
Kísérleti felh fizika



A kurzus felépítése
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1. Bevezetés
- Meteorológiai fogalmak, definíciók; Felh k osztályozása, felh fajták; Leírási 
módszerek
- A víz fázisdiagramja; Clausius-Clapeyron egyenlet
- Felh elemek, es cseppek, hódara, jégdara, jégkristály, hópelyhek, jéges  

2. Felh képz dési folyamatok
- Izobár keverés; Kondenzcsíkok; Felszálló leveg réteg; Frontok

3. Fázisátalakulás
- A homogén és a heterogén kondenzáció
- Aeroszolok
- Kelvin-hatás; Raoult-törvény; Köhler-görbe
- A jégfázis kialakulásának módjai

4. Növekedési folyamatok, csapadékképz dés
- Felh - és csapadékelemek hidrodinamikai leírása
- Diffúziós növekedés; Ütközéses növekedés; A csepprobbanás; Olvadás
- Id járás-módosítás



A felh fizika tudományterületei
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Termodinamika
(felh képz dés, energiaátadás, fázisátalakulás,…)

Sugárzáselmélet
(Föld sugárzási egyensúlya)

Áramlástan
(légkörzések, felh elemek mikrofizikája, növekedése, …)

Kémia
(felületi reakciók, tisztítási folyamatok, savas es k,…)

Biológia
(tisztító mechanizmusok, nukleációs magvak)

Geológia
(nukleációs magvak eredete)

Csillagászat
(más bolygók felh rendszerei, aeroszolok)



Scale problem of
the atmosphere
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Characteristic time scale [s] 
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Cloud- and 
aerosol micro-
physics

Microtur-
bulence

Boun-
dary layer
turbulence

Cumulus convection

Thunder-
storm

Cloud-
cluster

Cyclones

Planetary
Waves

Sound waves

Méretskálák a felh fizikában



1E-1 1E+0 1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7 1E+8

Partikelgrösse [Nanometer]

1 µm 10 µm 100 µm 1 mm 1cm0.1 µm0.01 µm0.001 µm0.0001 µm 10 cm

Gázmolekulák

Légköri
aeroszolrészecskék

Cigerattafüst
részecskék

Ködcseppek
Jégkristályok (Cirrus)

Es csepp
(8 mm)

Hókristály/
hópehely

Jéges

Részecskeméret (nm)

Polio 
vírus

Légköri elemek



A légkör felépítése
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kb. 6,5 °C/km



Légköri folyamatok



Vízg z

Folyékony
víz

Jég

párolgás

fagyás

olvadás

szublimáció

Fázisátalakulások

lecsapódás

kondenzáció



A víz fázisdiagrammja
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Légkörfizikai szempontból
fontos tartomány



Fázisátalakulások a felh kben



A felh k jelent sége
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• Energiatranszport

• Sugárzási egyensúly

• Légköri tisztító folyamatok

• Víz körforgása



Óceánok 96.5                         0
Sarki jég / tengeri jég / gleccser 1.7                    68.7
Talajvíz 1.7                    30.1
Permafrost 0.02                  0.86
Tengerek 0.013                0.26
Felszíni vizek 0.0012            0.047
Atmoszféra 0.00093          0.037
Mocsarak 0.00083          0.033
Folyók 0.00015        0.0061

Százalékos Százalékos
arány [%] arány [%]

A földi vízkészlet

Sós és édesvíz Édesvíz



Continental 
Atmosphere

4,5

Marine 
Atmosphere

11,0

L a n d O c e a n s
Ice and snow 43400
Surface water 360
Ground water 15300
Biota 2
Total                59062

Mixing layer      50000
Thermohaline  460000
Deep water      890000
Total             1400000

1015 kg

Precipitation
107

Evaporation,  
71 transpiration 

Precipitation
398Evaporation    434

Advection

36

Rivers

36
(1015 kg/a)

Data from 1992, 2001

Freshwater for use
by humans:     200
Used per year: 4.2

4.2

Global water cycle



A víz és vízg z hatása a légkörben



Légköri transzportfolyamatok

16



Condensation

Cloud/fog 

NH4+,SO42-,NO3-,Ca2+,Mg2+,Na+, 
Cl-, metals, soot, organics 

CO2

H2CO3, HCO3-,
CO32-, H+

HA

H+,A-

H2SO3,HSO3
-,SO3

2-,H+ SO2

NH3

NH4
+,OH-

HNO3,HCl
H+,Cl-,NO3

-

HCHO,RCHOHCHO,RCHO

H2O2,O3

H2O2,O3

droplet

NH4+,SO42-,metals,
soot,organics

nucleus

Small aerosol particles

Organic surfactants

Légköri tisztító folyamatok – példa: es csepp



Physics of radiation

Planck formula for spectral emission intensity of black body:

1

5
2 1exp2),(

Tk
hchcTB

B( , T) = Energy a black body radiates unpolarized perpendicular
to its surface in a solid angle element per surface area,
per wavelength interval, per time unit in
J / m² / s / sr / m

T =  temperature in K 
=  wavelength of radiation in m

k = 1.38·10-23 J / K, Boltzmann constant
c  = 2.99792 ·108 m / s , speed of light
h =  6.62612 ·10 -34 J s, Planck constant 

NOTE: B( , T) depends only on T and .



Planck radiation as function of T

Cosmic back-
ground „noise“
at 2.735 K,
2000 µm



Integration of Planck function over wavelength yields 
Stefan-Boltzmann’s law:

= 5.67·10-8 W m-2 K-4, Stefan-Boltzmann constant

= Blackbody energy flux in 
W / m² as emitted from a
hemisphere passing through
a circular cross section

B ( T ) B ( , T )d
0

T 4

B ( T ) T 4

Physics of radiation



Integrated Planck-function and zero first derivative gives 
at which intensity is maximum: Wien displacement law

max
hc

4.965 kT
=  Const / T

sun Earth

Physics of radiation

Incoming radiation 
mostly visible

Outgoing radiation 
mostly infra-red

11.4 µm0.55 µm



Egy egyszer klímamodell

Ein = Eout

= 5.67 10-8 W m-2 K-4 

Te = 255 K = -18 °C (effektív h mérséklet az rb l nézve)

S0 (1 A ) 4 Te
4

Te
4 S0 (1 A )

4

Ein S0 r 2 (1 A)

Eout 4 r 2 Te
4

A Napból érkez rövid hullámhosszú sugárzás teljesítménye (Ein) egyenl a Föld
által kibocsátott, hosszú hullámhosszú sugárzás (Eout) teljesítményével:

S0 = 1366 W / m² , a Nap sugárzási
állandója
A = albedo, a bolygó reflektivitása



albedo A 30%,
ként a felh k miatt,

amelyek folyamatosan
50% - 60%-ban
takarják a bolygó felszínét

A Föld albedója



Bolygó Naptól mért
távolság

[AU]

S0
[W m-2]

A Te
[K]

Ts
[K]

Merkur 0.39 9007 0.08 437 437

Vénusz 0.72 2640 0.75 232 732

Föld 1.0 1366 0.3 255 288

Mars 1.52 590 0.15 217 223

Astronomical Unit:
1 AU 1.5 108 km

Effektív (Te) és tényleges felszíni (TS) átlagh mérsékletek



Üvegházhatás
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A Föld effektív h mérséklete a légkör jelenléte nélkül  

- 18 °C. 

a légkörrel  

+ 15 °C

az üvegházhatás hatása  +33 °C,

ebb l 20,6 °C a vízg zt l,  kb. 12 °C a CO2 –t l és

egyéb gázoktól, plusz

az antropogén üvegházhatás

kb. + 0.6 - 2.4 °C



Absorption in the Atmosphere
„Grey“ atmosphere and „greenhouse“ gases

„atmospheric window“
almost no absorption:
LW radiation from the 
ground can escape 
through this window.



A Föld sugárzási egyensúlya
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Sugárzási fluxusok (egyensúly)

Reflexió a látható
hullámhossz-
tartományban

Emisszió a 
hosszúhullámú
tartományban



…és a felszíni h mérséklet
M

O
D

IS Satellitendaten; http://m
odis.gsfc.nasa.gov/…sowie entsprechenden Ausgleichstransporten.



Meridional radiative budget inbalance

Transport phenomena

Transport phenomena: Ocean currents, Air mass advection, 
Latent heat transport



Trópusok: f ként
tengeri áramlások

Subtrópusok/közepes hosszúsági körök: 
légkör dominál

A tengeri áramlások mellett
a hurrikánok és egyéb alacsony
nyomású képz dmények
a legfontosabb energiaközvetít k.

A h transzportja a sugárzási egyenetlenség következtében



Definíciók

32



Definíciók
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Mi a Mi a felhfelh ??
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Definíciók – A felh

Forrás: http://www3.mpch-mainz.mpg.de/wolkengalerie



Definíciók – A felh
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HidrometeorHidrometeor

folyékony és fagyott állapotban lév vízrészecskék, melyek a

leveg ben lebegnek vagy lefelé esnek, a szél hatására a

felszínr l felemelkednek, vagy földfelszíni, illetve leveg ben lév

tárgyak felszínére ülepednek.

A hidrometeorok közé sorolják az

es t, jéges t, havat, illetve a jég-, hódara-, 

jégdaraszemeket, es cseppeket, hópelyheket, hó- és

jégkristályokat, valamint a felh cseppeket



Definíciók – A felh
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AA felhfelh egyegy hidrometeor, amely parányi, a leveg ben lebeg ,

általában a földfelszínnel nem érintkez víz- vagy

jégrészecskékb l áll. Egy felh ben ezen kívül megtalálhatóak

lehetnek még nagyobb méret víz- vagy jégrészecskék, és olyan

részecskék, melyek a füstgázban, kipufogógázban, magában a

füstben vagy a porban el fordulnak. (WMO, Internationaler

Wolkenatlas, Lizenzausgabe des Deutschen Wetterdienstes,

1990)



Definíciók – A felh (példa)
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CirrusCirrus eventevent (CIRRUS III, 2006):(CIRRUS III, 2006):
• Koncentráció  0.1 cm-3

• Id tartam > 30 sec
• -40 °C < T < 0 °C



Definíciók – A felh
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A A felhfelh egyegy légkörilégköri állapotállapot ((HäckelHäckel, 1999), 1999)



Definíciók
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fajlagos (vagy specifikus) nedvesség

A nedves leveg  tömegegységében lév  vízg z 

mennyisége:

ep
eq

m
mq

airmoist

wv

378,0
622,0

 

abszolút nedvesség

A térfogategységben lév  vízg z tömege, azaz a vízg z

sége.

liquid water content (LWC), ice water content (IWC)

Egységnyi térfogatú leveg ben lév víz (jég) tömege. 

Mértékegysége: g/m3



keverési arány

az egységnyi tömeg száraz leveg ben található vízg z

mennyisége:

mértékegység: kg/kg; ppm, ppb, ppt

térfogat keverési arány:

mértékegység: m3 / m3; ppmv, ppbv, pptv

40

Definíciók

p
e

ep
e

m
mq

l

v
v 622,0622,0

p
e

ep
e

V
Vq

l

v
v



DefiníciókDefiníciók: : TelítettségTelítettség



VízVíz((cseppcsepp) ) 



F

VízVíz



F

F
f

VízVíz



Gleichgewicht <= Kondensation = Verdampfung

Egységnyi id alatt egységnyi felületre beérkez molekulák száma
=

Egységnyi id alatt egységnyi felületr l elpárolgó molekulák száma

Telít dés: relatív nedvesség = 100 %

Egyensúly:  kondenzáció = párolgás; a csepp stabil    



Wasser verdampft und Tropfen wird kleiner

Egységnyi id alatt egységnyi felületre beérkez molekulák száma
<

Egységnyi id alatt egységnyi felületr l elpárolgó molekulák száma

Telítetlen: relatív nedvesség < 100 %

Párolgás a felszínr l => a csepp zsugorodik



Kondensation des Wasserdampfes => Tropfenwachstum

Egységnyi id alatt egységnyi felületre beérkez molekulák száma
>

Egységnyi id alatt egységnyi felületr l elpárolgó molekulák száma

Túltelít dés: relatív nedvesség > 100 %

Kondenzáció a felszínre => a csepp növekszik



F

F
f

Parciális nyomás:
Az a nyomás, ami egy gázelegyben lév
gáznak lenne, ha egyedül töltené ki a
rendelkezésre álló térfogatot.

