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1. Bevezetés

Az elmúlt évtizedben az )MSZ ftjldfelszíni megfigyelési rendszere

alapvető változáson
ment keresztül, amely lényegében korszerű, automatizált megfigyelési rendszerek és eszközök
bevezetését jelentette. Ez a vá|tozás stratégiai jellegűnek tekinthetö, hiszen a ftjldfelszíni
megfigyelési rendszer á|tal. szolgáltatott információk és adatok alapvető fontosságúak az OMSZ
által előállított produktumok dtjntő többségénél.Az eszközök technikai színvonala mindenképpen
képviseli a mai kor színvonalát a meteorológia és az általános méréstechnika teniletén' A korszeríi
szó jelentheti egy meglévő rendszer korszenisítését,más területeken viszont alapvetően új mérési
eljárások bevezetésétis.
Ezek a változások egyben azt is jelentik, hogy a múltban alapvetően az ész\elók áItaL
végzett megfigyeléseket, amelyek legtöbbször időben és térben pontszeninek tekinthetők.
felváldak az automata eszközök által végzett mérések'melyek már alkalmasak időben és térben
folyamatos mérések,megflgyelések végrehajtására' Természetesen ezen rendszerek üzemeltetése
új problémákat is felvet, hiszen az automata mérő- és megfigyelőrendszerek igen sokszor emberi
felügyelet nélkül működnek, igy az adatok folyamatos ellenőrzése, szűrése nélkülözhetetlen a
megbízható adatszo|gáltatáshoz; másrésá a bonyolultságuknál és összetettségüknél fogva az
alapvető üzemeltetési ismeretek sokszor komoly felkészültséget igényelnek.
Az elmúlt években nem történtek alapvető változások a megfigyelés terén, tovább haladurr}< a
megkezdett úton, tervünk az,hogy minél több korszeni eszköa tudjunk az e|őrejelzés szolgálatába
állítani. A bazai mérőrendszer bemutatása mellett kitérün'k a mért és a megfigyelt adatok
előrejelzésben való hasznosítási lehetőségeire, de ismertetjük a tervekben szereplő újabb
mérőeszközök, mint pl. a rvindprofiler szolgáltatta információ hasznosíthatósági 1ehetőségeit is.
A cikk első részében összefoglaljuk a megfigyelőhálózat főbb szegmenseit, majd az
idójárás előrejelzésben való alkalmazhatóságukat vázoljuk.
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Megfiryelési tevékenységaz Országos Meteorológiai SzolgáIatnál

Az előrejelzést

támog atő hazai megfigyelo hálózat állomásainak területi elhelyezked ése az

ábrán látható.

Földfelszíni hálózat: A Magyar Honvédségáltal üzemeltetett állomásokkal eg1ütt ?2 db MILOS
50.0 típpgúvei.s+!u szinop aglomqtq is !7.db QLC-50 klíma automata működik. Az automatizáIás
1993-ban kezdődött és 2000_re fejeződött be. Az automaták folyamatosan regisztrálják a légkör
rouu pí'u*étereit.A méréiiáááiokból 10 perces összeg, átlag, szélsőértékkeletkezik. Az adatokat
1-3 óránként gy jtjük. A 16 szinoptikus automata mellett észlel is dolgozik, aki rögzíti a vizuális
megfigyelések eredményét,felügyeli az adatgy jtést és helyi adatellen rzést végez. Az automata
hagyományos m szerekkel felszerelt klíma állomás is m ködik a több
állomások mellett
!2-_d:b:

Nagy József

és Nagy Zoltán:

Hazai mérésiadatok az előrejelzés szolgálatában

évtizedes hagyományoknak megfelel en, napjában négyszer észlelnek és naponta továbbítják az
adatokat. Közel 609-csepeqékmél-hellyel rendelkeaink, amelyek minden reggel 7-kor megmérik
a csapadék id tartamát és fajtáját. Havónta továbbítják az
a csapadék
adatokat.
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A magyarországi meteorológiai megfigyelhálőzat állomásainak területi elhelyezkedése.

