
A Balaton párolgásszámítási 
vizsgálatai



Balaton párolgása



Balatonra eső csapadék



Elméleti alapok

• Penman egyenlet:
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• Priestley-Taylor: 
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• A súlyozásos módszer: 



A telítési páranyomásgörbe
meredeksége



A vizsgált rácspontok

A REMO 5.0 (háromszög) és a 
REMO 5.7 (kör) rácspontjai



Módszer

• A Penman és Priestley-Taylor egyenletet 
súlyozzuk súlyozzuk 

• A nettó sugárzás Morton WREVAP 
programjából származik

• Kalibráció időszaka: páros évek
• Verifikáció időszaka: páratlan évek
• A vizsgált rácspontokat egyforma súllyal 

vesszük figyelembe
• a1 és a2 nem lehet negatív
• A súlyokkal a jövőbeli párolgás már becsülhető



Balaton (REMO 5.0)

Kalibráció időszaka:
1960-2000 közötti páros 

évek

Verifikáció időszaka:
1960-2000 közötti 

páratlan évek



Balaton (REMO 5.0)

Kalibráció időszaka:
1960-2000 közötti páros 

évek

Verifikáció időszaka:
1960-2000 közötti 

páratlan évek



Balaton (REMO 5.7)

Kalibráció időszaka:
1951-2000 közötti páros évek

Verifikáció időszaka:
1951-2000 közötti páratlan évek



Nettó sugárzás
a tóra

Nettó sugárzás
a szárazföldre



Hőmérséklet

Szélsebesség



Jellemző rácspont



A különböző párolgások menete 
éves szinten a Balatonnál

Kalibráció id őszaka Verifikáció id őszakaKalibráció id őszaka Verifikáció id őszaka
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Jövőbeli párolgás



Múlt és jövőbeli adatok 
összehasonlítása



Összefoglalás

� α kalibrálása szükséges lenne� α kalibrálása szükséges lenne
� Balatonnak érezhető hőtárolási kapacitása van
� Penman párolgás szórása nem elhanyagolható
� További hibák: vízmérleg, nád
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