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Az Európai Parlament és Tanács 2008/50/EK irányelve a környezeti levegı minıségérıl és a Tisztább levegıt
Európának elnevezéső programról azt írja: „amennyiben lehetséges, modellezési módszereket kell alkalmazni
annak érdekében, hogy a mintavételi pontokon mért adatokat a koncentráció földrajzi eloszlása szempontjából is
értelmezni lehessen. Ez az adott területen élı lakosság együttes expozíciójának számítási alapjául szolgálhat.”
Az elıadás során szó lesz arról, hogy a Budapesti Mőszaki Egyetem Áramlástan Tanszékén milyen kutatások
folynak a települési levegıminıségi modellekkel kapcsolatban, milyen fı modellezési módszerek léteznek, és
ezeket hogyan lehet a gyakorlati településtervezési munka során hasznosítani. A numerikus áramlástan módszerei segítségével részletes képet kaphatunk egy adott terület áramlási viszonyairól, szélkomfort viszonyokról az
átszellızési folyosókról, amelyek jelentısen befolyásolják a terület levegıminıségét. Az ezekhez kapcsolódó
terjedési modellekkel pedig a légköri szennyezıanyagok viselkedésérıl tudhatunk meg többet. Ezeknek az
eredményeknek, és egyéb területi jellemzıknek a segítségével, mint területhasználat, népsőrőség, megvalósítható a fent említett irányelv célja, és megállapítható egyes területek érzékenysége, az új beépítések hatása.
Kulcsszavak: városi szélkomfort, levegıminıség, érzékenységi faktorok, numerikus áramlástan

1. BEVEZETÉS
A 2007-2013-as tervezési idıszakra vonatkozó Környezet és Energia Operatív Programjának egyik prioritási tengelye az egészséges, tiszta településekre vonatkozik. A
településfejlesztési tervekben jelentıs szerepe van a levegıminıségnek, aminek állapota modellezhetı numerikus áramlástani szimulációval. Ezen modellek segítségével a településeken szélkomfort, városklíma és levegıminıségi vizsgálatok végezhetık. A lakosság egyre nagyobb hányada él városokban, így az ottani levegıminıség javítása kiemelt feladat.
A továbbiakban a numerikus áramlástani modellek alkalmazásáról lesz szó, azok
felhasználási lehetıségeirıl településeken, különösen városokban. A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Áramlástan Tanszékén több éve folynak kutatások az áramlástani numerikus szimuláció (Computational Fluid Dynamics –
CFD) atmoszférikus áramlások modellezésére való használatával és fejlesztésével
kapcsolatban.
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Ezek a modellek elsısorban a településfejlesztés tervezési fázisában alkalmazhatók
jól, amikor a kapott eredményeket még figyelembe lehet venni az épületek geometriai kialakításánál.

2. A NUMERIKUS ÁRAMLÁSTAN
ESZKÖZRENDSZERE
2.1. A módszer
A numerikus áramlástanban az áramlástan fı leíró egyenleteinek (kontinuitás,
Navier-Stokes egyenlet) diszkretizált formáját oldjuk meg a tér egy adott részén,
megfelelı kezdeti és peremfeltételek mellett. Ehhez az adott területet diszkrét cellákra kell osztani, amelyek cellaközéppontjában tároljuk az információkat (1. ábra).
Ehhez hozzáadódhatnak még az energiára vagy szennyezıanyagra felírt transzportegyenletek.
1. ábra: Cellákra bontott áramlási tér

Ezeket a numerikus modelleket elıször ipari problémák, zárt rendszerek megoldására alkalmazták. Megfelelı peremfeltételek megadásával azonban nyílt, atmoszférikus áramlások és terjedési folyamatok is modellezhetık. Amennyiben egy városi
terület modelljérıl van szó, a modellezett térrész kiválasztásánál szem elıtt kell tartani bizonyos szempontokat, hogy az épületek hatását teljes mértékben figyelembe
tudjuk venni. Ezekben az esetekben az atmoszférára jellemzı fizikai jelenségek egy
részét is modellezzük, az ilyen modelleket mikroskálájú meteorológiai modelleknek
is hívjuk.
