGIONÁLIS TERJEDÉS EURÓPÁBAN 

 

A vizsgált régiók közül Európában zajlott a legbonyolultabb, ugyanakkor mérésekkel 

legjobban dokumentált terjedési folyamat. A szennyezés első hulláma az észak-atlanti 

térségben húzódó zonális futóáramlással érkezett Skandináviába március 19–20-án. Nyugat-

Európa felett ekkor egy körülbelül 1030 hPa nyomású középponttal rendelkező anticiklon 

uralkodott. Skandináviától a fukushimai eredetű szennyezés március 20–24. között az 

anticiklon keleti peremén haladt dél felé a Baltikumon, Lengyelországon és a Kárpát-

medencén keresztül (6.3 ábra). A magas nyomású képződmény egészen március 26-ig 

jellemezte Európa időjárását, a kontinens feletti terjedés az anticiklon gyenge szeleiben 

zajlott le. A kora tavaszi anticiklon stabil, csapadékmentes időjárásában nem voltak adottak 

a magasból történő lekeveredés feltételei. Ennek köszönhetően a felszíni mérések nagy 

térbeli heterogenitást mutattak, az Európa egyes pontjairól jelentett első észlelések időpontja 

március 20–26-ig, de néhány esetben akár április elejéig terjedt. Ez alatt az időszak alatt a 

radioizotópok a kontinens felett a magasban homogenizálódtak, felszíni megjelenésük helyi 

konvektív jelenségekhez volt köthető. A helyi időjárás változékonyságát követve jellemzőek 

voltak a bonyolult, két-három csúccsal rendelkező mérési adatsorok (6.5 ábra). A 

modelleredmények a csóva érkezését és a magasban történő homogenizációját jól mutatták, 

az aktivitások késleltetett felszíni megjelenését azonban nem tudták kimutatni (6.4 ábra). 

Március 27–29. között Dél-Franciaországon, Észak-Olaszországon és a Balkánon egy 

mediterrán ciklon vonult végig, az érintett területeken ennek csapadéka okozta a legnagyobb 

terhelést. Európa többi területén a március 30. és április 1. között átvonuló hidegfront 

biztosította a magasban lévő szennyezőanyagok felszínre jutását, ehhez kötődött a legtöbb 

mérési maximum (6.5 ábra), illetve néhány állomáson csak ekkor detektálták először a 

fukushimai eredetű aktivitást.  

Európában rendkívül sok, 95 állomás adatai álltak rendelkezésünkre. Az elsőként érintett 

észak- és kelet-európai mérőhelyeken – összesen 23 pontban – az érkezési időt pontosan 

mutatta a modell; általánosságban azonban a több mint 10 napos időszakot felölelő 
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detektálásokat átlagosan 2,7 nappal korábbra becsülte. Ez a hiba összemérhető a keveredési 

viszonyok regionális változékonyságával. Franciaországon belül március 24–28., 

Olaszországon belül március 24–31. között változtak a megfigyelt érkezési idők. A 

legnagyobb hibát a modell az angliai Seascale esetében vétette, az elsődleges jet stream 

transzportból már március 19-én jelezte az aktivitás jelenlétét, holott a szennyezőanyag az 

anticiklon peremén egész Európát megkerülve, csak április 4-én érkezett meg az állomásra. 

A kis méretskálán belüli különbségeket jellemzi, hogy a mindössze 200 km-re északra fekvő 

Glasgowban a megfigyelések megerősítették a modell által is mutatott március 19-i érkezést. 

 

 

6.5 ábra: Krakkóban mért (fekete) (Mietelski et al., 2014), a saját fejlesztésű RAPTOR (piros) és az 

amerikai HYSPLIT (kék) modellel szimulált 137Cs és 131I aktivitáskoncentrációk. 

 

6.4.5 TRÓPUSI CSENDES-ÓCEÁNI SZIGETEK 

 

A Japánhoz legközelebb eső csendes-óceáni mérőpontok Guam szigetén, továbbá Wake-en 

és Midway-en helyezkedtek el (6.6 ábra). Ezek a trópusi szigetek a Hadley-cella keleties 

áramlási rendszeréhez tartoztak, ezért a Fukushimából származó csóva a szigetektől északra 

haladt el. Az Észak-Amerika nyugati partja felé közeledő hidegfront március 17-én a 

Csendes-óceán keleti medencéje felett alacsony szélességekre jutott, ekkor került 

fukushimai eredetű radioaktivitás a Hadley-cellába (6.3 ábra). A passzátot követve a terjedés 

innentől nyugat felé haladt, így a Csendes-óceáni szigeteket a szennyezés első hulláma nem 

