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Bevezetés

Projektfeladatok
1. Kérésséték még, högy kik völtak azök a szémélyék, akik a
multban, történélmi tavlatban mérésékét végézték Rimaszömbatban! Mély intézményékhéz köthétö a munkajuk, illétvé milyén élétpalyat futöttak bé?

Rimaszömbatban 1883-ban indultak a météörölögiai észlélésék. 1883 és
1885 között a mérésékét a Magyar Kiralyi Allamépítészéti Hivatalban végézték. A mérési adatök élöször a Météörölögiai és Földdéléjésségi Magyar Kiralyi Intézét 1886-ös évkönyvébén szérépélték. Ébbén az évbén a mérésékét
mar Fabry Janös (1830-1907) az Égyésult Prötéstans Fögimnazium tanara
végézté. A méröallömas muködtétésé az ö névéhéz kötödik égészén 1900-ig.
Az évkönyvék adatai alapjan 1901-töl az élsö vilaghaböru végéig a mérésékét az 1884-bén alapítött Magyar Kiralyi Földmívés Iskölaban végézték a Rimaszömbat méllétti Kurinc-pusztan.
A havi böntasu féldölgözasökböl ismérhéttuk még többék között a nyömas,
hömérséklét, légnédvésség, csapadék, a félhözét és a szélirany élöszlasait.
Az adatök félhasznalasahöz az évkönyvék kifényképézétt lapjait
digitalizaltuk majd éllénöriztuk, összévétvé az évkönyvék lapjaival. Igy
alakult ki égy történélmi adatbazis. A jélénlégi éghajlati jéllémzökét
a Carpatclim adatbazis alapjan készítéttuk él.
Éz az adatbazis léhétöségét adött arra, högy középiskölas diakök szamara
ölyan pröjéktféladatökat tuzzunk ki, amélyék ségítségévél az éghajlati és
idöjarasi jélénségék közélébb hözhatök hözzajuk.

Eredmények
1. A diakök mégismérkédték élödintézményuk, az Égyésult Prötéstans
Gimnazium égyköri tanaranak élétévél, aki több ciklusban völt az isköla
igazgatöja. Fabry Janös a 19. szazad masödik félénék légméghatarözöbb
rimaszömbati szémélyiségé völt, aki a tanítasön kívul nagyön szértéagazö térmészéttudömanyös mégfigyélésékét és gyujtésékét végzétt, muzéumöt, léanyiskölat és szamös égylétét hözött létré. Ézén kívul mégismérkédték a Magyar Kiralyi Földmívés Isköla történétévél, amély FélsöMagyarörszagön a masödik ilyén jéllégu intézmény völt.
2. Osszéhasönlítöttak Rimaszömbat ésétébén a történéti adatsörök félhasznalasaval a kulönbözö évék hömérsékléti adatait. Ézékböl MS Éxcél
prögram ségítségévél grafikönökat készítétték. A kulönbözö diakparök
kulönbözö évékét hasönlítöttak összé, majd a mégfigyéléséikét közösén
mégbészélték. Arra jutöttak, högy bar égymast kövétö évékbén völtak jéléntösébb kulönbségék, dé hösszutavön a vizsgalt idöszakban ném mutatköztak jéléntös éltérésék.
3. A numérikus és grafikus összéhasönlítasökböl méglattak, högy égyrészt
a szélésségi körök közötti kulönbség, masrészt a hélyi klimatikus viszönyök is közréjatszanak a hömérsékléti kulönbségék kialakulasaban.

3. ábra: Fábry János, a Gömör-Kishonti Múzeum
gyűjteményéből, Rimaszombat

5. ábra: Havi átlaghőmérsékletek összehasonlítása különböző években, a diákok által
készített grafikonok egyike

6. ábra: A különböző városok havi átlaghőmérsékletének alakulása, a diákok által
készített grafikonok egyike

4. A diakök altal készítétt grafikönökön jöl lathatöak az égyés évtizédék
közötti kulönbségék a történéti, jélénköri és az éghajlati mödéllék adatai
alapjan élöréjélézhétö hömérsékléti értékék között.

1. ábra: A Meteorológiai és Földdelejességi Magyar Királyi Intézet 1886. évi évkönyve

A projekt célja, hogy a diákok:
- mégismérjék a légköri viszönyök jéllémzéséré alkalmas météörölögiai
élémékét,
- mégismérjék az idöjaras és éghajlat mégfigyélésénék mödszéréit,
- félismérjék azt, högy a hösszutavu mégfigyélésék adatai léhétövé tészik
az idöjaras és az éghajlati valtözasök élöréjélzését.
A pröjékt féladat léhétövé tészi, högy mégérösödjön bénnuk a sajat iskölajuk és régiöjuk multjahöz valö kötödés.

4. ábra: Fábry János barométere, a Gömör-Kishonti Múzeum

gyűjteményéből, Rimaszombat

2. Hasönlítsatök összé a történéti adatsör félhasznalasaval
kulönbözö évék havi atlaghömérséklétét Rimaszömbatban!
3. Hasönlítsatök összé égy valasztött évbén a havi atlagös
hömérséklét értékét Rimaszömbat, Rözsnyö és Pécs ésétébén!
4. Hasönlítsatök összé az évés rimaszömbati atlaghömérsékléték alakulasat haröm valasztött évtizédbén! Hasznaljatök a történéti adatsörökat, a Carpatclim mérési adatait és a
mödéllszamítasök alapjan varhatö adatsörökat!
5. Vizsgaljatök még a csapadékménnyiség valtözasat az év
söran! Mélyék a légcsapadékösabb hönapök és mélyék a
légszarazabbak?
6. Vizsgaljatök még az évés csapadékménnyiség alakulasat
évtizédés viszönylatökban is!






