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Összefoglaló 
 

Dolgozatom témája a közlekedési eredetű légszennyezésnek (nitrogén-oxidoknak, szálló 

pornak) kitett városi terek szél- és szennyezőanyag-terjedési viszonyainak feltárása és 

értékelése. Az 1. fejezetben áttekintettem a mikroskálájú, városi áramlási és terjedési 

folyamatok szakirodalmát, és megállapítottam, hogy az nem tárgyalja a kellő mélységben és 

részletességgel a városi tereknek az átszellőzésre gyakorolt hatását, és ezért további 

vizsgálatok szükségesek. A vizsgálatok tervezett eszközei közül a szélcsatorna modellkísérlet 

a környezeti aerodinamika hagyományos, a szakirodalom által elfogadott eszközének számít. 

Az 1990-es évek óta előretörő áramlástani numerikus szimuláció (Computational Fluid 

Dynamics - CFD) városi áramlásokra és szennyezőanyag-terjedésre való alkalmazását a 

modellek ellenőrzésének hiányosságai hátráltatják, nem utolsósorban a modellellenőrzésre 

alkalmas helyszíni vagy szélcsatorna mérések hiánya miatt.  

A disszertációmat megalapozó kutatások első lépéseként, a dolgozat 2. fejezetében ezért  

a kiválasztott MISKAM CFD modell esetében ezt a hiányosságot pótoltam, a modell 

megbízhatóságát mind a szélmező-számítás, mind a szennyezőkoncentráció terjedésének 

számítása tekintetében igazoltam. Erre a célra az európai COST 732 kutatási program 

(Schatzmann és Britter, 2005; Britter és Schatzmann, 2007a) keretében nyilvánosságra hozott 

adatbázisban szereplő Mock Urban Setting Test (MUST) egyszerűsített városi épületrendezés 

szélcsatorna mérési adatait használtam fel. 

A városi terek egyik fontos jellemzője a térre telepített növényzet. A fák, bokrok városi, 

épületek közötti áramlásra és szennyezőanyag-terjedésre gyakorolt hatását a Gromke és Ruck 

(2008) nevéhez fűződő CODASC adatbázis megjelenéséig csak töredékesen ismertük. Az 

adatbázis városi utcaközökben szélcsatorna mérések sorozatával számszerűsíti a növényzet 

áramlásra kifejtett hatását. A MISKAM modell beépített növényzet-parametrizációjának 

megbízhatóságát ezért C. Gromkével közös kutatásban a CODASC teszteset segítségével 

ellenőriztem. Az ezt tárgyaló 3. fejezet második részében a mérés és modellezés 

összehasonlításán túl saját számítási eredményeim segítségével a városi növényzetnek az 

áramlási struktúrákra kifejtett hatását bizonyítom, amely magyarázatot ad a 

szennyezőanyag-koncentráció Gromke (2008) által szélcsatornában is megfigyelt inhomogén 

megváltozására a városi növényzet környezetében.  

Dolgozatom 4. és 5. fejezetében egyszerűsített és valódi komplex geometriájú városi 

tereken több széliránynál felmértem azokat az áramlási struktúrákat, amelyek 

meghatározzák a terek szélviszonyait és ez által légszennyezettségét is. A kutatás során a 

Meroney (2004) által bevezetett hibrid megközelítéssel mind szélcsatorna kísérletet, mind 

pedig CFD számítást is alkalmaztam. A megjelenő struktúrák egy része: a tér szél felőli 

oldalán álló épületek szél alatti oldalán kialakuló leválási buborékok átlós széliránynál a téren 

csavarvonalú örvényt hoznak létre, a talajközeli szélirányt a megfúvási, tetőfeletti széliránytól 

jelentősen eltérítve. A térre a levegő a térhez szél felőli oldalon csatlakozó utcákon nagy 

sebességű sugarakban lép be, a tér és az utcák sarkainál nagy sebességű helyeket kialakítva. A 

tér szél alatti oldalán álló épületek szél felőli oldalán patkóörvény alakul ki, amely a 

keresztirányú (tetőszint feletti szélirányra merőleges) mellékutcákban is áramlást indukál, a 



 

téren csökkentve, a mellékutcákban növelve a levegőszennyezettséget. A valódi városi 

térgeometria vizsgálata során bebizonyosodott, hogy a csatlakozó mellékutcák aszimmetriája, 

és a teret körülvevő épületek nem homogén magassága jelentősen torzítja az egyszerűsített és 

szimmetrikus téren megfigyelt jelenségeket.  

A város- és épületmodelleken végzett szélcsatorna kísérletek során az egyszerűen mérhető 

két vízszintes sebességkomponens-megoszlásból közelítő, a kontinuitás tételén alapuló 

módszerrel meghatároztam az áramlás függőleges komponensének megoszlását, amelynek 

segítségével következtethetünk a jelentősebb fel- és leáramlásokra, amelyek befolyásolják a 

szennyezőanyagok terjedését. 

A szélcsatorna mérési adatok birtokában lehetővé vált az áramlás időfüggőségének 

vizsgálata is. Az időfüggő szélsebesség-mérési adatok szélrózsás vizualizálása segítségével 

azonosítottam a városi téren és a csatlakozó utcákban azokat a helyeket, ahol az áramlási 

struktúrák helye vagy kiterjedése változik, ami a kvázistacionárius áramlásleírásban anizotróp 

turbulenciaként jelentkezik. 

A városi tereken megfigyelt áramlási struktúrákat, és terjedési mechanizmusokat 

esettanulmányban is szemléltettem. Két különböző széliránynál vizsgáltam egy 

épülettömbökkel beépített városi területet, amelyen néhány épület eltávolításával városi teret 

alakítunk ki. A korábban megfigyeltekkel összhangban, az újonnan létesített téren és 

környezetében növekedett a talajközeli szélsebesség nagysága, és változott az iránya az eredeti 

állapothoz képest. Bizonyos helyeken szennyezőanyag-koncentráció növekedést tapasztaltam, 

így városi terek létesítésének a légszennyezettségre kifejtett hatásáról általános érvényű 

következtetés nem vonható le: azt az adott téren a szélcsatorna vizsgálat vagy CFD számítás 

képes eldönteni, a pontos épületgeometria, a szennyezőanyag-kibocsátás, és a terület éves 

szélstatisztikájának ismeretében. 

A terek átalakításához többször kapcsolódik mélygarázs építése. A mélygarázsokban 

felszabaduló szennyezőanyag emisszió és a mélygarázs szellőzését biztosító 

nagyteljesítményű szellőzőrendszer jelentősen módosíthatja a tér átszellőzését és 

légszennyezettségét. Dolgozatom 6. fejezetében a budapesti József Nádor teret érintő 

esettanulmányban mutatom be, hogy egy mélygarázs szellőzőrendszerének módosításával a 

téren a talajközeli légszennyezettség csökkenthető. 
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Jelölésjegyzék 

Név Mértékegység  Definíció 

b  m
2
/m

3
 levélfelület-sűrűség (leaf area density, LAD): egységnyi 

lombkorona-térfogatban a falevelek összfelülete 

cd0  -  falevél ellenállás-tényezője 

c g/m
3
 koncentráció 

c
*
 - dimenziótlan koncentráció 

D  megengedett abszolút eltérés találati arány számításánál 

d  m kiszorítási rétegvastagság 

Fveg,x N/m
3 

lombon keletkező áramlási eredetű erő x irányú komponense 

h m átlagos épületmagasság, referencia magasság 

Iu , Iv , Iw - x, y, és z irányú sebességkomponens turbulencia intenzitása 

K m
2
/s

2
 turbulens kinetikus energia 

Kd - dimenziótlanított turbulens kinetikus energia 

Lu,x  m a turbulencia integrál hosszléptéke x irányban 

M - modellépték 

N  - a mérési pontok száma 

p, p Pa nyomás, nyomáskülönbség 

q % találati arány 

Q g/s szennyezőforrás erőssége 

R - korrelációs tényező 

u, v, w m/s sebességkomponensek x, y, és z irányban, az x irány a 

megfúvási iránnyal esik egybe.  

u , v , w  m/s  átlagolt sebességkomponensek x, y, és z irányban 

uref m/s referencia szélsebesség, a zavartalan határréteg referencia 

magasságban mért szélsebessége (amely x irányú) 

ud, vd, wd - dimenziótlanított átlagolt sebességkomponensek x, y, és z 

irányban 

v m/s szélsebesség vektora 

dhorv  - dimenziótlanított szélsebesség vektor a vízszintes (horizontális) 

x-y síkban 

vmd - dimenziótlanított szélsebesség nagyság a vízszintes 

(horizontális) x-y síkban 

W  - megengedett relatív eltérés találati arány számításánál 

zref  m referencia magasság  

z0  m érdességi magasság  

 Pa/Pa/m porózus növényzeti zóna nyomásveszteségi tényezője 

ρ  kg/m
3
 közegsűrűség  

u, v,w m/s  sebességkomponensek szórása x, y, és z irányban 

ud, vd, wd - sebességkomponensek dimenziótlanított szórása x, y, és z 

irányban 
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Definíciók 

 

Utcaköz (utcakanyon): két oldalról épületekkel határolt utca, amelyen a közlekedő járművek 

légszennyező anyagot bocsátanak ki. 

Városi tér: minden oldalról épületekkel határolt, beépítetlen terület, amelyen jelentős fás 

növényzet is elhelyezkedhet. A határoló épülettömbök között utcák csatlakozhatnak a 

térhez. 

Nagy forgalmú út: olyan útszakasz, amelyen jelentős a gépjárműforgalom (több ezer 

jármű/óra), és emiatt jelentős a légszennyező anyagok kibocsátása.   

Légszennyező anyagok: a közlekedési eredetű légszennyező anyagok közül városi 

környezetben a legfontosabbak: a nitrogén-oxidok – NOx, nitrogén-dioxid – NO2;  

10 m-nél vagy 2,5 m-nél kisebb szálló porrészecskék – PM10, PM2.5; 

szén-monoxid – CO. 

Oldalhossz-viszony: téglalap alaprajzú tér két oldalhosszának hányadosa. 

Talajközel: a talajszint feletti 2 m-es magasság, a gyalogosokat érő környezeti hatásokat 

(szélsebesség, szennyezőanyag-koncentráció) ezen a magasságon határozzuk meg. 

Szélirány, megfúvási irány: az a földrajzi irány, amely felől levegő áramlik a vizsgált terület, 

városrész fölé.  

Merőleges szélirány: egy téglalap alaprajzú tér egyik oldalára merőleges szélirány. 

Átlós szélirány: olyan szélirány, amely egy téglalap alaprajzú tér egyik oldalára sem 

merőleges. 

Szél felőli oldal: a vizsgált terület azon része, amerről a szél fúj. 

Szél alatti oldal: a vizsgált terület azon része, amerre a szél fúj. 

Helyi áramlási sebesség: épületek közötti tér adott pontjában kialakuló áramlási sebesség.  

Tetőszinten mért szélsebesség: a vizsgált területet felé áramló határrétegben a h átlagos 

épületmagasságban mérhető (vízszintes) szélsebesség. Mivel az áramlás iránya a 

határrétegben az x tengellyel esik egybe, ezért ezt uref –el jelöljük. Ennek mérése a 

városmodell szél felőli oldalán, kellő távolságban a modell előtt történik, hogy maguk az 

épületek zavarása ne befolyásolja a mért sebességet.  

Turbulencia-intenzitás (a zavartalan légköri határrétegben): egy sebesség-komponens 

szórásának és a sebességvektor átlagos nagyságának a hányadosa. Mivel az áramlás 

iránya a határrétegben az x tengellyel esik egybe, ezért a sebességvektor nagysága u -val 

egyenlő. A turbulencia-intenzitás számítása ez alapján:   

Iu = u /u ,  Iv = v /u , Iw = w /u . 
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Találati arány: modellezési eredményhalmazok mérési halmazokkal való egyezésének 

értékelésére szolgáló mérőszám. A q találati arány ideális értéke 1, minimum értéke 0.  

 
N

in
N

q
1  ahol   















esetbenmás

W
c

cc
Dcc

n
m

mszim

mszim
i

0

1   

ahol:  W – megengedett relatív eltérés  (például 25%); 

D – megengedett abszolút eltérés; 

n – a mérési pontok száma; 

cszim és cm  – a számított illetve mért változóérték.  
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1 Bevezetés 

A városi terek szélviszonyainak, és levegőminőségi állapotának vizsgálata azért aktuális, mert 

a városrészek rehabilitációja során gyakran merül fel meglévő terek átalakításának illetve új 

terek kialakításának igénye. Ennek indoklásaként sokszor a levegőminőség, az átszellőzés 

javulását említi a sajtó (pld. Tóth, 2014) vagy a döntéshozók. A szakirodalom azonban nem 

tárgyalja az ilyen beavatkozásoknak a környék átszellőzésére kifejtett hatását, és a városi 

tereken kialakuló áramlási és szennyezőanyag-terjedési viszonyokat sem részletezi. A 

következő fejezetben ismertetem a városi terek főbb jellemzőit, áttekintést adok a városi terek 

átszellőzése és levegőminősége kapcsán megjelent publikációkról, és ismertetem a tudomány 

állását a városi szélviszonyok és légszennyezettség vizsgálatában.  

1.1 A városi terek bemutatása 

Az európai városokban számos épületelrendezési formát figyelhetünk meg (Theurer, 1999). 

Ezeknek – különösen a nagyvárosok történelmi városközpontjaiban – gyakori eleme a városi 

tér, amelyet minden oldalról épületekkel határolt, beépítetlen területként definiálhatunk. A 

tereken gyakran fák, bokrok is elhelyezkednek. A határoló épülettömbök között utcák 

csatlakoznak a térhez. Az utcák a tér egy vagy több oldalán gépjárműforgalmat vezethetnek át 

a téren, légszennyezőanyagok helyi, talajközeli kibocsátását okozva. A teret 

megkülönböztetjük a parkoktól, amelyek jóval nagyobb méretűek. (pld. Budapesten a 

Városliget, Népliget, Vérmező, temetők).  

A városi tér az utcaköz és az útkereszteződés mellett a városközpontokban megjelenő 

leggyakoribb épületelrendezési forma. Budapest kb. 30 km
2
-es, Hungária körúton belüli pesti, 

illetve a belvárosias jellegű budai területén mintegy 50 tér azonosítható. A városi terek sokrétű 

feladatot töltenek be egy város életében: parkoknak, játszótereknek, sportpályáknak, "kiülős" 

vendéglátó-ipari egységeknek adnak helyet, szabadtéri rendezvények, piacok helyszínéül 

szolgálnak. Város-rehabilitációs fejlesztéseknek gyakran eleme – régi üzem- vagy 

lakóépületek elbontásával – új városi terek létesítése.  

Az 1. ábrán az a) – j) pontokban jellemző budapesti, belvárosi tereket mutatunk be, a 

teljesség igénye nélkül. Megállapíthatjuk, hogy a terek alakja jellemzően téglalap, vagy ahhoz 

hasonló, a hossz/szélesség (l/w) arány kb. 1:1 és 3:1 között változik. A terek hosszméretei kb. 

50 m-től 200 m-ig terjednek. Bár jelentős különbség van a csatlakozó utcák helyzetében és 

szélességében, illetve a környező épületek magasságában (többnyire 20–35 m között), de 

összességében a terek igen hasonlóak.  

A 2. ábrán viszont valamely szempontból egyedi tereket mutatunk be:  

a) a II. János Pál pápa tér 300 m oldalhosszúságú, az átlagosnál jóval nagyobb; 

b) az Olimpia Park negyedik oldala a Duna felé nyitott; 

c) a Nemzeti Múzeum körüli teret a múzeum nagy épülettérfogata dominálja; 

d) a Rózsák terén szintén nagy és magas templomépület áll; 

e) A Kodály körönd kör alakú;   
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1. ábra. Jellegzetes városi terek  
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2. ábra. Különleges városi terek  
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f) a Szabadság tér egyedi félig kör alaprajzú; 

g) az Almássy tér háromszög alakú; 

h) a bécsi am Hof-on egyáltalán nincs növényzet. 

A budapesti belvárosi terek nagy része az 1. ábrán bemutatottakhoz hasonló, a 2. ábrán 

bemutatott különleges geometriájú terek kivételnek tekinthetőek. A két ábra mindenesetre jelzi 

a városi terek geometriai változatosságát, amely miatt feltételezhető, hogy a tereken kialakuló 

áramlási és szennyezőanyag-terjedési viszonyok is változatosak. 

1.1.1 A városi áramlási és terjedési vizsgálatok szakirodalmának felépítése 

A természetes felszín felől érkező légköri határréteget megzavarják, módosítják az épített 

akadályok, így a városi környezet is (Oke, 1988a). Az egyes egyedülálló épületeket kb. 10-

15 h távolságig és kb. 3 h magasságig terjedő áramlási struktúrák veszik körbe. Ilyen 

struktúrák az épület körüli leválási buborékok, recirkulációs zónák, ferde megfúvási iránynál 

az épületek élein megjelenő örvények. Több épület közelsége esetén ezek az áramlási 

struktúrák kölcsönhatásba léphetnek egymással, illetve kb. 5 h alatti távolság esetén új 

struktúrák jönnek létre. (3. ábra Hussain és Lee, 1980, illetve Oke, 1988a, 1988b alapján.)  

 

 

3. ábra. egyedülálló akadály és több épület kölcsönhatása Oke (1988a) szerint. a) egyedülálló épület körüli 

áramlás tartományai; b) különálló épületek körüli áramlás; c) áramlási nyomok kölcsönhatása; d) súroló áramlás 

Ezek a struktúrák jelentősen befolyásolják a szélsebesség irányát és nagyságát az épületek 

környezetében, következésképpen például a gyalogosok szél okozta (disz)komfortérzetét és 

biztonságát is (Lawson és Penwarden, 1975).  A városi közúti közlekedés növekedésével 

jelentősen megnövekedett a helyileg kibocsátott légszennyezőanyag mennyiség (emisszió). 

Ennek tovaterjedését (transzmisszióját) pedig szintén jelentősen befolyásolja az épített 

környezet (Robins és Castro, 1977). A terjedési folyamatok eredményeképpen a városi 

területen a szennyezőanyagok koncentrációja (immisszió) térben igen inhomogén eloszlású 

lesz. Az 1970-es évek óta a szakirodalom részletesen foglalkozott az épületek körüli 

áramlással és szennyezőanyag-terjedéssel, a témában sok száz cikk jelent meg.  

A vizsgálatok eszközeit tekintve, a helyszíni mérések mellett számos szélcsatorna vagy 

vízcsatorna modellkísérlet készült, de az 1990-es évektől egyre gyakoribbak a CFD 
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számítások, amelyek többnyire a Reynolds-átlagolt Navier-Stokes egyenletet (RANS) oldják 

meg, de ebben a kategóriában újabban egyre több nagyörvény szimuláció (LES) sőt direkt 

numerikus szimuláció (DNS) is készül. Számos összefoglaló cikk segít áttekinteni az 

irodalmat, ezeket sorolom fel a következőkben.  

Murakami (1990, 1997) ismerteti a környezeti aerodinamika területein alkalmazott 

áramlástani numerikus szimuláció módszereit, a turbulencia-modelleket. Részletesen kitért a 

nagyörvény-szimulációra is. Holmes és Morawska (2006) a terjedési numerikus modellekről 

ad áttekintést, kiemelve a szálló por (PM) terjedés kérdéskörét. Schlünzen (2002) 

összefoglalója a terjedési numerikus modellekről részletesen kitér a kémiai átalakulások 

kérdésére is.  Ezek közül a legfontosabbak a közlekedési eredetű nitrogénoxidok fotolitikus 

(napsugárzás hatására bekövetkező) reakciói. Vardoulakis et al. (2003), Ahmad et al. (2005), 

Li et al. (2006), Tiwary et al. (2011) összefoglaló cikkei az utcaközök és útkereszteződések 

tárgyában készült szélcsatorna kísérleteket és modelleredményeket ismertetik. Az eredmények 

alapján felvázolják áramlási struktúrákat, amelyek e városi geometriai formák körül 

megfigyelhetőek.  

A levegőminőség és szennyezőanyag-terjedés mellett fontos szempont a szél- és termikus 

komfortérzet alakulása is városi környezetben. Ennek a területnek a sajátságait tekinti át 

Murakami et al. (1999), Blocken és Carmeliet (2004), Blocken és Stathopoulos (2013). A 

szélkomfort definíciója szerint egy terület azon része komfortos, ahol, az év csupán elenyésző 

hányadában (pld. 0,1%) fordul elő az a kritikusnál nagyobb széllökés. Ennek megfelelően a 

meteorológiai adatok (szélirány- és szélsebesség-gyakoriság) és az épületek különböző 

szélirányoknál fellépő erősítő (gyorsító) hatásának ismerete is szükséges egy szélkomfort-

vizsgálathoz. A cikk szélcsatorna kísérletek segítségével szemlélteti az épületek és épület-

együttesek környezetében kialakuló szélviszonyokat.  További összefoglaló cikket közöl: 

Mochida és Lun (2008), Blocken (2014). 

A fenti szakirodalmi összefoglalókból megállapíthatjuk, hogy bár az eszközpaletta 

változatos (fizikai modellezés, helyszíni mérés, RANS, LES számítás), az alkalmazott kutatási 

megközelítés az alábbi néhány fő lépésre tagolható. Ezekkel a kutatás-módszertani lépésekkel 

jut el a szakirodalom a kezdetben ismeretlen jelenségtől a jelenség megismerésén és 

elemzésén át az ismeretek mérnöki alkalmazásáig, illetve a jelenséggel kapcsolatos problémák 

mérnöki megoldásáig: 

1. Geometriai tipizálás, egyszerűsítés: a vizsgált geometriák idealizálásával és 

kategorizálásával, a kialakult áramlási és terjedési jelenségek könnyebben 

megérthetőek, a valóságos jelenségek az egyszerűsített esetben tapasztaltak 

kombinációjaként, vagy módosult változataként írhatóak le. Ennek megfelelően a 

városi geometriákat az alábbi típusokra egyszerűsítik:  

a. egyedülálló épület; 

b. azonos épülettömbök szabályos elrendezésben; 

c. utcaköz; 

d. útkereszteződés; 

e. félig egyszerűsített városi geometriák (lapos tetős, azonos vagy néhány 

magasságkategóriára egységesített épületmagasságú tömbök). 
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2. Áramlási struktúrák, terjedési mechanizmusok azonosítása: az adott egyszerűsített 

geometria körül méréssel, számítással meghatározott áramlási jelenségek tipizálhatóak, 

struktúrákra bonthatóak. Ez a lépés általában nem egy, hanem több kutatócsoport vagy 

egy kutatócsoport hosszabb munkájának eredménye. A struktúrák azonosítása később 

segít a mérnöki döntések meghozatalában.  

3. Parametrizálás: Azokat a komplex folyamatokat, amelyeket a numerikus modell 

vezérlő egyenletei nem képesek leírni, mert például a folyamat léptéke kisebb, mint a 

numerikus modell számítási cellái, egyszerűsített számítási modellel vesszük 

figyelembe. A számítási modell felállítása és konstansainak meghatározása a 

parametrizáció.  Erre példa a járművek keltette turbulencia, illetve a városi növényzet 

áramlásra és terjedésre kifejtett hatása, hiszen a jelenlegi CFD modellek nem teszik 

lehetővé minden egyes jármű, vagy fa körüli áramlás számítását. Ehelyett a 

járműveket, vagy növényzetet turbulencia- és impulzus forrásként vehetjük 

figyelembe, e források nagyságát (paramétereit) célszerűen mérési eredményekre 

támaszkodva határozhatjuk meg. Városi léptékű modellekben az épületek, 

épülettömbök is parametrikusan kezelhetőek, az egyes épületek geometriai 

modellezése nélkül.  

4. Komplex tesztesetek vizsgálata, modellek ellenőrzése: a szakirodalomban megjelenő 

kedvelt eszköz olyan helyszíni mérési kampányok vagy szélcsatorna kísérletek 

végzése, amelyek részletessége (a mérések időbeli, térbeli felbontása, 

reprezentativitása) lehetővé teszi a numerikus modellek eredményeivel való 

összehasonlítást, és így a modellek teljesítményének értékelését, az egyszerűsítés és a 

parametrizáció során a modellezésbe bevitt hibák feltárását.  

5. Esettanulmányok, alkalmazások, mérnöki beavatkozás: Más publikációk 

esettanulmányokat közölnek, amelyek eredménye részben általánosítható, révükön a 

helyes gyakorlatot, új módszertant lehet bemutatni, vagy a tudományos eredmények 

mérnöki alkalmazását demonstrálják. Például említhetjük az integrált levegőminőség-

előrejelző, vagy optimalizáló eszközöket, nagy városfejlesztési beruházások 

előkészítése során végzett, optimalizációval is járó városklíma vizsgálatokat, a 

légszennyezettség csökkentését célzó cselekvési programokat. 

A mikroskálájú, épületeket felbontó áramlási és szennyezőanyag-terjedési vizsgálatok 

szakirodalmát részletesebben is áttekintettem. Irodalomkutatásomat a ScienceDirect és 

SpringerLink adatbázisokban megtalálható folyóiratcikkekre alapoztam, azonban számos 

esetben az e cikkek által hivatkozott más, elérhető publikációkat is elolvastam. További 

forrásaim a szakterület jelentős konferenciasorozatainak közleménygyűjteményei voltak: a 

HARMO (Initiative on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for 

Regulatory Purposes), az ICUC (International Conference on Urban Climate), és a 

PHYSMOD (Physical Modelling of Flow and Dispersion Phenomena) konferenciák előadásai. 

A cikkeket kulcsszavak alapján rendszereztem: 
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 a publikáció jellege szerint (áttekintő közlemény, vagy kutatási eredményeket közlő 

cikk); 

 a vizsgált terület jellege szerint (egyedülálló épület, utcaköz stb.); 

 a vizsgálati módszer szerint (helyszíni mérés, szélcsatorna mérés, CFD szimuláció, 

azon belül RANS, LES megközelítés), 

 a vizsgálat célja szerint (áramlási mező, szennyezőanyag-terjedés meghatározása), 

 Külön címkével láttam el a speciális célú cikkeket (szélteher-meghatározás, 

szélkomfort számítás, jármű keltette turbulencia vizsgálata, napsugárzás, termikus 

hatások, rétegződés hatásának vizsgálata, növényzet hatásának vizsgálata, háttér 

légszennyezettség meghatározása). 

Az 1. táblázatban vizsgálati módszerek (helyszíni mérés, modellkísérlet, RANS, LES, DNS 

számítás) és vizsgált geometriatípusok szerint csoportosítva mutatom be irodalomkutatásom 

eredményét. A vizsgálatok nagy része elhanyagolja a járművek keltette turbulenciát, a városi 

növényzet hatását, a légköri rétegződés, a napsugárzás hatását. Ezért az ezeket is tárgyaló 

közleményeket a táblázat második felében külön felsorolom. Bár igyekeztem széles áttekintést 

adni a szakterületről, a nemzetközi konferenciacikkeket is beleszámítva, ezres nagyságrendű 

publikáció jelenhetett meg a témában az elmúlt 25 évben, így ez a táblázat sem teljes. 

A következő, 1.1.2–1.1.5 alfejezetekben a szakirodalom alapján áttekintem az egyes városi 

geometriatípusokról rendelkezésünkre álló ismereteket. Várhatóan a tereken kialakuló 

áramlási mező a többi egyszerű geometriánál megfigyelt struktúrának valamilyen 

kombinációja lesz. 
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1. táblázat. Városi mikroskálájú áramlás és szennyezőanyag-terjedés szakirodalma 

Vizsgált terület  helyszíni mérés modellkísérlet CFD számítás 

jellege   RANS LES, DNS 

egyedi épületek Janhall et al. (2003), 

Mavroidis et al. 

(2003), Richards és 

Hoxey (2002, 2004, 

2006), Richardson et 

al. (1997),  

Rubino et al. (1998) 

Blocken és Carmeliet (2004), 

Chavez et al. (2011), Leitl et 

al. (1997), Lim et al. (2009), 

Mavroidis et al. (2003), 

Richards et al. (2006) 

Richards et al. (2007), 

Richardson et al. (1997), 

Robins és Castro (1977), 

Thompson (1993) 

Blocken et al. (2008), Chavez et 

al. (2011, 2012), Flassak et al. 

(2010), Leitl et al. (1997), Letzel 

et al. (2012), López et al. (2005), 

Olesen et al. (2009), Qin and Kot 

(1990), Sahm et al. (2002), 

Santos et al. (2009) 

Letzel et al. 

(2008), Lim et al. 

(2009), Murakami 

(1990), Nakayama 

és Nagai (2011), 

Tominaga et al. 

(2008) 

 

utcaközök Arnold et al. (2004), 

Berkowicz et al. 

(2002), Boddy et al. 

(2005), DePaul és 

Sheih (1985, 1986), 

Kastner-Klein et al. 

(2003),  

Ketzel et al. (2000),  

Le Bihan et al. (2002), 

Schäfer et al. (2004, 

2005),  

Weber et al. (2006) 

Allegrini et al. (2013), Baik 

et al. (2000), Buccolieri et al. 

(2009), Dezső-Weidinger et 

al. (2003), Di Bernardino et 

al. (2015), Garcia Sagrado et 

al. (2002), Gromke (2008), 

Gromke (2011), Gromke et 

al. (2007), Gromke és Ruck 

(2006, 2007a, 2007b, 2009), 

Hang et al. (2009), Hussain 

és Lee (1980), Immer et al. 

(2013), Kastner-Klein et al. 

(2001, 2003), Kastner-Klein 

és Plate (1999), Kellnerova 

és Janour (2011), Kovar-

Panskus et al. (2002), Leitl és 

Meroney (1997), Meroney et 

al. (1999), Pavageau és 

Schatzmann (1999), Perret és 

Savory (2013), Salizzoni et 

al. (2011), Uehara et al. 

(2000) 

Assimakopoulos et al. (2003), 

Baik et al. (2007), Baik és Kim 

(1999), Baik és Kim (2002), 

Benson et al. (2008), Berkowicz 

et al. (2002), Bohnenstengel et al. 

(2004), Buccolieri et al. (2009, 

2011), Dixon és Tomlin (2007), 

Garcia Sagrado et al. (2002), 

Gromke (2008), Hang et al. 

(2009), Hunter et al. (1991), 

Ketzel et al. (2000), Kim és Baik 

(2001), Kim és Baik (2003), Kim 

et al. (2001), Kovar-Panskus et 

al. (2002), Lee és Park (1994), 

Leitl és Meroney (1997), 

Lohmeyer et al. (2002), Meroney 

et al. (1999), Mirzaei és 

Haghighat (2011), Neofytou et al. 

(2008), Ries és Eichhorn (2001), 

Sahm et al. (2002), Sini et al. 

(1996), Soulhac et al. (2008), Tan 

et al. (2015),  Xie et al. (2005, 

2006),   Ziehn és Tomlin (2008) 

Baker et al. 

(2004), Cai et al. 

(2008), Letzel et 

al. (2008), Liu és 

Barth (2002), Liu 

et al. (2004, 

2005), Michioka 

et al. (2011), 

Salim et al. 

(2011), So et al. 

(2005) 

útkereszteződések Dobre et al. (2005) Ahmad et al. (2005), 

Carpentieri et al. (2012), 

Hang et al. (2009), 

Kellnerova és Janour (2011), 

Kukacka et al. (2012), 

Robins et al. (2002), Soulhac 

et al. (2009) 

Buccolieri et al. (2011), Hang et 

al. (2009), Soulhac et al. (2009), 

Yassin et al. (2008) 

- 

városi terek  Cohen et al. (2014) Bastigkeit (2011), Gadilhe et 

al. (1993), Hall et al. (1999) 

Gadilhe et al. (1993), Hunter et 

al. (1991), Parra et al. (2010), 

Ryu és Baik (2009) 

- 

idealizált 

épületelrendezések 

Davidson et al. (1995), 

MacDonald et al. 

(1997, 1998), Yee és 

Biltoft (2004) 

 

Bächlin et al. (1992), Brixey 

et al. (2009), Cheng et al. 

(2007), Coceal et al. (2014), 

Davidson et al. (1996), Hang 

és Li (2012), Hanna et al. 

(2002), Heist et al. (2009), 

Leitl et al. (2007), 

MacDonald et al. (1998), 

Mavroidis és Griffiths 

(2001), Princevac et al. 

(2010), Theurer et al. (1996) 

Baumann-Stanzer et al. (2008), 

Baumann-Stanzer és Piringer 

(2011), Donnelly et al. (2009), 

Hang és Li (2012), Heist et al. 

(2009), Kim és Baik (2004), 

Leuzzi et al. (2010), Milliez és 

Carissimo (2008), Mirzaei és 

Haghighat (2010, 2012), 

Schatzmann et al. (2010) 

Cheng et al. 

(2003), Coceal et 

al. (2006, 2007), 

Hanna et al. 

(2002), Nakayama 

et al. (2013), Shi 

et al. (2008) 
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1. táblázat (folytatás). A városi mikroskálájú áramlás és szennyezőanyag-terjedés szakirodalma 

Vizsgált terület  helyszíni mérés modellkísérlet CFD számítás 

jellege   RANS LES, DNS 

valódi, komplex 

városi terület 

Arnold et al. (2004), 

Boddy et al. (2005), 

Nelson et al. (2007), 

Nikolova et al. 