VízVíz



F

F
f

EgyensúlyEgyensúly TelítettségTelítettség

VízVíz



F

F
f

EgyensúlyEgyensúly TelítettségTelítettség

ParciálisParciális nyomásnyomás = = TelítésiTelítési g znyomásznyomás

VízVíz



Subsaturation: relative humidity < 100 %T >

Parciális nyomás ~ H mérséklet

VízVíz



Kondensation des Wasserdampfes => Tropfenwachstum

Felszabaduló
(látens/rejtett) h

Kondenzáció a felszínre => a csepp növekszik



Harmatpont

Az a h mérséklet, amelyre a leveg t leh tve az telítetté válik, 

miközben a nyomás és a rendelkezésre álló vízg z 

mennyisége változatlan marad.
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Definíciók

)(
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Tee

wat

dewwat

dewwat



A tükrös harmatpontmér
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telítési arány

a vízg z keverési arányának (qv) és a sík vízfelszínre

vonatkoztatott telítési keverési aránynak (qw,s) a hányadosa:

0 < S < 1 általában, de el fordulhat S > 1

túltelítettség:

55

Definíciók

swsw

v

e
e

q
qS

,,

1Ss



relatív páratartalom (RH)

A tényleges vízg z parciális nyomás (e) és az adott 

mérséklethez tartozó telítési g znyomás (esat) aránya:
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Definíciók

%100
)(

(%)
Te

eRH
sat

esat víz vagy jég fölött is értelmezhet



A Clausius—Clapeyron-egyenlet
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A Clausius—Clapeyron-egyenlet
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A Clausius—Clapeyron-egyenlet
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A Clausius—Clapeyron-egyenlet
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A Clausius—Clapeyron-egyenlet
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A Bergeron—Findeisen-jelenség
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A Bergeron—Findeisen-jelenség
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A Bergeron—Findeisen-jelenség
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Felh képz dési módok
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HogyanHogyan érhetérhet elel a a levegleveg túltelít désetúltelít dése??

1. Meleg leveg gyors felemelkedése – Konvektív felh képz dés

2. Meleg leveg lassú felemelkedése – frontok

3. Felszíni képz dmények hatása – orografikus felh k

4. Kisugárzás

5. Légáramlás (advekció)

6. Bepárolgás

7. Adiabatikus, izobár keverés



Felh képz désiFelh képz dési módokmódok 1. 1. 

Konvekció (gyorsan felemelked
nedves, meleg leveg )



Konvektív felh képz dés



convective condensation level (CCL)

Konvektív felh képz dés















“Cumulus humilis”



elegend felszabaduló h :
"Cumulus congestus„

A felszabaduló rejtett h nem elég a 
további emelkedéshez: 
„Stratocumulus castellanus„

Konvektív felh k



Trópusi Cumulonimbus (Space Shuttle Atlantis)



Felh képz désiFelh képz dési módokmódok 2. 2. 

frontok



Frontale Schichtbewölkung 
(Stratusbewölkung) kann dadurch 
entstehen, dass sich ein Kaltluftkeil unter 
eine warme Luftmasse schiebt und diese 
dadurch anhebt. In der aufsteigenden Luft 
können dann Wolken der im Bild 
angegebenen Typen entstehen. Das 
Schema verdeutlicht dies an Hand einer 
Warmfront. Da die Fronten sich oft nur sehr 
langsam bewegen, entsteht häufig ein lang 
anhaltender Dauerregen.

Frontfelh zet



Hidegfronti felh zet

80

stabil meleg leveg (melegebb mint a felszín)

labilis meleg leveg



Melegfronti felh zet
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stabil meleg leveg

labilis meleg leveg



Felh képz désiFelh képz dési módokmódok 3. 3. 

Orografikus felh k



Orografikus felh k
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Orografikus felh k
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Felh képz désiFelh képz dési módokmódok 4. 4. 

Izobár adiabatikus keverés



Izobár adiabatikus keveredés
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Izobár adiabatikus keveredés
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Izobár adiabatikus keveredés
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Izobár adiabatikus keveredés
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Izobár adiabatikus keveredés
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Izobár adiabatikus keveredés
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Izobár adiabatikus keveredés
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Izobár adiabatikus keveredés
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OH, H2O H 2SO 4
X ±

Ruß

Jégkristályok

n.H2O

n.H2O

0.01 s 1s0.1 s

Ion-
ClusterSO 2S

Id

H2SO4
H2O

H2SO4
H2O

H2SO4
H2O

A hajtóm l kiáramló forró leveg
keveredik a környez hideg, száraz leveg vel

Fig. 1.03.

Izobár adiabatikus keveredés: kondenzcsíkok



Izobár adiabatikus keveredés: kondenzcsíkok
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Izobár adiabatikus keveredés: kondenzcsíkok
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NOAA-12 AVHRR Image
4.5.1995

„Antropogén felh k“

Izobár adiabatikus keveredés: kondenzcsíkok



Bild mit freundlicher Genehmigung 
von Dr. Peter Wendling. ©Copyright by DLR

"Spiral contrail observed
in NOAA-14 AVHRR 
satellite data west of
Denmark at 12:36 UT
May 22, 1988. An 
example of a contrail 
with more
than 1000 km length.“

Flight duration:
2.5 hrs.

Izobár adiabatikus keveredés: kondenzcsíkok



Izobár adiabatikus keveredés: Arctic haze
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A A felh kfelh k osztályozásaosztályozása



A felh k osztályozása
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Cirrus: hajszál
Cumulus: feltornyosulás
Stratus: kiszélesedik, ill. réteggel bevon
Alto: magas



A felh k osztályozása (met.hu)
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1. Magasság szerinti osztályozás

Magas szint  felh k magasságuk: 5-13 km
Közepes szint  felh k magasságuk: 2-7 km
Alacsony szint  felh k magasságuk: a talajfelszín és 2 km 

között
Függ leges felépítés  felh k amelyeknek alapja átlagosan 500 m, 

teteje pedig átlagosan
8000 m-ig ér el (zivatarfelh k).



A felh k osztályozása (met.hu)
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2. Alak (képz dés) szerinti osztályozás

Réteges jelleg  felh k vízszintes kiterjedésük a 
függ legeshez képest nagy

Gomolyos jelleg  felh k függ leges kiterjedésük a 
vízszinteshez képest nagy

Függ leges felépítés  felh k amelyeknek mindkét irányú
kiterjedése nagy (a kétféle kiterjedés
nagyságrendje megegyezik).



