
2. ábra. Időjárási helyzet: Az időszak első részében anticiklonális hatások uralkodtak a Kárpát-medencében (a), felépült egy HLP. Tíz nappal később, november 23-án délről 
érintette hazánkat egy melegfront (b), ezt követően kissé változékony lett az időjárás, így a HLP részlegesen feloszlott (c). A november 28-ai hidegfrontot (d) követően ismét 

kiépült, majd december 3-án végleg felszakadt (e) a HLP.
 (Forrás: OMSz honlapja, met.hu)

1. Bevezetés
A numerikus időjárás-előrejelző modellek elterjedésével és a 
számítástechnika fejlődésével a globális időjárás-előrejelző 
modellek, melyek eddig csak a nagy előrejelző központokban 
voltak elérhetőek, napjainkban már a felsőoktatásban is 
használhatóvá váltak. Munkánk célja az ECMWF által 
kifejlesztett, OpenIFS globális időjárás modell alkalmazása egy 
Kárpát-medencei, stabil időjárási jelenség, a hideg légpárna 
(HLP) vizsgálatára. A diszkrét mezők felbontását és ezzel a 
jelenség életszerű szimulációját a globális modellbe beágyazott 
lokális modell futtatásokkal igyekeztünk javítani. A HLP 
fejlettségi mértékének megadására egy energia dimenziójú 
skalár mennyiséget konstruáltuk. Vizsgálataink során a 
különböző bemenő adatokon végrehajtott numerikus kísérletek 
eredményeit szinoptikus és rádiószondás mérésekkel vetettük 
össze annak érdekében, hogy megvizsgáljuk a modell 
megbízhatóságát, esetleges fejlesztési lehetőségeit, valamint az 
általunk konstruált mérőszám kapcsolatát a jelenséggel.

2. A hideg légpárna
A hideg légpárna domborzat által közrezárt, stagnáló légréteg, 
amely hidegebb és általában nedvesebb, mint a felette 
elhelyezkedő légtömeg. A jelenség napokig vagy akár hetekig is 
fennállhat, alapvetően meghatározva az érintett térség 
időjárását. (Whiteman et al., 2001)

Az irodalomban a HLP-t jellemző mérőszámra ez előtt csak 
ajánlások léteztek (pl. Bozóki, 1987), melyek gyakorlati 
alkalmazására a kutatás során áttanulmányozott hazai és 
nemzetközi szakirodalomban azonban nem találtunk példát.

Bár a HLP időjárásra, levegőminőségre (és ezeken keresztül a 
lakosság életére) gyakorolt hatása igen jelentős, számszerű 
szimulálása a numerikus időjárás-előrejelző modellekben 
problematikus, mivel a digitális térben a modellek – a 
mikrofizikai folyamatok és a nedvesség nem megfelelő kezelése 
miatt – a HLP-t a valóságosnál kevésbé stabilnak és 
szárazabbnak adják, mint a valóságban, ezért a jelenség a 
modellben a fizikai világban tapasztaltaknál gyorsabban 
leépül. Ez megnehezíti az előrejelző szakemberek munkáját és 
a modellek megbízhatóságát is csökkenti.

3. Adatok, módszertan
3.1. Adatok
Munkánk során négy modellfutás adatait mérésekkel vetettük 
össze. Két globális adatbázis, az NCEP Végső Analízis mező 
(FNL) és az általunk futtatott OpenIFS (OIFS) adatait, 
valamint a két globális bemenő adatokon végrehajtott, WRF 
korlátos tartományú modellel végzett futtatások (rendre, 
WRF-FNL, illetve WRF-OIFS) rácsponti adatait vetettük össze 
szegedi szonda megfigyelésekkel. A modellek által szolgáltatott 
adatbázisok fontosabb jellemzőit az 1. táblázatban foglaltuk 
össze. Az esettanulmányhoz szükséges OpenIFS 
modellfuttatásokat az Országos Meteorológiai Szolgálat 
(OMSz) számítógépén végeztük a Szolgálat munkatársainak 
segítségével. A globális OpenIFS modell telepítése az ELTE 
számítógépes rendszerére folyamatban van.

