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Természettudományi Kar
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Hivatkozások 34
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1. Bevezetés

Az időjárás előrejelzésének napjainkban nélkülözhetetlen eszközei a numerikus me-

teorológiai modellek. Eredményeik megfelelő értelmezéséhez – és a minél pontosabb

előrejelzések késźıtéséhez – fontos ismerni a modellek működését és fizikáját. Ezen

ismeret megszerzésének első lépcsőfoka az oktatás, melyet olyan közösségi modellek

seǵıtenek, mint például az ALADIN/CHAPEAU és a WRF.

E két modell nýılt forráskódú és kis erőforrásigényű, ennek következtében könnyen

hozzáférhető számı́tógépeken is lehetséges futtatásuk (,,hordozhatók”).

A HIRLAM1[1] és az ALADIN2[2] két európai együttműködés, céljuk a korlátos

tartományú modellezés fejlesztése. Ez utóbbi keretében különböző modellváltozatok

jöttek létre, mint például az Országos Meteorológiai Szolgálat (továbbiakban OMSz)

által operat́ıvan használt, ALADIN/HU. A munkám során használt egyik modell

a két konzorcium együttműködésének eredménye, az ALADIN egyetemi, közösségi

változata: az ALADIN/CHAPEAU3.

A másik közösségi modell a WRF4[3], egy egyesült államokbeli fejlesztés, ami

2008 óta napi rendszerességgel fut a Meteorológiai Tanszéken.

Abból a célból, hogy e két modell seǵıtségével megvalósulhasson a numerikus

időjárás-előrejelzés gyakorlati oktatása, szükséges egy rendszer kialaḱıtása, mely le-

hetővé teszi a modellek és eredményeik tanulmányozását.

Ezen dolgozat alapjául szolgáló TDK munka [4] – melyet évfolyamtársammal,

Salavec Péterrel végeztünk – célja egy ilyen technikai környezet létrehozása volt:

a két modellből származó előrejelzések egységeśıtése (azonos rácshálózaton történő

futtatás) és egyben az utófeldolgozó rendszerük fejlesztése (egységes adatfeldolgozó

és megjeleńıtő rendszer kialaḱıtása). Ennek eredménye a Hordozható ALADIN–

WRF Egységeśıtő Rendszer (továbbiakban HAWER).

E rendszer lehetőséget ad modellezési részletek tanulmányozására, mint például

1HIRLAM: High Resolution Local Area Modelling – ,,Nagyfelbontású korlátos tartományú mo-

dellezés”
2ALADIN: Aire Limitée Adaptation dynamique Développement InterNational – ,,Korlátos tar-

tományú nemzetközi fejlesztésű dinamikai adaptáció”
3CHAPEAU: Common HARMONIE and ALADIN Package for Educational and other Aca-

demic Use – ,,Közös HARMONIE–ALADIN szoftvercsomag oktatási és egyéb tudományos fel-

használásra”
4WRF: Weather Research and Forecasting Model – ,,Időjárás kutató és előrejelző modell”
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az inicializáció, amely a modellek kezdeti feltételeinek előálĺıtásakor alkalmazott nu-

merikus eljárás. Ennek vizsgálatával illusztrálom a HAWER alkalmazhatóságát egy

olyan időjárási helyzetben, mely szinte minden télen kialakul a Kárpát-medencében.

Ez a hideg légpárna, melynek kialakulása és megszűnése sokszor nehezen előrejelez-

hető, ezért is fontos tanulmányozása.

Mivel munkám során három témakört érintettem, ezért dolgozatom is három fő

részből áll. Először bemutatom a numerikus meteorológiai modelleket, azon belül

is a munkám során használtakat (ALADIN/CHAPEAU, WRF). Ezután egy rövid

áttekintést adok az inicializációról, illetve a digitális szűrő inicializáció működéséről.

Harmadikként a hideg légpárna kialakulásáról, jellemzőiről, megszűnéséről és fon-

tosságáról ı́rok. Ezek után a 2008. év végi hideg légpárnás időjárási helyzetet

mutatom be, mérési adatokkal összevetett modelladatok seǵıtségével.

4



2. A numerikus meteorológiai modellekről

A légkörben végbemenő fizikai folyamatokat a hidro-termodinamikai egyenletrend-

szerrel (röviden: HTE) ı́rhatjuk le. Ez tartalmazza a mozgásegyenleteket, a kü-

lönböző anyagokra feĺırt kontinuitási egyenleteket, a termodinamika első főtételét

és az állapotegyenletet. A meteorológiai modellek ezeket oldják meg numerikus

módszerekkel, bizonyos közeĺıtésekkel, adott koordinátarendszerben. A HTE-ben

szereplő prognosztikai és diagnosztikai5 egyenletek parciális differenciálegyenlet-rend-

szert alkotnak, melynek megoldásához megfelelő kezdeti- és peremfeltételek mellett

időbeli integrálással lehet eljutni. Ez időbeli és térbeli diszkretizáció alkalmazásával

érhető el.

1. táblázat. Az ALADIN/CHAPEAU és a WRF főbb jellemzői.

CHAPEAU WRF

térbeli deriváltak közeĺıtése spektrális rácsponti

időbeli diszkretizáció szemi-Lagrange euler-i

hidrosztatikus közeĺıtés igen nem

térképvetület Lambert konform (szögtartó)

vertikális koordinátarendszer felsźınkövető-hibrid

2.1. Térbeli és időbeli diszkretizáció

A térbeli deriváltak közeĺıtése alapján a modelleket két csoportba sorolhatjuk: van-

nak spektrális, illetve rácsponti modellek. A spektrális modellekben a változókat

analitikusan deriválható függvényekkel közeĺıtik. Rácsponti modellekben a derivál-

takat a szomszédos rácspontbeli értékek seǵıtségével, véges különbséges módszerrel

adják meg. Az 1. táblázatban látható, hogy a munkám során használt modellek

ilyen szempontból különböznek – a WRF rácsponti, a CHAPEAU spektrális.

