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Az adatgyűjtés fejlődése a 
meteorológiában 

• A műszerek megjelenésével (XVII.-XVIII. század) 
párhuzamosan a légkör jelenségeinek tudományos leírása 
megkezdődik.

• Societas Meteorologica Palatina (1781-92)

• XIX. század második felétől: nemzeti szolgálatok 
megalakulása

• XX. század eleje: meteorológiai iskolák

• 1922: az időjárás számszerű előrejelzése

• 1950: a számítógép megjelenése az előrejelzésekben

• 1975: ECMWF megalakulása 

• 1980-as évektől: távérzékelési eszközök széleskörű 
használata, hálózatok automatizálása





Meteorológiai térkép felszíni adatokkal



Rádiószondák



Időjárási radarmérések 



A meteorológiai mérőhálózat többi eleme



Mért adatokból két adatbázis

• A folyamatosan, nagy tömegben érkező, mért és 
megfigyelt adatok adatbázisba kerülnek -> klimatológiai 
adatbázis épül fel

• A beérkezett felszíni mért adatok, hajók és repülőgépek 
által közölt megfigyelések, valamint távérzékelési 
eszközök információi alapján ún. kezdeti meteorológiai 
mezők jönnek létre, amelyre prognosztikai 
egyenletrendszert alkalmazva előrejelzési információk 
keletkeznek, amelyet külön, előrejelzési adatbázisban 
rendszerezve kezelünk.  



ELŐREJELZŐ                     KLIMATOLÓGIAI 
adatbázis

• Rácsponti adatokból

• Modelleredmények 
felhasználásával

• Jövőre vonatkozó 
információk

• Származtatott adatok 

• Folyamatosan megújul

• A módszertan 
változásának követése

• Mért adatokból 
• Kizárólag hiteles mete-
orológiai mérőműszerek 
mérési eredményei
• A múlt és a jelen 
információi 
• Folyamatosan bővül 
• A mérési metodikák 
változásának 
figyelembevétele



Mi az előrejelzések alapja?

A matematikai és fizikai előrejelző modellek használata 

Amit ki kell számolnunk (az időben előre):
hőmérséklet, a mozgások három sebességkomponense, 
légnyomás, sűrűség

Egyenletek: 
1. Ideális gázok állapotegyenlete
2. Newton-törvényekből adódó Euler-féle mozgásegyenlet  (3)
3. Kontinuitási  egyenlet
4. A termodinamika első főtétele alapján: nyomás-

tendenciaegyenlet



Az első számszerű időjárás-előrejelzés

• Lewis Fry Richardson (1922) 
publikálta tanulmányát az 
időjárás számszerű 
előrejelzéséről

• Rossz eredményt kapott, de 
műve mégis korszakalkotó

Elképzelése szerint 64000 (!) ember egyidejű munkájára 
lenne szükség ahhoz, hogy az időjárást „megelőzzük”



A számítógépek megjelenése 

Neumann, Charney, Fjortoft

1950-ben ENIAC segítségével  

USA területére futatott le  

időjárás-előrejelző modellt

A történelemben először          

készült valódi előrejelzés 

A számítógépek azóta sokkal gyorsabbak lettek, hosszabb 
távú előrejelzések készítésére is képesek. 



Az ECMWF

• A világ fejlettebb régióiban olyan előrejelző központok 
alakultak, amelyek az egész földi légkör modellezésére 
képesek

• Nyugat-európai együttműködés 1975 óta

• Angol központ 

• 22 teljes jogú tag, 12 társult tag

• Magyarország-ECMWF: a legnagyobb adatforgalommal 
rendelkező társult tag

• Társult tagként a központi nagy számítógép használatára nem 
vagyunk jogosultak

• Nemcsak adatokat kapunk, mi is adunk produktumokat, 
amelyet mások átvesznek



Miért van szükségünk nemzetközi 
adatokra?

• A légköri jelenségek nem ismerik a nemzetállamok 
határait

• A meteorológiai jelenségek tér- és időbeli skálája igen 
széles spektrumú (mikroturbulenciáktól planetáris 
hullámokig)

• A nagytérségű folyamatok modellezéshez a világ minden 
pontjának adataira szükségünk van

• A globális időjárás-előrejelző modellek a nagyskálájú 
folyamatokat jól leírják, a lokális jelenségek pontosabb 
előrejelzéséhez kisebb skálájú modellek szükségesek

• LAM: a peremfeltételeiket a globálmodellek adják 



ECMWF: az előrejelzői adatbázis alapja

• Háromféle kivágatban kapunk adatokat, 
legrészletesebben Közép-Európára (0.125° x 0.125° )

• Időbeli felbontás:  -> 1 - 4. nap – órás

-> 5 - 7. nap – háromórás

-> 8 -15. nap – hatórás 



További adatok a tágabb környezetből

• Európai-atlanti kivágatban (0.25° x 0.25°)

• Északi-hemiszféra (0.5° x 0.5°)

• A déli félgömbről elsősorban rácsponti adatok lekérése 
nagyobb városok körzetéből

• ENS előrejelzések – európai-atlanti kivágatban



Modell outputból felhasználható adat

• A nyers modelladatok pontosan nem 
határozzák meg a várható időjárást

• Nemcsak a felszín közeli adatokat kell 
ismernünk – ECMWF: 137 vertikális szint

 a légkör magasabb rétegeinek nedvességi viszonyaiból felhőzeti 
információk
 a csapadékképződés mikrofizikájára külön sémák épültek be
 hőmérsékleti szélsőértékek meghatározására talajállapot-adatok 
 a víz-szárazföld eltérő tulajdonságai is időjárás-alakító tényezők
 a konvektív folyamatok pontos leírása külön indexek meghatározása



Mivel dolgozzák fel az adatokat?



Hogyan jutnak el az adatok a központokba?



Mekkora az adatforgalom az OMSZ-nál?

A központi rendszerekben 280-300 GB naponta 

a) 3600 külföldi állomás, 680 hajó és 280 hazai állomás adata – 15 MB
b) Radar adatok - 22 GB
c) Műhold adatok – 19 GB
d) Globálmodell adatok (ECMWF, GFS) - 60 GB
e) Korlátos tartományú modellek (Aladin, AROME, WRF) – 109 GB
f) Partnerek számára adott információmennyiség

A teljes meteorológiai adattár mérete: 50-55 TB, ennek kb. 40%-a központi  
gyorselérésű diszkegységen van.  

További kb. 600 TB adat még szalagokon van őrizve



Internet előretörése - amatőr meteorológia

• Szabadon hozzáférhető információk kora

• A kisebb értékű, amatőr mérőeszközök előretörése

• Hálózatba kapcsolt automata műszerek a felhasználóknál

• Okostelefonok alkalmazása

• „ BIG data” jelenség?

• Segíthetik a munkánkat is: pl. OMSZ Met-Ész rendszer