Japán felől, hanem Amerika felől érte el március 19–21. között. A modell jól mutatta a 

szennyezőanyagok kelet felől történő érkezését, a folyamatot azonban gyorsabbnak 

feltételezte a valóságosnál, így az érkezési időket átlagosan 2,6 nappal korábbra becsülte. A 

modell eredményeiben megjelent egy Hadley-cellába történő korai betörés a Csendes-óceán 
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nyugati medencéje felett, aminek hatására a szennyezés már március 14-én elérhette Guamot 

(6.3a ábra). A mérések ezt a Guamon történt korai észlelést nem erősítik meg. 

 

6.4.6 DÉLKELET-ÁZSIA 

 

Délkelet-Ázsiában volt bizonyítható először a Fukushimából nem zonális irányba történő 

transzport hatása. A március 14–16. közötti emissziómaximum idején Japánon egy 

hidegfront haladt át, mögötte március 17-re egy, a Távol-Kelet és Délkelet-Ázsia nagy részét 

uraló szubtrópusi anticiklon épült ki. Az anticiklon peremén adottak voltak a Japánból dél 

felé történő transzport feltételei, ami a magas nyomású képződmény március 20-i leépülése 

után már a passzát révén haladhatott nyugat felé (6.3 ábra). Az aktivitást először a Fülöp-

szigeteken mutatták ki március 23-án, amit a modell pontosan jelzett (6.6 ábra). A 

szennyezésnek ez a hulláma a Japánhoz közelebb eső Tajvant még nem érintette, ott csak 

március 25-én történt az első detektálás. Hongkongban és Vietnam három állomásán március 

27–28-án történtek az első észlelések, a modell ezt nagyobb szórással március 25–31. közé 

becsülte.  

Mivel ez volt az ázsiai kontinenst érintő első közvetlen szennyezőanyag-transzport, a 

Délkelet-Ázsiába történő terjedés folyamatát számos tanulmány vizsgálta (Huh et al., 2012; 

Long et al., 2012; Huh, 2013). Lényeges szempont volt a döntően az alsó troposzférában 

történő közvetlen terjedés elkülönítése a Földet megkerülő felső-troposzférikus 

transzporttól, ami március 27–29. között érkezett a régióba. Globális modellünk a terjedés 

főbb tulajdonságait, a közvetlen és hemiszférikus transzport együttes jelenlétét jól mutatta, 

azonban az egyes állomásokra történő pontos érkezési időpontokban a többi régióhoz képest 

nagyobb hibát vétett. A passzát, a trópusi konvekció és parti légkörzés által meghatározott, 

jelentős részben a planetáris határrétegben lezajlott terjedés pontosabb leírásához a 

mezoskálájú integrált időjárási-terjedési modellek állnak rendelkezésre, amiket sikeresen 

alkalmaztak a Fukushimából Délkelet-Ázsiába történő transzport vizsgálatában (Huh, 2013).  
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6.6 ábra: A RAPTOR modellel szimulált napi átlagos 131I aktivitáskoncentrációk 2011. március 23-án. A 

Délkelet-Ázsia felé tartó aktivitás-maximumot először a Fülöp-szigeteken mutatták ki. A modellben Koreát 

érintő csóva egyes mérések szerint Xi’anig is eljuthatott. 

 

6.4.7 KÍNA ÉS KOREA 

 

A felső troposzférában kelet felé haladó radioizotópok a Földet megkerülve március utolsó 

napjaiban érték el Korea, majd Kína területét. A sorrend furcsasága (Kína nyugatabbra 

fekszik Koreánál) a futóáramlás helyzetével magyarázható. Március 26-án még az első 

fukushimai emissziókból származó radioaktivitást a jet stream a Kína felett húzódó 

magassági gerincet észak felől megkerülve Korea területére szállította (6.3c ábra). Kínát 

csak három nappal később, egy nyugatról érkező hidegfront révén érte el a szennyezés (6.3d 

ábra). A modell ezeket a globális skálájú folyamatokat pontosan mutatta, azonban több 

állomáson jelzett korai, Japán felől közvetlen transzport útján érkező szennyezést (6.4 ábra).  

