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Bevezetés

• Nowcasting munkacsoport (NWC SAF): felhőtípus 

kép (CT), nagyfelbontású szélmező (HRW) 

Nowcasting 

Felhőzet áthelyeződés, állandóság

•

• Globálsugárzás előrejelezhetőség

Felhőtípus kép, forrás: OMSZ Globálsugárzás grafikon, forrás OMSZ



Nowcasting

Nagyfelbontású szélmező (irány, sebesség)

Kivágat

Átlag szélirány,sebesség,       idő, Felhő kép (felhők) 

Felhőzet áthelyezés

Felhőzet kivágat



Verifikáció és kiértékelés 

Verifikáció lépései



Pontok és négyzetek sematikusan 

Négyzetekre bontott, sematikus 

valódi kép

Négyzetekre bontott, sematikus 

áthelyezett kép



Kontingencia táblázat, indexek 
Számításaim során a pontokra alkalmazott kontingencia táblázat 

• POD (Probability of Detection, észlelés valószínűsége)

o Ideális értéke 1, nem ideális érték = 0

o PODp = A / ( A + C )

• FAR (False Alarm Ratio, téves riasztások aránya)

o Ideális értéke 0, nem ideális érték = 1

o FARp = B / ( A + B )



Eredmények 

• 47 futtatás (40 nyári és 7 téli félévben) 

• Általánosan, és a szélsebesség függvényében 

• Esettanulmányok 

• Kontingencia indexek grafikonjai és HAWK 

képek 



Nyári félév futtatásainak eredményei általánosan

Futtatásonként  átlagolt POD és FAR indexek 



Nyári félév futtatásainak eredményei a 

szélsebesség függvényében

Szélsebességi kategóriánként átlagolt pontbeli kontingencia indexek (PODp és FARp)

áthelyezési idő szerinti változása 



Esettanulmányok

A 2017. 10. 03. 09:10 UTC (39.) futtatás 

180 perces áthelyezett 

és a 12:10 UTC felhő képek összehasonlítása 

forrás: OMSZ HAWK rendszer 

A 2017. 06. 22. 12:25 UTC (7.) futtatás

180 perces áthelyezett 

és a 15:25 UTC felhő képek 

összehasonlítása,

forrás: OMSZ HAWK rendszer 



Téli futtatások

2017. 02. 13. 11:55 UTC (téli 7.) futtatás 

180 perccel áthelyezett 

és a 14:55 UTC valós felhő kép

összehasonlítása

forrás: OMSZ HAWK rendszer 

Téli félév futtatásainak átlagos index értékei 



Konklúzió

• Szinoptikus skálájú jelenségek  áthelyeződés 

közben közel állandó felhőzet  alkalmazható 

a módszer

• Lokális, konvektív hatások  változó felhőzet 

 nem alkalmazható a módszer

• Nagyrészt derült idő, köd  állandóság 

alkalmazható a módszer



Tervek

• Földfelszín Megfigyelés Munkacsoport (LSA 

SAF): felszínre érkező rövidhullámú sugárzási 

fluxus (DSSF) validáció:

 aktuális információ 

 DSSF alapú nowcasting  kiegészítő információ 

naperőműveknek
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