3.2. Módszertan
Az adatok feldolgozását e feladat céljaira fejlesztett Linux 
szkriptek végzik, melyek az AWK és GrADS szabad 
forráskódú szoftverekre támaszkodnak (1. ábra).

3.3. Karakterisztikák
Munkánk során a következő, HLP-hez kapcsolódó fontosabb 
légköri karakterisztikákat vizsgáltuk: (i) tengerszintre 
átszámított légnyomás, (ii) sekély konvektív potenciális energia 
(SCP), (iii) inverzió alapja és (iv) teteje, valamint (v) a 
felhőalap, illetve (vi) a felhőtető magassága. Míg (i) értéke 
egyértelmű, (iii) – (vi)-nak a modell és szonda mérési adatokból 
való megadására mérési utasítást, (ii) értelmezésére pedig 
definíciós képletet és diszkretizációs algoritmust konstruáltunk.

3.3.1. A sekély konvektív potenciális energia (SCP)

A HLP erőssége jellemezhető azzal az energiával, ami ahhoz 
kell, hogy egy bizonyos vastagságú légrétegben a légállapot 
neutrálissá váljon. Ez a – negatív előjelű – mennyiség 
megegyezik a sekély konvekció megindulásához szükséges 
energia hiánnyal, ezért az új változónak a sekély konvektív 
potenciális energia (SCP) nevet adtuk, mely minden időjárási 
helyzetben megadható egy-egy adott földrajzi pontra a 
hőmérséklet vertikális menetének ismeretében. A változó 
megadásánál a CAPE definícióját vettük alapul, melynek 
képletében (pl. Williams and Renno, 1993) az integrálás felső 
határát – Bozóki nyomán – 850 hPa-ra módosítva kapjuk az 
SCP definícióját (1. képlet).

Elmondható, hogy az FNL és a WRF-FNL alulbecsülték a 
nedvességet, sok esetben derült eget mutattak, amikor borult, 
ködös idő volt. Ezzel szemben az OIFS értékei a felhőtető 
esetében jó egyezést mutatnak a szondaadatokkal a HLP-s 
napokon.
Az inverzióval kapcsolatos további eredmények 
megtalálhatóak André (2014) diplomamunkájában.

5. Összegzés, további tervek
Munkánk során négyféle modellfuttatás adatait vetettünk össze 
szegedi mérési adatokkal egy hideg légpárnás időjárási 
helyzetben. Az eredmények azt mutatják, hogy a modellek a 
nedvességet alulbecsülték. A nedvesség, illetve a köd és a 
felhőzet hiánya miatt a modellekben sokszor a valósnál 
hamarabb megszűnik a jelentség, amely az előrejelzésben 
jelentős hibákat eredményez.

Bozóki (1987) alapján egy mérőszámot vezettünk be és 
alkalmaztunk a jelenség vizsgálatára. A sekély konvektív 
potenciális energiát a modellek viszonylag pontosan 
visszaadták. Ez a pontosság a modellek fizikai 
parametrizációinak finomhangolásával minden bizonnyal 
tovább növelhető.

Megjegyzendő, hogy a pontbeli összevetés mellett a modellek 
finom térbeli és időbeli felbontása lehetővé teszi a HLP térbeli 
szerkezetének részletesebb vizsgálatát (pl. 5. ábra), illetve 
animációk készítését.