A március 16–28. közötti időszakban Japánból Kínába történő közvetlen transzport 

lehetősége kérdéses. A modelleredményeink szerint a Japántól északra elhelyezkedő ciklon 

hátoldalán a szennyezőanyag-csóva március 23-án érintette Koreát, három nappal azelőtt, 

hogy a hemiszférikus transzport megérkezett volna (6.6 ábra). A Kínai Környezetvédelmi 

Minisztériumra hivatkozó forrás (Thakur et al., 2013) szerint a 24 kínai állomás 

mindegyikén a fukushimai eredetű izotópok első detektálásának ideje március 31. – április 
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1. volt. Dél-Korea mind a 12 állomásán március 28-án jelezték az első észlelést. Egyéb kínai 

és koreai tanulmányok is csak április 6. után számoltak be Japánból közvetlenül érkező 

szennyezésről (Hong et al., 2012; Kim et al., 2012; Wan et al., 2014). Ez egyrészt kizárná a 

korai közvetlen transzportot; másrészt viszont az érintett terület mérete miatt vitatható az 

érkezési időpontok ilyen nagyfokú egyezése.  

A fenti forrásoknak ellentmondva egy tanulmány Pekingben március 27-i érkezési időről 

számol be (Lou et al., 2013), ami egybevág a szimulációnk eredményével. Egy másik 

megfigyelés a Koreától 1600 km-re nyugatra fekvő Xi’anban már március 23-án kimutatta 

a fukushimai eredetű radioaktivitást március 25-i koncentráció-maximummal (Liu et al., 

2013). A tanulmány szerint a ciklon hátoldalán Koreáig jutó csóva (6.6 ábra) egy köztes 

gerinc áramlásába kerülve Kína fölé is benyomulhatott. További összehasonlítás érdekében 

kiértékeltük a HYSPLIT modell Fukushimára adaptált változatát (Draxler and Rolph, 2012), 

ami meglepő módon még egy héttel korábbra, már március 16-ra jelezte a csóva jelenlétét 

Xi’anban. A modelleredmények és a xi’ani mérés alapján valószínűsíthető, hogy a 

Fukushimából származó szennyeződés Kína nagy részén a hemiszférikus transzport 

érkezése előtt körülbelül egy héttel már jelen volt. 

 

6.5 FELSZÍNI AKTIVITÁSKONCENTRÁCIÓK 

 

A Japánon kívüli állomásokon mért maximális aktivitáskoncentrációk 0,08–31,08 mBq/m3 

között változtak. Az összes állomást tekintve a modell a maximális koncentrációkat 

legrosszabb esetben 1 nagyságrend pontossággal, átlagosan 50–250% variációs 

együtthatóval (CV) volt képes kimutatni. Az érkezési időkhöz hasonlóan itt is elmondható, 

hogy a hiba összemérhető a megfigyelések adott régión belüli változékonyságával, a 

bizonytalanság forrása tehát a kisebb skálájú meteorológiai jelenségekben, elsősorban a 

konvekcióban kereshető. A legnagyobb hibával előrejelzett régió Észak-Amerika és Ázsia 

volt (6.1 táblázat). A csúcsok helyét, a koncentrációk pontos idősorát a modellek általában 

nem voltak képesek reprodukálni (6.5 ábra). 

A 6.7–6.8 ábrákon a 131I izotóp esetében jelentős szisztematikus alulbecslés figyelhető meg 

a légköri koncentrációkban. Az átlagos relatív hiba az egyes régiókban –0,2 és –0,6 között 

változott, egyedül Délkelet-Ázsiában volt pozitív. A cézium esetében túlbecslés 

tapasztalható, ami azonban abszolút értékben kisebb, és az állomásoknak csak kisebb 

hányadát érinti. A rendkívül alacsony céziumkoncentrációk miatt az átlagos relatív hiba több 
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régióban is 1 feletti. A vízben jól oldódó cézium aeroszolok koncentrációjának átlagos 

túlbecslése magyarázható a nedves ülepedés, illetve a csapadékintenzitásra vonatkozó 

adatok nagy bizonytalanságával, ami a terjedési modellek közismert hibaforrása (Arnold et 

al., 2015; Draxler et al., 2015). Sok állomáson a cézium esetében is túlbecslés figyelhető 

meg (pl. 6.5 ábra). 

Nehezebben magyarázható problémát jelent a jód esetében az állomások döntő többségén 

tapasztalható jelentős alulbecslés. A lehetséges okok közül kizártuk az ülepedés és a 

gázfázisban jelen lévő jód által okozott bizonytalanságot: ezek teljes elhanyagolásától a 

koncentrációk túlbecslését várhattuk volna, az eredményeket azonban lényegesen nem 

befolyásolta.  

