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Időjárási veszélyekre történő figyelmeztetés vs. riasztás

Időjárási 

figyelmeztető 

előrejelzés

Időjárási 

riasztás

Veszélyes időjárási jelenségek (felhasználó 

függően):

Heves zivatar, széllökés, ónos eső, hófúvás

Repülés: Jegesedés, turbulencia, szélnyírás, 

zivatar, rossz látási viszonyok

12-24 

órára 

előre

0.5-3 

órára 

előre

Dinamikus 

modellek

NOWCASTING

régiók

kistérségek
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„Lineáris” nowcasting

Lineáris rendszerek (MEANDER0):

T= -1

Idő

Időjárási paraméterek tere

T = 0 T=1 T=2 T=3

Nowcasting

Valódi légkör

T=0

T=-1

Lineáris extrapoláció
(„egyik végét fogjuk a botnak”)
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MEANDER csapadék rendszer-előrejelzás

Csapadék ultrarövidtávú

előrejelzése 
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MEANDER

Csapadék ultrarövidtávú

előrejelzése 
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MEANDER

Csapadék ultrarövidtávú

előrejelzése 
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MEANDER

Csapadék ultrarövidtávú

előrejelzése 
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A nowcasting rendszerek működési elve 2

Kétirányú csatolt rendszerek (MEANDER2):

Idő

Nowcasting

T=1

T=-1

Nudging időszak

WRF specifikus 

(FDDA)

T=0

Van numerikus modell,  

szoros kapcsolatban a 

nowcastinggal: nem 

hidrosztatikus WRF

Maximális előrejelzési idő: 4-6 óra

T= -1

Időjárási paraméterek tere

T = 0 T=1 T=2 T=3

Valódi légkör

Numerikus 

modell

Extrapoláció helyett

interpláció
(„mindkét végét fogjuk a 

botnak”)



Nudging eljárás a látens hő-

felszabadulásra

Beágyazott konvekció

Nedvességkonvergencia 

(melegfront)

Konvekció a front előtt

DT=

dT(száraz légkör) 

+ 

dt * dQ

dQ: látens hőfelszabadulás

a felhőképződés során

WRF modell Radarmérés

+dQ



Zivatarrendszer

Szupercellás konvekció

Nudging eljárás a látens hő-

felszabadulásra
WRF modell Radarmérés
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Lineáris és dinamikus 

nowcasting rendszer előnyei:

• A légköri folyamatok részletes, nagy 

felbontású leírása

• A légkör 3 dimenziós  analízise.

• Pontosabb és hosszabb távú 

előrejelzés (3-6 óra).

Lineáris és dinamikus nowcasting 

rendszer hátránya:

Rendkívül nagy számítási kapacitás 

igény

OMSZ nowcasting:

MEANDER rendszer 



Veszélyes ónos esős 

helyzet modellezése

Becslés a csapadék 

halmazállapotára a 

talajon

Az ónos esőt 

kiváltó inverziós 

rétegződés 

vertikális metszeten
ÓNOS 

ESŐFAGYOTT 

ESŐ
ESŐ,

HAVAS 

ESŐ

ESŐ,

HAVAS 

ESŐ

TÉLI helyzet



Jegesedés a felhőkben

Felhőelemek (színezés) és 

grapuel (vonalak) keverési 

aránya.

A 0 C-os izoterma 

világoskékkel.



Turbulens kinetikus

energia alakulása

hátoldali helyzetben

Csapadék 

okozta 

lekeveredésKisgépek

Drónok

Nagygépek fel és 

leszállása

2 km

Alacsony 

szintű 

turbulencia



Turbulens kinetikus energia alakulása sekély inverzió 
jelenlétében

Sekély köd a felszínen Felszakadozott, ill. 
megemelkedett köd

06 UTC 12 UTC

Kisgépek. Drónok Nagygépek fel és leszállása



A legproblémásabb 

esetek a nem rendezett 

zivatarok, ahol a cellák 

fejlődése meghaladhatja 

az áthelyeződés 

mértékét.











Érzékenység a szenzibilis- és látens 
hőáram arányának megváltozására

Nagy szenzibilis 
hőáram, kevés 

párolgás

Kis szenzibilis 
hőáram, nagy 

párolgás

Vitorlázó repülők



Termikek megjelenése 
500 m-es felbontáson

925 hPa szélmező és vertikális sebesség

Becsülhető: 
a termikek erőssége és térbeli elterjedése.
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Összefoglalás

A nowcasting rendszerek repülésmeteorológiai alkalmazása újabb 

perspektívákat jelent:

• a szignifikáns időjárási helyzetek felismerésében

• erősségük (veszélyességük) becslésében

• az automatikus ultrarövidtávú előrejelzésben

Az automatikus rendszer az érzékeny pontokon (pl. Liszt Ferenc 

repülőtér, repülős sportesemények) nem helyettesíti a szakembert!

A számítások kimenő paraméterei nem csak a szakembereknek 

szólnak, hanem közvetlenül a felhasználóknak: együttműködés, 

visszacsatolások szükségesek. 
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Köszönöm a figyelmet