Magas szint felh k

104

Cirrus (pehelyfelh ): Magas szint , széttagolt felh k fehér, 
finom rostokból, fehér vagy túlnyomóan 
fehér foltokból, esetleg keskeny 
szalagokból összetéve. A felh k rostos, 
vagy selymes, ezüstös fény ek is 
lehetnek. Jégkristályokból áll és a 
közepes földrajzi szélességeken 5 - 13 
km magasságban képz dik.
Nemzetközi jele: Ci

Cirrocumulus (bárányfelh ): Fehér folt, felh lepel, vagy réteg 
alakjában megjelen  önárnyék nélküli, 
magas szint  felh , amelyet különálló 
vagy egybeolvadó fodorszer  
gomolyokból áll, és többé-kevésbé 
szabályos elrendez dést vesznek fel.
Nemzetközi jele: Cc

Cirrostratus (fátyolfelh ): Áttetsz , fehéres felh fátyol, szerkezete 
rostos, fonalas vagy sima. Részben vagy 
egészben eltakarhatja az eget.
Nemzetközi jele: Cs



Cirrus felh (cirrus fibratus)
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Cirrus felh és melléknap
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Cirrus felh és halo
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Cirrocumulus
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Cirrostratus
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Középmagas szint felh k

110

Altocumulus (gomolyfelh , 
párnafelh ):

Fehér, szürke vagy fehéres árnyalatú 
felh takaró, felh réteg általában 
önárnyékkal. Elemei lehetnek lemezek, 
gömbölyded párnák, hengerecskék. Ezek egy 
része lehet rostos vagy szilárd, amelyek 
összeolvadhatnak vagy elkülönülhetnek 
egymástól.
Nemzetközi jele: Ac

Altostratus (lepelfelh ): Az Altostratus szürkés, kékes felh lepel vagy 
csíkos, rostos, sima réteg. Részben és 
egészen is elboríthatja az eget. Egyes 
részein elég s  ahhoz, hogy a Napot úgy 
elhomályosítja, mintha homályos üvegen át 
néznénk. Vegyes halmazállapotú felh , 
amely es cseppeket és hópelyheket is 
tartalmaz.
Nemzetközi jele: As



Altocumulus lenticularis undulatus
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lenticularis: lencse alakú
undulatus: hullámos



Altrostratus undulatus
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Alacsony szint felh k

113

Stratocumulus (gomolyos rétegfelh ): Szürke vagy fehéres árnyalatú felh takaró, 
felh réteg, amely majdnem mindig 
meglehetosen sötét rétegbol áll. 
Mozaikszer en összetett elemekb l, 
párnákból vagy hengerekbol áll, amelyek 
nem rostosak, elkülönülhetnek egymástól 
vagy egymásba olvadhatnak.
Nemzetközi jele: Sc

Stratus (rétegfelh ): általában szürkés szín  felh , elég 
egyenletes felh alappal. Hullhat bel le 
szitáló es , fagyott es  vagy szemcsés hó. 
Ha a Nap átsüt a felh n, körvonalai 
felismerhet ek. Gyakran alakul ki a talajról 
felemelked  ködb l.
Nemzetközi jele: St

Cumulus (gomolyfelh ): Különálló felh k, általában s ek és éles 
körvonalúak. Tömb, kupola, torony alakúak 
és feldudorodó fels  részük ragyogóan 
fehér, míg alapjuk viszonylag sötét és 
vízszintes. Néha a Cumulusok tépettek.

Nemzetközi jele: Cu



Stratocumulus
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Stratus
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Cumulus pileus
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Több szintet átfogó felh k
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Nimbostratus (réteges es felh ): Szürke, gyakran igen sötét felh réteg, a folyamatosan 
hulló es  vagy hó következtében er sen elkent alakkal. A 
csapadék a legtöbb esetben eléri a talajt, rendszerint 
tartós, folytonos es zés vagy havazás formájában. A 
Nimbostratus réteg olyan vastag, hogy teljesen 
eltüntetheti a Napot. A felh réteg alatt gyakran jelennek 
meg alacsony, tépett foszlányok, amelyek 
beleolvadhatnak a Nimbostratusba, de el is különülhetnek 

le.
Nemzetközi jele: Ns

Cumulonimbus (zivatarfelh ): Vastag, s  felh , tetemes vertikális kiterjedéssel. Alakja 
oldalról hegységre vagy toronyra emlékeztet. Fels  
részein sima, rostos vagy barázdált képz dmények 
figyelhet k meg. Csúcsa majdnem mindig sík, lapított. 
Gyakran üll re vagy hatalmas tollpehelyre emlékeztet  
formában terül szét. A felh  rendszerint igen sötét alakja 
alatt gyakran figyelhet k meg alacsony tépett felh k, 
amelyek beleolvadhatnak a felh alapba. Tartalmazhat 
es cseppeket, hópelyheket, a fagyott es cseppeket és 
jégdarabokat. A felh alapból sokszor jól megfigyelhet  
csapadékszálak (virga) ereszkednek alá. Csapadéka 
mindig heves és záporszer . Kialakulását rendszerint 
mennydörgés és villámlás kíséri.
Nemzetközi jele: Cb



Nimbostratus praecipitatio
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Forrás: www.wolken-online.de



Cumulonimbus
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Érdekességek

1. Egy Cumulus felh tömege

Téglalap alakú, homogén felh
Horizontális kiterjedés: 10 km × 10 km
Vertikális kiterjedés: 5 km
Víztartalom (LWC): 1 g/m³

Cumulus congestus, forrás: www.wolkenatlas.de



Érdekességek

1. Egy Cumulus felh tömege

Cumulus congestus Wolke aus www.wolkenatlas.de

Horizontális kiterjedés: 10 km × 10 km
Vertikális kiterjedés: 5 km
Víztartalom (LWC): 1 g/m³

A felh térfogata: 10 × 10 × 5 km³ = 500 km³

Vízmennyiség = 500 km³ × 109 g/km³ = 5·1011 g = 500000t

Egy fürd kád térfogata = 2 m³ = 2·106 cm³ 

Wasserinhalt = 2t



Érdekességek

2. Egy kisebb méret Cumulus felh tömege

Kis Cumulus felh
Félgömb alakú
Átmér : 1 km 
Víztartalom (LWC): 1 g/m³

Cumulus mediocris



Érdekességek

2. Egy kisebb méret Cumulus felh tömege

Cumulus congestus Wolke aus www.wolkenatlas.de

Kis Cumulus felh
Félgömb alakú
Átmér : 1 km 
Víztartalom (LWC): 1 g/m³

A felh térfogata: 0.5·4/3· ·r³ = 2,62·108 m³

Víztömeg = 262000 kg

A benne lév víz térfogata = 262 m³

a felszínr l 1/3 mm vastagságú vízréteg
elpárolgása



Érdekességek

3. Egy Stratus felh tömege

Horizontális kiterjedés: 100 km × 100 km
Vertikális kiterjedés: 500 m
Magasság: 2 km