A MILOS 500 és QLC-50 automata mérőállomásokon mért meteorológiai paramétereket,
valamint az egyes szenzorok esetében elvárható mérésipontosságol az l. táblázatban tüntettük fel.
A mérőhá|őzatből származő mérésieredmények megbíáatóságának, valamint a mérések
reprezentativitásának biztosítása érdekébenalapvető fontosságú a bálőzatban használatos
szenzorok rendszeres kalibrálása, a mérőhelyek rendszeres látogatása, valamint a mérési
eredmények folyamatos ellenőrzése.
A szokványos automata kiépítés(hőmérséklet, nedvesség, szélirány és sebesség, csapadék,
légnyomás) mellett speciális méréseketis végzünli: 17-hely-e1-fo|yik_ g!9_!{l9ug{r1zás-mé1és, 43]_lgpásunkon_UV-:R mé1é9,1-l állomáson teljes kö?ü-napiugarzás- és légoszlop össz-ózon
tartalom mérés,20 állomásurrlion regisztráljuk a környezeti gammadózis_teljesítmény értékeket és
egy helyen automata aeroszol mintavevőt üzemeltetünk. A kornyezetünket terhelő szennyező
anyagok mérését4 állomáson végezzük.
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Magaslégköri megfigyelés: Több éltizede üzemeltetünk két rádiósz ondáző állomást. A mérési
program és a technikai felszereltség többször változott, jelenleg a Vaisala DigiCora Mwl1 típusú
eszközével automatikusan szondázunk' Budapesten naponta kétszer, Szegeden egyszer bocsátunk
fel szondát, amely méri a tr@I$-\!-e.!9]' a'"n9d.v_99_sfge! és a &glyo_ryér!. Az eszköz
elmozdulásából, rádiónavigációs hálózatok segítségévelhatitrozzuk meg a szél irányát és
sebességét. A mérésiadatok 50 m-es felbontással állnak rendelkezésünkre a légkör 30. km-es
input adata
1i1qgébe.1, A numerikus modellek alapvetó
Radarhálózat: Az időjárási radarok operatív alka|mazása az idójarás megfigyelésében, a
veszélyjelzésekkiadásában több évtizedes múltra tekint vissza. Az OMSZ a 90-es évek eleje óta
automatizált radarokkal végzi a megfigyelést. A 9re$gq!b4rd--!a1\'45fa és a_}!yj1egyhá7a-N-ap\9r-_
mellett üzemelő radarok orosz gyártman1ú MRL-5 típu9úkét_hullámsávú berendezések. Az
automatizált mérésiprograry_.S-]-53-e.199nk9ilí ismétloait az időjárási helyzet fi'iggvényében.A
radar 2,56--]gp sugary mérésitartományában 2x2 km-es teniletelemre kapjuk meg a radar
reflektivitást. Ez egy pillanatnyi csapadékintenzitás, amelyből empirikusan megbecsülhető a
felszínre hullott csapadék mennyisége. A l5 perces intenzitásképekből országos méretű (go9$!9_
km) kompozitkép készül. Ez a mező más mezőkkel egyesítve jól haszrrálható a noívbásiiná
eljárásokban. A balatoni vihar-elorejelzés hosszú ideje használja a radaradatokat a zivatarfelhőt
kíséről'árható kifutószél erősségének meghatározásában.
Atudapesti radart 1999 év végénlecseréltük egy D9pRl9r, duál-polarizációs radarra. A
napkori radar cseréje folyámáibán van. Miután új technikai berendezésről van szó, célszeni bővebben ími róla. A Doppler-radar a csapadékot adó felhőrendszerekben a csapadékintenzitáson túl a
rendszerhez kapcsolódó áramlás sugárirányú összetevőjéről is információt szolgáltat. Segítségével
képet alkothatunk az idójárási frontokhoz, zivatarfelhőkhöz kötődő légáramlásokról. Ez a radar
elősegíti a légi közlekedésre veszélyes szélnyírások, erős leáramlások felismerését.Hatékonysága,
használhatósága jól mérhető a felszíni tereptárgyakról származő zavarő jelek kiszűrésébenis.
A Doppler-radar a visszavert jel fázisának változását hasznosída információhordozóként.
Ezért nagyon pontosan kell ismerni a kisugárzott impulzus frekvenciáját. Alapvető, hogy a fázisváItozásjól mérhető legyen. Miután a magnetron adócsör'tÍ Doppler-radar frekvenciája időről időre
kismértékben változik, megbízható áramlásinfonnáció max. 120 km-es méréstartományon belül
adható.