(2011),  

Rotach et al. (2005), 

Tchepel et al. 

(2010),  

Yassin et al. (2005) 

Bächlin et al. (1992), 

Bastigkeit (2011), Chavez et 

al. (2011), Goricsán et al. 

(2004), Hertwig et al. (2012), 

Klein et al. (2011), Lajos et 

al. (2003), Leitl et al. (2014), 

Rotach et al. (2005), 

Schatzmann és Leitl (2002), 

Stathopoulos és Baskaran 

(1996), Theurer et al. (1996), 

Yassin et al. (2005) 

Belalcazar et al. (2010), Benson 

et al. (2008), Bettelini et al. 

(2001), Blocken et al. (2012), 

Buccolieri et al. (2011), Chavez 

et al. (2011), Dixon et al. (2006), 

Hertwig et al. (2012), van Hooff 

és Blocken (2010), Ketzel et al. 

(2002b), Lohmeyer et al. (2002), 

Mumovic et al. (2006), Neofytou 

et al. (2008), Nikolova et al. 

(2011), Rákai és Kristóf (2013), 

Schatzmann és Leitl (2002), 

Schatzmann et al. (2010), 

Stathopoulos és Baskaran (1996), 

Tchepel et al. (2010) 

Camelli et al. 

(2006), Nakayama 

et al. (2014), Xie 

és Castro (2009) 

Az épületek közötti áramlást és terjedést  

befolyásoló tényezők vizsgálata 

járművek keltette 

turbulencia 

Alonso-Estebanez et 

al. (2012), Bäumer 

et al. (2005), 

Kastner-Klein et al. 

(2003), Ketzel et al. 

(2002a), Solazzo et 

al. (2007) 

Ahmad et al. (2002), 

Carpentieri et al. (2012), 

Gromke és Ruck (2006, 

2007b), Kastner-Klein et 

al. (2001, 2003), Kovar-

Panskus (2001) 

Bäumer et al. (2005), Di Sabatino 

et al. (2003), Kondo és Tomizuka 

(2009), Mochida és Lun (2008) 

- 

napsugárzás, 

légköri rétegződés 

Offerle et al. (2007),  

Louka et al. (2002), 
Nakamura és Oke 

(1988), Niachou et 

al. (2008), 
Santamouris et al. 

(1999) 

Allegrini et al. (2013), 

Uehara et al. (2000), 
Richards et al. (2006)  

 

Baik et al. (2007), Bohnenstengel et 

al. (2004), Gromke et al. (2015), 
Kim és Baik (2001), Kristóf et al. 

(2009), Santos et al. (2009), Sini et 

al. (1996),  Tan et al. (2015), Xie et 
al. (2005) 

 

- 

növényzet hatása Cohen et al. (2014), 

Lauerbach és 

Eichhorn (2004), 

Mochida et al. 

(2008), Su et al. 

(1998), Vogt et al. 

(2003) 

Aubrun and Leitl (2004), 
Gromke (2008, 2011), 

Gromke és Ruck (2009), 

Novak et al. (2000) 

 

Buccolieri et al. (2011), Green 

(1992), Gromke (2008), Gromke és 

Ruck (2008a), Gross (1987, 1993, 

1997), Lauerbach és Eichhorn 

(2004), Liang et al. (2006), Lopes 

da Costa et al. (2006), Ries és 

Eichhorn (2001) 

Qiu et al. (2008), 

Salim et al. (2011), 

Su et al. (1998) 

kémiai reakciók 

(NOx) 

Romberg et al. 

(1996), Bächlin et 

al. (2006), 

Düring et al. (2011) 

- Baik et al. (2007), Baker et al. 

(2004), Kang et al. (2008), 

Kikumoto és Ooka (2012), Stern és 

Yamartino (2001) 

- 
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1.1.2 Áramlás és szennyezőanyag-terjedés egyedülálló épületek körül 

Egyedi, egyedülálló épületek körüli áramlás régebb óta vizsgálat tárgya a szakirodalomban, a 

szélteher és a felszíni nyomáseloszlás meghatározása céljából. Ezek közül a legpontosabb, 

legrészletesebb vizsgálatot a viszonylag új keletű  Silsoe-kocka körüli valós lépétkű 

vizsgálatok jelentik (Richardson és Surry, 1994; Richards et al., 2007). Hasáb alakú épület 

körüli felszínközeli szélsebesség-viszonyokat Beranek és van Koten (1979) elemezte, 

szélcsatorna-homokeróziós kísérleteivel. Az épület szél felőli oldalán nagy sebességű zónát 

figyeltek meg, amit az épület lábánál kialakuló patkóörvény okoz. Az épület szél alatti oldalán 

kialakuló leválási zónában volt a legalacsonyabb a szélsebesség (4. ábra).  

 

 

4. ábra. Beranek és van Koten (1979) által egyedülálló épület körül megfigyelt áramlási struktúrák. Piros 

szaggatott vonal: patkóörvény; barna terület: leválási buborék vetülete a felszínen. 

Egy kocka alakú épület körüli légszennyezettségi viszonyokkal Robins és Castro (1977a, 

1977b) valamint Wilson és Britter (1982) foglalkozott, szélcsatorna kísérleteikben. A 

szennyezőforrást az épület körül több helyen – szél felőli oldalán, a tetején, és szél alatti 

oldalán – helyezték el. Ha a forrás az épület szél alatti oldalán kialakuló leválási buborékban 

volt, akkor azt a forrás egyenletes szennyezőanyag-koncentrációval „töltötte fel”. Ha a 

szennyezőforrás az épület szél felőli oldalán helyezkedett el, akkor a talajközeli koncentrációk 

alacsonyabbak lettek, mint épület nélkül, a szennyezőcsóva az épület miatt jobban szétterült, 

kiszélesedett. A vizsgálatok célja az akkoriban használatos Gauss-fáklyamodellek épületek 

közelében való használatának lehetővé tétele volt a fellépő maximális koncentrációk 

előrejelzésére, korrekciós faktorok bevezetésével, amelyeket a szélcsatorna-kísérletek alapján 

határoztak meg. Murakami (1990) a hasáb alakú épületek körüli áramlásnak a szennyező-

terjedésre gyakorolt hatását, és a CFD modellezés nehézségeit jól érthető ábrában foglalta 

össze. 

Thompson (1993), Leitl et al. (1997) részletes szélcsatorna kísérletei során meghatározta 

egy-egy egyedülálló épület körül a pontos térbeli szennyezőanyag-koncentráció megoszlását. 

A mért adatok a megjelenő CFD eszközök ellenőrzésére lehetőséget kínáltak. A standard K– 

turbulencia-modellt alkalmazó RANS modellek az épület körüli leválási zónák nagyságát nem 
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számították helyesen, emiatt az ebben kialakuló szennyezőanyag-koncentráció nagyságát is 

jelentős hibával tudták előrejelezni. Módosított turbulencia modellek alkalmazása csökkentette 

a CFD modellek hibáit (Sahm et al., 2002; López és Schlünzen, 2005; Blocken et al., 2008; 

Olesen at al., 2009; Santos et al., 2009; Chavez et al., 2011), de a legjobb eredményeket 

mindeddig LES számítással érték el (Letzel et al., 2008; Tominaga et al., 2008a; 

Li et al., 2009; Nakayama és Nagai, 2011). 

Az egyszerű épülettömb körüli áramlási struktúrákat, örvényeket merőleges és átlós 

megfúvási iránynál Robins és MacDonald (2001) foglalta össze. Ezeket az 5. ábrán mutatjuk 

be (Tominaga és Statopoulos, 2013 idézése nyomán). Az épület mögötti leválási buborékban a 

struktúrák visszaáramlást és feláramlást hoznak létre. Meg kell jegyezni, hogy ezek a 

struktúrák a légköri határréteg turbulenciája, valamint esetleges periodikus örvényleválások 

miatt időben változnak, elmozdulnak, és emiatt a szennyezőanyag-koncentráció is időben 

ingadozó lesz, ahogy ezt helyszíni mérések is mutatják (Klein és Young, 2011). 

 

 

5. ábra. Egyedülálló épület körül megfigyelhető áramlás topológiája, a megjelenő áramlási struktúrák Robins és 

MacDonald (2001) szerint merőleges (bal oldal) és átlós irányú (jobb oldal) megfúvásnál. Piros szaggatott vonal: 

örvénymagok. a) leválási buborék az épület felületén; b) visszafeküdt áramlás az épület felületén; c) fordított „U” 

alakú örvény az épület szél alatti oldalán lévő leválási buborékban; d) az épület szél alatti oldalán kialakult 

leválási buborék vetülete a felszínen; e) patkóörvény; f) ferde megfúvásnál kialakuló „deltaszárny”-örvény 

1.1.3 Áramlás és szennyezőanyag-terjedés idealizált épületelrendezésekben 

Szabályosan elrendezett épületblokkok körüli áramlást és szennyezőanyag terjedést számos 

kutató vizsgálta, mind valódi, komplex, mind különböző fokig egyszerűsített geometriával. 

Bächlin et al. (1992) valamint Theurer et al. (1996) téglalap háló mentén szabályosan 

elhelyezett idealizált épülettömbök valamint valós, komplex városi épületelrendezésnél 

vizsgálta a szél felőli oldalon, talajközelben elhelyezett pontforrásból kilépő szennyezőanyag 

terjedését. Megállapította, hogy a Gauss-fáklyamodell nem jól számítja a szennyezőanyag-

koncentráció eloszlást, ezért félempirikus matematikai modellt alkotott a parametrikus 

szélcsatorna mérései alapján. Ha az épületek hossztengelye a megfúvási iránnyal szöget zárt 

be talajközelben a szennyezőcsóva iránya is változott, az épületsorok közötti „folyosókon” 

fellépő csatornahatás következtében.  
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Davidson et al. (1995, 1996) nem csak szélcsatorna-, hanem helyszíni méréssorozatot is 

végzett 2 × 2 × 2 m-es kockák szabályos elrendezésében. A szennyező pontforrás az 

épületblokkok között mért koncentrációját hasonlította egy referencia – sík terület felett 

kibocsátott – csóvához. Legfontosabb megállapítása, hogy a csóva szélessége 40–50%-kal nő 

az épületblokkok között, a koncentráció-ingadozás viszont csökken. Ez utóbbinak oka a 

szennyezőcsóva nagy idő- és térléptékű „meanderezése” a beépítetlen területen, amit az 

épületek jelentősen csillapítanak, a turbulencia hosszléptékét (az örvények méretét) 

csökkentik. Az épülettömbök közötti szennyező-terjedést sematikus ábrán szemléltette (6. 

ábra). 

Hasonló helyszíni méréseket végzett 1 × 1 × 1 m-es kockák szabályos elrendezésén 

Macdonald et al. (1997, 1998) valamint Mavriodis és Griffith (2001), megállapítván, hogy a 

épületelrendezés miatt a sík területhez viszonyítva kisebb az átlagsebesség, az épületek 

megemelik az áramlást, így vele együtt a szennyezőket is.  

További szélcsatorna vizsgálatokat végzett Cheng és Castro (2002) azonos és eltérő 

magasságú épületelrendezésekkel, megállapítván a változó tetőmagasság jelentős módosító 

hatását a függőleges diszperzióra.  

Yee és Biltoft (2004) tette közzé az egyik legrészletesebben dokumentált helyszíni 

méréssorozatot szabályos, egyszerűsített épületelrendezésekről, ez volt a Mock Urban Setting 

Test (MUST), amely számos CFD modell teljesítményének ellenőrzésére is alkalmas volt 
 

 

 

6. ábra. Áramlási és terjedési jelenségek egyszerű épületelrendezések körül Davidson et al. (1995) szerint.  

Piros terület: nagy szennyező-koncentráció, rózsaszín: alacsonyabb koncentráció 
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(Baumann-Stanzer et al., 2008; Franke et al., 2008; Milliez és Carrissimo, 2008; Donnelly et 

al., 2009; Olesen et al., 2009; Leuzzi et al., 2010), főleg a tesztesetet szélcsatornában 

reprodukáló, a helyszíni mérésnél sokkal részletesebb mérési adatok közzétételét követően 

(Leitl et al., 2007). 

Számos numerikus modellezést alkalmazó vizsgálatot, RANS és LES szimulációt találunk 

a szakirodalomban (Hanna et al., 2002; Cheng et al., 2003; Kim és Baik, 2004; Milliez és 

Carissimo, 2008; Shi et al., 2008). Ezek közül kiemelendő Coceal et al. (2006, 2007, 2014) 

munkája. Közvetlen numerikus szimulációjuk (a Navier-Stoker egyenlet Reynolds átlagolás 

nélküli, közvetlen megoldása, angolul Direct Numerical Simulation - DNS) és az ahhoz 

kapcsolódóan a 3D időfüggő szélmező elemzése bemutatta az egyszerűsített 

épületelrendezések környezetében haladó örvényeket, áramlási struktúrákat, valamint a 

kialakuló időfüggő koncentrációmezőt is. 

1.1.4 Áramlás és szennyezőanyag-terjedés utcaközökben 

Az 1. táblázat is mutatja, hogy az utcaköz-geometriákra áll rendelkezésre a legtöbb, 

legrészletesebb vizsgálat, mind szélcsatorna-mérést, mind numerikus modellezést tekintve. 

Ennek oka a geometria városokon belüli gyakori előfordulása, a közlekedési eredetű 

légszennyező anyagok utcaközökben kialakuló magas koncentrációja, amely miatt a terjedési 

mechanizmusok pontos megértése szükséges, végül pedig az egyszerűsített kétdimenziós 

vizsgálat lehetősége, amely különösen a numerikus modellezést tette egyszerűbbé akkor, 

amikor az elérhető számítási kapacitás még a mai töredéke volt. 

Emellett a valós városokban végzett helyszíni mérések is többnyire utcaközökben történtek, 

köztük DePaul és Sheih (1985, 1986) léggömbbel történt szélmező mérései, amelyek először 

igazolták az utcaközben az utca hossztengelyére merőleges megfúvási iránynál kialakuló, 

vízszintes tengelyű, ún. utcaköz-örvény létezését. Lee és Park (1994) numerikus modellezéssel 

igazolta, hogy keskeny utcaközökben (w/h < 0,5) nem egy, hanem két egymás alatti örvény 

alakul ki. Ebből az alsó olyan kis sebességű, hogy méréssel alig detektálható. Átlós 

széliránynál (az utca hossztengelyével ferde szöget bezáró megfúvásnál) Nakamura és Oke 

(1988) figyelt meg csavarvonalú (helikális) örvényt. 

A finomabb térbeli felbontású szélcsatorna mérések (Kastner-Klein és Plate, 1999; 

Pavageau és Schatzmann, 1999; Kastner-Klein et al., 2001) igazolták az utcaköz-örvénynek a 

szennyező-terjedésre gyakorolt hatását, az utcaköz szél felőli oldalán kialakuló, a szél alatti 

oldalhoz képest esetenként tízszer nagyobb koncentrációt.  

Az ezredforduló környékén végzett számos városi méréssorozat közül néhányat említek: 

Podbielski Strasse, Hannover (Lohmeyer  et al., 2002); Göttinger Strasse, Hannover (Schäfer 

et al., 2004); Nantes’99 (Vachon et al., 1999; Louka et al., 2002), DAPPLE, London (Arnold 

et al., 2004); York, Anglia (Boddy et al., 2005). Ezek a vizsgálatok kimutatták az utcaközben 

kialakuló áramlás, és emiatt a szennyezőanyag-koncentráció jelentős szélirányfüggését, illetve 

a tényt, hogy utcaköz-örvény kb. 1,5–2 m/s-nél nagyobb tetőszint feletti szélsebesség esetén 

alakul csak ki, ezen sebesség alatt az áramlást a termikus hatások, a felületek különböző 

felmelegedése okozta feláramlások, illetve a haladó járműforgalom okozta turbulencia 
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határozza meg. A szélcsatorna modellezési módszer megbízhatóságát a helyszíni 

méréssorozatok szélcsatornában történt kisléptékű megismétlése igazolta (Schatzmann és Leitl, 

2011).  

Az utcaközben a stabilis illetve labilis légköri állapot hatását Uehara et al. (2000) vizsgálta 

hőmérsékleti rétegzett áramlást előállító szélcsatornában, és megállapította, hogy az utcaköz-

örvény instabil állapotban jobban kiemelkedik az utcaközből, míg stabil állapotban lejjebb 

helyezkedik el, és kisebb a forgási sebessége. További fontos megállapításokra jutott az 

aszimmetrikus besugárzás hatását illetően szélcsatorna kísérlettel és numerikus modellezéssel 

Kim és Baik (2001), Bohnenstengel et al. (2004), valamint Xie et al. (2005): az utcaköz-örvény 

irányát megfordíthatja az erős besugárzás, illetve egy helyett kettő utcaköz-örvény jöhet létre 

(7. ábra).  

 

 

7. ábra. Áramképek utcaközökben Kovar-Panskus et al. (2002) valamint Xie et al. (2005) szerint. a) w/h = 1; b) 

w/h = 2; c) w/h = 0,5; d) aszimmetrikus épületmagasság; e) napsugárzás által felmelegített talaj esetén. Az 

örvények forgási irányát + illetve – jel is jelzi 

A járműmozgás keltette turbulenciát is elsősorban utcaközök esetében vizsgálták. Ketzel et al. 

(2002b) helyszíni koncentráció mérései igazolták, hogy a forrásközelben a járművek keltette 

turbulencia csökkenti a szennyező-koncentrációt, így az a 2 m/s tetőmagasságban mért 

szélsebesség alatt már nem arányos fordítottan a szélsebességgel, hanem csak annak 0,3-ik 

hatványával. Az elvégzett szélcsatorna kísérletek ezt igazolták (Kastner-Klein et al., 2001; 

Gromke és Ruck, 2007b). Azonban a járművek turbulenciájának hatása az útszakasztól mért 

néhány 10 m-es távolságon túl nem jelentős. 

A háromdimenziós utcaközökben kialakuló áramlási struktúrákat az utcaköz-örvényen 

kívül az utcaköz végében kialakuló sarokörvények is befolyásolják. A 8. ábrán 

Gromke (2008), illetve Kellnerová és Janour (2011) rekonstrukciója látható, l/h = 10 illetve 

l/h = 6 hosszúságú utcaköz esetén. 
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8. ábra. Utcaközben fellépő áramlási struktúrák balra: Gromke (2008) szerint: utcaköz-örvény és sarokörvények; 

jobbra: Kellnerová et al. (2008) szerint: a piros szaggatott vonal örvénymagot jelöl 

1.1.5 Áramlás és szennyezőanyag-terjedés útkereszteződésekben 

Útkereszteződésekben kialakuló áramlási és terjedési jelenségek a két dimenzióban (is) 

vizsgálható utcaközzel szemben háromdimenziósak, ennek megfelelően e komplexebb áramlás 

vizsgálata a 2000-es évek elején kezdődött (Robins et al., 2002). Szélcsatorna-kísérleteiben 

megállapította, hogy a szél felőli oldalon csatlakozó utcákról érkező szennyezett levegő 

jelentősen meghatározza a szél alatti, és szélirányra merőleges utcák légszennyezettségét. 

Hogy melyik utcáról érkező légmennyiség dominál, azt a kereszteződés geometriájának kis 

aszimmetriája is jelentősen befolyásolja. Dobre et al. (2005) londoni helyszíni mérései is azt 

mutatták, hogy az utca hossztengelyével párhuzamos áramlás, és az utcaköz-örvény a két 

jellemző áramlási struktúra útkereszteződésekben. Ezek erőssége a tetőszint feletti szél 

utcaközzel párhuzamos, illetve arra merőleges komponensének nagyságától körülbelül 

lineárisan függ. 

A fenti áramlási struktúrákat Soulhac et al. (2009) az utcasarkokon keletkező 

sarokörvénnyel egészítette ki (9. ábra). Kellnerová és Janour (2011) szélcsatorna mérésekkel 

bizonyította, hogy az útkereszteződésben létrejövő áramlás erősen időfüggő, bizonyos 

megfúvási szélirányoknál a szél hol egyik utca felől, hol a másik utca felől érkezik. (Ez Dobre 

et al. (2005) helyszíni megfigyeléseit igazolja.)   

 

 

9. ábra. Útkereszteződésben fellépő áramlási struktúrák Soulhac (2009) szerint, merőleges és átlós megfúvásnál  
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Az advektív és turbulens szennyezőanyag-áramok szétválasztását, külön történő mérését 

Carpentieri et al. (2012a) és Kukacka et al. (2012) végezte el egymástól függetlenül, de 

következtetéseik egybehangzóak: vízszintes irányban az advektív (átlagos áramlással történő) 

szennyezőanyag-transzport sokkal jelentősebb, mint a turbulens, míg az útkereszteződésből 

történő függőleges irányú turbulens szennyezőanyag-transzport kétszerese a függőleges irányú 

advektív transzportnak. Összességében a vízszintes advektív szennyezőtranszport Kukacka 

(2012) szerint mintegy négyszerese a függőleges irányú turbulens szennyezőtranszportnak.  

Az útkereszteződésekről felgyűlt ismeretekről kiváló áttekintést adott Goel és Kumar (2014). 

1.1.6 Áramlás és szennyezőanyag-terjedés városi tereken 

Városi terek átszellőzésére vonatkozó irodalomkutatásom során eltekintettem a tereknél 

nagyobb (akár több km
2
-es) városi parkok hatásának városi skálán történő vizsgálatától, amely 

a városklimatológiai szakirodalomban jól dokumentált. A városi terek 1.1 fejezetben említett 

méretei miatt a környező épületek hatása nem elhanyagolható, a tér és az azt körülvevő 

épületek explicit geometriai – nem parametrizált – modellezése szükséges. Irodalom-

kutatásomat ezért az ilyen publikációkra szűkítettem le. 

Ha egy városi teret kétdimenziós egyszerűsítéssel vizsgálunk, akkor az egy igen széles 

(w/h > 2) utcaköznek fogható fel. Hunter et al. (1991) eredményei ezért kiterjeszthetőek városi 

terekre is. Munkájukban különböző w/h  szélesség/magasság arányú és l/h 

hosszúság/magasság arányú utcaközöket tárgyaltak, köztük igen széles (w/h = 5) utcaközöket. 

Mérési eredményeket ilyen széles utcaközökre addig nem közölt a szakirodalom. Céljuk a 

Hussain és Lee (1980) és az ő nyomukban Oke (1988a) által definiált áramlási típusok 

(3. ábra) kialakulásának geometriai feltételeinek meghatározása (azaz milyen w/h és l/h 

viszonynál milyen áramlási topológia alakul ki). Hussain és Lee (1980) w/h < 3 tartományban 

rendelkezésre álló mérési eredményeitől a K– RANS modellel kapott eredmények jelentősen 

eltértek. A CFD modell által számított áramképek azonban jól szemléltették a széles 

utcaközökben létrejövő áramlási struktúrákat (10. ábra, bal oldal), bár ezek részletes 

elemzésére a szerzők nem kerítettetek sort. Ez utóbbi hiányosságot Xie et al. (2006) újabb, 

RANS számítási eredményeinek elemzésével pótolták. 

A valódi városi tér azonban háromdimenziós geometria, a fentebbi, utcaközként való 

megközelítés, amelyben a tér oldalfalai hiányoznak, Hall et al. (1999) szélcsatorna 

modellkísérlete és Ryu és Baik (2009) CFD vizsgálata alapján sem helyes. Az általuk vizsgált, 

 

 

10. ábra. A Xie et al. (2006) által vizsgált nagyon széles utcaközben kialakuló áramlás.  

Jobbra: a Hall et al. (1999) és Ryu és Baik (2009) által vizsgált belső udvar geometria 
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alulról és oldalról zárt, felülről nyitott üregekben (egy háztömb belső udvarának egyszerűsített 

geometriája, 10. ábra, jobb oldal) erősen háromdimenziós áramlás alakult ki, és kimutatták, 

hogy az udvar oldalfalainak jelentős a hatása. Az ő vizsgálati eredményeik városi terekre azért 

nem alkalmazhatóak, mert nem modellezték a csatlakozó utcákat, márpedig az 1.2.5 fejezetben 

az útkereszteződések kapcsán megállapítottuk, hogy a csatlakozó utcákon keresztül történő 

áramlás, és advektív szennyezőtranszport döntő jelentőségű, ezért várhatóan a városi tereknél 

is az lesz.  

Gadilhe et al. (1993) szélcsatorna kísérletet végzett egy épületekkel és csatlakozó 

mellékutcákkal körülvett tér modelljén 3 komponensű hődrót-anemometriával, és az áramlást 

egy RANS K– modellel számította is (11. ábra, bal oldal). Bár a cikk elsősorban a mérés és 

modellezés összehasonlítására fókuszál, néhány megállapítása a téren megfigyelt áramlási 

jelenségekre utal: a tér szél alatti oldalán álló templom előtt például talajközelben 

visszaáramlást mértek, a homlokzat mentén feláramlást. (Ezeket a számítás egyébként nem 

adta vissza helyesen.)  

Parra et al. (2010) egy városrészt vizsgált – az épülettömböket egyszerű hasábként 

modellezve (11. ábra, közép). A terület középpontjában elhelyezkedő téren 

légszennyezettség-mérő állomás volt, így a CFD számítások eredményeit ennek mérési 

adataihoz tudta hasonlítani. A tér valamennyi oldalán, illetve a csatlakozó utcákban is azonos 

erősségű szennyező vonalforrások helyezkedtek el. A CFD számítás segítségével a téren 

részletes szélsebesség- és koncentráció-eloszlásokat tudott megjeleníteni. Megállapította, hogy 

a koncentráció mindig a tér szél felőli oldalán nagy, míg a szél alatti oldalon kicsi. A szél 

felőli épülettömb szél alatti oldali leválási buborékában volt igen nagy a koncentráció. Szintén 

megállapította, hogy a tér különböző pontjai közötti jelentős koncentrációkülönbség, a 

koncentráció inhomogén eloszlása megkérdőjelezi a mérőállomás által mért koncentráció-

értékek reprezentativitását. 

 

 

11. ábra. Balra: A Gadilhe et al. (1993) által vizsgált tér, a Place du Sanitat, Nantesban. Piros és zöld kör: 

profilmérések helye. Középen: A Parra et al. (2010) által vizsgált tér, a Plaza de la Cruz, Pamplonában. Zöld 

vonalak: szennyező-emissziók. Jobbra: A Bastigkeit (2011) által vizsgált terület („Michelstadt”) részlete.  

Piros körök: szélsebességmérések helyei 
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Városi teret is tartalmazó, részben egyszerűsített városi geometriát (11. ábra, jobb oldal) 

vizsgált Bastigkeit (2011). A nagymennyiségű szélcsatorna mérési adatot tartalmazó, kiválóan 

dokumentált teszteset, amely a „Michelstadt” néven ismert, a téren is közöl mérési 

eredményeket. Az elemzés ugyan nem magyarázza külön a téren mért eredményeket, de az 

egész területet illetően fontos megállapításokat tesz, például a szélirány periodikus vagy 

bimodális váltakozását mutatja ki a terület egyes utcáiban. (Bimodális az áramlás, ha az 

áramlás időben változó, és két viszonylag stabil áramlási helyzet között alkalmanként átvált.) 

Szintén fontos megállapítása, hogy az épületek tetőgeometriája (lapos vagy ferdetetős) 

jelentősen befolyásolja a talajközeli szélviszonyokat és a szennyezőanyag-koncentrációt is (ez 

utóbbiban 20%-os eltérés is tapasztalható volt). A „Michelstadt”-esetről több modellszámítás, 

köztük LES szimuláció is készült (Hertwig et al., 2012; Rákai és Kristóf, 2013; Berbekár et 

al., 2014; Leitl et al., 2014). 

A városi terekkel kapcsolatban nem születtek olyan publikációk, amelyek összegzik a 

tereken kialakuló áramlási struktúrákat és terjedési mechanizmusokat. Bár az elérhető 

irodalom több fontos megállapítást tesz, azonban hiányzik a fellelhető áramlási struktúrák 

szisztematikus elemzése, a terek értékelése szélviszonyok és levegőminőség szempontjából a 

többi városi épületelrendezési formához képest. Az is nyilvánvaló, hogy a fenti kérdések 

megválaszolásához az irodalomban fellehetőknél részletesebb, nagyobb térbeli felbontású 

mérési adatra és/vagy számítási eredményre is szükség van. 

1.1.7 A növényzet áramlásra kifejtett hatásának modellezése 

Jelentős növényzeti borítottságú városi terek kapcsán felmerül a kérdés, vajon mekkora 

hatással vannak az áramlásra és a szennyezőanyag-terjedésre a térnek ezek az egyszerűsített 

megközelítésű vizsgálatokban elhanyagolt elemei? 

A növényzet áramlásmódosító hatását először a sík területen elhelyezett szélvédő sövények, 

eróziócsökkentős fasorok, erdősávok esetében vizsgálták. A tudomány állását Raupach és 

Thom (1981) valamint Finnigan (2000) áttekintő cikkei ismertetik.  Az áramlásra gyakorolt 

hatás szempontjából Oke (1988a) különbséget tett nagy és kis sűrűségű növényzet között.  Míg 

előbbi alapvetően akadályként viselkedik, eltéríti az áramlást, addig az utóbbi a közeg egy 

részét átengedi, az áramképet kisebb mértékben módosítja (12. ábra).  

 

 

 

12. ábra. Növényzet áramlásmódosító hatása sík területen Oke (1988a) szerint  
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Wilson és Shaw (1977) a növényzet három alapvető hatását nevezi meg: (1) a növényzeten 

keresztüli áramlásra ellenállás erő hat; (2) a turbulens kinetikus energia és annak hosszléptéke 

is csökken, a növényzet „feldarabolja” a szabad határréteg áramlás nagyobb örvénystruktúráit; 

(3) a növényzet kisebb skálájú turbulenciát generál (az ágakról leváló örvények révén). A 

hatások számszerűsítésére végzett mérések alapján Green (1992) egy módosított RANS K– 

modellel számolt egy erdősávon keresztüli áramlást, a modell egyenleteit (mozgásegyenlet, K 

és  egyenlete) a növényzet által kitöltött térrészeken speciális tagokkal kiegészítve (a 

növényzetet porozitásként, néhány paraméterrel kezelve).  

A városi, épületek közötti növényzetnek az átszellőzésre és a szennyező-terjedésre kifejtett 

hatását viszonylag kevés kutató vizsgálta. Különösen kevés az elérhető kísérleti (helyszíni 

vagy szélcsatorna mérésből származó) adat.  

Gross (1993, 1997) egy fal mentén telepített növényzet hatását vizsgálta az ASMUS 

standard K– modellt alkalmazó RANS CFD megoldó segítségével, amelynek egyenleteit 

Greenhez hasonlóan kiegészítette. Vizsgálata során Gross a növényzet okozta kisebb 

szélsebességet és magasabb koncentrációt állapított meg a falak közelében. 

Ries és Eichhorn (2001) a fenti növényzetmodellt a MISKAM modellbe implementálta és egy 

utcaközben elhelyezett fasor numerikus modellezésére alkalmazta. Az utcaközben 

sebességcsökkenést és szennyezőanyag-koncentráció növekedést tapasztaltak. Az ideiglenesen 

alkalmazott K– turbulencia modellben a szokásos prognosztikus egyenlet helyett -t 

diagnosztikusan a faltávolság függvényében határozták meg, és az eredményeket sem 

hasonlították mérési eredményhez, minthogy ilyen nem állt rendelkezésre. 

Mochida et al. (2008) összegzi a RANS K– modelleknél eddig alkalmazott különböző 

növényzet-parametrizációkat. 

A szakirodalomban tehát (2008-ig, e témában végzett kutatásaim kezdetéig) a városi 

növényzet hatását tekintve kevés vizsgálatot találunk, a vizsgálatok nagy része numerikus.  

1.1.8 CFD modellek alkalmazási korlátai 

A városi geometriák vizsgálatában jelentős szerepe van a CFD modellezésnek, ahogy azt az 

1. táblázat is mutatja.  

Tominaga és Statopoulos (2013) szerint a városi áramlás és terjedés legfontosabb jellemzői: 

(1) az áramlás háromdimenziós jellege, (2) az áramlási struktúrák instacionaritása, (3) a 

turbulens skalár fluxus anizotrópiája. A publikációk többségében használt stacionárius, 

Reynolds-átlagolt Navier-Stokes CFD megoldók azonban nem alkalmasak (2) és (3) 

modellezésére. Ezen kívül a terjedésszámítás során túlnyomórészt használt euleri gradiens 

diffúziós hipotézisben megjelenő Sct turbulens Schmidt szám sem állandó, ennek 

megválasztása / mérési eredményhez illesztése tovább csökkenti a modelleredmények 

megbízhatóságát. Az időfüggő örvénystruktúrákat felbontó LES számításokban ez a probléma 

megoldódik, de ennek akadálya a nagy idő- és számítási kapacitásigény. 