A HYSPLIT modellel végzett hasonló vizsgálat (Draxler and Rolph, 2012; Katata et al., 

2015) megerősítette a saját modellünk fő eredményeit: a csúcskoncentrációk egy 

nagyságrenden belüli pontosságát, a 131I esetében szisztematikus alulbecslést, ami azonban 

a 137Cs-nél nem volt jelen. Egy korábbi emissziós adatbázis alapján végzett szimulációban 

szintén jelentős alulbecslést tapasztaltak (Christoudias and Lelieveld, 2013), ezt a 

feltehetőleg magasabb 131I emisszióval magyarázták. Valószínűnek tűnik, hogy a becsült 

150 PBq 131I-nél több került a szabadba, amit a teljes fukushimai emisszió 6.1 fejezetben 

bemutatott becslései közül több is feltételez. A több mint egy hónapig tartó kibocsátás 

komplex inverz modellezéssel rekonstruált idősorát azonban nem lehet egyszerűen 

korrigálni. 

 

 

 

6.7 ábra: Mért és modellezett maximális koncentrációk az egyes állomásokon.  

Ábra forrása: Mészáros et al. (2016b) 
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Régió Mérőpontok 

száma  
131I / 137Cs 

aeroszol 131I aeroszol 137Cs 

  Átlagos mért 

koncentráció 

(mBq/m3) 

RMSE 

(mBq/m3) 

CV Átlagos mért 

koncentráció 

(mBq/m3) 

RMSE 

(mBq/m3) 

CV 

Arktisz 8 / 8 9,4 4,9 0,5 1,7 1,8 1,1 

Észak-

Amerika 

23 / 22 5,8 6,9 1,2 0,77 1,9 2,5 

Európa 95 / 64 2,0 2,2 1,1 0,26 0,31 1,2 

Kína és 

Korea 

37 / 37 2,1 2,6 1,3 0,33 0,62 1,9 

Csendes-

óceán 

7 / 7 11,2 11,4 1,0 1,5 1,6 1,1 

Délkelet-

Ázsia 

8 / 8 0,38 0,29 0,76 0,30 0,32 1,1 

6.1 táblázat: Szimulált csúcskoncentrációk hibája az egyes régiókban az átlagos négyzetes eltérés 

négyzetgyöke (RMSE), és ezt a mérések átlagával arányosító variációs együttható (CV) szerint.  

Táblázat forrása: Mészáros et al. (2016b) 

 

A szimulációkat elvégeztük a WSPEEDI modell által előállított mindkét emissziós 

adatsorra (6.1 ábra), hogy kimutathassuk az óceáni ülepedési modellel korrigált kibocsátási 

adatbázis által elért javulást a globális szimuláció során. A 6.8 ábrán bemutatott eredmények 

azonban kevés információt szolgáltattak. A legnagyobb eltérés a délkelet-ázsiai régióban 

volt, ezt érintette közvetlenül a korrekció során leginkább változtatott március 14–16. közötti 

emissziómaximum (6.1 ábra). Ebben a régióban egyértelműen javulást hozott a korrigált 

emissziós becslés. A többi területen csak annyi mondható el, hogy az összességében 

nagyobb kibocsátás javította a radiojód koncentrációinak szisztematikus alulbecslését, 

ugyanakkor rontotta a radiocéziumra vonatkozó adatok szisztematikus túlbecslését. 
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6.8 ábra: Maximális 131I (fent) és 137Cs (lent) aktivitáskoncentrációk szimulációjának hibája az egyes 

régiókban a WSPEEDI modell eredeti (2014) és óceáni ülepedési modellel korrigált (2015) emissziós 

szcenáriója szerint (vö. 6.1 ábra). Ábra forrása: Mészáros et al. (2016b) 

 

 

 

6.6 SZÉLESSÉG SZERINTI ELOSZLÁS 

 

A globális terjedési folyamatok jellemzéséhez vizsgáltuk a légkörben lévő radioaktivitás 

szélesség és hosszúság szerinti eloszlását egy hónappal a földrengés után (6.9 ábra). A 

légköri 131I koncentrációkat 5 fokos zonális és 10 fokos meridionális felbontással 

összegeztük. Az eredmények egyértelműen mutatják, hogy a terjedést a futóáramlás 

irányítja. A szélesség szerinti eloszlás maximuma a jet stream átlagos helyzetét, a hosszúság 

szerinti eloszlás kis amplitúdójú maximumai a jet hullámait (ciklonokat) mutatják (6.9–6.10 

