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1. BEVEZETÉS 
 
 A légköri aeroszol-elegy jelentős hányada (városi 

környezetben a szálló por eredő tömegkoncentrációjának 

akár több mint 90%-a) nem rendelkezik mérhető optikai 

abszorpcióval, azaz a fénnyel való kölcsönhatásuk során 

csak a fényszórás jelensége lép fel. Ennek ellenére a 

fényelnyeléssel rendelkező légköri aeroszol frakció 

jelentős hatással bír bolygónk klímájára, a láthatóságra és 

az egészségre, ezért e frakció abszorpciós 

sajátosságaiknak vizsgálata napjaink egyik kiemelt 

jelentőségű kutatási területe. Az abszorpcióval 

rendelkező aeroszol frakciót döntően a fosszilis 

tüzelőanyagok égetése során keletkezett antropogén 

eredetű korom aeroszolok alkotják. Bár e frakcióról 

korábban azt feltételezték, hogy döntően szervetlen 

koromrészecskék (az ún. BC azaz fekete korom) alkotják, 

a legújabb kutatások bebizonyították a változatos 

összetételű szerves korom aeroszol frakció fontosságát. 

Míg a szervetlen koromrészecskék optikai 

abszorpciójának hullámhosszfüggése jól meghatározott, 

ugyanez nem mondható el a szerves koromrészecskékről, 
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köszönhetően többek között a spektrális tulajdonságok 

jelentős összetétel függésének, új kihívások elé állítva az 

optikai abszorpció mérésére alkalmas műszerek 

fejlesztésével foglalkozó szakembereket. Az aeroszol 

abszorpciós spektrum valós idejű meghatározására 

leginkább alkalmazott mérőmódszereket érzékenységük 

(különbségi mérési módszer), illetve mérési adataik 

megbízhatósága (filteres transzmissziómérésen alapuló 

módszerek) csak magas koncentrációjú, erősen 

abszorbeáló korom aeroszolok laboratóriumi, vagy a 

kibocsátás forrásához közeli terepi, illetve döntően 

szervetlen koromösszetevőket tartalmazó aeroszol-

elegyek vizsgálatára korlátozza. Jelenleg az egyetlen 

mérőmódszer, amely képes a légköri aeroszolok 

abszorpciós spektrumának valós idejű megbízható 

meghatározására, a fotoakusztikus spektroszkópia. A 

terepi körülmények között is megbízhatóan működő, 

kompakt, egyszerűen kezelhető fotoakusztikus 

aeroszolmérő műszerek hiánya miatt rutinszerű 

alkalmazása aeroszolok abszorpciós spektrumának 

meghatározására azonban még várat magára. 
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2. Célkitűzés és a kutatás menete 

 A Szegedi Tudományegyetem Fotoakusztikus 

Kutatócsoportjának eredményei igazolják, hogy a 

fotoakusztikus spektroszkópia szélsőséges terepi 

körülmények és ipari alkalmazások között is alkalmas 

lehet nagy mérési pontosságot igénylő mérési feladatok 

elvégzésére. Ugyanakkor a kutatócsoportban korábban 

megépített fotoakusztikus aeroszolmérő műszer 

alkalmazhatóságát a műszer kimutathatósági határa, 

megbízhatósága és gázfázisú kereszteffektusokra való 

érzékenysége csakis magas koncentrációjú, erősen 

fényelnyelő korom aeroszolok speciális laboratóriumi 

körülmények közötti vizsgálatára korlátozza. 

Célom a légköri korom aeroszolok abszorpciós 

spektrumának szelektív meghatározására alkalmas 

fotoakusztikus aeroszolmérő rendszer megépítése, és 

gyakorlati alkalmazhatóságának biztosítása mind 

laboratóriumi, mind terepi körülmények között. 
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3. Új tudományos eredmények 

1. Megépítettem a széles hullámhossz-tartományon 

szimultán méréseket biztosító fotoakusztikus 

aeroszolmérő műszer laboratóriumi változatát, és 

referenciamérésekkel igazoltam a mérőműszer 

alkalmazhatóságát légköri aeroszolok abszorpciós 

spektrumának korrekciómentes, megbízható 

meghatározására. 

2. Eljárást dolgoztam ki a fotoakusztikus 

aeroszolmérő rendszer gázfázisú, hullámhossz-független 

kalibrációjához. Meghatároztam a mérőműszer 

karakterisztikus paramétereit. Referenciamérésekkel 

igazoltam a gázfázisú kalibráció által meghatározott 

kamrakonstansok alkalmazhatóságát légköri aeroszolok 

abszorpciójának megbízható meghatározására. 

3. Eltérő kémiai összetétellel rendelkező 

lézergenerált szén aeroszolok abszorpciós spektrumát 

határoztam meg a négy hullámhosszon üzemelő 

fotoakusztikus aeroszolmérő műszerrel. Laboratóriumi 

körülmények között igazoltam a mérőműszer 
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alkalmazhatóságát korom aeroszolok összetételfüggő 

abszorpciós tulajdonságainak szelektív meghatározására. 

4. A négy hullámhosszon üzemelő fotoakusztikus 

aeroszolmérő műszer laboratóriumi változatát, a 

gázfázisú kereszteffektusok fotoakusztikus jelre 

gyakorolt zavaró hatásának kiküszöbölésével, a rendszer 

stabilitásának és érzékenységének növelésével, 

klímareleváns körülmények közötti (<25Mm-1) terepi 

mérésekre alkalmassá tettem. 

5.  A fotoakusztikus aeroszolmérő rendszer terepi 

változatával változatos meteorológiai és aeroszol 

összetétel mellett légköri tesztméréseket végeztem. 

Igazoltam, hogy a mérőműszer terepi változata alkalmas 

légköri aeroszolok abszorpciós spektrumának valós idejű, 

korrekciómentes, összetétel-szelektív meghatározására. 

Aethalométerrel végzett összehasonlító mérésekkel 

igazoltam, hogy az optikai abszorpció a látható 

tartományban végzett mérések adataiból történő becslése 

az UV tartományban, korrekcióra szorul. Igazoltam, 

továbbá, hogy a korrekció mértéke a rövidebb 

hullámhosszak és a magasabb Ångström exponensek 

irányába folytonosan gyorsulva nő. 
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