A fenti korlátok dacára a kisebb számításigényű, RANS megközelítést alkalmazó eszközök 

az elmúlt évtizedben nemcsak a tudományos igényű vizsgálatokban, hanem a konzultációs 

mérnöki gyakorlatban is elterjedtek. Ez azt jelenti, hogy a CFD modelleredmények jelentős 
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pénzügyi, gazdasági súlyú beruházásokról történő döntések alapjává váltak, dacára a fent 

említett korlátaiknak. Schatzmann és Leitl (2002) igazolta Ketzel et al. (2002b) számítási 

eredményei alapján, hogy a szélcsatorna mérési adatok és a RANS számítások között akár 

háromszoros koncentráció-különbség is kialakulhat. Ez a tény megkérdőjelezi a fenti döntések 

alapjának megbízhatóságát. Problémát jelent az is, hogy alig állnak rendelkezésre olyan 

tesztesetek, amelyek kellő részletességgel dokumentáltak ahhoz, hogy modellek ellenőrzésére 

(validációjára) használhatóak legyenek. A rendelkezésre álló tesztesetek (pld. egyedülálló 

kockaépület körüli áramlás) nem elég komplexek, így a modellek valós városi geometria 

esetén történő viselkedése, teljesítménye nem ellenőrizhető. Ketzel et al. (2002b) arra is 

felhívják a figyelmet, hogy a szoftver felhasználó a CFD modell számos beállítási 

paraméterével akár manipulálni is képes az eredményeket.  

A probléma kiküszöbölésére a tudományos közösség több lépéssel reagált. 

 A CFD modellek városi, épületek körüli áramlások számítására való használatára 

használati irányelveket (Best Practice Guideline) dolgoztak ki (VDI, 2005; Franke et 

al., 2007, Tominaga et al., 2008). 

 A CFD modellek helyszíni és szélcsatorna mérésekkel történő ellenőrzési 

módszertanának kidolgozása (Britter és Schatzmann, 2007a, 2007b). 

 A meglévőknél komplexebb, jól dokumentált, szélcsatornában mért teszteseteket tettek 

közzé (Schatzmann et al., 2010). 

 Javították az épületek körüli áramlások CFD modellezési kultúráját több európai 

kutatási akcióval, például a COST 732 „Quality Assurance and Improvement of Micro-

Scale Meteorological Models”, valamint a COST Action ES1006: „Evaluation, 

improvement and guidance for the use of local-scale emergency prediction and 

response tools for airborne hazards in built environments” kutatási programmal, 

továbbá az ezekhez kapcsolódó workshopok, konferencia szekciók szervezésével (pld. 

HARMO konferencia sorozat). 

A városi áramlási, terjedési problémák CFD modellezése tehát, amennyiben ez általános / 

tudományos CFD megoldókkal (FLUENT, OpenFOAM) történik, elmélyült 

meteorológiai/áramlástani és numerikus szaktudást igényel, amelyet a szoftverdokumentációk, 

illetve a használati irányelvek több száz, olykor ezer oldalas terjedelme is igazol. Több 

szakirodalmi publikáció foglalkozik a modellek egy-egy paraméterének optimalizásával, 

hangolásával (lásd pld. Gromke et al., 2008), amely a fennmaradó bizonytalanságokat jelzi. 

A konzultációs mérnöki, hatósági gyakorlatban ezzel szemben néhány egyszerűbben 

használható, kevés beállítási paraméterrel rendelkező célszoftver használatos (például: 

MISKAM: Eichhorn, 1989; Eichhorn és Kniffka, 2010), amelyek egyszerűbb számítási 

hálógenerálás, automatikusan generált peremfeltételek révén gyors eredményhez jutást 

biztosítanak, ami lehetővé teszi a napi, rutinszerű alkalmazást környezeti hatástanulmányok 

készítésére. Ezen modellek a korlátozott beállítási paraméterek miatt nem hangolhatóak, így a 

felhasználó hibái okozta bizonytalanságot csökkentik.  
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1.2 A kutatási irányok meghatározása 

A városi, épületek közötti szél- és szennyezőanyag-terjedési viszonyok szakirodalmának 

áttekintése során megállapítható volt, hogy az alapvető városi geometriai formák közül a 

városi térről nem született részletes elemzés, ellentétben az utcaközökkel, egyszerű épületek 

szabályos négyszögelrendezésével, valamint az útkereszteződésekkel. Kutatásomat tehát a 

városi tereken kialakuló áramlási struktúrák feltárásra irányoztam, több lépésben, a 

szakirodalomban megfigyelt metodikával: 

1. egyszerűsített térgeometria vizsgálata, annak érdekében, hogy jól általánosítható 

következtetéseket vonhassak le a tér átszellőzéséről és levegőminőségéről (4. fejezet); 

2. komplexebb, valóságos városi geometriát közelítő tér vizsgálata annak érdekében, 

hogy megállapítsam, ez egyszerűsített térnél megfigyeltek mennyire érvényesek (5. 

fejezet); 

3. az előzőekben megszerzett ismeretek felhasználása mérnöki, gyakorlati alkalmazásban, 

a következő két kérdésre keresve a választ: 

a. Városi tér létesítése hogyan hat ki a tér és környékének szélviszonyaira és 

légszennyezettségére? (5. fejezet) 

b. Van-e lehetőség egy városi téren a levegőminőség javítására? (6. fejezet) 

Az alkalmazott eszközök tekintetében, a Meroney (2004) által javasolt hibrid megközelítést 

alkalmaztam, azaz a CFD számítást és szélcsatorna kísérletet kombináltam. A kísérleteket a 

modellek ellenőrzésére használtam fel, a teljes 3D mezőben rendelkezésre álló CFD számítási 

eredményekből pedig a méréseknél jóval több információt nyertem ki.  

A dolgozatban a konzultációs alkalmazásra szánt MISKAM célszoftvert használtam. A 

szakirodalomban megfogalmazott részletesebb modell-ellenőrzési igényre reagálva, a COST 

732 kutatási akció egyik magyar tagjaként a modell megbízhatóságát az akcióban közzétett 

komplex tesztesetekkel ellenőriztem. (2. fejezet) 

A szakirodalomban viszonylag kevés kutató foglalkozott az épületek közötti, városi 

növényzetnek az áramlásra, valamint a szennyezőanyag-terjedésre kifejtett hatásával. A 

MISKAM modell beépített porózus növényzet-modellezési moduljának ellenőrzése is csak 

részben történt meg. Ezért felvettem a kapcsolatot a témában szélcsatorna mérést végző 

Christof Gromkével (Karlsruhei Egyetem, Hidromechanikai Intézet, Környezet- és 

Épületaerodinamikai Laboratórium) és az általa szélcsatornában mért teszteseketet a 

MISKAM modellel számítottam (3. fejezet). 
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2 Az alkalmazott CFD eszköz és ellenőrzése 

2.1 A MISKAM modell ismertetése 

A MISKAM mikroskálájú áramlási és terjedési modellt Joachim Eichhorn fejlesztette és 

fejleszti a mainzi Johannes Gutenberg Egyetemen, városi áramlások és szennyezőanyag-

terjedés modellezésére. A fejlesztés az 1980-as évek második felére nyúlik vissza (Eichhorn et 

al.,1988; Eichhorn, 1989). Az épületek az Arakawa-C típusú derékszögű háló kiblokkolásával 

modellezhetőek, azaz az épületgeometriát csak közelítjük a hálóval, és ferde felületek 

(oldalfalak vagy háztetők) lépcsőzetesek lesznek.  

A modell a Reynolds-átlagolt Navier-Stokes egyenletet oldja meg a derékszögű, változó 

osztásközű hálón. Az alkalmazott turbulencia-modell a K– modell Kato és Launder (1993) és 

López (2002) által módosított változata. Falfüggvény alkalmazásával a határréteg felbontása 

elkerülhető, a falfüggvény számításához a szilárd felszínek (talaj, épületfal, tető) különböző z0 

érdességi magasságát kell megadni. A szélmezőszámítás előtt a modellegyenletek egy 

dimenziós megoldásával a program atmoszférikus határréteget generál a beállított zref 

referenciamagasság, az abban érvényes uref  szélsebesség, a z0 felszíni érdességmagasság, és a 

szélirány ismeretében. Ez a profil szolgál belépő peremfeltételül. 

A szélsebesség- és turbulenciajellemzők numerikus megoldása után a szennyezőanyag-

terjedés számítását végezhetjük el, a Reynolds-átlagolt passzív skalár terjedési egyenlet 

megoldásával. Az NOx, PM10 vagy más szennyezőanyagot tehát a program passzív skalárként 

kezeli, nem számítja annak esetleges reakcióit, ülepedését, vagy visszakeveredését 

(reszuszpenzióját). A forráscellákban a Q forráserősség megadása szükséges.  

A modell 6-os verziójában jelent meg először az 5.02 verzióig használt elsőrendű egyoldali 

diszkretizációs séma helyett a MacCormack (1969) séma, amely a mozgásegyenlet megoldása 

során alkalmaz a modell, valamint a K turbulens kinetikus energia és annak disszipációjának 

diszkretizációjában használt MPDATA séma (Smolarkiewicz és Grabowski, 1989). Ez utóbbit 

a szennyezőanyag-terjedési egyenlet diszkretizációjára már a korábbi modellverziók is 

használták. Az új, nagyobb számításigényű sémák bevezetését az eddig alkalmazott sémák 

nagy numerikus diffúziója indokolta, és a személyi számítógépek növekvő teljesítménye tette 

lehetővé. A modell részletesebb leírása az M1. mellékletben található. 

A modell személyi számítógépen, egy processzoron futtatható, a futásidő hálómérettől 

függően néhány óra – néhány nap. A modell használata – a Lohmeyer Mérnökiroda által 

fejlesztett WinMISKAM grafikus pre- és posztprocesszáló felület segítségével – jóval 

egyszerűbb és gyorsabb, mint az általános célú CFD megoldók esetében. Az 13. ábra mutatja 

be az egyszerű épület-digitalizálási felületet beolvasott légifotó segítségével, az 14. ábra a 

számítás beindításához szükséges kevés paramétert mutatja. Ezzel lehetőség nyílik a szoftver 

szélesebb körű használatára a környezeti hatásvizsgálatokat készítő mérnökirodákban, a 

környezetvédelmi szaktervezők körében, illetve a környezetvédelmi felügyelőségeken. Az 

eszköz alkalmazása jelentős lépés lehet abba az irányba, hogy a városklimatológiai 

szempontok már a tervezési /engedélyezési fázisban érvényesüljenek.  
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A szakirodalomban számos publikációban találunk példát a MISKAM modell alkalmazására 

(Lohmeyer et al., 2002; Lajos et al., 2003; Balczó et al., 2005; Dixon et al., 2006; Benson et 

al., 2008; Donnelly et al., 2009; Flassak és Blessing, 2009; Ziehn és Tomlin, 2009; Balczó et 

al., 2011). Esettanulmányok mellett a MISKAM modell által generált szélmezőt gyakran 

alkalmazták más terjedési modellek szélmező és turbulencia bemeneteként (Stern és 

Yamartino, 2001; Dixon és Tomlin, 2007; Leuzzi et al., 2010; Baumann Stanzer és Piringer, 

2011;  Letzel et al., 2012). 

 

 

13. ábra. A WinMISKAM hálószerkesztő felület 

 

14. ábra. A MISKAM modell futtatásához szükséges paraméterek  
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A modell legújabb, 6. verziójának leírását Eichhorn és Kniffka (2010) valamint Eichhorn 

(2011) közli. A modell megbízhatóságát számos szélcsatornában mért teszteset segítségével 

ellenőrizték. A VDI 3783/9 irányelv (VDI, 2005) a CEDVAL adatbázis teszteseteivel (Leitl, 

2000) történő ellenőrzését írja elő, ennek eredményeit Eichhorn és Kniffka (2010) ismerteti. A 

vizsgált geometriák a következőek: egyszerű 2D hasáb alakú épület, kockaépület, 3D 

hasábépület és sok azonos magasságú épület szabályos elrendezésben. 

Ketzel et al. (2000) egy vonalforrást határoló egyszerű utcaköz szél alatti oldalán 

szélcsatornában mért szennyező-koncentrációkat hasonlította össze a MISKAM korai verziói 

(1.1 és 3.6) által számított szennyezőanyag-koncentrációkkal. Bár a dán OSPM (Operational 

Street Pollution Model) Gauss-modellnél (Berkowicz, 2000) jobb egyezést ér el a MISKAM 

modell, az egyes korai verziók közötti különbségek illetve a számítási háló különbségei nem 

kívánt nagyságú eltérést okoztak a szennyező-koncentrációban.  

Sahm et al. (2002) és Ketzel et al. (2002b) a TRAPOS (Optimisation of Modelling Methods 

for Traffic Pollution in Streets) kutatói együttműködés keretében több CFD modell, köztük a 

MISKAM számítási eredményeit hasonlította szélcsatorna mérési eredményekhez egyszerű 

2D utcaköz, kocka valamint egy belvárosi komplex városgeometria (a Göttinger Strasse és 

környéke Hannoverben) esetén. Megállapították, hogy az egyes CFD modellek eredményei 

között jelentős, akár 2–7-szeres eltérés van, aminek egyik oka a falfüggvények eltérő 

implementációja lehet. A szerzők hiányolták a mikroskálájú áramlási és terjedésmodellek 

esetében hiányzó egységes modell-ellenőrzési metodikát. 

Ezen hiány pótlását a COST 732 kutatási program (ún. „akció”) (Schatzmann et al., 2010) 

végezte el. Az akció neve: „Quality Assurance and Improvement of Micro-Scale 

Meteorological Models” (Mikroskálájú meterológiai modellek minőségbiztosítása és 

fejlesztése). Az akció keretében modellellenőrzési útmutatót (Britter és Schatzmann, 2007a), 

numerikus modellezési útmutatót (Franke et al., 2007) dolgoztak ki és publikáltak. 

Olesen et al. (2009) a Thompson-féle (Thompson, 1993) egyedülálló épület- és kémény 

körüli áramlás és szennyezőanyag-terjedés szélcsatorna mérési eredményeihez hasonlította 

MISKAM számítások eredményeit, valamint a Gauss-modellen alapuló OML és AERMOD 

modellek eredményeit. Az OML modell dán fejlesztésű, és hatóságilag ajánlott szoftver, 

amely domborzat és fotokémiai reakciók kezelésére is alkalmas. Az AERMOD modell 

(Cimorelli et al., 2005) az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége álltal elfogadott 

Gauss-alapú terjedési modell, amelyet domborzat feletti, városi terjedés vizsgálatára is 

felkészítettek, ezen kívül száraz és nedves ülepedést is képes számolni.  Olesen et al. (2009) 

megállapította, hogy az utóbbi szoftvereknél lényegesen jobb egyezést ad a MISKAM modell 

ezekben a tesztesetekben. Ugyanezt állapította meg Flassak et al. (2010) más Gauss 

modellekkel történő összehasonlítás során. 

A modellellenőrzéshez felhasználható helyszíni mérésekre illetve szélcsatorna mérésekre is 

igaz, hogy nem minden esetben megfelelően dokumentáltak, a mérési eredmények nem 

mindig reprezentatívak, a modellezett határréteg nem megfelelő, vagy a peremfeltételeket nem 

mérték megfelelően, és nem adnak meg mérési bizonytalanságot az adatokhoz. 

Általánosságban elmondható, hogy a tesztesetekkel szembeni magas követelmények miatt 

csak néhány adatbázis tekinthető megfelelőnek modellellenőrzési célra. 
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A COST 732 kutatási akció ilyen tesztesetekkel gyarapította a szakirodalmat. A MUST (Mock 

Urban Setting Test – városutánzó elrendezés vizsgálata) szélcsatornában mért tesztesethez a 

MISKAM ellenőrzését a 2.3. fejezetben mutatom be. Szintén a COST 732 akciónak 

köszönhető az Oklahoma City (OKC), másnéven Joint Urban 2003 teszteset, amelynek 

MISKAM eredményeit szintén kivonatosan ismertetem az 5.3. fejezetben. 

A modell képes az épületeken kívül a városi vegetáció áramlásra kifejtett hatásának  a 

figyelembevételére. Az alkalmazott növényzetmodell részletesebb bemutatása megtalálható 

Ries és Eichhorn (2001) cikkében, azonban ebben csak a szélmezőre kifejtett hatás 

ellenőrzését mutatják be, és nem a K–, hanem egy diagnosztikus turbulencia modellel. A 

növényzet-modell teljes értékű ellenőrzését – mind a szélmezőre, mind a szennyezőanyag-

terjedésre gyakorolt hatás tekintetében és K– turbulencia modellel – a 3. fejezetben fogom 

ismertetni. Az ellenőrzés során a modell jóságának, teljesítményének értékelésére a 

szakirodalomból ismert, illetve a COST 732 akcióban alkalmazott mérőszámokat használtam, 

amelyeket az M2. mellékletben mutatok be. 

2.2 A MISKAM modell ellenőrzése 

A következőkben ismertetem a MISKAM modell ellenőrzésében elért eredményeimet, 

amelyek jelzik a modell alkalmazhatóságának határait. Ezek ismerete szükséges a 

későbbiekben elvégzendő, városi terek átszellőzését és légszennyezettségét célzó 

vizsgálatokhoz. A korábbi vizsgálatok (lásd 2.1. fejezet) – egyedülálló épület körüli 

szennyezőanyag-terjedés kivételével – nem vizsgálták a modellt épületek közötti 

szennyezőanyag-terjedés tekintetében, ezért ezt a hiányosságot pótoltam. 

2.2.1 A Mock Urban Setting Test (MUST) 

Az egyesült államokbeli Utah államban végzett helyszíni mérésben (Yee and Biltoft, 2004) 

120 szabványos szállítási konténert (H × Sz × M: 12,2 × 2,42 × 2,54 m) rendeztek el sík 

területen egy szabályos derékszögű háló csomópontjaiban, és szélsebesség- valamint nyomgáz 

terjedési méréseket végeztek a területen. A mérést megismételték 1:75 léptékben, 

szélcsatornában is a hamburgi egyetemen (Leitl et al., 2007) 0° és –45° széliránynál is (a 

konténerek hossztengelyére merőleges és átlós széliránynál). A szélmező függőleges profiljait 

mérték a konténerek között számos pontban, valamint több (0,9–5,1 m közötti) magasságban a 

szélsebesség-komponensek vízszintes, finom és durva derékszögháló menti eloszlását is 

mérték. Szélirányonként több mint 1700 pontban állnak rendelkezésre a szélsebesség 

komponens átlagok, valamint szórások.  

45°-os széliránynál az első konténersor balról második konténere mögött a felszínen 

elhelyezett folyamatos kibocsátású nyomgáz forrás okozta talajközeli (h = 1,28 m) 

koncentráció-eloszlást is meghatározták, 256 mérési pontban. 

A vizsgált terület általam készített egyik MISKAM számítási hálóját a 15. ábra mutatja. 

Mivel a helyszíni és ezt reprodukáló szélcsatorna mérés során a konténerek nem tökéletesen 

illeszkedtek a szabályos négyszöghálóra, a MISKAM hálón a konténerek helye kb. max. 
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0,2 m-rel eltért a mért geometriától. A talaj érdességi magassága z0 = 0,017 m (sík füves 

felszín), a konténerfalak érdességi magassága 2 mm. A nyomgáz forrás impulzus nélküli 

passzív skalár forrás. A koncentrációérték dimenziótlanítására, a c
*
 dimenziótlan koncentráció 

meghatározására a c
*
 = c uref  h

2 
/ Q, összefüggést használtuk, ahol c a mért/számított 

koncentráció, h a konténermagasság és Q [kg/s] a forráserősség, uref a zavartalan áramlás (a 

belépő sebességprofil) szélsebessége a zref referencia-magasságban. (Mivel a 

koordinátarendszer x tengelye a belépő szélprofil irányával párhuzamos, ezért uref a 

sebességvektor abszolút értékével egyezik meg.)  

A sebesség-komponenseket és a K turbulens kinetikus energiát szokás szerint az uref 

referenciasebességgel dimenziótlanítottam. 

A számítást valós léptéken (valóságos Reynolds-számon) futtattam, noha a szélcsatorna 

mérés Reynolds-száma az 1:75 modellépték miatt jóval kisebb. Azonban szögletes épületek 

esetén, Re > 10
4
 Reynolds-szám tartományban a szakirodalom megállapította, hogy az áramlás 

Reynolds-szám független (Okada és Ha, 1994; Richardson és Surry, 1994). Ezt a MUST 

szélcsatorna-modellkísérletben egyébként méréssel is ellenőrizték, a szélsebességet addig 

növelték, amíg a vizsgált mennyiség dimenziótlanított értéke (például a modell egy adott 

pontján a c
*
 dimenziótlan koncentráció) nem állandósul.  Íves felületű épületek esetén a fenti 

megállapítás nem feltétlenül érvényes, ezekben az esetbekben az íves felületet szélcsatornában 

érdesíteni szükséges, hogy ezzel a határréteg turbulens átcsapását érjük el a valóságosnál 

alacsonyabb Reynolds-számon, ezzel közelítve a nagyobb Reynolds-számon várható 

határréteget, amely az épület körüli áramlás jellegét meghatározza.  

Valós Re-számú helyszíni mérést és modell Re-számú szélcsatorna mérést szennyezőanyag-

terjedés szempontjából Macdonald et al. (1998), Mavriodis et al. (2003), Klein et al. (2011) 

hasonlított össze. Megállapították, hogy az átlag koncentrációt és a koncentráció-ingadozást 

(szórást) a szélcsatorna jól modellezi, számottevő eltérés csak a maximum illetve minimum 

koncentrációk értékében volt tapasztalható. Ezért a valós Reynolds-számon történő CFD 

számítást a MUST esetben is elfogadhatjuk. 

 

 

15. ábra. A MUST teszteset finom számítási hálója 
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A számítások során különböző hálófelbontást és különböző diszkretizációs sémákat 

alkalmaztam. A 2. táblázat ad áttekintést az elvégzett futtatásokról. A cellaméret a vizsgált 

tartományon belül (a konténerek között) mindig azonos, a peremek közelében ritkább volt.  

Az 1-es és 2-es számításban a hálófelbontás hatását, a 2-es és 3-asban a diszkretizációs 

sémák hatását vizsgáltam. Az 5.01-es változatban elsőrendű egyoldali, míg a 6-os (6 beta 3) 

változat esetében magasabb rendű séma volt bekapcsolva a szélmező számítás során, a 

terjedésszámításnál szintén mindkét sémát teszteltem. Az első futtatások elvégzése során 

kiderült, hogy a MISKAM modell a szélcsatorna kísérlet során, referencia magasságon mért 

referenciasebesség és a kísérletileg meghatározott z0 érdességi magasság (uref = 1 m/s, 

zref = 7,29 m, z0 = 0,01 m) megadásakor túl alacsony belépő turbulens kinetikus energia profilt 

generált. Ezért a 4. számításban megnöveltem a belépő profil z0 értékét 0,075-re. Így, ahogy az 

16. ábra jobb oldalán látható, jól illeszkedik a számítás K profilja a szélcsatornában mérttel. A 

számítások többi peremfeltétele nem változtatható, ezeket az M1. melléklet mutatja be. 

2. táblázat. A MUST futtatások áttekintése 

Szélmező számítás (0° és –45°)   Terjedésszámítás (csak –45°) 

Sorsz. Verzió Háló Felbontás Megjegyzés  Sorsz. Megjegyzés 

1 5.01 durva 1,3 millió,  

110, 5m  

elsőrendű egyoldali 

séma 

 1 elsőrendű egyoldali séma 

2 5.01 finom 4,8 millió, 

0,50,50,5m  

elsőrendű egyoldali   2a elsőrendű egyoldali séma 

   séma  2b MPDATA, 2 lépés 

3 6 beta 3 finom 4,8 millió, 

0,50,50,5m  

MacCormack/MPDATA 

séma 

 3a elsőrendű egyoldali séma 

    3b MPDATA, 2 lépés 

4 6 beta 3 finom 4,8 millió, 

0,50,50,5m 

MacCormack/MPDATA 

módosított belépő profil 

 4 MPDATA, 2 lépés 

 

 

16. ábra. Belépő peremfeltételek a MUST teszteset számításában 

2.2.2 A szélmező elemzése 

A számított szélmező és a turbulens kinetikus energia kiértékelése azért fontos, mert ez 

határozza meg a szennyezőanyag-terjedést is. Első lépésben kvalitatív összehasonlítást 
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végeztem egyes függőleges szélsebességprofilok ábrázolásával (17. ábra).  

A megfúvási szélirányba eső u komponens esetében a számítás jól követi a mérést, 

különösen a talajtól távoli pontokban. A konténerek tetőszintje alatti magasságban már 

jelentősebb, u/uref  = 0,1–0,2 nagyságú eltérést is tapasztalhatunk, például alulbecslést a 

konténerek mögötti leválási zónában. A függőleges w sebességkomponenst – amelynek értéke 

a konténerek környezetében tér el a nullától – viszont a számítások jelentősen alulbecslik. Az 

egyes számítások közül a (3) adja a méréshez legközelebbi eredményt. A sémák hatása az 

átlag sebességprofilokra nem jelentős (a 2. és 3 számítás nem sokban tér el) azonban a durva 

háló (1. számítás) lényegesen rosszabb eredményt adott, mint a finom felbontásúak. 

A 3. számítás változóinak x–y diagramjai (18. ábra) megerősítik a fenti észrevételeket: míg 

a fő áramlási irányban, főleg a nagyobb szélsebességértéknél a 45°-os egyenesen fekszenek az 

értékek, a v sebességkomponens és a K turbulens kinetikus energia alulbecsült. Hasonló 

alulbecslés figyelhető meg az itt nem ábrázolt w sebességkomponens diagramjában is.  

 

 

17. ábra. Fent: Jellegzetes szélsebesség profilok 0° széliránynál: egy konténer mögött az első sorban (3) és a 

konténerek közötti hosszirányú „utcán” (5). Lent: sebességprofilok –45°-nál: konténerek között (3) és mögött (9). 

Megjegyzendő, hogy a konténerek tetőszintje z/zref  = 0,35 magasságban van  
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18. ábra. x-y diagramos összehasonlítás: (3) számítás, –45°szélirány, u, v és K változók esetén 

2.2.3 A koncentrációmező elemzése 

A –45°-os széliránynál mért koncentrációmezőt jeleníti meg a 19. ábra. A felső sor ábráin a 

mérési eredményekből interpolált koncentráció-eloszlás kontúrjait fekete vonalakkal és fekete 

alapú fehér címkékkel jelöltük. Színes kitöltéssel és fehér kontúrral a bal oldalon a 2b, a jobb 

oldalon a 4. számítást jelenítjük meg. A jobb oldali számítás (MISKAM 6 beta 3 finom hálón, 

fejlettebb numerikus sémával) helyesen jeleníti meg a csóva megfúvási széliránytól való eltérő  

 

 

19. ábra. c* koncentráció eloszlások –45° széliránynál 1,28 m (0,5 h) magasságban. MISKAM 5.01 (2b) és 6 

beta 3 esetén (4).  Fekete pontok a mérési pontokat jelölik, vastag fekete vonal és fekete alapon fehér címkék a 

mért koncentrációeloszlás-kontúrokat. Alul: a felső ábrákon szaggatott fekete vonallal jelölt x = áll. egyenesek 

mentén mért koncentráció profilok a 2a–4 számításokban (y a másik vízszintes térkoordináta)  
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20. ábra. A q találati arányok a MUST esetben: 0° (bal oldal) és –45° széliránynál (jobb oldal), a három 

szélsebesség-komponensre, turbulens kinetikus energiára és a c* koncentrációra 

irányát. 2b esetén az irány nem egyezik tökéletesen, továbbá a csóva sokkal hosszabb és 

keskenyebb, mint a mérésben, a csóva tengelyében a koncentráció túlbecsült. Ez, bár kisebb 

mértékben, a 4. számításra is igaz, tehát a csóva oldalirányú diszperzióját valamennyi számítás 

alulbecsüli.  

A 19. ábra alsó sorában valamennyi terjedési számítás eredménye látható a forrástól több 

távolságban vett vízszintes metszetekben. A fenti megállapítást ezek az ábrák is megerősítik. 

Ezen kívül érdekes megfigyelni, hogy azonos szélmezőből az elsőrendű sémával számolt 

terjedési eredmény (2a és 3a) jobb, mint a fejlettebb MPDATA sémával számított (2b és 3b). 

Ennek magyarázata az elsőrendű séma nagyobb numerikus diffúziója, amely oldalirányban 

jobban „szétkeni” a szennyező anyagot, így a csóvát szélesíti, a méréstől való eltérést 

csökkenti. 

A számítások további kiértékelését mérőszámok segítségével végezzük (lásd M2. melléklet). 

A q találati arányok valamennyi számításban, az összes változóra a 20. ábrán láthatóak, bal 

oldalt a 0°-os, jobb oldalt a –45°os széliránynál. A találati arány számításánál a megengedett 

relatív eltérés +/– 25%, a megengedett abszolút eltérés változónként a mérési 

bizonytalansággal egyezik meg (u esetén 0,008; v és w esetén 0,007; K esetén 0,005; c
*
 esetén 

0,003). A 20. ábrán a 66%-os találati arányt feltüntetjük, amely például a VDI 3783/12 

szabvány teszteseteiben elfogadási kritérium, megjegyezve, hogy nem lehet tetszőleges 

tesztesetre azonos elfogadási kritériumot meghatározni, hiszen azonos modell különböző 

tesztesetekben és különböző mérési ponthalmazok esetén különböző találati arányt 

eredményez. 

A sebesség és turbulencia változók találati arányai eltérőek, a fő áramlási irányba eső u 

komponensé a legjobb, a keresztirányú és függőleges komponenseké gyengébb. Elsősorban a 

–45°széliránynál (ahol a számítási háló és az áramlási irány nem párhuzamos) láthatjuk a 

hálósűrítés és a fejlettebb sémák pozitív hatását. A 4. számítás (illesztett belépő turbulencia 

profillal) mindenütt javulást okoz.  

A koncentrációmezőről korábban tett megfigyelések a találati arányokban is tükröződnek 

(2a nagyobb, mint 2b, 3a nagyobb, mint 3b. Valamennyi változó közül a koncentrációra 

kaptunk 66% feletti eredményt. (3a, 3b, 4). 



36 

 

21. ábra. Balra: A (4) számításban számított és mért koncentrációk összehasonlítása –45° széliránynál 

(MISKAM 6 beta 3, finom háló, módosított belépő profil). Középen és jobbra: a lineáris (FB dimenziótlan 

középeltérés, NMSE dimenziótlan négyzetes középhiba) és logaritmikus (MG mértani középeltérés, VG mértani 

szórás) mérőszámok az (1)–(4) számításokban. A mérőszámok COST 732 kutatási akcióban használt elfogadási 

tartományát a szaggatott vonalak és zöld szín jelzi 

A koncentrációra, mint 0-nál nagyobb pozitív skalárra a többi ismertetett mérőszámot is 

alkalmazhatjuk (21. ábra). A lineáris mérőszámok (FB dimenziótlan középeltérés, NMSE 

dimenziótlan négyzetes középhiba) diagramjában a (3a, 3b, 4) számítási esetek esnek 

legközelebb az ideális (0; 0) ponthoz. 

2.2.4 A MUST modellellenőrzés összefoglalása 

Összefoglalva a MUST teszteset tapasztalatait, megállapíthatjuk: 

 A modell jól számítja az áramlást meghatározó alapvető struktúrákat, például a ferde 

megfúvásnál létrejövő csatornahatást (19. ábra). 

 A függőleges és keresztirányú sebességkomponenseket alulbecsli. 

 Ennek következtében a pontforrásból távozó szennyezőcsóva a valóságosnál 

keskenyebb és hosszabb. 

 A fejlettebb sémák alkalmazása javítja a szélmező- és terjedésszámítási eredményeket. 

 A szennyezőanyag-terjedés számítása során az elsőrendű séma numerikus diffúziója 

részben kompenzálja a szélmező-számítás hibáját, fokozza a keresztirányú terjedést. 

 A belépő sebességprofil minősége jelentősen befolyásolja a szélmező- és mérsékelten a 

terjedésszámítási eredményeket, az illesztett és nem illesztett turbulencia-profil  

3–10%-os találati arányjavulást okoz a szélsebesség-komponenseknél, 2%-ost a 

koncentrációmezőben.  

A COST 732 kutatási akció lehetőséget kínált más, Európában használt mikroskálájú áramlási, 

és terjedési modellekkel való összevetésre is, amit a 22. ábra mutat (lásd még Franke et al., 

2008). A MISKAM modell az új sémák alkalmazásával átlag feletti, 66%-ot meghaladó 

találati arányt ért el, ezzel a kor színvonalának megfelelő eszköznek tekinthető, felhasználása 

célszerű a városi terek átszellőzésének és levegőminőségének vizsgálatában. 
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A 66%-os találati arány azt jelenti, hogy a vizsgált mérési pontok 2/3-ában a modellszámítás a 

valódi érték +/– 25%-os tartományán belülre esik. Ez nem elhanyagolható eltérés, de 

MISKAM terjedésszámítások alapján sokszor az éves átlagkoncentrációt akarjuk 

meghatározni, a 8, 16 vagy 36 széliránynál kapott koncentrációkat kell ez esetben – az éves 

szélirány- és szélsebesség-gyakorisággal súlyozva – átlagolnunk. Az átlagolás csökkenti a 

mérési hibát. Amennyiben a különböző szélirányoknál végzett szimulációkat egymástól 

függetlennek tekintjük, az átlagolt érték hibája az egyedi érték hibájából számítható: 

 %25.6
16

%25


n
átlag


  (1) 

Tehát az éves átlagkoncentráció előrejelzésében a 66% találati aránynál a mérési pontok 2/3-a 

a 6.25% hibahatáron belül várható, amely számos környezetvédelmi – ipari alkalmazásban 

már megfelelő. 