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2.2. Validáció
Minden modell esetén szükség van arra, hogy megbizonyosodjunk a modell megfelelıségérıl, arról, hogy a kapott eredmények milyen mértékben tükrözik a valós
jelenségeket. Atmoszférikus áramlások esetén az eredményeket hasonlíthatjuk valós
terepmérésekhez, illetve jól szabályozható körülmények között végrehajtott szélcsatornás mérésekhez. Ezek elınye a terepen végzett mérésekhez képest, hogy reprodukálhatóak, a szélsebesség és a szélirány nagyjából azonos értéken tartható, míg
városban ezek az értékek folyamatosan változnak.
Az Áramlástan Tanszék által is használt modelleket a COST kormányközi európai
keretprogram 732-es projektje során 22 európai egyetem, köztük a Tanszékünk is,
együttmőködve vizsgálta, és megfelelı egyezést találtak a mért és számított értékek
között (Schatzmann 2009). Egyik fontos eredménye volt ennek a vizsgálatnak, hogy
az áramlástani numerikus szimulációs eredmények megbízhatóságát sokban befolyásolja a felhasználó tapasztalata és tudása ezen a területen, mivel sok olyan helyzet
adódik a modellezés során, amikor a felhasználónak kell dönteni például bizonyos
peremfeltételekrıl.
2.3. Elınyei
Az áramlástani numerikus szimuláció helyett tervezett városi fejlesztések esetén
szélcsatorna modelleket vagy egyszerőbb matematikai modelleket lehet alkalmazni.
A szimuláció elınye ezekhez képest, hogy a modellezett tér minden cellájának középpontjában kapunk eredményeket. Ezen kívül a szimuláció során nem csak a
szennyezıanyag eloszlásáról, hanem az áramlási tér más tulajdonságairól,- például
szélsebesség, szélirány,- is kapunk információt. A szélcsatorna méréseknek magasabbak a költségei, és csak limitált számú mérıpontban kapunk információt, ezen
kívül a szennyezettségi adatokon kívül a széladatok külön méréseket igényelnek.

2.4. Hátrányai
A numerikus szimuláció fı hátránya az egyszerőbb modellekkel szemben a nagyobb
idıigény. Ez azonban a számítógépek folyamatos javulásával egyre kevésbé számottevı, ezen kívül, mint azt késıbb látni fogjuk, bizonyos esetekben elıre lefuttatott
számítások is használhatók.
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3. AZ EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA
Mivel a numerikus áramlástani szimuláció eredménye a tér minden pontjában rendelkezésünkre áll az áramlási viszonyok és a terjedési koncentrációk formájában,
ezeket az eredményeket sokrétően felhasználhatjuk település- vagy épülettervezési
és fejlesztési problémák esetén. A megfelelı modell és peremfeltételek kiválasztását
sokban befolyásolja az, hogy milyen információkra van szükségünk a döntések elıkészítéséhez.
A felhasználás csoportosításának egyik lehetısége, hogy az épületek milyen kedvezıtlen hatással lehetnek a lakosság életszínvonalára (Blocken 2004). Ezek a kedvezıtlen hatások lehetnek:
1) Megnövekedett sebesség az épület körül, amely kellemetlen vagy akár veszélyes körülményeket teremthet a gyalogosok számára.
2) Lecsökkent sebesség, amely a közlekedésbıl vagy ipari kibocsátásból származó szennyezıanyagok csökkent mértékő eltávozását és feldúsulását eredményezi.
Természetesen ezeken kívül is lehet az épületeknek kedvezıtlen hatása, mint az árnyékolás, akusztikai viszonyok megváltozatása, ez azonban nem tartozik a kutatásaink keretei közé.
A fentiek alapján beszélhetünk olyan tervezési esetekrıl, amikor csak az áramlási tér
sebességviszonyait használjuk fel és az 1) eset kérdéskörét vizsgáljuk, ezek a szélkomfort vizsgálatok, és beszélhetünk olyanokról, amikor az adott áramlási térben a
szennyezıanyagok terjedésérıl szeretnénk információkat kapni, ezek a terjedésvizsgálatok, amelyek a 2) esetre vonatkoznak.