A

több J9 -l. áramlási sebesség pontos.mérésérea programozott impulzrrsismétlődési
frekvencia eltolást a|kalmazzák. A különbözó frekvenciákkal kibocsátott elektromágneses energia

Nary József

és Nagy

Zoltán: Hazai mérésiadatok azelőrejelzés szolgálatában

a felhő_ és csapadékelemek mozgása következtében eltérő faziseltolast szenved, ami alapjan a
radar jelfeldolgozó kárrya megbízható becslést adhat a"szé|mezöre. Sajnos a radarnyalábra
merőleges sebesség-6sszetevö közvetlenül nem mérhetö, de bizonyos fizikai közelítések alapjan a
kétdimenziós sebességvektorok meghátároáatók. ' Természetesen a mérésből száttmazó
bizonytalanságok akar hatványozottan jelenhetnek meg. Ezért-az idójrírási radarok há|őzatszerú
üzemeltetésének jelentősége a Doppler radarok terjedésével egyre nagyobb fontossággal bír.
A korszeni Doppler-radar nagy érzékenységelehetővé'teszi, hogy a tiszta légköri
inhomogenitásokat és turbulenciákat is felderíthessiik a törésmutató_változásokról származő

reflexiók révén.Igy a több magassági szögön végzett mérésekből meghatarozhatjuk a szélsebesség
magassági eloszlását is, kvázi windprofilerként használhatjuk radarunkat. A vertikális szélmező
időbeli vá|tozását a 2. ábra mutatja. A szélirany és sebesség ábrazolása az időjrírási térképeken
megszokot t ábr ázolásnak megfel elő.
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2. ábra. A Doppler-radarral mért vertikális szélprofil időbeli változása
Újdonságnak tekinthető a polarizációs radar. A csapadékelemekől történő visszaverődés
során változik a kisugárzott hullám po|arizáciőja a felhöt alkotó cseppek geometriai és fizikai
tulajdonságainak fiiggvényében. A változás ismeretében a cseppek átlagos méretére,a méret és az
alak jellemzőire, a részecskéktérbeli orientációjára, mindezek térbeli eloszlására, valamint a
részecskékhalmazállapotára lehet következtetni'
A budapesti radar 0.4, 0.8 és 2.0 ps impulzushosszúságúüzemmódban képes méréseket
végezni. Az automatizáli }eídszer 30, 60, l2o, 24O és 480 km sugaru körben végezhet
intenzitásméréseket, a szélméréstartományai 30, 60 és l20 km. Minden egyes elemi minta 5 ún.
momentumot tartalmaz.Ezek: a lonigálatlq1r é9 kgnigá!!inJ9ryi1ás' a szélsebesség, a szélspektrum
(ami a turbulenciara utal) és a reflektivitás kiilcjnbség duál-polarizáciős mérésalkalmávál'_-_
Megfelelő mérésieljáráiíái áintegy_z: szÁrmaztatott produktum állítható elő. Ezek kozé
tartozik a maximum intenzitás mező, adott réteg intenzitásmezeje, a felhőtető, a vertikálisan
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integrált víáartalom, ami egy becslés lehet a kihullható vízmennyiségre, a felhőzet alja, a
különböző időtartamra szóló csapadékösszegek, adott vízgyűjtő területre hullott csapadé_f; lerületi
átlaga. A szélinformációk közül megemlíthetö a radiális szélmező, a vertikális szélpr.ofil, a
különböző szélnyírások,csapadékobjektumok követése és ultrarövid távu előrejelzése.,.Több
paraméter kombinálásával riasáások képeáetők.
Számos vertikális profilt előállító eszkoz létezik a világban, amelyek a jövőben a megfigyelés jelentős meghatározói lehetnek. A jelenlegi fejlettségük, operatív alkalmaáatóságuk az egyes
mérendő elemek tekintetében meglehetősen eltérő szinten állnak. A profilmérők fo hirányossága,
vagy inkább sajátossága, hogy rendszerint csak valamelyik légállapot mérésérealkalmasak. A
Szolgálat a közeljövőben 2 szélmérőés egy hőmérsékleti profilmérő berendezést kívan üzembe
helyezni. A mérésielv a következő:

Windprofiler: olyan Doppler radar, amely a tér figzített irrinyaiba bocsát ki impulzusszeníen
elektromágneseS hullámokat. A légköri mikroturbulenciákról visszaverődő jelek fazisának
eltolódásából lehetséges a sugárirányu sebességkomponensek meghatározása, majd ezek a|apjin a
horizontális szélvektor előállítása a magasság ftggvényében. A fiiggőlegesen irányított
sugámyaláb használatáva| a vertikális sebesség komponens is mérhető, így tehát háromdimenziós

sebességvektor-méréstörténik a radar fölötti légtérben(fiiggőleges szélprofil).
A windprofilerek hatótávolsága (az a magasság, ameddig mérni képesek) alapvetően három
tényezőtől fiigg: (1) az alka|mazott frekvencia, (2) az impulzusban kisugárzott energia, (3) a légkör
aktuális visszaverő képessége.Az alacsonyabb frekvencia jobban visszaverődik (mert a félhullámhossz kazelebb van a milrroturbttlenciák karakteriszlikus méretéhez)ugyanakkor jobban
szóródik is, tehát nagyobb energiát kell kisugarozni. A mikroturbulenciák térben, időben változő
jelenléte miatt az aktuális hatótávolság tág határok között váltoáat.
A különböző igények kielégítésérea windprofilereknek alapvetően három frekvenciasávban működő típusát alka|mazzák: -50 MH4 -400 MHz, -l GHz. Az 50 MHz-esek néhányszor
10 kw impulzusteljesítménnyel 15-20 km magasságig mérnek, míg az 7 GHz-esek 0.5-3.5 kW-al
általában 2-5 km-ig. Az alacsonyabb frekvenciájúakhoz a sugámyalábok megfelelő összetartásának
szükségessége miatt meglehetősen nagy, több száz m'kiterjedésű, síkban kifektetett, fázisvezérelt
antennarácsot alkalmaznak. Emiatt, továbbá a magasabb szintű energiakibocsátás miaÍt, az
alacsony frekvenciájú windprofilerek jelentösen drágábbak a magas frekvenciájúaknál.
A szélprofil magasság szerinti felbontása a méréssorán alkalmazott ún. impulzushossz:tói
fi:gg, amely technikai jellemző tekintetében a felhasználó általában 3-4 gyárilag rögzített érték
közül választhat. Egy rövid, pl. 0.5 1s-os hossz 75 méteres felbontást, míg egy nagyobb, pl 2.5 1sos hossz 375 méteres felbontást tesz lehetővé' Minthog)' a kisugárzott energia az impulzushosszal
arányos, rövid impulzus alkalmazásakor a hatótávolság kisebb lesz, mint hosszú impulzus
esetében. További különbség adódik a minimális detektálási magasság tekintetében. Fizikai okok
miatt a lvindprofiler (földfelszín) fcilött legalább egy impulzushosszny'i rétegben nem lehet a
szélvektort meghatározni' Rövidebb impulzus használatával a felszínhez közelebb kapjuk az első