Természetesen a fenti éves-átlagkoncntráció hibahatár csak abban az esetben érvényes, ha a 

modell bármely vizsgált geometriánál ugyanilyen találati arányt ér el. A COST 732 

együttműködésben és saját vizsgálataimban is beigazolódott, hogy ez nem így van (lásd 

később az 5. táblázatot a 3.2.5 alfejezetben, és a 44. ábrát a 4.2 alfejezetben). A geometria 

és az áramlási mező komplexitása, sőt a mérési pontok kiválasztása is befolyásolja a találati 

arány értékét.  

 

 

22. ábra. Koncentráció találati arányok a MUST esetre, –45°széliránynál. A x tengelyen látható, 1–4. és 7–18. 

sorszámú szimulációk más, COST 732-ben tesztelt CFD modellekkel készültek, amelyeket nem nevesítettek 
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3 Növényzet hatásának numerikus modellezése  

3.1 Növényzet áramlási hatásának modellezése a MISKAM 

modellben 

A növényzet (törzsek, ágak és lombozat) Green (1992) parametrizációja szerint az áramlás 

átlagsebességét csökkenti, az áramlás turbulens jellegét módosítja, hiszen a növényzet 

„feldarabolja” a szabad határréteg áramlás nagyobb örvénystruktúráit (turbulencia csökkenés), 

ugyanakkor az ágakról leváló örvények révén kisebb skálájú turbulenciát generál (turbulencia 

növekedés). A MISKAM modell az előbbit a Reynolds átlagolt mozgásegyenletben, az utóbbit 

a K és ε egyenletben veszi figyelembe, az egyenletmódosításokat az M3. mellékletben 

részletesen ismertetjük.  

Az egységnyi lombkorona-térfogatra vonatkozó Fveg,x x irányú erőt a következőképpen 

definiáljuk: 

  vubcF dxveg 0,   (2) 

ahol ρ – levegő sűrűsége;  

cd0 – levélfelület ellenállás-tényező egységnyi levélfelületre vonatkoztatva. Gross (1993) 0,05 

és 0,55 közötti értéket említ, amely Reynolds-szám-hatás miatt kis szélsebességnél nagyobb. 

Emellett megfigyelhető, hogy nagyobb szélsebességeknél a levelek szélbe állnak, emiatt 

légellenállásuk kisebb. A MISKAM modellben cd0 értéke 0,2. Su et al. (1998) 0,15-ös értéket 

használ LES számításában. 

b – levélfelület-sűrűség (Leaf Area Density, LAD), amely az egységnyi lombkorona-

térfogatban található teljes levélfelületet jelenti: 

  









3

2

m

m

V

A
b

cella

levél  (3) 

ahol Alevél – levélfelület (a levelek egy oldalát számítjuk csak); Vcella - cellatérfogat.  

Mivel a MISKAM számításokban a cellák mérete 1–2 m körüli, ezért a egy adott cellát 

vagy teljesen kitölt a növényzet, vagy egyáltalán nem tartalmaz növényzetet. Előbbi esetben a 

cellához az adott fafaj irodalmi adatokból rendelkezésre álló átlagos b levélfelület-sűrűség 

értékét rendeljük, utóbbi esetben pedig 0-t. 

Irodalmi adatok szerint (Gross, 1993; Larcher, 2001) b átlagos értéke a lombkoronában 0,5 

és 1,6 között változik erdőkben. Tűlevelűek általában nagyobb levélfelület-sűrűségűek. 

Bokros, bozótos területen, sövényekben a LAD értéke 1,7–3,3 közötti. A levélfelület-sűrűség 

eloszlása a magassággal nem egyenletes, és lombos és tűlevelű fák között különbséget mutat 

(23. ábra).  

Az eredeti mozgásegyenlet tehát a MISKAM modellben az (1) taggal egészül ki. A K és  

egyenleteket kiegészítő, növényzet hatását figyelembe vevő további tagokat az M3. melléklet 

ismerteti. 
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23. ábra.  A levélfelület-sűrűség (LAD) függőleges eloszlása lombhullató és tűlevelű fáknál 

3.2 A CODASC teszteset modellezése 

3.2.1 A vizsgált utcaköz peremfeltételei, a hozzááramlás  

A szélcsatorna modell, amelyhez számítási eredményeinket hasonlítjuk, M = 1:150 léptékű,  

(Gromke et al., 2007), téglatest alakú,  a szélesség/magasság arány w/h = 1  és az 

épülethossz/magasság  arány l/h = 10 (24. ábra). A lombkorona zóna az utcaköz közepén 

1/3 h és h magasság között helyezkedik el, hasáb alakú. 

A szélcsatorna vizsgálatot két széliránynál végezték el, az utcaközre merőleges, valamint 

ferde (45°) megfúvási iránynál. Merőleges megfúvási iránynál mérték az utcaköz függőleges 

középsíkjában (pontosabban a középsíktól csekély 0,5 h távolságban lévő eltolt síkban) a 

szélsebesség eloszlását lézer-Doppler anemométerrel (LDV). A rendszer az u és w (a 

megfúvási iránnyal párhuzamos és a függőleges) sebesség-komponenseket határozta meg. 

Ezen kívül mindkét széliránynál mérték az utcaköz alján 4 sávban végigfutó 

nyomgázforrásból kilépő nyomgáz koncentrációját az utcaközt határoló két épület utcaköz felé 

eső felületén, oldalanként 98 mérési pontban. A koncentráció-mérési pontokat szürke gömbök 

jelölik a 24. ábrán. 

 

 

24. ábra. A vizsgált utcaköz méretei 
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A MISKAM CFD számítások valós léptékűek, h = 18 m épületmagassággal. A z0 érdességi 

magasság 0,1 m a felszínen, és 0,01 m a falakon. A számítási tartomány nagysága 

500 × 300 × 300 m, amely megfelel a Franke et al. (2007) által adott ajánlásnak, azaz 10 h az 

épületek előtti, 15 h az épületek mögötti és 15 h az épületek feletti távolság a peremektől. Az 

oldalirányú 300 m szélesség a zárt mérőterű határréteg szélcsatorna szélességéből adódik. Az 

áramlási keresztmetszet blokkolási aránya (az épületek áramlásra merőleges vetületének és a 

teljes áramlási keresztmetszetnek az aránya) 3,5%. 

A belépő sebességprofil logaritmikus, ezt a MISKAM modell generálja a számítást 

megelőző egy dimenziós szimulációban. A MUST számításokban szerzett tapasztalatok 

alapján a z0 paraméter változtatásával a szélcsatornában mért sebességprofilhoz hasonló profilt 

állítottam be. Az uref  referencia-sebesség 18 m magasságban 4,75 m/s, az érdességi magasság 

z0 = 0,1 m (25. ábra). A számított x irányú dimenziótlan sebességingadozást (szórást) az 

alábbi összefüggéssel határoztuk meg: 

  
refref

u
du

u

K

u

3

2




  (4) 

ahol u  az u sebességkomponens szórása. 

 

 

25. ábra. Az uref referenciasebességgel dimenziótlanított u sebesség, illetve az u d dimenziótlan 

sebességingadozás belépő profiljainak összehasonlítása 

Megállapíthatjuk, hogy a MISKAM számítás belépő átlagsebesség-profilja tökéletesen 

egyezik a méréssel. A számított dimenziótlan sebességingadozások nagysága 2,5–3 h 

magasságban egyezik, de alul, 1 h magasság alatt mintegy 25%-kal alulbecsüli a mérést. Ez az 

eltérés egy sík felszín feletti szennyezőanyag-terjedést ugyan jelentősen befolyásolna, a kisebb 

sebességingadozás kisebb mértékű keveredést okoz, ezért a képződő szennyezőcsóva 

keskenyebb lenne. Az utcaközön belüli sebességmezőre azonban a belépő 

sebességingadozásoknak korlátozott a kihatása, az utcaköz turbulenciaviszonyait ugyanis 
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elsősorban a környező épületek leválási buborékai határozzák meg, így a tapasztalt eltérés 

elfogadható. 

Valamennyi más peremfeltétel a MISKAM modell beállított (és nem módosítható) 

peremfeltétele, amely az M1. melékletben megtalálható. A szennyező források térfogati 

források, amelyek a legalsó cellarétegben helyezkednek el, a szélcsatorna modellhez 

hasonlóan négy sávban (24. ábra), kibocsátásuk a vonalak mentén egyenletes (Q/L = állandó). 

3.2.2 A növényzet nyomásveszteségi tényezőjének és levélfelület-sűrűségének 

kapcsolata 

A szélcsatorna kísérletben Gromke (2008) a lombkoronát porózus térfogattal modellezte. 

amelynek áramlásra gyakorolt hatását, az áramlást áteresztő képességét a λ [Pa/Pa/m] 

nyomásveszteségi tényező írja le, amely az l vastagságú porózus zóna két oldalán fellépő pstat 

nyomáskülönbség és az áramlás pdyn dinamikus nyomásának, valamint a zóna l vastagságának 

hányadosa: 
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  (5) 

ahol a levegő sűrűsége, |v| a sebességvektor nagysága. 

Ennek segítségével kifejezve a porózus zónán keletkező F ellenálláserő x irányú komponense: 

    vuF xveg
2

1
,

 (6) 

A (2) egyenletben megfogalmazott, a modellezésben felhasznált kifejezést ezzel egyenlővé 

téve, az alábbi összefüggést kapjuk: 

  bcd  02  (7) 

A modellezés során beállítandó b levélfelület-sűrűség tehát meghatározható a szélcsatorna 

kísérletből ismert nyomásveszteségi tényezőből. Azonban a számítást teljes léptékben, a 

kísérletet pedig nyilvánvalóan modell léptékben végezzük, amelyek között a két esetben az 

azonos nyomástényező teremt kapcsolatot:  
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amelyből az  M = lmodell (lvalós lépték)
–1 

= 1:150 modelléptékkel 

  
ellléptékvalós M mod   (9) 

A (7) és (9) egyenletből, és a szélcsatorna kísérletből ismert nyomásveszteségi tényezőkből a 

MISKAM számításban beállítandó b levélfelület-sűrűség meghatározható:   
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A 3. táblázat tartalmazza a számítási programot. Az 1. eset a referencia eset, növényzet 

nélküli üres utcaköz, amelyhez hasonlítjuk a 4–6. eseteket, amelyeknél különböző sűrűségű 

növényzet esetén szélcsatorna mérési adat áll rendelkezésre. Ezek mellett kisebb lombkorona-

sűrűséget is modelleztünk a 2–3. esetben. 

3. táblázat. A vizsgált esetek növényzeti paraméterei: nyomástényező  

modell- és valós léptékben, levélfelület-sűrűség valós léptékben 

eset növényzet sűrűsége λmodell λvalós b (LAD) 

  [Pa m
-1

] [Pa m
-1

] [m
2
 m

-3
] 

1 nincs 0 0 0 

2 legkisebb - 0,1 0,25 

3 kisebb - 0,3 0,75 

4 kicsi 80 0,53 1,33 

5 közepes 200 1,33 3,33 

6 nagy 250 1,67 4,17 

     

3.2.3 Hálófüggetlenségi vizsgálat 

Öt különböző hálón végeztem el a referencia eset számítását a megoldás hálófüggetlenségének 

vizsgálatára. A hálók jellemzőit az 4. táblázat foglalja össze. A legfinomabb hálót csak 

félmodellként tudtam elkészíteni, mert a MISKAM, 32 bites program lévén, maximálisan kb. 

6 milliós cellaszámú hálót képes kezelni. A futtatások ideje a legsűrűbb háló esetén kb. 2-3 

nap volt 2.4 GHz-es Intel Core2 Duo processzoros PC-n, 2 GB memóriaigény mellett. 

A lefutatott számítások erős hálófüggőséget mutatnak. Így például az utcaköz 

középsíkjában az épületek feletti leválási buborékot, és az épület előtti leválási buborékot csak 

a finom hálón végzett futtatások képesek megjeleníteni, de még akkor sem megfelelő 

nagyságban (26. ábra). Az előbbi említett leválási buborék pedig kihatással van az utcaköz-

örvény méretére is. 

A hálófüggés számszerűsítésére a számított és mért c
*
 dimenziótlan szennyezőanyag-

koncentrációk négyzetes középhibáját (NRMSE) ábrázoltuk a cellaszám függvényében: 

4. táblázat. A hálófüggetlenségi vizsgálatban alkalmazott hálók 

Sorsz. Háló legkisebb cellaméret 

az épületek éleinél 

átlagos cellaméret 

az utcaközben 

cellaszám 

irányonként  

x y z 

teljes cellaszám 

[millió] 

x y z [m] 

1 durva 1/1/1 1/1/1 142/240/67 2,3 

2 közepes 0,5/0,5/0,5 0,5/1,5/0,5 195/234/86 3,9 

3 finom 0,2/0,2/0,2 0,5/1,3/0,5 221/249/98 5,4 

4 finomabb 0,1/0,2/0,1 0,5/1,3/0,5 232/249/100 5,8 

5 legfinomabb* 0,1/0,1/0,1 0,4/1/0,4 250/154/137 5,3* (10,6) 

*szimmetriasíkban megosztott félmodell, ezért az egyenértékű cellaszám a félmodell cellaszámának duplája 
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ahol Q/L a vonalforrás egységnyi hosszra eső tömegárama.  

A 27. ábrán a négyzetes középhibát a számítási háló cellaszáma függvényében ábrázolva 

megállapítható, hogy kb. 5 millió cella számítási hálóméret felett az NRMSE állandósul, így a 

további számításokban elégséges a 4. számú számítási hálót használni. 

 

 

26. ábra. Áramvonalak a referencia (növényzet nélküli) utcaköz középső keresztmetszetében, a szimmetriasíktól 

0,5 h távolságban, az utcaköz tengelyére merőleges megfúvási iránynál. (a) szélcsatorna mérés (Gromke, 2008); 

(b) – (d) számítás három különböző felbontású hálóval 

 

27. ábra. Az utcaköz oldalfalain számított koncentráció négyzetes középhibája a cellaszám függvényében 
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3.2.4 Növényzet hatása az áramlási mezőre 

A CODASC adatbázisban az utcaköz megközelítőleg középmetszetében az y/h = 0,5 síkban áll 

rendelkezésünkre szélsebesség-megoszlás. A 28. ábra bal oldali hasábjában a 

referenciaesetben és alatta nagy levélfelület sűrűségnél láthatjuk a w függőleges 

sebességkomponens megoszlását az utcaközben. Jobb oldalt a megfelelő MISKAM számítási 

eredményeket mutatom be. A növényzet (lombkorona) helyét) téglalap jelöli. A referencia eset 

kivételével a szélcsatorna mérés során nem lehetett a lombkoronán belül sebességmérést 

végezni, ezért a 28. ábrán a növényzet helyét jelző téglalap üres. A numerikus modellezés 

természetesen a lombkoronán belül is szolgáltat adatot. 

 

 

28. ábra. w/uref  dimenziótlan függőleges sebességkomponens megoszlása merőleges megfúvási iránynál, az 

utcaköz keresztmetszetében  y/h = 0,5-nél. Bal oldali hasáb: szélcsatorna mérés (Gromke, 2008); jobb oldali 

hasáb: MISKAM számítás 

A mérési eredményeken a bal oldalról z/h > 1 magasságban érkező tető feletti szélben enyhe 

leáramlás figyelhető meg, a szél felőli épület feletti leválási buborék „visszafekszik”, az 

áramvonalak lefelé görbülnek (lásd még a 26. a ábrát is). A számításban ez nem figyelhető 

meg, a függőleges sebesség 0 körüli. Az utcaközben referencia esetben mind a számítás, mind 

a mérés örvényt mutat: szél felőli oldalon feláramlást, szél alatti oldalon leáramlást. A 

számításban a sebességnagyságok azonban kb. fele akkorák.  

Amennyiben porózus növényzeti zóna van az utcaközben, az örvény a lombkoronán kívülre 

szorul. A szélcsatorna kísérlet szerint a szél felőli átlag feláramlási- illetve a szél alatti átlag 
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leáramlási sebesség csökken. A MISKAM számítás szerint a fellépő sebességek enyhén 

növekednek. A lombkoronán belül a számítás alacsony áramlási sebességet jelez. 

3.2.5 A növényzet hatása a szennyezőanyag-koncentrációra 

Az utcaköz oldalfalain mért szennyezőanyag-koncentráció eloszlások 0° széliránynál 

szimmetrikusak, ezért a következőkben közös ábrában jelenítjük meg a szél felőli és a szél 

alatti oldal koncentráció megoszlásait. A 29. ábra szerint előbbiek bal oldalt, míg utóbbiak 

jobb oldalt láthatóak.  

 

 

29. ábra. A c
*
 dimenziótlan koncentráció-eloszlások ábrázolási módja 0° széliránynál 

A 30. ábrán jelenítettük meg a c
*
 dimenziótlan koncentráció-eloszlások különböző 

levélfelület-sűrűségeknél az utcaköz falai mentén. A legfelső sor a növényzet nélküli 

referencia-esetet mutatja. A következőket állapíthatjuk meg: 

 A szél alatti oldalon a koncentráció a szél feletti oldal harmad-ötödrésze. 

 A szél felőli oldal közepén figyelhetjük meg a maximális szennyező-koncentrációt. 

 A számítás ezt a maximumot kb. 100%-kal túlbecsüli. 

 Itt a –1 < y/h < 0 tartományban, keresztirányban állandósult koncentrációt látunk, 

talajközelben enyhe csökkenést is a középpont felé haladva. A szélcsatorna-mérés 

csekély, a numerikus modellezés erősebb csökkenést jelez az utcaköz közepe felé. Azt, 

hogy ez a csökkenés valós, nem csak a mérés, hanem Salim et al. (2011) CODASC 

tesztesetre végzett LES számításai is igazolják. 

 A számításban kialakult koncentráció-eloszlás kontúrok hasonlóak a méréshez. 

A 30. ábra további soraiban (2–4., 6–8.) a növekvő levélfelület sűrűség hatását látjuk a falak 

menti koncentráció-megoszlásra.  

 A szél felőli oldalon növekvő koncentrációt látunk a teljes felületen, különösen az 

utcaköz közepén, ahol a növekedés a köz többi részéhez képest kb. másfélszeres. 

 A szél felőli oldali c
*
 = áll. görbék alakja is változik a növényzet hatására a –1< y/h < 0 

és a –5 < y/h < –4  tartományban. 

 A közepes és nagy levélfelület-sűrűség között alig van koncentráció-különbség. 

 A számítás jól követi a mérésben megfigyelt trendet. 
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 A szél alatti oldalon megfigyelhetjük, hogy a levélfelület-sűrűség növekedésével a 

koncentráció csökken mind a mérés, mind a számítás szerint. 

 A szél alatti oldalon a számításban a referencia esethez képest a talajközeli magasabb 

koncentráció csökken jelentősen, mintegy harmadára. 

A növényzet hatásának összegző értékelésére, és a számítási eredmények egyszerűbb 

összehasonlítására a szél felőli és a szél alatti oldalakon mért koncentrációkat átlagoltam, és a 

levélfelület-sűrűség függvényében ábrázoltam a 31. ábrán. A fejlettebb diszkretizációs 

sémákkal futtatott MISKAM 6 eredményeket külön, piros színnel jelöltem.  

 

 

30. ábra. A c
*
 dimenziótlan koncentráció-eloszlások különböző levélfelület-sűrűségeknél az utcaköz falai 

mentén. Fent: szélcsatorna mérés, alul: MISKAM 5.02 számítás 
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31. ábra. Oldalanként átlagolt c
*
 koncentrációk a levélfelület-sűrűség függvényében. Balra: merőleges 

megfúvásnál. Jobbra: ferde (45°) megfúvásnál. A szélcsatorna mérés – fekete folytonos vonal Gromke (2008) 

eredménye. MISKAM 5: fekete szaggatott vonal, MISKAM 6 (6 beta 3): piros szaggatott vonal 

A fenti részletes elemzéssel összhangban a szél felőli oldalon a koncentráció nő, a szél alatti 

oldalon csökken. A MISKAM modell a koncentrációkat túlbecsli a szél felőli oldalon, a 

növényzet hatását (a változás irányát) azonban helyesen jelzi előre. A szél alatti oldalon a 

mérés és a számítás szinte tökéletesen egyezik. A fejlettebb diszkretizációs sémával a mérés és 

a számítás közötti eltérések jelentősen csökkenek, mind a szél felőli oldalon, mind a két oldal 

átlagát tekintve. 

Ahogy korábban említettük, az új sémákat a szélmező számításában alkalmazza a 

MISKAM 6 beta 3 változata – a terjedési egyenlet diszkretizációja már korábban is az 

MPDATA algoritmus segítségével történt – tehát a javulás a szélmező pontosabb 

számításának tudható be. 

Az itt részleteiben nem tárgyalt 45°-os széliránynál az eredmények hasonlóak. A MISKAM 

számítás mérsékelten túlbecsüli a szél felőli oldal koncentrációit (31. ábra, jobb oldal).  

A mérési pontokban a koncentrációk összehasonlítására x–y diagramban ábrázoltam a 

koncentráció pontpárokat. A növényzet hatásának kimutatására pedig a δ
*

veg -et, a növényzet 

hatására fellépő, a referencia esettől való relatív koncentráció eltéréseket is megjelenítettem a 

32. ábrán.  

 
ref

refveg
veg

c

cc
*

**
* 

  (12) 

Az R korrelációs tényező értéke mind a MISKAM 5.02 változat, mind MISKAM 6 beta 3 

változat esetén 0,8 körüli. A pontokra illesztett egyenes meredeksége 1 feletti, azaz a számítás 

a mérést túlbecsüli. A fejlettebb diszkretizációs sémának köszönhetően a koncentráció 

túlbecslés átlag 60%-ról kb. 30%-ra csökken a 6 beta 3 változat esetén.  

A növényzet hatását az 5.02-es változat kb. 30%-kal, az újabb pedig mindössze 5%-kal 

becsli túl. Azaz a fejlettebb sémájú MISKAM CFD modell a növényzet okozta átlagos relatív 

koncentráció-változást szinte tökéletesen jelzi előre.  
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A CODASC adatbázis teszteseteivel végzett modellellenőrzés mérőszámai (lásd 

M2. melléklet) az 5. táblázatban láthatóak. Nyilvánvaló a fejlettebb diszkretizációs séma 

pozitív hatása a mérőszámokra, az FB dimenziótlan középeltérés, az NMSE dimenziótlan 

négyzetes középhiba, a FAC2 kétszeres tartományba esési arány, és a q találati arány értéke is 

javul. Megjegyzendő, hogy azonos modell, azonos hálón, de különböző széliránynál 

különböző mérőszámokat eredményez, ami bizonyítja, hogy különböző tesztesetek számítása 

során meghatározott mérőszámok csak korlátozottan hasonlíthatóak össze. 

5. táblázat. A MISKAM számítások c
*
 dimenziótlan koncentrációra vonatkozó mérőszámai a CODASC 

adatbázis teszteseteiben különböző szélirány és MISKAM programverzió esetén 

mérőszám 
ideális 

érték 
céltartomány 

0°  0° 45° 

5.02 6 beta 3 6 beta 3 

R 1 > 0,8 0,92 0,92 0,82 

FAC2 1 > 0,5 0,63 0,68 0,67 

NMSE 0 < 4 0,98 0,43 0,75 

FB 0 [-0,3; 0,3] -0,35 -0,22 0,12 

MG 1 [0,7; 1,3] 0,94 0,84 0,74 

VG 1 <1,6 1,46 1,51 1,60 

q 1 >0,66 0,40 0,53 0,61 

 

 

32. ábra. Balra: c
*
 koncentrációk összehasonlítása mérés és számítás között 0° széliránynál; 

jobbra: δ
*
veg – növényzet okozta százalékos koncentráció változás összehasonlítása 0° széliránynál.  

Felső sor: MISKAM 5.02 eredmények, alsó sor: MISKAM 6 beta 3 eredmények. 
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3.3 Az épületek közötti áramlás elemzése örvénymagok 

segítségével 

Az általam végzett számítások eredményeinek kiértékelésénél a hagyományosnak tekintett 

áramvonalas megjelenítésen, valamint síkmetszetek és felületek skalárváltozók szerinti 

színezése mellett, az örvénymag-detektálás módszerét is széles körben alkalmaztam munkám 

során. Az örvénymagok detektálására számos módszer ismeretes, amelyeket például  

Jiang et al. (2004) mutat be. Munkám során a Sujudi és Haimes (1995) által kifejlesztett 

sajátvektor-módszert használtam, ez a sebességmezőben azon kritikus pontokat keresi meg, 

amelyekben a sebesség derivált-tenzorának egy valós és két komplex sajátértéke van. Ezek a 

pontok minősülnek örvény magnak, az örvények középpontjának. A pontok összekötésével 

térbeli vonalak formájában kapjuk meg az örvénymagokat, az örvények térbeli vázát. A 

módszer az általam használt Tecplot adatmegjelenítő szoftverben is alkalmazható, a MISKAM 

számítási eredmények (3D sebességmező) TecPlot szoftverbe olvasása után az örvénymag-

kereső algoritmust le lehet futtatni.  

Meg kell jegyezni, hogy az importálás során történő interpoláció, és a sebességmező-tömb 

véges számábrázolási pontossága miatt, ha az örvényesség értéke kicsiny, akkor a módszer ott 

nem detektál örvénymagot, noha az ott van. Ezért a következő ábrákban az örvénymag-

vonalak néhol megszakadnak, nem folytonosak. Ennek a fentiek miatt tehát numerikus, és nem 

áramlástani oka van.  

A továbbiakban az örvénymagok ábrázolását térbeli áramvonalakkal kombinálom, így 

segítve az áramlási struktúrák jobb megértését. 

3.3.1 Örvénystruktúrák utcaközben merőleges megfúvásnál 

A következőkben a CODASC adatbázis utcaközének merőleges széliránynál végzett 

modellszámításaiban megjelenítem az örvénymagokat, és ezek segítségével magyarázzuk meg 

az utcaközbe telepített fák szennyező koncentrációra gyakorolt hatását. A 33. ábrán az 

utcaköz középsík és a szemlélő közé eső felét jelenítjük meg perspektivikusan, bal oldalt a fák 

nélküli (referencia) esetben, illetve jobb oldalt nagy levélfelület-sűrűségű esetben.   

A szimmetriasík sík áramvonalai a korábbi 26. ábrához hasonlóan mutatják a szél felőli 

épület előtti és feletti leválási buborékot, az utcaköz-örvényt, valamint a szél alatti épülettömb 

mögötti leválási buborékot. Az örvénymagok pedig ezek térbeli elhelyezkedését jelzik:  

 Az épület feletti leválási buborék a szél felőli épületcsúcsról indul.  

 Az épület oldalán is megjelenik egy, szintén sarkokból induló örvény, amely az oldalsó 

leválás helyét mutatja.  

 Az utcaköz-örvény az utcaköz szélénél kialakuló függőleges tengelyű sarokörvénybe 

csatlakozik be. 

Most vizsgáljuk meg, hogy különböző levélfelület-sűrűségnél hogyan változik az 

örvénymagok helyzete. A 33. ábrán megfigyelhetjük, hogy az utcaközön kívüli örvények alig 

változnak a növényzet hatására, míg az utcaközön belüli sarokörvény és utcaköz-örvény  
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33. ábra. Térbeli áramvonalak és örvénymagok referencia (növényzet nélküli) és a nagy levélfelület-sűrűségű 

esetben (b = 4,17 m
2
/m

3
), merőleges megfúvásnál: Vékony fekete vonalak: sík áramvonalak az utcaköz 

függőleges szimmetriasíkjában; szürke, vastagabb vonalak: térbeli áramvonalak; vastag, szürkeskálás 

hengervonalak: örvénymagok, örvényesség szerint színezve (MISKAM eredmények) 

jelentősen. A különbségeket a 34. ábra jobban szemlélteti. Érdekes, hogy ritka növényzet is 

jelentős változást okoz az örvénymagok helyzetében. 

 A legszembetűnőbben változik az utcaköz-örvény, amelynek örvénymagja a növényzet 

nélküli esetben nem egyenes, hanem az utcaköz szimmetriasíkja közelében lesüllyed. 

A növényzet hatására viszont az örvénymag szinte egyenesen fut végig a köz teljes 

hosszán. Az utcaköz közepén végighúzódó növényzet légellenállása „központosítja” az 

utcaköz-örvényt. 

 A sarokörvény a fák nélküli esetben ferde szögben csatlakozik az utcaköz-örvényhez, 

míg a növényzet hatására teljesen függőleges tengelyűvé válik. 

 

 

34. ábra. Örvénymagok vándorlása változó vegetáció-sűrűség hatására MISKAM számítási eredmények alapján. 

Piros: növényzet nélkül, világoszöld: legkisebb levélfelület sűrűség (0,25 m
2
/m

3
), sötétzöld: nagy levélfelület-

sűrűség (b = 4,17 m
2
/m

3
) 
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Az utcaköz-örvény növényzet okozta középsíkhoz közeli elvándorlása (34. ábrán (a)-val 

jelölve) felelős a köz szél felőli oldalán, a szimmetriasík közelében megfigyelt átlagosnál kb. 

másfélszer nagyobb mértékű koncentráció növekedésért, illetve a c
*
 = áll. görbék alakjának 

változásáért. A sarokörvény alakváltozása pedig az utcaköz széli koncentráció-eloszlás 

változását okozza.  

A növényzet hatása tehát nem csak általánosan az áramlási sebesség lassításában nyilvánul 

meg, hanem az áramlási struktúrákat is befolyásolja. A koncentráció-változás ezért 

inhomogén, és ennek köszönhető a 31. ábra baloldalán az átlagolt koncentráció-változás 

nemlinearitása. 

3.3.2 Áramlási struktúrák ferde megfúvásnál (45° széliránynál) 

A ferde (45°) megfúvásnál az áramlási struktúrák szintén elvándorolnak a növényzet hatására: 

a 35. ábrán mutatjuk be  a örvénymagokat és térbeli áramvonalakat.  

 A két épületet körülfogó patkóörvény, illetve az épületek szél felőli sarkaiból kiinduló, 

a felső élek mentén végigfutó „deltaszárny”-örvény és a leválási buborék örvénymagja 

nem változik a növényzet hatására. 

 A növényzet nélküli esetben, az utcaköz szél felőli sarkánál sarokörvény, és a szél 

felőli épület felső sarkából utcaköz-örvény indul ki. Ennek magja kis hajlásszögű 

átlóban halad az utcaköz középpontja felé. A mag körüli áramvonalak csavarvonalúak, 

erős utcaköz-tengely irányú advekciót jeleznek. 

 Utcaköz fásítása esetén az örvénymagok a lombkorona-zónán kívülre szorulnak, és az 

utcaköz-örvény ráadásul két részre válik.  

 

 

35. ábra. Térbeli áramvonalak és örvénymagok ferde megfúvásnál referencia (balra) és a közepes levélfelület-

sűrűségű esetben (jobbra). Türkíz vonalak: térbeli áramvonalak; vastag, vörös hengervonalak: örvénymagok. A 

középsík színezése az utcakanyon tengelyére merőleges u komponens szerint 
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Az áramlási struktúrák módosulása – hasonlóan a merőleges megfúvás esetéhez – magyarázza 

a 36. ábrán bemutatott koncentráció eloszlásokat, amelyek a növényzet nélküli és 

növényzetes esetre nemcsak átlag nagyságukban, hanem az eloszlás jellegében is 

különböznek. A növényzet hatására a szél felőli oldalon: 

 a bal felső sarokban a koncentráció jelentősen csökken; 

 a maximális koncentráció helye az utcaköz jobb alsó sarkából balra vándorol. 

A szél alatti oldalon a növényzet hatására: 

 az utcaköz felső felében csökken a légszennyezettség; 

 a maximális koncentráció helye az oldal jobbról az oldal közepére vándorol.  

Az áramlási struktúrák áthelyeződése magyarázza az oldalanként vett átlagkoncentrációk 

nemlineáris változását is, amit a 31. ábra jobb oldalán láthatunk. 

 

 

36. ábra. A c
*
 dimenziótlan koncentráció-eloszlások ferde megfúvásnál, referencia esetben és közepes 

levélfelület-sűrűségnél (b = 3,33 m
2
/m

3
) az utcaköz két oldalán 

3.4 Városi növényzet CFD modellezésével kapcsolatos 

tapasztalatok 

Gromke és Ruck (2008) CODASC adatbázisa, amely az utcaközökbe telepített növényzet 

hatását több szélirányra, levélfelület-sűrűségre, és utcaköz-geometriára kiterjedő 

szisztematikus szélcsatorna kísérletekkel dokumentálta, lehetővé tette a városi növényzet 

hatásának összefoglaló értékelését. Ahogy már Gromke (2008) megállapította, az 

utcaközökben a növényzet hatására lassul az áramlási sebesség, és átlagosan 30–60%-kal is 

nőhet a szennyezőanyag-koncentráció. Várostervezési szemszögből nézve ez nem azt jelenti, 

hogy a növényzetet kerülni vagy kivágni kell, hiszen a fák pozitív hatása a hőkomfortra, és 

általában a városi életminőségre ellensúlyozza a negatív hatást. Azonban, ha egy városi 
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utcaközbe vagy térre növényzetet telepítünk, javasolt a szennyezőanyag-emisszió csökkentése 

(például forgalomszabályozással), így a levegőminőség nem fog romlani.   

