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A probléma háttere, a mérések célja



• A megfelelő infrastruktúra kialakításának hiánya

• A közlekedési eredetű légszennyezésnek való 
fokozott kitettség

A probléma háttere, a mérések célja



Rövid távon
• csökkenő légzésfunkciók
• elősegíti az asztma és krónikus légzőszervi megbetegedések kialakulását
• irritálja a szemet, orrot, torkot, valamint az alsó légutakat

Hosszú távon
szív- és érrendszeri, valamint a légzőszervi megbetegedés okozta 
elhalálozás kockázatának növekedése 

A probléma háttere, a mérések célja

A városi kerékpározás egészségre gyakorolt negatív hatásai



Az egészségkárosító hatás csökkentése céljából fontos a kitettség minél 
nagyobb mértékű csökkentése.
Megoldási lehetőségek:

a gépjárművek (mint kibocsátó források) számának 
csökkentése
a forrástól való távolság növelése

Alternatív útvonalak meghatározása, 
szennyezettségi térképek készítése



• 12 automata mérőállomás, 
amely alapján Budapest 
levegőminősége 
maghatározásra kerül
• nagy pontosságú adatok
• a mérőállomások csak szűk
környezetükben határozzák
meg a levegő minőségét

Mobil mérések



• Jó térbeli felbontás

• Jó időbeli felbontás

• A közvetlen kitettségről nyújt 

információt

• Kisebb pontosság

Mobil mérések



•Kényszerített légbeszívás
•30 mp-es csúszóátlagolás
•Mért paraméterek:

Meteorológiai elemek 
- Léghőmérséklet (Boreas Pt100-as hőmérő), 

- Relatív nedvesség (Boreas kapacitív nedvességmérő
szenzor); 

Légköri nyomgáz koncentrációk (ppb)
- Szén-monoxid (Membrapor CO/MF200 érzékelő), 

- Nitrogén-dioxid (Membrapor NO2/M-20 érzékelő), 

- Ózon (Membrapor O3/M-5 érzékelő), 

- VOC (illékony szerves vegyületek) (Figaro TGS2602 
érzékelő); 

GPS koordináták (L80-M39 Qectel GPS modul)

Boreas BGS-06-os hordozható, komplex gáz- és 
környezetvédelmi szenzor



•Hordozható lézerfotométer
• A műszer gyárilag kalibrálták, ugyanakkor
utólagos kalibrációt igényel
• TEOM-FDMS és TSI DustTrak 8532 által
mért koncentráció értékek összehasonlítása,
korrekciós faktor meghatározása

TSI DustTrak 8532



y = 0.97 x + 2.56
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TEOM-FDMS 
(Tapered Element Oscillating Microbalance-
Filter Dynamic Measurement System)
BpArt platform 

A mérőműszer kalibrációja



Mérési eredmények I.

A CO-koncentráció átlaghoz viszonyított értéke %-
ban kifejezve

Az NO2-koncentráció átlaghoz viszonyított 
értéke %-ban kifejezve

• Hot-spot területek meghatározása
• Zöldterületek lokális pozitív hatása



Mérési eredmények II.

• 2 eltérő útvonal, azonos kiindulási
és végponttal
• Mintavétel 5 alkalommal
• Átlagkoncentrációk vizsgálata
• Zöldterületek hatásának vizsgálata



A két útvonal pontjainak az egyes útvonalak átlagától való %-os eltérése CO 
és NO2 esetén 

Mérési eredmények II.



• A belvárosi útvonal átlagos CO-szennyezettsége 27%-kal magasabb 
• Az útvonal topológiája felülírhatja a forgalom nagyságából adódó 
szennyezettség mértékét
• Az O3 és NO2 esetén nem mutattunk ki különbséget a két útvonal
szennyezettsége között

Mérési eredmények II.



50kör 
- PM2,5
- különböző napszak
- eltérő időjárás
-1 kör: 20 perc

Mérési eredmények III.



Mérési eredmények IV.

•100 mérés
• 2019.02.06. – 2019.03.04.
• eltérő típusú útvonalak
• 1 km

A PM2,5 koncentrációjának átlagtól való átlagos eltérése



Konklúzió

Hordozható légszennyezettség-mérő műszerekkel a szennyezettség térbeli-
és időbeli felbontása nagy pontossággal határozható meg

A forgalmi viszonyokon túl kiemelkedő jelentőséggel bír  az útvonalak 
környezete, beépítettsége

A városi zöld felületek pozitív hatásai megmutatkoznak, ugyanakkor csak 
lokális hatással bírnak

A kanyon-szerű belvárosi részeken hot-spot területek  alakulnak ki, amely 
területek kerékpáros közlekedésre nem ajánlottak



Köszönöm a figyelmet!


