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Hazai cseppspektrummérők
•Cseppspektrummérő
- Disdrométer

•2013-ban indult 
projekt

•OTT Parsivel
eszközök

•Lézeres detektálás

•Jelenleg 18
mérőautomatánk van

•Perces bontásban 
mér 1. ábra: Telepített műszerek elhelyezkedése az országban (forrás: Kovács, 

2018)



Mért és származtatott paraméterek
 Időpont

 Hely

 Műszeradatok (LASER jel amplitúdó, fűtési 
áramerősség, feszültség)

 Cseppspektrum adatok (32X32 mátrix)

 Méreteloszlás (32 elemű vektor)

 Sebességeloszlás (32 elemű vektor)

 Radarreflektivitás

 Csapadék intenzitás

 SYNOP/METAR



Jégeső
 Konvekcióhoz

köthető

 Főként a nyári 
félévben

 Nagy méretű és 
nagy esési 
sebességű 
csapadékelemek

 Gunn-Kinzer
görbe 2. ábra: Gunn-Kinzer görbe a cseppspektrum 

tartományban (forrás: Löffler –Mang and Joss, 1999)



Példa eső cseppspektrumára

3. ábra:  Budapesti spektrum 2018. március 17-én 15 órakor (forrás: radar.met.hu)



Példa havazás cseppspektrumára

4. ábra:  Budapesti spektrum 2018. március 18-án 3 órakor (forrás: radar.met.hu)



Példa jégeső cseppspektrumára

5. ábra:  Békéscsabai spektrum 2018. június 3-án 14:40-kor (forrás: radar.met.hu)



6. ábra: A disdrométer által elkülönített méret, illetve 
esési sebesség kategóriák (forrás: Parsivel Manual)



Felhasznált adatbázisok
 Cseppspektrummérő adatai: blade14.met.hu gépen, 

PostgreSQL (psql) adatbáziskezelővel

 Radar adatok: 3D-s radarállományból állnak elő pl. 
refklektivitás, radarproduktumok

 Modell analízis adatok (12 UTC, legközelebbi 
rácspontban)

 Észlelések

 Problémák



Kutatás
 2014 és 2018-as év április-szeptember időszaka

 25 mm-t meghaladó disdrométer csapadékintenzitás

 775 db eset

 Cseppspektrummérő + radar produktumok 
összevetése, jeges esetek valószínűsítése

 Jégeső elkülönítése





8. ábra: Jégesős (piros) és nem jégesős (kék) esetek száma a radar CMAX függvényében 



9. ábra: Jégesős (piros) és nem jégesős (kék) esetek száma a H45dBZ függvényében



Cseppspektrummérő adatbázisának 
spektruma - jégeső

 Ötlet:
Cseppspektrum 
diagramterületé-
nek jobb felső 
sarka, mint jégesős 
tartomány 
elkülönítése

 Kiindulás: méret:21, 
sebesség 24

 Téglalap alakú 
tartomány

 Több beállítást 
próbáltunk
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10^db csepp

10. ábra: 2014-2018 évek nyári féléveinek összegzett spektruma





Összegzés
 Jégészlelések hiánya komoly probléma

 Cseppspektrummérő – radar adatok

 A teljes spektrumon (32X32-es mátrix) elkülönül a 
jégeső tartománya

 A valóságban azonban inkább csak kevesebb csepp 
esik ebbe a spektrumba, nehezen elkülöníthető

 Jelenleg felülbecsli a műszer a jégesős esetek számát

 A nagy méretű és nagy esési sebességű tartományra 
fókuszálva javítható a beállítás



Köszönöm a figyelmet!



Jégészlelések adatai
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