3.1. Szélkomfortvizsgálatok
A szélkomfort vizsgálatokban arra a kérdésre keressük a választ, hogy mely területeken alakulnak ki a lakosság számára kellemetlen szélviszonyok, ehhez 1,5 m magasságban vizsgáljuk a szélviszonyokat. A szél hatásait mechanikai és hıhatásokra
oszthatjuk, a szélkomfortnál a mechanikai hatások játszanak jelentıs szerepet, ezért
a hıhatásokat nem tárgyaljuk részletesen. Mechanikai hatások alapján megkülönböztetünk állandó szelet, nem állandó szelet és széllökéseket. Ezeknek, ha a sebességük azonos, más-más a hatásuk, hiszen egy hirtelen széllökés azonos sebességen
jobban veszélyezteti egy ember egyensúlyát, mintha állandó lenne az a szélsebesség.
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Szélkomfort vizsgálatoknál megállapítható egy olyan küszöbérték, amely felett az
adott szél kellemetlen. Blocken a kutatásai alapján ezt a küszöbértéket a következıképpen definiálja:
Ue=U+σu > Uk = 6 m/s
Ahol Ue az egyenérték szélsebesség, amelynél már figyelembe veszik az átlag szélsebességet (U) és a szélsebesség szórását is (σu), amely a hirtelen széllökéseket jellemzi. Ehhez a küszöbértékhez tartozik egy olyan diszkomfort valószínőség (Pd),
amely az órás átlag szélsebesség eloszlása alapján számítható, és megadható egy
olyan érték, amely még elfogadható városi környezetben. Vizsgálatok alapján ez az
érték 15%, tehát az egyenérték szélsebesség az esetek maximum 15%-ában haladhatja meg a küszöbértéket, hogy az a lakosság számára még elfogadható legyen.
Ezek alapján az értékek alapján egy tervezett épületnél áramlástani numerikus szimulációs modellek segítségével megállapítható, hogy az épület körül mely területeken gyorsul fel jobban a szélsebesség az elfogadhatónál, és ott valamilyen módosítás
javasolható még építés elıtt. Általánosságban azt lehet mondani, hogy a legnagyobb
szélsebesség növekedés az épületek sarkain, épületeken keresztül haladó nyitott folyosókon illetve egymáshoz közeli magas épületeknél szokott elıfordulni, így itt
nem javasolt gyalogos forgalom, megálló, bejárat elhelyezése.
3.2. Terjedésvizsgálatok
Terjedésvizsgálatoknál egy már modellezett áramlási térben lévı szennyezıforrás
által kibocsátott szennyezıanyag útját ismerhetjük meg az épületek között. Az áramlási tér modellezése ezekben az esetekben nagyon fontos, mivel az épületek és egyéb
akadályok nagymértékben befolyásolják a terjedés irányát.
A terjedésvizsgálatokat az eredmények felhasználása alapján további csoportokba
sorolhatjuk (Schatzmann 2009):
(1) Szabályozáshoz használt modellek, amelyeknél több hipotetikus változat
közötti eltérések megismerése, a legjobb változat kiválasztása a cél. Ide
soroljuk az engedélyezési eljáráshoz készült vizsgálatokat, amelynél egy tervezett építmény, beépítés és annak változatai hatását vizsgáljuk a környékének levegıminıségére, több szélirány vizsgálatával. Ilyenkor állandósult kibocsátást és szennyezıanyag eloszlást feltételezünk. Ezeknél a modelleknél
hosszabb idı áll rendelkezésre az eredmények elkészítésére és kiértékelésére,
nagyobb pontosságra lehet törekedni.
(2) Vészhelyzetek, balesetek esetén gyors intézkedési tervek elkészítéséhez
használt modellek. Ezeknél a modelleknél általában kevés idı áll rendelke-
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zésre és csak az éppen aktuális szélirányt vizsgáljuk. Érdemes több szélirányra elızetes futtatásokat végezni, hogy ilyen helyzetekben azok eredményeit már készen lehessen felhasználni.
(3) Balesetek utáni vizsgálatokhoz, haváriatervekhez használt idıfüggı modellek, amelyeknél a cél az érintett területek meghatározása, az egyes helyszíneken kialakult koncentrációk felmérése egy megtörtént vagy lehetséges
baleset esetén. Egy üzem környezetvédelmi dokumentációjának például részét képezheti egy olyan vizsgálat, amely alapján gyors intézkedéseket lehet
hozni, így segítve az elızı pontban említett döntéshozást. Ezeknél a modelleknél hosszabb idı áll rendelkezésre, és a folyamatok idıbeli lefutása is
modellezhetı.