ábra).  
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6.9 ábra: Szélességi (fent), illetve hosszúsági (lent) körök mentént integrált légköri 131I 

aktivitáskoncentrációk egy hónappal a földrengés után. Ábra forrása: Mészáros et al. (2016b) 

 

A Hadley-cellát az alacsony szélességeket elérő hidegfrontokkal, illetve a közepes 

szélességekre kiterjedő szubtrópusi anticiklonok áramlása révén érte el a szennyezés. A 

modell szerint a földrengés után egy hónappal a légkörben lévő 131I-nek 16%-a volt trópusi 

szélességeken. A trópusi konvergenciazóna (ITCZ) azonban terjedési szempontból 

szétválasztja a két félgömböt. Miközben az északi félgömbön már mindenhol jelen volt a 

szennyezés, a teljes légköri 131I aktivitásnak csak 1,3%-a jutott át a déli félgömbre, és az sem 

hagyta el a Hadley-cellát. A modell szerint a déli szélességekre való betörés április első 

hetében a Csendes-óceán régiójában történt meg először (6.3f és 6.10 ábra), amit az Észak-

Ausztráliában történt megfigyelés is megerősít (Orr et al., 2013). 
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6.10 ábra: Átlagos troposzférikus légköri 131I aktivitáskoncentrációk egy hónappal a földrengés után.  

Ábra forrása: Mészáros et al. (2016b) 

 

 

6.7 BIZONYTALANSÁGI TÉNYEZŐK 

 

A terjedési modell eredményeinek bizonytalanságát elsősorban egy-egy rosszul 

reprezentált meteorológiai és levegőkémiai jelenséggel, a mély konvekcióval, illetve a 

jódaeroszolok képződésével magyarázhatjuk. A 6.9 ábrán látható, hogy globális skálán a 

radioizotópok nagy része a szabad légkörben terjedt. A felszíni észlelések a szabad légkörből 

a planetáris határrétegbe történő lekeveredéshez köthetők. A szabad légköri vertikális 

turbulencia általában gyenge, kisebb skálájú terjedési modellekben akár el is hanyagolható. 

Ha azonban a szennyezőanyagok a szabad légkörben nagy koncentrációban vannak jelen, a 

lefelé történő transzport meghatározó jelentőséget kap. Ezt alapvetően a mezoskálájú 

konvektív folyamatok biztosítják, amit a globális, hidrosztatikus meteorológiai modellek 

nem képesek leírni. A terjedési modellekben a konvekció által okozott nagy 

bizonytalanságot már 1994-ben, az ETEX kísérlet során kimutatták, az azóta eltelt két 

évtized számos fejlesztése ellenére ez a probléma továbbra is fennáll (Hu et al., 2010). A 

szabad légköri turbulenciát a HYSPLIT modell a nagytérségi szélmező deformációja alapján 

(Draxler and Hess, 1998), a FLEXPART modell pedig egy konstans átlagos turbulens 

diffúziós együtthatóval veszi figyelembe (Stohl et al., 2005). Utóbbi megoldás alkalmazása 

látványosan javította az eredményeinket, a térben rendkívül heterogén konvekciót 

helyettesítő átlagos érték azonban csak empirikus korrekciónak mondható. Ennek révén 

összeségében túlbecsültük a vertikális keveredést. A 6.4 fejezetben bemutatott módon a 
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szabad légköri csóva gyors lekeveredését helyesen tudtuk szimulálni, azonban ennek 

elmaradását nem tudta kimutatni a modell.  

A vertikális keveredési folyamatok által okozott, a terjedési modell által nem kimutatható 

mezoskálájú térbeli változékonyság mértékét finom térbeli felbontású megfigyelések alapján 

lehet becsülni. A mindössze 55 000 km2 területű New York államban fekvő hat mérőhely 

nyolc napos időintervallumban, március 18. és 25. között észlelte először a fukushimai 

radioaktivitást, a csúcskoncentrációk pedig 0,44–1,19 mBq/m3 között változtak (Kitto et al., 

2012). Felismerve ezt a bizonytalanságot, hasonló helyzetekben a felszínen mérhető érkezési 

idők előrejelzésében jelentős hozzáadott értéket adhatna, ha a terjedési modell által a 

magasban helyesen szimulált csóvából történő lekeveredést szinoptikus szempontok alapján, 

emberi beavatkozással jeleznénk előre. 

 

 

6.11 ábra: Teljes légköri 131I aktivitáskoncentráció a földrengést követő hónapban különböző kibocsátási 

(piros-kék színek) és ülepedési (folytonos-szaggatott-pontozott vonalak) szcenáriók mellett.  

