llasttrrl k 1l1rcn nlcgfotltoliíst

ig nycl a hlrLírvrltutl ttlcgltrtz;isll ir

1.
rt:ii-

s az irllialttruzrrl.t trrctctlr'trlti_rliit |iÜ/.aitt.:'Az alir1:.'*Írrrc11gorrclolís itt ttz lelret, hogy a szolgÍrltatusi fclaclaltlk trteglte[:irrrz.li*s:r
',s
rrlt:1''Ío1;irltlrazísa nagyr szt alli:rlnlazott nlctc()ro[í)giat l< rdi's, tt:crt:t ltrr:rli-

sz-;ttj trtclr:orolíll-i:r

ALAPRENDSZEREK ÉsszolcÁlrarÓ
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rct [Írsarlalnri-n pgazdasírgi fellrasznrilísi teriilctcli

r:lentz.risr1ll' igényti rr
urctcorolílgiai isn:ereter alkalrnaz:isi lehetiísÓqeinc!i s rrrtiJozatain'rl( telt:'irlisa c ljáb l . Ezze| szembetr a nr11r jril rlrcglratár()zott szolgallUltÍsol< llr:';e 7.ctcso l]aByolrbr szt nrijszaki l<Úrd(,s: e ttrunkiit nrcg lre lI szer'vcZrri. '1 5;1r;l-.
gliltat(l cgys gcket [cl lrcll szerelni. vagyis az. cg sz :;z.rrlgíliatlis rrt[ins;rtl rii v grchajtlisárlali tcchnik:ijírt t':s teclrnol giíjírtlii lrc[l elal<itani. lizcl' a
[claclatok az esctck nagy rClszében jelcntíís litrtatási s tej[osztcsi [ellc]atrlkat vctnck fel, anrelyben a nlctcorolílgrrsoli IrrcIlct! nrt-:rrr(jl< k. llr:ltct)t:lIil(lisol< s szánlitást'eclrnikai szal<enrbcrek is szcrcl)et krpnak.
A ur szaki nlcteorokJgia, amclyet nlost kiirvonalaztunk, rnl urrir I
nrctc<lrol(gi:r hittalnras. ijn:illrj tcriilctc. r\ ttrc!ct>rolr.lgili rrrcg[igyclÓs' adatryiijtés s adatÍeldolgozás lurrkci it - a l gki5rre l iia1;csolatos tct:rdatok tcr_
rnészet]e rniatt _ világnl retii szervezet licrct bcrr kell v gezni. J l érzrikelhet ' lrogy ez igcn.l<orrroly szcrvezÓsi s rrriisz'aki felaclat. Ezetr tttInlcnijcn, a légkiir kiili5nÍélc ÍolyanraErirrak rlrcgligyelése rnír' nragíban v ve is
elégg bonyolult kérd s, lrisz a nr r sek rragy rész t a Fijld felszin tiíl
távol, a légkijr fets r gi iban lrell vÓgczni. Ezekltcz a nl réseklrcz liiiltjnleges eszkiJzi5k sziiksigesek. A nreteorol gia ezért jírt nz tlt bbi vszázadban rnindig len (vagy legalíbbis az é,Lhez kiizet), a legkorszer bb technikai eszkijzi;k (távir , rídi , l ghaj , repiitiígép, raclar, ral( ta, számit,i-

Áteljesrrreteorol giaitcv licrrységiki-irs nrírjítaz1.írbrlérzkcl
!eti. Anrinl títjuk, e s Á:ir' b"liit négy fií "bloklc' kiitijnbijzte thet nrcg:
1. Á lrregfigyctií-, távkiiztií- í's a<JatÍcl<lol1;oz {zrg9.5!9'zg9! btolrl<'

ja;

2. Á szoluírltilt rclldszcrcI< blokkja, anrcly a

mctcor<rl giai

cliírcjcl

"e."t.,.t.iltofficsadÍtsol(,idiijárÍs-nl&lositbcavatl<ozí
solr stb. tcladalai[ látja el;
3. A kul'atás blol<l<ja' atrroly szcrvczc-tilcg t]crnr s7'ct]escn |írv1tr t
szescrr; olyatl f,g-atiretr, trlint az ctiibbi lrcltií, lrancnr kiilijnÍ le témák
rÍnt lriscbb-nagyobb eg)'ségel<rc tagolCrdik' s valanlil5'elr rn don nlindcn
n]e!eorolí)giai UevÓkrcnys gi lt rhiiz lupcsol(xlik;
4. VÓgiit pcdig az oktatírs s szal<ctlrbcr-utírnpíttlís blokkja'

p' miihold, lézer stb.) alkatmazísában.
A tudonránytiirt ncti Larlulnrárryoli villigosan rzckeltetik' ltogy a rrle icorol gia Í jl d s ben a miiszaki eszkijzcik nregtcrenrtése mcllett trem kev sb fontos szerepe volt azoknak a szewez si tapasztalatoknak, aurelye5

t a vilígméretiimegfigyetíí-,aaatgffil3-es aaau"la"rg"'s r."trszere k
trchozásálroz nreg kellett szerezni. Eze k a nreteorol<igia szcrvczeteire
vonatlcoz isnrerctek ug"yancsak a 'rnri.iszal<i uieteorotrigia" t lnak(ira'bc tilrkc
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osszevetve a régi k számí! az el bbiektlen felsorolt reElonálls k zpontok számável, azonnal tátjuk, hogy egy-egy régi n belill ti'bb reglonális kiizpont nriikijdik. Ezek tevékenységeegymásét nagynrértékben átÍedi.
s t' a v8l ságban tijbb re8lonális k zpont nlajdnem olyan széles ki'rti te_
vékenységet folytat, mint a világkiizpontok' tebát gtobálls, vagy legalábbis hemlszférikus (a Fi'ld egyik Íeléreklterjed ) méretekben dolgozza Íel

a meteorcllglal adatokát.
A Íentleken klviil az egyes országok nemzetl meleorol gtal kiizpont-

j3i
tj[c s 0[t SsrEu wl{N
o Í lfc&Wlc^cls

IntMENTAI& tr lnt AOUL
I LICI:WAT
sYlttM

lÉqBi

(ajsszesen

ls.

150 helyen) ellátják az adott ország !ársadalmi-gazdasá-

gi sziilG gleteÍbiíl eredlj me!eorol giaÍ feladatckat. Áz'ltdiíjárásr Vitágszotgálat'| kiizpontjair t és távk zlési kapcsolaair l a 4' ábra ad képet.
A kiitijnbijz6 szintti kijzpontok k zi'ltl egytittrniikiidés alapsémája a
kijvetkez : a nemzeti nreteorol giai szolgálatok nemzett távkiizl kiizpontjal iisszegyi'ljtik a sajár megfigyet _híl zot adatait és azokat a meghatározott idíipontokban lovábbiiják a magasabb szintit kiizponlok Íelé.Á maga6abb szintii kiizpontok a beérkez í adalok alápján globális-, ltl. hemtszférikus méretekben malizílják a tégki'rífolyamatokat, és etkészltik e Íolya_
nratolí nasll pt kii progn zisait' \'égÍitaz igy kidotgozott maliziseket és
progn zisokat a mágasabb sZintii kaizpontok szétHildik az érdekel! nemzeti
kiiz'1nntok szánllr'a. A nenlzeti kiiz1rontok n7- lgy kapotl', nagy. t rs Bre voDatkoz és a helyi c lok szempontjáb l általában !ávolr l sem eléggérészlet'es analiziseket és eI rejetz sckeL 99E danyaFkéut hasznátják fel a megfelel' 'részletcsségij prognosztikus térkepek kidolgozásához és a konkrét
hetyl et rejelzések nregfogalmazásához.
Ez a sénra etéggéáltatános, dc nem minden esetben jell mzÍj ]l. E
szovjetuni nemze!i me!eorol giai kajzpontja négy reglonális k zpont mukáját fogja tissze' lagyls ez a nenrzeti kijzpon! magasabb sztntii feladatot
lát el, nlint egyes r gionális kijzpontok).

trYu!Ícl8lEilÉrlmrEr
cíc]tMH Ttj can]Í
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l.2 Á ncmzcti meteorot giai szolgílatok

' feladatkijre

és íelépítése

Áz els nemzeti meteorol giai szolgálatok vtlágszerte a 19.század

j ttek l tre. A mag],ar kizpon!.l meteorol giat latézmény meg_
alapitására pt. 18?0.beo kertltt sor, és ez eléggé korai ld pontnak szánlt.
A kezdeti idtiszakban a fij Íetadat a mebeorol giai megflgyel -hát zarok lé_
tesitésc és az adatgyi'ijté5, valamlnt adatÍeldolgozás és adatpublikáci (évkajzelÉ táJán

kijn}a'ek) nregszeruezése volt.

z

A meteorol Eiai el rejelzések szolgálta!ása a századfordul t meget évtizedben vált rendszeres Íeladattá. Kb. ugymebben az ld ben kezdett

,1. bra

Az ''tdíijtir si \'ÍtIlBszolgítaf' világ-' regionítis- és nemzeti kiizpont.iai
és ezek tiivkÜZl si kapcsolatai
l{
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takutni bÍzonyos igény az églrajlati adatol<ra alapozot} szaktanácsadás

nt is.

A meteorol giaÍ kutatások eleinte a legtijbb országban deccrrtralizílfolytak, kiiliinféle egye temel(en, va15y rrragánlev kenys g kere l ben. A
:pontositott államl meteorol giai intézn'r nye k csal< igen lassan ( s tívolsem mindenhol) rendezkedtek be arra, hogy a meteorol giai tudon-rírny
nzeti bízisai ís legyenek.
A tegut bbi évtizedekben egyre t bb onszágban isrrrert k tel, hogy a
ktir folyanratainak figyelemlnel kísérésélrez,kutatásához' s társadalhasznositásának megalapozásílroz sziiks ges kijlt's ges s bonyolult felrreléseket, valamint a szald< pzett szenlélyzc!et c lszer egy- gy orszár beliit tehetiíleg iisszpont<rsitani. Igy alakultal< l<i a l<orszc rii nenrzeti
teorol giai szolgálatok. Dze[< a IvIebcorol giai Vilírgszervezet megltatírola szerinL ''. . . tuclomírnyos s adlt)illisztr'aliv szcI'vczctcl<' anrctycl<rrck
kenys ge a meteorol gia l<i.il'iinféle elnréleti s gyakorlati ígainak miisére terjcd ki."
Konkrétabban fogalmazva a nemze ti nlc teorolí3giai szolgálatolt
'ébe az alrjbbi f bb feladatok tartozn:rlc

[c

ladat-

- a l gkiiri folyamatok rendszeres s idííszakosmegfigyelés re me,rol giai állonráslrál zatok, nlcgfigye[ -rendszerck és specializált obszer-
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l tesit se, lizemeltetése és ílland továbbfejlesztése;
- a'nemzetkiizi meleorol giai egyi..ittnltikijcl sb l szlirrrraz Íeladatok
ítísa, kiiliinijs tckintettJel a nemze tliijzi tívlrijzt -rendszerltez val csat-

. riunrok

'ozís biztositísára;
- nlet orol giai [árgyu' idiijárísjetentésck, eliír'eje lzí'sek, riasztások,
. sági bizonyiwányok és szalcvélcnrények l<izár lagos joggal tiirt n szoltatásÍr a hat éígok,ítlami s társa<lalnri, katonai és igazságiigyi szeri. valamln[ a nagykiíziínségr szére;
- speciális meteorol giai szolgíttatások v gzése a n pgazdasági irá.t szervek, tervezííintézetelrés vállatatok rí'szére(kiil n s tekintettel a
:iÍorgalom,_ a nlez| gazdaság, a vizgazdíll<oclás, energiagazr]íll<oclírs és
.tiíipar ig nyeinek kiszolgílísára);
_ l<iizremi'iktjdés a ktirnyezetv delenrrrrel l<apcsolatos tttdottrányos vizsatoliban s elleniírz m rési progranlokban;
- alap-. alkalnrazott- s fejlesztési l<rrtatásolt v gz sc az clíjbbickbcrr
sorolt feladatok ell:itásánalr rillandrj lejtcsztése rdck bcn;
- részv tel az adott ország iirkutatási tev l<enysÓg ben s a l<oznri; eszkijzijkkel nyert adatok gazdasági hasznositásában;
- a nreteorol giával kapcsolatban kijznrijvclisi s oktal'ísi Iclar]atol<
átása. ezzel l<apcsolatban a rnegfelel ilttézményekket(egyctcnrclrkel) és

l vat egyii ttnri'ikijd s.
A vízolt feladatkijrb l ktjvetkezik a nenrzcti

lnr ijve lés

i

s ze

Szolgáltatások

KUTATAS

[i

oKTATÁS

PUBLlKAclÓ

rve ld{e

pitéséneknéhírnyalapvetií vonáse (5. íbra).

rneteorol giai szotgálatolt

Á nenrzeti

5. íbra

mebcorol giai szolgálatol< fel pit

s nek fií vonísai
t7

*;;";t'. *,J; : ;;:lilt " ""iil,::: #i::i: f ll," -t,,tir,i,aio
"ni*,
" ""
citiit látják el:
Idc tartozili az Ítdotl orszíg icriilet nclr nagysígírt l es vírll.ozatossíEát6l ,.valanrint a n psiiriis gt l s nctrrzt:ti jijvcrJclcmtiil fiiggíícrrbizorl.yos
szániu meleoroldrgiai nregfigyelÍí-állomís, cs az a szcrvezc[, anrcly az
adatolt tjsszcgyijj t sí:rc í:s c llc níjrzésí'rcszolgírl.
I\Íinden szolgálat kcrel llcn lalálhat egy ''rnetcorol giaÍ adatl'jizpotlt'|
(ennel( neve soldrjle lehet), anrel.y rnagában foglalja a multbeli adatok tírolására és visszaszolgírltatásíra szerYczctt ''arcltivumot''), ezt rrélra
''adattárnal{', síít''atlatbanl<nal<|t is nevezik.
Tov ábbá'nritr<lcn mcteorol 5ini sz.olgítat kulcsfonl"osságu es's gc az
urt. 'ttávl<ijzl kijzpotrtl' (hirlrijzpont). anrc11' alapvelijen lrírom funkci l' llit
eL L. gyiijli, Ós a nemzct^kijzi kcizpontok fel ellcn rziitten [ovábbilja a
hazai nleteorol giai megÍi5telííátlonrísoklcgfrÍsseblr jelcnt sei[ l]. a nemzeLl<jizí hát zatb t rendszercsen veszi a kiiltijldi állornásolc k(xlolt jelent seit. továbbá a magasabb szintii (regionális- s vitág-) k zpontok által
"

r"

rendszerescn kiadott produktumoltat (nnatiziselict, progn zisokat stb.);
3. a bcl- s ktilÍ ldi id járásí tíviratolrat és egyéb prorJuktumokat rendezve s válogawa továbbitja az el rejelzííkiizpont szímára (amely ezeket az