A terjedésvizsgálatok eredményeképpen a modellezett területen megkapjuk az adott
szennyezıanyag koncentráció-eloszlását. Ennek a gyakorlati felhasználásához további kiértékelésre van szükség.
Amennyiben egy tervezett út vagy üzem kibocsátását vizsgáljuk, megfelelı népesség- és területhasználat adatok alapján megadhatjuk az érintett lakosok számát, azokat az érzékeny területeket, amelyeket veszélyeztet a kibocsátás. Több változat közül kiválasztható a legkevésbé káros immisszióval rendelkezı.
Épületek tervezésénél vizsgálható a beépítettségtıl függı átszellızési képesség.
Egyenletes kibocsátást feltételezve egy adott területen meghatározható a levegı átlagos helyi tartózkodási ideje a területen, és így feltérképezhetık a rosszul átszellızı
helyek, ahol könnyen felhalmozódik a szennyezıanyag (Buccolieri 2010). Ezeknek
a helyeknek az ismeretében már a tervezésnél oda lehet figyelni arra, hogy hova ne
tervezzünk lehetıleg szennyezıanyag kibocsátásokat, vagy alternatív megoldások
kereshetık.
Egy másik szempont új épületek tervezésénél a szellızırendszer beszívónyílásainak
tervezése. Amennyiben valamilyen szennyezıanyag-forrás van a tervezett épület
környezetében, a kibocsátás modellezésével meghatározható az épület falán a legkisebb koncentrációjú hely, ahova érdemes a beszívást tervezni.
Ilyen helyzetben azért is érdemes modellezni a tervezett épület körül kialakuló
szennyezıanyag terjedést, mert egy út mentén álló épület bizonyos szélviszonyok
között megrekesztheti a szennyezıanyagot az úton, magas koncentrációt okozva,
elıfordulhat azonban ennek ellenkezıje is, az épület falánál kialakuló feláramlás
felemelheti a szennyezıanyagot, így az utcaszinten csökken a szennyezettség (Lajos
2008). Ennek alakulása nagyban függ az épület geometriai arányaitól.
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3.3. Érzékenységvizsgálat
Az elızıekben említett vizsgálatok, az olyan mutatószámok, mint szél-diszkomfort
valószínőség, levegı tartózkodási idı használatával, elvégezhetık olyan érzékenységvizsgálatok beépítések hatásával kapcsolatban, amelyek segítségével számszerősíteni lehet azok hatását a település egyes részeinek levegıminıségére és szélkomfortjára, a lakosság jólétére.
Az érzékenységi mutatók kidolgozásánál felhasználhatók a koncentráció értékek
egyes területeken, ezek a kitettséget jellemzik, amelyet a lakosok ott tartózkodásának gyakoriságával és a belégzés arányával megszorozva megállapítható a lakosságot érı dózis. Ez a dózis összehasonlítható a környezet-egészségügyi kutatásokban
megállapított ajánlott értékekkel.
Ezeknél a vizsgálatoknál már figyelembe kell venni a szélcsendes idıszakokat is az
érzékenységi mutatók számításánál, amikor a szennyezıanyagok terjedését nem
elsısorban a szél okozza, hanem a termikus feláramlások, a városi hısziget jelensége. Ezek is modellezhetık áramlástani numerikus szimulációval, és az éves átlagok
számításánál figyelembe kell venni az így kapott koncentrációértékeket is.
Érzékenységvizsgálatoknál érdemes a beépítések távoltéri hatását is figyelembe
venni, hiszen egy új vagy megváltozott épület nem csak a közvetlen környezetét
befolyásolhatja. Az áramlástani numerikus szimuláció segítségével erre is van lehetıség, a távoli épületek porózus zónaként paraméterezhetıek, és megállapítható például egy távoltéri gyorsítási vagy növekedési arány a szélre és a szennyezıanyag
koncentrációra.

4. GYAKORLATI ALKALMAZÁSI PÉLDÁK
4.1. Hazai példák
A Tanszéken folyó elméleti kutatások átültetése a valós életbe, a mindennapok során
felmerülı problémák megoldása a legújabb tudományos eredmények segítségével
fontos szerepet játszik a Tanszékünk munkájában.