Az adatbázis lehetővé tette az áramlási és terjedési CFD modellek növényzet-

parametrizációjának ellenőrzését is. A MISKAM modellre vonatkozóan, amely a Green 

(1992) által bevezetett porózus növényzet-parametrizációt alkalmazza, megállapítottam, hogy 

a számítás a szélcsatorna méréshez hasonló koncentráció-eloszlásokat eredményez a vizsgált 

utcaközökben. A CFD modell azonban a növényzet jelenléte által okozott átlagos 

koncentráció-növekedést túlbecsüli. A túlbecslés mértékét a modell új változatában 

alkalmazott numerikus sémák elfogadható mértékűre csökkentik. 

A numerikus modell lehetőséget kínált a CODASC adatbázis mérési eredményeiben 

tapasztaltak magyarázatának kiterjesztésére az utcaközben kialakuló örvénymagok 

megjelenítésével. 

A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy merőleges megfúvásnál az utcaköz 

szélén és közepén a növényzet hatására a koncentráció az átlagos változástól eltérően 

módosul. A numerikus modellezés megmutatta, hogy a koncentráció-változás mértéke az 

átlagos változástól ott tér el, ahol az örvénymagok áthelyeződtek.  

Átlós irányú (ferde) megfúvásnál az utcaköz-örvény a növényzet hatására szétesik, amely 

szintén a koncentráció-eloszlás jellegének megváltozásához vezet. 

Az örvénymagok elmozdulása nem egyenesen arányos a levélfelület-sűrűséggel, ez 

magyarázza azt, hogy az utcaközben tapasztalt átlagos koncentráció-növekedés és a 

levélfelület-sűrűség között nem lineáris a kapcsolat. 
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4 Egyszerűsített városi tér vizsgálata 

A valós terek vizsgálata előtt célszerű egy egyszerűsített térgeometria vizsgálata, mert az 

egyszerűbb geometria lehetővé teszi általános, eltérő geometriájú terekre is érvényes 

következtetések levonását. Emellett az egyszerű geometria mind szélcsatorna modell, mind a 

numerikus modell készítését is megkönnyíti: előbbi esetben kisebb léptékű modellt 

készíthetünk, kisebb ráfordítással, utóbbi esetben kisebb cellaszámú számítási háló elegendő a 

számítások futtatásához. Az egyszerűsített geometria hátránya, hogy számszerű eredményei 

korlátozottan vihetők át valós geometriára, és a valós geometria markáns, az egyszerűsített 

modellben nem megjelenő elemei az idealizált áramlási mezőt jelentősen mértékben módosító 

áramlási struktúrákat is létrehozhatnak. Ezért valós geometriák vizsgálata mindig az 

egyszerűsített tér vizsgálatát követő szükséges lépés, amelyet az ezt követő 5. fejezetben a 

budapesti József nádor tér példáján demonstrálok. 

Az egyszerűsített tér geometriája ezért a József nádor tér arányait követi (37. ábra). Az 

épületmagasságok azonosak (h = 30 m), Az épülettömbök vízszintes élhossza b = 50 m, illetve 

3b = 150 m. A csatlakozó utcák elhelyezkedése szimmetrikus, szélességük egységesen 

w = 15 m (0,5 h). Az ezekből a méretekből adódó tér szélesség/magasság (l/h) aránya a 

hosszabb oldal mentén 6, illetve a rövidebb oldal mentén 2,67. Szintén a József nádor tér 

valóságos elrendezését jellemezve, a téren áthaladó nagy forgalmú József Attila utca helyén 

helyeztem el egy szennyezőanyag vonalforrást az egyszerűsített modellben.  

Az egyszerűsített tér vizsgálatában elsődleges célom a téren megjelenő áramlási struktúrák 

meghatározása, az áramlási és terjedési mechanizmusok feltérképezése, elsősorban tehát 

minőségi leírás, nagy pontosságú mérések végzését sem a kis modellépték, sem az alkalmazott 

méréstechnika (homokerózió) nem teszi lehetővé. 

 

 

37. ábra. Balra: A József nádor tér geometriája. Az épületek színezése a magassággal arányos. Jobbra: Az 

egyszerűsített térmodell. Fekete pontok: koncentráció mintavételi helyek, zöld nyíl: vizsgált szélirányok  
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4.1 A szélcsatorna kísérlet leírása 

4.1.1 A szélcsatorna és a határréteg előállítása 

A szélcsatorna kísérletet a BME Áramlástan Tanszékének NPL típusú szélcsatornájában 

végeztük, melynek mérőtér-keresztmetszete 0,5 × 0,5 m, a maximális szélsebesség a 

mérőtérben 18 m/s (38. ábra). A mérőtér oldalról és felülről üvegablakkal van lezárva, így 

optikai méréstechnikai eszközökkel jól hozzáférhető.  A beszívó konfúzor után helyeztük el a 

légköri határréteg előállítására szolgáló érdességi elemeket, és örvénygenerátorokat. Ez után 

található maga a vizsgált terület 1:650 léptékű modellje, amely 0,5m átmérőjű körlapon 

helyezkedik el, így a modell elforgatásával tetszőleges szélirány modellezhető.  

 

 

38. ábra. Az NPL szélcsatorna a mérés elemeivel 

A szélsebesség-megoszlások mérésére egy kétkomponensű lézer-Doppler anemométer (LDV) 

rendszert használtunk, amelynek optikája az oldalsó ablakon „nézett be” a szélcsatorna 

mérőterébe. ilyen elrendezésnél a szélsebesség főirányába eső u szélsebesség-komponenst és a 

w függőleges komponenst tudjuk mérni. A lézerforrás 300 mW teljesítményű Argon-Ion 

típusú gázlézer, az optika fókusztávolsága 363 mm. A mérőtérfogat (a lézersugarak 

kereszteződési pontjának kiterjedése, ahol az áthaladó részecskék sebességét a rendszer meg 

tudja határozni) 90 m átmérőjű és 1,3 mm hosszú ellipszoid. Az áramlásba a szélcsatorna 

konfúzora előtt elhelyezett olajköd generátor juttatott olajszemcséket. Az olajszemcsékről a 

mérőtérfogatban visszavert fény a mérőtér-ablaküvegen keresztül az optikába verődik vissza, 

ahonnan optikai szálon fotoelektron-sokszorozók érzékelőjének felületére vezetjük azt. A 

fotoelektron-sokszorozókból kilépő elektromos jelet a TSI FSA3500 DSP alapú jelfeldolgozó 

egység digitalizálja és elemzi, határozza meg a jel jellemző frekvenciáját, amely frekvenciából 

az áthaladt olajszemcse sebessége meghatározható. A mérőtérfogatban hosszabb idő alatt  

(50–60 s) a tipikusan több 100 Hz-es adatgyűjtési frekvenciánál sok ezer szemcse sebességét 

rögzítjük. Ezekből az átlagsebesség és annak szórása meghatározható. Ellenőrző mérésekkel 

megállapítottuk, hogy 50 s mérési idő után az átlag és a szórás értéke már csak elhanyagolható 

mértékben változik, tehát tovább mérni nem szükséges. 
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Magát az optikát egy három komponensű szondamozgató szerkezeten rögzítettük, amely 

segítségével az optikát és vele együtt a lézer mérőtérfogatot < 0,1 mm pontossággal a 

mérőtérben mozgatni tudtuk. A mozgást és a mérést számítógépről a TSI FlowSizer szoftver 

vezérelte. 

A generált légköri határréteg ellenőrzésére az üres mérőtérben (modell nélkül) egy 

keresztirányú háló mentén – 4 függőleges és 5 vízszintes vonal mentén – 250 pontban 

méréseket végeztünk.   Az eredmények a 39. és 40. ábrán láthatóak.  

A 39. ábra a középsíkban mutatja a függőleges sebességprofilt, amelyhez 

hatványfüggvényt illesztünk: 

   





















dh

dz
uzu h

 (13) 

ahol  a hatványkitevő, h az épületmagasság,  uh a sebesség az épületmagasságban  és  d a 

kiszorítási rétegvastagság. Az = 0,4 kitevő a VDI 3783/12 (VDI, 2004) irányelv szerint 

városi beépítettségű terület felszíni érdességének felel meg. A d kiszorítási rétegvastagság 

valós léptékben 15 m-nek (0,5h) adódik, amely szintén reális érték városi környezetben, bár az 

irányelv 0,75 h -t említ. A turbulencia-intenzitást Iu = u(z) / u(z) szintén vizsgáltuk, és 60 m 

valós magasságig (2 h) a mért turbulencia-intenzitás az irányelv által megadott tartományba 

esik. 

A mérőtér kis mérete és a kis modellépték miatt felmerül a kérdés, mennyire egyenletes a 

mérőtér keresztmetszetében a kialakult légköri határrétegprofil, és a szélcsatorna oldalfalain 

vastagodó határréteg nem befolyásolja-e a modell feletti áramlás keresztirányú homogenitását. 

A 40. ábrán ezért az u sebesség-komponens átlagának mérőtérbeli eloszlását ábrázoljuk. Az 

ábra a mérőteret a szélcsatorna középsíkja és az oldalfal között mutatja. Szaggatott vonal jelzi 

a szélcsatorna modell épületeinek körvonalát nyugati (270°) széliránynál, amelynél a modell a 

mérőtér-keresztmetszet nagyobb hányadát tölti ki. (Északi széliránynál nagyobb távolság van 

az épületek és az oldalfal között.) 

 

 

39. ábra. Balra: a határréteg függőleges irányú sebesség-eloszlása ud =  u(z)/uh a szélcsatorna középsíkjában 

(y = 0). Jobbra: Az Iu turbulencia-intenzitás ugyanabban a síkban. A fekete vonalak a VDI irányelvben javasolt 

turbulencia-inenzitás intervallumok határait jelzik. A magasság valós léptékben van feltüntetve  
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40. ábra. ud dimenziótlan sebességeloszlás a szélcsatorna mérőtér félkeresztmetszetében. A négyzetek a mérési 

pontokat jelölik, a szaggatott vonalak a modellépületek körvonalát nyugati (270°) széliránynál. A hosszméretek 

valós léptékben vannak feltüntetve (M = 1:650). 

Az eloszlás jól mutatja a kialakult határréteg homogenitását kereszt (y-) irányban mintegy a 

mérőtér 80%-ában, amely valós léptékben 260 m-nek felel meg. A maradék 20%-ban az 

oldalfali határréteg jelentősen lelassítja az áramlást. 

Tehát a tér felett az áramlás keresztirányban homogén, azonban nyugati és átlós szélirányoknál 

a teret körülvevő épületeket érő áramlás profilja már nem azonos a 39. ábrán bemutatott, a 

középsíkban mért profillal. Mivel a vizsgálatunk elsősorban a teret domináló áramlási 

struktúrák minőségi leírására irányul, ez a modellezési hiba elfogadható. 

4.1.2 Homokeróziós technika  

A talajközeli szélsebesség meghatározására a szemi-kvantitatív homokeróziós módszert 

alkalmaztuk. A módszer alkalmazása során a feketére festett modell felületét világos színű, 

homogén szemcseméretű homokkal szórjuk be. A szélcsatorna bekapcsolásával és a 

szélsebesség lépcsős növelésével a szél a modell egyre nagyobb felületéről szállítja el a 

homokot, és a kibukkanó fekete felület élesen elhatárolódik a még homokkal borított 

felülettől. A modellt felülről fényképezzük. Az egyes szélsebességlépcsőknél rögzített 

képeken fekete szín jelzi a területet, ahol a homokrészecskék elmozdításához szükségesnél 

nagyobb helyi szélsebesség uralkodik. Ha ezt a kritikus szélsebességet egy ellenőrző 

kísérletben meghatározzuk, akkor az egyes szélsebességlépcsőknél rögzített fényképekből 

meghatározható a felszíni szélsebesség-megoszlás. A módszer nyilvánvalóan a szélsebesség 

abszolút értékéről ad információt, irányáról nem. 

A módszert először Beranek és van Koten (1979) ismertette, digitális képfeldolgozással 

nyert számszerű eredményeket Livesey et al. (1990, 1992) tett először közzé, a módszer 

bizonytalanságainak ismertetésével. Azóta több tanulmányban alkalmazták a módszert: 

Rodrigo et al. (2012) egy antarktiszi kutatóállomás dombos környezetében a hóbuckák 
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képződését vizsgálta. Conan et al. (2012) kísérletet tett egy komplex domborzatú terület 

szélenergia szempontjából történő értékelésére homokeróziós kísérlettel. Goricsán (2005) 

városrészek átlagos szélkomfortjának, átszellőzésének jellemzésére alkalmazta a módszert.  

A homokeróziós módszert azonban szemi-kvantitatívnak tekintjük a pontosságát érintő alábbi 

kifogások miatt. Ezeket Dezső (2006) részletesen tárgyalta és egyszerű geometriákon végzett 

kísérletekkel bizonyította: 

 A részecskék elmozdulását valójában a felszíni csúsztatófeszültség okozza. Ennek 

értéke különböző turbulencia-intenzitású áramlásban különböző, ezért azonos 

átlagsebességű, de eltérő turbulencia-intenzitású áramlásokban egy részecske helyben 

maradhat, de az is lehet, hogy elmozdul.  Livesey et al. (1990) szerint a homokelhordás 

a helyi szélsebesség és a sebesség szórásának összegével arányos. Ez annak 

köszönhető, hogy a szemcsék kimozdítását a nagyobb széllökések végzik, amelyek 

nagysága a fenti mennyiséggel közelíthető. 

 A módszer időbeli lefutása, és a homokrészecskék kezdeti helyzete miatt a módszer 

nem független a kezdeti feltételektől. Így homok halmozódhat fel bizonyos helyeken, a 

felgyülemlett homok nagyobb mennyiségben pedig már visszahat az áramlásra is. 

Jelen vizsgálat során a képek rögzítésére Canon EOS1100D digitális fényképezőgépet 

használtam, EF-S 18–55 mm f/3.5–5.6 IS II objektívvel. A fényképezőgépet számítógép 

vezérelte. A szélcsatorna mérőterét egyenletes fényerejű LED szalagok világították meg. A 

0,16–0,25 mm szemcseméretű mosott kvarchomokot frakcionáló szitálással állítottuk elő. A 

digitális képek feldolgozását és a nyert szélsebesség-eloszlás modell koordinátarendszerbe 

transzformálását saját fejlesztésű LabVIEW mérőprogram tette lehetővé. 

Először kalibrációs mérést végeztem oly módon, hogy egy síklapot helyeztem a légköri 

határréteg áramlásba (41. ábra, bal oldal), és azt homokkal szórtam be. A síklapon 5 mm 

(3,2 m teljes léptékben) magasságban mértem a szélsebességet (u3 m) miniatűr Pitot-cső 

segítségével.  

 

 

41. ábra. Homokerózió kalibrációs mérés (a fényképen homok nélkül), az elhordási sebesség meghatározása. 

Jobbra: dimenziótlan sebességeloszlás a síklap felett  
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A Pitot-cső környéken a homokot a szél u3 m = 3,93 m/s sebességnél fújta el. Mivel ez nem 

lamináris, hanem turbulens határréteg áramlásban történt, ezért amennyiben a 

városmodellünkön talajközelben a sebességingadozások nem térnek el jelentősen a zavartalan  

határréteg áramlásnál talajközelben kialakuló sebesség-ingadozásoktól, akkor a 

homokszemcse elhordás kritikus sebessége azonos lesz a síklapon mért fent említett u3 m 

kritikus sebességértékkel. 

A kalibrációs mérés másik eredménye, hogy a szélsebesség homogenitását a mérőtérben 

hosszirányban is ellenőrizni tudjuk. A 41. ábra jobb oldalán ezt látjuk. Megállapítható, hogy a 

síklapon szélirányban haladva az áramlási sebesség nő, ami természetes, hiszen érdes felület 

helyezkedik el a síklap szél felőli oldalán, tehát az azután következő síklap hossza mentén az 

áramlás gyorsulni fog. Keresztirányban az áramlás nem elég homogén, kb. 10%-kal nagyobb 

sebességet látunk bal oldalt, mint jobb oldalt. 

A homokeróziós eredményeket a következőképpen alakítjuk dimenziótlan szélsebesség-

megoszlássá: A szélcsatornában aktuálisan beállított szélsebességét 280 mm (valós léptékben 

182 m) magasan mérjük egy Prandtl-cső segítségével. Ebből a korábbi profilmérésekre  

illesztett hatványfüggvény paraméterei alapján minden sebességlépcsőnél tudjuk a zavartalan 

áramlás tetőszintbeli (46 mm, 30 m) uh szélsebességét. Mivel az elhordás a kritikus 3,93 m/s 

5 mm-en mért sebességnél történik, a szélcsatorna sebesség növelése után újonnan 

felszabaduló területeken a vmd dimenziótlan szélsebesség értéke 

  
hh

m

md
uu

u
v

93.33
  (14) 

lesz. A növekvő szélcsatorna sebességgel újabb és újabb területek válnak feketévé, ezekhez 

kisebb és kisebb dimenziótlan szélsebesség értékeket rendelünk hozzá. A maximális 

szélcsatorna sebességnél még homokkal borított területeken vmd értéke bizonytalan, a 

minimális és 0 között van. Mérésünk során uh 1,8 m/s-ról 0,23 m/s-os lépésekben 6,5 m/s-ra 

nőtt , vmd 2,2-ről 0,6-ra csökkent. 

Kísérletet végeztem az egyes sebességlépcsők között tartandó idő meghatározására. 

Körülbelül 3 perc alatt megközelítőleg állandósult a homok kontúrja, azonban ezt követően is 

további, kismértékű elhordás volt megfigyelhető a széllökéseknek köszönhetően. Így a mérési 

időt 5 percre választottam, mind a kalibrációs mérés, mind az egyes modellek mérése során.  

A modell szimmetriája miatt 3 széliránynál (0°, 270°, 315°) végeztem mérést, a 180° és 

225° szélirányok szélsebesség-eloszlásait előbbi eredményeknek a tér kelet-nyugati irányú 

szimmetriasíkjára való tükrözésével állítottam elő.  

4.1.3 Szennyezőanyag-terjedés mérése 

Az egyszerűsített modellgeometrián szennyezőanyag-terjedési mérésekre is sor került, a 

37. ábrán feltüntetett 41 mérőpontban, mind az öt széliránynál (0°, 180°, 225°, 270°, 315°). 

Az alkalmazott mérőrendszert részleteiben ismerteti Balczó et al. (2006), a felépítést a 

42. ábra mutatja. Metán nyomgázt vezetünk a városmodellen a szennyezőforrások helyére 

beépített pont-, vonal-, vagy felületi forrás elemekbe (esetünkben egyetlen vonalforrásba),  
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42. ábra. Nyomgáz-kibocsátáson és mintavételen alapuló koncentrációmérési módszer vázlata 

A kísérletekben használt vonalforrás elemek Meroney et al. (1996) konstrukciós alapelvét 

követik (43. ábra bal oldala) annak érdekében, hogy egyenletesen bocsátsák ki a gázt. A 

nyomgáz tömegáramát (Q [kg/s]) digitális tömegáram szabályozókkal állítjuk a kívánt értékre, 

és tartjuk időben állandó értéken.  

A mintavételi pontokból ezt követően egy 24 db, 100 ml-es mintatároló munkahengerből 

álló mintavevő berendezéssel gázmintákat tárolunk el. A mintavétel ideje 60 s. A mintavétel 

végeztével a kísérlet befejeződött, ezután az eltárolt gázmintákat egyesével egy lángionizációs 

detektorhoz (FID) vezetjük, amely a metánkoncentrációval (pontosabban a minta 

széntartalmával) arányos feszültségjelet továbbít a számítógépre. A mérés lefolytatása előtt a 

feszültségjel és metánkoncentráció közötti kapcsolatot ismert koncentrációjú kalibráló gáz 

segítségével meghatározható, így a feszültségjelekből a 24 gázminta koncentrációja 

számítható. Ezekből dimenziótlan koncentrációkat képezhetünk (c
*
 = c uh  h

2
 Q

-1
) és tekintettel  

 

 

43. ábra. Balra: a beépített vonalforrások függőleges metszete és felülnézete. Jobbra: légköri határrétegbe 

helyezett vonalforrás (VDI, 2004) szél alatti oldalán a talajmenti koncentráció változása  
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a mérőpontok sűrűségére (37. ábra, fekete pöttyök), interpolált koncentráció-eloszlásokat is 

generálhatunk.  

A teljes mérési módszer ellenőrzésére a VDI 3783/12 irányelvben (VDI, 2004) közölt 

tesztesetet mértük le: ebben egy légköri határrétegben elhelyezett síklap mentén, az áramlásra 

merőleges irányú vonalforrás szél alatti oldalán a talaj menti koncentráció értékeire találunk 

referencia mérési adatokat a forrástól való x távolság függvényében. A teszteset referencia 

mérését Kastner-Klein és Fedorovich (2002) publikálta. A mérési eredményeinket, és az 

irányelvben megadott intervallumot a 43. ábra mutatja. Látható, hogy a három ismételt mérés 

során egyetlen mérőpont esett a tartományon kívülre. 

4.2 A városi tér numerikus modellezésének részletei 

Az egyszerűsített városi térgeometriát modellező MISKAM CFD számítást 

878 × 778 × 180 m nagyságú számítási tartományban végeztem, így a térmodell és a számítási 

tartomány pereme között 10 h szabad hozzááramlási és leáramlási távolságot, valamint a felső 

peremhez 5 h távolságot biztosítottam. A modell felszínét jellemző érdességhossz z0 = 0,01 m. 

A belépő szélsebességprofilnál h = 30 m referenciamagasságban írtam elő a szélcsatornában is 

beállított 7 m/s szélsebességet, és a logaritmikus profil érdességi magasságát z0 = 0,17 m-re 

állítottam a szélcsatorna kísérlet alapján.  

A 39. ábrán a szélcsatorna és a MISKAM sebesség- és turbulencia profilok hasonlíthatóak 

össze. Mivel a MISKAM modellben nem lehetséges eltolt profil megadása, a profilillesztés 

nem volt lehetséges, azonban a h referenciamagasságig a mért és a számított átlagsebesség-

profil jól egyezik, a tetőszint felett a profilok nem egyeznek. Mivel a szélsebesség- és 

koncentráció eloszlást a referenciamagasság alatt, talajközelben vizsgáljuk, és mivel a tér 

minden oldalról épületekkel szegélyezett, ezért a tetőszint feletti szélsebesség eloszlásban 

adódó különbség elfogadható, különös tekintettel arra, hogy a vizsgálat célja elsősorban nem 

pontos számszerű mérés, hanem a téren kialakuló áramlási és terjedési struktúrák minőségi 

jellemzése. Kukacka et al. (2012) egy útkereszteződés vizsgálata során igazolta, hogy az 

átszellőzés 80%-át a mellékutcákból érkező légáram biztosítja, tehát a belépő profilnak 

elsősorban az épületmagasságig terjedő tartományban kell egyeznie.  

A 39. ábra jobb oldalán turbulencia-intenzitás a számított profilban csak fele–kétharmada 

a mértnek. A turbulencia-intenzitás K– turbulencia modell által történő alulbecslését több 

kutató jelezte, például Olesen et al. (2008), ez tehát általánosan a K–típusú modellek hibája. 

Az alulbecslés hatása a térre azonban csak közvetett, a tér turbulenciaviszonyait ugyanis 

elsősorban a környező épületek leválási buborékai határozzák meg. 

A megoldás hálófüggetlenségét négy különböző hálóval vizsgáltam meg: 117 ezer, 1 

millió, 2,5 millió, és 5,3 millió cellával. A hálófelbontás a téren ezekben 5 × 5 × 4,3 m; 

2,5 × 2,5 × 1,5 m; 1,67 × 1,67 × 0,95 m és 1,25 × 1,25 × 0,7 m volt. A térhez csatlakozó utcák 

keresztmetszete így a négy hálóban rendre 3, 6, 9 és 12 cellára volt felbontva. A számításokat 

északi (0°) széliránynál futtattam. A hiba jellemzésére a téren elhelyezkedő 31 mérési pontban 

a számított c
*
 dimenziótlan koncentráció értékeket hasonlítottam a szélcsatornában mértekhez. 

Az összehasonlító mérőszámok az NRMSE négyzetes középhiba a q találati arány 
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mérőszámok. Ez utóbbi meghatározása során a megengedett relatív eltérés 25%, a 

megengedett abszolút eltérés c
*
 = 0,5 volt. 

A 44. ábra bal oldalán a logaritmikus x–y diagramban látható, hogy az 1–5. 

mérőpontokban a legrosszabb az egyezés a mérés és számítás között. Ennek oka, hogy ezek a 

pontok vannak a legközelebb a szennyezőforráshoz. Az eltérést nem csak a forrás közeli nagy 

gradiensek, és a MISKAM modell numerikus diffúziója okozhatja, hanem a fizikai és 

numerikus modellben a forrás eltérő modellezése is. A CFD számításban a szennyezőanyag 

ugyanis passzív skalár, kilépő sebesség és térfogat nélkül, míg a szélcsatorna mérésben a 

vonalforrásból kilépő nyomgáznak kilépő sebessége van, igaz, cm/s nagyságrendű, de ez a 

kezdeti keveredést befolyásolja. Ezért a mérőszámokat a fenti öt forrás közeli mérőpont adatai 

nélkül is meghatározzuk. 

 

 

44. ábra. Hálófüggetlenségi vizsgálat. Balra: logaritmikus x–y diagram; jobbra NRMSE  és q találati arány 

különböző cellaszámú számítási hálók esetén. M: millió cella, p1–5. nélkül: 1–5. mérőpont nélkül 

A 44. ábra jobb oldali diagramján az NRMSE és q mérőszámokat a cellaszám függvényében 

ábrázolva láthatjuk, hogy a 2,5 millió cellaszám felett nincs jelentős változás. Igaz, NRMSE 

enyhén (3%-kal) javul, a q találati arány azonban állandósul. Mindkét mérőszám értéke javul, 

ha az említett 5 pontot kivesszük a számításból, a találati arány például 62-ről 73%-ra. A 

hálófüggetlenségi vizsgálat alapján a további számításokra az 5,3 milliós, legsűrűbb hálót 

választottam ki.  
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4.3 Az eredmények elemzése 

A kiválasztott öt szélirányból három a tér hosszabb oldalfalaival párhuzamos (0°, 180°, 270°), 

kettő átlós irányú (225°, 315°). A szimmetria miatt a 225° és 180° szélirány esetén csak a 

koncentráció-eredményeket elemezzük. A homokeróziós eredményekhez való hasonlítás 

érdekében a CFD eredményekből a vmd = (u
2 

+ v
2 

+ w
2
)
0,5

/ uH összefüggéssel határoztuk meg a 

dimenziótlan átlagsebesség nagyságát.  

A következő ábrákon a megfigyeléseimet nagybetűkkel jelölöm (A, B…), ezekről a 

szövegben adok részletesebb leírást. A jelölők csak az adott ábrán értelmezettek. 

4.3.1 Északi szélirány 

A 45. ábrán a térmodell szél felőli oldalán láthatjuk az áramlás függőleges metszetét. Ahogy 

várható, az első épülettömb falánál torlópont alakul ki. Ennek pozíciója a szélcsatorna 

mérésben kb. 0,7 h magasságban van, a számításban kb. 0,3 h magasan. Az eltérés 

magyarázata a belépő zavartalan légköri határréteg különbözősége a mérésben és számításban 

(lásd 39. ábra). A mérésben ugyanis az érdességi elemek mintegy d = 0,5 h-val megemelik a 

belépő határréteget. Azt is megfigyelhetjük, hogy az épület felett leválási buborék alakul ki, 

amely a számításban kisebb, alig kimutatható.  

A 46. ábrán már a talajközeli szélmező látható. A következőket állapíthatjuk meg: 

 Nagysebességű beáramlás van a szél felőli épülettömbök között (A), aminek 

következtében a magán a téren is, a sarkoknál nagy sebességű zónák alakulnak ki (B). 

 

 

45. ábra. Sebességmező a térmodell első oldalsó épülettömbje metszetében. Felül LDV mérés; alul: MISKAM 

CFD számítás. Az ábrák a vmd  dimenziótlan szélsebességnagyság szerint színezettek 
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46. ábra. Szélsebességmező talajközelben 3 m magasságban északi széliránynál. Balra: vmd dimenziótlan 

átlagsebesség-nagyság a homokeróziós mérésből. Jobbra: CFD számítási eredmény, sík (2D) áramvonalakkal 

 A szél felőli középső épülettömb szél alatti oldalán leválási buborék van, amelyben 

sokkal alacsonyabb a szélsebesség (C). 

 A tér nagy részén a szélsebesség vmd = 0,6 alatti, és így a környező utcákban mért 

szélsebességnél kisebb. A számítás szerint a téren az átlagsebesség 0,2–0,4 körüli. 

 A tér szél alatti oldalán, a szél alatti középső épülettömb előtt a homokeróziós 

kísérletben nagysebességű zónát látunk kialakulni (D), amelyet az épület körüli 

patkóörvénynek tulajdonítunk. Az örvény „befordul” a két hosszirányú szél alatti 

utcába. A CFD számítás a szélsebesség nagyságát a patkóörvény zónájában jelentősen 

alulbecsli.  

 A patkóörvény következményeképpen a téren áramló levegő egy része a keresztirányú 

utcákba kényszerül, ezt bizonyítják a CFD áramvonalak, valamint a szélcsatorna 

eredményeken látható, épületsarkok mellett kialakuló sebességcsúcsok (E). 

A 47. ábrán a számított szélmező háromdimenziós elemzését mutatjuk be. 

 Az A, B, C pontokban látjuk az épületblokkok mögötti, fordított U alakú 

örvénymagokat, ezek az itt kialakult leválási buborékokban kialakuló örvényeket 

jelzik. Ezeket a tető feletti áramlás, valamint a hosszirányú utcákból érkező szél 

„hajtja”, pörgeti. Az örvények vízszintes szakasza a w/h = 0,5 oldalarányú, keskeny 

keresztirányú utcák felső felében utcaköz-örvényt képez (lásd az 5. és 7. ábra az 1. 

fejezetben). 

 A tér szél alatti oldalán láthatjuk, hogy a téren érkező levegő egy része a D 

keresztirányú utcákon távozik az E patkóörvénynek köszönhetően. 

 Az egész térmodell mögött nagy egybefüggő leválási buborék alakul ki (F). 

 Az épületblokkok belső udvaraiban szintén örvények figyelhetőek meg (G). 
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47. ábra. A MISKAM számításból meghatározott örvénymagok (vastag vörös vonallal jelölve) és térbeli 

áramvonalak (türkiz vonalak) északi széliránynál 

  

48. ábra. Koncentráció-megoszlás talajközelben északi széliránynál. Balra: interpolált mérési eredmény. A 

vonalforrás helyét fekete vonal, a mintavételi pontokat fekete pöttyök jelzik. Jobbra: számítás, sík 

áramvonalakkal 

A 48. ábrán a koncentrációmezőt láthatjuk talajközelben. A színskála logaritmikus. 

 A legmagasabb koncentrációt a szél felől csatlakozó hosszirányú utcák betorkollásánál 

látjuk (A), ott, ahol fentebb a legnagyobb sebességeket is tapasztaltuk.  
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 A szél felőli épület leválási buborékában kisebb a koncentráció (B). Ennek 

magyarázata, hogy míg a forrástól az A pontba a szennyezőanyagot a szél közvetlenül, 

csekély hígulással szállítja, addig a leválási buborékban jelentős függőleges 

elkeveredés tapasztalható, így a talajközeli koncentráció alacsonyabb lesz. 

 A CFD a szélcsatorna mérési eredményeket forrásközelben alulbecsli, de a tér 

közepétől (C) délre az egyezés szinte tökéletes. 

 A forrás utcájában csak CFD adat áll rendelkezésünkre, itt (D) kimagaslóan nagy 

koncentrációkkal kell számolni. 

4.3.2 Déli szélirány 

A déli szélirányt itt célszerű megtárgyalnunk, mert a szélmező az északi szélirány tükörképe. 

A koncentrációmezőn (49. ábra) láthatjuk, hogy a vonalforrásról kibocsátott szennyezőt a tér 

déli része felől fújó szél a szél alatti (északi) mellékutcákba szállítja. Ennél a széliránynál az 

említett patkóörvény az északi épülettömb körül alakul ki, ez a vonalforrás szélirányra 

merőleges mellékutcába tereli a térről érkező levegőt. Bár nincs mérési adatunk ezekből az 

utcákból, a CFD számítás egyértelműen itt jelzi a maximális koncentrációt. A D és E jelzésű 

utcákban szép szimmetrikus koncentráció-eloszlást látunk, amely szintén a patkóörvény 

nyomát mutatja. Magán a téren nem mérhető koncentráció. 