a lcgsiirg sebbcn ig nyli).
Végiil az alaprendszer'clc szerves r szc az un. t'ntiiszal<i bázÍs'',
atrtc11' a lrtilijnÍÓlc miiszalti karbantart s fejlcsztií r szlegck cgyi.ittJes t
jclcnti: ezek lelretrnek eryetlen iisszpontositott rniiszaki egység kcret bc
szervczvc, és lelrctnelr decentralizáltan a lriszolgálandíl egy Ll szolgálati
cl5rs gck mell rendelve.
Árnint az 5. írbra is rzí:kcttcti, az alaprendszerel( Íunkci it, ellít
cgysÓgek nrellett nrinden nemzeti rnetcorol giai szolgálat keret bcn Íontos '
szcrct)ct játszarral< az u''. ''sz<llgáltat renclszereHt. Ezek az adott orszírg
sajíttos helyzet lriíl, gazdasági íejlettségébl és strukfur:ájáb l ered en igen
soK t k lehetnek. Áttalában minden szolgálatnak van egy etíírejelzlrij!:
pol)tia' cgy ghailati táj koztat kiizrrontja' és van bizonyos szánru srleciíllis szolgáltat erysége (pl. repiil stnetcorol giai szolgáIata, agromete orol giai tanácsad h(l|(>zata, viziigyi_metcorol giai szolg'álata stb.). Végiil
nra rnár n hány meteorol giai szolgálat keret berr rctldszcrcs idi.íjírrísrn<idosit beavatkozásokat végz egys gek is nriiki!'dnel<. Á felsorolt szolgáltat rendszcrek ery-egy meteorol giai szolgálaton beliil áttalában a teljes
létszámnali kb. a fclét foglalkoztatják. (Ivlegjegyezhet viszont, hogy az
sszcs anyagi ráÍor<]itások tulsulyát áltatában az alaprendszerck rí.forditírsai jelentik a rnegfÍgyclií-, távkiizt és adatÍeldolgoz 'lrerendez sek nagy
kijltségei miatt.)
A harmadik f funkcic), amely nla nrár szinte tninden nemzcti mcteorol giai szolgálat lrcret ben kapott valarrrilyen szerepct, a kutatás. L nyegében az egész meteorol giaí tev kcnys get átsz vil< azol< a probl mák,
anrelyel( kutatást igényelnel<. Ncnr isnrerjiil< el gg pontosan a l gk ri Ío-

adatokat
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tii' ':nyszeriis geit, lrasonl l<épprcn lriárryosak a népi1azcla:;íg
meteorol giai -:olgáttntások irÍnti szi..iks glcteire vonatkoz isrncretein!:,
végt'il az a t'eclrnika és tecIrnol gia is, arrrcllyel felaclatainkat ctiritjuk, Ílland ícjleszt st ig nycl. I)nnel< Itregfclclííenaz alap-, ul'ka'llriazott- s
fejleszt si l''.utatások a rrteteorol giai Ücv ke nys g szcrves r. sz t alkotjlik.
V giil a negyedik fií tunkcii. az ol<tatás. Rír a szalrcnlbcrk pz s clijnt láncszerne, az egyetenri ol<tatís, ol"F"iti nr teorolrigiai intézmények,
ilt' szolgálatok l<ereLein kiviil (nz e55lcLenreliie4L) t rténik, vitágszerte jcllenrz , lrogy a me eorol giai szr:lgíl:rtoli i-q jr:lcrlt s oktatási ievékenyiéget
folytatnak. Ijz Íiil(í)nt az rt clkeriithetetlr,rn, mert egy!]y országon beliil
viszonylag kev s mctcorol gus szakeurlterre van sziil<s g, s ezeh legna_
ryolrb része a legt bb eseti:cn a nic{r:c;rol giai szotBálatokon betiit clotgozík. Ezétt a nenrzeti sz<llgálaLoll az alacsonyabb k pzett_ségi foliozatok
nyujtísára sol< esetben sajít olilat kiizpontokat (isliotákat) szerycznck cs
|artanak [enn. Tiibb orszírgban a Me corolr5giai Vilígszervezct írtlat javafolyarrratok

solt un. ''n gy-szitrlcs'l k pz st vczettéIr bc. Dz azijclenti, hogy a kutat munkára s nln1:lsabb Íoku operativ munl<íra el képzc[ts get ááo 1o-tétévcs - cgyctct:ii szintii - "IVIe corol gus It oktatás rnelIett' ugyancsak
egye tcnri ke reÜel<bcn megszervezt lt az zemmérn(ilci szirrti.i
6-fél ves ltI\.[eteoi'olír,;tr-" [J" l< pzést, továbbá a tterlrzeti mcteorolílgiai szolgílaton
beliil,
ill. ir:i;:ai szoros (5sszefiigg sbcn un. ''tncleorol gus iskotí , -hoztak t tre
;'r "I\le tcorolr]gus ll-t' l<a cg riínak nrcgÍclel f teclrnikusok
és
gus [Vl| I<aÜeg riiínal<,rrregfclctíí üeclurikusok nevcl se c ljáb(rt. ''IvI'etcorolrjEzen tu[mcníbn ntinclen fejlct! orszígLrarr rrregÍclctií figyctrrtct fortlitanal< az ijsszcs
iüt Ielsorolt kabeg riába tartoz szal<emberek folyantatos továbbl<érlz s
re.
.
r\z alaprcrrdszerekkc[, szotg.ilLlt rcn<jszcrekl<c,t, t,IalEt1í
ot t"tírssal ltapcsolatos funkci kra, tovírbbá az ecltlig ncnr cmlitet| íltalírn<ls
l(izponti Íunkci lo'a szolgál szervcze!el< l<onl<rét fcl pitése országr l-rrr:szígra ki.ilijnb zik a helyi fcltí:t'elclg e lfogadott szcrvcz si elvek s szctrrélyi adotLságok fiiggvény bcn. 'Ierllt szetesen nrÍntlen nemzeti mebeoroi
giai szolgáIrrtlrek vatrnalr bizor'ryos l<ijz1ronti (igazgatási, gazclasági, sze- nréIyi'igyi s ncnrzc rcizi) frurkci l<at cltírt r szlegei, és az int i.mények
legtr;bbjc renclclkezik ,sirját' szal<liiirryvtírral, nyonrdával, kiaclványiigyi
s
szcr'l<esztiíi csoportoldcrl, valatuirrt olyirrr r szlegckJ<ct' anrelycl< a szakntai
propaganda fcladalirit lroordináljál<, itl. v gzilt.
Iv1indcz azt is rzékclleti, hotjy nrilyen nlunkalrijr(jk s munkalehct
ségel< ad dhatnak egy tipikus ncmzcti metcorol giai szolgáIat
lreret ben.
Megjegyzend azonban, lrogy a rneteorol gus l< pzctts gget re.,,lelLezáí
szakemberek számíra nemcsak a nemzeti metcorot giái szolgálatok liinálnak murrka[clretiís get. Iuelcorolrjgusol<at ig nyetnek bizonyJs egyctenIi
Qneteorol giai, hidrolírgiai, f lclrajzi, mez gazdasírgi rrrusáki stb.) intézm nyek' ill. tanszékck; a kiil nféte viziigyi szcrvezetek; nrezíigazrtasá.gi és egyéb kutat irrtézetck; k rnyczetvédelmi hivatatok stb.
A nemzeti
meteorol giai szolgálaton beliil s azon lcivtil dolgoz metcorol
gusok számaránya országr l-orszígra igcn tlig hatírrok kt'zijtt változik.
Át loan ;et19

lr<lgy a gazdasiigi
sí.gcl< egyaránt b viilnek.

lcnrzij,

lis alirplrálr1z^tlr l kiválasztallali
nreive( is v. rli eg.vbelr.

ÍejliiJ ssel ezclr a kiitsij és bcls rrlunliatclrctij-

A globális

n lrínyat, antclycl< a globális hál zat ele-

háttjzat nenrzellrtizilcg clÍogadott arlatkijvetclmérryci
gel< ijvezet ben az alábbialc

zepes és maÍaas sz less

1.3

H mérs klet:

A mcteorol giai szolgáltatások

lIorizontáIis fc Ibon tás
F ggélyes Íelbontás

500 lon

.

adatktivctelménye i

a szihl a troposzférában
3 szint a Bztratoszf rában

Font'osság

' Micl(ítt a mctBorol

giai nregfigyelií-, tívkiizlií- és adatÍetdotgoz

t.3.l Globális, rcgionális
adatkovctelm nyck

i3

.

Relativ ncdvcss g:
Horizontális felbonuís
Fiigg lyes felbontás

m/s

500 krn

2 szÍ. a

Pontosság

troposzférábanx

!30%

Tengerfelszin hiínr rsékle be:

A nreteorol giai megfigyel si adatok iránti kijvetelnrérryck, amelyeket
az operaliv szolgírlat s a meteorol giai lrutatás iglnyei alapján határoznak nrcg, háronr katcg riíban definiálhat k:
- A Alobális kiivetelrrrinYelc a ''nagy-'' és '';llanctítris'' skítláju nlc-

l'Iorizotrtális Íelbontás

Ponlosság

I

500 knr
oc
.+l

LÓBnyonr lis:

llor'Ízontális

t'eorol giai jelens gek és folyarna!'ok leirásálroz szlilrs ges adatr szletessíl-

Íc lllont:is

500 lott

Poutossrig

gct hatílrozzák mcg;

- a regi nális

kijvetelut nyelc általíban tcibb ncnrzeti nicteorcll giai
szolgálat kijzijs ig ny t fejezil< ki a tÓgkiiri folyanlatok leirásának r szle-

pusol<

tcss g t iilct<ict\
- v giit a lemzeti kijvelclmények az egyes országok - változ ' s
bctsií sajátossígokt l Íiigg - igényétriigzitik.
Amint a fenti nregfogallnazásb l is érzékelheL , ezel<eL a kijvelelrlén.yeket részben a nregfigyclni kivánt l gkiir sajátosságaib l, r szbcn pcdig
a konkr t társadalnri ig nyekbijl ( s az ig nyek teljesit s nck realitásaib t) vezetik te. Álurlánosan elf<lgadott alapetv az, hogy a regionális l<tivetclnr nyck ncm lehc rek lazábbak' nrirlt a globális kijvetelnrények, továllbá,
ho5l a nemzeti meteorol Í{iai szolgálatolrnak tijrekedniiik kell a sajít tevékenységi kiirzetiildiel, itl. ''l gteríikkel'l kapcsolatos rdgionáIis kijvetclnr nyek kÍel gitésére(rn g akkor Ís, ha nemzeti kijvct'clnr nycik esetleg lazábbak lennénck, anti pcrsze ritkán Íorc]uthat el ).
Az általínos s jellcmzií lrelyzct az, hogy nrindcn ország nerrrzcti
nreEorol giai hát zatán beliil kiválasztanal( bizonyos számu íllomást, amelyek a regionális alaplrál zat r szét alkotják, s lrasonl k ppen a regionál0

500 lcn

4 szint a troposzférában
3 szint a sztratoszférában

Pon[osság

és nemzeti

0C

11

Sz t::
I{orizontílis felbontís
Fiigg lyes felbontás

alaprendszerek vázlatos áiteldnlÓs r.e rá[ rnénl<, foglalkoznunl< kell' azokl<al
a kijvetelményeld<cl, anlclycket a nreteorol giaÍ szolgáltatírsok eltátásíra
szervezett nemzetl<iizi és nemzeti int zmények a l glrcirre vonatkoz nlegÍi1ryelésiadatol<lal szcnrbcn tímasztanal(.

a kii-

+

A Elobális hál zat nenrzetltijzilcg
iivezct ben a kijvctlcez

ItííIrrrséklc t:

Horizon!ális

Íc lbont

s

Fiiggélyes felbontás
Polrtcrss ítg
Sz(rl:
l_Iorizontál

BT<t

elÍogadott adatkijvctelm nyei

500 l<rn szárazf ld felett
000 lrnr ce ánok felett
4 szint a troposzf rában
1

3'szint a sztratoszf
:1

is

fe

lbontÍs

Fiigg lyes Íclbontís

a tr -

k:

0C

rában

500 lrm szárazfijld fclett
lcn ccánoIr Íclc[[
4 szint a troposzÍ rában

1000

x1s"Í.
= szabadsági folc a f gg lyes tigncclvessÓg-closzlást cgy nltxl<:llprofiltal adjál< nrcg, arnelybe n lrét {tiggeticn paranr !cr szcrc1r':l, (llt tt
méréselrbíjlczt a k t paranr terL I<cll meglral.írozni.)
l:

ii
,at

3 szint

Ftiggétyes [elbontás
Porrtossíg

12

. Relativ nedvesséE:
lIorizontális felbontás

A nemzetl< zi meleorol giai gyakorlatban három un.
kiitijnbijzÜetnck nreg. Ezeh a kijvetkez lc

I. Adat-szinh (l,cvel I.
'

1000kÍn

oc

i1
Pontosság
k Lszcr (lchct leg
gponta
A elobátis hát(1zat megÍiryeléseire
ktiz pid bcn ponG*"'**l'-i
vagyis
oo.oo GlvlT-kor és, rz]6'o crvrt-kor,
g'
oo-o"akor és l2- rakor) van sziiks
io"u"
"
Üszhero"io\ aclatki;vetetm nycit az I' tíblázat fogtalja
ir .egioneris
_EchnikÁi
sze a wfri

ar]irtlctjvc

s"""'""é,'.s álto*ások
ceáni

lrrr nyc k

távolsága

IVlilrinr

(ritkan

tc

írlis

lakolt,
te

Idíjbeti

s

gyalroriság

riiletek

napi 8 megfigYcl s
(a 4 Í - és 4 nrell k-

ff

napi 4 1a fií-tcrnlinu_
soldcanl

Fijldbízisu

magast gkijri | 300 hn

rrapi

E\

4 (a

sokban;'*x

fií-te rnlinu-

vonatl@-

z6 adatok, a miilroldak által mért radianciák stb. Bzeket
az adatokat m g konvcrtálni kell (vagyis át kelt alakitani)
alrlroz, bogy olyarr mc eorol gíai paramétereket kapjrrnk'
amilyenekre a meteorol giai adat-ltijvetelmények.vonatltoz-

lií rcndszeren kercsztiil bcgyiijkitt II. szintii adatokb t a
IlI. szinttj adatoka! áltatában az elÍjrcjclz kiizrlontok állit_
ják eL az un. ''inicializálás,t miivele!e 6orán. Ilyen inicializálási miivelet pl. az, amelynél a met'eorol giai áltomá-

'

nrinirrrílisatr napi 2
(o0 és 12 GMT-kor)

sok adatait szabályos fiildrajzi elhclyezkedési.i t| rácspontokrdI számitják át valamilyen interpoláci s m dszerreI.

x MeFiegyz s: A tr pusok iivczet ben a sz l a leg{ontosabb.ellm' viszont
kicsiny' és a széllel
a légnyomás er.rer'tercn, mert víttozéffisága
szÓleloszlís ismcrcte
nem mutat hatírozott iisszefiiggést' Á Íijggétyes

kiilijnijsen fontos az egyentit i ijvezetbcn'
s(szinoptikus t tcrminusoh 00'06, 12 és 15 GMT'
'."inoprir.u. mellékt'erminusolc 03' 09' 15 s 21 cMT)

pl. a ''pilot-1égg mbiil{' erymást kijvet pozici ira

natltoz an. Ilyencl< továbbá azok a b mérsékleti profilok
(adott hely Íiilijtt a h mÓrséktet Kitijnbijz szintekre vonatkoz értékeinekegyiittesci), amelyekct a mtiholdak áltat
kiiltjnbijz s1rl<trátis csatornákon mért radÍancÍákb t számitanal< ki. A meteorol giai távkiizl rendszeresen átt'alában
ezelret az adatokal gyiijtik ssze a megfiryel -árrfresonor,
itl. egy b megÍigyel platÍormokr l (reptit gépekr t és miihotdalc l stb.).
III. Adat_szint (Irvct III. data; A mc corol giai eliírejclzésekhez használt
un.'lkezdcti-állapoÚ' paramélerci. A meteorol giai távkiiz-

esetében

ternrinusban)

data) Miiszeres mérések erede[i adatal megha-

nak.

