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A VIZSGÁLT PROBLÉMAKÖR  

 

Napjainkban az éghajlatkutatás egyik legfontosabb területe az emberi tevékenység 

földi ökoszisztémára és éghajlatra gyakorolt hatásának vizsgálata és jövőbeli becslése. A 

városi és beépített területekre vonatkozó eredmények kiemelt jelentőséggel bírnak, hiszen 

az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatása ott koncentráltan érvényesül, 

továbbá az urbanizáció hatására egyre több ember él városokban. A mesterségesen 

létrehozott felszínek – mint például az utak, épületek – a természetes vegetációtól eltérő 

fizikai tulajdonságaik révén, jelentősen megváltoztatják egy adott terület 

energiaháztartását és áramlási viszonyait. Ennek eredményeképpen a város melegebb, 

mint a környező területek, s ezt a lokális éghajlati hatást városi hőszigetnek (UHI) 

nevezzük. A növekvő népességgel a városi területek kiterjedése és a beépítettség is 

növekszik, mely a városi hősziget intenzitását tovább fokozhatja. Az éghajlat 

változásával is módosulhat a városokban kialakuló UHI, ezzel befolyásolva az ott élők 

klimatikus életkörülményeit. Mindezeken túl a hosszantartó és a század végére 

prognosztizált intenzívebb hőhullámok is tovább erősíthetik a kialakuló hőszigetet.  

Globális klímamodellek alkalmazásával megbecsülhetjük az éghajlatváltozás 

mértékét az egész Földre vonatkozóan, azonban ezek a modellek nem alkalmasak arra, 

hogy kisebb területeket, régiókat részletesen vizsgáljunk velük, hiszen a horizontális 

felbontásuk ehhez túl durva (100–250 km). A globális modellekbe ágyazott regionális 

klímamodellek segítségével már részletesebben vizsgálhatók kisebb tájegységeken 

várható változások, azonban olyan komplex környezetek esetén, mint amilyenek a városi 

beépített felszínek, ezek a modellek továbbra sem alkalmazhatók teljes körűen. A 

budapesti, jövőbeli UHI vizsgálatának egyik lehetséges módszere a regionális 

klímamodell eredmények további dinamikus leskálázása időjárás előrejelző modell 

segítségével, mellyel akár pár 100 méteres felbontással is vizsgálható a kialakuló 

jelenség. A módszer használatával lehetségessé válik a Budapesten tervezett és már 

folyamatban lévő városfejlesztések támogatása, illetve városfejlesztési koncepciók 

kidolgozása, amivel csökkenteni lehetne a hősziget okozta emberi szervezetre gyakorolt 

káros hatásokat. 
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CÉLKITŰZÉSEK 

 

A meteorológiai modellek igen összetett folyamatrendszert kezelnek, melyekben 

a felszínhasználati kategóriák segítségével különíthetők el a különböző beépített és 

vegetációval borított felszínek. A modellekben definiált városi folyamatok ún. városi 

parametrizációkkal tovább finomíthatók, és az épületek hatását figyelembe véve 

módosíthatók. A dolgozat elsődleges célja a WRF (Weather Research and Forecasting 

model) időjárás-előrejelző modell felkészítése és beállítása volt a Budapest és 

környezetére vonatkozó UHI vizsgálatok készítéséhez. A modell beállítása során 

tesztidőszakokon keresztül vizsgáltam meg részletesen a modell működését. A megfelelő 

beállítások meghatározását követően a modell alkalmassá vált arra, hogy a RegCM 

(Regional Climate Model) regionális klímamodell eredményeinek felhasználásával a 

jövőbeli budapesti UHI-t, valamint annak várható változásait becsülje hőhullámos, illetve 

átlagosnak tekinthető kiválasztott napokra vonatkozóan. A szimulációk alapján a 

hőhullámos időszakok során létrejövő, átlagos napokhoz viszonyított UHI többletet is 

részletesen megvizsgáltam.  

