EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék

Légszennyező anyagok terjedésének modellezése
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Kutatási koncepció: Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett ipari balesetek és az ezekkel
kapcsolatos kibocsátások ráirányították a figyelmet a szennyezőanyagok légköri
terjedésének, valamint az általuk okozott környezeti károknak a gyors és megbízható
becslésére. A számítástechnikai háttér rohamos fejlődése, az egyre részletesebb
meteorológiai adatbázisok és az egyre pontosabb időjárás előrejelzések megteremtették a
lehetőséget, hogy egyre finomabb tér- és időbeli felbontásban tudjuk szimulálni a légköri
diszperziót. A légkörben történő terjedés és szennyezőanyag eloszlás eltérő skálájú és
szemléletű diszperziós modellekkel szimulálható a konkrét feladat függvényében.
Kutatási szolgáltatás: Légköri szennyezőanyagok terjedésének modellezése lokálistól
kontinentális skáláig,
valamint regionális környezeti terhelések (lakossági dózis,
növényállományokat érő terhelés) becslése különböző iparágak számára.
Kutatáshoz köthető releváns eszközök: Meglévő és szabadon hozzáférhető (pl. HYSPLIT,
ALOHA), illetve saját fejlesztésű (pl. RAPTOR) terjedésszimuláló modell-rendszerek.
Mely iparág számára releváns a szolgáltatás: Energiaipar, mezőgazdaság, egészségügy,
turizmus, vízügy.
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