Ábra forrása: Mészáros et al. (2016b) 

 

A radiojódra vonatkozó másik jelentős hibaforrás a gáz és szilárd (aeroszol) fázisok közötti 

átmenet. A 131I gázként, szerves és szervetlen aeroszol részecskeként van jelen a légkörben. 

A szervetlen jodid aeroszolok jól oldódnak vízben, nedves ülepedésük jelentős, miközben a 

gázfázisé sokkal lassabb. A nedves ülepedéssel fogyó aeroszol radiojód a gázfázisból 

pótlódik. A fukushimai terjedés kapcsán azonban kimutatták, hogy ez a folyamat túl lassú a 

kezdeti arány fenntartásához, és a nedves ülepedés révén az aeroszolok aránya a gázfázishoz 

képest csökken (Bossew et al., 2012). A nedves ülepedés mértéke a nagy bizonytalanságot 
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hordozó csapadékintenzitástól, az aeroszolképződés pedig részben ismeretlen levegőkémiai 

folyamatoktól függ.  

A megfigyelések többsége csak aeroszol mintákban határozta meg a radiojód 

aktivitáskoncentrációját. Néhány mérés szolgáltatott adatot a teljes 131I koncentrációról, ezek 

alapján Japánban 33–70%, Észak-Amerikában és Európában 0–60% között volt az 

aeroszolok aránya a teljes légköri radiojód-mennyiségben (Momoshima et al., 2012; Thakur 

et al., 2013). A fázisok közötti kezdeti arányról alig van információnk, az emissziós adatsor 

egy durva 50–50%-os feltételezéssel élt (Katata et al., 2015). A mérések alapján az átlagos 

globális arányt 23 ± 12%-nak becsülték (Thakur et al., 2013). Látható, hogy önmagában ez 

a tényező többszörös bizonytalanságot hordoz az aeroszol radiojód koncentrációiban. 

Megjegyzendő továbbá, hogy a megfigyelt aktivitások rendkívül alacsonyak voltak. Sok 

esetben a méréshatárt alig meghaladó értékekben az egyedi méréseknek is akár többszörös 

bizonytalansága volt. 

Európai mérések alapján az aeroszol radiojód légköri felezési idejét (ami tartalmazza a 

radioaktív bomlást és az ülepedés miatti fogyást is) 6 napos mediánnal 3,25 és 8,5 nap közé 

becsülték (Bossew et al., 2012). A 6.11 ábrán két emissziós, illetve három ülepedési 

szcenáriót hasonlítunk össze a radioaktív bomlás 8 napos felezési idejével, a légköri felezési 

idő 6 napos mediánjával, valamint 3,25 napos szélsőértékével számolva. Látható, hogy a 

kibocsátás első két hete után az emissziós becslések közötti különbség hatása szinte eltűnik, 

míg egy hónapos időtávon az ülepedési folyamatok akár nagyságrendnyi bizonytalanságot 

is okozhatnak. 

 

 

6.8 A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN ÉSZLELT FUKUSHIMAI EREDETŰ 

RADIOIZOTÓPOK ÚTVONALA  

 

Végezetül rövid áttekintést adunk a Kárpát-medencében történt detektálásokról és a 

hazánkba érkező szennyezőanyagok útvonaláról. Magyarországot a fukushimai eredetű 

radioaktív szennyezés tizenkét nappal az első kibocsátás után, március 24-én érte el. Az 

országban mért legmagasabb aktivitáskoncentráció március 30–31-én 3,5 mBq/m3 volt 

Tapolcán, aeroszol 131I-re vonatkozóan (Bihari et al., 2014). A szennyezés jelenlétét 

kimutatták az Egészségügyi Radiológiai Mérő és Adatszolgáltató Hálózat (ERMAH) 

bátaapáti, budapesti, győri, miskolci és szekszárdi mérőhelyein, Pakson, a debreceni 
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ATOMKI-ban, valamint Aggteleken. A lakosság által Fukushima miatt elszenvedett effektív 

dózist körülbelül 7 nSv-re becsülték (Ugron et al., 2012). 

A Kárpát-medence több pontján végzett mérések megerősítik a március 24-i érkezést. 

Kolozsvár környékén március 28. és április 23. között vett mintákban kimutatták a 

fukushimai eredetű radiojódot és radiocéziumot esővízben, valamint tehén- és juhtejben 

(Cosma et al., 2012). Szlovéniában Ljubljana és Krško városában végeztek méréseket 

kéthetes mintavételezési intervallummal (Glavič–Cindro et al., 2013). Értékes adatforrás az 

Újvidékről származó napi bontású aeroszol 131I mérési adatsor, amiben három jól 

elkülöníthető csúcs fedezhető fel március 30-án, április 3-án és 8-án (Bikit et al., 2012). 