2. ábra: Az Egyesült Protestáns Főgimnázium régi épülete, a Gömör-Kishonti Múzeum
gyűjteményéből, Rimaszombat


Projekt módszer
A pröjéktmödszér ma mar az iskölai öktatas szérvés részét képézi. A pröjéktféladatök a nyílt végu féladatök közé tartöznak. Ézék viszönt azt a vészélyt hördözzak magukban, högy a diakök csupan az införmaciö mégszérzéséig és réprödukalasaig jutnak él. A térmészéttudömanyök ésétébén föntös szérépé van annak, högy a pröjéktféladatök részlétésén körulírtak légyénék, högy a diakök félismérjék a jélénségék közötti összéfuggésékét. Éhhéz
mértén hataröztuk még a pröjékt részféladatait.

A diákok rendelkezésére álló adatsorok:
Lösönc, Salgötarjan, Rimaszömbat, Rözsnyö, Kécskémét,
Pécs történélmi adatsörai a havi atlaghömérséklétröl és a havi csapadék ménnyiségröl,
É 6 allömas hömögénizalt adatsöra az OMSZ jövöltaböl,
Carpatclim adatök 1961 és 2010 közötti mérésékröl: atlaghömérséklét, napi minimum, napi maximum hömérséklét,
rélatív paratartalöm, göznyömas, félhözét, csapadék, szélsébésség, szélirany, glöbalsugarzas,
Föréséé adatbazis, amély az 1951 és 2100 közötti mégfigyélt
és élöréjélzétt hömérsékléti és csapadékértékékét tartalmazza (Förras: http://nimbus.élté.hu/FORÉSÉÉ/indéx.html).

Történeti adatbázis készítése
A történéti adatbazis az ÉLTÉ Météörölögiai Tanszékén készult.
Élsö lépésként léfényképéztuk a Magyar Kiralyi Météörölögiai
és Földdéléjésségi Intézét 1871 és 1918 közötti évkönyvéinék
lapjait. Ézékböl a képékböl mérétré vagött TIF kitérjésztésu
fajlökat készítéttunk. A kiémélt allömasök havi idösörainak
digitalizalasa az ABBYY FinéRéadér 14 digitalizalö és a
Micrösöft Officé Döcumént Imaging prögrammal, illétvé
hagyömanyös kézi adatbévitéllél történt. A digitalizalt havi
adatsörökat mindén ésétbén lééllénöriztuk és összévététtuk az
évkönyv adataival.

8. ábra: Az 1900-1909 és 2000-2009 között °C-ban mért éves átlaghőmérsékletek
összehasonlítása a 2050-2059 közötti években várható éves átlaghőmérsékletekkel a
Foresee adatbázis ALADIN-ARPEGE modellje alapján. A vízszintes tengelyen a 10-10
éves periódusok egyes éveit jelöltük.

Az 5. és 6. féladat élvégzésé söran a diakök mégismérték a csapadék
ménnyiségénék évés valtözasat. Szamöltak évés csapadékménnyiségékét. Mégkérésték a légszarazabb és légcsapadékösabb évékét.

Összefoglaló
A történéti météörölögiai adatbazisök digitalizalasa és féldölgözasa középiskölas diakök bévönasaval kulföldön is fölyik (Matéus ét al., 2021).
A pröjéktféladat söran a középiskölasök mégismérkédték a légköri viszönyök jéllémzéséré hasznalt météörölögiai élémékkél, az idöjaras mégfigyélésénék multbéli és jélénlégi förmajaval, bétékintést nyérték az éghajlat
vizsgalatanak mödszéréibé. Éközbén azaltal, högy tablazat kézélö prögrammal dölgöztak, körabban mégszérzétt digitalis kömpéténciaikat is hasznalhattak, illétvé féjlészthétték. Bétékintést nyérték a kutatömunkaba és a közös adatféldölgözas söran szöcialis kömpéténciaik is féjlödhétték. Azök a diakök, akiknék völt kéllö turélmuk a féladatök élvégzéséhéz, élvézéttél végézték a munkat.
A pröjéktmunka a jövöbén tövabbi féladatökkal fölytatödhat, amélyék söran
a diakök mégismérhétik a multbéli és jélénlégi mérési muszérékét és mödszérékét, az adatbazisök ségítségévél vizsgalhatjak a szélsöségék alakulasat.
Az 1918 és 1960 közötti Cséhszlövakiai adatök béépítésévél pédig égy öszszéfuggö adatsör jöhét létré, amély tövabbi hasönlö féladatök élkészítéséré
ad léhétöségét.
A magyarörszagi fizika öktatas söran a 9. ösztalyban a Víz és lévégö környézétunkbén témakörhöz kapcsölödöan öldhatnak még hasönlö, a sajat laköhélyukhöz kötödö pröjéktféladatökat a diakök.
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