mérséklet: 275 K
Víztartalom (LWC): 0,1 g/m³
Relatív páratartalom: 100%



Érdekességek

3. Egy Stratus felh tömege

Horizontális kiterjedés: 100 km × 100 km
Vertikális kiterjedés: 500 m
Magasság: 2 km

mérséklet: 275 K
Víztartalom (LWC): 0,1 g/m³
Relatív páratartalom: 100%

A felh térfogata: 100 × 100 × 0,5 km³ = 5000 km³

Víztömeg = 5000 km³ × 108 g/km³ = 5·1011 g = 500000t

2 km-es magasságban található, ahol a légnyomás 795 hPa

Telítési légnyomás: 6,99 hPaT = 275 K
Magnus-formula



Érdekességek

3. Egy Stratus felh tömege

Horizontális kiterjedés: 100 km × 100 km
Vertikális kiterjedés: 500 m
Magasság: 2 km

mérséklet: 275 K
Víztartalom (LWC): 0,1 g/m³
Relatív páratartalom: 100%

A nedves leveg sége = 9,983·10-4 g/cm³

A száraz leveg sége = 1,007·10-3 g/cm³

Vízg z térfogati keverési arány = 6,99 hPa/795 hPa = 8,8·10-3

A gáztörvény segítségével kiszámolhatjuk a száraz leveg ben lév

molekulák számát:



Érdekességek

3. Egy Stratus felh tömege

Horizontális kiterjedés: 100 km × 100 km
Vertikális kiterjedés: 500 m
Magasság: 2 km

mérséklet: 275 K
Víztartalom (LWC): 0,1 g/m³
Relatív páratartalom: 100%

Vízg z térfogati keverési arány = 6,99 hPa/795 hPa = 8,8·10-3

nLuft = 1,74·1014 mol

A vízg z és a száraz leveg tömege:

A felh teljes tömege = mtrockene Luft + mWasserdampf + mWasser

 a száraz leveg tömege



Érdekességek

4. Cseppméretek a felh kben

Felh típus Csepps ség
csepp/cm³

Közepes csepp-
sugár [µm]

maritime (tengeri) 10 bis 100 10

kontinentális 100 bis 1000 5

maritime

kontinentaleCs
ep

ps
zá

m

Az 1. példa beli Cumulus felh
Téglalap alakú, homogén felh
Horizontális kiterjedés: 10 km × 10 km
Vertikáliis kiterjedés : 5 km



Érdekességek

5. Egy Cumulus felh teljes bels és küls felülete
Te

lje
s

be
ls

fe
lü

le
t

Küls felület = 400 km²

Az 1. példa beli Cumulus felh
Téglalap alakú, homogén felh
Horizontális kiterjedés: 10 km × 10 km
Vertikáliis kiterjedés : 5 km

Felh típus Csepps ség
csepp/cm³

Közepes csepp-
sugár [µm]

maritime (tengeri) 10 bis 100 10

kontinentális 100 bis 1000 5



Érdekességek

6. Egy Cumulus felh tömege a cseppek számából számítva: paraméterhiba

Az egyes cseppek tömege: 

maritime: 4·10-9g

kontinentale: 5·10-10 g

A cseppek együttes tömege:

2·104t

2,5·105t

Cseppszám:

5·1018

5·1020
500000 t

Az 1. példa beli Cumulus felh
Téglalap alakú, homogén felh
Horizontális kiterjedés: 10 km × 10 km
Vertikáliis kiterjedés : 5 km

monodiszperz, egyenletes eloszlás

Felh típus Csepps ség
csepp/cm³

Közepes csepp-
sugár [µm]

maritime (tengeri) 10 bis 100 10

kontinentális 100 bis 1000 5



Érdekességek

7. Egy felh ben tárolt teljes energia

500000 t víz található egy Cumulus felh ben

T = 275 K

Párolgásh (párolgási entalpia):

Párolgás során felszabaduló teljes energia:

A Stratus felh ben lév 2,76·107 t vízg z kicsapódásához szükséges energia:

1 kilotonna TNT: 4,2·1012 J 
robbanóenergia

Nagasaki: 22000 t TNT

14 Nagasaki bomba

750 Nagasaki bomba



„Meleg felh k“ mikrostruktúrája
(Áltános jellemz k)

„Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának 
kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása 

a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával” 

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 projekt



• Cseppméret-eloszlás (cseppszám-sürüség a cseppméret
függvényében)

• Hidrometeorok térbeli eloszlása mikroskálán és az egész
felhöre vetítve is

• A folyékony és jégfázisú hidrometeorok relatív eloszlása; 
jégrészecskék típusa és eloszlása jég- és vegyes
halmazállapotú felhökben

• Integrált méretek, pl. LWC vagy IWC, a felhök
csapadékképessége

• Cseppek esési sebessége, ütközési hatáskeresztmetszet
(collision-coalescence kernel)

• Hidrometeorok alakja

Mikrofizikai struktúra leírása
„Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának 

kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása 
a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával” 

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 projekt



Meleg felh = olyan felh és köd, amely

csak folyékony halmazállapotú

hidrometerokból áll

ezek a hidrometeorok lehetnek túlh tött

cseppek is

kb. –20 °C-ig felléphet, alatta jégfázis

Meleg felh k
„Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának 

kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása 
a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával” 

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 projekt



Particle Counters:
aerosol number concentration, 
volatility &  impactor samples

submicron aerosols
physico-chemical analysis

Particle Microphysics:
number concentration, size distributions, 

Images,
particles shape and phase

physico-optical properties of particles, 
cloud elements and preciptitation



MARIE-CPC

Mini (UAV)-CPC

FSSP

CCP

CIP

FSSP

CCP

CIP



COPAS flow scheme

(Weigel et al., AMT 2009)

Impactor



Cloud Combination Probe 

CCP = CIP (grey scale) + CDP

CIP - Cloud Imaging Probe
2D shadow images (optical array of 64 photodiodes)

15µm resolution, 3 threshold/grey levels

Particle sizes: 30 - 1000µm

CDP - Cloud Droplet Probe ( = FSSP, forward scattering)

2 – 50µm particles as histograms CDP

CIP

„Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának 
kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása 

a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával” 

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 projekt



2D Shadow images (64 photodiodes)

size range: 25 -1600µm
resolution: 25µm
concentration: 0-100cm-3

altitude: ground – 20km
& LWC sensor (King Probe)

Cloud Imaging Probe  (CIP)

CIP image examples

1550 µm



figure by J.L. Brenguir

FSSP -100 and FSSP-300
size range: 2 - 47µm    ;   0.3 – 40µm

40 measurement channels
particle size distributions, number concentrations

Forward Scattering Spectrometer Probe (FSSP)
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Tropical convection - PMS studies during
SCOUT O3 , Australia 05 and
SCOUT AMMA, Africa 06
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distribution
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Large ice particles in 
outflow of „regular“ 
Cb  even > 100 km 
away from Cb center.



