
  

Hordozható numerikus időjárás előrejelzési 
modellek összehasonlító vizsgálata

Készítették:

André Karolina és Salavec Péter
Fizika BSc, Meteorológia szakirány

Témavezetők: Gyöngyösi András Zénó,
Tasnádi Péter, Weidinger Tamás

Budapest
2013. Április 18-20.

XXXI. Országos Tudományos
Diákköri Konferencia



  

Tartalom
• Bevezetés
• A modellek szakmai és technikai 

jellemzői
• HAWER bemutatása
• Alkalmazásai:

• Esettanulmányok:
– Nagy-csapadékos időjárási helyzetek

• Összefoglalás, további tervek



  

Bevezetés
• WRF (ELTE-n 2008 óta, rácsponti)

– USA, MH, magán meteorológia
• Kutatási célokra (is)
• Nyílt forráskód → közösségi fejlesztés
• Nem nagy erőforrásigény („hordozhatóság”)
• Adatok elérhetőek
• CHAPEAU (ELTE-n 2011 óta, spektrális)

– OMSz, ECMWF, Météo-France



  

Bevezetés
• Mi a második modell alkalmazásának hozadéka?

– Szélesebb ismeretkör (elérő megoldások)

– Munka (előny)

– Kutatás (további tervek)

• Oktatás
– Modellek futtatása

– Adatok megjelenítése (GrADS)

– Utófeldolgozás (Fortran)

– Házi feladatok pl. modelleredmények összevetése, 
modellverifikáció (szinoptikus táviratok, 
rádiószondás felszállások)



  

A modellek szakmai és technikai 
jellemzői

CHAPEAU WRF

Név

Térbeli deriváltak közelítése spektrális rácsponti
Időbeli diszkretizáció szemi-Lagrange euler-i

Közelítés hidrosztatikus nem hidrosztatikus
Térképvetület Lambert-konform

Bemenő adatok forrása
OMSz (intézmény) FNL (adatbázis)

IFS (modell) GFS (modell)
Bemenő adatok formátuma FA GRIB
Kimenő adatok formátuma FA NetCDF

Megjelenítő szoftver R (Rfa) GrADS

Vertikális szintek

modellszintek
nyomási

felszín- tengerszint-
feletti magassági

Horizontális felbontás (m) 7000 7500
Időlépcső (s) 300 (szemi-Lagrange) 40 (euler-i)

Common HIRLAM-ALADIN Package for 
Education and other Academic Use

Weather Research and Forecast 
Modell



  

A technikai környezet létrehozása

• Közös fájlformátum: GRIB
– CHAPEAU: FA
– WRF: NetCDF

• Vertikális koordinátarendszer: nyomási
• Horizontális rács: A CHAPEAU kezdeti- és 

peremfeltételek kötött rácsfelbontással 
érkeznek → megszabja a modelltartományt

– UPP – copygb

gribeuse

UPP GRIB



  

HAWER – Hordozható ALADIN-WRF Egységes 
Modellfuttató KöRnyezet



  

A közös modelltartomány



  

Esettanulmányok
2010.08.16.

Tornádós helyzet Magyarországon
Előrejelzések beválása: Kiváló

Modellek közötti eltérés: Kevés

2010.06.18.
Pusztító zivatarok

Előrejelzések beválása: Közepesen jó

Modellek közötti eltérés: Lényeges



  

Esettanulmányok az
Országos Meteorológiai Szolgálat 

honlapján:

• Polyánszky Zoltán, Csirmaz Kálmán:
A 2010. augusztus 16-i tornádós helyzet 
meteorológiai körülményei 
http://owww.met.hu/pages/tornados_helyzet_20100816.php

• Horváth Ákos:
Pusztító zivatarok 2010. június 18-án 
http://owww.met.hu/pages/vihar20100618.php

http://owww.met.hu/pages/tornados_helyzet_20100816.php
http://owww.met.hu/pages/vihar20100618.php


  

Esettanulmányok
• Cél: Rendszer használhatóságának tesztelése!

• Készíthető-e esettanulmány a rendszer használatával?

• A két modell kimenetének kvalitatív összehasonlítása 
egymással és a kialakult időjárással

• Konkrét verifikáció nem történt!

• További lehetőségek (a rendszer további 
fejlesztését igénylik)
• Különböző időjárási jelenségek vizsgálata

• Kvantitatív módszerrel történő összehasonlítás

• Verifikáció



  

2010.08.16.
• Magyarországtól nyugatra hidegcsepp 

helyezkedik el.
• Délelőtt meleg nedves szállítószalag a 

Dunántúl fölött (első zivatarok)
• Kora délután berobban a zivatarlánc
• Szélnyírási viszonyok kedveznek a 

mezociklonális tornádóknak
• Késő délután keleten a magassági 

divergencia támogatja a rendszert.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

2010.06.18.
• Délkelet felől meleg légtömeg érkezik

• Tőlünk nyugatra egy erősen okkludálódott cut-off 
ciklon helyezkedik el.

• Hajnalban délnyugaton belépnek az első zivatarok

• Délelőtt összeáll a zivatarlánc, hevesebb események 
a déli ágon

• A zivatarlánc mögött sokfelé helyi jellegű zivatarok 
alakulnak a nap további részében

• Este a nyugat felől érkező hidegfront vet véget a 
konvekciónak



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

További esettanulmányok

• 2010.07.01.
• 2010.07.03.
• 2010.07.24.
• 2010.08.05.
• 2010.09.10. (Mediterrán ciklon)



  

Összefoglalás
• HAWER → CHAPEAU és WRF (nyílt 

forráskód, közösségi, „hordozható” modellek)

• Verifikáció (szinop és rádiószonda)

• Modellek megismerése → OMSz, MH, 
külföld...

• Kutatás: új numerikus eljárás, parametrizáció 
egyszerre két modellen tesztelhető



  

További tervek
• Naponta kapott CHAPEAU adatokból készített 

futások publikálása az interneten (folyamatban).
– Eddigi eredmények: 

http://meteor38.elte.hu/chapeau/eredmenyek/

• Esettanulmányok: kvantitatív összehasonlítás 
(pl. rádiószonda vs. virtuális szonda)

• Téli és nyári anticiklonális helyzet vizsgálata. 
• A rendszer hordozhatóságának biztosítása
• Megfelelő dokumentáció.
• Fizikai parametrizáció: felszíni hóséma

http://meteor38.elte.hu/chapeau/eredmenyek/


  

Köszönjük a figyelmet!

Külön köszönet az
Országos Meteorológiai Szolgálat 

munkatársainak:

 Bölöni Gergelynek
Horányi Andrásnak
Kullmann Lászlónak

Mile Máténak
Szépszó Gabriellának
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