Az időbeli diszkretizációra többféle séma létezik. A két modell ezek közül két

eltérőt használ: a WRF az euler-it, a CHAPEAU pedig a szemi-Lagrange-it. Az

euler-i séma esetében teljesülnie kell a CFL6 stabilitási kritériumnak [5] [6], ami meg-

szabja az alkalmazható leghosszabb időlépés nagyságát. Ezt a térbeli felbontás és az

5Diagnosztikai egyenlet: Nem tartalmazza az állapothatározók időbeli deriváltját, egyszerű

függvénykapcsolattal teremt kapcsolatot az állapothatározók között.
6CFL: Courant-Friedrichs-Lewy. Az eredeti cikk 1928-ban jelent meg német nyelven, melynek

egy angol nyelvű ford́ıtása 1967-ben látott napvilágot.
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egyenletrendszer által léırt leggyorsabban terjedő mozgásforma sebességének aránya

határozza meg. A szemi-Lagrange-i séma kevésbé szigorú stabilitási kritériumot

követel: a trajektóriák egy időlépcső alatt nem metszhetik egymást. Így nagyobb

időlépcső alkalmazása lehetséges. [7]

2.2. Hidrosztatikus közeĺıtés

A numerikus meteorológiai modellekben a vertikális mozgásegyenlet megoldásánál

gyakorta alkalmazott módszer a vertikális gyorsulás figyelmen ḱıvül hagyása. Ugyanis

megfelelően nagy rácstávolság esetén a légköri folyamatok döntő többségére nézve

ez nagyságrendekkel kisebb, mint a többi tag. Ezen egyszerűśıtés alkalmazásánál

függőleges irányban csupán két erő – a nyomási gradiens erő vertikális komponense

és a nehézségi erő – tart egyensúlyt:

∂p

∂z
= −ρg

Ezt az egyenletet a sztatika alapegyenletének, a közeĺıtést pedig hidrosztatikus

közeĺıtésnek nevezzük. Nagyobb rácsfelbontás alkalmazása esetén, valamint olyan

folyamatok vizsgálatánál, melyeknél a vertikális gyorsulás nem hanyagolható el a

fenti közeĺıtést nem alkalmazhatjuk. Jelenlegi munka során a CHAPEAU-t a hidro-

sztatikus, a WRF-et a nem hidrosztatikus közeĺıtéssel futtattam (1. táblázat).

2.3. Fizikai parametrizációk

Azokra a folyamatokra, melyeket a modell – a HTE megoldásával – közvetlen

módon léır (modelldinamika), a modell rácsfelbontásnál kisebb skálájú folyama-

tok is hatással vannak. Ezeket parametrizáció seǵıtségével vesszük figyelembe. A

különböző t́ıpusú folyamatokat más-más parametrizációs sémákkal ı́rhatjuk le. Ezek

közül a legfontosabbak az 1. ábrán kisbetűkkel vannak jelölve. A különböző sémák

egymással és a modelldinamikával is kapcsolatban állnak (2. ábra).

A következőkben az egyes sémák szerepéről ejtek néhány szót. Ezután a WRF

[8] [9] és az IFS7 modell dokumentációja [I], az RC LACE8 honlapja [II] és a 2006-

7IFS: Integrated Forecast System – ,,Integrált előrejelző rendszer”
8RC LACE: Regional Cooperation for Limited Area modeling in Central Europe – Regionális

együttműködés a közép-európai korlátos tartományú modellezésért.
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ban megjelent Horányi et al. cikk [10] alapján összefoglalom a munka folyamán a

két modellben alkalmazott sémákat.

1. ábra. A modellintegrálás során alkalmazott legfontosabb fizikai parametrizációk.

2. ábra. A legfontosabb fizikai parametrizációs sémák kapcsolatai. A kép forrása J.

Dudhia oktatóanyaga [III]
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A mikrofizikai séma (a) a v́ızgőzzel, a felhő- és csapadékelemekkel (hidro-

meteorokkal) kapcsolatos folyamatokat (pl. fázisátalakulások) ı́rja le. A modell

horizontális rácsfelbontásánál kisebb méretű vertikális mozgásokat (a konvekciót)

az ún. cumulus sémákkal (b) vesszük figyelembe. Megjegyzés: A konvekciót a

vertikális mozgások függőleges kiterjedése alapján két t́ıpusba sorolhatjuk: mély-

és sekélykonvekció. Ez utóbbi esetében a mozgások vertikális kiterjedése 1-2 km,

jellegzetes ismertetőjegyei a szép idő gomolyfelhők. A mélykonvekcióra 5-10 km-

es vertikális kiterjedés és zivatarok jellemzőek. Ezért szerepel az 1. ábrán kétszer

a b) séma. A modell horizontális és vertikális rácsfelbontásánál is kisebb, rende-

zetlen mozgás (a turbulencia) hatását a turbulencia- vagy – a WRF esetében

– az ún. planetáris határréteg sémával (c) ı́rjuk le. A turbulens, keverő

mozgások a felsźın felől – vagy a felsźın felé – hőt (szenzibilis vagy látens hőt), ned-

vességet és impulzust szálĺıtanak. Ezen folyamatok léırásához szükséges kicserélődési

együtthatókat a felsźıni határréteg séma (d) számolja ki és adja tovább a pla-

netáris határréteg-, illetve a talajsémának (e). A talajséma a felsźın hő- és ned-

vességáramait számı́tja ki, melyhez felhasználja a mikrofizikai és a cumulus sémából

a csapadékadatokat, illetve a légköri sugárzást léıró sémából (f) kapott sugárzási

adatokat.

A 2. táblázatban összefoglaltam a munkám során alkalmazott konkrét paramet-

rizációs sémákat a két modell esetében.

2. táblázat. A modellekben alkalmazott paramertizációs sémák fontosabb jellemzői vagy

nevei. Bővebb információ a Függelékben.

CHAPEAU WRF

Mikrofizika Prognosztikai változók: v́ızgőz+a v́ız

kondenzált fázisai.

WSM3 [11]

Konvekció Fel- és leáramlási terület, előbbi prog-

nosztikai változó (advektálódhat).

Kain–Fritsch [12] [13]

Felsźıni határréteg Monin–Obukhov hasonlósági elv [14] ,,Similarity theory (MM5)” [9, 72. ol-

dal]

Felsźın-talaj ISBA [15] +egyrétegű hóséma [16] Noah [17] (négy talaj, egy hóréteg)

Turbulencia, PBL A turbulens kinetikus energiát prog-

nosztizálja.

Yonsei University [18]

Sugárzás ACRANEB [II] RRTM [19], Dudhia sémája [20]
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3. A CHAPEAU és a WRF technikai részletei

A szakmai jellemzőkön ḱıvül a modellek technikai részletei is fontos jelentőségű-

ek. Munkám során a modelleket a HAWER-rel futtattam, ezért a következőkben

bemutatom e rendszer működését is. Ismertetem az alkalmazott fájlformátumokat,

illetve a vertikális és horizontális rácsot, valamint ezeknek a modellek futtatása során

történő változásait. A legfontosabb technikai jellemzőket a 3. táblázatban foglaltam

össze.