 

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

 

A dolgozatban az egyik elsődleges feladat a WRF modell városi fizikai 

folyamatok számszerűsítésére való felkészítése volt, melyhez a modellben megtalálható 

többszintes városi parametrizációt alkalmaztam. A Budapestre vonatkozó adaptáció során 

a modellfuttatáshoz szükséges fizikai paramétereket a helyi viszonyokat megfelelően 

reprezentáló értékekre állítottam be. A feladat részét képezte a modellben megtalálható 

statikus felszínek finomfelbontású létrehozása is, mely során frissítettem a 

felszínhasználati, a levélfelületi index, az albedó és a városi paraméterek (pl.: átlagos 

épületmagasság, épületmagasságok szórása) térbeli adatbázisait. A modell beállításokat a 

rendelkezésre álló MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) 

felszínhőmérsékleti mezők és felszíni mérések segítségével validáltam egy-egy hét 

időtartamú tesztidőszakra télen és nyáron. 

A RegCM modellszimulációk eredményeinek dinamikus leskálázása idő- és 

erőforrásigényes feladat, ezért csupán meghatározott esetekre, napokra végeztem el, 
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nevezetesen hőhullámokra és az összehasonlíthatóság érdekében átlagosnak tekinthető 

napokra. Az esettanulmányok kiválasztása során a RegCM szimulációk adatsorain hatféle 

hőhullám definíciót teszteltem és elemeztem, melyekkel azonosíthatók az extrém meleg 

időszakokhoz kapcsolódó napok vagy akár a nyári anticiklonális időjárási helyzetek 

okozta forró időszakok. Az átlagos napok megadásához egy saját definíciót hoztam létre, 

melyet alkalmaztam az adatsorokon. A módszerek tesztelésén kívül részletesen 

vizsgáltam a hőhullámok legfontosabb karakterisztikáit: tartamát, gyakoriságát és 

intenzitását.  

A WRF modell RegCM szimulációs eredményekkel történő futtatásához 

szükséges volt a kezdeti- és peremfeltételek WRF által elfogadott formátumban történő 

létrehozása. A folyamat során 26 nyomási szintre hoztam létre a szükséges légköri 

adatokat, illetve előkészítettem a felszíni adatokat is a Kárpát-medencét lefedő területre 

vonatkozóan. A kezdeti mezők elkészítésénél az első lépésben szabályos rácsra 

interpoláltam (bilineáris interpolációt alkalmazva) a RegCM szimuláció mezőit, majd a 

havi fájlok megfelelő időlépésének kiválasztása és a harmincnapos hónapok okozta 

időeltolódás kezelése után saját programkóddal elkészítettem a bináris formátumú kezdeti 

mezőket. A kész fájlok felhasználásával elkészítettem a WRF szimulációkat egy múltbeli 

(1971–2000) és két jövőbeli (2016–2045 – azaz közeljövő – és 2061–2090 – azaz 

távolabbi jövő) időszakra és két szceniáróra (RCP4.5, illetve RCP8.5), külön-külön a 

hőhullámos és az átlagos napokra vonatkozóan is. 

A modellbeállítások megadását és az esettanulmányok kiválasztását követően 

részletesen elemeztem az elkészült szimulációkat. Elsőként az átlagos meteorológiai 

állapotokat értékeltem: az átlaghőmérsékletet, a csapadéktevékenységet és a szélirányt. 

Ez után célom az volt, hogy megbecsüljem a szimulációkból származtatott UHI erősségét 

és annak lehetséges jövőbeli változásait, továbbá összevessem az átlagos és hőhullámos 

napokra vonatkozó eredményeket, és így számszerűsítsem azt, hogy mekkora UHI 

többletet okoznak a hőhullámos időszakok az átlagos napokhoz képest. Az eredmények 

finomításához további korrekciót hajtottam végre, mely során eltávolítottam a 

külterületekről a város felől advektálódott hőtöbbletet, ezzel kiszűrve a szélirányban 

megjelenő esetleges változások okozta eltérő külterületi melegedés hatását.  
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EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Általános megállapítások: 

1. Újonnan létrehozásra került egy Budapestre vonatkozó felszínhasználati adatbázis 

(OSM, Open Street Map), mely 35 kategóriát felhasználva tárolja az adatokat 

egyedülállóan finom, 40 méteres felbontással. A modellben található eredeti 

városi kategóriák két további kategóriával (zöldövezet és repülőtér) kerültek 

bővítésre, melyeket a modell forráskódjába integráltam.  