I- tíblízat
gionális

'

I. Adat-szinL (Irvel tr. data) olyan meteorol giai paraméterek, amilye,
neket az adat-kijvetelmények specifikálnak. Egyes megfigye lis i-nérési ec hnikák kijzve tle niit szolgáItatnak ilyen
adabokat (pl. a sz l-, a h mérséklet-vasl a légnyomás
m r se a meteorol(tgiai állomásokon. Más esetcld:cn a m rés - min! Iíütulr - l. szinlij arlatot produkál, és abb t kcll
a lI. szintti adatokat bizonyos átszámitási (konverzi s) el_
járásokkal megha!írozni. Ilyenek pl. azok a magassígi
'
szclbk, amelycket a pilot-l ggiimbiik egymást kiivet pozici ib 1 számiianak ki a l gkiir egy- gy adott rétcgére vo-

Szabályzata atapjítn:

Rc

''adat-szint

tÍatozoLL helyre (fiildra;zi koordíná kra) és ld pontra vona[I<oz an, megfctel fizikai egységekben klfejezve. Ilyenek

+ 3070

rfelsz ini hÍímérséklete k:

osztál1,o7.ása

nr7

1000krn ccánok tclctt
2 szÍ. a troposzf ríban

Pontosság

ffi

t.3.2 Az,.adat-szintek''

sztra|oszférában

5oo lom szírazfijld felett

Fiiggétyes fetbontás
TenAe

'

x.x x
{'.'

.T

A fentieket teh6t azzaL sszegezhctjiik, hogy a meteorol giai megfigyelések I., vagy II. szÍntii adatokat produkálnak, de a megfigyel rendsze23

rck normílis esetckbell csali tl. szilllii il(lxtoki )vaibbitanal(, :uuibiil liijvetliezik, hogy az crerlctilcg I. szintii adatoli lirlrrvcrzioj:r a nregtigvctíí
rendszeretr bcliit tijrténil<. A rletnzctlÖzi tirvl<ijz.lij'rentjszerbc iiltalliban
II. szinlii a<.latok kcriÍlnclt be, í.s ezcl< jrrtrlak el a Clrr|llilis Aclatlcltlglggzri
Ilendsz.er vilrig-, regionílis és ncttrzeti lÖz1lontjaibil ,,l-rt *.
.eje1'ií
"l
eliíniiveletcilrez tartoz inicializírllis révét-rvilrralr ILI. szirrt'ti adatclk!<li.

'!
o
o

1.4

A megfigyel alaprendszer

' A meteorol giai megfig5lelií alaprendszcr solitC.le nregÍigyel állonrÍs.
mér ptatform és technika egyiittesc (6. libra), ltrr:ely k t i ásszerc'Ííre
bonthat : a '|fijldbázisutl és az '|iirbázisu" alrenclszerrc. N zzi.il< rnost meg
ezeket kiizelebbr L

f

3

D

N

l :a.1

c
k

F<ildbázis alrendszer

.l)

D.

c.^

A klatakult nemzetkiizi ternrinol gia szerint minclen otyan mcteorol giaí mér rendszert, itl. megfigyelisi lechnikát a ''fijl'clbázisu aIrendsze r-

'd 'J

.;a

hezrr sorolunk, amely nem miiholdal<kal kapcsolatos. Igy icle lartoznak az

sszes szárazíijldi és tengeri állomások, a kiilijnféle légg nrbtik s rakétík
me eorol giai nregfig'yelosekei v gz repiit g pek (!) stb.
A ftjlr.lbízÍsu. megfigyet alretrdszer állonrísaÍ s nrririípolrtjai áItalíban az un.'l|szinoptikus elvl' (egyidejii átt ldnt s elve) ala1lján mtilrijrlnel<.
Ennek lényege az, hogy a megfigyet rendszer nrin<len állomása ugyanazokban az id pontolÖan végzi el az észleléscket, an1i áltat a r lrl tégkirérl
napjában tijbbszijr kapunk áttekínt st. Áz egyicleji.i észlelése[<általírban s
els sorban az un. ''s',jnot'tiku" Íijte.'ni'
' (o0, 06, 13 és l8 GIIITkor) és az un ''szi'offi,'
ior, ol, 15 s 21 oNITkor), s t néha minden kerek riiban ti;rtonrrcL<. A 'tszitloptikus elv'' szerint
miiki'd , és jelentéseilet azonnal tovíbbit állorrrísokat 'tszinoptil<us iillonllisoknal(' nevezziik.

l)

íltnl siáltitott szondák, a

s

:o
.o

0)
qJ

-o

a6
aro
J:

oO
oc

a

I

o

.9
E

l.4. l. l Állomástípusok

A fijtdbázisu alrendszcrlrcz sorolt megÍigyelií-írllomásoliats m riíplatíormokat klt csolrortba sorollratjul< aszerint, ho5/ llemzctlÖzÍ célokat
is szolgálnak, vagy peclig csak ncmzeti sziiltséglebeket el gilenek ki.
A' rrenrzetkiizi eélokat is szolgál Íllomásol< s m r platformok tiprrsal az alírbbÍílc
- A r'egionális szinoptilils hálí)zat állon)ásai, amclyek a szárazfiilclek
s szigetck ldJ. 2800 pontjfur csalr Íelszini-, toviut,i, lÖ. 8o0 pontján pndig felszini s magaslégl<tjri (rácliriszondás) szinoptikus nregfigyel seket'
hajtanak v gre, a !'.]!-Qj!.!p1É.!cs-reli]qt! n-tzo.$s-lgL íltal mcghatározott
renrl szerinl
- Aut.imati@
amelyek olyal szír.azfiitdi kijrzetckben, vagy kisebb szigeteken miikijclncl<, ahol enrber által kiszolgált
állonrás fennlartása ncm volna gazdaságos;

- sgg!4lveszierlíí hai k és .

vagyis

az ceínolr mcglratározott pontjain folvaniatos sz,olgálatot tcljcsitííspecializílt rnetcol giai s ce anol giai m rijl':a.i |t, Íll. a sekélyviz.i ijvez.e ekbcn
r gzitett 1lábakra állitott vagy lehorgonvzott) m r platformok, amelyel<
rendkiviil lcomplex megfigyct si progran]ot lrajLanak v gre, Ós emellett adatol<at

szolgírltatnal{ a nriiholdas sz.onr]áz.í.soi< l<.rlibráIásírhoz

hoz.;

s vcritil<álísá-

- Kutatflhai k s sneciírlis c Iol<,:rt szolrátír hai |<' anrelye I< hosszabb
ldeig tart zkodnak egy-egy ceáni kiirzetben, s ott kijl nleges m r si
proliramot hajtanali

-

v

gre;

Kt'z,lekcdíí hai'1I(, vagyis kiilijnfílle keresliedelnri írs egy b haj l<,
amclyek miktizben saját utjul<at jár:ják' meghatározott helyelien s idiípontokl:an metcorol giai nregfigyel seket is végeznel<. Dzek szíma igen nagy:
k . 7000 lraj vesz részt ebben a munl<ában. Iiijztjtti'ik van bizonyos szánlu
un.
-llkiicIijlI haifJ', amelyel< vagy utvonalrrlt, vagy fclszerelílstil<, vagy mincllcttíj
fol1'tín nregkiiliinb ztctett Íontossíggal birnalr;
- Áutomatilrus ceírri íllomások, amelyel< lehorgonyzott bcrjálron, ill.
:l Ücngeráranrlatoli-krl igyi.itt nlozg , un. ''sodr d b jákon'' miikijdnel<, és

.Í'ld'tnil(at (tiibbnyire) mi.jlroldal< segitsílg vcl tovÍllbitják (cZcIÍct az l9?9. vi
''l|IsííC;lobíltis cARP liisfrrlc!' során prílllíltílil<i na1ryobb szímban, s a
tapasztalatol< rendkivi.il poz.itival( voltal<);

-

I]átt rszennvcz. s-r!r

ríííllonrásol<, amclyck clsiísorban a

sz.(''ndio.xid-titrtaIIrtírt, a l(lgkiir.tttt.,Iltotttít[yossírgÍf,,

lcvcgíí

valanlint a csap:rcl

'l<-

viz és szár'azon iilepedíÍ por k nriai tjsszet t'el t figyctik a l zvetlen meste rs ges szenrryezíxi scl<tiít lcginlríblr nlcnt'es kÜrnyczcbelilren a globális nr(:rctij szcnnt'cz si Íol)'amat'olt fclrlcrití:sc c ljírb(ll;
- Ki.jlijnféle nsgt!
amalycti a napsu(ítrz.íus ÜsszetJcvíjit
-!!g!1.rsc!:
InÓril<, megfigyelik a lílglrciri
crcdettj elektromágneses 1szf iikus1 hullÍmol<
terjed s t, radarnregfigyelésekct, vogy
uÓgo"n!["akét"szondá'á"okut

2G

-V

l utasszíllit -

(és egyéb)' rendszeres l'or.galmat

ellÍili rt'piiliigiai -egíigyetíj,lrtc,rn,isor.] a;;"r;;' lokÉ.nt
a
pusi
tr
ijveze'ekben
szilmeÍ{rigvetesc'{el szotgáltatnalg vala|qu.: '|'J'"":
nint az ''usz l['gg nrbtjl(',
amely"k ud;ffmagasságbarl lebegve krjvelilt
a
légáramlatok utját s l. zben automauÁs
m résekbÍítszárntazr5 adatokat
gépel<re t lcrJitett meteorol

sugároznal< ki.

xxJt
A

fentiel<ben azok:rt

nz

Írllonliisti1lusoliat vettijli sorra,
anretyck a
fijldbázisrr nregfigyelííalrenclszer
célu
rész
hez
l'artoznal{.
Ter'"*'áiuo"i
mészetesen rlinrlcze k
íllorní.sti1ru"ot
ugyuttal az iÍzemeltr.,tíj orszíg sa-.
,az
jítos nemzcti.sziilcs gle!eirrck
lriell.gite"err!" is hozzíjírulnak.A
regioná-

;ffi

1'jÍ:jÍ;1i**'m:xffi

:ii;}l':9,n"T"f
zatok lcgfontosnbb
állomísai is.
országban (és pl. Eurf,pá'rlil
ban minc'enlrol)
'Sok
az tapasztalhat , rroÍ]y három
rínl< nt, vag-y esetteg gyakrab|lnn c1sz.lctíj sz.inrlptilttrs
"
_állonr,arsoi< t nyleges szíma j val n;rÍry6bb, n:int
gyelíi

i[:'fi:-Íl l:i.. *

-"

"

fnl l,i:xi:,
Ez is jelzi, trogy ezcl<ben a" o"s"ígofbor"o
u"t.tí ncnrzcti sztit<sogtctel(
l n-vegcscn rrre glralaclják a gtobátis i"
ví'sb fejlett rÓgi iban n hot ppcn elleniázíí
'"gi""nris kivánalmakat. A vil'ríg lre;-ili;il';_"..r._r'
l<(jvet'c[rrr rryel< mílg a gloIlílis l<ovete ínr nyek
szi;iét
s;;;;;*;i:";"'"Jooo'
u."d en ezekben a r<<irzet'ekben regtribbszii.-"o.
i* be.ljesitik a nemz.erkiizi
ntegállapodísol*t.

]Vlindez azt árerlm ényezi, hogy
megfigye liíren<lszer nagyon egycnetlen
siiriis g.i,

a globátis ntereorolr'giai
g a szárazfijldek fijl.jtt
m
is, s a l<ijz ptívu meteorol liai eliírejeizJseli
megfetel
szinvonalu elI< szitéséheza fijl'clbázisu megfigyel
-renászerbijt igen hiárryos echtanyag ál'l
rendelkez siinlrrc. Ezeket a lriányokat
.o""u"n az ijrbiizisu megfigyel rendszer p tolja.
A gazdaságilag fejlettebb orsz.ligokban ncnrcsak
az ectdÍg tÍrgyalt ítlomístipusol(hoz tal toz állornásot rroi'to.i"''alc
fenn.
t
bbct, .iini_o,nun ,yit
a nemzctkcjzi megírllapodísok etijirnalr,
cmlitctt tipustr lillomásL.'is.i.-izcmctteurák. hancm egész sor más, cclclig nem
Isy pl. a gl:I!gÉ!!{us íllomrisolt
m c l c t n a gy s z' ím u í,n ruj.E!st!$!:'
.1
|1"
!" Í ;Í l_ ^ffi
stb. állom:ist L.Irtrnal(
H:g:::t('5iat-'..ln,'ti-tÍ"'T"l"o_"o-tagi;É;il,i,'",r,ruze m bc n. I']z.c rr íllom iis ra; i
t rc u i
ra gos_T6n toss íga rlrs z á gr
l -ors z átr; ra
= ""iy
,,, ity; ;tl;;;sol.
#li::h;'l:I"l]"*'o'", "n
"".á,,'a o" !,:.i*l" is naÁz un. Íjhajlatl(utat íllomásoltlral
az alítbbiali:rL Ilzen íllonlísolt szlelési l<apcsrllatban fontos megiegyezni
sz.inoptiltus íllonrások
szlcl(:si renclj tiíl g.ytjkercsen etre r,
""n','1,, "
vagy_
iegatÍbbis egészen a legut bbi
idfíl.ig elt rt. Eur pában 17t]l-tiít
ma;anem a l.,gut bbi icliíkig az
észlcléseket helyi kozépirlííben07, 14 és
21 ral<or végezt k, vagyis a lrlap nriotl
l

t

:i':'t \0Ílrlii'.cz:(i li zepes clelcl

''bcrr' Ennclr az r'olt

idejélrcz igazitott
rl1at' egh{lati adatainak

si

reílis ijsszevetí'l",w-;;;ye'"
pl'
igaz-ilani'
kell
at osztcttt3"ft"t n nuplti"a"nhoz járásírval is hiszcn
cr(ísctl
Na1r
a
ll,'iurírscl:leI napi víriozesa - adolt lrclyen c'kozátt'Dlerl a kiiltjnbijzií
zs gei' is
iis:Zel'ijgg. Dz. azonban bizonyos nclr
l,:,s:l:.il!i !nrl<lkn,
s;.ctrrJrotrii:'tbOt

terminusa ppen cgybcesil< a 00, 0G, 12 s 18 rís GMT tcrnrinusokkal.
Az cgyetlcn probl nra az nraradt, lrogy az.csti 21 ,3rás szlelést clííre
lcllett hozrri 19 ríra, anri a tla1lÍ l<iz plriínr rs ltlctcl< kiszírmitísítis
rintette. Az adalsorokbarr igy liclel,kez statisztilrai inhonogenitást azonban nregÍclclííelenz sel<'liel me g lelrctett sziillleÚlli' Bz mcgnyitlrtta az tltat
az szlcl si !crnlitrusok átfog rcforrnjíhoz. lJnnck végrehajtáslira 1968.
januírr 1- n l<criilt sor. ]!ttijl lrczdvc MagyarorszítBon az ghajtati észlel sck !crrrlinusaik nt a szinoptil<us fíítcrnrinusokat vczcttiik be. Iclíjldjzben
más aka<látyol< is cllrárultal<, nlível a McbcorolírÍliai Világszervezet az észlelési utasitísokat is egys gcsi cttc.
Magyarorszígon az oMsZ 19G8. januír I. ta a lÖvctkezií metcorol giai állonrástipusokat tartja iizembcn:
I) Meteorol giai Íiíállonlásol< ( sszesen 21 ítlomás), amelyeken rínkÓnt v gczncl< .szlcl sc|<ct. Á IncgÍigycl scl< a l<ijvctl<czij nrctcorol giai
elemekre, itt. idijjárási jetenségekre Üerjednck lri:
- idiíjárás (idiíkép)az észlelésid pontjÍban,
. - id járás az észleléstmegeliízíírá(k)ban,
- széliríuyés széleriíssg,

llciniilsokhclyiKizrlpidr,"nnog"ottész.lct seinemlelrettekcgyidcjÍiel<.
zat kiizijtl tovít'lbi léA k tÍéle1sz.inopiiius és ?ghajtati) áltomásltílcí:ljítszolgÍlt mcgfigyeg*'ajrou'trtatás
-l, l"*' J"
.veges l<iiliinlls g volt
nrÍn! az cl rcjelz seldrez
i:scli aclatait nent kpttctr a"oÁnat sizcgytijtnni,
p stfur kiilclt k be azokal az
adatokar, hanenr pr. havonta eByszcr
.asznrilt