 

  

49. ábra. Koncentráció-megoszlás talajközelben déli széliránynál. Balra: interpolált mérési eredmény (csak az 

északi utcákban volt mérhető koncentráció). Jobbra: számítás, sík áramvonalakkal 
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50. ábra. Szélsebességmező talajközelben 3 m magasságban északnyugati széliránynál. Balra: vmd dimenziótlan 

átlagsebesség-nagyság a homokeróziós mérésből. Jobbra: CFD számítási eredmény, sík áramvonalakkal 

4.3.3 Északnyugati szélirány 

Az átlós 315°-os széliránynál a szélmezőről (50. ábra) a következő megállapításokat tehetjük:  

 Mind a négy szél felőli mellékutcáról érkezik levegő a térre. A homokeróziós mérési 

eredményeknél a szélirányra az utcasarkoknál kialakuló felgyorsuló áramlások 

helyzetéből következtethetünk. Ennek következményeképpen a téren az átlagsebesség 

nagyobb, mint északi széliránynál. 

 A legnagyobb sebességek a tér szél felőli és szél alatti sarkában láthatóak (A és D), 

míg a legkisebbek a tér szél felőli oldalán található, hosszabb és rövidebb épülettömb 

leválási buborékában (B és C). 

 A hosszú, a tér szél alatti oldalán elhelyezkedő épület előtt az északi szélirányhoz 

hasonlóan az épület előtti leválás hoz létre nagy sebességű zónát (E). Mivel a 

megfúvás ferde, feltehetőleg nem teljes, csak féloldalas patkóörvény alakul ki, amely a 

tér és a hosszú épülettömb szél alatti oldalán lévő mellékutcába „fordul be”.  

 A CFD számítás ezen örvény jelenlétét nem jelzi. Ettől eltekintve azonban a kialakult 

sebességeloszlás kontúrvonalai jól egyeznek a méréssel, bár azt alulbecsülik.  

 A számítás a téren a megfúvási irányra kb. merőleges talajközeli szélirányt jelez. 

Az 51. ábrában megjelenített háromdimenziós áramlás magyarázatot ad többek között erre a 

legutóbbi megfigyelésre is:  

 A tér szél felőli oldalán lévő épülettömbök szél alatti oldalán kialakult leválási 

buborékokban (A, B) forgó örvények a téren egy vízszintes, a tér hosszabbik oldalával 

párhuzamos tengelyű, csavarvonalú örvényt hoznak létre, amely az egész teret 

dominálja. Ennek talajközeli komponense a megfúvási irányra merőleges.  
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51. ábra. A MISKAM számításból meghatározott örvénymagok (vastag vörös vonallal jelölve) és térbeli 

áramvonalak (vékonyabb türkiz vonalak) északnyugati széliránynál 

 A csatlakozó utcákban nem tapasztalunk utcaköz-örvényt, az áramlás az 

utcatengelyekkel párhuzamos. Esetenként sarokörvények magjai láthatóak (C). 

 Az átlós irányú megfúvás miatt a hosszú épülettömb belső udvaraiban és mögöttük is 

csavarvonalú örvényeket látunk (D, E). 

A fenti komplex áramlás szennyezőanyag-terjedésre kifejtett hatását az 52. ábrán kísérhetjük 

figyelemmel: 

 Maximális koncentráció az északi szélirányhoz hasonlóan forrásközelben ott figyelhető 

meg, ahol a szél a szennyezőanyagot a forrástól nagy sebességgel közvetlenül az adott 

pontra szállítja (A). 

 A tér nyugati oldalán (B) jóval nagyobb a koncentráció, mint a keleti oldalon (C), 

mivel a fent említett csavarvonalú örvény miatt a talajközelben délkelet felé áramlik a 

közeg. 

 Ehhez hozzájárul a szél alatti (keleti) oldalon álló hosszú épülettömb oldalfala mentén 

létrejövő leválás, amely helyileg csökkenti a koncentrációt. Mivel ez a számításban 

nem jelent meg, a koncentráció-eloszlás kontúrvonalak iránya a számításban némileg 

eltér a mérésből interpolált kontúrvonalaktól. 

 A számítás a tér északi felén mintegy 30%-kal alulbecsüli a koncentrációt, a déli 

térfélen az egyezés kifejezetten jó. 
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52. ábra. Koncentráció-megoszlás talajközelben északnyugati széliránynál. Balra: interpolált mérési eredmény. 

Jobbra: számítás, sík áramvonalakkal 

4.3.4 Délkeleti szélirány 

A szélmező ebben az esetben az északnyugati (50. ábra) tükörképe, a koncentrációmező pedig 

az 53. ábrán látható. A térre, az egyik sarkot (A) kivéve, nem jut szennyezőanyag, csak a 

mellékutcákba, elsősorban a B jelű, másodsorban (kisebb koncentrációval) a C jelű utcába. A 

C jelű utca torkolatában található ugyanis a tér egyik nagy szélsebességű zónája, amely 

gyorsabb hígulást okoz (lásd 50. ábra D pontja). 

 

   

53. ábra. Koncentráció-megoszlás talajközelben délnyugati széliránynál. Balra: mérés, jobbra: számítás 
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4.3.5 Nyugati szélirány 

Az 54. ábrán, nyugati széliránynál a tér rövidebb oldalával párhuzamos az áramlás. 

Megfigyeléseink sokban hasonlítanak az északi széliránynál tapasztaltakhoz, amikor a tér 

hosszabb oldalával volt párhuzamos a megfúvás iránya. 

 A homokeróziós eredmények enyhén aszimmetrikusak, amit a hozzááramlás már 

bemutatott aszimmetriájával magyarázhatunk. 

 Nagy sebességű zónák figyelhetőek meg a szél felőli, hosszanti irányú utcák 

betorkollásánál (A). 

 A tér szél felőli oldalán álló (nyugati) épülettömb szél alatti oldalán leválási buborék 

jön létre, alacsony helyi szélsebességet, és a megfúvási iránnyal ellentétes 

szélsebességet okozva.  

 A szél alatti (keleti) épülettömb előtt és mellett patkóörvény (B) okoz helyi nagy 

szélsebességet. Ez az északi irányhoz hasonlóan a keresztirányú utcákban hoz létre 

áramlást (C). 

 

  

54. ábra. Szélsebesség-mező talajközelben 3 m magasságban nyugati széliránynál. Balra: vmd dimenziótlan 

átlagsebesség-nagyság a homokeróziós mérésből. Jobbra: CFD számítási eredmény, sík áramvonalakkal 

A számított háromdimenziós áramlást szemléltető 55. ábrán a teret a nyugati épülettömb 

leválási buborékának örvénymagja (A) dominálja. A szélmező mérési eredmények alapján 

elmondhatjuk, hogy ez a leválási buborék rövidebb a valóságban, mint a számításban. Ez 

egybeesik Sahm et al. (2002) megfigyelésével, amelyet egy kocka alakú épület körüli áramlás 

kapcsán tettek. Valamennyi általuk tesztelt RANS CFD modell az épület mögött hosszabb 

leválási buborékot jelzett előre, mint a mérés. 
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55. ábra. A MISKAM számításból meghatározott örvénymagok (vastag vörös vonallal jelölve) és térbeli 

áramvonalak (vékonyabb türkiz vonalak) északi széliránynál 

A nyugati szélnél kialakuló koncentráció-eloszlásról (56. ábra) a következőket állapíthatjuk 

meg: 

 A vonalforrásból kilépő szennyező nem terjed át a tér déli térfelére. 

 A két északi keresztutcában nagyobb koncentrációt tapasztalunk, mint a téren. 

 Ezek közül a B-vel jelölt utcában a maximális, hiszen ebben jelentős keresztirányú 

áramlást okoz a szél alatti hosszú épülettömb patkóörvénye. 

 A CFD eredmények alapján a csúcskoncentráció a C-vel jelölt utcaközben várható. 

 

  

56. ábra. Koncentráció-megoszlás talajközelben nyugati széliránynál. Balra: mérés, jobbra: számítás 
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4.4 Az egyszerűsített téren tapasztaltak összefoglalása 

A CFD számítás és a szélcsatorna mérések alapján az egyszerűsített téren kialakult áramlási 

mezőt különböző szélirányoknál sematikus ábrákon foglalhatjuk össze (57. ábra). Az ábrákon 

a talajközeli szélirányokat, a kis- és nagysebességű zónákat nyilak és színes tartományok 

jelzik. Az örvénymagok talajt érő talppontját kör, a tér körülbelüli középmagasságában 

vízszintesbe forduló szakaszukat vastag kék vonallal jelöltem be. 

Mind a mérési, mind a számítási eredmények azt mutatják, hogy a tér szél felőli oldalán 

álló épületek leválási buboréka az ebbe belépő szennyezőket megemeli, így a talajközeli 

koncentrációt csökkenti. A tér szél felőli oldalán betorkolló mellékutcák torkolatában ezzel 

ellentétes hatást figyelhetünk meg, nagy szélsebességű zónák jönnek létre, amelyek a helyben 

kibocsátott szennyezőt csekély keveredéssel, ezért nagy koncentrációval szállítják a tér közepe 

felé. 

A tér szél alatti oldalán álló épülettömbök homlokzatánál merőleges megfúvásnál létrejövő 

patkóörvény az áramlás egy részét a szélirányra merőleges utcákba nyomja, ezáltal ott a 

szélsebességet növeli. Maga a patkóörvény viszonylag nagy talajközeli sebességet hoz létre, 

így a szennyezőanyagok gyors eltávozását segíti elő. 

 A tér hossztengelyével párhuzamos megfúvás esetén a tér középső területén kis 

szélsebesség uralkodik, és nincsenek jelen örvények, így a talajközeli szélirány a megfúvási 

iránnyal párhuzamos. 

Átlós széliránynál a szél felőli oldalon található épületek leválási buborékai egy az egész 

teret domináló csavarvonalú örvényt hozna létre, aminek köszönhető a talajközeli szélirány 

mintegy 90°-os eltérése a megfúvási iránytól. A szél alatti épülettömbök homlokzata előtt itt is 

nagy sebességű leválási buborékok jönnek létre, hozzájárulva a szennyezőanyag-koncentráció 

csökkentéséhez.  

 

 

57. ábra. A téren megjelenő áramlási struktúrák vázlatos ábrái északi, északnyugati és nyugati széliránynál. 

Fekete nyilak: talajközeli szélirány, vastag kék vonalak: örvénymagok, piros területek: nagy szélsebesség, kék 

területek: alacsony szélsebesség. (A déli és délnyugati szélirány itt be nem mutatott sematikus ábrája az északi és 

az északnyugati tükörképe) 
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A tér rövidebbik oldalával párhuzamos megfúvási iránynál a tér jelentős részét a szél felőli 

épület leválási buboréka és így 180°-os talajközeli visszaáramlás jellemzi. A szél alatti 

épülettömbök homlokzata előtti nagy sebességű zóna itt is jelen van. 

A CFD számítás a téren megjelenő struktúrákat a szél alatti épülettömbök előtti leválások 

(patkóörvények) kivételével jól megjelenítette. Bár vizsgálatunk célja elsősorban az áramlási 

és terjedési mechanizmusok kvalitatív leírása volt, és a szélsebesség-mérési módszerünk 

szemi-kvantitatívnak számít, a mérési és számítási eredmények egyezése kifejezetten jó: a tér 

szél alatti oldalán álló épület homlokzatánál kialakuló patkóörvény kivételével valamennyi 

áramlási struktúrát jól számította a modell. A téren kialakult szélsebesség-nagyságot azonban 

30–50%-kal alulbecsülte. A terjedésszámítás a mért koncentrációkat a forrástól távolabb 

helyesen jelezte előre, jelentősebb eltérést csak közvetlen forrásközelben figyelhettünk meg.  

  



75 

5 Valódi városi tér vizsgálata 

5.1 A kiválasztott tér és a vizsgálat bemutatása 

Az egyszerűsített tér áramlási és terjedési vizsgálatát követően egy valódi tér geometriájának 

vizsgálatát mutatom be. A vizsgálat céljait a következőkben sorolom fel. 

 Tisztázandó, hogy az egyszerűsített térmodellen azonosított struktúrák megjelennek-e a 

valóságos téren, és ha igen, módosulnak-e? 

 Megjelennek-e a valóságos téren más, az egyszerűsített térmodellen nem azonosított 

áramlási struktúrák? 

 Az egyszerűsített térmodell kvalitatív áramlástani vizsgálata után ezúttal pontos, 

számszerű eredményekre vagyunk kíváncsiak, amihez nagyobb, pontos szélcsatorna-

modell és jó minőségű, homogén határréteget biztosító, nagyobb szélcsatorna kell. 

A választás a budapesti József nádor térre és környékére esett (58. ábra). A tér mérete 

150 × 60 m, a környező épületek átlagmagassága kb. 28 m, így a tér hossz/magasság aránya a 

hosszabb oldalon 5,3, a rövidebb oldalon 2,1. 

A környező épületek magassága 25–40 m között változik, erősen változó. A csatlakozó 

utcák szélesség/magasság aránya (w/h) az egyszerűsített modellhez hasonlóan 0,5, azonban az 

utcák a térhez aszimmetrikusan csatlakoznak.  

A térre az alábbi szempontok miatt esett a választás: 

 A tér kicsi és minden oldalról zárt, az átszellőzés feltételezhetően csekély. 

 A tér északi oldalán áthaladó nagy forgalom (József Attila utca, csúcsórában kb. 2000 

jármű/óra), amely nagy légszennyezettség forrása, így a légszennyezettség pontos 

meghatározása fontos kérdés a környék lakossága számára. 

 A tértől néhány 100 méterre (az Erzsébet téren) légszennyezettségi mérőállomás 

található, amelynek adatai lehetőséget kínálnak számított szennyező-koncentrációk 

helyszíni méréshez hasonlítására. 

 A téren mélygarázs létesítését tervezik, amelyhez kapcsolódó forgalmi változások 

jelentősen megváltoztatják a téren a szennyezőanyag-kibocsátást, a garázs tervezése 

során figyelembe lehet venni a vizsgálat eredményeit, a légszennyezettségi állapot 

kedvezőbb kialakítása érdekében. 

A modelléptéket az egyszerűsített modellnél jóval nagyobbra (1:350) választottam, a mérést 

pedig a jobb minőségű határréteg előállítására alkalmas nagy göttingeni típusú 

szélcsatornában végeztem, lézer-doppler anemométerrel meghatározva a téren a szélsebesség 

eloszlását. A modellkísérlet kiegészítéseképpen MISKAM számítást is végeztem. 

5.1.1 A szélcsatorna kísérlet részletei 

Az alkalmazott szélcsatorna göttingeni típusú, nyitott mérőterű, 3,8 m mérőtér hosszal, és 

2,6 m levegősugár-átmérővel (59. ábra). A légköri határréteg generáló áramlás-előkészítő 

szakasz, és a modell a mérőtérben elhelyezett 2,5 m széles asztalon helyezkednek el. A 

modellt magát 2 m átmérőjű körlapra rögzítjük, így tetszőleges szélirányba elforgatható. 
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58. ábra. A József nádor tér és környékének légi felvétele; a szélcsatorna modell határait kör jelöli 

A sebességmező mérésére az egyszerűsített tér vizsgálatánál alkalmazott LDV rendszert 

alkalmaztam, de ezúttal az optika függőlegesen, a mérőtér alatt helyezkedett el, ahonnan a 

modell üveglap alján keresztül lehetséges volt az épületek környezetében sebességet mérni. Az 

elrendezés lehetővé tette a talajszint felett, (z = 20 mm, 0,25 h) magasságban, az épületek 

falának közvetlen közelében történő mérést is. (Felülről történő mérésnél nem lehetne az 

épületfalak közelében mérni, mert a ferde lézersugarat a függőleges épületfalak kitakarnák.) 

Az LDV rendszerrel a határréteg ellenőrző mérések során egy-egy mérési pontban 200 ezer 

mintát gyűjtöttem 5 perc idő alatt. A téren történő méréseknél pedig átlag 5000 mintát 50 s 

alatt. A mérési pontok nagy száma miatt csökkentettem a mérési időt. Hosszabb idejű méréssel 

ellenőriztem, hogy a rövidebb mérési idő befolyásolja-e az átlagsebesség eredményeket, azaz 

reprezentatívak-e a rövidebb idő alatt mért átlagsebességek. A tapasztalt kis, +/– 0,07 m/s-os 

eltérések tekinthetőek a mérés hibájának. 

5.1.2 A légköri határréteg ellenőrzése 

A légköri határréteget ezúttal nem csak az átlagszélsebesség és turbulencia intenzitás, hanem 

spektrális jellemzői szempontjából is ellenőriztem. A határréteg a turbulencia-generátor rudak 

és háromszögek sűrűségének és méretének sokszori változtatásával az 1:350 modelléptékhez 

és városi környezethez lett kialakítva, Gromke és Ruck (2005) valamint Kozmar (2011)   
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59. ábra. A József nádor tér szélcsatorna mérési elrendezése 

munkájához hasonlóan. A határréteg jellemzőit az ESDU 72026 (ESDU, 1972), ESDU 85020 

(ESDU, 2001) és VDI 3783/12 (VDI, 2004) dokumentumokban rögzített helyszíni 

mérésekhez, illetve azokból származtatott határréteg paraméterekhez illesztettem. 

A 60. ábrán megjelenítettem a modell nélkül a körlap középpontjában a határréteg 

függőleges profiljait, az u (z) and v (z) áramlásirányú (x-) és keresztirányú (y-) 

átlagsebességeket, valamint a u(z) andv(z) sebességkomponens-szórásokból számolt Iu és Iv  

x- és y-irányú turbulencia-intenzitásokat (u(z) / u (z) és v(z) / u (z)). Az átlagsebességeket az 

uref = 4,60 m/s, zref = 309,50 mm (valós léptékben 108 m) magasan mért referencia sebességgel 

dimenziótlanítottam. 

Az illesztett hatványfüggvény kitevője  = 0,3, városi környezetben jellemző érték.  A 

turbulenciaintenzitás-profilok közül az x-irányú 60 m felett kisebb, mint VDI 3783/12 

irányelvben megadott tartomány, e magasság alatt az egyezés megfelelő. 

 

 

 a b c d 

60. ábra. A légköri határréteg ellenőrzése: (a) u/uref dimenziótlan x irányú szélsebesség; (b) x irányú  Iu 

turbulencia-intenzitás; (c) keresztirányú  Iv turbulencia-intenzitás; (d) x irányú  Lu,x turbulencia-hosszlépték  
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61. ábra. A légköri határréteg turbulens kinetikus energia spektruma 90 mm (valós léptékben 31 m) magasságban 

A K turbulens kinetikus energia spektruma a 61. ábrán látható, míg a turbulens áramlás 

hosszléptéke a 60.d ábrán. A hosszlépték definíciója:  

 



0, )( xdxRL uuxu

 (15) 

ahol  Ruu – az u(z,t) x-irányú sebességkomponens idősorának  autokorrelációs függvénye.  

A hosszléptékek az ESDU 85020 által adott limitek közé esnek kb. 70 m magasságig. 

5.1.3 Modellkészítés, mérési program 

Az 1:350 léptékű modell épületeket rétegelt lemez alapon vízsugárral és forrószállal vágott 

polisztirol habból készítették (62. ábra). Az épületeket lapostetővel közelítettem, és  

 

 

62. ábra. A szélcsatorna modell, középen az üveglapon rögzített épületekkel  
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az épületmagasságokat 1,5 m-es lépésközzel kategorizáltam, a későbbi numerikus hálók 

egyszerűbb előállítása céljából. A 2 m-es (valós léptékben 700 m) átmérőjű körlap, közepén 

800 × 800 mm-es üveglap helyezkedik el, erre rögzítettük az épületeket. Így a tér alulról LDV-

vel hozzáférhető. 

A szélmezőt 23 függőleges profil mentén és 3 vízszintes síkban mértem ki. A síkok 0,25 h, 

0,5h, h magasságban helyezkedtek el, és a teret valamint a környező mellékutcákat fedték le, 

568 mérési pontban. A 0,5 h sík esetében azonban a teljes elérhető tartományt, a közeli 

Erzsébet teret is mértem, 1287 pontban (63. ábra). A pozicionálási pontosság kb. 0,5 mm 

(teljes léptékben 0,18 m) volt. Egy pontban 50 s időtartamig, 100 Hz-et meghaladó 

frekvenciával mértünk. A mért átlag szélsebességeket ( u és v ), a h = 80 mm (28 m) 

magasságban mért uref = 3,02 m/s szélsebességgel dimenziótlanítottam (ud = u /uref és  

vd = v /uref). Ugyanígy dimenziótlaníthatjuk a sebességingadozásokat is: ud = u /uref és  

vd = v /uref . 

A vmd dimenziótlan átlag szélsebességnagyság meghatározása: 

  .22

ddmd vuv   (16) 

A Kd dimenziótlan turbulens kinetikus energia: 

   22

2

1
vduddK    (17) 

Az így meghatározott turbulens kinetikus energia kisebb a valóságosnál, ugyanis a függőleges 

w sebességkomponenst és annak ingadozását nem tudtam mérni. A fenti összefüggéssel tehát a 

 

 

63. ábra. Mérési helyek, szélirányok a modellen. Piros körök: függőleges profilok talppontjai; fekete pontok: 

vízszintes sík mérések 0,25 h, 0,5 h és h magasságban; kék pontok: további mérési pontok a 0,5 h magasságú 

síkban 
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vízszintes sebességkomponensek turbulens kinetikus energiához való hozzájárulása 

határozható meg. A CFD számítási eredményekben ezért a számított Kd 2/3-át jelenítem meg, 

ha mérési eredményhez hasonlítok. 

A méréseket két széliránynál végeztem el, a tér hosszabb oldalával párhuzamos 351,7°, kb. 

északi iránynál, valamint a tér rövidebb oldalával párhuzamos 261,7°-os, kb. nyugati 

széliránynál.  

5.1.4 A József nádor tér CFD modellezésének részletei 

A MISKAM számítás hálójának irányát a derékszögű utcahálózat tengelyirányához 

illesztettem. A 700 m átmérőjű körlapon belüli épületeket modelleztem. A tartomány teljes 

nagysága: 1000 × 1100 × 500 m, a cellaszám kb. 5 millió.  A cellák a téren talajközelben 

vízszintesen 1,5 m és vízszintesen 0,6 m, a téren kívül 4–6 m szélesek és 1 m magasak.  

A belépő peremen 3,02 m/s sebességet írtam elő h = 28 m magasságban, z0 = 0,2 m 

érdességi magassággal, a szélcsatorna kísérlethez hasonlóan. Az egyszerűsített tér MISKAM 

számításához hasonlóan a modell itt is alulbecsli a belépő sebességprofil turbulencia-

intenzitását (64. ábra). 

 

 

64. ábra.  Átlag ud szélsebességprofilok Iu turbulencia-intenzitásprofilok. Számítás: kék vonal, mérés: fekete 

négyzetek hibasávval 

5.2 Az időátlagolt szélmező eredmények kiértékelése 

A kiértékelést több lépésben végeztem el.  

1. Először az u és v vízszintes sebesség-komponensekből számolt átlag jellemzőket 

elemeztem, függőleges profilokban, majd vízszintes síkokban.  

2. A kontinuitás tételén alapuló módszerrel közelítőleg meghatároztam a talajközeli 

mérési síkban a w függőleges sebesség-komponens eloszlását. 

3. A sebességmező három komponenséből sematikus ábrákban rekonstruálhatóak a téren 

megjelenő áramlási struktúrák. 
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65. ábra. Áramlási mező a tér hosszmetszetében (A–A metszet a 63. ábrán). fekete négyzetek:   

vd sebességkomponens mérésből; folytonos fekete vonal: vd  sebesség-komponens a CFD számításból;  

piros keresztek: vd dimenziótlan sebességingadozás a mérésből. A VP1 profil a csatlakozó utcában található, 

nem a téren 

5.2.1 A függőleges profilok elemzése 

A 65. ábrán északi szélnél látjuk a megfúvási iránnyal párhuzamos vd szélsebesség-

komponens függőleges változását a tér különböző pontjain (A–A metszet a 63. ábrán). 

Megfigyelhetjük, hogy: 

 a tetőszint felett, a z = h–3 h tartományban a légköri határréteg profil gyakorlatilag nem 

változik; 

 a szél felőli épülettömb mögött A-val jelölt leválási buborékot, és az abban kialakuló 

feláramlást. Az egy pontból induló síkáramvonalak azt jelzik, hogy a keresztirányú 

utcából közeg áramlik a leválási buborékba; 

 a tér közepe táján (B pont) a leválási buborék már nem érzékelhető (talajszinten sincs 

visszaáramlás); 

 a szél alatti épülettömb előtt (C-vel jelölve) erős visszaáramlás talajszinten, az épület 

előtti leválás (patkóörvény) miatt. A visszaáramlás a számításban nem látható, csak a 

szélcsatorna mérésben. 

Nyugati szélnél az áramlás iránya a tér rövidebb oldalával párhuzamos, ezt a 63. ábrán B–B-

vel jelölt metszetet látjuk a 66. ábrán. Megjegyzendő, hogy ebben az esetben az ud 

szélsebesség-komponens a párhuzamos a megfúvási iránnyal, ezért ennek átlagát és szórását 

jelenítjük meg az ábrán. 

 Megfigyelhető, hogy az egész téren jelentős visszaáramlás van (VP6) a szélcsatorna 

mérés szerint. 

 A MISKAM számítás áramvonalai szerint nagy, vízszintes tengelyű örvény alakul ki a 

téren. Ennek magyarázata az, hogy a tér a megfúvási irányra merőleges y irányban 

meglehetősen széles, így a tér egy kétdimenziós utcaközként működik (felül nyitott 

üreghez is hasonlítható), és benne az utcaköz-örvény is kialakul. 
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66. ábra. Áramlási mező a tér áramlási irányú keresztmetszetében (B–B metszet a 63. ábrán). fekete négyzetek:  

ud  sebesség-komponens mérésből folytonos fekete vonal: ud  sebességkomponens a CFD számításból; piros 

keresztek: ud dimenziótlan sebességingadozás a mérésből. A VP21 profil a síktól kb. 30 m-re eltolva található 

 A belső udvarokban mért profilok (VP22, VP21) szintén vízszintes tengelyű 

örvényeket jeleznek. 

Mind az északi, mind a nyugati széliránynál megállapíthatjuk, hogy a sebességingadozások 

(vd, ud) nagysága a tetőszint felett maximális és nagyjából állandósul, a tetőszint alatt a 

maximális érték kb. kétharmada. A belső udvarokban mindössze a fele. Bizonyos profilokban 

a tetőszint körüli maximum is megfigyelhető, 1,2–1,7 h magasságban. 

A függőleges sebességprofilokat átlagoljuk a téren (VP 3–7), illetve a környező utcákban 

(VP 1, 8, 9, 10, 18, 23), hogy általánosabb következtetéseket vonhassunk le az átlag 

szélsebesség magasságfüggéséről, és a tereken és az utcákon uralkodó átlagos szélsebességet 

összhasonlíthassuk. A téren az átlagolás eredményét külön szélirányonként, illetve a két 

szélirány átlagában is megadjuk a 67. ábrán. 

 

 

67. ábra. vmd átlagolt dimenziótlan sebességprofilok a téren (VP 3–7). Fekete: északi szélirány, piros: nyugati 

szélirány. Kék: átlagolt sebességprofil a környező utcákban 
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 Megállapíthatjuk, hogy 1,5 h felett a profilok gyakorlatilag egybeesnek. 

 Nyugati szélnél a téren (1 h alatt) jóval nagyobbak a talajközeli szélsebességek, mint 

az északi széliránynál, a 66. ábrán felfedezett örvénynek köszönhetően. 

 A két szélirány átlagában a téren és a környező utcákon a szélsebesség nagysága kb. 

ugyanakkora talajközelben 0,5 h alatt, míg 0,5 h és 1 h között a téren nagyobb 

sebességeket mérünk. Ennek magyarázata, hogy a határréteg „besüllyed” a térbe, 

ahogy a 65. ábrán is láthatjuk. 

 Az északi szélirány esetén a térre átlagolt, számított profilok kiválóan egybeesnek a 

méréssel. 

5.2.2 Vízszintes síkokban végzett mérések 

Északi szélirány 

A 68. ábrán északi széliránynál látjuk a szélmezőt több vízszintes síkban. A színezés ezen az 

ábrán a vmd szerint, a 69. ábrán Kd szerint történik. 

 A dimenziótlan szélsebesség nagysága a tér felett z = h magasságban 0,6–0,7, 0,25 h 

magasságban mindössze 0,05–0,25. A szomszédos, nagyobb Erzsébet téren, az 

épületsarkok közelében 0,8-as csúcsértéket is látunk. 

 A maximális szélsebesség a téren a szél alatti épület sarkánál figyelhető meg (A-val 

jelölve). 

 A síkáramvonalak 0,25 h és 0,5 h magasságban három nagy struktúra jelenlétét 

mutatják:  

o a már említett leválási buborék a szél felőli épülettömb mögött, amely a térre 

történő aszimmetrikus beáramlás miatt maga is aszimmetrikus; 

o a tér középső-nyugati oldalán kialakuló nagy örvény, amely egy alacsonyabb 

mellett álló magas épület oldalsó leválási buboréka; 

o a szintén aszimmetrikus kiáramlás okozta, a tér szél alatti oldalán, a délkeleti 

sarokban megjelenő talajközeli örvény. A déli utcában visszaáramlás látható. 

Az egyszerűsített térgeometriánál megfigyelt struktúrák megjelennek, de módosulva, és újak 

is társulnak melléjük. Az eredő sebességmező komplexebb, mint az egyszerűsített tér 

esetében. A számításban, bár a sebességértéket közelítőleg jól adja vissza, a 2. és 3. örvény 

nem jelenik meg.  

A turbulens kinetikus energia eloszlás tekintetében a 69. ábráról a következőket 

állapíthatjuk meg: 

 Kd a talajhoz közeledve, és a falak közelében is csökken. 

 Kd az utcákban, sarkok közelében nagyobb, mint magán a téren. 

 A K– modellekben megjelenő torlóponti anomália miatt (Kato és Launder, 1993) a 

számításokban torlópontok közelében kapunk – helytelenül – magas turbulens 

kinetikus energiát. Összességében Kd eloszlását a számítás elég rosszul és átlagában 

mintegy 50%-kal alulbecsülve adja vissza.  
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68. ábra. vmd  szélsebesség-nagyság eloszlások és áramvonalak  három síkban északi széliránynál. Balra mérés 

(WT), jobbra számítás (CFD), N az északi szélirányt jelöli 
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69. ábra. Kd dimenziótlan turbulens kinetikus energia eloszlások és áramvonalak három síkban északi 

széliránynál. Balra mérés (WT), jobbra számítás (CFD), N az északi szélirányt jelöli 
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70. ábra. Szélcsatorna mérési eredmények nyugati széliránynál. Balra: vmd szélsebességnagyság eloszlása, jobbra: 

Kd dimenziótlan turbulens kinetikus energia eloszlás. W a nyugati szélirányt jelöli 

Nyugati szélirány 

A 70. ábrán a nyugati széliránynál mutatjuk a szélcsatorna mérési eredményeket 0,5 h és 

0,25 h magasságban. Megállapításaink:  

 Mindkét síkban hasonló, az északi szélirány esetén tapasztaltnál jóval nagyobb 

szélsebességeket látunk. Átlag 0,5, de maximálisan akár 0,8 nagyságú a dimenziótlan 

szélsebesség. 0,25 h magasságban ráadásul nagyobbak is a sebességek. 

 A fentiek oka a nyugati A-val jelölt utcán történő nagy sebességű beáramlás, amely a 

Duna felől, akadály nélkül fúj végig az utcán. A téren ezen utca betorkolásánál 0,8 

feletti a dimenziótlan sebesség. (Az egyszerűsített téren hasonlót tapasztaltunk.) 

 A Kd turbulens kinetikus energiáról hasonlóakat állíthatunk: jóval nagyobb, mint 

északi széliránynál. 

 Az áramvonalak a nyugati, szél felőli épülettömb mögötti visszaáramlást mutatnak, 

jelentős déli irányú komponenssel. Ez az áramlási struktúra, a nyugati blokk magas 

épülettömbjétől délre (B) az egész teret kitölti.  

 A térhez délnyugatról csatlakozó mellékutcán, mivel ez nincs közvetlen kapcsolatban a 

Duna felől érkező széllel, az áramlás fordított irányú (C). 
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 A merőleges mellékutcák sarkán sarokörvény alakul ki (D). 

Nyugati szélnél a legfontosabb megfigyelésünk tehát, hogy a szél felőli oldalon álló 

épülettömb mögött kialakuló leválási buborékban a térre történő aszimmetrikus beáramlás 

miatt jelentős déli irányú légmozgás jön létre. 

5.2.3 A függőleges sebességkomponens közelítő meghatározása 

Az LDV optika függőleges irányú elhelyezése miatt a két vízszintes sebesség-komponenst, u-t 

és v-t tudtuk mérni a kísérlet során. Hasonló a helyzet, ha az optikát a városmodell felett 

helyezzük el: a lézersugarak az épületek közé csak függőleges irányból tudnak „benézni”, 

ezért a w függőleges sebesség-komponens mérése nem is lehetséges. Igaz, léteznek 5 sugaras 

LDV rendszerek, amelyek képesek a sugárral párhuzamos komponenst is mérni (Ruck, 1987; 

Ross, 1997), azonban alkalmazásuk nagyobb anyagi költséggel jár, és jelenlegi mérésemben 

erre nem is volt mód.  