3. táblázat. A modelladatok főbb jellemzői. ∆x – horizontális rácsfelbontás

CHAPEAU WRF

bemenő adatok forrása
OMSz (intézmény) FNL (adatbázis)

IFS (modell) GFS (modell)

globális modell fájlformátuma FA GRIB

LAM fájlformátuma FA NetCDF

globális modell ∆x (km) 16 110

LAM ∆x (km) 7 7,5

megjeleńıtő szoftver R (Rfa) GrADS

vertikális szintek utófeldolgozás után

modellszintek

nyomási

felsźın- tengerszint-

feletti magassági

időlépcső (s) 300 (szemi-Lagrange) 40 (euler-i)

A CHAPEAU és a WRF korlátos tartományú modellek (LAM9-ok), melyek

globális modellekből kapott bemenő adatok alapján végzik el az integrálást. A

3. táblázatban látható, hogy a két modell bemenő adatainak különböző a forrása és

a fájlformátuma is.

9LAM: Local Area Model – Korlátos tartományú modell
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3.1. Bemenő adatok

AWRF bemenő adatait az FNL10 adatbázis szolgáltatta GRIB11, mı́g a CHAPEAU-

hoz az OMSz bocsátotta rendelkezésemre FA12 formátumban.

A CHAPEAU bemenő adatai az ECMWF13 globális modelljéből, az IFS-ből

származnak. Megjegyzem, hogy az IFS-t a francia meteorológiai szolgálat – Météo-

France – ARPEGE14-nek, a hazai köznyelv pedig ECMWF modellnek nevezi. A

CHAPEAU által használt FA egy speciális, ARPEGE/ALADIN bináris fájlfor-

mátum. Egy fájlban egy időlépcső adatai szerepelnek, valamint egy fájlon belül

a paraméterek (pl. hőmérséklet) vertikális szintenként külön változóban vannak

eltárolva. Ezek miatt a FA fájlok kezelése körülményes. Megjeleńıtésükre az R

szoftver alkalmas, korlátozott lehetőségeket adva: vertikális metszetek, meteogra-

mok előálĺıtása nem lehetséges.

A WRF bemenő adatainak forrása az FNL, a GFS15 globális modellel késźıtett

adatbázis. Ezek a modellfutások késleltetve készülnek, ı́gy az adatasszimiláció (lásd

4. fejezet) során több mérési adattal számolnak, mint egy operat́ıv futás során

kapott előrejelzés. AWRF NetCDF16 formátumú fájlokat álĺıt elő, melyek a változók

tárolásának tekintetében nagyban hasonĺıtanak a FA fájlokhoz.

Közös fájlformátumnak a GRIB-et választottuk, ami könnyebben kezelhető, mi-

vel egy fájl több időlépcső adatait tartalmazhatja, valamint egy adott paraméter

minden vertikális szinten lévő értéke egy változóban van. Széles körű elterjedtsége

miatt számos szoftver alkalmas megjeleńıtésükre, számtalan lehetőséget ḱınálva.

10FNL: Final Analysis – ,,végső anaĺızis”
11GRIB: Gridded Binary – ,,bináris rácsadat formátum”
12FA: Fichier ARPEGE – ARPEGE fájl
13ECMWF: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – Európai Középtávú

Előrejelző Központ
14ARPEGE: Action de Recherche Petite Echelle Grande Echelle – ,,Kis- és nagyskálájú kutatás”
15GFS: Global Forecast System – ,,Globális előrejelző rendszer”
16NetCDF: Network Common Data Form – ,,egységes hálózati adatformátum”
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3.2. Előfeldolgozás

A modellek futtatásához a bemenő adatokat interpolálni kell a LAM rácsára, illetve

– ha szükséges – a modell által használható formátumba kell konvertálni. Ezt a

feladatot a WRF esetében a WPS17 végzi el: horizontális interpoláció a 7500 m-es

felbontású rácsra, vertikális interpoláció a WRF modellszintjeire, valamint a GRIB

fájlok NetCDF-be konvertálása (3. táblázat). A CHAPEAU bemenő adatait az

OMSz-ban álĺıtják elő: az IFS adataiból kivágatot késźıtenek egy adott tartományra

– munkám során a Kárpát-medencére, 7000 m-es felbontással. Mivel az ELTE-n

nem áll módunkban megváltoztatni sem a tartományt, sem a rácsfelbontást, ezért a

HAWER erre a rácsra interpolálja a WRF adatait is. Ez a közös modelltartomány

a 3. ábrán látható.

3. ábra. A közös modelltartomány domborzata (tengerszint feletti magasság m-ben),

néhány hegycsúcs valódi tengerszint feletti magassági értékeivel.

17WPS: WRF Preprocessing System – WRF előfeldolgozó rendszer
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3.3. Utófeldolgozás

A modellek futásuk során felsźınkövető-hibrid koordinátarendszerben számolnak

(1. táblázat, WRF: [21], CHAPEAU: [22]). Fontos megjegyezni, hogy habár a

két modell ugyanolyan koordinátarendszert használ, a szintek száma és felsźın fe-

letti magassága nem feltétlenül egyezik meg. Az úgynevezett utófeldolgozó rendszer

feladata többek között a modelladatok tetszőleges – a HAWER esetében nyomási

– vertikális koordinátarendszerbe interpolálni az adatokat. A CHAPEAU-nál ezt a

modellbe éṕıtett FullPos [23] nevű program hajtja végre. Ebben az esetben csak

a modell futtatása előtt van lehetőség megválasztani ezeket a szinteket. A WRF

legfrissebb utófeldolgozó rendszere, az UPP18 egy különálló szoftver, tehát a modell-

futás után lehet módośıtani a vertikális rácsot. Az UPP unipost nevű komponense

a vertikális interpoláció mellett a NetCDF fájlokból GRIB-et késźıt. A CHAPEAU

FA fájlait az ALADIN fejlesztői által ı́rt gribeuse konvertálja GRIB-be.

Ahhoz, hogy a modellek adatait kvantitat́ıvan és egyszerűen össze lehessen ha-

sonĺıtani, az azonos fájlformátum és az azonos vertikális szintek mellett egységes

horizontális rács használata is szükséges. Erre a rácsra az UPP copygb nevű kom-

ponense interpolálja mindkét modell adatait.

18UPP: Unified Post Processor – Univerzális utófeldolgozó rendszer
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3.4. A HAWER feléṕıtése

A fent léırt folyamatot vázlatosan a 4. ábra szemlélteti, mely egyben a HAWER

feléṕıtését is mutatja.

4. ábra. A HAWER feléṕıtése.

Félkövér betűkkel és szürke háttérrel jelöltem az általunk elvégzett módośıtáso-

kat, bőv́ıtéseket. A rendszer működése röviden: elsőként a tartomány-információk

kinyerése érdekében egy rövid – egy időlépcsős – CHAPEAU integrálást hajtunk

végre (ez a lépés kihagyható, ha ismertek a modellrács adatai). Ezen információk

alapján történik a WRF futása. Ezután a CHAPEAU-t a WRF-el megegyező ver-

tikális szintekkel futtatjuk. Így végül összevethető fájlokat kapunk. Megjegyzés:

Ezt a folyamatot egy bash script vezéli, amit a felhasználó egy egyszerű parancs

kiadásával elind́ıthat.
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4. Az inicializáció

Munkám során megvizsgáltam, hogyan hat az inicializáció a modellek produktuma-

ira. Ahhoz, hogy az eredmények érthetőek legyenek, néhány szót kell ejtenem az

inicializációról.