Quelle: Hinds, 1999

Eloszlások
„Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának 

kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása 
a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával” 

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 projekt



Quelle: Hinds, 1999

Eloszlások



Quelle: Hinds, 1999

Eloszlások



Quelle: Hinds, 1999

Eloszlások



Quelle: Hinds, 1999

Eloszlások



Quelle: Hinds, 1999

Eloszlások



Quelle: Hinds, 1999

Eloszlások



Quelle: Hinds, 1999

Eloszlások
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Cb outflow size distribution
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Large ice particles in 
outflow of „regular“ 
Cb  even > 100 km 
away from Cb center.



Tropical stratosphere, 0.7 km above the local tropopause over the Tiwi 
islands on Nov. 30, 2005
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Ice particles injection into  
tropical Stratosphere due to 
overshooting convection.

De Reus et al.,ACP, 2009
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PIP –
Precipitation Imaging Probe:

airborne 2-D imaging probe, 
64-element diode array 
fast Digital Signal Processing electronics

Probe resolution: 100µm    
sizing range: 100µm  - 6.2mm. 
Sample area is 26cm x 6.2mm
Maximum airspeed: 200m/s.

Planned: (application @ HALO - ACRIDICON)
proposed for DFG-SPP II founding 



Quelle: Seinfeld, Pandis: Atmospheric Chemistry and Physics (1998, 2006)

Felh k mikrofizikai tulajdonságai



Az RH gyakran
100% fölötti

RH <100%: 
Entrainment

A legnagyobb RH 
a felh alapnál
található

felh alapnál

Minden egyéb
mérés

Quelle: Pruppacher, H.R., Klett, J.D., Microphysics of clouds and precipitation, 
Second revised edition, Reprint,  Kluwer Academic Publishers, 1998. 

Relatív nedvességek



A legnagyobb értékek a felh k belsejében és a felh alap közelében: RH akár 107%

A felh k oldalánál az RH jelent sen kisebb (kb. 80%), ami a küls , száraz leveg
turbulens bekeveredésének következménye (Entrainment)

A felh k szélénél a cseppek elpárolognak, így ott (mivel a mikron méret cseppek
hatékonyan szórják a napfényt) a legragyogóbb a felh fehér színe.

5400 m

4800 m

4400 m

Repülési magasság:
Repül gépes mérések
konvektív felh kben
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Relatív nedvességek



Egyedülálló
Cumuluswolke

Cumulus-komplex Stratus-felh be ágyazott
Cumulus-felh

- A cseppméreteloszlás er sen függ a felh fejl dési stádiumától (kezdeti stádium csapadék

nélkük / „érett“ felh / disszipálódó felh ). A kés bbi fázisokban n a cseppméret és csapadék

jelentkezik

- A magányos felh kben a méreteloszlás keskeny, felh komplexumokban szélesebb, a 

legszélesebb a beágyazott Cumulus esetében

Cseppméreteloszlások (kontinentális felh k)



„szép id “ Cumulus Cumulus
félsivatagos terület

fölött

Trópusi Cumulus
(Mexikói-öböl)

- A cseppméret n az LWC növekedésével és a felh korával (a növekv magassággal

összefüggésben)

- Csapadékképz dés, ha a > 100 µm átmér cseppek koncentrációja 0,1 – 1 csepp/liter

Cseppméret-eloszlás (maritim felh k)



- Bimodális méreteloszlás
- A felh belsejében a felh alaptól kezdve növekszik a bimodalitás

A bimodalitás feltehet leg az entrainment következménye (a legnagyobb a felh teteje
közelében)
- A méreteloszlás növekszik a felh alaptól kezdve (részecskenövekedés a kondenzáció
miatt)

A cseppméret-eloszlás magasságprofilja



a) Er s feláramlási
sebesség (17 m/s)

b) Lefelé áramlás (2.2 
m/s)

c,d) közepes feláramlás
(11 és8.8 m/s)

A cseppméret-eloszlás helyfüggése és függése a dinamikától



es cseppek
méreteloszlása
meleg felh kben
(Hawaii)

Quelle: Pruppacher, H.R., Klett, 
J.D., Microphysics of clouds and 
precipitation, Second revised 
edition, Reprint, Kluwer 
Academic Publishers, 1998. 

Csapadék mikrostruktúrája



Quelle: Pruppacher, H.R., Klett, J.D., Microphysics of clouds and  precipitation, Second revised edition, 
Reprint, Kluwer Academic Publishers, 1998. 

Csapadék mikrostruktúrája



Es csepp-spektrumok trópusi viharokból

Csapadék mikrostruktúrája



Id járási radarok

166



A radar-egyenlet és a radar reflektivitási faktor (Z)

167
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R a csapadékintenzitás mm/hr-ban és Z a radar
reflektivitási faktor dB-ben:

A radar által mért teljesítmény:
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A Marshall-Palmer eloszlás
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Z-R összefüggések

169

Különböz Z-R összefüggések:

különböz csapadékfajták

különböz meteorológiai körülmények

különböz földrajzi helyek

BRAZ



Z-R összefüggés: egy Micro-Rain radar kalibrálása

170



Csapadékintenzitási kategóriák

BRAZ



Zivatarcella radarképe

172



Egy Cumulus felh élete

173

Kezdeti stádium
- feláramlás
- els csapadékelemek

„érett stádium“
- csapadékelemek er s 
növekedése
- intenzív radarecho

feloszlás
- A csapadék kihull
- A maximum lejjebb
tolódik



Bright band

174

A „Bright band“ egy er s radarintenzitás, 

melyet nagyméret aggregátok és olvadó

hópelyhek okoznak.

a jég és a víz különböz szórási

intenzitása

különböz esési sebességek miatt

különböz koncentráció a 0°C-os határ

fölött

különböz növekedési ütem

különböz formájú részecskék

reflektivitása különböz



Bright band – dBZ-kép



„Hideg felh k“ mikrostruktúrája
(Áltános jellemz k)



Quelle: Pruppacher, H.R., Klett, J.D., Microphysics of clouds and precipitation, 
Second revised edition, Reprint,  Kluwer Academic Publishers, 1998. 

