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Városi folyamatok dinamikus vizsgálata 
 

című előadóülésére 
 

PROGRAM 
 

14:05 Göndöcs Júlia (Eötvös Loránd Tudományegyetem): 
Városi folyamatok és a városi hősziget modellezése a WRF időjárás  
előrejelző modell segítségével 

14:50 Zsebeházi Gabriella (Országos Meteorológiai Szolgálat): 
Az éghajlatváltozás városi hatásainak vizsgálata a SURFEX/TEB  
felszíni modellel 

15:35 További kérdések, hozzászólások 

 
Helyszín: 

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT 
földszinti díszterem 

(Budapest II., Kitaibel P. u. 1.) 
 

Az ülésre minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 
 

 Szépszó Gabriella Gnandt Boglárka
 elnök titkár 
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Városi folyamatok dinamikus vizsgálata 
 

Az előadások tartalmi kivonata 
 
Göndöcs Júlia: Városi folyamatok és a városi hősziget modellezése a WRF időjárás előrejel-
ző modell segítségével 

Az előadás során elsőként részletesen bemutatom a WRF (Weather Research and 
Forecasting Model) modellben megtalálható városi almodelleket, melyek felelősek a beépí-
tett területeken zajló fizikai folyamatokért. Ezen városi sémák számításaikat mikroskálán 
végzik, így szükséges az aktualizált felszíni adatbázisokat meghatározni kis felbontáson, ezzel 
is csökkentve a számítások hibáit. A modell, a megfelelő paraméterek beállítása után, képes 
a városi hősziget jelenségét és területi inhomogenitását reprodukálni Budapest területén. 
Eredményeinket összevetettük rendelkezésre álló MODIS szenzorral mért műholdas felszín-
hőmérséklet mérésekkel és felszíni mérésekkel is. Az előadás során bemutatom a kiépített 
modellrendszert és az azzal kapott eredményeinket, végül pedig kitérek a végzett kutatás 
felhasználási céljára is. 
 
Zsebeházi Gabriella: Az éghajlatváltozás városi hatásainak vizsgálata a SURFEX/TEB felszíni 
modellel 

A regionális éghajlati modellek növekvő rácsfelbontása és ezzel együtt a fizikai folyamatok 
explicitebb leírása az elmúlt néhány évben előmozdította a hatásvizsgálatok a korábbinál 
magasabb szinten – számszerű modellek alkalmazásával – történő végzését. Az éghajlatvál-
tozás a városok lokális éghajlatára gyakorolt hatását tudományosan megalapozott, ugyanak-
kor hatékony módon felszíni modellek segítségével vizsgálhatjuk. Ezen modellek a felszín és 
a légkör közötti turbulens áramok részletes leírását végzik, és bennük a legfeljebb 1-2 km-es 
városi folyamatok expliciten jelennek meg. A városi éghajlatváltozás vizsgálatához a légköri 
információkat felső határfeltételek formájában regionális éghajlati modellekből származtat-
juk. Doktori kutatómunkám elsődleges célja a városi éghajlatváltozás modellezési módszer-
tanának kialakítása hazánkban a SURFEX/TEB felszíni modellt alkalmazva és az ALADIN regio-
nális klímamodell eredményeit felhasználva. Előadásomban részletesen bemutatom az al-
kalmazott modellek jellemzőit és a tervezett módszertant, továbbá a kutatás első fázisában 
elvégzendő a megfelelő modellbeállításokra vonatkozó érzékenységvizsgálat eddigi eredmé-
nyeit. 