:hajlati atlatleldolgoz kijzpontba'
ideig rrr g az églrajlali nreglitr két atapve í eltérésmellct[ lrossztt
iriak etíj (pt'. a tcth zcszabílyoknt
más
is
.,veléseli végrehajtási r,re.5oro
az
becsijlt lr' mig a szinoptil<us állomísokon
-u'""
c.r az í'gbol! tizedr szeibcn
a
szinoptiltus
s
églrajlatiaz
or<or< r"rvuerr
;gtlolt n.ycllca<lailrarr
",i".i'
t tcljesen etkiilijniittel<' s t
rlcrcor'ol giai rrregrigyeiá_nnio"'tot' egymást
apparítusok táttítk et'
rii.g ellerr rz siiker. i"-totj"""n ttigBeiltn
vAkétl ter4elcorol giaihít zat'.pírlruzamosfenntartásaazelnrull.
ntiatt
nyei
ig
s
ellenlnrondásokat sziilt' A repiil
LiztldclJ:en
"ouo'Jbli
"g;'r"
szlcléscl<re bererrclezctt szinoplikus
,,liei-uap1lali
""orgnroi"I-e"-í.n"tcr',i
1liilet'l s metr1figyclijl<cr[íllrrrlrítsrrli, amel-veli;ii",".l.' iilil7fr"rr"t,sajít
rcnrlcllrcztek, nyilvárlvamris'erielszcretisset
ttll. valanrint viszonyiaf 1o
is, nrint azok a kirrrontokr'a
c
lílan alkalrrrasabbak "Jlok nrár az ghajtali
rnég a korírbbi ha_
scket
az
észlel
(lotran églrajtati áltontísok, arnclyeken
*''r'6pként S't szlctíjl< láttíl<
g5'onrányok szcrint mettet'togratkázísu' l"gy
fctszcrcl ssel'
c!. esclleg nagy t"tr'us"oa""""r' de átratábÁ kezdetleges
Azeltérííésztelésiiclpontokisnagygorrclotoltozlak.Ilazánkbanpl.
cur'+",-.l sz.tcltck ( r'rnil (i()-as veli lriizepl.l-""in.ptilnrs íllomísot
(0t' 14 s 21 rakor)'
lient), a7. glrajtarkutatJ ntto"'i"ot''rctyí"kijz 1liacr;qa
E t torclult olyan
a csa;laclclirrrorii rrrtoi'ás'il'n'Ji* "mim;m'rcr)'
lmlérlsrccléíirtirtiípontjail< cs(lt,lroByaszomszrlosáltornások.csapacl
sziis volt! osszehasonlithatatlanok volLali Aa bau. lt kiizel f l rris r.iii nurcg
is'
légnyorniisadatai
íllor-uások
ntrptikus ítlonrások á" ost'oii"'tuLat
szinoptilius átlonrírsok rr sz re
llogy
scgitcrri'
pr
bálta"k
ugy
r'
jon eliísz
'a
A nchlzs gclret s
ct ir.ták nrirullrárorrr_Jur,r"ro"i'prograln ví)grchajtásít.
észlel si rend rrregjelcn sc: a szoz?vart álmenetilcg ;;i;* cgy'nclyedik
lrijzijsen bevczctt k az tln' "4cialista országolr Ínoto*oroiioi sittgat"t'oi 00, 06, 12 s l8 CIVIT-ltor i'ijrmelyclr
!crtrtittuscls,, orlr,u:roii J"rlciásckcr,
nrítr a kivezeL ulat jclclrtctt ntck. Ez. a negyedik szlet si r'cnd azonban
teLte.ÁI ctcorolCrBiaiViláqs.?clveze!tccilnikaiszabályzalaugyanislchet
églrajtati
gzendtí
v
ben
itl
hct}'i
sigct atlott o"ro' náiíii-ffirlffil;rint
't15 pt:rcccl eltollratrcrmi,]u"ul.t67T6,"í
irt
cl
az
icliípontjait
tiszrcl sck
a z'ílrraitlfijrzt jclcl'lbctte. l'.'gy
jík. Ez nroparors"ág_csctí,bcn
"_!gjy!jgo
n
szcrc[rlni
a7.I
lraszn
vcl tel lclrctctt """,.éi,ri, ugyanakkor fcl .lcheLctt
li]
Ós lÍt rírs
0?,
0l
naidíí
,
z
;;'s kijrtilnlc"yr, ffi n rri)e',x.n vonalliou:
?8

- fctháímennyiség,
- telhiífajta,
- fcth alap nla'gassíga,
- feth huzam (a_tellr k vonulísának Ír:urya),
- látástávolság,
- h rn rséklel,
- l gncdvess g,
- l gnyomás,
- légnyomlisváltozás endcnciája (irínya) s jcllcge,
- trtaximunt- s nrinitnurrr lriínrérsklct,
- minimtrm h nr rséklet a talaj k zelében,
- csapadrÓloncnnyis g (napjában négyszer),
- tatajáll'apot s h vastagsíg,
- speciiilis jclenségek.

Dzcn tulmeniícn cgycs fiííllomásokon a pilotl Bgijmbijs magassígi
sz lm r seket, suglirzírsnl rrÓseket, a csapadék rádioaktivitásínak m r s L
stb. is v gzik, s l<iil'ijnfÓle iinii 1rcgisztrál ) mi'iszereket tartanak iizcmben;

II) Szinoptil<rrs rnagasI H|djr-kutat (rádi szondíz ) állomások (DudapesLn és Szcgeden), amelycken napjában négyszer (00, 06, 12 és 18cMT:
kor) v gcznel< rádi szondás nragassági l gállapotm rést (kb. 25-30 lgn nragassígig) s/vagy rádi sz lIn r. st;

t:

III) Idiíjárási radarállornások (Rp. Irerihcgyen, Ilarkasfán, Pécs-f'cnlrcshegycn s !ávlatilag Nyircgyháza t rs g ben), amclyeken un. 'licliíjírriisi
radarbcrcrrdezés'' segits g vel folyarnatos zivatardctel<tátást és !crtilcti csa_
29

l)adélgnéréstvégeznek' továbbá hat kijriiktjn beltil fl'''elerrrmeI lcisérik az
idfíj árasi folyamatokat.

. ÍV) Élsrcndii állonrísok (iisszesetr kb. 40 állomás), amelyeken 00,
0(i, 12 és 18 GIt(T-kor napi négy éghajlal'i megfigyel st v geznek' továbbá
l)a|)onta egyszer (06 GMT-lror) táviralban jelentilt a csapad l< nrerrnyis g t,
r'alanrint a maxinlum s minimum h mérsékletct,s ezcn tulmentjen sziiks g esetén vihartáviratokat adnak fel;
V) Másodrendii állornások ( sszesen kb. 60 átlonrás), atnelycken

Ós 1B GMT-kor korlátozott éghajlatÍszlelést hajtanak
ban jetcntik az.e|'z' pontban már cmlitctt adatokÁt;

06

végre, s távirat-

ségeit, Ós isnr t'cIjtik ezt nreg kibb iclíípontban, nrajd peclig ítlagoljul<
az
ira vonatkoz n gyzctes kulonbségel<et. Ily ; do; a

cgyes Íd po

o,:

vII) Kiili'nféle speciális: agrometeorolfuiai-' nijvényÍenol giai-, városgiai-, lrátt r'szennyezésmér - stb. állomások (ezek jelent s hányada csak nrcghatározott idcig tizcmel egy-cgy helycn).
l

'4.l.2 Az állomáshál zatok optimális s r

sége

és elrcn<lezése

A téglriir Íizikai átlapotának paraméterei áltatában t rben Íolytonosak.
Itlílg a tipikusan ''szaliadásos'' (azaz éles teriileti határokl<al jelentkez ) elenlek is, mint pl. a csapadék, mutatnak bizonyos statisztikai folytonosságot, amcnnyibcn a hosszabb idíjszakokra vonatkoz ítlagértkek leriileLi váttozásai Íokozatosak. Ez a t ny ad elvi alapot arra, hogy a légk r folyama[rit néhány íttoinás megtigyeléseib'l, azaz un. t'cliszkrét nrintapontolc' adauri atapján'pr bálják rckonstruálni. I{angsulyozand , hogy nrinden met'eorol<igiai áltomásháI zat lét sitésének alapja az adatok extrapoláIhat ságának
írs interpolálhat ságának feltételez se. Az állomások csak akkor lebe[nek
r'elrr'czenLaLival< a tégkijr bizonyos tartományára, ha adataik az állomás
}v_irrryezetérc cxtrapolálhat k, ill. ha ti'bb állomás adalai a kijztiik Íekvií
tc

rtilc tekre interpolálhat k.

A meteorol giai elcmck ''mez inel{' statisztikai 'lszerkezetére'' vonatjelzik, hory valanrely átlomís adatai a lcgilontosabb k pt
kijrnyczetében uralkod l gl ri átlapotr l adják, s
áttomás
kijzvetlon
az
az állomást l t'ávolodva, az adalok rvényességeÍokozatosan romlik. Enncl< az érv nyesség-csijl<kenésnclr a m rtÓk t az un. 'tszcrkczeti ÍiiggvényclC' fejezik ki.
lrgyen adva - egyszer s g kctlvéért- egy sikÍeiiileten n-szánru ál. q helyzetvektorok Íclonrás, amelyekrrck pozici it az ?1, ?2, . i'
jezik ki. Jelijtje a vizsgált mcteorol giai elenr (pt. l gnyonrás) e hál zatban mért egyidejii adalait rendre: f ({)' f (í2), ... f (i)' ... f ({).
I(épczzi.ik nrost renc]rc két-kétállonrírs egyidejii aclatának n gyzetcs Kit nbliozÓ vizsgálatok

30

tir - r t.,l]2

(r)

litIagos n gyzc!cs l<iiliinbs gcl<et l<apjulr nrirrtlen
yizsgíllt ítllonliislionlbitrícirira vonatkoz an (a teliil vonís a kiilijnb zií esctekre liapott
ortoret< iitlagrrtísírtjcltjli).

j" jl,:]trÍs1rírok egynlás! l vet! tívolságait (irány s nagyság szcu" ,l ltclyvclitorol< egynrásb l val lcvonásavat t"p;utc
"i

_,^-. az
rrnl)

VI) Csarradélgnér állomások (ijsszesen kb. 800 állomás), amelyekcn
naponta egyszer (06 GMT-kor) csapadélanérésthajtanak végre;
ltlirrratol

=['

oii=ti-"r'

(2)

teháE

o(Í,i)={'(il- t(i .

d,:)]'

(:l )

lla az adott nretcorol giai elern m.,zcje ||homogén és izotrriy'l,
azaz
ha a lrisz_ánri|ott átlagos n gyzctcs lri.ilcinbs g
csak ai állonrrísok egynriistril
vctt távolságít l fiigg (att l viszont llenl, lrogy egymáshoz
l< pest nrilyerr