A 3. fejezetben olvasható, hogy a modelleknek bemenő adatokra van szükségük

ahhoz, hogy a HTE-t megoldják. Ezek lehetnek mérési adatok, vagy egy korábbi

modellfutás eredményei. Az a folyamat, melynek során mérési adatokból a modell

bemenő adatait előálĺıtjuk, az adatasszimiláció. A mérések olyan jelenségeket,

hullámokat is tartalmazhatnak, melyeket a modell – egyszerűśıtései vagy felbontása

miatt – nem tud léırni. Például egy ∆x horizontális felbontású rácson egy 2∆x-nél

kisebb hullámhosszú hullám, vagy egy hidrosztatikus modellben minden olyan je-

lenség, ami nem hidrosztatikus és nincs parametrizálva. Ez kiegyensúlyozatlanságot

okoz a kezdeti (pl. szél- és nyomás) mezőben, ami elronthatja az előrejelzést.

Munkám során – habár a modellek alkalmasak rá – nem történt adatasszimiláció,

a kezdeti mezőket globális modellek szolgáltatták (3. táblázat). Ha a kezdeti mező

nincs egyensúlyban, de a modell stabil numerikus sémát használ, a modell által nem

léırt nagyfrekvenciás hullámok amplitúdója csökken, az egyensúly egy idő után beáll

(szelekt́ıv csillaṕıtás [7, 195. oldal]). Tehát a CHAPEAU és a WRF kezdeti mezői

a globális modellek rácsán egyensúlyban vannak. Viszont az eredeti (pl. 16 km-es

felbontású) rácsról az aktuális modell (pl. 7 km-es) rácsára történő interpoláció

kiegyensúlyozatlanságot okoz. Ugyanis az eredeti térskála alatti hullámok mate-

matikai művelet eredményei: a fizikai törvényszerűségeknek nem feltétlenül felelnek

meg. Ennek következtében nem hordoznak további meteorológiai jelet, csak zajt.

Abban az esetben, amikor az előrejelzés első óráit vizsgáljuk, az inicalizáció se-

ǵıtségével teremthető meg a kezdeti mezők egyensúlya.

Az inicializáció lehet statikus vagy dinamikus. Statikus esetben a nagyfrekven-

ciás rezgések kezdeti amplitúdójára és annak tendenciájára szabunk ki feltételt (pl.

legyen nulla, [24]). Dinamikai inicializációnál a nagyfrekvenciás rezgések időbeli

integrálások során szűnnek meg. Ennek oka lehet a szelekt́ıv csillaṕıtás (pl. spin-up

inicializiáció19, [7, 189. oldal]) vagy egy digitális szűrő használata (digitális szűrő

inicializáció).

19A modell futtatását korábbi időponttól kezdve végezzük. Így a szelekt́ıv csillaṕıtás miatt a

megfigyelni ḱıvánt időpontban már kiegyensúlyozott, zajmentes mezőket kapunk.
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4.1. Digitális szűrő inicializáció

Tehát a dinamikai inicializáció egyik t́ıpusa a digitális szűrő inicializáció20, melynek

során a meteorológiai mezőkből időbeli Fourier sorokat álĺıtunk elő, majd ezekből

levágjuk a nagyfrekvenciás hullámokat. [7, 195. oldal]

Az adott meteorológiai mező (u(t)) időbeli integrálását T−M és T+M között

végezve minden időlépésre kapunk egy értéket (un), melyek súlyozott átlaga adja

a ḱıvánt kezdeti értéket:

u∗(0) =
+M
∑

n=−M

hnun

A súlyokat (hn) oly módon választjuk meg, hogy a nagyfrekvenciás módusok

amplitúdója minimális legyen. Különböző szűrőknél különböző súlyokat alkalma-

zunk.

Adott ∆t időlépcső és ω frekvencia esetében az ún. digitális frekvencia [24]:

Θ = ω∆t =
2π∆t

τ

Ahol τ az adott frekvenciához tartozó periódusidő. A nagyfrekvenciás rezgések

digitális frekvenciája Θs és π közé esik. A Θs-hez tartozó periódusidőt (τs) levágási

periódusidőnek nevezzük.

A szűrés megvalóśıtása többféleképpen lehetséges. Lynch 1997-ben [25] az 5. áb-

rán szemléltetett módszert javasolta:

5. ábra. Kétszeres DFI séma.

Ennek során két integrálással jutunk a szűrt állapothoz, mindkétszer használva

a szűrőt. Először t = 0 és t = −Ts között egy időben visszafele történő száraz

adiabatikus integrálással egy t = −Ts/2 időpontra vonatkozó szűrt mezőhöz jutunk.

20DFI: Digital Filter Initialization – digitális szűrő inicializáció
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Ebből kiindulva t = +Ts/2-ig integrálva – diabatikusan, a modell teljes fizikáját

használva – adódik a végleges szűrt mező a t = 0 időpontra, amiből az előrejelzést

ind́ıthatjuk.

Munkám során mindkét modell inicializálásánál ezt a sémát alkalmaztam: a

WRF-nél ,,Twice DFI”, a CHAPEAU-nál ,,Backward+Forward DFI” néven hivat-

koznak rá (4. táblázat). A további inicializációs beálĺıtásokat a későbbiekben is-

mertetem.

Az inicializációról bővebb léırás található Csigó István diplomamunkájában [24],

Lynch és Huang cikkeiben ([25], [26], [27]), valamint Kalnay könyvében [7].

4.2. Zaj paraméterek

A modellekben megjelenő zajokat különböző zaj paraméterekkel mutathatjuk ki.

Az inicializált és az inicializálatlan futások adataiból számolt paraméterek össze-

vetésével pedig az inicializáció hatékonysága szemléltethető.

Lynch és Huang [26] a következő paramétert használták:

N1 =
1

IJ

I
∑

i=1

J
∑

j=1

∣

∣

∣

∣

∣

∂ps
∂t

∣

∣

∣

∣

∣

ij

(1)

Ahol I,J a rácsszám x illetve y irányban, i,j az adott rácscella indexe, ps pedig

a felsźıni légnyomás.

Tehát a felsźıni légnyomás tendencia abszolútértékét kiátlagolták az egész tar-

tományra. Ezt a mennyiséget a modellfutás első hat órájára kiszámolták és ábrá-

zolták. Ehhez hasonlóan jártam el én is, azzal a különbséggel, hogy a tengerszinti

légnyomástendenciát használtam (hPa/h).