A fentiek miatt közelítő módszerrel a mért vízszintes irányú sebességkomponensekből 

határoztam meg a függőleges sebességkomponens eloszlását a talajközeli vízszintes síkban. A 

módszer a kontinuitás tételén alapul, a 71. ábra szemlélteti.  

 

 

71. ábra. Balra: a függőleges sebesség-gradiens alakulása a talaj közelében. Középen: talaj irányába történő 

leáramlás áramvonalai. Jobbra: a leáramlás okozta vízszintes sebességkomponensek a szaggatott vonallal jelölt 

síkban, amelyek pozitív div(vhor d) divergenciát jeleznek 

A kontinuitás tétele stacionárius áramlás és állandó sűrűségű közeg esetén: 

    0
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Mivel ud-t és vd-t sűrű háló mentén mértük egy vízszintes síkban, ezért x és y irányú 

gradienseiket véges differenciával közelíteni tudjuk. Ezekből wd gradiense meghatározható:  
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ahol dhorv  a sebességvektor vízszintes komponensvektora. Talajközelben a függőleges 

sebesség és gradiense között közelítő kapcsolatot állapíthatunk meg: 

1. ha az áramlás vízszintes irányú (w = 0), akkor,  mivel a talajon is w = 0, ezért  zw  / = 

0 és (2) alapján div(vhor d) = 0.  
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2. Ha függőlegesen a talaj felé áramlik a közeg (w < 0), akkor, mivel a talajon w = 0 ezért 

zw  / < 0 és (2) alapján (div(vhor d) > 0). 

3. Ha függőlegesen a talajtól el, felfelé áramlik a közeg (w > 0), akkor, mivel a talajon  

w = 0 ezért  zw  / > 0 és (2) alapján (div(vhor d) < 0). 

A talajközeli vízszintes sík zsík magasságával wd közelítő értékét is meghatározhatjuk: 

    síkdhord

sík

dd zvdivw
z

w

z

w





 (20) 

A 71. ábra középső és jobb alábrája példát mutat egy erős leáramlás (w < 0) esetén a 

vízszintes síkban tapasztalható pozitív div(vhor d) divergenciára. 

A 72. ábrán demonstráljuk a módszert, az északi iránynál végzett numerikus modellezés 

eredményét megjelenítve az a és b ábrán: a wd és div(vhor d) eloszlások közötti hasonlóság 

nyilvánvaló. A 72. c ábrán északi széliránynál a mérési eredményekből számított div(vhor d) 

mennyiséget ábrázoltuk 0,25 h magasságú síkban. A piros szín feláramlást jelez a tér szél 

felőli oldalán álló épülettömb szél alatti oldalán, a leválási buborékban, ahogy ez várható. 

A délnyugatról becsatlakozó utca északi oldalán feláramlás, déli oldalán leáramlás van, 

amely egy vízszintes tengelyű utcaköz-örvény jelenlétéről tanúskodik. Az áramvonalak ebben 

az utcában azt jelzik, hogy az örvény elnyújtott csavarvonal alakú, az utcatengely irányába 

történő jelentős advekció miatt. Leáramlás látható a tér szél alatti oldalán álló épülettömb 

homlokzatánál is, amely az épület előtti leválás következménye. Összességében az 

eredmények a függőleges profilok és a vízszintes sebességkomponens-eloszlások elemzésénél 

nyert ismereteinket bővítik ki, dacára annak, hogy a számítás közelítő és az interpolált 

div(vhor d) eloszlás zajos, mérési hibával terhelt. 

A 72. d ábrán a nyugati széliránynál mutatjuk be a div(vhor d) eloszlását nyugati 

széliránynál. Az északi iránynál tapasztaltakhoz képest jóval egyértelműbb a kép, a tér nyugati 

felén leáramlás, a keleti és déli oldalon feláramlás jelenik meg, amely a korábban már említett, 

egész teret domináló, vízszintes tengelyű örvény jelenlétét bizonyítja. A tér északkeleti 

sarkában lévő utcatorkolatnál kis feláramlást tapasztalunk, a tér délnyugati sarkában lévő 

mellékutcában pedig ismét egy vízszintes csavarvonalú utcaköz-örvényt látunk.  

A módszer pontosságának mértékét jelzi a 72. c és d ábrán látható „zaj”, azaz az apró, 

feltehetőleg fizikai tartalommal nem bíró foltok. Ezek nagysága kb. wd) = +/– 0.03. A 

vízszintes komponensek mérési hibája az 5.1.1 fejezetben említett u) = v)  = +/– 0,07 m/s, 

amelyből a dimenziótlan sebességek hibája (az uref = 3,02 m/s-al osztva) ud) = vd)  = +/–

 0,023. Tehát a módszer mérési hibája a vízszintes sebességek mérési hibájával közel azonos. 

A módszer mindaddig alkalmazható, amíg a (19) egyenletben bevezetett közelítés 

érvényes, ami egy városi terület esetén az épületmagasság negyedmagasságában (0.25 h) 

elhelyezett mérősík esetén feltétlenül igaz. 
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72. ábra. Függőleges légmozgások a téren 0,25 h magasságban. Pirosas színek: felszálló áramlat, világoskék-

szürke: leszálló áramlat. Nulla körüli értékek: fehér szín. (a) CFD számítás: wd dimenziótlan függőleges sebesség 

északi széliránynál; (b) MISKAM CFD számítás: div(vhor d) északi széliránynál; (c) Szélcsatorna mérés: div(vhor d) 

északi széliránynál; (d) Szélcsatorna mérés: div(vhor d) nyugati széliránynál  
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5.2.4 A téren kialakult áramlási struktúrák rekonstrukciója 

A függőleges profilmérések, a sík háló mérések, és az abból számolt függőleges 

sebességeloszlások alapján az egyszerűsített térhez hasonló módon rekonstruáljuk a téren 

megjelenő áramlási struktúrákat, és sematikus ábrákkal jellemezzük a téren kialakult áramlást. 

A 73. ábra bal oldala az északi szélirányt, a jobb oldala a nyugati szélirányt mutatja.  Az 

örvénymagok talajt érő talppontját kék kör, a tér légterében vízszintes irányba forduló 

tengelyének vetületét vastag kék vonalak jelölik. 

Ezeket az ábrákat az egyszerűsített városi tér sematikus ábráihoz hasonlíthatjuk. 

Felismerhetőek a valódi téren is az ott megjelenő struktúrák, de a valódi téren ezek jelentősen 

módosulnak, sőt újak is megjelennek. Így például ha a teret körülvevő épületek magasságában 

jelentős különbség van, a magasabb épület oldalán kialakuló leválási buborék módosítja a 

téren a szélsebesség-mezőt. Megállapítható továbbá, hogy a térhez csatlakozó utcák száma és 

elhelyezkedése nagymértékben befolyásolja az áramlási struktúrák helyét és kiterjedését.  

 

   

73. ábra. A József  Nádor téren megjelenő, a mérési és számítási eredményekből rekonstruált áramlási struktúrák 

vázlatos ábrái a két vizsgált széliránynál. Fekete nyilak: talajközeli szélirány, vastag kék vonalak: örvénymagok, 

piros területek: nagy szélsebesség, kék területek: alacsony szélsebesség 

5.3 Az időfüggő mérési eredmények elemzése 

Mindeddig az áramlás instacionaritását a Kd turbulens kinetikus energia segítségével írtuk le. 

Az LDV mérések során azonban az u és v sebességkomponenseket szimultán rögzítjük, azaz a 

pillanatnyi vhor d vízszintes sebességvektor ismert. Megfelelő mintaszám esetén ebből minden 

mérési pontban szélirány- és szélsebesség-gyakorisági kördiagramot készítünk. A 

meteorológiában gyakran alkalmazott szélrózsákhoz képest a különbség, hogy míg azok éves 

szélirány- és szélsebesség-gyakoriságot mutatnak, a mi esetünkben ezek egyetlen megfúvási 



91 

iránynál mutatják a szélirány- és szélsebesség-gyakoriságot. Szintén újdonság, hogy LDV 

mérések és épületek körüli áramlás vizualizálására alkalmazzuk ezt a megjelenítési módszert. 

A 74. ábrán 31 pontban mutatjuk be a szélrózsákat. A szélrózsák jellemzői: 

 A szélrózsák 10 fokos szélirányszektorokban adják meg az előfordulási gyakoriságot. 

 Az egyes „szirmokon” a színezés a pillanatnyi szélsebességek megoszlását jelzi. 

 A szirmok abba az irányba mutatnak, amerre a szél fúj. 

Az ábrán megjelenő szélrózsákat elemezve, több csoportba oszthatjuk őket: 

1. Szélrózsák egyetlen domináns széliránnyal, és attól való csekély eltérésekkel (WR2, 

23, 24): olyan utcákban jellemzőek, ahol jelentős átlagsebesség van az utca tengely 

irányában, továbbá az utca oldalfalak a keresztirányú áramlást csillapítják, gátolják. 

Amíg az átlagsebesség 0,3–0,4, addig a maximális széllökések 1-nél nagyobbak. 

Visszaáramlás – a fő áramlási iránnyal ellentétes irányú áramlás – nem tapasztalható. 

2. Legyező alakú szélrózsák (WR 7, 8, 10, 12, 14–16, 19, 20, 31): a tér nyitott területein 

látunk ilyeneket. Az alak magyarázata, hogy a falaktól való nagyobb távolság miatt 

nagyobb sebességingadozások jöhetnek létre. Az átlagsebességhez képest nagy 

ingadozások azonban minden irányban hasonló valószínűséggel lépnek fel, azaz 

izotróp, vagy közel izotróp a turbulencia. Az átlag széliránytól 90, sőt 180 fokkal is 

eltérnek a pillanatnyi szélsebesség-vektorok, azaz visszaáramlás is tapasztalható. 

3. Több csúccsal rendelkező szélrózsák: ezek arra utalnak, hogy egyes kitüntetett 

szélirányok nagyobb valószínűséggel fordulnak elő. Előfordulási helyük alapján több 

csoportba osztjuk őket. 

a. Utcákban mért szélrózsák (WR 3, 21, 26, 27): az utca tengelyében az utca 

egyik illetve másik vége irányába fújó széllökések a gyakoriak, míg a fal 

irányába a légmozgás minimális. Az átlagsebesség nagyon kicsi, 0 körüli. 

Utcakereszteződésekben (WR26) a keresztező utcákból érkező lökések a 

gyakoriak, ezért három, vagy több ágú is lehet egy szélrózsa, és a fő irányok az 

utcatengelyekkel esnek egybe. 

b. A téren áramlási struktúrák peremén (WR 30), vagy közepén (WR 5, 11, 21) 

mért több csúccsal rendelkező szélrózsák: az örvények időben nem állandóak, 

ezért középpontjuk is kis mértékben vándorol. Az örvény közepe táján végzett 

méréseknél az örvény középpontjának periodikus ide-oda vándorlása a 

szélirány adott szögek közötti váltakozását okozza. A struktúra peremén 

elhelyezkedő mérési pontoknál pedig előfordul, hogy a struktúra határának 

vándorlása miatt hol az egyik, hol a másik struktúra kerül a mérőpontba.  

Az utcákban elhelyezkedő 3.a típusú, valamint az áramlási struktúrákban elhelyezkedő 3.b 

típusú szélrózsák többcsúcsú alakja (a csúcsok jelentette nagy valószínűség) azt bizonyítja, 

hogy az áramlás ezeken a helyeken véges számú állapot, módus között váltakozik. („flow 

switching”). A 75. ábrán megjelenített hisztogramon például látható, hogy a 3.b típusú WR30 

mérőpontban kb. 0,05 nagyságú dimenziótlan átlagsebességnél, a +0,15 és a –0,2 nagyságú vd 

dimenziótlan sebességértékek fordulnak elő leggyakrabban, ezek között váltakozik a 

szélsebesség. 
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74. ábra. Átlag szélmező és szélrózsák északi széliránynál, a felszín felett 0,5 h magasságban. Az átlag szélmező 

áramvonalai a vmd átlag szélsebességnagyság szerint vannak színezve. Az épületek magasság szerinti színezésűek. 

A szélrózsák a vi,d pillanatnyi vízszintes szélsebességvektor irány és nagyság szerinti relatív gyakoriságát 

mutatják, 10 fokos szélirány-szektorokba osztva 
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75. ábra. A 2. típusú (WR 15) és 3.b típusú (WR 30) szélrózsák összehasonlítása északi széliránynál.  

A diagram csak a vd észak-dél irányú (y-irányú) sebességkomponens előfordulási gyakoriságát mutatja 

hisztogramban 

Ez a jelenség, amelyet szélcsatornában többek között Klein et al. (2011) is megfigyelt az 

Oklahoma City (rövidítése OKC, Joint Urban 2003 néven is ismert) teszteseten, jelentős 

hatással van a szennyezőanyag-terjedésre, hiszen a kitüntetett irányokba fokozottabb lesz a 

diszperzió, mint az alacsonyabb előfordulási valószínűségű szélirányokba. A CFD számítást 

illetően ennek a következménye, hogy az izotróp turbulencia-modellek a fent említett 3. típusú 

helyeken rosszul, míg az 1. és 2. típusú helyeken várhatóan jobban teljesítenek.  

A COST 732 kutatási együttműködésben a MUST teszteset mellett a résztvevők az 

Oklahoma City teszteset (Schatzmann et al., 2010; Harms et al., 2011) numerikus 

szimulációját is elvégezték. Ennek indítéka az volt, hogy a MUST esetnél komplexebb, 

amerikai és távol-keleti városokra jellemző geometriánál is ellenőrizzék a modellek 

viselkedését. A 76. ábrán az Oklahoma City teszteset általam készített MISKAM számítási 

hálóját, a 77. ábrán pedig egy magas épületek közötti utcájában a sík áramvonalakat, és a 

felszínen elhelyezett pontforrásból kilépő szennyezőanyag koncentráció-megoszlását mutatom 

be.  

A 77. ábra bal és jobb oldalának összehasonlítása során megállapíthatjuk, hogy a számítás 

helyesen megjeleníti az utca két végén létrejövő sarokörvényeket, azonban nagyságukat 

helytelenül számítja. A két struktúra határvonala a mérés és számítás esetében a forrás 

különböző oldalán helyezkedik el, így a forrásnál a szélsebesség iránya is ellentétes. A 

MISKAM számítás az utcában közel körkörös terjedést jósol, az alacsony, nulla közeli 

átlagsebesség, és az izotróp turbulencia miatt. A szélcsatornában mért eloszlás viszont erősen 

anizotróp terjedést mutat.  
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76. ábra. Az Oklahoma City teszteset MISKAM hálója. A szélirány déli (180,7°) 

  

77. ábra. Az utca egy vízszintes síkjában a mérési és számítási eredmények összehasonlítása. Balra szélcsatorna 

mérési eredmények (Harms et al., 2011), jobbra: MISKAM számítási eredmények. Fekete vonalak: áramvonalak 

z = 10 m magasságban; színskála: koncentráció z = 3 m magasságban. A felszíni pontforrást fekete négyzet jelöli 
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Az időfüggő mérési eredmények összefoglalásaképpen elmondhatjuk, hogy a 

szakirodalommal összhangban megfigyelhető a vizsgált téren és a környező utcákban a 

turbulencia anizotrópiája, amely a szennyezőanyag-terjedést is befolyásolja. A kétkomponensű 

időfüggő sebességmérési eredmények megjelenítésére kiváló, mások által még nem 

alkalmazott módszer a meteorológiából ismert, de a mikroskálájú szélcsatorna vizsgálatokban 

eddig nem használt szélrózsás megjelenítés. A szélrózsás ábrázolás és a hagyományos 

áramvonalakkal történő szélmező-megjelenítés kombinálásával összefüggések mutathatóak ki 

a tér geometriája, az áramlási struktúrák helyzete, és az anizotrópia jellege között. Egyes 

helyeken nem csak bimodális, de akár trimodális jellegű, több módus között váltakozó áramlás 

is beazonosítható volt. Az ilyen helyeken az izotróp (például K- típusú) turbulenciamodellel 

dolgozó RANS CFD megoldók várhatóan rosszul teljesítenek, az ezekhez kapcsolt 

terjedésmodell is nagy hibával fogja számítani a szennyezőanyag-koncentrációt.  
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5.4 Esettanulmány: városi tér létesítése  

5.4.1 A vizsgált tér bemutatása 

Az egyszerűsített és valódi városi tér modelljén megfigyelt jelenségeket egy további városi tér 

MISKAM numerikus modellezésével is szemléltetem ebben a fejezetben. Míg az előzőekben a  

téren kialakult struktúrákra, és szennyezőanyag-eloszlásra koncentráltunk, ezúttal városi tér 

létesítésének hatásait vizsgáljuk az eredeti – tér nélküli – állapot és a tér létesítésével kialakult 

állapot összehasonlításával. 

A 78. ábrán sraffozással jelölt épületek eltávolításával alakítunk ki egy városi teret, 

melynek szélessége kb. 180 m, hossza kb. 220 m, a környező épületek átlag 25 m magasak. A 

vizsgált területnek az eddig bemutatott terekkel való hasonlósága kézenfekvő, bár a tér egyik 

oldalán épületekkel csak részben határolt, ezen kívül a tér jóval szélesebb, mint az eddigiek.  

A tér szélesség/magasság (l/h) aránya a hosszabb oldal mentén 9, illetve a rövidebb oldal  

mentén 7. 

A MISKAM modellel több széliránynál meghatároztam a szélmezőt a tér létesítése előtti és 

utáni esetben, majd a szennyezőanyag-terjedést is számítottam. Ennek során figyelembe 

vettem a városi háttérszennyezettséget (városi háttérmérő-állomás mérési adatait felhasználva) 

valamint az útszakaszok forgalmi adataiból számított NOx és PM10 szennyezőanyag-emissziót. 

Ezek közül a legjelentősebb a tér északi oldalán elhelyezkedő négy sávos, A-val jelölt 

útszakasz emissziója.  

 

 

78. ábra. A Boreas projekt keretében vizsgált terület az eltávolítandó épületekkel (sraffozva)  

valamint a főbb szennyezőforrásokkal (színskálával jelölve, piros → kék: nagy → kis  

szennyezőanyag-kibocsátás) A betűk az egyes útszakaszokat jelölik 
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79. ábra. A vmd dimenziótlan szélsebesség megoszlása és áramvonalak talajközelben átlós, a nagy forgalmú út 

felől érkező szélnél a tér létesítése előtt és után 

5.4.2 MISKAM számítási eredmények 

A 79. ábrán a dimenziótlan szélsebesség-eloszlásokat hasonlíthatjuk össze átlós északnyugati 

széliránynál, 2 m magasságban. Római számokkal jelöltem az ábrán megfigyelhető érdekes 

jelenségeket, amelyekre az ábra elemzése során hivatkozni is fogok. (A későbbi ábrákon is így 

járok el.) Az eredeti állapotban talajközeli síkáramvonalak mutatják, hogy az épületek között, 

az A útszakasz (78. ábra) zárt utcaközében az áramlás iránya jelentősen eltér a tető feletti 

széliránytól. A tér kialakításával (79. ábra, jobb oldal) az egyszerűsített térmodell hasonló 

irányú megfúvásánál (lásd 4.3.3 fejezet, 50. ábra) már azonosított áramlási struktúrák 

jelennek meg: 

 a nagy sebességű beáramlás a nagy forgalmú út felől (I);  

 a szél felőli két épülettömb szél alatti oldalán kis sebességgel jellemzett leválási 

buborék (II);  

 nagy helyi sebesség a tér szél alatti oldalán (III);  

 A tér nagyobb szélessége miatt azonban a tetőfeletti szélirányra közel merőleges 

talajközeli szélirány csak a tér nyugati oldalán figyelhető meg, a tér középen és keleti 

oldalán már a talajközelben is a tetőfeletti szélirány a jellemző. 

A tér létesítésének hatását az átlagsebességre ennél a széliránynál a 80. ábra bal oldala 

mutatja. Összességében jelentős, vmd = 0,1–0,3 nagyságú növekedést látunk, nem csak a 

téren, de a tér környékén is. Az A nagy forgalmú útszakaszt szegélyező, hosszú elbontandó 

épület előtt és mellett (I) azonban a szélsebesség csökken, hiszen az épület eltűnésével az 

előtte lévő utcaköz-örvény, és a sarkainál a felgyorsulás is megszűnik. 

A 80. ábra jobb oldalán a tér létesítése következtében megfigyelhető szélsebesség változást 

mutatjuk be déli széliránynál. Itt a növekedés igen jelentős, 30–40% a környező utcákban, 
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80. ábra. A vmd dimenziótlan szélsebesség változása talajközelben a tér létesítése hatására. A vektorok a sebesség 

megváltozását mutatják. Balra: átlós északnyugati széliránynál. Jobbra: déli széliránynál 

elsősorban a tér szél alatti oldalán, ahogy azt az egyszerűsített térnél tapasztaltuk, a szél alatti 

oldalon álló épülettömb előtti patkóörvénynek köszönhetően. A változás nagyságát és irányát 

jelző vektorok az ezen utcák irányába meginduló áramlást mutatják (II). 

A 81. ábra a csúcsórai NOx koncentrációt mutatja északnyugati széliránynál, 2 m/s 10 m 

magasságban vett szélsebességnél. Az épületek eltávolításával azok „szigetelő” hatása 

megszűnik: a nagy forgalmú útszakaszon kibocsátott szennyezőanyag szabadon terjed az új 

városi tér irányába, így a téren az eredetileg alacsony koncentráció növekszik, míg a nagy 

forgalmú út nyugati szakaszán jelentősen csökken.  

 

 

81. ábra. Áramvonalak és a csúcsórás talajközeli NOx koncentráció a referencia esetben és a tér létesítése utáni 

esetben, északnyugati széliránynál  



99 

Külön érdekes megfigyelni a légszennyezettség változását a 78. ábrán B-vel jelölt utcán: 

ennél a széliránynál az eredeti állapotban a helyileg kibocsátott szennyezők viszonylag nagy 

koncentrációt hoznak létre. Az épületek elbontásával az utca két oldalról zárt utcaköze 

megszűnik, a megmaradó épülettömb leválási buborékjának megerősödő függőleges 

transzportja a talaj közeli koncentrációt csökkenti. 

A 82. ábrán az NOx koncentráció megváltozását jelenítettük meg a két széliránynál. 

Északnyugati széliránynál (82. ábra, bal oldal), a nagy forgalmú A útszakasz mentén a 

koncentráció jelentősen csökken (I), kivéve az elbontandó épület előtt (II). Ide a zárt utcaközt 

jellemző utcaköz-örvény megszűntével több szennyezőanyagot szállít a szél az A útszakaszról. 

Az épületek szigetelő hatásának megszűnte miatt – ennél a széliránynál! – az új tér úthoz 

közelebb eső területén 5–30 g/m
3
 nagyságrendű növekedés várható (III), a tér távolabbi 

részén nincs változás, ugyanakkor a teret környező szinte összes mellékutcában javul a levegő 

minősége. 

Déli széliránynál (82. ábra, jobb oldal) a szennyezőanyag-koncentráció az elbontandó 

épület szél alatti oldalán csökken (IV), az A útszakasz térbe betorkolló szakaszain  növekszik 

az ezek irányába meginduló advekció miatt (V). A „szigetelő” hatás megszűnte itt is okoz 

viszonylag csekély koncentráció-növekedést (VI). 

Nagyobb magasságban (0,5 h = 12,5 m) az összhatás kedvezőbb (83. ábra), hiszen a 

koncentráció a tér nagyobb részén és az utcák torkolatában is csökken, azonban távolabb 

növekedés is megfigyelhető. 

 

 

82. ábra. A csúcsórás talajközeli NOx koncentráció változása talajközelben a tér létesítése hatására. A vektorok 

a sebesség megváltozását mutatják. Balra: átlós északnyugati széliránynál. Jobbra: déli széliránynál 
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83. ábra. Csúcsórás NOx koncentráció változása a tér létesítése hatására 12 m magasságban. Balra: átlós 

északnyugati széliránynál. Jobbra: déli széliránynál 

5.4.3 Légszennyezettség és változása a mérőállomásnál  

Az esettanulmány lehetőséget biztosított a területen elhelyezkedő légszennyezettség-mérő 

állomás és a számítás által a mérőállomás helyén meghatározott éves átlag koncentrációk 

összehasonlítására. A 6. táblázat összegzi az eredményeket. Figyelembe véve a háttér-

szennyezettségben, a forgalmi adatokban, a járművek emissziós faktoraiban rejlő 

bizonytalanságokat, az MISKAM modell átlag kb. 15%-os eltérése gyakorlati alkalmazásra 

jónak mondható. Érdekes, hogy a tér létesítése következtében – a számítás szerint – 

északnyugati széliránynál a mérőállomás helyén nem változik jelentősen a koncentráció, 

miközben a téren nő (82. ábra, bal oldal), déli széliránynál pedig a mérőállomás helyén 

jelentősen nő a légszennyezettség, noha a téren ugyanakkor csökken, illetve nem változik. Ez 

alapján elmondhatjuk, hogy a vizsgált területen várható jelentős változásokat a közeli 

mérőállomás nem, vagy rosszul jelzi. 

6. táblázat. Mért és számított átlagkoncentráció értékek [g/m
3
] a mérőállomás helyén 

Szennyezőanyag NOx NO2 PM10 

mérőállomás 94 50 37 

MISKAM számítás  121 47 41 

Relatív eltérés +29% –6% +11% 

 

5.4.4 Az esettanulmány összefoglalása 

Ha egy mindkét oldalról háztömbökkel szegélyezett forgalmas út egy szakaszán teret hozunk 

létre, az alábbi megállapításokat tehetjük:  
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 A talajközeli szélsebesség a téren és a környező mellékutcákban 50–100 m távolságig 

nő.  

 Kivételt képez az eltávolított épületek közvetlen környezete, ahol az épületközeli 

felgyorsult áramlás megszűnik. 

 A talajközeli szélirány jelentősen változik. 

 A szennyezőanyag-koncentráció eloszlása jelentősen, akár 20–30%-os mértékben is 

változhat. A változás szélirányfüggő, okai az épületek „szigetelő” hatásának 

megszűnte, az áramlási mező átrendeződése, illetve új áramlási struktúrák létrejötte.  

 A koncentráció-változások iránya és indoklásuk: 

o a tér szél felőli oldalán: növekedés (egykori utcaköz-örvény és az épületek 

szigetelő hatásának megszűnte); 

o a tér szél alatti oldalán: csökkenés (nagyobb szélsebesség, patkóörvény); 

o a tér szél felőli oldalán csatlakozó mellékutcák: csökkenés (nagyobb 

szélsebesség, transzport a tér irányába); 

o a tér szél alatti oldalán csatlakozó mellékutcák: növekedés a talajszinten, 

csökkenés nagyobb magasságban (nagyobb szélsebesség, transzport a tér felől). 

 A tér létesítésének hatása a terület éves átlag szennyezőanyag-koncentrációjára a 

változások előjelének hely- és szélirányfüggése miatt nem adható meg, csak a terület 

szélstatisztikájának ismeretében. Általános következtetés, miszerint egy tér létesítése 

javítja a levegőminőséget, nem vonható le. Ezért minden egyedi esetben szükséges 

modellszámítás és/vagy szélcsatorna kísérlet végzése. 
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6 A légszennyezettség aktív csökkentése egy városi téren 

6.1 Koncepció a légszennyezettség aktív csökkentésére 

6.1.1 Az aktív légszennyezettség csökkentés irodalma 

Az irodalomban nem ismeretlen a városi légszennyezettség aktív (mechanikus elszívó 

rendszerrel történő) csökkentése. Mirzaei és Haghighat (2010, 2011, 2012) a talajközeli 

légszennyezettség és a városi hősziget-jelenség csökkentésére ún. gyalogos szellőző rendszert 

(Pedestrian Ventilation System) javasolt.  

A rendszer lényege, hogy az épületek tetőszintje felé nyúló kürtőkben vezet levegőt a tető 

feletti áramlásból az utca talajszintjére, illetve onnan a tető feletti áramlásba. A kürtőkben az 

áramlás nem csak mechanikus úton, hanem a kéményhatás kihasználásával, 

klímaberendezések meleg levegőjének kürtőbe kötésével is létrejöhet. Ez a mesterségesen 

létrehozott levegőáram hatékonyan csökkenti a járművek által kibocsátott légszennyező 

anyagok koncentrációját a talajközelben. 

 

 

84. ábra. A Mirzaei és Haghighat által javasolt aktív levegőszennyezettség csökkentési rendszer 

A rendszer működését különböző kétdimenziós utcaköz-geometriáknál CFD modellezéssel 

ellenőrizték. Az tetőszinten mért szélsebesség kb. 1 m/s volt. A talajközeli koncentráció a 

rendszer működése következményeképpen 40–75%-kal csökkent. Mirzaei és Haghighat 

kétdimenziós, modelléptékű számításának eredményeiből egy 30 m magas épületekkel 

határolt, w/h = 1 szélesség/magasság arányú utcaköz esetén, amelynek hossza 100 m, 200 000 

m
3
/h szükséges szellőzőlevegő-térfogatáramot számíthatunk ki.  

6.1.2 Aktív légszennyezettség-csökkentés mélygarázs szellőzőrendszerével  

Az előző fejezetekben megállapítottuk, hogy a vizsgált kis méretű, minden oldalról 

épületekkel határolt városi tereken a szélsebesség a tetőszint  feletti szélsebesség töredéke, és a 
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helyben kibocsátott légszennyező anyagok okozta koncentráció jelentős. Az átszellőzést 

erősen befolyásolják a csatlakozó utcák, illetve az ezekből érkező vmd ~ 1 dimenziótlan 

sebességű szél. 

Egyszerű számítással az egyetlen mellékutcán érkező levegő térfogatárama egy kis, 

uh = 1 m/s szélsebességű időjárási helyzetben a valódi városi tér utcageometriájával (h = 30 m, 

w/h = 0,5): 

 hmsmvhvuq mdhV /1062,1/450 363   (21) 

Ez a mennyiség összemérhető egy nagyobb garázs szellőzőrendszerének teljesítményével. 

Ezekben ugyanis az álló járművek tankpárolgása illetve a ki-behajtó forgalom különböző 

emissziói miatt jelentős térfogatáram szükséges. Bizonyos szabványok (7. táblázat) a garázs 

belső térfogatára vonatkozó légcsereszámot írják elő (4–10 / óra), mások a működő 

járművenként írják elő a szükséges térfogatáramot, ismét mások a garázsban megengedett 

maximális koncentráció előírása révén követelik meg a mechanikus légcserét (BMWA, 2004). 

Egy 500 férőhelyes garázsra ezekből adódó térfogatáram megegyezik a (21) egyenletben 

számolt mennyiséggel.  

Ekkora térfogatáramnak a téren történő elszívása módosíthatja a téren az áramlást, és az 

elszívás helyének megfelelő kiválasztásával arra is lehetőség van, hogy az erősen szennyezett 

levegőt a garázs szellőzőrendszerének segítségével távolítsuk el a térről. Egy mélygarázs 

szellőző térfogatáramának a külső levegőminőség javítására való felhasználását nem ismeri a 

szakirodalom, ezért a József nádor térre tervezett mélygarázs esetében erre teszek kísérletet.  

 Egy ilyen kialakítás következménye, hogy a garázsba belépő szellőzőlevegő maga is nagy 

koncentrációjú lesz. A mélygarázsban azonban a munkahelyi légszennyezettségi határértékek 

érvényesek, amelyek az adott ország területén érvényes egészségügyi határértéknél jóval 

magasabbak, tekintettel arra, hogy a garázsban az emberek tartózkodási ideje rövid, 

kb. 15 perc. Így magában a garázsban a térről elszívott levegő nagyobb koncentrációja nem 

okoz problémát. A másik követelmény viszont, hogy a garázsból távozó szennyezett levegőt 

az épületek tetőszintje felett kürtőn kell kibocsátani, hogy másutt ne okozzon egészségügyi 

határérték feletti szennyezőanyag-koncentrációt.  

A József nádor térre tervezett mélygarázs 512 férőhelyes, a tervezési dokumentációban a 

tervezők 100 000 m
3
/h névleges szellőzőlevegő-térfogatáramot határoztak meg.  

7. táblázat. Garázsszellőzési előírások 

Szabvány / irányelv ország Előírás módja közelítő szellőzőlevegő-

térfogatáram 500 

parkolóhelyes garázs esetén 

[m
3
/h] 

The Building Regulations 2010 

Part F: Ventilation (2010) 

Egyesült 

Királyság 

légcsereszám min. 6 200 000 

2010 California Mechanical 

Code, California Code of 

Regulations Title 24, Part 4 

(BSC, 2010) 

Kalifornia mozgó járművenként 

6,6 m
3
/s 

300 000  
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6.1.3 Emissziószámítás 

A javulás mértékének meghatározására MISKAM számítást végeztem a József nádor tér és 

környékére. Két esetet vizsgáltam: a kiindulásit és a mélygarázs létesítése utánit. Az előző 

fejezetben tárgyalt térmodellhez képest ezúttal a terjedés-számításban nem csak egyetlen utca 

emissziójával számoltam, hanem az összes környező utca emisszióját meghatároztam 

forgalomszámlálási adatok alapján (8. táblázat), és figyelembe vettem forrásként.  