Az SCP – és esetleg az abból származtatott változók – 
felhasználásával számszerű kritérium állítható fel a HLP-s 
időjárású időszakok, területek azonosítására. Egy HLP kereső 
algoritmus megalkotásával és a több évtizedre visszamenően 
rendelkezésre álló magyarországi rádiószondás méréseket és 
re-analízis mezőket felhasználva lehetőség nyílik a HLP-s 
helyzetek múltra vonatkozó klimatológiai vizsgálatára, 
statisztikai elemzésére, például a HLP előfordulási 
gyakoriságát, fennállásának időtartamát, intenzitásának 
erősségét tekintve. Klímamodellek segítségével a jelenség 
jövőben várható alakulására adhatunk meg következtetéseket.
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felső határról adiabatikusan süllyedő légrész és a környezet 
virtuális hőmérséklete. Munkánk során (első közelítésként), a 
virtuális hőmérséklet helyett a (száraz-) hőmérséklettel 
számoltunk.
A képlet diszkretizálásának leírása André (2014) 
diplomamunkájában található.

3.3.2. Az inverzió és a felhőzet

Az inverzió alapjának felhasználásával elkülöníthetőek az első- 
és másodfajú inverziók, míg a felhőalap magasságával a köd-
rétegfelhő átmenet vizsgálható (André, 2014). Munkánk során 
felhőnek a 90%-nál magasabb relatív nedvességtartalmú 
rétegeket tekintettük.

4. Esettanulmány

4.1. Időjárási helyzet

A módszer tesztelésére a 2011. november 13-a és december 4-e 
közötti időszakot vizsgáltuk. Az időjárási helyzet alakulását a 
teszt időszakban a 2. ábra mutatja. A vizsgált időszak 
lényegesebb meteorológiai eseményeiről az ábrafelirat ad 
tájékoztatást.

4.2. Eredmények

4.2.1. Tengerszinti légnyomás és SCP

A frontátvonulások időpontjai a 3. ábra felső paneljén, a 
tengerszinti légnyomás menetében is azonosíthatóak.

1. táblázat. A munka során használt
adatok főbb jellemzői. André (2014)
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1. ábra. Az adatfeldolgozás lépései.

3. ábra. A tengerszintre átszámított légnyomás (fent, hPa) és az SCP850 (lent, J/kg) 
menete 2011. november 13-a és december 5-e között mérési- és modelladatok 

alapján.
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a) 2011. 11. 13.

A légnyomás menetét a modellek szemmel láthatóan jól adták 
vissza. HLP kialakulása általában a magas (>1025hPa) és 
időben nem, vagy csak csekély mértékben változó légnyomás 
időszakaival azonosítható.
Az SCP paraméter értéke az egész időszakban negatív volt, 
mutatva a légkör nagymértékű stabilitását. Időbeli menetében 
három minimum időszak figyelhető meg. Az adatok alapján a 
globális modellek (az OpenIFS és az FNL) jobban közelítik a 
mérési adatokat, mint a WRF modellel leskálázott értékek: a 
november 19-e és 22-e, illetve a november 30-a és december 2-a 
közötti HLP-s időszakban a nagy-felbontású modell magasabb 
SCP-t (kisebb abszolút értékű negatív számot, tehát kevésbé 
stabil értékeket) adott, különösen az FNL által meghajtott 
(WRF-FNL) modell futtatás esetében.

Az is megfigyelhető, hogy az irodalom és a megfigyelések 
alapján HLP-s napoknak tekinthető időszakban az SCP850 
értéke általában -400 J/kg-nál alacsonyabb.

4.2.1. Felhőtető és felhőalap magassága

A felhőtető és a felhőalap magasságának időbeli menete a 
4. ábrán látható.

4. ábra. A felhőtető (fent) és a felhőalap (lent) magasságának időbeli menete a mérési- és 
modelladatok alapján 2011. november 13-a és december 3-a között.

b) 2011. 11. 23. c) 2011. 11. 26. d) 2011. 11. 28. e) 2011. 12. 03.
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5. ábra. Az SCP850 (J/kg) területi eloszlása 2011. november 20-án 12 UTC-kor a négy 
modellfuttatás alapján, illetve egy látható tartományú műholdkép (középen, forrása: sat24.com).