Jég el fordulási aránya felh kben



Quelle: Walter Tape, Atmospheric
Halos, Antarctic Research 
Series, Vol. 64, American 
Geophysical Union, 1994



Quelle: T. Kobayashi und K. Kuroda, In Morphology of 
Crystals, Part B (I. Sunagawa, ed.), Terra Scientific 1987.



Jégkristályok magasság szerinti el fordulása Cirrus felh kben



Forrás: Pruppacher, H.R., Klett, J.D., Microphysics of clouds and precipitation, 
Second revised edition, Reprint,  Kluwer Academic Publishers, 1998. 

Jégkristályok méreteloszlása

6700m ; kb. -27 °C

5700m ; kb. -21 °C

5000m ; kb. -16 °C



A koncentráció és az IWC egy Cirrus-felh ben
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Jéges keletkezése viharfelh ben
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graupel

Ice

supercooled liquid droplet cloud
with trace gas

trace gas uptake

desorbed 
gasriming

Ice

transport inside 
cloud droplets

transfer into the ice phase

trace gas in liquid phase

Zúzmarásodás (riming)



300 g jégszem

Jéges



Fig. 2.49:
Jégkárok a mez gazda-
ságban és épületekben, 
1984, München



Jégvihar a Negev-sivatagban (Izrael)



Növekedési folyamatok

„Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának 
kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása 

a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával” 

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 projekt



A szabadentalpia

Folie Nr. 198



A szabadentalpia

199



A szabadentalpia folyadékcsepp esetén

200

Vizsgáljuk meg most azt a folyamatot, melynek során vízg zb l egy vízcsepp

keletkezik! A cseppképz dés során egy felület alakul ki. Ennek létrehozásához

nyilván energia szükséges. A felület létrehozásához szükséges energia arányos a

felülettel (A), az arányossági tényez a felületi feszültség (felületegységre jutó

felületi szabad energia/entalpia, ):

ahol mv és mw a vízg z és a víz tömege. A kondenzáció során a tömeg is

megmarad, vagyis:



A szabadentalpia folyadékcsepp esetén
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„Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának 
kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása 

a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával” 

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 projekt



A szabadentalpia folyadékcsepp esetén
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A Kelvin-hatás

rRT
MS

e
e
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vww
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/
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2exp

1E-3 0,01 0,1
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S v,
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A görbült felület feletti egyensúlyi g znyomás:



A Kelvin-egyenlet jelent sége

205

- A felh k csak úgy maradhatnak életben, ha a leveg vízg zre

vonatkoztatva túltelített

- Minél kisebb egy csepp, annál jelent sebb a Kelvin-hatás. 

Lényeges szerepe azonban csak a 0,1 µm alatti cseppeknél van

- A leveg ben max. 1-3% túltelítettség van, ami nem elég

- Nulkeációs probléma: nm meret cseppek keletkezése (homogén

nukleáció, vagy gas-to-particle conversion) nem lehetséges

- Survival of the largest

- Ha egy vízréteggel bevont aeroszol-részecskét tekintünk, az kívülr l 

nagy vízcseppnek látszik, így életben maradhat



csak gázmolekulák,
vízgöz

pára (mist, Dunst)

csak gázmolekulák,
vízgöz és H2SO4

bináris páracseppek

Homogén nukleáció (kondenzáció)

homogén heteromolekulárishomogén homomolekuláris



Homogén nukleáció (kondenzáció)

V térfogatú, A felület vízcsepp embrió kondenzálódik ki vízg zb l

A rendszer energiaváltozására felírható:

a felület létrehozásához

szükséges munka
a kondenzáció során

felszabaduló energia

µ: kémiai potenciál (v: gázfázis; l: folyadék) – moláris szabadentalpia
n: a molekulák száma

: felületi feszültség



Homogén nukleáció (kondenzáció)

A Kelvin-egyenletben láttuk, hogy

ahol e a vízg z parciális nyomása, es pedig a sík felületre vonatkozó

telítési g znyomás. Így

illetve, egy R sugarú vízcseppre:



Homogén nukleáció (kondenzáció)

Forrás: Geresdi I., Felh fizika



Homogén kondenzáció

wvw

vww
g SRT

Mr
,

/

ln
2

2
,

3
/

2

ln3
16

wvw

vww
g SRT

ME

A függvény maximumának helye:

értéke:

Forrás: Geresdi I., Felh fizika



Kritikus sugár és molekulaszám
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Saturatio ratio, S Critical radius ( m) Nr. of molecules

1

1.01 1.208x10-1 2.468x108

1.10 1.261x10-2 2.807x105

1.5 2.964x10-3 3.645x103

2 1.734x10-3 730

3 1.094x10-3 183

4 8.671x10-4 91

5 7.468x10-4 58

10 5.221x10-4 20



Vízben nem oldódó, nedvesíthet részecskéken létrejöv kondenzációs
csírák (alacsony túltelítettség)

Gázmolekulák és
aeroszolrészecske

felh csepp

Heterogén nukleáció (kondenzáció)



Kondenzációs magvak
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Condensation nuclei (CN): potenciális nukleációs magvak

Cloud condensation nuclei (CCN): azok az aeroszolrészecskék, 

amelyeken már kialakultak vízcseppek



Heterogén nukleáció (kondenzáció)

avawalvvww AnVAE ///

Aw : a vízcsepp vízg zzel érintkez felülete
Aa : az aeroszolrészecske vízcseppel érintkez felülete

a/w: aeroszolrészecske és víz között fellép felületi feszültség
a/v: aeroszolrészecske és vízg z (leveg ) között fellép felületi feszültség

az aeroszol felületére való

kondenzációhoz szükséges munka

Szabadenergia-változás heterogén kondenzáció esetén:



Heterogén kondenzáció

Illeszkedési paraméter:
vw

wavam
/

//cos

Forrás: Geresdi I., Felh fizika



Heterogén kondenzáció
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Heterogén kondenzáció esetén a kondenzációs csíra képz déséhez szükséges
szabadenergiára, valamint a kritikus görbületi sugárra:

g

a

r
rxahol és ra az aeroszolrészecske sugara Forrás: Geresdi I., Felh fizika



Heterogén kondenzáció

A kondenzációs csíra képz déséhez szükséges kritikus túltelítettség függése az

aeroszolrészecske méretét l vízben nem oldódó (szaggatott vonal), ill.

ammónium-szulfátot tartalmazó aeroszolrészecskék esetén (folytonos vonal).