8. táblázat. Járműforgalmi adatok a 2010. évre 

Du. csúcsóra   mélygarázs nélkül mélygarázzsal 

Útszakasz keresztmetszet átl seb. 

[km/h] 

szgk, 

kistgk 

tgk >3,5t, 

busz 

szgk, 

kistgk 

tgk >3,5t, 

busz 

Pesti alsó 

rakpart 

Kossuth tér - Eötvös tér (mindkét 

irány) 

32 1250 50 1250 50 

 Eötvös tér - Március 15. tér 

(mindkét irány) 

32 1450 60 1450 60 

Széchenyi tér Észak felé (keleti oldal) 20 1430 17 1430 17 

 Dél felé (nyugati oldal) 20 1590 17 1590 17 

Lánchíd (mindkét irány) 20 1700 10 1700 10 

Bécsi utca Szervita tér - József Attila utca 20 1000 15 1000 15 

Október 6. 

utca 

József Attila utca - Arany János 

utca 

20 800 15 800 15 

Andrássy út Bajcsy-Zsilinszky út - Káldy 

Gyula utca (mindkét irány) 

20 2350 30 2350 30 

Károly körút Madách Imre tér - Király utca 

(mindkét irány) 

20 4700 50 4700 50 

Bajcsy-

Zsilinszky út 

Deák Ferenc tér - Andrássy út 

(mindkét irány) 

20 3900 40 3900 40 

Bajcsy-

Zsilinszky út 

Andrássy út - Révai utca 

(mindkét irány) 

20 3850 40 3850 40 

Erzsébet tér Deák tér - Bécsi u. 32 200 5 200 5 

Nádor u.  Zrínyi utca - József A. utca 15 753 9 780 9 

Sas utca (Szent István téri garázsba) 32 100 0 100 0 

József Attila 

utca 

Széchenyi tér (egykori Roosevelt 

tér) - Nádor u. (Ny felé) 10 1089 17 1167 17 

 (K felé) 15,6 824 17 847 17 

 Nádor u.- Október 6. utca  

(Ny felé)  10 735 17 742 17 

 (K felé) 15,6 1192 17 1286 17 

 Október 6. utca - Sas Utca  

(Ny felé) 10 720 5 727 5 

 (K felé) 15,6 1450 17 1544 17 

 Sas utca - Bajcsy-Zsilinszky út 

(Ny felé)  10 820 5 827 5 

 (K felé) 15,6 1450 17 1544 17 

József Nádor  15-ös busz forgalma 20  8  8 

tér Parkolóforgalom a téren (érk.) 20 21  0 0 

 (induló) 20 24  0 0 

 Garázsbehajtás 20   50  

 Garázs kihajtás 20   165  
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A járművek emissziós faktorait a vizsgálat készítése idején aktuális német HBEFA 2.1 

adatbázis (Umweltbundesamt, 2004) segítségével határoztam meg. Ez az adatbázis különböző 

szennyezőanyagra, járműkategóriára, motor hengerűrtartalomra, emissziós szabványra, 

forgalmi helyzetre / átlagsebességre, pályameredekségre közöl járműemissziós faktorokat. Az 

adatbázist laboratóriumi mérésekkel, de hosszabb alagútban történő immissziós mérésekkel is 

ellenőrizték (Colberg et al., 2005). Ezekből a magyarországi járműpark KSH adatbázis alapján 

történő elemzésével képeztem a flottaátlagra jellemző NOx emissziós faktorokat (9. táblázat). 

Azért NOx szennyezőanyagra végezzük a számítást, mert a közelben lévő Erzsébet téri 

légszennyezettség-mérő állomás adatai alapján ennek a szennyezőanyagnak a koncentrációja a 

legmagasabb az egészségügyi határérték százalékában az összes mért légszennyező anyag 

közül (PM10, NOx, NO2). Az egyes útszakaszok vonalforrás-erősségét a forgalom és a jármű 

emissziós tényező szorzásával kaphatjuk meg. Magában a mélygarázsban keletkező 

szennyezőanyag tömegáramot is meghatároztam a ki- és behajtó járművek száma alapján, 

figyelembe véve a hidegindítás és lejtőn történő kihajtás emisszió növelő hatását is. (10. 

táblázat). Számításaim a 2010-es referencia évre készültek. 

9. táblázat. A felszíni közlekedésben figyelembe vett emissziós faktorok 

NOx, g/km Szgk, kis tgk. <3,5t Busz 

 2006 2010 2006 2010 

Belterületi főútvonal 0,35 0,25 13,47 11,33 

Belterület, lámpa, forgalmi zavar 0,40 0,29 14,33 12,11 

Belváros 0,42 0,31 14,33 12,11 

Mellékutcák 0,46 0,36 15,49 13,41 

Stop+Go 0,70 0,64 20,26 19,19 

József Attila utca (50% Stop+Go 

arány a nyugati sávban) 
0,56 0,47 17,29 15,65 

10. táblázat. A ki és behajtó rámpákon figyelembe vett emissziós faktorok 

NOx, g/km Csak szgk. 

érkező sík 0,19 

érkező le (–10%) 0,09 

induló sík 0,36 

induló fel (10%) 1,43 
 

6.1.4 A mélygarázs elhelyezkedése és modellezése 

A 85. ábrán a garázs elhelyezkedése látható, a ki- és behajtórámpa útvonalával. A környező 

utcák forgalmát nyíl jelöli. A mélygarázs szellőzési rendszere 100 000 m
3
/h levegőt szív el, 

műszaki okokból 50%-át a rámpán, a maradékot a tér felszínén, több helyen. A CFD számítás 

során csak a rámpán történő elszívást modelleztem. A számítás peremfeltételeit módosítottam:  

a kihajtó rámpán közeg-elszívást helyeztem el, valamint a garázs generálta többlet 

járműforgalom emisszióját is megadtam a rámpán illetve az utcákon (lásd 8. táblázat).  
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85. ábra. A József nádor téren kialakítandó mélygarázs, és annak szellőzési koncepciója 

A számítási tartományt 231 × 221 × 54, azaz összesen 2,75 millió cellára osztottam fel. A 

legkisebb cellaméret a vizsgált területen vízszintes irányban 1,3 m-es, a legnagyobb 2,5 m-es, 

a modellezett területen pedig maximum 8,6 m-es. A hozzááramlási tartományokban a 

tartomány széléig 1,2-es növekedési rátával ritkul. Függőleges irányban a talajszinten 1 m-es, 

40 m magasságig 1,5 m-es cellák találhatóak, e felett szintén 1,2-es rátával növekvő 

cellaméretet állítottam be. 

A földfelszín érdességi magassága z0 = 0,01 m, az épületek fali érdességét szintén 0,01 m-

re vettem fel. A téren és a környező tereken megtalálható jelentős növényzetet b = 0,5 m
2
/m

3
 

egységes levélfelület-sűrűségű növényzeti zónaként modelleztem (86. ábra). 

 

 

86. ábra. Növényzet a József nádor téren és környékén. A növényzeti zónákat pasztellvörös szín jelöli 
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6.2 A számítási eredmények ismertetése 

A MISKAM számításokat 8 szélirányra végeztem el, 45 fokos lépésekben. A szélstatisztika 

alapján (87. ábra) a szélsebesség- és szélirány-gyakorisággal súlyozva és a heti átlagos és a 

csúcsórai emissziók hányadosával szorozva meghatároztam az éves átlag NOx 

koncentrációkat.  

A tértől 2,5–10 km távolságban áll rendelkezésre szélmérések eredménye. Ezek 

átlagolásával határoztuk meg a terület szélirány-és szélsebesség-gyakoriságát. Meg kell 

azonban jegyezni, hogy a budai hegyek közelsége (a Várhegy 1 km-re fekszik a területtől) 

feltehetőleg jelentősen befolyásolja a helyi szélirány-gyakoriságot. Mivel helyi, tetőszint 

feletti szélmérések nem állnak rendelkezésre, a három távolabbi adatforrás átlagolása még 

mindig a legjobb megoldás. 

Az NO2 koncentrációkat az éves átlag NOx koncentrációkból a Romberg et al. (1996) által 

bevezetett empirikus NOx – NO2 éves átlagkoncentráció összefüggés Bächlin és Bösinger 

(2006) által aktualizált változata alapján a következő összefüggéssel számítottam: 

    NOx

NOx

NOx
NO c

c

c
mgc 




 217,0

35

29
/ 3

2   (22) 

Az M4. mellékletben közöljük a 8 széliránynál az NOx koncentrációk talajközelbeni 

megoszlását. Megállapíthatjuk, hogy a téren elsősorban nyugati, északnyugati, északi, 

északkeleti széliránynál nagy a szennyezőanyag-koncentráció, a vizsgálat készítése idején 

érvényes 70 g/m
3
 éves határértéket a tér déli sarkát leszámítva meghaladja, az északi részen, 

forrásközelben a túllépés a határérték többszöröse. Az Erzsébet téren a légszennyezettség 

szintje hasonló. 

 

 

87. ábra. A József nádor tér közelében található meteorológiai állomások éves szélstatisztikái 

Az elszívás hatására azonban jelentős csökkenést figyelhetünk meg ezeknél a szélirányoknál, 

bár a kihajtó rámpán közvetlenül a koncentráció az ott megjelent többlet emisszió miatt 

helyileg ezeknél is növekszik.  

Az éves átlag koncentrációkat a 88. ábra mutatja. Mind az eredeti (a), mind a mélygarázs 

felépítése utáni (b) esetben a tér északi oldalán és közepén határérték feletti a koncentráció. Az   



109 

 

88. ábra. (a) MISKAM számítási eredmények: az éves átlag NOx koncentráció talajközelben a referencia 

esetben; (b) a mélygarázs üzembehelyezése után; (c) Az éves átlag NOx koncentráció változása a garázs hatására; 

(d) Az éves átlag NO2 koncentráció változása a garázs hatására. A (c) ábrán fekete négyzetek jelölik a 

receptorpontokat 

elszívás módosítja az eloszlást, a változás a tér nagyobb részén csökkenés, a rámpánál 

növekedés. Egyes útszakaszokon a garázs okozta forgalom-növekedés okoz enyhe 

koncentráció-emelkedést. Az NO2 koncentráció változása esetében a plusz forgalomnak nincs 

jelenős hatása. Ennek oka, hogy a járművek által kibocsátott túlnyomórészt NO-t tartalmazó 

NOx emisszió nagyon magas NOx koncentrációnál nem a kibocsátás helyén alakul NO2-vé, 

mivel nagy helyi NOx koncentrációnál az átalakuláshoz szükséges O3-ban helyileg hiány 

alakul ki. 

A téren az átlagos változás jellemzésére 88. ábra (c) részén látható 10 receptorpontban 

hasonlítottuk össze a mélygarázs építése előtti és utáni koncentrációkat. A 10 pontban 

átlagosan az NOx koncentráció a vizsgálat végzésének idején érvényes határérték (70 g/m
3
) 

8%-ával, az NO2 koncentráció a határérték (40 g/m
3
) 4%-ával csökken. 
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89. ábra. Balra: az elszívókürtő elhelyezkedése; jobbra: a szennyezőcsóva északi széliránynál, NOx koncentráció 

értékek g/m
3
-ben 

Külön számításban ellenőriztem a tervezett garázsszellőző-rendszer magas kürtőjének 

környezetében a légszennyezettséget. A 89. ábra mutatja az elszívó kürtő tervezett 

elhelyezését egy lakóépület liftaknája mellett. Az ábra jobb oldalán, északi széliránynál látszik 

a szennyezőcsóva. Megállapítható, hogy a kürtőn kilépő szennyezett levegő valóban hamar 

felhígul, így nem jelent veszélyt a környező épületek legfelső szintjein lakókra sem. Hasonló 

megállapítást tettem az itt be nem mutatott, a kürtő környezetében számított éves átlag 

koncentráció-eloszlás esetében is. 

A modellezés megbízhatóságát a 2006 és 2010-es referenciaévre a mérőállomás helyére 

számított koncentrációknak a méréshez hasonlításával is igazolhatjuk (90. ábra). Mivel a 

2006-os évben a járműpark idősebb, és a korszerű, alacsony kibocsátású EURO4 és EURO5 

szabványnak megfelelő járművek részaránya alacsonyabb volt, ezért ekkor az emisszió, és 

emiatt a szennyezőanyag-koncentráció is nagyobb volt a 2010-esnél, amit a mérőállomás 

adatsora is jelez. 2006-ban 15% eltérés, 2010-ben 1% eltérés volt mérés és számítás között. Az 

eredeti MISKAM CFD számítások 2007-ben készültek, a 2010-re szóló előrejelzés jól bevált. 

 

 

90. ábra. Mért és számított éves átlag NOx koncentrációk az Erzsébet téri mérőállomásnál 
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6.3 Aktív légszennyezettség csökkentés összefoglalása 

Városi terek levegőminőségének javítására tehát az irodalomban fellelhető, e célra külön 

kialakított szellőzőrendszer helyett a téren elhelyezett mélygarázs e célra módosított 

szellőzőrendszere is alkalmas. Míg az irodalomban említett rendszer kiépítése számos 

gyakorlati, megvalósítási problémát vet fel, és összességében hazai körülmények között nem 

realisztikus, egy valós budapesti példán CFD számítással igazoltam, hogy a módosított garázs-

szellőzőrendszeren alapuló módszer alkalmas aktív légszennyezettség-csökkentésre. A 

módszer alkalmazásának feltételei: 

 rossz átszellőzésű, épületekkel határolt városi tér; 

 az elszívás helyének a szennyezőanyag-kibocsátás közelében való elhelyezése; 

 az elszívott, a mélygarázson áthaladó szellőzőlevegő tetőszint felett, kürtőn való 

kibocsátása. 

Amint az M4. mellékletben közölt tablón láttuk, a légszennyezettség-csökkenés csak néhány 

széliránynál volt jelentős, ezért az elszívási pont elhelyezését a terület uralkodó szélirányaira 

kell optimalizálni, hogy a csökkenés éves átlagban is jelentős legyen. 
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7 Kitekintés 

Dolgozatom fő célja városi terek átszellőzési viszonyainak feltárása volt. Egyszerűsített 

geometriájú és valós geometriájú, komplex városi terek vizsgálata során azonosítottam az 

áramlást és ezáltal a szennyezőanyag-terjedést is meghatározó áramlási struktúrákat. 

A vizsgálatok során a felhasznált eszközök alkalmazási határait is tágítottam: 

kétkomponensű, épületcsoportok, városrészek szélcsatorna modelljén végzett talajközeli 

sebességmérésekhez közelítő módszert vezettem be a harmadik sebességkomponens 

meghatározására, az alkalmazott MISKAM CFD modellt pedig kiterjedten ellenőriztem. A 

modell növényzet-parametrizációjának ellenőrzése során a városi – utcaközben elhelyezett – 

növényzetnek a CFD számítással meghatározott áramlási struktúrákra kifejtett hatását is 

kimutattam.  

A városi terek átszellőzésével kapcsolatos kutatómunka közel sem befejezett, hiszen 

számos nyitott kérdés vár megválaszolásra: 

 A városi terek átszellőzése kapcsán szükséges lenne a téren elhelyezett különböző 

sűrűségű növényzet hatásának részletes vizsgálata, különböző parkosítási 

konfigurációknál, különböző levélfelület-sűrűségeknél. Erre az immár részletesen 

ellenőrzött MISKAM CFD modell lehetőséget kínál. 

 Nem készült a terek néhány jellemző méretének (tér szélessége, hossza, környező 

épületek magasság, a csatlakozó utcák szélessége) változtatásával parametrikus 

vizsgálat. Ezzel választ adhatnánk olyan kérdésekre, hogy milyen jellegű téren lép fel a 

legnagyobb szennyezőanyag-koncentráció, illetve a vizsgált paraméterek közül 

melyiknek van a legnagyobb hatása a légszennyezettségre. 

 A MISKAM CFD modell a bevezetésben (2. ábra) bemutatott különleges alakú terek 

vizsgálatát is lehetővé teszi. Várostervezési szempontból érdekes lenne ezek közül 

néhánynak a CFD modellezése, például egy zárt városi téren álló kis alapterületű, de 

magas egyedülálló épület (templom, toronyház) hatásának a megvizsgálása. 

 Vizsgálataim nem adtak választ arra a kérdésre sem, hogy egy tér létesítésének a hatása 

meddig érzékelhető a környező utcákban a szélsebesség- és légszennyezettség-

változásban. A 83. ábra azt sugallja, hogy akár nagyobb, több száz méteres 

távolságban is. Egy egyszerűsített geometriájú modellel végzett szélcsatorna kísérlet 

megnyugtatóan tisztázná ezt a kérdést is. 
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8 Tézispontok 

 

1. tézis 

Valóságos és egyszerűsített geometriájú terek áramlási viszonyait szélcsatorna 

modellkísérletekkel és CFD szimulációval vizsgáltam. Ennek során részletesen ellenőriztem 

az alkalmazott MISKAM modell megbízhatóságát, és azt megfelelőnek találtam. 

Megállapítottam, hogy egy, minden oldalról épületekkel határolt téren az átszellőzés 

szempontjából a csatlakozó utcákon keresztüli be- és kiáramlás a meghatározó. A be- és 

kiáramlás ugyanis az egyedülálló épületek és épületcsoportok vizsgálatából ismert áramlási 

struktúrák egyedi kombinációját alakítja ki a téren. E struktúrák döntően befolyásolják a 

talajközeli szélsebesség nagyságát, irányát és turbulens jellemzőit.  

Megállapítottam, hogy a tér szél felőli oldalán csatlakozó utcákon át történő beáramlás kis 

kiterjedésű, nagy szélsebességű zónákat hoz létre. A tér szél alatti oldalán álló épülettömb 

homlokzatánál az arra merőleges szélirány esetén patkóörvény alakul ki, amely jelentősen 

növeli a helyi talajközeli szélsebességet és a tér levegőjének egy részét a szélirányra merőleges 

irányú utcákba tereli. Átlós széliránynál az egész teret betöltő csavarvonalú áramvonalakkal 

jellemezhető áramlást figyeltem meg, amely miatt talajközelben a szélirányra merőleges 

áramlás alakul ki. 

Ha a teret körülvevő épületek magassága jelentős mértékben különbözik, a magasabb 

épület oldalán kialakuló leválási buborék jelentősen módosítja a téren a talajközeli 

szélsebesség irányát. 

A kétkomponensű időfüggő szélcsatorna sebességmérési eredmények megjelenítésére a 

meteorológiából ismert, de a mikroskálájú szélcsatorna vizsgálatokban eddig nem alkalmazott 

szélrózsás megjelenítést vezettem be. Ez lehetővé tette, hogy összefüggéseket állapítsak meg a 

tér geometriája, az áramlási struktúrák helyzete, és a turbulencia anizotrópiájának jellege 

között. 

 

Kapcsolódó publikációk: Lajos et al. (2008), Balczó és Eichhorn (2009),  

Goricsán et al. (2011), Balczó és Lajos (2015a), Balczó és Tomor (2015). 
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2. tézis 

Városi terek szélén áthaladó nagy forgalmú út mentén kibocsátott szennyezőanyagok 

terjedési jelenségeit vizsgáltam CFD szimulációval és szélcsatorna modellkísérlettel, és 

meghatároztam a téren kialakuló, az 1. tézisben ismertetett áramlási struktúrák és a téren 

megfigyelt koncentráció mező összefüggéseit. 

A tér hossztengelyével párhuzamos szélirány esetén – amennyiben a nagy forgalmú út a tér 

szél felőli oldalán helyezkedik el – a szél felőli épülettömb szél alatti oldalán kialakuló 

leválási buborék felemeli a felszínen kibocsátott szennyezőanyagot, ezáltal a koncentrációt a 

tér felszínén csökkenti. A széliránnyal párhuzamos, a tér szél felőli oldalán elhelyezkedő 

utcákból befúvó szél helyi koncentráció maximumok kialakulását okozza.  

Megállapítottam továbbá, hogy ferde megfúvási iránynál – amennyiben a nagy forgalmú út 

a tér szél felőli oldalán helyezkedik el – a téren kialakuló csavarvonalú örvény és a szél alatti 

épületeken kialakuló leválási buborék hatására a tér egyik oldalán jóval nagyobb koncentráció 

figyelhető meg, mint a másikon.  

Amennyiben a szélirány párhuzamos a tér egyik oldalán elhelyezkedő nagy forgalmú úttal, 

akkor a tér szennyezőforrással átellenes oldalán nem mérhető szennyezőanyag-koncentráció, 

ami összhangban van az 1. tézisben azonosított áramlási struktúrák (a szél felőli épülettömb 

szél alatti oldalán létrejövő leválási buborék) tulajdonságaival. 

 

Kapcsolódó publikációk: Balczó és Lajos (2015a), Balczó és Tomor (2015). 

 

 

3. tézis 

Városi terek levegőminőségének javítására a tér alatt kialakított mélygarázs 

szellőzőrendszerének módosításával működő, a tér egy részén a szennyezőanyag-

koncentrációt csökkentő aktív módszert javasoltam, amelynek hatékonyságát CFD 

szimulációval bizonyítottam.  

Egy mélygarázs előírt szellőzőlevegő térfogatárama nagyságrendileg összemérhető egy zárt 

városi téren kis szélsebességű időjárási helyzetekben áthaladó levegőmennyiséggel. A garázs 

szellőzőlevegőjének a tér nagy szennyezőanyag-koncentrációjú helyén történő elszívásával a 

térről jelentős szennyezőanyag-mennyiség távolítható el. Az elszívást javasolt a kihajtó 

rámpán keresztül megvalósítani, ahol a járművek fajlagos emissziója a legnagyobb. Így a téren 

a nagy talajközeli légszennyezettség a mélygarázs megépítését megelőző állapothoz képest 

csökken. Az elszívott, elhasznált garázslevegőt a környező épületek tetőszintje felett, kürtőn 

kell kibocsátani, hogy az a téren és környezetében koncentráció-növekedést ne okozzon.  

A módszer a téren azonosított áramlási struktúrák átszellőzésre és koncentrációmezőre 

gyakorolt hatásának ismeretében optimalizálható.  

 

Kapcsolódó publikációk: Balczó és Lajos (2012), Balczó és Lajos (2015b). 
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4. tézis 

Tekintettel a növényzet városi tereken való gyakori előfordulására, megvizsgáltam a 

MISKAM CFD modell növényzet-parametrizációjának jellemzőit a növényzet 

levegőminőségre gyakorolt hatása tekintetében. Következtetéseket vontam le a városi 

növényzet áramlásra és szennyezőanyag-terjedésre gyakorolt hatásáról.  

Megállapítottam, hogy a Reynolds-átlagolt Navier-Stokes egyenletet módosított K– 

turbulencia modellel megoldó, a növényzetet porozitásként kezelő MISKAM modell a 

Gromke és Ruck (2008) által felállított CODASC adatbázis szélcsatorna mérési eredményeihez 

hasonló koncentráció-eloszlásokat ad eredményül a vizsgált utcaközökben. Azt tapasztaltam, 

hogy a CFD modell túlbecsüli a növényzet jelenléte által okozott átlagos koncentráció-

növekedést. A túlbecslés mértékét a modell új változatában alkalmazott fejlettebb numerikus 

sémák elfogadható szintre csökkentik.  

A növényzet áramlásra gyakorolt összetett hatásának megjelenítésére elsőként alkalmaztam 

örvénymag-megjelenítési módszert. Kimutattam, hogy a növényzet hatására bekövetkező, az 

áramlási tér egyes helyein megfigyelt, az átlagostól jelentősen eltérő koncentráció-változást 

indikálja az utcaközben megjelenő áramlási struktúrák, örvénymagok növényzet okozta 

áthelyeződése. 

 

Kapcsolódó publikációk: Balczó et al. (2009), Czáder et al. (2009). 

 

5. tézis 

A kontinuitás tételén alapuló egyszerű közelítő módszert vezettem be a nehezen mérhető 

függőleges w sebességkomponens meghatározására, a vízszintes x-y síkban mért vízszintes u 

és v sebességkomponens-eloszlás alapján. Ennek segítségével egy városmodellen egyszerűen 

azonosíthatóak a kialakuló fel- és leáramlások.  

Vízszintes talaj közelében a függőleges w sebességkomponens függőleges deriváltja a 

függőleges sebesség és a talaj feletti magasság hányadosával közelíthető, ugyanakkor a 

kontinuitás tétele alapján az u és v két vízszintes sebességkomponens x–y síkbeli 

divergenciájából is számítható. Így a talajközeli, vízszintes síkban mért vízszintes 

sebességvektor-eloszlásból a függőleges sebességkomponens eloszlása ugyanabban a síkban 

közelítőleg meghatározható. 

 

Kapcsolódó publikációk: Balczó és Tomor (2015). 
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M1. A MISKAM modell rövid leírása 

Modellegyenletek 

A MISKAM modell egyenleteit Eichhorn és Kniffka (2010) nyomán ismertetjük. Az Einstein-

féle összegkonvenció használata érdekében a sebesség-komponenseket iu -vel jelöljük.  

Az áramlási mező számítása 
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amelyben a Reynolds feszültségek: 















i

j

j

i
tji

x

u

x

u
uu








 ,  

a 


 

2K
ct    turbulens viszkozitással. 
















i

j

j

i

x

u

x

u
S









2

1
 a sebességtér deformációja és 
















i

j

j

i

x

u

x

u









2

1
a rotációja. 

A turbulens kinetikus energia egyenlete:  
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amelyben  SP tmk ,  a turbulens kinetikus energia Kato és Launder (1993) által 

javasolt produkciója.  

A turbulens kinetikus energia disszipációjának egyenlete: 

K
CP

K
C

xxx

u

t
m

j

t

jj

j
2

2,1






















 














  (Me4) 

amelyben 
2

, SP tm    a López (2002) által javasolt disszipáció-produkció.  

 

A koncentrációmező számítása 

A szennyezőanyag-terjedési egyenlet: Q
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amelyben a szennyezőanyag-fluxus: 
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tömegárama. 



III 

Az egyenletekben használt állandók 
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profilját 
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, ahol zs a felszín érdessége 

 p’ a peremre merőleges derivált = 0 

 c a peremre merőleges derivált = 0 

 

Diszkretizációs sémák 

 MISKAM 5.02 MISKAM 6 beta 3 

Konvektív tagok  

a mozgásegyenletben elsőrendű egyoldali 

(upwind) 

prediktor-korrektor módszer (MacCormack, 

1969) 

a turbulencia egyenletekben elsőrendű egyoldali 

(upwind) 

MPDATA algoritmus (Smolarkiewicz és 

Grabowski, 1989) 

a terjedési egyenletben MPDATA algoritmus (Smolarkiewicz és Grabowski, 1989) 

Diffúziós tagok ADI (Alternating Direction Implicit)-módszer (Douglas és Rachford, 

1956) 



IV 

M2. Modellek ellenőrzése, mérőszámok 

A szélcsatorna mérési eredményekhez való hasonlítás során több módszert is alkalmaztam. 

Ezek egyik csoportja a minőségi (kvalitatív) összehasonlításra, másik csoportja számszerű 

összehasonlításra szolgált. 

Az első csoportba tartozik a mért és számított eredmények grafikus megjelenítése a vizsgált 

területen, például az áramlási vagy koncentrációmező egy vonal mentén, vagy síkmetszetben. 

Erre példa a függőleges sebességprofilok, turbulens kinetikus energiaprofilok ábrázolása és 

alakjaik összehasonlítása, vagy egy síkmetszetben az áramvonalak megjelenítése és a 

kialakuló áramképek összehasonlítása.  

A vizsgált tartomány kiválasztott térbeli pontjaiban egy mért és számított skalár eredmény 

X-Y diagramban is összehasonlítható. A számszerű összehasonlításra alkalmazhatunk olyan 

skalár jellemzőket is, amelyek meghatározóak a modell teljesítményének (jóságának) 

értékelése szempontjából. Például az épületek körüli szennyezőanyag-terjedést meghatározza 

az épület mögötti leválási buborék hossza, ezért ez az egyetlen paraméter jól jellemezhet egy 

modellt (lásd például Sahm et al., 2002) Más példa a tartományban előforduló vagy a 

szennyezőforrás köré húzott adott sugarú íven előforduló maximális vagy átlagos koncentráció 

értéke. 

A számszerű összevetés általam alkalmazott módja mérőszámok (angolul validation 

metrics) alkalmazása, amelyek a vizsgált tartomány számos pontjában mért és számított skalár 

változó párok egyezését fejezik ki egyetlen kumulált – többnyire dimenziótlan – számmal.  

A koncentrációmérési és számítási eredmények számszerű összevetésre Chang és Hanna 

(2004) javaslata alapján több mérőszámot alkalmazunk. Ezek a mérőszámok egyébként 

bármilyen más nullánál nagyobb pozitív skalár változóra is használhatóak (lásd még Britter és 

Schatzmann, 2007b): 

 

1) FAC2 (Fraction of predictions within a factor of two of the observations, a megfigyelések 

kétszeres tartományába eső előrejelzések aránya): azon pontok száma az összes pont 

százalékában, amelyek esetén a számított érték a mért érték felén illetve kétszeresén belül van. 
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ahol N a mérési pontok száma, cszim és cm  a számított illetve mért változóérték. 

 

2) FB (Fractional Bias): dimenziótlan középeltérés. 
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3) NMSE (Normalized Mean Square Error): dimenziótlan négyzetes középhiba. 
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4) MG (Geometric Mean Bias): mértani középeltérés. 
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5) VG (Geometric Variance): mértani szórás. 
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FAC2 ideális értéke 1, minimális értéke 0. Az FB ideális értéke 0, ha kisebb 0-nál, az azt jelzi, 

hogy a számítás átlagban túlbecsüli a mérést. Az NMSE ideális értéke 0. Valós esetben mindig 

nagyobb 0-nál. 

A két mértani mérőszám (MG és VG) hasonlatos az FB, NMSE pároshoz, csak a 

változóértékek helyett azok logaritmusát veszik figyelembe. A nagyobb értékek így ezekben 

nem dominálnak. MG és VG ideális értéke 0. 

Negatív vagy 0 értéket is felvevő változók esetén célszerű a q találati arány (hit rate) 

mérőszám alkalmazása (VDI, 2005) melynek definíciója:  
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ahol W – megengedett relatív eltérés  (például 25%) és  D – megengedett abszolút eltérés, n a 

mérési pontok száma, cszim és cm  a számított illetve mért változóérték. A megengedett abszolút 

eltérést az abszolút mérési bizonytalanság nagyságára célszerű felvenni. q találati arány ideális 

értéke 1, minimum értéke 0. A találati arány hasonló a FAC2-höz, de abban a megengedett 

relatív eltérés aszimmetrikus, és nincs megengedett abszolút eltérési kritérium. 

 

  



VI 

M3. A növényzet hatását leíró egyenlet-módosítás MISKAM-ban 

Az eredeti mozgásegyenletet a MISKAM modellben Green (1992) javaslata alapján Eichhorn 

a következő taggal egészítette ki (Eichhorn, 2008) a növényzet hatásának modellezésére: 

  vubcn
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ahol ρ – sűrűség; 

ui : u, v, w sebességkomponensek; 

v : sebességvektor; 

nc – növényzet borítottság aránya (a fákkal borított terület és a teljes terület aránya); Ezen 

értéknek nagyobb skálájú modelleknél van 1-nél kisebb értéke, ahol a számítás egyetlen elemi 

térfogata (cellája) több fát is lefedhet, vagy a cellát az egyes fák lombja csak részlegesen tölti 

ki, így a fák közötti üres terület csökkentő hatását figyelembe kell venni. A MISKAM 

modellben értéke 1, ha van növényzet az adott cellában, és 0, ha nincsen; 

cd0 – levélfelület ellenállás-tényező egységnyi levélfelületre vonatkoztatva. A MISKAM 

modellben cd0 értéke 0,2; 

b – levélfelület-sűrűség (Leaf Area Density - LAD). 

A K turbulens kinetikus energia és annak ε disszipációjának egyenletei pedig az alábbi 

tagokkal egészülnek ki:  
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(Me13) és (Me14)-ből látható, hogy a sebesség értékétől függően a K és  értékét a növényzet 

növelheti és csökkentheti is. A növekedés a mozgási energia lombkoronában történő örvénnyé 

alakulása miatt következik be (az áramlásba helyezett ágakról örvények válnak le), K 

csökkenése a nagy energiájú és méretű örvények lombkoronában történő felaprózódásának 

köszönhető.  
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M4. NOx koncentrációk a József nádor téren 

 

(lásd következő oldalak)  
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A. ábra. Délutáni csúcsórai NOx koncentrációk a József nádor téren talajközelben a 2010-es évben a mélygarázs 

létesítése nélküli referencia esetben, 8 széliránynál 



IX 

 

B. ábra. Délutáni csúcsórai NOx koncentrációk a József nádor téren talajközelben a 2010-es évben a mélygarázs 

létesítése esetén, 8 széliránynál 



X 

 

C. ábra. Délutáni csúcsórai NOx koncentrációk változása a József nádor téren talajközelben a mélygarázs 

létesítésének hatására, 8 széliránynál   
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