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Számítógépes szimulációkkal valós méretű és sűrűségű aeroszol részecskék háromdimenziós 
trajektóriáit követjük nyomon a légkörben, figyelembe véve határsebességüket is.  
 

Mozgásegyenletek 
A szabad légkörben, a felszíntől távol a részecskék mozgásegyenletét egy elsőrendű 

közönséges differenciálegyenlet írja le: 
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ahol wterminal jelöli a részecske határsebességét, n a függőleges egységvektor.  
A felszín közelében található határrétegben azonban fontos szerep jut a turbulens diffúziónak 

is. Mivel a szimulációk készítéséhez felhasznált adatok rosszabb felbontásúak annál, mintsem hogy a 
turbulens diffúzió hatását is tartalmazzák, ezért a turbulens diffúzió hatását egy sztochasztikus taggal 
vesszük figyelembe (a turbulens diffúziós együtthatót a Monin-Obukhov hasonlósági elmélet alapján 
határozzuk meg): 
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A légkör alsóbb rétegeiben a nedves ülepedés is lényeges szerepet játszik (részecskék 

kimosódása a csapadék vagy felhők által), ennek részletes bemutatása az előző évi beszámolóban 
olvasható.  
 

Fejlemények az előző évekhez képest 
Topologikus entrópia 

A tapasztalatok szerint részecskékből álló vonalszakaszok hossza (L) néhány nap után 
exponenciálisan nyúlik:  
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A növekedés mértékét a h topologikus entrópia írja le, amely természetesen függ az aktuális 
meteorológiai viszonyoktól. Az egyes helyekre vonatkozó, időben átlagolt topologikus entrópia jól 
megfigyelhető földrajzi és évszakos eloszlással rendelkezik. Ahogy a szélviszonyok alapján várható is, 
a közepes szélességeken (főként a félteke téli évszakában) lépnek fel a legnagyobb értékek 
(0,6-0,9 1/nap) a ciklonok erős keverési és nyírási hatásának következtében, míg a legkisebb értékek 
(0,2-0,5 1/nap) a trópusokon jelennek meg. 
 
Szökési ráta 

A részecskék az ülepedés következtében véges időt töltenek a légkörben. A bennmaradó 
részecskék aránya néhány nap után exponenciálisan csökken: 

ttN e~)(       (3) 

A kiülepedés a κ szökési rátával jellemezhető. A szimulációkban 2,5∙105, adott magasságban az 
egész Föld felett egyenletesen eloszló részecskéket követtünk nyomon, és külön vizsgáltuk a 
turbulens diffúzió és az eső jelentőségét a kiülepedési dinamikában, hatásukat a szökési rátára. 
Minden felállásban általánosságban az a tapasztalat vonható le, hogy a szökési ráta erősen 
(exponenciálisan) függ a részecskemérettől, és nem függ a részecskék kiindulási helyzetétől.  
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Ensemble (sokasági, valószínűségi) előrejelzések felhasználása 

Utólagosan meteorológiai mérések alapján számított, ú. n. reanalízis adatbázisok 
segítségével tudjuk rekonstruálni az eseményeket, azonban egy éppen most történő (vagy 
feltételezett jövőbeli) eseménynél csak meteorológiai előrejelzések állnak rendelkezésre, amik a 
légköri hidro-termodinamikai egyenletrendszer numerikusan megoldásán alapulnak. A terjedési modell 
közelítésein és a kibocsátási adatok bizonytalanságán kívül az előrejelzett meteorológiai adatok is 
számos bizonytalanságot tartalmaznak, amelyek a meteorológiai modell által figyelembe vett 
folyamatok, fizikai parametrizációk, alkalmazott numerikus módszerek, és persze a kezdőfeltételekben 
rejlő hibák következményei. Ezért a jó felbontású, ú. n. determinisztikus előrejelzés mellett, feleakkora 
felbontással, a kezdeti feltételeket megperturbálva is lefuttatják a meteorológiai modellt, így jön létre a 
sokasági (ensemble) előrejelzés, ami jelenleg 50 perturbált tagból és 1 nem perturbált, de a 
determinisztikusnál ugyancsak rosszabb felbontású ú. n. kontroll tagból áll. A sokasági előrejelzés 
széttartásából az előrejelzés bizonytalanságára következtethetünk. 

