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Veszélyjelzési filozófia

Veszélyjelzési rendszerek

Veszélyességi fokozatok

OMSZ veszélyjelző rendszere
Két lépcsőben történik:
•Első lépcsőben készül egy, az adott napra, valamint a következő
napra szóló, szöveges és térképes formában is megjelenő előzetes
figyelmeztetés, amelyben a legvalószínűbb veszélyes időjárási
események várt térbeli és időbeli alakulásának leírását találhatjuk
meg.
• Második lépcsőben, amikor a veszélyjelző meteorológus (a
mérések, megfigyelések, modellek előrejelzései alapján)
meggyőződik arról, hogy az időjárási feltételek adottak az előzetes
figyelmeztetésben már jelzett veszélyes időjárási események
előfordulásához, akkor a bekövetkezés előtt általában 0,5-3
órával sor kerül a veszélyes időjárási eseményekre figyelmet felhívó,
térképes formában megjelenő riasztás kiadására. A veszélyes
időjárási esemény típusától, illetve az időjárási helyzettől függ, hogy
már közvetlenül a veszélyes időjárási esemény kialakulása előtt pár
órával, vagy éppen csak a veszélyes időjárási esemény
kialakulásának felismerésekor adható ki a riasztás.

Veszélyes időjárási események melyekre riasztást és előzetes
figyelmeztetést egyaránt adunk

Veszélyes időjárási események melyekre csak figyelmeztetést adunk

Riasztásokat, speciális
előrejelzéseinket kapják
• BM OKF
• ORFK
• OMIT
• OMSZ
• VITUKI
• ORIGO
• Budapesti Polgárőrség
Forrás: BM OKF Döntéstámogató Rendszer
• BKV
• FKF Rt.
• Magyar Rádió
Forrás: BM OKF Döntéstámogató Rendszer
• Egyéb szerződéses partnereink

okok, háttérfeltételek feltárása: nagyobb skálákat mutató globális NWP
veszélyes jelenségek „kitermelése” kisebb skálákon: nem-hidrosztatikus NWP
szinoptikus és mezo-α skála:
globális modellek

(ECMWF, GFS)
folyamatok megértése, veszélyes
időjárási jelenségek háttérfeltételei

Az elemző munka legnagyobb része
a globális modellek segítségével
történik.

lokális jelenségek:
korlátos tartományú modellek
(ALADIN, AROME, WRF)

Ezektől a modellektől várjuk:
domborzat hatásának jobb figyelembe vétele
mély-konvekció közvetlenebb leírása
realisztikusabb felhőzet és csapadék
jobb illeszkedés a valóságra az időtáv elején

…

„kismillió” származtatott paraméter

Az időjárás alakulásának folyamatos nyomon követése
Milyen az összhang az NWP előrejelzésekkel?
műhold, radar, villám, egyéb távérzékelési adatok
automata mérőállomások, vizuális észlelések, égbolt kamerák
10 percenkénti ECMWF hátterű analízis (konvektív paraméterekkel)
MEANDER analízis és előrejelzés (WRF háttér)

Mivel kezdi a szinoptikus a munkáját?
„képbekerülés” konceptuális modellekkel: időjárási folyamatok nagyvonalakban való elemzése

Már ennyi információból is lehet némi elképzelésünk
arról, hogy mire is lesz érdemes figyelni!

konvektív „hozzávalók” – Ingredient Based Method (IBM)
Mit fog kifőzni a légkör a rendelkezésre álló
nagyobb részt független „alapanyagokból”?
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Hol áll rendelkezésre leginkább az összes alapanyag?

=

szupercellás zivatar, a csapadék hűtő hatása miatti nagyobb széllökés potenciállal

Hol metszik a szükséges feltételek egymást legnagyobb valószínűséggel?
EPS alapú kockázati térképek megkonstruálása
nagy labilitás: Észak-Alföld

nagy szélnyírás: Északi-középhegység
Milyen figyelmeztetést adnánk ki
még nem-hidrosztatikus NWP modellek figyelembe vétele nélkül?

mélykonvekció
CAPE > 0 J/kg
CIN < 50-100 J/kg
depthEL-LCL > 2km
CPTP > 0
conprec > 0 mm
omega925-500 <0Pa/s (nyár)
omega925-700 <0Pa/s (tél)
RH850-500 > 45-60% (nyár)
RH1000-700 > 55-65% (tél)

villámtevékenység
TEL < -10--15C
CAPE-20-0C > 30-100 J/kg
TLCL> -10

nagyobb jégméret

felhőszakadás

gyenge szervezettség
„száraz-labilis”

gyenge szervezettség
„száraz-labilis”

CAPE > 1000-1500 J/kg
meanRH925-500 : 55-80%
TEL < -30,-40 C
CAPE-30--10C > 3-600 J/kg