Ha felsźıni légnyomás menete zajos, vannak benne nagyfrekvenciás módusok,

akkor a fenti paraméter értéke nagy lesz, ezért jellemezhetjük a zajt N1-el.

Lynch egy későbbi cikkében [25] egy általánosabb zaj paramétert alkalmazott:

N2 =
1

IJK

I
∑

i=1

J
∑

j=1

∣

∣

∣

∣

∣

K
∑

k=1

∇V

∣

∣

∣

∣

∣

ijk

(2)

Ahol I,J ,i,j jelentése hasonló, mint N1 esetében, K a vertikális szintek száma,

k az aktuális vertikális szint indexe, V pedig a horizontális sebesség-vektor.

N2 a horizontális divergencia területi átlaga (s−1). Mivel ez a mennyiség az

egész modellrácsra vonatkozik, jobban jellemzi a zajt, mint a korábban ismertetett

paraméter.
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5. A hideg légpárna

Munkám célja többek között az előző fejezetben ismertetett digitális szűrő inicia-

lizáció hatásának vizsgálata egy téli hideg légpárnás időjárási helyzetben. A követ-

kezőkben a hideg légpárna jelenségét ismertetem.

5.1. A jelenség általános léırása, fontossága

A hideg légpárna [28] egy inverziós időjárási helyzet, mely hegyekkel körülvett me-

dencékben szokott kialakulni a téli félévben. Inverzióról akkor beszélünk, ha van a

légkörben olyan réteg, amelyben a magassággal a hőmérséklet a szokásostól eltérően

nem csökken, hanem növekszik. Az ilyen légréteg stabil, nem léphet fel benne kon-

vekció.

Télen21 a hideg légpárna kialakulását előseǵıti egy anticiklon jelenléte. Ekkor a

felsźın nagy kisugárzása miatt22 talajmenti-, mı́g az anticiklonban uralkodó leszálló

légmozgás miatt a magasban zsugorodási inverzió alakul ki. E kettő összekapcsoló-

dásával egy stabil légréteg keletkezik. A medence alján lévő hideg légtömeg a hegyek

és az inverzió miatt nem tud távozni. A felsźın és a felette lévő levegő addig hűl,

mı́g teĺıtődik és köd képződik, kialakul a hideg légpárna. Ha a köd megemelkedik,

sztrátusz felhőzetté alakulhat. Az inverzió felett az adiabatikus melegedés miatt

kiszárad a levegő.

Egy hidegfront átvonulása után a magasban lejátszódó melegadvekció szintén

létrehozhatja az előbb léırt jelenséget.

Megszűnésükhöz magasban lezajló erős hidegadvekció, például egy erős hideg-

front szükséges, ami gyenǵıti az inverziót és kisöpri a hideg légpárnát.

A hideg légpárna tanulmányozása fontos, ugyanis e helyzetben számos veszélyes

időjárási jelenség felléphet. Egyik közülük a hosszan tartó erős fagy, amit nagyon

száraz hideg levegő megrekedése okozhat, melyet egy erős inverzió sokáig a me-

dencében képes tartani. Így a felsźın közeli levegő jóval fagypont alá hűl, mielőtt

eléri harmatpontját. Az ilyen időszak nagymértékű zúzmaraképződéssel jár, mely

károkat okozhat a villamosvezetékekben. Egy másik veszélyes jelenség a hosszan

tartó ónos eső, melyet a hideg levegő fölé érkező nedves meleg levegő okozhat. A

hideg légpárnában számottevő horizontális és vertikális légmozgások hiányában a

21Nyáron nem alakul ki hideg légpárna.
22Tél: rövid nappalok, anticiklon: derült idő.

17



szennyezőanyagok felhalmozódhatnak a kibocsátási helyük környezetében (pl. gyár

vagy nagyvárosban a gépjárművek), szmog alakulhat ki. Ez, illetve a hideg lég-

párnában uralkodó köd jelentős látástávolság-romlást idéz elő. Az emĺıtett időjárási

jelenségek – ónos eső, zúzmara, alacsony látástávolság – veszélyeztetik a közlekedést,

valamint az emberi szervezetre is káros hatással vannak. Hazánkon ḱıvül kevés olyan

ország van, melynek egész területe egy ilyen medencében helyezkedik el és ahol a

hideg légpárna – létrejötte esetén – az egész országot érinti. Megjegyzés: ez az oka

annak, hogy a témának nincs nagy nemzetközi irodalma. Ezek mellett a nehezen

előrejelezhető kialakulása és megszűnése miatt fontos e jelenség vizsgálata.

5.2. Szinoptikus helyzet 2008. december 30. és 2009. január

10. között

2008. december végén egy anticikon alaḱıtotta Közép-Európa időjárását (6. ábra bal

felső kép). A Kárpát-medencébe keleti-északkeleti irányból történő hidegadvekció

mellett a magasban nyugat felől meleg levegő is érkezett. Ezzel kialakult egy hideg

légpárna, ami fennmaradt egészen egy magassági hidegörvény és egy 2009. január

2-i hidegfront érkezéséig. Ezt követően változékony időjárás váltotta fel a ködös-

borús időt. A nyolcadikán érkező újabb hidegfrontot követően kilencedikén egy

magas-nyomású képződmény hatására ismét felépült a hideg légpárna.

5.3. Az eset modellezése

A fent bemutatott időszakra 24 órás bontásban késźıtettem négyféle modellfuttatást,

melyek a következők:

– Nem inicializált CHAPEAU (CHAPEAU noini)

– Inicializált CHAPEAU (CHAPEAU ini)

– Nem inicializált WRF (WRF noini)

– Inicializált WRF (WRF ini)

A zárójelek a futások rövid nevét tartalmazzák, az ábrákon ezekkel hivatkozok

rájuk. Az inicializációs beálĺıtásokat a 4. táblázatban foglaltam össze. Ezeket a

Függelékben léırt módon választottam ki.