széladatot. Az említettek miatt a windprofilereket általában váltakozó, kettős üzemmódban (lolv
mode, high mode) használják a magasság szerinti mérésitartomány kiszéiesítésénekés a felbontás
optimalizálásának érdekében'
Érdekesnek tűrnhet a Doppler időjárási radarral történő szélprofil mérésnekés a
rvindprofilerrel való szélmérésnekaz összevetése' A windprofiler térben és időben összességében
mintegy háromszor-négyszer több széladatot szolgáltat - alapvetően a szélmérésrealkalmasabb
frekvencia használata miatt. A radar csapadékos helyzetben hatarozottan jobb, 6-8 km-ig is kiváló
minőségű adatokat szolgáltat bármely évszakban. Száraz időszakban a méréslimitált: nyáron 1 l,5 km_ig az esetek 80%-ában megfelelő adatokhoz jutunk, míg télen a leghidegebb hónapokban
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szinte nincs (,,szátraz') széladat. A radarral ellentétben a windproÍiler csapadékmentes
helyzetekben mutat jobb teljesítményt, a csapadék többé_kevésbé zavarja a szélmérést.'Réteges
szerkezetri felhőből hulló csapadék esetén még éppen elfogadható horizontális széladatot
nyerhetünk, míg gomolyos szerkezetű felhők esetén eITe nem nagyon van esély.
További különbség mutatkozik a radar és a profiler között a mérésiciklus idő tekintetében.
A radar egyetlen, 3-4 percig tartó mérésiciklussal (körkörös, térfogati mintavételezéssel) elegendó
információt $'Lljt a szélproÍilmeghatarozásőhoz,A windprofiler'esetében az elemi mintavételezési
ciklusidő szintén csak néhany perc' de a 3 - 5 db fixen iránltott sugárnyalábbal kevesebb hasmos
információ gÉjthető be, mint a radar esetében. A véletlen mérésihibák csökkentése érdekébena
rvindprofilemél több egymás utáni elemi mérésidőbeli átlagát képezik, továbbá konszenzus
módszenel hibaszűrést végeznek.
SODAR: lényegéttekintve hasonló elven működik, mint a windprofiler, csak nem elektromágne2kÍIz körüli akkusztikus hullámokat használ. Emiatt egyszeríibben kiviteleáető, mint
a windprofiler' Ugyanakkor hatótávolsága is kisebb, típustól fiiggően néhany száz métertő|
legföljebb 5 km-ig tart. Hátránya, hogy a nagyobb hatótávolságúak jelentős zajt okoznak, így
telepítésük, csak a lakott területeken kívül ajánlott. A SoDAR-ok jellemző alkalmazási területe:
erőmiivek, jelentős ipari létesítményekhelyi környezeti monitoring rendszerének alkotó eleme.
ses, hanem

Általános, szinoptikus léptékűmeteorológiai célúalkalmazásarólnincs tudomásunk.