TCW > 20-30 mm
CAPE > 300-800 J/kg
MeanWind06 < 5 m/s
meanRH925-500 > 55%

„telített-labilis”
TCW > 25-35 mm
CAPE > 100-400 J/kg
MeanWind06 < 5-8 m/s
meanRH925-500 > 75%

viharos kifutószél
gyenge szervezettség
„csapadék hűtőhatás”
CAPE > 300-800 J/kg
DCAPE > 200-600 J/kg
DTHETAE > 12-18 C
meanRH925-500 : 50-80%
T-Td > 10-15 C
kompozit: WMSI/MWPI

közepes szervezettség

CAPE > 500-1000 J/kg
meanRH925-500 : 50-90%
TEL < -30,-40 C
CAPE-30--10C > 2-500 J/kg

CAPE > 100-400 J/kg
meanRH925-500 > 60 %
MeanWind06 < 5-8 m/s

…valamivel gyengébb
küszöbértékek…

CAPE > 500-1000 J/kg
CAPE-30--10C > 2-300 J/kg

BunkersRight < 5-10 m/s
CAPE > 100-400 J/kg

kevésbé ismert környezeti
paraméterek
CAPE03 > ?
CIN < ?
Mean_Vorticity_1000-500hPa > ?
Mean_DIV_1000-500hPa > ?
LCL < ?

CAPE > 200-500 J/kg
wspeed700 > 15-20 m/s
WINDINF > 6-12 m/s

közepes szervezettség

szupercellás

nem-mezociklonális

gyenge szervezettség
„szél lekeveredés”

közepes szervezettség

szupercellás

tornádó

vonalas szerveződés
kompozit: DMGWIND >
0.5-1
…valamivel gyengébb
küszöbértékek…
szupercellás
CAPE > 100-400 J/kg
DCAPE > 100-300 J/kg
DTHETAE > 10-15 C

szupercellás
CAPE > 1500-2000 J/kg
Shear06 > 20-25 m/s
Shear01 > 8-12 m/s
SREH01 > 50-100
LCL < 1000-1500m
kompozit paraméter: STP

Nem-hidrosztatikus modellek használata
Általában nem helyre, időre pontosan kell értelmezni az eredményeket!

Milyen karakterisztikájú objektumokat szimulál a modell az adott országrészben és napszakban?
A folyamatok összetettsége miatt sok a hibalehetőség!
Elemző, feltáró munkára a napi gyakorlatban csak minimális idő áll rendelkezésre.

származtatott radarkép
(24 órás maximum)

•
•

maximális
vertikális feláramlás
(24 órás maximum)

csapadékösszeg
(24 órás)

ECMWF (det.+ EPS), GFS, ALADIN (det. + EPS)
nem-hidrosztatikus NWP eredmények

legerősebb széllökés
(24 órás maximum)

AROME
(ECMWF)
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére
2013.07.12. péntek éjfélig

WRF
(ECMWF)

Kezdetben elszórtan, a délutáni óráktól egyre inkább a Dunától
keletre és kisebb területen délnyugaton várható zivatarok
előfordulása, viharos szél (55-70 km/h) és intenzív csapadék
kíséretében. Főként az ország északkeleti harmadán, illetve kisebb
eséllyel délnyugaton a délutáni, esti órákban néhol heves zivatar
alakulhat ki, amelyet 90 km/h feletti szélroham, nagyméretű jég (> 2
cm) és felhőszakadás (> 30 mm) kísérhet.
Zivatarokra legtovább (előreláthatólag a ma éjféli, esetleg péntek
kora hajnali órákig) az ország északkeleti harmadában számíthatunk.
Pénteken délután, este északkeleten alakulhat ki néhol zivatar,
szélerősödés (50-70 km/h) és intenzív csapadék (10-25 mm)
kíséretében.
Készült: 2013.07.11. 09:45 HLT
Országos Meteorológiai Szolgálat

WRF
(GFS)

előzetes figyelmeztetés
megyei bontás (ma/holnap)
előny: könnyen kezelhető és terjeszthető információ
hátrány: végletes leegyszerűsítése az előrejelzésünknek

12:17 UTC

13:00 UTC

Tokaj környékén
~ 115 km/h-s
szélroham
viharkárok

MTI

Az összehasonlítás és a verifikáció finoman szólva sem triviális
AROME
(ECMWF)

WRF
(ECMWF)

WRF
(GFS)

Összegzett aznapi radarkép (maximális dBz értékek)

Amikor a légkör nagyon mást főzött ki, mint amit vártunk!
Az elmúlt 8 év legnagyobb buktái

… legközelebb ...
A szükséges feldolgozások komoly kapacitásokat igényelnek

IBM
EPS rendszer: hozzávalók együttes meglétének valószínűsége
nem-hidrosztatikus NWP
cellakövetés (~15-30 perces időelőny) a számítógépek dolga (MEANDER)
Ez lenne a hagyományos értelemben vett riasztás…
A jelenlegi rendszerben ennél hosszabb a megcélzott időelőny (~ 1 óra)

Amiben szükség lenne előrelépni:
Tréning-Tréning-Tréning ; előrejelző-veszélyjelző szimulátor
Háttér-feldolgozások, fejlesztéseket megalapozó kutatómunka
Hatékonyabb, főként grafikus felhasználói (média) produktumok kidolgozása

Köszönjük a figyelmet!

veszelyjelzes.met.hu

