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Napjainkban fontossá vált a légköri szennyezőanyagok – az egészségre káros összetevők, 

mint például a szálló por, a különböző mérettartományú aeroszol részecskék, a nitrogénvegyületek, 

vagy az ózon – koncentrációjának mérése és előrejelzése. Az ELTE Meteorológiai Tanszéken több éve 

működik a WRF modell, ami alkalmas időjárás előrejelzési feladatokra, illetve bemenő adatokat 

szolgáltat különböző környezeti modellekhez (pl. DNDC). A CMAQ (Többléptékű Közösségi 

Levegőminőségű Modell – Community Multiscale Air Quality) regionális terjedési modell 

adaptálásával egy csatolt meteorológiai-levegőkörnyezeti modell kialakítást terveztük. Ehhez 

alkalmazni kell különböző emissziós adatbázisokat, illetve a szennyezőanyag kezdeti eloszlását leíró 

háttérmodellt is. A CMAQ modellrendszer – operatív és kutatási céllal – többek között már 

Horvátországban és Bulgáriában is fut. 

A légköri terjedési modellek kapcsolatot teremtenek a meteorológia, a kémiai anyagok 

fluxusa, szállítása, átalakulási és ülepedési folyamatai között. A nyílt forráskódú, szabadon 

fejleszthető CMAQ modell lehetővé teszi, hogy a globálistól a regionális skáláig gyors és hatékony 

szimulációkat lehessen vele végezni. A levegőkörnyezeti modellek két fő bemeneti adatforrása: a 

meteorológiai adatok és az emisszió adatbázisok. Az időjárás az elsődleges „fizikai hajtóerő”, így ez 

adja a 3D légköri terjedési modellek alapját (http://www.cmascenter.org/cmaq/). A meteorológiai 

adatokat a nyílt forráskódú WRF (Weather Research and Forecast) modell, az emissziós bemeneti 

adatokat pedig a szintén nyílt forráskódú SMOKE (Sparce Operator Kernel Emissions) modell 

szolgáltatja. A CMAQ modell többek között alkalmas a troposzférikus ózon, a szálló por, a toxikus 

vegyületek és a savas ülepedés modellezésére. Célunk a WRF-CMAQ-SMOKE modell összekapcsolása 

és levegőkörnyezeti modellfuttatások készítése. 

A doktori munka célja a levegőkörnyezeti előrejelzések készítése, a felszíni sugárzási és 

energiaháztartási komponensek, a nyomanyag ülepedés és az ózon terjedés modellezése és a kapott 

eredmények verifikálása i) terepi mérésekkel (EU7 ECLAIRE), ii) a debreceni alapéghajlati állomás és 

iii) a hazai levegőkörnyezeti mérőállomások adataival. Az általunk adaptált harmadik generációs 

csatolt meteorológiai és levegőkörnyezeti modellrendszer felhasználja a terjedési, ülepedési és a 

reakciókinetikai folyamatokat. Az ilyen folyamatok, mint például az advekció, diffúzió, kémiai 

átalakulások és a depozíció hatással vannak a szennyezőanyag koncentrációra az adott rácspontban.  

Első évben a CMAQ és a WRF modell megismerése, a csatolt meteorológiai-levegőkörnyezeti 

modellrendszer kialakítása az ELTE-s számítógépes környezetben, mikrometeorológiai 

adatfeldolgozás a modell verifikálásához volt a fő feladat. Megtörtént a CMAQ, a SMOKE és a WRF 

modell adaptálása az ELTE Atlasz szerverére. A modellek mellett szükséges volt különböző 

alprogramok telepítésére is (pl. I/O API, netCDF, PPV), ami szükségessé tette az Atlasz szervergép 



környezeti változóinak megismerését. Sokat foglalkoztam a számítástechnikai ismeretek 

gyarapításával. E programok telepítése után először a SMOKE modellel foglalkoztam (a modell 

működése, a szükséges emissziós adatok felépítése és a CMAQ számára szükséges adatbázis 

előállítása). A WRF időjárási modell adaptálása után – harmadikként – a CMAQ terjedési modellt 

telepítettem az Atlasz-ra.  

A SMOKE és CMAQ tesztfutatási eredményeit a modellrendszer hivatalos honlapján közölt 

adatokkal hasonlítottam össze – ugyanazok az eredmények adódtak. Mindez azonban több mint fél 

éves munkát követelt. Jelenleg a modellrendszer magyarországi adaptációja folyik: terület, 

modellbeállítások és a szükséges emissziós adatbázisok előkészítése (adatforrások felkutatása, 

adatbázisépítés). Tervezzük, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálattal közös projekt keretében a 

CMAQ-SMOKE-WRF modell adatokat összehasonlítsuk az ott futó más modell előrejelzésekkel. A 

célok között szerepel a CMAQ-SMOKE-WRF kétoldalú összekapcsolása is (jelenleg az egyirányú 

kapcsolat valósult meg). A kétirányú adatáramlás lehetővé teszi, hogy a lefuttatott CMAQ adatokat a 

WRF is felhasználja, mint bemenő adat pl. a konvektív folyamatok előrejelzését. Itt a kulcs az aeroszol 

koncentráció ismerete. 

A 2. év feladatai között szerepel: 

o A CMAQ ülepedési és aeroszol szegmensének adaptálása, parametrizációs 

                            beállítások,  

o A kétirányú WRF – CMAQ kapcsolat kialakítása, érzékenységi vizsgálatok elvégzése.  

o Hazai alkalmazások, ózon koncentráció és profilszámítások. 

A modelladaptációs munkában egy végzős meteorológus hallgató (Bájhóber Eszter) is részt 

vett. Az elkészült MSc diplomamunka társ-témavezetője voltam. 

A doktori képzés első évben két publikáció készült. Az egyik megjelenés alatt van a Légkör 

című OMSZ folyóirat 58. évfolyam 3. számában „Mikrocsapadékok mérési módszerei és vizsgálata 

Magyarországon” címmel, a másik beadás előtt van az Időjárás című impakt faktoros folyóiratba, ami 

az MSc diplomamunkám továbbfejlesztett változata, s a verifikációs módszerek fejlesztésén keresztül 

kapcsolódik a témámhoz. A tervezett cím: Ensemble forecasts for dangerous convective weather 

situations. 

Előadást tartottam a II. Környezetkémiai Konferencián (Dobogőkő, 2013. október 10.), s részt 

veszek a Magyar Meteorológiai Társaság XXXV. Keszthelyi Vándorgyűlésen 2014. augusztus 28-29-én, 

ahol a modellfejlesztés eredményeit és a hazai alkalmazási lehetőségeket ismertetem. 

2014 tavaszán sikeresen pályáztam a doktori témámhoz szorosan kapcsolódó két nyári 

iskolán történő részvételre – a részvételi költlségek biztosítottak. A témakörök között szerepel a 

CMAQ modell futtatása is. Az egyik iskola Olaszországban, Urbino-ban lesz 2014. június 22-től június 

29-ig, ACCENT-Plus Summer School címmel, a másik Portugáliában, Aveiro-ban kerül megrendezésre 

Young Scienstist Summer School néven 2014. július 6-11. között.  


