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Célok: 

• Modellek kialakulásának és fejlődésének megismerése 

• Alapvető szemléletű modellek leírása 

• Hazai modellezés áttekintése 

 



Szennyezőanyag terjedést leíró modellek története 

• 1930-as évek: első modell: pontforrásból származó csóva 

leírására  Gauss modell 

• 1970-es évek: Gauss modell továbbfejlesztése: vonal és 

területforrásokra is használható, figyelembe veszi a keveredési 

réteg magasságát 

• 1970-es évek: légszennyezés nem csupán helyi probléma, 

regionális modellezés:  Euler-típusú modell 

          Lagrange-típusú modell 

• 1978, Isaksen: első 2 dimenziós globális modell 

• 1979, Peters: első 3 dimenziós globális modell 

• 1980-as évektől ezen modellek fejlesztése, finomítása zajlik 

 



Statikus és dinamikus modellek összehasonlítása 

Statikus modellek 

• korábbi mérések statisztikai 
elemzésén alapulnak, az 
adatsorok homogenitását 
feltételezve 

• Előny 

 - egyszerű kezelhetőség 

 - kis számítástechnikai 
kapacitási igény 

• Hátrány 

 - nem tudják leírni az időben 
változó folyamatokat 

 - beavatkozási stratégiák 
hatásának előzetes 
becslésére nem alkalmas 

 

Dinamikus modellek 

• fizikai és kémiai folyamatok 
matematikai leírásával 
becslik az adott légszennye-
ző koncentrációjának 
időbeli és térbeli alakulását 

• Előny 

 - képesek leírni az időben 
változó folyamatokat 

• Hátrány 

 - fejlesztésük drága, komoly 
kutatást, fejlesztést igényel 

 - használatukhoz gyors és 
nagykapacitású 
számítógépek kellenek 



Dinamikus modellek - Gauss-típusú modell 

• A modell alapegyenlete a kontinuitási egyenletből írható fel, 

több egyszerűsítési feltétel alkalmazásával: 

   meteorológiai helyzet stacionárius  

   földfelszín sík, a forrás pontszerű 

   szélmezőnek csak az x irányú komponense nem nulla 

   adott irányban advekció van, turbulens diffúzió nincs 

   szennyezőanyagok ülepedése elhanyagolható 

   kémiai átalakulásokat nem vesszük figyelembe 

• Előnye: egyszerű alkalmazhatóság, figyelembe veszi a 

felszínről és a planetáris határrétegről történő visszaverődést 

• Alkalmazási területe elsősorban a magas pontforrásból 

származó lokális és városi léptékű szennyezőanyag terjedés 

modellezése 

 



Gauss-típusú modellek – ALOHA modell 

(Areal Locations of Hazardous Atmospheres)  

• Cél: esetlegesen bekövetkező vegyi baleset esetén megfelelő 

információ a levegőbe kerülő vegyi anyagokról  

• ~1000 veszélyes vegyi anyag jellemzőit tartalmazza 

• Figyelembe veszi az adott anyag fizikai és toxikológiai 

jellemzőit, a meteorológiai viszonyokat, a kibocsátás 

körülményeit, valamint az érintett terület jellemzőit is. 

• Külön modul a levegőnél nehezebb gázok szimulálására  

DEGADIS  levegőnél sűrűbb anyag lefelé, széllel szemben 

történő mozgását modellezi. 

• Előny: rövid futási idő, egyszerű kezelőfelület 

• Hátrány: számos működést kizáró ok: szélcsend, jelentős 

horizontális és vertikális szélnyírás, csapadékos vagy ködös idő, 

stabil légrétegződés, domborzat és épületek áramlásmódosító 

hatása, kémiai reakciók, radioaktív bomlás.  



Dinamikus modellek - Lagrange-típusú modell 

• Egy légelem útját követjük, vizsgáljuk a tulajdonságait, 
feltételezve, hogy a légrész megőrzi identitását  

• Előnye: figyelembe veszi a sűrűségkülönbségből adódó 
felhajtóerő és a turbulens sebességingadozás miatti 
korrekciókat, továbbá az áramvonalmenti mozgást is 

• Hátránya: pontatlanul kezelik a vízszintes és függőleges 
anyagáramokat, és a szennyeződés hígulását 

• Alkalmazási területe elsősorban a kontinentális és 
regionális léptékű légköri transzportfolyamatok 
modellezése 



Lagrange típusú modellek – HYSPLIT modell 

Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory)  

• Egyszerű trajektória leírása mellett akár komplex 
szennyezőanyag terjedést és ülepedést is tud szimulálni  

• Modellezhetünk vele pont- vagy terület-forrásból 
származó pillanatnyi vagy folyamatos kibocsátást is 

• Előnye:  figyelembe veszi a nedves és száraz ülepedést 
és a radioaktív bomlást is 

          egy vagy több (térben vagy időben) 
pályavonalat is képes futtatni opcionális kiindulási 
rácspontból  

   



Dinamikus modellek - Euler-típusú modell 

• A modellezni kívánt teret egy rácshálózattal fedjük le, és a 
rácspontokon vizsgáljuk a térelem tulajdonságait (T, p stb.) 