Egy fontos kutatás volt az elmúlt idıszakban a budapesti körgyőrő északi szakaszának vizsgálata. Mind szélcsatornában, mind numerikus szimulációval modelleztük a
különbözı tervezett útvonalváltozatokat, és javaslatot tettünk a lakosságot legkevésbé terhelı változatra
Egy másik kutatás Budapest 11. kerületében egy tervezett új negyed építésével volt
kapcsolatban. Azt vizsgáltuk, az új épületek beépítése hogyan befolyásolja majd a
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környék szennyezıanyag terhelését és levegıminıségét. Az új városrész nem csak
az épületek áramlásbefolyásoló hatása miatt jelentıs, hanem új forgalomvonzó hatása miatt is, így a megváltozott gépjármőterhelést is figyelembe kellett venni a modellezésnél. Egy példa a beépítés hatására létrejövı szennyezés-különbségre látható
a 2. ábrán.
2. ábra: Tervezett beépítés által okozott légszennyezettség különbség

4.2. Nemzetközi példa
Természetesen a városi áramlások és a szennyezıanyagok terjedése külföldi egyetemeken is sokat kutatott téma. Egy friss nemzetközi összefogással megvalósuló
kutatás ezen a területen a BRIDGE program.
A 7. európai keretprogram keretében 14 európai intézmény összefogva elkezdte a
fenntarthatósági szempontok beintegrálását a városfejlesztésbe, ennek a programnak
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az elnevezése BRIDGE (sustainaBle uRban plannIng Decision support accountinG
for urban mEtabolism). Ennek keretében 5 városban (Athén, Firenze, Gliwice, Helsinki és London) végeznek esettanulmányokat, egy teljeskörő várostervezési adatbázist létrehozva. A szennyezıanyag-terjedési modelleket térinformatikai rendszerrel
kapcsolják össze, és a kettı integrációjával döntéstámogatási rendszert hoznak létre.
A BRIDGE adatbázisa a következı információkat tartalmazza: levegıminıség, épületen belüli levegıminıség, városi hısziget adatok, meteorológiai paraméterek, növényzet, sugárzásadatok, talajadatok, távérzékelési adatok, területhasználat, beépítettség, népszámlálási adatok, úthálózat, stb. Ezen adatok segítségével létrehozható
egy átfogó döntéstámogatási rendszer, amely segíti a várostervezést.

5. ÖSSZEFOGLALÁS
A numerikus áramlástani modellezés egy új, gyorsan fejlıdı tudományág, amely a
legújabb kutatások alapján települések tervezésénél is jól alkalmazható. Ezen szimulációk az atmoszférikus áramlások több jelenségét is képesek modellezni, így az
eredményül kapott adatok megfelelı felhasználásával sokrétő számszerősített információ nyerhetı egy területen élı lakosság jólétével kapcsolatban. A modellek eredményei felhasználhatók szélkomfort, terjedés- és érzékenységvizsgálatokra, azokat
városi adatbázisokba integrálva pedig teljeskörő településfejlesztési döntéstámogató
rendszer hozható létre, amennyiben rendelkezésre állnak az ehhez szükséges adatbázisok.
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DEVELOPMENT OF REGIONAL COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS MODELS
The directive 2008/50/EC of the European Parliament and the Council on ambient air quality and Cleaner Air for
Europe program says: “Where possible modelling techniques should be applied to enable point data to be interpreted in terms of geographical distribution of concentration. This could serve as a basis for calculating the
collective exposure of the population living in the area.” The paper will discuss the research of the Department
of Fluid Mechanics in Budapest University of Technology and Economics on the topic of town air quality models, the main modelling techniques, and how they can be used for practical town planning. By means of Computational fluid Dynamics it is possible to obtain a detailed view on the flow conditions, wind comfort and ventilation of certain areas, which has a serious effect on the air quality of the area. The transport models connected to
these data can tell more about the air pollutants’ transport. With the help of these results and other local properties, like area usage, population density, the above mentioned directives goal can be achieved, and the sensitivity
of certain areas and the effect of new buildings can be predicted.
Keywords: city wind comfort, air quality, sensitivity factors, Computational Fluid Dynamics