RASS: (RAdioacustic Sounding System) működési elve az elektromágneses és az akkusztikus
hullámok kölcsönhatásán alapul, nevezetesen: az elektromágneses hullámok visszaverődnek a
hanghullrímok okozta légköri inhomogenitáson' A hanghullámok terjedési sebességének Doppler
elvii mérésealaoiiín a léskör virhúIis hőmérsékletének(!) vertikális orofilia kiszámítható. A
virtuális hőmérséklet a nyomás, a nedvesség és a hőmérséklet ftggvényébenmintegy 0 _ 3 "C-kal
magasabb a hőmérsékletnél.A virtuális hómérsékletet a hidrosztatikai egyenletbe helyettesítve, az
egyenletet a magasság szerint integrálva a légnyomás vertikális profiljához juthatunk. (Ezt a
módszert alkalmazzuk a rcidiószondázás során, pl. a főizobárszintek magasságának
meghatcirozására.) A vertikális felbontás megegyezik a windproÍiler már említett felbontásával.
A RASS, mint fedőnév mögött alapvetően két technikai megoldás húzódik meg. Az egyik
változatban a SoDAR, mint szélmérőalapeszköz kiegészül egy mikrohullámú adó_vevővel (két db
1.5 m átmérőjű antenna + elektronika). A másik változatban a windprofiler, mint szélmérő
alapeszköz kiegészül egy fiiggőleges irányú hangkibocsátó antennarendszerrel, amely rendszerint 4
db, 1 m átmérőjű parabola sugárzóból ál1. A kömyezetet érő zajterhelés csökkentésére a sugárzókat
1-2 m magas' 1 m átmérőjű árnyékoló henger veszi körül. A hangsugárzők az elektromágneses
antenna körül, néhány méter távolságra telepítendők. A végeredmény, azaz a virtuális hőmérsékleti
profil meghatározása, mindkét esetben elvileg ugyanaz. A gyakorlati hatékonyság, mérési
pontosság tekintetében az említett megoldások eltérő eredményt hozhatnak'
Villám_lokalizációs hálózat: a francia Dimension cég SAFIR rendszerének elemeiből áll. A
megfigyelési frekvencia a 108_1l8 MHz sáwartomány.A rendszer nagy érzékenységelehetővé
teszi a kis energiájú felhőn belüli villámok nagy távolságból történő megfigyelését is, ami mintegy
30_50 pelces időelőny biztosít az e|ső, földet elérő villámokhoz képest'
A villrímlások távoli megfigyelésére a villámkisülések által kibocsátott elektromágneses
sugárzás villamos és mágneses terének érzékeléseteremt lehetőséget, s megfelelő eszktjzök
segítségévela mért jelekből követkeáethetünk a villámlás helyére és alapvető paramétereire is
(ríram, időbeli lefolyás, polaritás, stb.).
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Az

érzékelőktelepítésihelyeivel szemben'támasztott szigoru követelmények (korlátozás
nélküli horizont, kis háttérzaj, folyamatosan rendelkezésre álló kommunikációs vonalak, enetgia,"
stb.) miatt az érzéke|ők antennái általában magas távközlési tornyok tetején kerültek elhelyezésre. i.:
A villám-lokalizációs hálózatok alapvetően kétfajta módszert alkalmaznak a Villám'
helyének meghatározására. Ezek az iránymérés, valamint az időkülönbség-mérés, de ezen
módszerek kombinációja is használható.
A SAFIR rendszer a helymeghatározást irányméréssel oldja meg, amely a szeÍEoÍegységheztartoző, egymáshozközelinégy,vagy nyolc dipólantennára beérkező elektromágneses hullámok közötti fáziseltolódáson alapul. Az interferometriai módszer kiegészítö elemek felhasználásával lehetővé teszi, hogy a kisülések horizontális irányszöge mellett a vertikális iranyszögét is
meghatározza, és ezáltal 3 dimenziós méréseketis lehetővé tesz. A villámnak a helyét több, Íöldrajzi|ag eltérő helyen lévő vevőegység irányegyenesének metszéspondaként hiiromszögeléssel
határoáaduk meg, amelyhez legalább három vevőegység szükséges. Növelve a vevőegységek
számát, pontosítható a villámok helyzetének meghatározása, igy az 5 érzékelővel rendelkező haza\
bá|őzat l-2 km pontossággal képes az ország teljes területén, valamint az azt körülvevő 50-100
km-es sávban a kisülések helyének meghatiírozására.
A következőkben felsorolunk néhányat a villám-loka|izáciőt felhasználó tevékenységek közül,
melyek mutatják, hogy a felhasználás lehetőségei igen szélesköniek.

o

o
.
o
.