2. A modellszimulációkban a város jelenléte hat a környékbeli pontok 

hőmérsékletére is a szél irányától és erősségétől függően: Budapest közvetlen 

környezetében ez a hatás megközelítőleg 2–2,5 °C-os melegedést okoz. A hatás 

a távolság növekedésével folyamatosan csökken. 

3. A különböző szcenáriókra vonatkozó RegCM szimulációk alapján, az alkalmazott 

hőhullám definíciótól függő mértékben nőtt a hőhullámok gyakorisága és 

tartama mind a korrigált, mind a korrigálatlan szimulációs adatsor esetén. Az 

azonosított hőhullámok átlagos tartama egyértelmű növekedést mutat a Kárpát-

medencében. A becsült tartambeli változás a megtalált hőhullámokra átlagosan 

1–2 nap az RCP4.5 esetén, míg 3–4 nap az RCP8.5 szcenárióra (a múltra 

vonatkozó szimulációkban az átlagos hőhullámhossz: 4–9 nap definíciótól 

függően). A növekedés oka a szélsőségesen hosszú hőhullámok számának 

várható emelkedésével magyarázható. 

Tesztidőszakok szimulációjához tartozó eredmények:  

4. A különböző felszínhasználati adatbázisok tesztelése és a modell validációja 

során az eredmények alapján az általam újonnan létrehozott OSM adatbázissal 

készült szimulációk (WRF/OSM) bizonyultak a legpontosabbnak. Az egy-egy 

anticiklonális nyári, illetve téli hetet lefedő szimulációk alapján a város 

hőmérsékleti eloszlása sokkal realisztikusabbá vált: a város központjától 

távolodva sugárirányban csökkenő hőmérséklettel.  

5. A teljes modelltartományt figyelembe véve a városi területeken javultak az 

eredmények a felszínhasználati adatbázis frissítése után: a WRF/OSM becsülte a 

legkisebb eltéréssel a felszíni hőmérsékletet a városi térségben. Az RMSE értéke 
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a WRF/OSM szimulációban a teljes BP_dom tartományra nappal 2,64 °C-nak, 

míg éjszaka 2,34 °C-nak adódott.  

6. A tesztszimulációkat összevetettem a rendelkezésre álló felszíni állomási mérések 

adataival. Az eredmények alapján városi felszíni kategóriától függően a 

WRF/OSM szimuláció hőmérsékleti RMSE értékei 1,44–3,16 °C körül mozogtak.  

Dinamikus leskálázás útján kapott eredmények 

7. A RegCM-szimulációk alapján a 21. század végére becsült melegedés mértéke 

átlagos napok során az RCP8.5 szcenárió esetén nyáron eléri az 5,5 °C-ot, míg 

télen a 3,5 °C-os melegedés a jellemző. Ezzel szemben a hőhullámos esetekre 

ugyanezen évszakokra rendre megközelítőleg 2,5 °C, illetve -0,1 – 0,5 °C a 

várható változás. 

8. Az átlagos és hőhullámos időszak során kialakult UHI összehasonlítása útján 

kapott eredmények alapján a legnagyobb UHI intenzitás többlet a hőhullámok 

során a nyári éjszakai órákban várható, ahol a hőhullámok hatására az UHI a 

belvárosi területeken 0,6–0,9 °C-kal lehet intenzívebb. Továbbá a nyári éjszakai 

órákban a távolabbi jövőben a múltbeli időszakhoz képest kismértékű csökkenés 

(0,2–0,4 °C) várható, azaz a hőhullámos szimulációkban kapott UHI gyengülése 

valószínűsíthető a jövőben. 

9. A WRF szimulációk eredményei alapján a hőhullámos napok esetén a külterület 

jobban melegszik a jövőben, mint a városi területek, míg az átlagos napokon a 

melegedés közel egyenlő a két térségben. Mindezek alapján az átlagos esetekre 

UHI intenzitás változatlansága várható a jövőben, míg a hőhullámok során az 

éjszakai órákban a távolabbi jövőben 0,2–0,3 °C (szignifikáns) intenzitás 

csökkenés is történhet. 

 

Összességében elmondható, hogy a WRF modell megfelelő módon képes a városi 

meteorológiai folyamatok rekonstruálására, valamint az UHI modellezésére, továbbá 

alkalmas regionális éghajlati modelleredmények dinamikus leskálázására.  
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