Krakkóból radiocéziumra, valamint a radiojód aeroszol és gázfázisára vonatkozó adatok is 

rendelkezésre állnak (6.5 ábra). Az aeroszol fázis aránya a teljes radiojód-aktivitáshoz 

viszonyítva 14–59% között változott ezen a mérőhelyen (Mietelski et al., 2014).  

 

 

6.12 ábra: A kibocsátás első napján (március 12, balra), illetve március 18-án indított trajektóriák 

útvonala a Kárpát-medencébe. A trajektóriák színezése a tengerszint feletti magasságot jelöli.  
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A pozsonyi mérésekhez kapcsolódó tanulmány néhány Fukushimából indított 

trajektóriával vizsgálta a Kárpát-medencébe érkező radioaktivitás útvonalát, egy zonális és 

egy poláris transzportot azonosítva (Povinec et al., 2013). Globális méretskálán az időben 

visszafelé számított trajektóriák nem nyújtanak érdemi információt (Haszpra, 2016), ezért 

saját modellünkkel Fukushimából az emisszió egyes napjain külön-külön indított 

trajektóriák közül választottuk ki a Kárpát-medencébe érkező útvonalakat. Magyarországra 

az első, március 12-i fukushimai kibocsátások hatása érkezett meg március 24-én, Észak-

Amerikát és az Atlanti-óceánt a zonális futóáramlás mentén átszelve (6.12a ábra). A 6.12a 

ábrán az is jól látható, hogy a transzport a Csendes-óceán középső részétől egészen 

Skandináviáig a felső-troposzférában zajlott. Magyarországot először észak felől érte el a 

szennyezés. A Skandináviába a zonális futóáramlással megérkező csóva a Nyugat-Európa 

feletti anticiklon peremén haladt dél felé Lengyelországba, majd a Kárpát-medencébe. Ez a 

transzportútvonal több napig fennállt, és a március 12–15. közötti legnagyobb emissziók 

szennyezését szállította Magyarországra. Ehhez az útvonalhoz kötődik a március 24-i első 

detektálás és a március 30-i aktivitásmaximum is. Március 16–17. között a Csendes-óceán 

felett az időjárási helyzet megváltozott, az ebben az időszakban indított trajektóriák közül 

csak kevés jutott el a Kárpát-medencébe. A március 18–22. közötti időszakban történt 

kibocsátások szintén zonális útvonalon, azonban alacsonyabb magasságokban, és ezért 

lényegesen lassabban szállítódtak Európába (6.12b ábra). Ezeket az április első napjaiban 

érkező trajektóriákat már nem akadályozta az addigra leépült anticiklon, így közvetlenül 

Nyugat-Európán keresztül jutottak Magyarországra. Ezzel a transzporttal magyarázhatók a 

Kárpát-medence több állomásán megfigyelt kora áprilisi másodlagos csúcsok (Bihari et al., 

2014). A 6.12b ábrán kirajzolódik a szlovák tanulmány által említett poláris útvonal. Bár a 

sarkvidék felett nagy magasságokban valóban zajlott európai irányú transzport, 

összességében csak kevés ilyen trajektóriát találtunk, így ennek az útvonalnak a jelentősége 

csekélyre tehető. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A légkörben kialakuló szennyezőanyag-koncentrációk előrejelzésére a probléma 

méretskálájától függően számos különböző megközelítést használnak. Lokális méretskálán 

a gaussi, országostól akár globális skáláig euleri és Lagrange-i modellek állnak 

rendelkezésre a szennyezőanyag-terjedés szimulációjára. Önálló szakterületet képeznek az 

utcaszintű CFD szimulációk, valamint a statisztikai alapú előrejelzések. 

A légköri terjedési problémák megoldására számos nemzetközileg elismert és széles 

körben használt szoftver áll rendelkezésre. Ezek azonban általában egymástól lényegesen 

eltérő informatikai megoldásokkal készültek, futtatásuk pedig nagy hozzáértést igényel. A 

terjedési modellek környezetvédelmi és döntéstámogató alkalmazásainak robbanásszerű 

terjedésével egyre fontosabb a különböző méretskálákon is egységesen, nagyobb léptékű 

térinformatikai rendszerekbe integrálhatóan alkalmazható szoftverek kifejlesztése. Ezzel a 

céllal kezdtük meg egy gaussi és Lagrange-i szemléletű terjedési modell fejlesztését. A 

kifejlesztett modellek lokálistól globális skáláig képesek a terjedés szimulációjára.  