• Előnye: a kémiai reakciók jól paraméterezhetők vele, továbbá 
az általános áramlási modellekhez könnyen illeszthető  

• Hátránya: bizonyos határon túl használhatatlanul pontatlan 
eredményeket ad, mivel a rácstávolság vagy az időlépés 
növelése nagymértékben növeli a véges felbontásból adódó 
numerikus hibát, továbbá stabilitási és konvergencia hibákat is 
eredményezhet  

• Alkalmazási területe elsősorban a globális léptékű terjedés 
leírására 



Euler típusú modellek – EMEP modellcsalád 

• Kezdetben a határokon átnyúló savasodás és eutrofizáció 

problémájának modellezésére és értékelésére használták. 

• Később a program kibővült; így modelleket írtak a talajközeli 

ózon kialakulásának vizsgálatára, a környezetben tartósan 

megmaradó szerves szennyezőanyagok (POP), nehézfémek és 

a por vizsgálatára. 

• Az EMEP-programok három fő elemből állnak:  

 (1) a kibocsátási adatok gyűjtése,  

 (2) a levegő és a csapadék minőségének mérése, és  

 (3) a légszennyező anyagok lerakódásának és légköri 

szállításának modellezése. 

• Ezen három elem kombinációjával rendszeresen kapunk 

információt a levegőt szennyező anyagok kibocsátásáról, 

koncentrációjáról és ülepedéséről. 



EMEP összegző központok 

EMEP/MSC-W 

• savasodást és eutrofizációt 
okozó vegyületek (S, N),  

• a talajközeli ózon (O3)  

• és a szilárd részecskék (PM2.5, 
PM10) diszperziójának és 
lerakódásának a leírása 

 

EMEP/MSC-E 

• nehézfémek (Cd, Pb, Hg)  

• perzisztens szerves 
szennyezőanyagok (POP, PCB, 
PAH) terjedését és ülepedését 
vizsgálják 



Hazai modellezés áttekintése 

• Kezdetek: egyszerű Gauss-féle közelítés 

• 1984-1989: OMSZ és KKKI: Lagrange-típusú modell Budapest 
légszennyezettségének mérésére 

• 2003: RODOS  

  nukleáris baleset-elhárítási döntéstámogató rendszer 

  négyszintű döntéstámogatás:  

 0. szint: radiológiai adatok gyűjtése, ellenőrzése és megjelenítése, 

 1. szint: radiológiai helyzet tér- és időbeli megjelenítése, 

 2. szint: lehetséges beavatkozások szimulációja 

 3. szint: alternatív óvintézkedési stratégiák értékelése és 
rangsorba állítása előnyeik és hátrányaik alapján 



• TREX  kvázi-3-dimenziós euleri modell 

  baleseti kibocsátások modellezése 

  a légkör vizsgált részét függőleges irányban rétegekre bontja, 

mely rétegekben külön-külön 2-dimenziós modellek írják le a 

koncentráció változását.  

  a rétegek közötti függőleges anyag-transzportot a turbulens 

diffúziós egyenlet alapján számítja 

 



Egyszerű terjedési modell alkalmazása 

• ALOHA modell alkalmazása  Budapest területén esetlegesen 

bekövetkező baleset 

• Xenon, mint normál körülmények között inaktív gáz terjedése, 

eltérő légköri állapothatározók esetén 

• Bemenő adatok  Állandó: - szélirány: ÉNY 

       - inverzió magassága: 1500 méter 

   Változó adatok: kibocsátás magassága, a szélsebesség, a 

borultság mértéke, a hőmérséklet, illetve a relatív nedvesség értéke  

• Modell alapértékei: szélsebesség 3 m/s, borultság 2 okta, 

hőmérséklet 15 °C, relatív nedvesség 25%. 

• Eseti kibocsátás  3 méter magasan, 100 kg xenon 

• Határértékek: piros terület 30 ppb, narancssárga terület 20 ppb, 

sárga terület 10 ppb.  



• „A” ábra: alaphelyzet: szélsebesség 3 m/s, borultság 2 okta, 
hőmérséklet 15 °C, relatív nedvesség 25%. 

• „B” ábra: borultság: 2 okta  8 okta 

• „C” ábra: relatív nedvesség: 25%  75% 

• „D” ábra: hőmérséklet: 15 °C  25 °C 

• „E” ábra: szélsebesség: 3 m/s  10 m/s 

• Következtetés 

- a szennyezőanyag 
terjedésére a szélsebesség 
van a legnagyobb hatással 

- a borultság mértéke is 
fontos tényező 

- ellenben a hőmérséklet és a 
relatív páratartalom értéke 
nem, vagy csak nagyon 
csekély mértékben 
befolyásolja a 
légszennyezés terjedését  



Köszönöm a figyelmet! 

Köszönettel tartozom: Dr. Mészáros Róbert 