18



6. ábra. Szinoptikus helyzet: 2008. december 30-án (bal felső) egy anticiklon alaḱıtotta

Közép-Európa időjárását, majd 2009. január 2-án (jobb felső) és január 8-án (bal alsó)

egy-egy hidegfront érintette a Kárpát-medencét. Ezt követően január 9-én (jobb alsó)

ismét kialakult egy anticiklon. Képek forrása: OMSz

4. táblázat. Inicializációs beálĺıtások. ∆t – időlépcső, Ts – időablak, τs – levágási

periódusidő

CHAPEAU WRF

séma Backward+Forward DFI Twice DFI

szűrő Dolph-Csebisev Dolph

∆t [s] 300 40

Ts [perc] 130 30

τs [s] 10800 3600
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A vizsgált paraméterek

Az előző alfejezetben léırt időjárási helyzetet olyan modellváltozókkal vizsgáltam

meg, melyek alkalmasak a hideg légpárna jellegzetességeinek bemutatására. Ezek

közül a legfontosabb a hőmérsékleti gradiens (K/100m) vertikális metszete, mely

jelzi az inverziót. Egy másik szemléletes mennyiség a relat́ıv nedvesség (%) vertikális

metszete, amellyel például a köd, valamint az inverzió feletti száraz légtömeg kimu-

tatható. A légpárnák keletkezéséhez és megszűnéséhez hidegfrontok hozzájárulnak,

amit a 10 méteres szélirány és szélsebesség (m/s) változásai jelezhetnek, ezért ezeket

is ábrázoltam. Az eddig felsorolt változók időbeli menetéből megállaṕıtható, hogy a

modellek vissza tudták-e adni az időjárási helyzetet. Ezeket az ábrákat GrADS23-al

ábrázoltam az egész időszakra.

Hideg légpárna anticiklonban (ami egy magas nyomású légköri képződmény) ala-

kulhat ki, ezért a tengerszintre átszámı́tott légnyomást (hPa) is vizsgáltam.

A modellek megb́ızhatóságát és az inicializáció hatását a modelladatok pest-

szentlőrinci mérési adatokkal való összevetésével, modellverifikációval vizsgáltam.

Szinop táviratokhoz [IV] a tengerszinti légnyomást, a 2 m-es hőmérsékletet és har-

matpontot, rádiószondás adatokhoz [V] pedig 7 nyomási szinten24 e két utóbbit

hasonĺıtottam.

A modelladatokat a GRIB fájlokból GrADS seǵıtségével nyertem ki, majd a

mérési adatokkal együtt awk programokkal egy fájlt késźıtettem belőlük. Ábrázolá-

sukra a gnuplot-ot [29] használtam.

A meteogramok és a (virtuális) szondák Budapest–Pestszentlőrincre vonatkoznak

(északi szélesség 47.43o, keleti hosszúság 19.18o)25.

23GrADS: Grid Analysis and Display System – Meteorológiai és geológiai adatok megjeleńıtésére

kifejlesztett, nýılt forráskódú szoftver.
241000, 925, 850, 700, 500, 400 és 300 hPa
25Az FNL esetében északi szélesség 47o, keleti hosszúság 19o.
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5.4. Eredmények

A hőmérsékleti gradiens, a relat́ıv nedvesség és a 10 méteres szél időbeli menetei

sorra a 7., a 8. és a 9. ábrákon láthatóak.

7. ábra. A vertikális hőmérsékleti gradiens (K/100m) menete Pestszentlőrincen 2008.

december 30-tól 2009. január 11. 00 UTC-ig a modelladatok alapján.
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8. ábra. A relat́ıv nedvesség (%) menete Pestszentlőrincen 2008. december 30-tól 2009.

január 11. 00 UTC-ig a modelladatok alapján.
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9. ábra. A 10 m-es szélsebesség (m/s) és szélirány (szélzászlók) menete Pestszentlőrincen

2008. december 30-tól 2009. január 11. 00 UTC-ig a modelladatok alapján.
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A 7. ábrákon sötét sźın jelöli a hőmérsékleti inverziót. Jól kirajzolódik a

hideg légpárna stabil légrétegződése az időszak elején, illetve végén. A relat́ıv

páratartalmat bemutató 8. ábrákon szintén kivehetőek a hideg légpárna jellegze-

tességei: a köd és az inverzió feletti száraz légtömeg. A két modell közül a WRF

kisebb nedvességi értékeket és gyengébb inverziót adott, mint a CHAPEAU.

A 9. ábrán két hidegfront is kirajzolódik, az egyik január 2-a helyett 1-én, a

másik a valóságnak megfelelően 8-án. A szél – ahogy Magyarországon ez jellemző

egy nyugat felől érkező hidegfrontra – először beállt délnyugatira, majd északira.

Nyolcadikán a hidegfrontokra jellemző szélsebesség-növekedés is kivehető.

Hidegfrontok előtt a légnyomás lecsökken (vagy alig változik), mögöttük pedig

megnő, amit szintén jól mutat a 10. ábra. Ugyanakkor ezen a grafikonon az is jól

látszik, hogy az időszak elején és végén a modellek a valóságnak megfelelően magas

tengerszinti légnyomást jeleztek.
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A következőkben a 2008. december 30. és 2009. január 2. közötti időszak

elemzése következik a modelladatok felsźıni és rádiószondás megfigyelési adatokkal

való összevetésével. Ez a négy nap magában foglalja azt az időt, amikor a hideg

légpárna a legerősebb volt (2008. december 30-31.) és azt is, amikor egy magassági

hidegörvény hatására megszűnt (2009. január 2.).

A 11. ábra a tengerszinti légnyomás és a 2 méteres hőmérséklet és harmatpont

menetét mutatja az emĺıtett időszakban (szinop táviratok adatai és modelladatok).
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A 11. ábrán a felső grafikonon látható, hogy a modellek kissé alábecsülték a

légnyomást, de az eltérés nem számottevő. A légnyomás menetén az figyelhető

meg, hogy minden nap elején – 00 UTC-kor – a modelladatok megugranak. Ez

az inicializáció hatása is lehet, de a mérési adatokhoz hasonĺıtva látható, hogy ez

inkább a kezdeti mezőkhöz való igazodást jelenti.

Az inicializáció általában csak az előrejelzés első néhány óráját befolyásolja. Ez a

11. ábrán is látható, a hőmérséklet menetében jobban, mint a légnyomáséban. Az a

legfeltűnőbb, hogy a WRF eredményét kevésbé módośıtotta az inicializáció, mint a

CHAPEAU-ét. Ezt az időablakok hosszának különbsége okozhatja (4. táblázat). A

harmadik napon az inicializációval futtatott CHAPEAU rosszabb eredményt adott,

mint amikor nem volt bekapcsolva a DFI.

A 11. ábra alsó grafikonjai – a 2 méteres hőmérséklet és harmatpont – il-

lusztrálják legjobban a két modell közötti eltérést. A WRF hőmérséklete a negye-

dik nap kivételével minden nap első hat-nyolc órájában jó pontossággal visszaadta

a valóságot, az idő teltével viszont eltért attól (az utolsó két napot leszámı́tva). A

harmatpontjában éppen ford́ıtott tendencia figyelhető meg: a nap elején jóval ala-

csonyabbat mutat, majd a nap folyamán egyre inkább megközeĺıti a mérési adatokat.

