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Három év: 

•Oklahoma: 1999-2001 

•Alaszka: 2005-2007 
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Cornet et al. (2005) 

Remény:  ARM felhők 



Koren et al. 2007, GRL 

Probléma: 

• Több / vastagabb felhő: 3-D jobban növeli a fényességet 

• Még inkább túlbecsüljük az aeroszol-tartalmat 

• Úgy tűnhet: magas aeroszol tartalom segíti a felhők  

  képződését és fejlődését 



MODIS Terra fényesség  

2000-2007, Szeptember 14-29 



Wen et al. (2006) 
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Wen et al. (2007) 



Wen et al. (2006) 
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Wen et al. (2007) 



MODIS: 3-D jelenségek CALIPSO: nincs 3-D jelenség 



2008 Szept. 15-Okt. 14 

30°-60°, óceánok 

CALIPSO MODIS 



Textúra 

Kassianov and Ovtchinnikov (2008) 
Marshak et al. (2008) 

3-D módszerek 

R1, R2, R3, helyett 

R1/R2, R2/R3,  

 

Egyszerű analitikus modellek 

 

Óvatosság, szelektív adat-használat 



Három dimenziós jelenségek bonyodalmakat okoznak a 

visszavert napsugárzás értelmezésén alapuló műholdas  

felhő- és aeroszol-mérésekben (pl. részecskék száma és 

mérete).  

 

Óvatosságra van szükség, hogy e bonyodalmak ne torzítsák 

a felhők és az antropogén aeroszolok éghajlati hatásáról 

alkotott képünket. 

 

Többféle módszer is igéretesnek tűnik a problémák 

kezelésére, de 

még egyik sem alkalmas operatív használatra. 

 
 

 



•  Bevezetés:Felhők, aeroszolok, és műholdak 

•  3-D jelenségek felhő mérésekben 

•  3-D jelenségek aeroszol mérésekben 

•  Összefoglalás 
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1D relationship 



GOES-12, 2009. Nov. 11. 

Trenberth et al. (2009) 