é" a vizsgírlt tcriilc! n'"iy .-Ázen uun,"ti,- ot t u.
+".''':,-:l
l:}1":n:!
.'.. vcl(t'oro!(
ltclycbc 'cgysz.crlien a cl.. abszolut távoLságol<at,
irhatjuk. Iiz."
lelretéísgct acl arra, 1logy az nttor,.'iJ"pn"okat
cso'l<rrtositsuk, egy-egy os7.tíllyba azol<at a pírol<aü t vc, anrclyckncl< egynrnst<'l'
dt l Ad (l< = 1, .. -, n-') rt ltl<'jzbe csil<. Ity nr&]onvett távolsíga a
clííírltithatunkcgy
olyan jcllernz fi.iggv rr;lt, anrely azt tejezi ki,
hogy két-l( t íllonrírsaclatainak átlagos n gyzctcs_ l<iitijnbs gc nogyan
rrigg a tc;zi;Ltiil< lcv távolsírgt.L' Az igy kapot't b(cl) fiiggvényt
az aclott mc eorol giai clerrr
nszg.rl<czeti fiiq'.v
nv llel{'. N hány''evcát
clem tipikus szerl<czeti rtiig"c"vct
7. íbra muhtja.
"
A beInutatott sz-cr'ke zcti fiiggvÓnycl<bííI lírtlra. trogy
cgy-cgy
,
lÍlIottt:i-adatainak rv nyess ge a tevotsággat iegrohanrosabban
a csapa<l k-aclatolt
(s azok kijzij[t is a rijvit]cbb idíílz k aIatt nr
rt
aclatok) esct bcn roItrliIr.
liz' nlagyarízza, hogy a csapad l<m rií íllornísok
lríl
val sijriibbel<, rrrint a nlás c'lemel<et rn rij Íllomísok zatai világszertc j(llrál zatai (Magyarorszígon cgyrnírst t írtlagosan 11-12 krrr_rc vantrak
a csapad km rií liltorrr:isok)' Á !-. íbrírbt l<iolvaslra. t'ovírbbá, hogy a legtírgabb
k rnyezclrc :r
!Égnvom4saclatok rv nyessége terje<l l<i, uiiitr t tJvontrato u-r.áu"tr,or,"tcr,
hogy a l gnyonrás nr rés t l<evcsetb lrelyen
is elegend végezni, nrint 1ll.
a hiínr rs l<lct nl rés t.
A szcrl<czc[i tiiggvényel< tchctíís gct adnak arra
is, hogy segitstig(il<l."l l<iszírnritsuk az lillonrísok l<ijz tti p"ontokra vcgrchajtott
intcrpolÍrcitik
valrjszinij lriblijít, síítarra is, hogy rnegltatírozzuk
az! o nine!-iliTfrr

t

b@l td2
1
2,O

1r

24 orás

{

lr

csapadék

(j

hál zat is, és a kett egyáItalán nem egyenértéKi.Bizonyos számitásokkal kimutathat , hogv sikbeli esetben a leglBtékonyabb konfiguráci a ''60fokos rombuszos háI zai| ({._abrg)' mert adott teriiletegység és állomásszám mellett ez biztositja a legjobb teriileti fedést.
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7 . ábta
tipikus szetkezetí fiiggvénye
giai
elem
Néhány meteorol

vonatllizonyos számu állomás adatainak áLlaga eltérhet az adott teriiletre
a
l<oz val di teriileti átlagt t. Az ut bbi probléma éppen csapadékadatok
csetiben ktiliin sen fontos.
Mindezekastatisztikaieljárások,amelyeketittb vebbennemrészmeghatározott pontos|cte ziink, alapot adnak arra, hogy megacljuk egy-egy
siiriiségét.
minimális
sziikséges
sligi k vetelményhez az állomásháI zat
zatoksi.iriiségénekmegbatározásátrlegiegyezhet,hogyazállomásháI
r'a másféle m dszereket is alkalmaznak' Szokásos pI' az un' ''qzin1g[c'!-g
cljárás", amely abb l á1l, hogy számit gépes. el tejelzéseket készitenek
megnézik, hogy
ir_írt;.rrri;"a számu állomás adatainak figyelembevétetévelés
számának
adatok
a
kiindulási
romlik
hogyan
pontossága
llr, eL(írejeLzések
:
l
vitatlrat
okb
tijbbféle
de
elegáns,
igen
a,
eLiátás
Ez
r;siil<lrcnl sével.
hogy
fiigg,
att
ís
kin-renetele
rrr irrrlcnckelijtt ''moclellfiigg '', azaz a kisérlet
használtak'
modellt
e\{|rejelz'
rrril.ycn
Ví:gezeLiilarraiskikelltérniink,hogyegy-egyállomásháI zaL,,j
az
hogy
l
is,
att
hanem
r;liglt,, tlcmc sak az állomások siiriiségétt fiigg,
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B. ábra
60-fokos rombuszos háL zat
Ha az adott teriilet, amelyen optimális hál' zatot kell elhelyezni nem
lromogén, a helyzet gy keresen megváItozik. Ilyenkor pl. ugy szoktak el_
iítrnÍ, hogy a viszonylag egységes részieriileteket kiilcinválasztják, és ezekre kiilijn-k|ilcin határozzák meg az állomások sziikséges számát és legcél_
szertibb elrendezését. (Hegyvidékeken pl. 500 m-es magasságkiil nbségen-

liílnt' szintvonalakkal elválasztott 'tcivezeteketl' képezneJ<, és az állorruís-konliguráci t ugy tervezik meg, hogy minden ijvezetbe megfelel számu állorrrás jusson. Hasonl a belyzet a engerparti ijvezetekben stb.).
Befejezésiil emlithet , hogy a korszeri.i gyakorlatban az lloptimális
l't:dés'l megoldására nem egvetlen állomástipust és méréstechnikátvesznek
Í'igyelembe, hanem kiitonbcjz rendszerek (szinoptikus alapállomások, autorrrata áliomások, radarállomások, repiil gépek, miiholdak stb.) un. t'optillrÍlis kever kéf' igyekeznek et állitani. Errnek céLja az, hogy a kiilcinféle
l.cclrrliká.k és informáci *tipusok gazdaságosan és szakmai szempontb l eliíllvaiscn cg(lszits k ki egymást.

l.4.

giai f állomások fclszcrclése,
nyilvántanása és fcladark rc

l.] A mcteorol

A hazai meteorol giai szolgáltatísok szempontjrib l a legfontosabb informáci forrást a fijtdlelszini szinoptikus észleléseket ránk n! v gz f állomások jetentik. Ezek egyuttal a fijldíclszini lrál zat legkonrplexebb tcv -
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A meteorol giai f áttomásokat átl:rlírban a beltcriiletekt t tívcllabb, a
városok, itl. tetepiitések kiits ijvezet ben, gy:rl<rarr reptilijtcrcI< nrellctt létÉsitik. A megtigyetések zavartalansígít az írllorrr:is li rnyczct rc vol)atkoz épitésikorlátozások bizlosilják. A Íijldszintes ;-rllonrísépi'ilclhcz rctrdszerin! kb. 400-négysz g lnyi bekeritett teriitet tartoz.ik. IJzen beltil kap
hetyet a szabad fetítlitásu miiszerck ellrelyez s re sz.olgílti szabvlinyos
mi.iszerkcrt (9. ábra).'
Ai áltorÍiásépi.iletben a kiivetkcz helyis gek szokísosak: sztel szolla,
íllomásvezetÍíszobája, piheníí,f z.iífiitke, lrrosd , ralrtír és aggrei]íitorkamra. Az szlel szobában tatáthat a l<ett s barom ler (két db egylornra
barométer erymás'meltett), a barográf, az épiilet tctcj re (oszlo1.rra) szerelt szélmérmiiszer regisztrá[ - és kijclzií r szc, az Ultl{-rlir.liri ad vevií, a telefon, a tcleprinter, az adatolr átszírnitírsílroz s l<tilrlllisílroz
sziikséges'scgédle!ek, asztali számol g p, ir<ig p' l< zik nyvek stlr.
A miiszerkertben két hiím r ház áll. Az egyikben talállratri n l gh m rséklet és légnedvess g méréséreszolgál szíraz-nedves híín1ln{gli
valamint a maximum- és minimumh m r . A
"ll@cgy lrajszálas ncdves(termogrríf)' légnedvess gir (higrogr:tf)' valamint
gmér
s
(higromé!er) helyezkedik cl.
A 9. íbrínlíthat szabvínyos nriiszcrkcrt 5. jclz' sii sugÍrrz:isrnér(í
átlványín a narrf nytartarnm ríí$cliográ.t) Ós csctlt:g cgy srrglirz':isirír (1liranográÍ) kap hetyet.

A 9. íbríulfeltiintctett s a

2@
3@

- áltvány a pÍlot-léggiJmbijssz lmér seklrcz,
- autontatikus.tclhííalapmérii,ilt. fcllriíatapir ,
- autonratilrus títírstívolságnrrií, ilt. lÍtlistÍvolsIgir
- zuznraramér (esetteg rcgisztríl(r) bcrerrclezC's,
- spcciátis párolgásnléríj liírtlak.
- evapoiranspironr tcrck,
- talajnrintavcvíj bcrendez sck'

.
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a m szerkert vázlata meteoÍot giai

í altomasokon

1. h mértihiíz, vaslépcsti 6. íelszini és mélységi
2. csapadékmérti
talaih mér k
3. csapx! kir
7. Wild_Íéleszélzászl
4. párolgásmér kád
8. íelh Íényszr
5. sugárzásmér állvány 9. rad-min. h mér6

fcnticl< sorÍrrr ki-iliin cnrlitc[t bcrcrrdczÓ-

seken és miiszcreken t'ulmen en a szabvÍnyos ttriiszcrl<crt tcriilctcn liivlil'
az adot! állomás progranrjrit t ti.iggcíen kiitijní te egycb [clszcrcI sclr is tchets geselt. Ilyenek pl. a l<ijvetkeziík:

ffia

9. ábra

Meteorol giai fííállomások szabványos miiszerkertje

- csapadékllintavev berenrlezések,
- leveg mintavevíí berendezéselq
- analitikai mérlcg,
- szárit' szekrény,
- szÍeriksz goniom tJer,
- villámszámIál ,

-

ionszonda (ionoszf

ra-vizsgál

.

berenclezés),

,
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vagy Angstriinr pirlreliorn ter a llgkijri
homályossíg meghatírozására,
Dobson-féle spektrofotonr ter a teljes zontartalom nleghatírrozí-

- votzitípubu napfotomét r,
-

síra,

- aeroszol-mirrtaveviík'
- sz nc|íoxicl nleghatározírsára szolgál automatikus
- ki.ilijnfétc egy b teveg kémiai' eszktjzijk stb.

gírzanalizátor,

Ar állornások'azonositása s nyilvírntartása
A meteorol giai íllomások mcgfigyel si adatainak s jelentéseirlek
asználásához elengccllrctetlen l fontos, lrogy az egycs íllomások megrat an azonosithat k tegyenek s a hclyiikre, valamint a liiirnyezetiikre
alkoz a<latokr t rrregfelelÍi nyilvíultartás k sztitjiin. Áz íllomás-rryilvínrís a kijvetkeziíkre terjed ki:
- nemzetkijzi azorrositísi szím (ha van ityen)'
- Íiitdrajzi koordináták (fok, prcrc),
_ nemzeti nyitvántartási szám,
- ki5zigazgatísi kijrzel és vizgyiijt nregjetijlése,
- tengerszint feletti magassíg (sziiks g saerint kiiliin megadva az
állomís magassáF'íhoz k pesl xz eg}'es miiszerek nragasságát)'

- rrrin sités, íllomístipus, feladatok teirísa,
- a kijrnyczet- s a miiszerfelszerelés teirása, a
-

nrijszerek elhelye-

zésérevonxtkoz adatokkal (f ény képf e tv étele kkel)'
az iizemeltetííés elleniírz st gyakorl intéznr ny neve,
az adatok tárolási helyc, m dja, hozzáÍ rhet sége,
az állirmás tijrténel nek leirísa a mi.ikijd sre vorlatkoz itl pontokl<al s egy b kijzl sekket egYfitt.

A fclsorolt a<latok kijziit kettií igényel magyarázatoh az írllomások
remzctl<ijzi az.onosit szánra' és az un. ncmzeti nyilvíntartási szám.

Ncmzetkijzi azonosit számot csak a nemzetk zi adatcscr ben részt
állomások kapnak. Ezek a szfunok ijtiegyiiek: az elsií k t
szímjegy az rrn. "\ij:.glg"ám'l (orszígjelz szím), a kijvetkczij hárotn
szánljegy pedig az
"!b-á'jgfd-grí-tt. A kijrzetszámok kiosztásít a
'n. Láthat
l0. ábra lnutatja be.
, hogy a magyar szinoptikus állomások ki5r-

vev szinoptikus
zetszánla:12.

A lrazal szinoptikus Íllomások áttomrísjetzííszámai: ??0 és 999 kijzé
esnelc pl. Miskolc 1repiiliítér) nemzetltizi'azonosi! sziíma 12 772, Bp.
Pestt rinc 12 843 és Bék scsabáé i2 992.
Az íttomások t'nemzeti nyilvántartási száma'| mint neve is sejte ti'
belÍijtcli célokat szotgát. rirre vonatkoz an egyet re nincs nenrzetkijzi elii_
irás, vagy ajántás. Ii.lagyarorsz.ágon az sszes nreleorol giai íllomírsa
koordiníta-mezííkszerint kap nyilvíntartási szímot. Ez az rt c lszerii,
mert aZ állornássz:im kiizetit leg az állomás hcly t is megadja.
3í;

10. ábra
ncmze tl<ijzi kiosztása

A ''kijrzetszíunol(t
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Esztctlsi s adattovíbbitísipr'ograrn
A trrcLcorol giai írllomásclk fcladata cIsiísorban az. clíjirt o1rcrativ
;yctési progrirtn pot1tos v grcll:rjtírsa. A liííllolnlistrl<otr 1ll. r:inl<í:nt
rck nregfiryel scket s az czcl<r t sz lír l(idolt jc[cnl scl<ct Utllt rír:[onon vary tclcprintcren tovlibbitjírI< a btrdapcsti rrrcte orol giaÍ hirntba. Ez tijbb munkafázist jclenL nrirrderlclicliítt a vizulilisatr Ószlcl[
iszerckr l lcolvasott nyers adatol<at napl zzÍrk. IizuLírr ví'grchajtj lik a
ges átszámitásokat (el állitjírk a II' szint adatol<at), r'rrikijzbcrr, s
n'a<]atelten rzist is v gezncl(. V giil az aclatok'at ko<iotjál< és ijssze:l< a továbbitand idíjjárási tíviratokat.

Á nriilrold ,"rlyasikjírnalr az Egycnlitíí sikjával
bczárt szijge az un.
". I( L speciírlis csct r"rít"cg"",-.
1' ha a nriihold pál.yasikja nrirrcllr i pÚrIuson írtltalad,
s az. ligycnlitií
silijával gO()*os sz gct
u.:j c?, az un. ',|loláris pírlya,t escte;
s
2' ha a nri'iholrl ':Í.
.pírlyasikja az Iigycnlittí "lr.rnq""'i.l"";;;"'az ut'l.
''cgvcnlitiíi pÍlya'l csctc
(]_L- :]:rl).
''!n.!g!]]li"i

kVá2ipoláris pálya
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Áz iirbírzisu alrcndszcr ''iir-sz.cgtncns !'' allrtl[ír nrctcortrl gilri rrrii_
t csoportba sor<lllrat l<: a I<v:iziJlolÍros 1llily l<orr l<cr'Íngií, ('s a
l inl<rorr pílyárr l<c ringíi nri.iholdak csoportj íil-l.r. lj l< t rrrijlrolcl-Lipus atlagyrnást kicg szitil<. A kijzvc|lcri rrr rí:si [clll(llltol( IrrcIlc[L nrinrll<Út Irrii-

rI< l<

-ti1lus all<alrnas adatgyiijtíí,adaI_tctdolgoz(l
lis

írra.
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aclatt"ov;ibbiI

funl<cirjl<

A nriilroldak páIyán rnaradáslit az biztositja, ha a l<cring si scllcssílgcrííÓppn cgycnsulyt tart a rÜ[(l tÜIncgvotrzál. Ebbrjl kiivctlczil<, hogy a nriiltolclak l<cring si itlcjc rs a mijholdr ntagassírga kijlcscjnijsen nrcglratílrozzítlt cgynrírst. AIirr i alacsonyirbb
[ya, arrrrál gyorsxl)l] l<cring src van szijli'sí:g' tclrítL nIllrlil rijvidcbb a
rg si idíí.A piilya azonban rrcm lclret al<lirnrilycn ilIacsol)y, l]]ert a
jr siiriibb r Legeibcn a kclctl<cztí surl dísi litj rijvir]iti a rrliilrtlltl lctLnrírt. Ii5l ves iizcnrrc lÓ. 500 ltm-cs plilyamagassígnÍrl lclret szírnri;zárnraz,3 ccntrifrrFírlis

c
]

t,z

uÚ
egyonlitÖi geosu inkron
pálya

Á
ns''

*íW_l
\'',/rv
Y

k.

