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Horváth Ákos



Mikro skála:
súrlódás
turbulencia 

→energia disszipáció

Konvektív folyamatok

• Statikus instabilitás ( belső energia: CAPE)
• Kényszer konvekció
• Nyírási instabilitások (konvergencia vonalak, szupercellák, 

stb.)

(energia disszipáció)
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Felhőfizika
Felszín
Sugárzás

Szinoptikus 
skálájú 

folyamatok
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Konvekció szerepe 
csekély, inkább 
kényszer konvekció

Konvekció következmény: labilis 
légkör, meleg mag, nagy szélnyírás

A típus B típus

C típus

Konvekció szerepet kap 
magában a ciklon 
fejlődésben (B típusú 
folyamatokhoz 
kapcsolódóan)

A konvekció szerepe a mérsékelt övi ciklogenezisben



Nedves talaj Száraz talaj Száraz talajnál konvekció
gyorsabban felpörög, de 
hamarabb ki is ég.
Nedves talajnál lassabban 
indul a konvekció, de 
hosszabban tart és 
erősebb.

→ Szenzibilis hőáram 
induláskor nagyobb, a 
latens hőáram később 
érvényesül.

A talajnedvesség  
szerepe közepesen 
erős konvekció esetén



SZÁRAZ
Nedves

Talajnedvesség hatása a szupercellás konvekcióra

Nedves talajnál több 
rotációs center de 
lassúbb mozgású. A 
konvekció vertikális 
hatása markánsabb.



Zivatar statisztikák Két időpont 
celláinak 
megfeleltetése
(OMSZ 
Távérzékelési 
Osztály 
fejlesztés)t1 t2

Cellák lefedése ellipszisekkel

Eszközök



2017:
30 60 perc 2209
60 90 perc 493
90 120 perc 151
120 150 perc 73
150 180 perc 31
180 210 perc 10
210 sok perc 6

2016:
30 60 perc 3152
60 90 perc 731
90 120 perc 210
120 150 perc 73
150 180 perc 20
180 210 perc 12
210 sok perc 2

2015:
30 60 perc 2071
60 90 perc 461
90 120 perc 129
120 150 perc 41
150 180 perc 12
180 210 perc 7
210 sok perc 6

Gyorsan fejlődő cellák esetén a fejlődés markáns eltérülést 
okozhat a vezető áramláshoz képest

file:///C:/metnap2017/futRadar0806.bat


•
2017:
30 60 perc 2209
60 90 perc 493
90 120 perc 151
120 150 perc 73
150 180 perc 31
180 210 perc 10
210 sok perc 6

2016:
30 60 perc 3152
60 90 perc 731
90 120 perc 210
120 150 perc 73
150 180 perc 20
180 210 perc 12
210 sok perc 2

2015:
30 60 perc 2071
60 90 perc 461
90 120 perc 129
120 150 perc 41
150 180 perc 12
180 210 perc 7
210 sok perc 6

Zivatarcellák eloszlása 2015-2017.

(legalább 45 dBz, legkevesebb 5 km2)



„Viharzóna” időjárási helyzet



„Viharzóna” időjárási helyzet



Ikercella

Viharkárok

Cella útvonalak

Viharvonal 2017: Szupercella július 10-én    



Balatonaliga: Vmax= 158 km/h

Felhőtető: 13.5 km

file:///C:/metnap2017/futRadar0710.bat


Villámok kettős hatása:
Közvetlen rombolás
Szerkezet gyengítés





Tavi cirkuláció Lokális skála által vezérelt gyenge folyamat:
• energia kaszkád  alulról fölfelé (főként trigger jelleggel)
• a szinoptikus skála csak a feltételeket biztosítja
• lokális skálán mutatkozó energia különbségek vezérlik 
Tavi cirkuláció, városi cirkuláció 



A balatoni lokális cirkuláció hatása egész  
Budapestig kihathat délnyugati áramlási 
helyzetben

Tavi cirkuláció hatása távol a tótól



Tavi cirkuláció

Amikor a Balaton „visszabeszél” a légkörnek

Önfenntartó zivatarvonalak

Zivatarörvények-örvénylő zivatarok

Konvektív hullámok

Légtömegen belüli „erős”zivatarcella
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Leslie : a köztes ciklon (trópusi-szubtrópusi-mérsékeltövi) 









Mérsékeltövi ciklon





Mérsékeltövi ciklon



Szubtrópusi Vihar









Szubtrópusi depresszió









Baroklin instabilitás következtében 
hurrikán erejű ciklon







Trópusi vihar karakterisztikák…







Meleg mag, hurrikán karakterisztikák…









Hurrikán….













Trópusi vihar kategória











Jelentős hőáram a Rossby öv 
irányába…















Ismét eléri a hurrikán fokozatot…



…hurrikán…



…hurrikán…



…hurrikán…



…még hurrikán 
fokozat…



trópusi vihar



Eléri Portugáliát majd Spanyolországot 
szélvihar és nagy csapadék (110 km/h)
Vince (2005) után a második ex-hurrikán amely az elmúlt 150 évbenelérte a 

kontinenst… 
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Konvektív viharok:

zivatarláncok

szupercella

Mozgó ciklonok, gyorsan áthelyeződő cellák

CAPE + nyírási és kinetikus energiák 

Squall line



Előrejelzés, riasztás

Figyelmeztető előrejelzések

3 óránál távolabbi időszakra a nem lineáris,korlátos tartományú numerikus 

modellek jelentik a megoldást (OMSZ: WR, AROME).

• Nem hidrosztatikus dinamika

• Nagy térbeli felbontás (1-2 km)

• Részletes felhőfizika (bin séma irányába)

• Részletes  határréteg (turbulencia parametrizáció) 

Riasztások 

0-3 óráig a lineáris nowcasting rendszerek (MEANDER).

• Valamennyi real time mérés felhasználása.

• Sűrűn (és gyorsan) előálló objektív analízisek készítése

• Áthelyeződési vektorok számítása , a már megindult folyamatok 

követésére

• Döntési eljárások a jelzések kiadására

Szakemberek jövőbeli szerepe: az előrejelzések készítése helyett 

fokozottan az előrejelző rendszerek készítése, fejlesztése és üzemeltetése 
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Az infrastruktúrára ható szélsőséges időjárási

helyzetek a koncentrált, erőteljes légköri energia

felszabadulással hozhatók kapcsolatba.