: a vízben oldódó komponens tömegének aránya a teljes tömeghez viszonyítva

Forrás: Geresdi I., Felh fizika



Aeroszolok a légkörben
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Szahara-homok
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In der Tropopausenregion:

Ein Aerosolpartikel von 10000
wird zum Eiswolkenteilchen.

Fundamentale Frage der Eis-
Wolkenbildung: Welche 
Eigenschaften prädestiniert
dieses Eine ? 

Melyik aeroszol-részecske lesz kondenzáció mag?

A tropopauzában 10000 
aeroszolrészecske közül
egyb l lesz jégkritsály.

Mi emeli ki azt az egyet a sok
közül?



A Raoult-törvény
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Egy oldat feletti telítési g znyomás egyenes arányos az

oldott anyag folyadékbeli móltörtjével:

ahol pA* a tiszta folyadék feletti g znyomás.

(Ha ugyanaz az anyag kis mennyiségben

van jelen, akkor a Henry-törvény érvényes

rá.)

*
AAA pxp

Forrás: Atkins



Aktivitás
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Reális oldatokra bevezetjük az aktivitást, aA-t, ami egyfajta „effektív“ 

móltört, és az aktivitási koefficienst ( -t) a következ képpen:

Vízben oldott só esetén:

AAA xa és 1 ha ,1 AA x

s
sw

ws
w Mm

Mma exp

s: ozmotikus együttható

: a vízban oldott sómolekula disszociált ionjainak száma



Aktivitások és ozmotikus koefficiensek



Ozmotikus koefficiensek

s (NaCl) = 2
s ( (NH4)2 SO4 ) = 3



A Raoult-hatás 10-16g NaCl-részecske esetén
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A Raoult- és a  Kelvin-hatás
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A Köhler-egyenlet 
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Raoult + Kelvin-hatás = Köhler-görbe
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Köhler-görbe 10-16g részecskére

229

0,99

0,992

0,994

0,996

0,998

1

1,002

1,004

1,006

0,1 1 10 100

Te
lít

és
ia

rá
ny

Átmér  (µm)

water

Soluble aerosol
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solid core 



still aerosol
(stable equilibrium)

already cloud droplet
(unstable equilibrium)
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Cseppméret (µm)

Vízcseppben oldott
NaCl Köhler-görbéje
-> aktiváció

Köhler-görbe



Haze: still aerosol
(cloud interstitial aerosol) 

Already cloud

Köhler-görbe: aeroszolok és felh elemek



Köhler-görbe 10-16g részecskére
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Köhler-görbék 10-16g és 2·10-16g NaCl-részecskék esetén
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Köhler-görbék 10-16g NaCl- és (NH4)2SO4 – részecskék esetén
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water droplet

Highly 
soluble salt 

Insolu-
ble core

slightly soluble salt

condensing soluble gas
R e f i n e m e n t s :

* insoluble aerosol core

* soluble gas uptake, HNO3

* highly soluble salt
like (NH4)2SO4

* poorly soluble salt
like CaSO4

Módosított Köhler-egyenlet



"Modified Köhler equation",Laaksonen et al., JAS, 1998

aw = water activity

bs - contains , T

rssa = radius of highly soluble salt (NH4)2SO4(+az esetleg oldhatatlan rész)

ntot, SS – concentrations of substances inside droplet (+oldhatóság)

 – contains Henry constant

C – droplet number concentration

Módosított Köhler-egyenlet



Modified Köhler-
equation including:

• insoluble nucleus
• highly soluble gas (here
1 ppbv of HNO3)

• slightly soluble aerosol-
material, 30 nm

• highly soluble salt



Modified Köhler-
equation including:

• insoluble nucleus
• highly soluble gas (here
10 ppbv of HNO3)

• slightly soluble aerosol-
material, 30 nm

• highly soluble salt



Modified Köhler-
equation including:

• insoluble nucleus
• highly soluble gas (here
1 ppbv of HNO3)

• slightly soluble aerosol-
material, 300 nm

• highly soluble salt



Modified Köhler-
equation including:

• insoluble nucleus
• highly soluble gas (here
10 ppbv of HNO3)

• slightly soluble aerosol-
material, 300 nm

• highly soluble salt



Smog

Tehran, 2005

Los Angeles

Mainz, here 2005

Sao Paulo, 2004, Brazil



További nehézségek



T = 5°C                         
RH = 83.7 %

T = 5°C                            
RH = 85 %

Deliquescence (Na2SO4)



NaCl

20 30 40 50 60 70 80 90 100

1.0

1.5

2.0

2.5

   crystallisation
Joutsensaari et al.

crystallisation
     ESEM

   drop
formation

 

 RH inc.,  ESEM,      DP > 100 nm, T = 5°        RH dec., Jout. et al., DP = 100 nm T = 23°C
 RH dec., ESEM,      DP > 100 nm, T = 5°        RH inc., Hämeri et al., DP = 50 nm, T = 25°C
 RH inc., Jout. et al., DP = 100 nm, T = 23°C   RH dec., Hämeri et al., DP = 50 nm, T = 25°C

gr
ow

th
 fa

ct
or

relative humitidy [%]

Forrás: Prof. Dr. Stephan Weinbruch és Dr. Martin Ebert, TU Darmstadt

Deliquescence és hiszterézis (NaCl)
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Modified   conden-
sation 
particle
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Modified conden-
sation particle

Evaporation of water 
and volatile substances



Cloud chemistry
processed aerosol
particle



Cloud chemistry
processed aerosol
particle

H2O-molecule
diffusion

Indirect effect: New, but
different condensation



Science, June 2, 2006



Jégképz dési folyamatok
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Si >> 1

t < -35°C

Si > 1; t < -20°C

Sw > 1; t > -20°C

t < -5°C

t < -5°C

homogén diffúzió

homogén fagyás

depozíció

kondenzációs fagyás

felszíni fagyás (contact)

bels fagyás (immersion)



Fig. 2.30: 
Achsen in 
Eiskristallen

Forrás: H. R. Pruppacher, 
Vorlesungen zur 
Wolkenphysik, 
Mainz, 1988

Jégkristály kristálytani tengelyei



Furukawa, 1997







Quelle: Pruppacher, H.R., Klett, J.D., 
Microphysics of clouds and precipitation, 
Second revised edition, Reprint,  Kluwer
Academic Publishers, 1998. 
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Jégkristályok cirrus-felh kben



Courtesy  of A. Heymsfield, 2003

Jégkristályok cirrus-felh kben
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