Az esettanulmányban a többi hibaforrástól eltekintve kifejezetten azt tanulmányoztuk, hogy a 
kissé különböző kezdeti feltételekből induló meteorológiai előrejelzések milyen hatással vannak a 
terjedésszámításokra. E célból egy feltételezett, pillanatszerű kibocsátást követtük nyomon 2,5 napig, 
különböző méretű aeroszol részecskékre (amire tekinthetünk vulkáni hamuszemcseként is) azonos 
kiindulási helyzettel. A nagyobb részecskék a nagyobb határsebességüknek köszönhetően 
gyorsabban ülepednek. Az 1 és 4 μm sugarú részecskék háromdimenziós eloszlásán látható, hogy a 
különböző meteorológiai előrejelzéseket felhasználva a szennyeződéselőrejelzések is eltérnek 
egymástól.  

A felülnézeti vetületeken már jobban kitűnik, hogy a determinisztikus előrejelzést közrefogják 
az ensemble tagok. A 10 μm-es részecskék 2,5 nap után már mind kiülepedtek, és mivel kevesebb 
idejük volt eltávolodni egymástól, jobban együtt maradtak. 

Az ensemble előrejelzések felhőinek függőleges eloszlásának vizsgálatakor 50 hPa-os (kb. 
500 m-es) rétegekben vizsgáltuk a részecskék számát. Ez is igen változatos az egyes ensemble 
tagokban. Az ensemble átlag sokkal laposabb és elnyúltabb eloszlást mutat, mint a determinisztikus 
előrejelzés, a kettő nem egyezik meg. 

Kockázatelemzésnél célszerű megbecsülni, hogy a szennyezőanyagok hova juthatnak el, 
vagy hol halad meg a koncentráció egy bizonyos határértéket. A determinisztikus előrejelzéshez 
képest jóval nagyobb területet fed le a sokasági előrejelzés által lehetségesnek nyilvánított területek 
összessége. A kontúrvonalak azt mutatják meg, hogy hány ensemble tag szerint haladja meg az adott 
területen a koncentráció a határértéket, amiből következtetni lehet a bekövetkezés valószínűségére.  

A determinisztikus előrejelzésből adódó, illetve az ensemble tagokból átlagolt 
részecskekoncentráció eltér egymástól, a maximumok nem ugyanazokon a helyeken lépnek fel. Az 
átlagolás elmossa a kiugró értékeket, kisebb maximumokhoz vezet, főként a kicsiny, nagyobb légköri 
tartózkodási idővel rendelkező részecskék esetén. 

Vizsgáltunk különböző statisztikai jellemzőket is. A különböző ensemble tagok 2,5 nap utáni 
tömegközéppontjai között igen tekintélyes eltérés léphet fel, ezt a különböző perturbált előrejelzések 
használatából ered: a legtávolabbi tömegközéppontoknak a távolsága a Föld sugarának a fele 
(majdnem 3400 km). Ez 4,5-szerese annak a távolságnak, ami determinisztikus és a nem perturbált, 
de feleakkora felbontású adatokat felhasználó kontroll előrejelzés között lép fel az eltérő felbontásból 
adódóan. A szennyeződésfelhők tömegközéppont körüli szórása igen nagy tartományban változik 35 
és 960 km között. 

Elemeztük a részecskék saját, a többi ≤50 ensemble tagban lévő hasonmásának az átlagos 
négyzetes távolságának a statisztikáját a még levegőben lévő, illetve a már kiülepedett, különböző 
méretű részecskékre vonatkozóan. Az átlagos négyzetes távolság kiülepedett részecskékre is elérheti 
az 1000 km-t, míg levegőben maradó részecskékre ennél nagyobb is lehet. A távolság a nagyobb 
részecskék felé csökken. 

 

Összefoglalás 
Nemlineráis rendszerek elméletéből ismert fogalmak (h, κ) jól alkalmazhatók az aeroszol 

részecskék dinamikájának jellemzésére. A légköri szennyeződések előrejelzése fontos feladat, és 
kockázatbecslési szempontból is érdemes a terjedést ensemble előrejelzés segítéségével is vizsgálni, 
ami többletinformációkat szolgáltat a determinisztikus előrejelzéshez képest, és következtethetünk 
belőle az előrejelzés bizonytalanságára. 
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