meteorológia (ultrarövid távú előrejelzések, zivatar-előrejelzés és villámlás korai riasztás,
villámlási statisztikák, veszé|yeztetett területek)
i
vízgazdálkodás, hidrológia (intenzív csapadék előrejelzés, árvíz előrejelzés, nag1városi
v ízkeze|ő rendszerek működtetése)
elektromos hálózatok (energia kimaradások csökkentése, rendszerek aktív védelme,
karbantartási tevékeny ség szervezése, erőművek biztonsága stb.)
távkozlés, rádió, tv (adórendszerek védelme, karbantartás, stb.)
légi közlekedés (repülés biztonságának növelése, repülőtéri
kiszolgálás biztonsága, navigációs eszközök védelme)

ft'ldi tevékenységek, repülés

Műholdmegfigyelés: Pá|yára állították a Meteosat második generációs műholdcsalád első holdját'
amelytől sokan forradalmi változást viírnak a műholdmeteorológiai alkalmazásokban. A tervek
sokszínűek, és reményre adnak okot. Az új műhold 15 percenként 11 sávban mintavételez.
Az MSG műhold csatornái:

Csatoma hullámhossz(pm)

us
vts
IR
IR
IR
IR
IR
IR
wv

wv

0.56-0.71
0.74-0.88
1.50.1.78
3.48-4.36
8.30-9.10
9.38-9.94
11.0-13.0

t2.4-r4.4
5.35-7.15
6.85-7.8s

Ezen adatok felbontása a műhold alatti pontban: 3 km
0.5-0.9
HRV
A felbontása: 1 km
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Az

adatokból származtatható meteorológiai paraméterek meghatáÍozásara alkalmas
módszerek kidolgozására munkacsoportokat (SAF) hoáak létre. A.kidolgozott módszereket az
EUMETSAT tarsult tagság révéningyen megkapjuk. Az egyes SAF_ok a következő paramétereket
fogjak meghatarozni.

SAF
SAF
SAF
SAF
SAF
SAF

in support of Nowcasting and Very Short-range Forecasting
on Climate Monitoringon OCEAN and SEA ICE
on OZONE Iv{ONITORING
on GRAS METEOROLOGY

on LAND SURFACE ANALYSIS
for numerical weather prediction
SAF
The

felsorolt paraméterek közül, elsősorban a Nowcasting SAF által meghatiírozott meteorológiai
paramétereket kívánjuk felhasználni a mindennapi előrej elzés területén.

A

3. Megfigyelési adatok hasznosí tása azidőjárás előrejelzésben

pontosabb válasÍ tudnak adni, de feltehetően
mindenki találkozott már azza| a megközelítéssel, hogy a jelenlegi numerikus modellekkel közel
két hétre lehet az időjárást előrejelezni. A két hétnélhosszabb táwa szóló előrejelzés készítésében
egyre nagyobb szerepet kap a statisztika.
A numerikus időjárás előrejelzésnek két nagyobb kihívással kell megbirkóznia. Egyésú.a
jelenlegi időjárás legpontosabb képétkell megalkotni. Ebben az adatasszimilációs eljárások
segítenek. Cél a radar, windprofiler és más távérzékelésiadatok modellbe illesztése. Ezen
magaslégköri állomások 250-300 km-es
állomások egymástól mért távolsága kisebb
távolságánál. A teruleti eloszlásnál sokkal fontosabb az időbeli gyakoriság, a 15 percenként
rendelkezésre álló nedvesség és szél fiiggőleges eloszlása a légkör pillanatnyi állapotanak minél
tökéletesebb meghatározását teszi lehetővé. Ezá|tal javítható a rövidtávú és ultrarövid távú
előrejelzések beválása. A másik kihívás a nem hidrosaatikus modellfejlesztés, ami által a kisebb
méretskálán előforduló jelenségek is előrejelezhetővé válnak.
Befejezésül az alábbi táblázatban foglaltuk össze az egyes előrejelzési modellek
információigényét:

Az előrejelzéssel foglalkozó szakemberek

a

Szinop állomás
Klíma állomás
Maeasléeköri
Radar

Windprofiler
Villámloklizáeiő
Műhold

Közéotávrjr

Rövidtálu

Ultrarövidtávú

X
X
X

x
x

X

X

X

X
X
X

X
X

2. táb|ázat. Az egyes előrejelzési modellek információigénye.
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