Az újabb nap, újabb futás és kezdeti feltételek ismét ,,kiszáŕıtják” a modellt. Tehát

ezt az FNL-es kezdeti harmatpont-mező hibája okozta (a 11. ábrán az FNL-es ada-

tok fekete jelekkel szerepelnek). Emiatt a WRF-ben nem tudott kialakulni párásság,

köd, ami a hideg légpárnára jellemző. Így napfelkelte után a bejövő rövidhullámú

sugárzás elérte a felsźınt és napi menetet okozott a hőmérsékletben. A CHAPEAU

hőmérséklete jobban eltért a mérési adatoktól. A harmatpontja viszont az első nap

kivételével a többi elején igazodott a méréshez, tehát ez a kezdeti mező jobb, mint

a WRF-é. A pontos harmatpont-deficit – ı́gy a valóságnak megfelelő párásság –

ellenére a hőmérséklet a WRF-hez hasonlóan napi menetet mutat. E jelenség oka a

parametrizációkban keresendő, hiszen a 2 méteres hőmérsékletet a parametrizációs

sémák szolgáltatják.

Ez a napi menet a mérési adatokban csak a megfigyelt időszak második felében, a

hideg légpárna leépülésének idején figyelhető meg. Ez a folyamat a 12. ábra szerint,

a modellekben egy gyenge hidegfront érkezésével (január 1-i szélfordulás) kezdődött,

majd 2-án a magasban fellépő erős szél hatására fejeződött be. A szél mind irányát,

mint nagyságát tekintve egyezést mutatott a szondaadatokkal, ami el is várható,

hiszen a bemenő adataikat mérési adatok felhasználásával kapták a modellek.
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12. ábra. A szélsebesség (m/s) és szélirány (szélzászlók) menete 2008. december 30.

00 UTC és 2009 január 3. 00 UTC között Pestszentlőrincen a modelladatok alapján.

Az eddigiekben a modellek megb́ızhatóságán volt a hangsúly: a hideg légpárna

fő jellemzőit – az inverziót és a relat́ıv nedvesség vertikális profilját – a felsźın

közeli állapothoz képest jobban, a 2 méteres értékeket kevésbé megfelelően tükrözik

a modellek. A következőkben a hőmérséklet és a harmatpont vertikális menetét

rádiószondás mérési adatokkal összevetve a digitális szűrő inicializáció hatását muta-

tom be. Budapesten a vizsgált időszakban éjfélkor és délben történtek rádiószondás

mérések. A 13. ábrán az 1000 és 600 hPa-os szint közötti értékeket ábrázoltam

2009. január 1-én, egy gyenge hidegfront, illetve 2-án, a hideg légpárnát feloszlató

magas szintű hidegörvény érkezésének napján.
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13. ábra. Szondaadatok és virtuális szondák 2009. január 1-én és 2-án az ábrákon szereplő

időpontokban inicializáció használata nékül (balra) és inicializációval (jobbra).
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A 13. ábrán végig követhető a hideg légpárna feloszlása: 1-én éjfélkor az inverzió

a talajtól indul, délben már az alsó rétegben a hőmérséklet csökken a magassággal.

Másodikán az inverzió egyre gyengül, majd megszűnik. Mind a nyolc grafikon azt

mutatja, hogy a hőmérsékletben kisebb hibák adódtak, mint a harmatpontban. Ez

várható volt, hiszen a nedvességet mérni is nagyobb hibával lehet. Emellett a har-

matpontot a légnyomásból és a specifikus nedvességből számoltam, ami növelte a

hibát.

Az inicializáció hatása csak az első néhány órában érvényesül, délben már nem ve-

hető észre a 13. ábrákon sem. Január 1-én éjfélkor az inicializált és az inicializálatlan

grafikonok közötti különbség látható, főként a CHAPEAU esetében, a WRF-nél

nincsenek számottevő különbségek, ahogy korábban már kiderült. A CHAPEAU

925 hPa-os hőmérséklete inicializáció használata nélkül közelebb áll a méréshez,

mint az inicializált futásnál. Ezzel szemben az 1000 hPa-os harmatpontjában ja-

vulás figyelhető meg a DFI használata esetén (∼ +2oC).

A modellek harmatpont-deficitje elsején 00 UTC-kor az alsóbb rétegekben na-

gyobb (ami kisebb páratartalmat jelent) a mérési adatokhoz képest. A 925 hPa-os

szinttől felfelé viszont a valóságban szárazabb volt a levegő, mint amilyennek a

modellek látták. A CHAPEAU-nál délre az alsóbb szinteken a harmatpont-deficit

megközeĺıti a valóságot, de magasabban ekkor is nedvesebb. Tehát a modellek nem

voltak képesek megfelelően visszaadni a felsźın közeli párásságot, és a felette lévő

nagyon száraz légtömeget.

Ennek oka a WRF esetében az lehet, hogy az integrálás során a vertikális rács-

felbontás a felsźın közelében nem eléggé sűrű. A legalsó modellszint 1000 hPa-os,

ami a hideg légpárna esetében a sűrű levegő és a magas felsźıni nyomás miatt akár

300 m felsźın feletti magasban is lehet. Emiatt a modell nem érzékeli megfelelően a

felsźın közeli folyamatokat.

A 13. ábrákon az incializáció hatása alig látható, ezért a 5. táblázatban be-

mutatom a modelladatok mérési adatoktól való eltérését (szintenként számolva,

futásonként összegezve). A számı́tásról bővebb információ a Függelékben található.

Általánosságban elmondható, hogy délre a kezdeti különbségek – a CHAPEAU

harmatpontját leszámı́tva – csökkentek, ahogyan az a 13. ábrán is megfigyelhető.

A hideg légpárnás napon az 00 UTC-s eltérések délre lecsökkentek mindegyik futás

és változó esetében, kivéve a CHAPEAU harmatpontját. Ez a tendencia a gyenge

hidegfront érkezésének napján éppen ford́ıtott.
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5. táblázat. A hőmérséklet- és harmatpont modelladatok rádiószondás mérési adatoktól

való eltérésének összege az egyes időpontokban a különböző futások esetében.

időpont futás
CHAPEAU WRF

T (oC) Td (oC) T (oC) Td (oC)

2008. december 31. 00 UTC inicializálatlan 15,202 32,084 14,391 43,211

hideg légpárna inicializált 14,907 35,687 14,501 43,481

2008. december 31. 12 UTC inicializálatlan 9,332 35,928 10,492 34,511

hideg légpárna inicializált 9,405 36,212 10,483 34,582

2009. január 1. 00 UTC inicializálatlan 3,496 19,305 7,54 24,038

gyenge hidegfront inicializált 3,850 18.377 7,56 23,761

2009. január 1. 12 UTC inicializálatlan 12,210 29,778 11,085 29,067

gyenge hidegfront inicializált 12,409 29,358 11,143 29,059

2009. január 2. 00 UTC inicializálatlan 5,815 10,411 5,704 14,356

magassági hidegörvény inicializált 4,628 11,211 5,534 14,490

2009. január 2. 12 UTC inicializálatlan 4,936 16,165 9,673 20,402

magassági hidegörvény inicializált 4,998 16,143 9,747 20,376

A DFI használata sok esetben növelte az eltérést, de a különbségek nagyon kicsik.