',Űr-szcgme

I

n,,0

ME TEOSAT

Áz ijrbázisu alrenclszer k t Íií''szegmensre'' tagoltxlÍlc az un. Iliirtlcnsre|| s a ''fijlcli szeÍTmensre''. Az clíjbbihez a meteorol giai rniilr, az ut bbih<lz a tijl<li irányitti-, vcv - s [elclolgoz.ír íllonrások tar-
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A fijltlbázisu meÍl[iÍryel alrcnclszer aciataihoz a liiilijnf lc (gcoszinl<s kvázipolíros) nreteorot giai rrri.iholdak igen fontos l<icg sz.itííinfor)l(at nyujtanak. Ezek jelcnt s gc fol<ozatosan nií, l<iil nijsk p1xn az
,i kijrzctck s n-rírs, nclrczcn rlrcglttizclitllct r giíll< l gtcr ncl< rrrcg[isc ter n, anrclycl<lrez a ftildtclsz.innck Icgalírbb 'L/54d r szc sorolha_
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11. ábra
t spcciírlis nriiholdpátya

Az iirbírzÍsu nrctcorolírgÍai alrcn.lszcrben
minclk t spcciális miiholclpálya Íontos szercpct játsz.ili Á Iegáltatfuosabban
hasznátt meLorol giai
ntiiholdal<

ug-\'anis l]1a v.ag, ''l_<v
.zitlolárisl' |etyrr., kcrirrgáíttna1lszinkrclt'ttI
nriilrclldirl<, vag1' 1rcdig ''.qtlv"ulltííiÉ,t:,í'
rt.i'ga'l*o'i),,.,ffituna.,,.u.

t ti1lus sajátos ctffiia..t*ráa"rr*'"r.,
Ós rncgfit1ycl scili cgynrást l<icg szitik'

]\Iindl<

cl

a) KvízinolÍris páI'ván

kc

sajítos rlr résfclaclatolrat lílt

ringíínriiIrolclak

A '' l<r'áz'ipolíris lrílY:r'I kiÍcjez.cs
"ntajclnem,' polfu.is pályÍt jclent.
rtcs ltcz nazzui<
l,o6r nrit cr:tiirrk,,valfldi políris pálvfu1,,.
"ffi gia
Áz. cLfugacIo|t !crnrinol
sz.er.itrt valcx-li 11911r.is pályáknak azokat
ncvcz:iik, anlc lyelmcli.',pálya.sii<j a't
nragírban Íoglalja a ]i ld forgásUcngc
Iy(lt' Áz ilycn pírlyán keringií o,tit,ot,toIi
-i.'ocn l<cring s alkal'mával áthaladnak a Fcjld Inirrr-llr t p iusa Íiilcitt.
I\Icg
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A pírlyasik abszolut koordirrírla-rendsZ rhcz viszor rtL állítsírt etvit sz g segits gével adltatjult meg. A viszonyitírs ctsyik alapjául cél,cn kináIkozil< a Fijld egycnlÍtiíj nek sil<ja, amcly az abszolut lioordircndszerhez k pcst It zclit lcg vÍrltozatlan. Á másilr aiap lchct 1l1.
ávoli csillag irfulya.
A pályasiknak az Bgyenlitií sikjával bczárt szijg t ''i.rrklináci nal{'
zuk, Ezt a szijget a l<e leti irán'y Íet t nr rj lr. (Igy behít a polírris
ld1lírlya sikjírnal< inklinÍrci ja: i = 90o; ar. IigycnliLíírc crrrcl't rrtcriílc:z k 1xst 10o-lra! kclet fcl hajl 1;íl.l'rrsili csctt:bcn: i = tlU"; 10()_l(al
rt Ícli hajt(l pírtyasil< csct n 1rcdig: i = 1o0o.)
A nrásilr sztJg,. anrelyet cgy csillagiránylroz k 1rst nr rlre! rrl<, bctgcs, vagyis a val Cli poláris páIyák sikja az Egyenlit sikjíra nrer -

Ícild pá i ya

a míjholcl pályasikja

\

(d.

cÍrcl napsz.inl<ron_Dál.YÍna{'

A l*í',ip.'r,.i" '

ncvczziik.

N rniiholcl pl. kll. 85B linr nlagassígu Ós Ít9oinI<lináciírju pályín ke ríngvc, 102 1;crccnli nt' licriili ,n)cH a Fi-iltle t, s
tigycnlitií tijl t't ,s7.ak fcl lraladva, mindig LMf' 15ll-l<or, d l fclc lra,a pedig LM'l' 03t1-l<or lralad Ít.
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a

rn hold pályasikjának
clíordulán
{naponta kb. l íok)

hátrál

;en bÍrrmeIy irárryban írllhat.

A fizika tiirv nyei szerint minden kering vagy forg rendszcr mcg'
r Íorgási, ill. kcring si sikjít, lracsak valamely l<iilsií er annak
'álLoztatírsára ncnl l< nyszcriti. Esctiinldrerr ez azL jclerrti, hogy a popátyíra bocsított nriiholdak pírlyasikja is változatlan nrarad vnlanrcly
jn kiviili (abszolut) koordináta-rcndszcrlrez l< 1rcst.
Maga a Fijld azorrban forog, s cz rt a Íijlcli l<oordiní[a-rcnclsz.crl-rcz
st a rnijlrolcl pátyasikja fokozatosan clÍordul s ''csillagnaponl< nlJl
ira 56 1rrccnlr nl) cgy-cgy tcljcs ktjriilfordulást v gcz.
Ila lllost rrrinclczt pl. egy Iig.ycniítíítrrctlt n [clwííporrton szentl Ijiik,
etyi irl(ílrcn rcgiszlráIjuk a polírris 1lírlyírn l<ering nrtilroltl írtirlraladírazt tatíljuk,. lrogy czclr az iitllaladíSol< Irirponta lrll. ,i trcrcccl clíjlll_l
tlicztlcl< bc (12. álrra) . .liz, rrriut tudjuI<. ebbírl crccl, lrogy a l''ijlrl ttcttlf<lrog' lranctrt l<crirrgíí trroz.gírst is v(lgcz a Nap l<i)riii, itrrritrcl< l<ijvct_ll.lctr a Nap dclcliscÍ a csillagicliílri]z l<í:pcst tri}l)onta,1 !)cfcct k snci<.
iIa azt irliarjrrlr cI rrri, lrtlgy a nttilrolr-l írLlrallrtllisai hcIyi iclcíbcn nrintlgyattai<lt<lr t rtÓrrjcncl<, al<l<or a rritiho[r11;írlya látsz llt1;os ciforcluIírsírt
'nta.l l)crcccI k slcltcurijrrl< l<cll. l)zt pl. tlÍjy rhe|jiil( cl, lrl lt nli-ir' v n az
1rítya siI<jírt az inlrlinítci szijg nclr nrcglclcIíi rn dositírsa
o-l<al cl[ol'clitjrrli a
.otut l.c,o..liníl.,r rc,',.Ls".cr'I'c". k 1rcst lral)oIll"lt l<b. ]
l[orglisíval cllr:rrt Lcs iríurybarl. Áz ilvcn llttilrolrl tttítL ttcttt valílcli 1lo; 1lílyínl<cring, cz rt ltasztrírljul< a " Iivízilrtllít'is IlÍl)'a'l (rrrajtltlcni 1lo_
; 1lírlya) liifcjcz st.
lla a nriiholcl a 1;ijld fclszinc Iijlittt l(l). U00-lir00 littt rttagrsart lic, itl<lror 1)0o hclyctt l<b. 100()-ra iillitott irrlrl irrlitliílvlrl a lriví.nt tra1li 1olílyasil<cltordulás cl id zheL(i. Az ilyen lvítzipolÍris rrrtiholclpítyíil
rucly mctcorol giai szcmpontb i a lcgcl nyijscbbncli [cliirtlhc[ - rrl'ct-

konstans,

l(v írz i jltl

Á lrvíz.ipoiáris

rrc1 iriliat]L

íii, ir

r

is',.' JÍ.',u"'l-l'l."gr ád

lrt oz gírs a

rrrLilrclitlali cgyrrrísL lrtivctíííi[lralacli1sai a Ii.C;lcl fcisz.ittlIílclnal< cl, Ús 1ll. az clííbbnrírr cnrliLctI na1lrntihotcl, arltc11, az l)gyerr1it(í Íi)lii[L cgyszcr pl. Dntcbb

ncltc'z, li[!1lcst nytrl]at

sziirlir'on 'I'mos-N

t ír

tclc

i<cjvctl<cz.ií aIl'.lonrrrlal l<b.

25 lrcrsszttsági tot,tát

-

1ru.
27'Í5 lrrrr-l-cl) nyLl!]atal)bra fog íitlialltlni.
Nyilvl-inval , lrogy a 1lír[yaÍorcltrllis nr rt l<c (vagyis az
lul" ,,1;áIyatlÜvclurrcrry'') sszlrangban van a lrcr.ittgílsi iclíívcl.'rigy rloo
t.r-'.' ,r-ragos",ig-

barr lrcrirlgií ivlizipolíris l)ilI)szililiron rrltilrolcl csctÚbcn
1ll. a l<cring si iclií
115 1lct'c, ltz. cltltcz Llrrttlz.tl 1líL[yattiivclurrílrry
1-rcclig 2Í) ltosszusligi Iolt.
N1cgjc11yzclrclíí,Ircrgy a l<vliz.ipo[írris nrijlrolc]ak' llclncsal(
l<iizvctlcniii
lrlagttI< alatt l<c1rcscl< ttti't'í,sc:l<cL ví:p1czni, ltanctlt
1rl. az. l5()() trtlt Iltagassí-

gu 1lí[yíurltcrirrgíírrrtilloltl rllrlitlrrrcLcl-ci lrorizorrttrjl-lr<lrizontig
LcrjcilíísÍvot
ILrtltlll< lctapt)glrhlj (.lZaZ't[c[cclrlr''). Iiz' anrryit jclr.':nt,
nogy a) cgylriást l<;vctíí1líilyílrs:-iv.ini a 1l(llusclli tctÚ lralaclva, rliivclivií ,',' .ia,l.bcn
ítfcaik cgytrríst. I(csltcrr'ycbb tírt<-rsz.i)ggcl nri.iliiitlií nriilrolclaknál clij{ordulha[,
hogy aZ
alacsclrryabb si', lcssí:gclv:rr r sclrct lragyltal<.

Á1

Á láthat f ny tartom/myában ttirt rríi rnegfigycl st a na1lsrrgírzí's
visszavcríí{ se !csr'i lchet vé: a fclhiíl< atbed ja (visszavcr lrcg:ssége)
u11y:rnis íltallil;arr nlag:rsabb, ttrittI ir szírr;rzíijl<lcl< rjs ccánok . (IIasonl k p1rcn magas a h fclszinck s sivatagos tcrlilctcl< albcd ja.)

'zÍz

](cztlctberr e c lra tclcviziils l<anrcrírt hasznírltal<: a pál,yín haladrj
;rrtihrlltl Ilrcglratiir'clzott iclíjkijzi;rlkc'nt cllyan fc[vcLclol<et l< szil,ctt, anrclyel<

,r\

cgycrrk nt kb. 1-1 o rrrillitj l<nr'nagysligtr tcriilr:tct Íctltck [e. Az egymlis
trtíuti kÓpe k stir'tis g t ugy lrat.Íroztiil< nleg, hc;gy a k 1rck bizonyos m rt kig
ítÍcdjk crymásl. Ugyancsal< gondollal< arra is, lrogy az egynrlis utfuii pílyÍkon k sziilt szotnsz rlos fclv(:tcl-sorol< liiizijt't is lcgyen átÍecl s. Igy a
Íclv tclclÖíílut<ilag k nnycrl lehctcLt nagyobll tcriiletrc vonatkoz mozaik-

cletcktor
1. kozepcs energiáiu prolon és elektron detektor 2' Nap'érzékel
0' na'
rrrÜszer''platíornr
5'
lapok
3. tchctctlens gi mérciegys g 4' árnyékolo
eqyséU B. nagy lel_
szonctázÓ
7.
iztratoszfcra
tcr
gr; ;gY'i.r'ránrásr] radiom
egvség 10'

szondázo
bonrásr] inÍraviiros szondázo cgvsÓ0 9' mikrohullárnu
l2' UHF adatgYliit
antenna
S'sávu
kJ'suqárzo
Íáklyaaclo'vezérl anlenna 1 1.
antcnt]a l5. rakÓta lrajtomti
14.
S.sávr'i
o,.,,orin,
VHF
13.
,',eal.timcj,
antenllJ
(2) lB' naptelep i9' na1ltelc1l lraj'
16. hidrazin tartálY (2) t7. nit'ogcn lartiilY

tmri20.korsuqárzoStávÚantc.nrra2l.llciszab
'-

or.ol.ro szerc|uÓny 23' nagyenergiá] proton

^

lyozozsaluk(12)22.Ftjld
és a'r szecske dctektor

13. ábra
l]ltos-N kvízipolírisrníihold nrir bcrcnclcz sci

M r si t)roEral)l:
Á kvírzipoláris nriiholtlalt

]ramot vÓgzik:

(]-L--{lr1.aj általában

a

ktjvctk<jztí nrér si

jaa
-Kí'trekfelv telc:Anrettorol(lgiaimiiholrJaklegfontosabbfunkci
itt. n fcitcltctszinr'íjl visszavcr(ídíí,
í!iÉ Í.ffit"É_I,2a fcthtízctriji,
Tffiro sugírzásol< Iciil nbs g nck ÓrzÓkel s{rvcI 1iirL rrhct, al<íLr a lír[i Í nv sávjában' alrár ptJig az inÍravijrtjs sugÍrrzásolr sírvjírban'

k pekct ijsszcíllitani (14. íbra).
Ujabban rnind a láthat . nrind 1rcdig az infrav rijs tart'omírnyban az
urt. lllctapogatásos'l (scanning) technikát alkalmazzírk. IJnnek alapja ep3l
sugárzásm rií ieleszk p (távcsíj), amely cgyszerre csal< cg szcn kis ftittli
bcriilclet l< ps lábri. l|a ez a bcleszkcrp fiiggélycscn lefcl n z, al<kor a
nlijlrol<l pírlyája mcnt n egy l<csl<cny sívbat'r tud cgy l'l<ílpcsikoL'' felvcnni.
Ill vísz.ont a l,cicszk p a nrijlrolclpályára nrcríilcgcsctr forog, ill. ingázik,
a miihold si.irii, l<crcsztirfuryu saivol<kal v gig tud scpcrni egr rneglehctiisen
sz lcs tar'torrrányt.
A tcgkisebb leriiletclem, amcly az igy l< sziil k pen m g megkiilijn:
iltjztcthct, a nrl-ihol<j k pÍeiveviíegys g nek "[elbont l< pess Í:c". Ezt a
mi.j]rolcl alaLti polltra vona!l(oz Írn.szoktÍll( nrcgadni (cgyébkéntott a lcgjtlbb).
A liitlrat f Iry s1lcltlrírlis sliv'iÍrlllrn ((), 5-0,9 pnr kiiz.iiLt) í's az irrf ravijr'tis
slivl.laIt (1(),5-l2,5rrrrn ltiizÜtt) ririikijdií ratlitrrrícrcrclrl<cI un. "It z.c1És,t u,s
''nagy fclbontísu'' 'li pclrct íllitanaI< elíí1rnctcorol giai Iniilrolduli esetírbcn
''kiJzcpcs'' ÍclborrtlisnaI< 4lart, ''rtagy'' fc[bontásnalt pdÍg 1 lnn [clel nrcg).
Iiz.el<ct a li pcl<ct r:lsíísot'ban n Ilagytcrsí:gii tcllríírcndszcrcl< írtLcliirlt'jsc c ljrib l k(:.sz,itili, cnrcllctt uzonl)nr) a bclvizck tis t h<ital<ar ki!crjccl slnck,
a tcllgeri j g nroz.gírsainal<' tovíllbírn glcccscrcl< nrozgísainal< rtregfigyclíl-

s rc is has z.nír[j lilt.
- Vcrtil<lilis szonclliz'írs: Dgycs

kvíLzipolírris nriilroldal< 19?2 ta olyan
radionr tcrclrl<cl vannak Íclszct'clvc, all]clycl( a szí:nrlioxitl is a v.!1g[íz n -

hlinyirr[ravriisclnyclsisívjírban,vltlaIlrittto,@""
viz.g,íiz rríllrínyrnil<rohu[lárnu sírvjírbarr dolgozrrali, s olyan nrí:r(lscltcI l<í'1rcscl< v gczrri, arrlclycl<bííl az un. !'irtvcrz'i s cliiiríssal'' a Irt}rn rs klct ver'
til<ílis profitjnit nlcg Icllct lratírroz'ni. (A tn&lszcr' l nycgc az' hogy a trtiilrolcl pl. a sz- ntjioxiti 15 rrrrlr kijriili e lrryclcsi sávjliban rr ltírry (pt. t) sz.c[clttiv csatornliban rn ri áz. altrtr<]l icrI)ott sugalrzís intcnzitírsírt.iVtivcl a
sz tttlioxid l<cverí'si arírrya a lrotrtoszf rírban lrijzcl viiltozatlan, cz.í:rt a
sz rr<lioxitl-korrccntrítci vcrLil<ílis cscil<l<ctr sc t l gsi.ir s g vír[ttrzlisávaI
ar'lirryos' II:t cÍjy tdott rí:l,cg sttgírrzli.sÍrt vizsgíljul<, irZt tapils7.titljuk, lro11y

az cÍjycs clnycI

si

Csat'ornál(balr ta1rasztalI intcnzitítsol< closzlírsa jcllcrrrz.

l,)

az adott r tcB lIrr rs Í<let re. Másr szrijl a t glrtir
ktit(jnbtizií rrragassígu
rétcgci l<iiliinbijz s riis gijl< nliatt clt r i-isszinÜenzitással
sugároznak. A
nrcgolclancl szállrillísi Ictaclat abba)l íll, ltogy
l<iilijn Icll választani a l<iiIi-irrbtjzií r tcgcl<b

l szírIrraz s'rcl<trumoI<at.'' iirre

lclretiíségct

nyujt az,
hogy egy-cgy r tcg suglirzírsi spcl<trunrárralr
nrcglratírozott alaltja van, tcliít ha a 7 csatornát, j t vírlaszt,ot|uk nrcg, akkor p spektrumolcrt
cgynrásr l sorban lctcjthcLjiil<. s ví'gtil'' ttibbf le egy b szírmitás
(mo<lcll-profilolcl<al valrj cgybevetés stb.) ut:'ul rnegkaphatjui
a l gk r vertil!ális híímrs ki':'
!:!i:;l]:|ofiliiínak..lil]'itotq l<i;zcliteset os.

nrcrji-ikaszondízáshclynurallto.l.].c-Gziniio*l.'.ffi*irsotreti
'ir'."i.
';',iiffi';fuaj5
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jl a statika

alapegyenlet nck felhasználásíival kiszil. ..hatjuk a fiig-

légnyomási rlrofilt is.

Kjzvetlcn tlreal-timert atlatsz.olgíltatírs a fi-ilrli írllornásolt szímírra:

miihol<iak folyanratosan sugározzák

a 136-137 ntegalrerzes

arra, hc lr pÍelveviíbercnclezésciltkel viszonylag nagy teriiletet
A Grrincai-ij}liil Íijlijtt Lebegií n{ETLoSA'r nriihold pl. m g Eur
jclent s
ii-nilud;a t'el<irrlerri (1{]' ítbra).
get ad

fedjcncl<.

pa

"e""7I

sávbatt,

un. ''S-sávban'l (1691-1095 MlIz_cn) az el bb crrrlitctt rncgfigyel -

a lristrgárzásolmt az p1len íthalad lvízi1:olíris
l vii tijldi állonrásolt azotural vcrrrli [r'rdjírlr. Á
s felbontásu kÓpek továbbitása az un. 4!T (auLonlatic picture
'ission) techníka utjárr t rt nil<, a nagyfelbontítstt l< pelt továbbitísa
rz un. IIRPT (lrigh resotution picture [ratrsurissiorr) t'eclrnika utján.
'tel re ma már a világnak szinte minden nrcteorol giai szolgírlaLa
el berendez sscl rendelkezil<. A vcrtil<ális szondírzás adatait a
lirect sounding broacicast) rendszerben tovíbbitjík.I] teclrnilrák i -'
az, hogy a miihold az infornrácirjkat a mérésselegyidcjiileg kisugáA nriihotd pá'lyaadatairril a felbocsát orsz:ig tÍrviratbarr rlcsiti a
:ol giaÍ szolgálatol<at. Azok a lopott adatol<b l ld tucljáI( színritani,
r miilrolclak mil<or vonulnak át a sajít vcvíjállornás vÓt'eli kiirzet rr,
m <lon pontosan: fel lchct lc sziitni az aclatok v tel re.
- ,AalatEytijt s: A gtobális megfigycl rendszer [ijlr]bázisu alrcndszen'tiHol.r"t r'iányos aciatgyi.ijt furrl<ci<ikkal is scgitik. A lwázÍpolírris
Jak pt. kivál an allralmasal< az olyan mér platÍormolr aclatainal< gyiijaIrrelyek a lrelyzetiil<ct változtatjÍlt, dc sajít pozici jul<at netn k ' rz
l<elrri (ilyenck pl. n ''sodr rl b jálc', az ''usz l gg rnb l{l
:clrn nycit. Ezcl<ct

. radi -hat sugaríban

rsz irrlcotr rniiholclak

stabii (íllanclri, rrj cncrgiabc[cl(l"'cLí'st
g nytííitclrctctlerrs gi pírtyiii azok, nnrelycI< esct l;ctl n l;iild tijnrcgsa s a lceringr3sb íI szírmaz ccntrifugílis erií ppcn cgyerrsulyt t'art
íssal. trz rL az alacsonyabb pályáltorr rnozgti rrriilrolclal<nal< gyorsabban
:cringenitik, nrert obt a l;ijl(l kinregvot'tzlisa críjsebb. Á lrcringisi 1xiragassíiBának ntjvct s vel a stabil l<e ring s szijgscbcss gc cgyr:c csiil<A Fijtd felszinétijt ldJ. 35 300 I<m nragassrigbarr az egyensulyi sziigseg p1rcn lrzonos a [ijlcl fol:gásínali sziigscbess g vcl. Llbb l ktjvctlrchogy ha az Egyerrlit sikjá'ban ilycn magassírgu stabil pírlyíralíirrek
;y-miiholclat, az írllancl an annalr a l< pzeletbcli sugitrrralr'':r nrcnt tr fog
rri, anrely a F.iild kiiz pporrtj:ib l kiirrdutva az trgyentitíj aclott pontjÍt
ei lit, vagyis c ponL fetct| nrajd íllancl an tcbcgrri tátsz,ilr. t)ppcn
az ilyer.r iireszl<rjztjket "geoszinl<ron rniiholclal<nalct (vagy ncbezcbbcn
: lhe tií sz tival'' ge os tacionárius m iiltolclal<rrali' ) ncvc zz ijlt.
A geoszinltron rlriilroldak a tnctcorol giai nregfigvel sclt rctlclsz'crí:lrcn
<ivLil fontos szcrcpct jítsz.anal<. Irijlcltijt val(l nagv tÍrvolsírgtrlt l(:lrctijscI\1int rlrírr lírttuk, :r rrrtilroltlirl<

Á MBTEosAT

16. írbra
geoszinl<ron Iniilrolcl ''képfed si'' és ''távkijzlésÍt

z

nája

Dzcn az ábríur k t Z na láthal' : az, amelyen beltil a jelzett miihold
lrasználhat Íelhííl<1rclrct fud l< szi|eni s az, amelyen beliil t'ávktjzlési funk-

ci

l<at tud ellátni. Áttalánosságban megírllapithat lrogy a gcoszinkron
mii,
holdnli az :rlalluli icv f ldi vctiilcti ponl l< riil r<u. ro ioruia;zi
Íoknak
ntegÍclcliísugaru litjrtjn beliil lr 1lcse lt j nrirr s gii lr pe k szolgáltatására.
Ez- rt elvilcg 4 geoszinlrron nriihold nrár ijsszcfiigg en tudja ierlni
egyenlitííi s tr<i1;usi ovczelEL, sííta nr rs l."l[ v;clcnt s r s'z .t is. Aazgyalrorl:ttbarr viszottt a r'etrdszcr' lclrctiisílgcincl< nlcgfclcl kilrasználásíhoz
5 gcoszittlu'cltr nriilrold szi.ilr^s gcs, IncrL a fed si !criilc!elr csal< igy alkotnalt
szÓles Ós j(ll sszcfi-iggíí sírvot (17. állra).
A gcosz.inltron nriilrolrlali nr r]I'.si programja a l<ijvctkezií:

..-_I(ílpck fclví;k:lc: A gcoszinliron nr lrolclalc r.rn. 'Ispin,/scan,I rar]iomél,erchlicl v:rrurah lclszcrcrvc. iizcrr ugy miir<tirJnck, hogy az cg sz szcrkezeL
a radiom ücr L;ivcsiiví:vcl cgviilt lirirbcn Íorog a Fijld tcngctyÓvcl párbuzanros tcngcly l(irlil, ug5'analrltor' a tírvcs{íszijgÍllírsa az Egycnlit
.it.jfl'o,
ltépest mindcn l<<jrijtforclulásnírl l p sszerticn víltozik. Ily ni
clon a képeIcnlek Ietapogatása itt is sorosan tiir[í:nil<, s ha a szcrlre zet pl. percenként
100 fordulatot t'esz, lÜ. 20-30 1nrc alalt cll< sziil a 1o. ábrán b;muhtott,
47

un.

lrnt

:'képfed

. rtrára'|

vonatl(oz teljes felv tet.

E k pk fclbontísa a lát-

sírvban 1,0-2' 5 krn, az infravtjrijs sávban pcdíg 5-7

tipusírt l fiiggtícn.

o
o

ro

o
r

a

o
N

-o
q
.(f

q)

o

0)

o
d

-o.'a{

o

fiN
o!

!E
o-

j.6

9E

."1

a oE
k!c

",lÉF
4i

UJ

o
7

l- .cd
HÉ

]lo
li it
:oÉ

o
(t

*N
.AA
h00

ao
obo
q
oro
\o
N
q

oo
N---ra

3
b'u

"

o
ro
q

\o

ob

z

aE

o

!!

o
n

.N

<

ln|llroltl

- Adattovíbbitás: A gcoszinlcon nliiholdak nYers llregfigyclési adatait
a nagy ada|k'nlcg nliatt csak nagyki pit sii, speciálisan felszcrclt f ldi állomásol< l<ílpcsel< venni. Ezcn tulmeniícn az adatoli felrJolgozásához nagyÜeljesibn nyii szírmitílg pck is sziiks 11csek, ui. alrlroz, hogy a k pelemekbiíl rtclmcs s használlrat k pr:k álljanak elíj, t nuskiegyenlit korrekci knt l<ell v grehajtani, a l(irlcl<re a fiildrajzi iioordiní''ál< háI6zat6t rá kell
vinni, ki'ilijnbiizií lrivágatoknal< megfelclií lr(rpforrnátumokat kell el áttitani'
czekct feliratoznÍ I(elI stb. Ez rt ez.cl;ct a mi.jholdal<at nagyteljesitrnényii
fedí,lzcti színrit g(:pel<l<cI szerelik Írll' amelyek képesclr sz adatok un'
''elíífciclolgozísít''elv gcz.ni. Dnnet( kiivctl<czt bcn az cgyszerii felhaszníl li (ui. azoli, alilÜrek nincs kiil|inlcgcs vcv állomása), a miiholdak ''S-sírvban'' (vagyis 1G91 M[Iz frelwencián) liisugárzott ''elíjfeldolgozotu' anal g
I( padatait a 16. íb.]"ítnbr"nrutott ''tírvl<iizl si z nán'I belí.it kijzvetlenijl vehetili a szoMsos Ap'r-l'ormítumban, viszonylag egyszerli berendez seldrel is
(czcl< az un. l|\\/]iI'ÁX' adírsol<).
' Ugyarrez-L az adattovábbitási m rlszert fclhasználják ugy'is, hogy a
nagyol:b nemzetlicizi (viIág- s regionílis) Ir zpontoldran kidolgozott analizise ket és el rejelz si térl(Ópekct a geoszinlcon nliiholdak veszil( s ÁPTforrn ír turrrol<ban lrisugározzák a kiselrb felhasztrírl Crl< s z ílm ára.
s: Á gcoszinltrcln rnijholdal< Lermlszcücscn arrA is l<ivÍrm ríí- d adatgytjjt platforn]ol( (automata állomások, b jálq usz ballonok, ki.ittjnf te állomásol<, haj li, rcpiilíjg pcl< stb.) adatait vcgy It és||itrelézzl(' a lrijetiilt adatÍeldolI att

-

^C]:1tgyiijt Iiogy lcíjliinbijzíífiildÍclszini
aIl<aIrnasal<,

goz r kiizpontol< számára.

