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A levegő minősége gyakran egészségtelenné válhat városi környezetben, hiszen az 
emberre is káros légszennyezők kibocsátása beépített területeken nagyobb, illetve a zárt 
utcák és házak által képzett „kanyonok is képesek csökkenteni az átkeveredés mértékét. A 
szmog komoly problémát jelent az olyan nagyvárosok számára, mint Budapest, ahol a 
légszennyezők koncentráció értékei gyakran meghaladják az egészségügyi határértékeket. 
A levegőminőség modellezésének szempontjából tehát kiemelt szerephez jut a városi 
felszín parametrizálása, mivel az egyre finomabb felbontás alkalmazásával már az épületek 
hő-, és légáramlás-módosító hatását is figyelembe kell venni. Jelen kutatásban a WRF-
Chem (Weather Research and Forecasting model coupled with chemistry, v3.6) 
levegőkémiával csatolt nem hidrosztatikus időjárás-előrejelző modell három városi felszín 
sémáját hasonlítjuk össze úgy, hogy a bemenő adatokat és a többi modellparametrizációt 
nem változtatjuk. A szimulációkat három egymásba ágyazott modelltartományra végeztük, 
ahol a legkülső (ún. szülő) tartomány Közép-Európát, az első beágyazott tartomány 
Magyarországot, a legbelső tartomány pedig Budapestet és környezetét reprezentálja 
rendre 15, 5 és 1 km-es rácsfelbontással és 1 órás időbeli felbontással, 40 vertikális 
modellszintre. A WRF-Chem számára szükséges meteorológiai és emissziós bemenő 
adatokat a GFS (Global Forecast System) 0,25°-os térbeli és 3 órás időbeli felbontású 
mezői, valamint az EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) 0,1°-os 
interpolált éves emissziós adatai jelentették. A városi felszín parametrizációk 
összehasonlítása során az egyszintes (SLUCM, Single Layer Urban Canopy Model), a 
többszintes (BEP, Building Environment Parameterization), és az épületenergetikai 
parametrizációval kiegészített (BEM, Building Energy Model) többszintes városi modellek 
használatával készített szimulációk eredményeit vetettük össze. A vizsgálatokat egy nyári 
anticiklonális időszakra végeztük el. Az eredményeinkből az látszik, hogy a légszennyezők 
felszíni koncentrációi kizárólag a városi felszín parametrizáció változtatása mellett is 
eltérnek egymástól. 
 
 


