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Mi a PM,Mi a PM,
miért foglalkozunk miért foglalkozunk 
vele?vele?vele?vele?

PM = Particulate Matter
Egészségügyi problémák (WHO)Egészségügyi problémák (WHO)
◦ Kémiai összetétel a meghatározó
Klí ált á  (WMO)Klímaváltozás (WMO)
◦ Hatása a sugárzásátvitelre

Bl k C b é é◦ Black Carbon mérése
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PMPM epizód kialakulásának okaiepizód kialakulásának okaiPMPM1010 epizód kialakulásának okaiepizód kialakulásának okai

Növekvő helyi emisszió

◦ ipariipari

◦ lakossági

◦ közlekedési◦ közlekedési

Kedvezőtlen meteorológiai helyzet

Nagytávolságú transzport

◦ (vulkán kitörés, szaharai por, ipari területek felől 
érkező szennyezés)



Évszakos hatásokÉvszakos hatásokÉvszakos hatásokÉvszakos hatások

Magas PM10 koncentráció miatt leggyakrabban télen alakul ki 
epizódhelyzet.



Vizsgált meteorológiai paraméterekVizsgált meteorológiai paraméterekVizsgált meteorológiai paraméterekVizsgált meteorológiai paraméterek

Mért adatokMért adatok
◦ hőmérséklet

R l tí  á t t l◦ Relatív páratartalom
◦ csapadék

S éli á◦ Szélirány

Származtatott paraméterek 
( AROME és WRF NWP modellek adataiból)

◦ Keveredési réteg magasság (PBL)
◦ SI index (stagnation index)

vPBL
SI

×
=

610
vPBL×

Holst et al.,2008



Keveredési réteg hatásaKeveredési réteg hatásaKeveredési réteg hatásaKeveredési réteg hatása
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SI index hatásaSI index hatása
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Szélirány hatása Szélirány hatása nappalnappalSzélirány hatása Szélirány hatása -- nappalnappal

2006 – 2012 között detektált epizód 
helyzetek alapján

N l 8 16 óNappal : 8 – 16 óra
A közlekedés (M5 autópálya és az 

Üllői út) hatása figyelhető meg.



Szélirány hatása Szélirány hatása éjszakaéjszakaSzélirány hatása Szélirány hatása -- éjszakaéjszaka

2006 – 2012 között detektált 
epizód helyzetek alapján

éjszaka: 17  – 7 óra
Lakóövezet - lakossági fűtés hatása 

figyelhető meggy g



Modellezés folyamataModellezés folyamataModellezés folyamataModellezés folyamata

NWP modell NWP modell 
output mezői

meteorológiai 
kémiai

transzportGlobális modell
preprocesszor

p
modelleredményei

Emissziós adatok koncentráció
mezők



Emissziós adatokEmissziós adatokEmissziós adatokEmissziós adatok
közlekedési emisszió 2004  -  PM tonna / év
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Nagytávolságú transzport hatása a Nagytávolságú transzport hatása a 
á  PMá  PM é  é  PMPMmagyarországi PMmagyarországi PM2.52.5 és és PMPMcoarsecoarse

koncentrációkrakoncentrációkrakoncentrációkrakoncentrációkra

BUDAPEST
PM2.5: 60-70% érkezik határon kívülről   
PMcoarse: 20-30% érkezik határon kívülről

PMcoarse = PM10 - PM2.5
EMEP DATA NOTE
MSC-W 2012



Nagytávolságú tNagytávolságú transranszzport port hatása hatása 
BudapestBudapestenen



Meteorológiai előrejelzés hatása a Meteorológiai előrejelzés hatása a g jg j
PMPM1010 koncentráció előrejelzésérekoncentráció előrejelzésére



Szélsebesség előrejelzés hatása a Szélsebesség előrejelzés hatása a 
PMPM1010 koncentráció előrejelzésérekoncentráció előrejelzésére

Δ =1,1m/s



Hőmérséklet előrejelzés hatása a Hőmérséklet előrejelzés hatása a 
PMPM1010 koncentráció előrejelzésérekoncentráció előrejelzésére

Δ = 6 3oCΔ = 6,3 C



Keveredési réteg magasság hatása a Keveredési réteg magasság hatása a 
PMPM1010 koncentráció előrejelzésérekoncentráció előrejelzésére



PMPM1010 előrejelzés előrejelzés validálásavalidálása –– rel.BIASrel.BIAS (%)(%)
(2010 szeptember (2010 szeptember 2012  július)2012  július)
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(2010.szeptember (2010.szeptember –– 2012. július)2012. július)
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PMPM1010 előrejelzés előrejelzés validálásavalidálása -- korrelációkorreláció
(2010 szeptember (2010 szeptember 2012  július)2012  július)
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JavíthatóJavítható--e az előrejelzés?e az előrejelzés?JavíthatóJavítható e az előrejelzés?e az előrejelzés?

Számítási terület növelése
Nagytávolságú transzport hatásának figyelembevételegy g p gy
Meteorológiai előrejelzés javítása
◦ Éppen azokra a meteorológiai helyzetekre érzékeny a Éppen azokra a meteorológiai helyzetekre érzékeny a 

PM10 előrejelzés, amelyeket nehéz előrejelezni
Pontosabb emissziós adatok
◦ Adatbázis frissítése

közlekedési emisszió ( forgalomszámlálás)( g )
lakossági kibocsátás

◦ Időbeli (évszakos, napi) menet beépítése a modellbeIdőbeli (évszakos, napi) menet beépítése a modellbe



Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!


