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Az atomerőműre nagy magasságból  

történő  repülőeszköz-rázuhanás elemzése  

	Általánosan az r távolságon belülre történő rázuhanás 

éves valószínűségét (P) az alábbi összefüggéssel 

tudjuk becsülni: 
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Az atomerőműre nagy magasságból  

történő  repülőeszköz-rázuhanás elemzése  

A modellt alkalmazva a rázuhanás éves valószínűségének 

becslésére az MVM Paksi Atomerőmű esetében, a 

következő megjegyzéseket kell tennünk: 

 

• csak az 5700 kg MTOW-nál nagyobb repülőgépekre 

végezzük el a becslést (Pl=1,48∙10-9); 

• csak az utasforgalmat bonyolító repülőeszközökkel 

számolunk (g=0,23); 

• az adott körzetben történő évi repülések számát a 

hazánk felett átrepülő teljes éves forgalom 10%-val 

becsüljük (Nc= 50.000/év). 
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A rázuhanás évi valószínűségének alakulása az MVM Paksi Atomerőmű kritikus 

területének sugarának függvényében.  
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A rázuhanási valószínűség éves értékének alakulása a tiltott légtér 

sugarának függvényében az MVM Paksi Atomerőmű esetén  
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Az atomerőműre nagy magasságból  

történő  repülőeszköz-rázuhanás elemzése  

Jelenleg a tiltott légtér sugara y=3 km.  

Így (r=0,2 km értékkel számolva) a rázuhanás valószínűsége 

P= 3,41∙10-7.  

Ha megdupláznánk a tiltott légtér sugarát, akkor a  

P= 1,71∙10-7  

valószínűséget kapnánk, ha minden más paraméter 

változatlan maradna.  

Ez azt jelenti, hogy közel a felére csökkenne a 

rázuhanásból várható rizikó mértéke. Ugyanakkor a 

további növelés esetén, már a valószínűség csak kisebb 

mértékben csökkenne. 

Következtetés: 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

• a légtér vízszintes kiterjedésének megváltoztatása (növelése) 

elősegítheti a védelemben résztvevő erők/szervezetek 

reakcióidejének növelését 

• kis sebességű és kis magasságon repülő légjárművek ellen a tiltott 

légtér vízszintes kiterjedésének megnagyobbítása ténylegesen 

növeli az Atomerőmű védelmét  

• a tiltott légtér köré egy további korlátozott légtér létrehozása 

indokolt  

• a távirányítású repülőeszközök ellen a tiltott légtér kiterjedésének 

növelése, valamint a korlátozott légtér létrehozása nem elégséges 

védelem  

• a repülőeszköz fedélzetéről indított pusztítóeszköz alkalmazása 

ellen a tiltott légtér kiterjedésének növelése, valamint a korlátozott 

légtér létrehozása nem elégséges védelem  
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KÖVETKEZTETÉSEK 

• az ATS útvonalak geometriai hálózatának átalakítása, 

megváltoztatása (pl. az objektumtól távolabb történő kijelölése), tiltott 

vagy korlátozott légterek meghatározása, csökkentheti a nukleáris 

objektumra történő véletlen rázuhanás valószínűségét  

• ha megdupláznánk a tiltott légtér sugarát, akkor a P=1,71∙10-7 

valószínűséget kapnánk, ha minden más paraméter változatlan 

maradna. Ez azt jelenti, hogy közel a felére csökkenne a 

rázuhanásból várható kockázat mértéke  

• forgalom-növekedés esetén: Pl. Nc= 500.000 éves átrepülési szám 

mellett – ha minden más paraméter változatlan – a P = 3,41∙10-7 

rázuhanási valószínűségi érték egy y = 5 km-es tiltott légtér és Nc= 

800.000 éves átrepülési szám esetén is jó közelítéssel tartható (P = 

3,45∙10-7) 

• a jelenlegi tiltott légtér megtartásával, azt egy koncentrikus 

korlátozott légtérrel kiegészítve, a rázuhanási rizikó további 

csökkenése érhető el. 
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JAVASLATOK 

1) JAVASLAT  

Az LHP1 tiltott légtér vízszintes kiterjedésének növelése, korlátozott 

légtér létrehozása nélkül 

 

 

2) JAVASLAT  

Az LHP1 tiltott légtér vízszintes kiterjedésének változatlanul 

hagyása, korlátozott légtér létrehozásával 

 

 

3) JAVASLAT  

Az LHP1 tiltott légtér vízszintes kiterjedésének növelése, korlátozott 

légtér létrehozásával 
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