A kifejlesztett Lagrange-i részecskemodell (LPDM) az egyedi szennyezőanyag-részecskék 

légköri útvonalát a szél által történő advekció és a sztochasztikus turbulens diffúzió (véletlen 

bolyongás) összegeként számítja. A turbulens diffúzió számításához a terjedésmodellezés 

bevett gyakorlata szerint a Monin–Obukhov-hosszon alapuló Hanna-féle parametrizációt 

használjuk. Az eddigi alkalmazások során a bemenő meteorológiai adatokat globális (ERA-

Interim, GFS) és regionális (WRF, ALADIN) időjárás-előrejelző modellek biztosították. A 

modell validációját, illetve a Hanna-féle turbulenciamodellnek egy újabb, Taylor-féle 

parametrizációval való össszevetését az ETEX kísérlet adatai alapján végeztük el. 

Saját fejlesztésű modellünk révén egy új, független eszközzel járulhattunk hozzá a 2011-

es fukushimai radioaktív kibocsátással kapcsolatos kutatásokhoz. Globális skálán a GFS 

időjárás-előrejelző modell meteorológiai adatai alapján az érkezési idők néhány napon, a 

koncentrációértékek egy nagyságrenden belüli előrejelzése volt elérhető, ami összemérhető 

volt a szakirodalomban publikált hasonló tanulmányok eredményeivel. Becslést adtunk a 

modelleredmények bizonytalanságának földrajzi régiók szerinti megoszlására, és 

jellemeztük az egyes kontinensek felett lejátszódó keveredést irányító időjárási 

folyamatokat. Modellünk eredményei támogatták a 2011. március közepén Fukushimából 

Kína felé történt radioaktív transzport lehetőségét, amire vonatkozóan mind modellezési, 

mind megfigyelési oldalról ellentmondásos információk állnak rendelkezésre. 
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A kifejlesztett modelleket magyarországi és európai terjedési problémák kapcsán is 

vizsgáltuk. A hazai szakirodalomban elsőként publikáltunk a Budapesti Vegyiművek 

felhagyott ipari területéről 2016 januárjáig tartó folyamatos kiporzás és kipárolgás révén a 

légkörbe jutott szennyezőanyagok területi eloszlásáról szóló becsléseket. A Lagrange-i 

modellek képességeinek és korlátainak vizsgálatához komplex időjárási helyzetekben 

lejátszódott valós terjedési problémákat kerestünk. Ilyen volt a budapesti Izotóp Intézet Kft. 

telephelyéről származó radioaktív kibocsátás 2011 őszén, illetve a roueni Lubrizol gyár 

üzemzavara 2013 januárjában. Előbbit a gaussi, utóbbi a Lagrange-i szemléletű 

modellünkkel vizsgáltuk.   

A modellek fejlesztése és tesztelése fontos tapasztalatokkal szolgált azok későbbi 

alkalmazásához és az eredmények értelmezéséhez. A validáció és az elvégzett 

esettanulmányok révén jobban megérthettük a modell működését és a főbb bizonytalansági 

tényezőket. A terjedési modell eredményeinek megbízhatósága legnagyobb mértékben az 

időjárási helyzet bonyolultságától és az azt leíró meteorológiai adatbázis minőségétől függ. 

Fontos kiemelni, hogy az időjárás-előrejelző modellekhez hasonlóan a terjedési modellek is 

megbízhatóbb eredményeket nyújtanak a szabad légkörben, míg a vertikális keveredés 

mértékét gyakran hibásan becsülik. Elsősorban a mély konvekció vagy alacsony szintű 

inverzió által jellemzett helyzetekben tapasztaltunk nagy hibát.  

A kifejlesztett terjedési modellek teljes forráskódjának birtokában és alapos ismeretében a 

felhasználók speciális igényeinek megfelelő szoftverek kialakítására nyílik lehetőség. A 

gyakorlati alkalmazás során a fejlesztők segítséget nyújthatnak a modell használatában és a 

megfelelő beállítások kiválasztásában. A saját fejlesztésű modell révén nem csak egy új 

eszköz áll rendelkezésre a szimulációk végrehajtásához, hanem a terjedési modellek hazai 

felhasználóinak is több és pontosabb információt tudunk nyújtani az általuk használt modell 

belső részleteiről, a jellemző problémákról és az eredmények bizonytalanságáról.   
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