Az inicializáció hatását leginkább a korábban definiált zaj paraméterekkel lehet

szemléltetni. Ezek menete 2008. december 31. 00 UTC és 2009. január 2. 00 UTC

között a 14. ábrán látható. Az egyik feltűnő jelenség a CHAPEAU N1 görbéjének

12 órás periódusú ingadozása. Ez a modellbe bevitt – főleg a rádiószondás – mérési

adatok hatása. Az is látható, hogy ezek a tüskék az inicalizált futásoknál éjfélkor

kisebbek, délben viszont nincs különbség a kétféle – inicializált és inicializálatlan –

görbe között. Ez is mutatja, hogy a DFI-nek és általában az inicializációnak csak a

modellfutás első néhány órájában van hatása.

A horizontális divergenciás zaj paraméter menetében a legfeltűnőbb a WRF

görbéinek levágása a napok kezdetén. Ez annak tudható be, hogy a kezdeti mezőkben

nincs nagy divergencia. A CHAPEAU N2 görbéi a napok kezdetén távolodnak

egymásól, vagyis az inicializált értéke lecsökken, a nem inicializálté pedig megnövek-

szik. Mindkét modell N2 grafikonjaiban kivehető egy napi menet, dél körüli mini-

mummal. A WRF-nek ez a zaj paramétere az éjféli levágásokat leszámı́tva az egész

időszakban nagyobb, mint a CHAPEAU-é. Ez a nem-hidrosztatikus közeĺıtés követ-

kezménye lehet.
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14. ábra. A zaj paraméterek menete 2008. december 31. 00 UTC és 2009. január 2. 00

UTC között.

Ha az ugrásokat leszámı́tjuk, mindkét paraméter grafikonjaiban kivehető egy ma-

ximum a 48. időlépcső – január 1. 00 UTC – körül, ami az érkező hidegfront hatása

lehet. Az is látható, hogy ennek ellenére például a CHAPEAU N2 paramétere január

1. első óráiban ugyanúgy viselkedik, mint a többi napon. Vagyis az inicializálatlan

nagyobb, az inicializált kisebb értéket mutat, majd az idő teltével a közöttük lévő

különbség eltűnik, beáll az egyensúly.
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6. Összefoglalás, további tervek

A TDK munka során – mely e dolgozat alapjául szolgált – létrehoztunk egy rendszert

(HAWER), mely lehetővé teszi a két alkalmazott közösségi modell összehasonĺıtását,

tanulmányozását.

Szakdolgozatomban bemutattam, hogy ez a rendszer alkalmas egy hideg légpárnás

időjárási helyzet – mint előrejelzési probléma – elemzését seǵıteni. Dolgozatomban

a 2008. december 30. és 2009. január 10. közötti időszakot elemeztem ki. A

modellek az inverziót (7. ábra) és a ködöt, száraz légtömeget (8. ábra) le tudták

ı́rni, de nem megfelelő pontossággal. Ennek oka a felsźın közeli nem eléggé finom

vertikális rácsfelbontásban, illetve a parametrizációkban keresendő. Terveink között

szerepel a felsźın közeli vertikális szintek sűŕıtésével, valamint más parametrizációs

beálĺıtások alkalmazásával futtatásokat késźıteni és elemezni.

A dolgozatban fény derült arra is, hogy a két modell közül, jelen esetben, a

WRF sokkal szárazabb, mint a CHAPEAU és a valóság. Ennek legfőbb oka a be-

menő adatmezőinek hibája. A két modell közötti különbségek csökkenthetők azáltal,

hogy azonos kezdeti feltételekkel futtatjuk őket, aminek megvalóśıtása egy további

tervünk.

Ezen szakdolgozatban léırt és hozzá hasonló esettanulmányokkal feldeŕıthetők a

modellek gyengeségei, amik irányt mutathatnak a modellek további fejlesztéséhez.

Dolgozatom egy részében a digitális szűrő inicializáció vizsgálatán keresztül il-

lusztráltam, hogy a rendszer alkalmas egy-egy numerikus kérdéskör vizsgálatára is.

A bemutatott esetben a DFI-nek nem volt számottevő hatása. Ezért terveink között

szerepel az inicializáció vizsgálata olyan időjárási helyzetben, amikor ez a hatás na-

gyobb és az inicializáció hiánya előrejelzési problémát okozhat.
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[10] Horányi A., Kertész S., Kullmann L. and Radnóti G., 2006: The
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Függelék

Az inicializációs beálĺıtás kiválasztása

A megfelelő inicializációs beálĺıtás kiválasztásához a rádiószondás mérési adatokat

is felhasználtam. Többféle időablakkal, illetve levágási periódusidővel (6. táblázat)

12 órás futásokat késźıtettem december 31-re, melyek közül a mellett döntöttem,

amelyik a legkisebb eltérést adta a rádiószondás mérési adatokhoz képest.

6. táblázat. A megfelelő inicializációs beálĺıtás keresése: az időablakon (Ts) és a levágási

periódusidőn (τs) ḱıvül minden beálĺıtás egyezett.

futás
CHAPEAU WRF

Ts τs Ts τs

1. 2h 10min 10800 s 0,5h 3600 s

2. 2h 10min 7800 s 0,5h 1800 s

3. 3h 10800 s 1h 3600 s

Hét nyomási szintre kiszámoltam a hőmérséklet és a harmatpont mérési adattól

való eltérés abszolút értékét mindhárom futás esetében, az éjféli és a déli időpontokra

is. Ezeket összegeztem: egy futás, egy időpont összes szintjén. Ezek az adatok a

7. táblázatban láthatóak, melyek alapján az 1. beálĺıtás mellett döntöttem.

7. táblázat. A hőmérséklet- és harmatpont adatok eltérésének összege az egyes

időpontokban a különböző futások esetében.

időpont futás
CHAPEAU WRF

T (oC) Td(
oC) T (oC) Td(

oC)

00 UTC

inicializálatlan 15,2022 32,0843 14,391 43,211

1. inicializált 14,9074 35,6877 14,5011 43,4814

2. inicializált 14,8303 35,763 14,465 43,4833

3. inicializált 14,8747 35,7836 14,549 43,6803

12 UTC

inicializálatlan 9,33236 35,9284 10,492 34,5113

1. inicializált 9,40546 36,2125 10,483 34,582

2. inicializált 9,41102 36,1541 10,483 34,5909

3. inicializált 9,44262 36,2125 10,484 34,6791
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