1.4.2.2

(n

o

km, a

nr ny

,,F ldi

Áz

szegmens"

i-irlláz-isu alrcnclszer' rrriiholdjainaIt miil<ijd

(felbocsÍrL

r s irányit

nrásol<, kijltjnbijzíj szintii

cgtisziti. lci. Iiz.clr f bb

faj

s t sold le fijldi lÓtcsit-

állomírsol<, nagy lii;zponti adatfeldolgoz állo-

felhasznál .állomások stlr.) ijsszefiiggíírendszere
títi az. alÍrbbial<:

a) A miiholdakat iiz.cmellctií országok l<ijzponti állonrásai

Áz az. or'sz.íg, vagy aZ a nemzetliijzi szcrvczct, amely metcorol giai
miiholdakat iizenrelte t, un. k zponti állomást is tart fenn, amely elleníírzi
s vez rli a nriilrold miikrjdÓs t, pontosan bem ri annak pályáját és clsií4leges feldolgozás céljáb l veszÍ a miihold sszes mér si adatát. Ez az
adatoltl|lehir'ásával'l t rt nik. vagyis oly m&Jon, hogy amikor a miihold a
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cnti áltonrás kijzclírben lratad íL,az állornÍs lrivrijclc'sugírroz lri, lrtrrclyrrtasitja a miiholdlt az adatol( leadására'
Áz ii;*en lÍjz1xlrrti lillotttlis;tlliirc,z tartoz atlatJcldolp1o;l11 liiiz1lonltili Irri.ise rcnill<ir,iil kotrr1llcx. ltt tijrt niÍ< pt. a ly:tzirdg:is nriilroltlal< vcrtiszontl:iz.ísaitrali lri rt' l<clí:se a tnír elrrIitctt ''inverzií's'' eljír'Írssal'
ilgzik cl tovírLlbli a tcngcrlclsziri lríílntir'sí:lrlt:tcll< itdatailrali L'i'szlet'cs ltict s t, a suEárz,ási cgJensul_v tlr r sej'trck clcrrrz sí:L stl_r'
A lwá"ipoTiliín'iil'ot,.la|r vcrliliÍrtis szorrcláz' sai lclrct v tcszilt az.L,
napj íb:rn lt !szc r, tcriitetileg mcgkrhc tíjscrr sÜrtlrr (30-G0 lurr -r:rrliíln!),
csct'rnr r sel<ct v gczzetrel<. Jir.llr a szon<]ítzírsol< azonbatr a Íclhiízct'
cllcIlnncli
pontban
sikercsch.
fclv
tcli
; jelenlctc miau. ncm nrinclcn
íittalíbanbiz[osillrnt ' lrogy a I\{eÜecrrolrigilri Viliig1szol1iÍlat *(laL1(i;vc_
rrycineli nregtclelii siirÜs gi'i szotldázásol< rrcnt]clkez src írlljanal<.
A lwlizipotiris lrri,ih<rl<lalr nlcgfigyclí:scinr:l< l<iilíinlc1;cs vonlisa, lro11y a
rsz dos nl r scl< ncnr cgyitlcji'icli' h:rncn] cgvtn íshoz t<í:1rcst a trrtilrtll'Irlozgiisírnali nrcgIclciiicrr itlííbcncIttllíxltrali. r--zér't 1rl. a ltriilrrrlclas
rlízíisok |'Ircrtl-s;zitrr'l[rt!l<tts'r (trcttt eilyit|cjii) arllltcllrat sztrlgíltlrLrl:rli' liz'
.sí'gcss rctrc, j'ogy a-íJborol<]gi:ri ctiírcjctz s<:l< nriivclr:tciL lrlcgclííz'(i
,,aJat asszinriliiciírs'' tr:ctrnilrírlrat a nliiholrl-irrIornrlicid,lr saj'ÍlossÍgiririal<
Igy sziilettcl< Ir)cg aztrasi:iul<rolt" aclatnl; r'rn.
".f"f;"il-tou;frfrf";f""szcl<.
l rlyc11í:vr-litrrenzÍ s asqzirrlilíciíljÍnal{'l<i'ilijrrféIctrríxlszcrci, anrclycli

;fficlirrcliLjírl<nszárrli[rigr3lcllaZcl(ír..:jclzíí
.:ll prograrrrjá| í:s abba pl. írz eln-rtllt 12 ítr'a adatai[

íolyarrra[osan tápa
emil<or
l)ro[:ranl a Itríyrí:s id(í1lont'lr bc: nrinden adatot p1lcn nl<l<or,
g'31r
nrirrlr:1ry ''[clg ngyiiIitclrít
A
szírntit
'i nregÍe letííirliílÓpcsiíhi;z, él'.

r kiizclnrult n(laLait.

A gcoszinkron miilrolclak' mint lnír lírttul<, 20-30 Jrrccnl< rrt l< szjLccgy;gy nagyt rs gii felvÓ!clt. Áz c91'111i1g trLíuli fclv(lLclclrbííl' tlrcg;fclr:lrct lcvczct-rri. A tclhiiLi1ltrsoli (:s; [cllr(irrrllgas"í.1n.ii""nr.sLÓIadartrliaL
lrijiijrr-liii[i-in Lijbb rriai1assígi szint sz'í'lnrcalapjírr
li incgttiitijnbijztcl' sc
a trítpusi iivczctbcn fotttos.
ltijlijnijsen
Ez
is meglratítrozlraLrj.

- VtIF r

(rl<

vcvííírll<xnísa i

Árr-rint az ''i'it-szQgnretrs;l' lcirása lia1lcsírn lír[ttrli, :r lriiliirr[í:lc tlriilrrll*
ír[t.alírllan Íct vanrralt szcrclvc arra, hot:]' c11yszr:rli csz,liiizijlrlicl vclx'tíj

.rrrÍciílt sugítrozzarlal< lri. ]iz.clr tttlnlcnijcn c[l}'cs ntctcorolírgini nri-ih<lli.ívlttizl si frtrrlici lira is l< .Jrcscli, 1ll. vctrni trrdjírli a kiiliirrlult: l'r:ll;ziIii
íi1llatÍor.nrol< (b(1iírli, :'iutcrtrtata-írllottrásolr Sll). ) adllL'li[. Iiz.cl< siZcrinI
a viszonylag cgyszcr.i.i f ldi bcrcrrclezí:scii. arrrelyekkci bárnrclv (ttrtirrlr iinlill felbocsátásÍrt,11l nctrr fo11laliio:l.'3) orsz.lig tlreit:trrcllr1r1;ilri szcii11:ircnr]ellrczhe|' lz lrlírbbílotcgírriáiiba soiollrat li:

B

130-133 NIIIi: l<ijzijtti frclrvencia intcr_valvcr'íí-s k 1lriigzitíí llcr'crlrlcz. scl< csali
]yllng!:frt5_11!!f9li!ll]! adatirirrak v lcl rc alk:rlnrasal<. Velictijl< veliil< pL. n
137 lvtllz I(il'lili [r'clivcttcilil,'on ItllYattratosan .su11ítrzoll All't k pck, anlclyclict:r líltll:rt s a:,, irtÍra.liirijs slivlllrrr cgyarítrt 2-,l ltrtr [clbontáss:rl, az
utr. ''lcllr1ltli;at (sc.trlnillll) railiotrr Lcrclr'' ÍrlIitanal<,clíj. lJzcrr trtlnreniícn a
rrriilrtllcl llclyz.ctjclr: srr: szolgíl trn.''!í].'\]Jr:t9<J! lrel<vcttciíjíLn (13ti.77,
vaíly l:i?.14 NIllz-n) líz.isnrodulÍciílvaIlcatlot't vcrLil<lilis szondázírsi a(lat()l(
vctcl rc is lclrcl. srig val.
}11111|la11

tlolg<lz.r lriiliirrt

Ic cgyr;z.crii

-

lwlizi1ltllír'is

nriiholttal<r(ll

-s.j1y]:i''r--11l1!<r-lÚ-ysJ-9L!!.11rr't99]i: ^
jclcl< [or'rl:ÍjÍbar'r susz.lir'ttlazír rla1;y[clllrlntírsu (llltll''l') l< 1rl< s tligit:itis
glirzott vcrtil<Írlis szorrdÍzírsi aclatok vÓtcl re, tovírbbír a geoszinkron miilrolrlal< liItal strglirzol.t liiiliinÍ 'tc arr:rlri11- í:s tli1JitÍrlis iIrfor'nrír<:iill< vi'tcl['rc

spcc ilil is fcjlcli vcv iííltottr ítsoI< s ztilc gc se l<.
r\zol< lr fiilcli álIorrrísol<, atrrcIycli az. 1(i91 .0 NlIIz-cs f rclwctlcilts;-rvlllrlt stl1';lirz,trtt arralíli4 \\/lil.'^_\ nclitLrll< vtitcIt':rc allrltllnlrsal<, cgyuttaI l<['|x:scl<

az ).$97.5 Nlltz-crl stlgírzrltL arra[ri11
írutolrr atilius ''

l<cjvc

l<Úgll<

v tctt r'c is, fcll vc, Irogy van
l k pr gzitií bercndez sijl<

tíí'-atrtcrrnítj ul< rr nrcglc lc

(!!._í,b11). ]jzek, blir viszonylag iiiilts gcs bcrcttclcz scl(, a tegt(jbb orlig nlc tcorolírgini s z.<l[gírlaLa sz liItt lir'a lrozzlil rhe !{jl<.
r\ gc<lszinkr<ln trrijlroltlalr l6!l It'ItIz-crl' v:lgy 1c9.l.5 NlIlz-cn sugár'zotl. tligitlilis adatainak'v tcl rc rnírr lrijl(-inijscn l<ijltscgcs s l<omplc.r bct'tltltlcz('st:l< szijlisflgcscl<: ' 1l! ' l-l-rrr lcrn l rr:rgyobl) lit|ll ríiii parill)ola anl!nlra, szlitrril'<-lg(lp, igcn nag1'l'clbontiisu l< priigzit,íístb. ]izcl<licl a [elszcrct sekliel csali rrÓhlirry l<iv Lelcs ii[lomlis rcndclltczil<.

sz

- u.ll.pBqlgcr-E]g!!iiltli nr

ríílntfrrrrrrol<:

llzck

l<iiltjnt

lc

auLonrnti-

[í'lartttltrlat'ilnls tlszliiizijlt' :ttticlycl< lriil'tinI'i:lc lr:gl< ri-liiirnycz.cti
ltdlttoli '' itr sitlt'' (ltcl1't'p,'' t r't rrií) tttr-:rÓs; re sz.olgítlnalr, s adxtail 'lt a
l<trs vlt11y

nrtilrolclali utjírr klr'libbitjírI< a rrrc11[etcIií liiizporrtol< szíurrílra. ill kijdési el-

vtil<

ve:

. felhasz.nírl

'íli!lorriÍsolr:

alapjrirr czclict

-

az

cszl,.ilz.iil<ct l< t. csoportba

soroljuk, mcgkiilijnbijztct-

sajÍrt lllÓrijprogranr ala1rjliu' trrcgltatítrtlzott
rn rííplatforrrtol<at, íls
az tlll. 'I lclrivlr:rtíÍt nrí:rííplatforrnoliat.

id kijzijnk nt

sugírrz(r

Az czclr ÍrItaI lraszrlÍlt [rr:lwctlcliik a.101 NIIlz, ldjriili sa'rvbirn vlrnnltlt. ljz.ctt
tr'rlrrrcniícrl cgycs rrrilrtí1llatJclrrrrol._ rltl. ttriaszto-szc-rIgírla|otl' is cllát'rral<'
v:t11vis cllv c cí]lr'i't fcnl]tartott c!;ator'lriin nllvrlIlrilag riasz.L jclcl<ct.slrgÍtr'rlz.-

trali l<i, hlr valelrrilyctr ntcLcorolílgiai pat.anrél"r:r (ill. szclscbcssÚg) Ór.tÓlc
rrrcghulad cgy bizonyr:s rrtcgha[ár'ozott l(i-Ísz b rt kct. !Iin<'lczek a fijldi rrrc-

r si funkci sz.cnrporlLj Írb<'tl vcrttnl< p1rcn a tijtrlblizisu lrlrcuclszcrlrcz UrrLoz.nal(, viszont az aclatgyiijl s rnrxlja kijvctl<ezt ben - Ltivl<ijzl' si szcIlrpr;ntbr3I - az tirbírz.isu alrcndszer tijlcli szcgmcns nek elenrci.
ríí1llalltlrnrolt a rrr

st

Az iirbírzi^'' aIrctr<]sz.cr Ícrrli liltcliint sc nagyon vázlatos Ós !eljcs
az rt sctlr lehc .'trcrt az itt tÍrgyalt t nralri.irijlr rrra a miiszaki mclcorolírgia lcgdinamikusabbalr ÍejttíJágát alkotjálq amelyen betiit a belyzet
trapr I-napra vliltozil<.
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A távktizl alaprcndszcr

A rrretcorol giai szolgálatok rrriikijd sénck alapja az ílranrii pontossággal nriil< dáí, j l szervczctt s vilrígrn relcldrcn tiil< letcsen egys ges szabályok szerint lebonyolitotl adatforgalom. IJnneh az adatforgalomnak nrind
nagyobb r sz t a nenrzeti s ncmzetkijzi nr retckbcn egyaránt impozáns
nretcorol giai távkijzlií ala1;rendszcr bonyolitja le.
I(czdctbcrr a rncgfigyelésclr ercc]nr nycit tartalrrraz 'tjelcntiílapolraf',
ill. ''fiizetekell| diplonráciai futárp lstírval, nrajd l s bb egyszerii postai
uton juttattílr eI az adatlcldolgozíst v gzií int zctckbc. Ily m don néha lrelekbe, síítlr napolrba is bclctclt, n'rirc cgy-cgy íllonrírshavi adatainal<
ijsszesitií jelcntÓsc nrcg rlczctt a rcndcItct s hclyére . Ez hosszu id n át
rneg is fclclt az glrajtati fcldolgozásolr s lrutatások kijvctelnr nycinck, síit
200 vvcl ezeI'tl', anriltor az cls ncrrrzc[lrijzi nre[corolírgiai lrál zatot a
'lSocictas Mctcorologica l>alatina'' r}lc!{szcrvcztJc, ígcrr nngy crcclménynck
szÍr.nritott nrár az is' lrogy cgyáttaifur sikcriilt' valamilyen nriikijd k pcs

adatgyiilt rendszcrL l trclrozni.
i(isíjbb, atrril<or ÍcIisnrcr[ÓI<, lrogy a kírt oltoz(l viharok, zivalarok
s fcllríjszakadíisolt vánclorolnalt, s gyakorta nagy teri.iletcken vonulnak át,
egyszcril-rerr az Ís fclnreriilt, Irogy olyan szolgírlatokat lrell szcrvezni, anretyclr Ídí'íbcntudnalr iiirt adni, ha pl. vilrar liiizeledik. Ii gondolat jcgyÓben
fcjl ]ajtt l(i a 1Í).sz. l<ijzc1; tíílaz un. ttid jílrísi tclegríÍia'',amcly egyuttal az idiijírás el rejclz s ncl< clijfutára is lctt (errííla 3.1.2.1. pont ad
biívcbb ítLcldnt st).
Áz l'idííjírrírst,clcgríÍia'' nrcgjelcn s vcI a nrc!corolc)giai adatgyiijtÓs
rcnclszcr ben I<cttiíssí:gkclct]<cz.ctt, arrrcly napjainlrig fcnnmaradt. Az ghajlati fcldolgozísolr s kuta|ásol< c ljaira szolgíl adatoka! kibbnyirc nra
is postai uton gyiijtik, az elíjrcjelz sclil<cI ka1lcsolatcls nijvekv adatigényt
viszont l<ijl ní Ie vezctÚlics is vczct li nÓllciili távl<ijzl si eszk<izcjkkcl cl gitilt ki' A fcjlií1és iríurya azonban l( lségtclentil az, lrogy a postai adiltgyijjt st' cgyre inkább lciszoritjÍlr a távlrcjzl si tcchnilrák. Iftizbcn az adatig ny s a lovábbilotL adaLol( nrctrnyis gc cgyarfurt rolramosan nrjvckszik.
Enncl< I<ijvetl<ezt bcn a mcleorolírgiai távkijzl s a nreLeorol gia cljcs o1tcratiy rcndszer n bcli.il az egyih lcg<linanrikusabban fcjtiil miiszald terijlctté váIt.
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