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Motiváció:
 Kurzus angol címe: „Predictability and ensemble forecast 

systems”

 1. Az első utam Readingbe: Megismerkedni a helyszínnel, 

a környezettel, gyakorolni a szakmai nyelvet

 2. A kurzus segítségével fejlődni 

a szakmában: kiemelten a rövid-

és középtávú valószínűségi 

előrejelzések terén

(Kép forrása: ecmwf.int/en/learning)



A kurzus menetrendje



A kurzus főbb témái:
 Elméleti áttekintő: bevezetés a káosz elméletbe, az 

előrejelzés korlátai, légkör – szárazföld – óceán –

tengeri jég kölcsönhatások

 Ensemble módszerek alapjai, a kezdeti feltételek 

bizonytalanságai, adatasszimiláció

 Valószínűségi előrejelzések – inicializálás, modellezés, 

verifikáció, gyakorlati alkalmazás, produktumok

- Időtáv: Középtávú, havi és évszakos előrejelzések

- Korlátos tartományon és globális skálán 



Frissítsük fel az emlékeket!
 A légkör egy kaotikus rendszer, előrejelezhetetlen

 Kezdeti feltételek hibái (kevés/pontatlan mérés), 
peremfeltételek hibái, közelítések, elhanyagolások, stb.

 Ensemble előrejelzések: nem egy darab előrejelzések, 
hanem előrejelzések együttese  1 db perturbálás 
nélküli előrejelzés jobb felbontással (HRES) + perturbált 
előrejelzések (különböző kezdeti feltétellel, 50 db), 
kontroll tag (nem perturbált, rosszabb felbontáson)

 Megjelenítésük pl.: fáklya-, bélyeg-, spaghetti-diagram



Metview:
 Munkaállomás, részben az ECMWF fejlesztett ki

 Meteorológiai adatok: hozzáférés, feldolgozás, megjelenítés

 Adat fájlok, vizualizációs megjelenítések

 Bevezető a kurzus előtt – videó!

 Kép forrása:
(https://confluence.ecmwf.int/
display/METV/Metview?pre
view=/3473431/155323864/
metview-all-in-one.png)



Gyakorlat – esettanulmány a „való 
világból”:
 Nadine hurrikán  - 2012 szeptember

 Hidegörvény  bizonytalanság

 ECMWF analízis, nagyfelbontású (HRES) det.előrejelzés, 

ensemble előrejelzés (18/36 km)

 Reforecast (2016 március)+ operatív ensemble (9/18 km)

 Vizsgálat a Metview segítségével

 Miért fontos az ensemble előrejelzés? 

Gyakorlati alkalmazás.



Nadine Franciaország felé tart? 

 Determinisztikus 

előrejelzés: hurrikán 

tart a szárazföld felé

 Használjuk az 

ensemble módszert!



Clusterek - bélyegdiagram



Clusterek - bélyegdiagram

Nem érte el Európát!



Clusterek

 Csoportokba sorolás, egy 

csoportban hasonló tagok, az 

előrejelzési alternatívák gyors 

felismerése

 500-as geopotenciál mező 

ábrázolása, 4 időpont: 72-96, 

120-168, 192-240 és 264-360 óra

 A nagytérségi helyzetről gyorsan 

képet kaphatunk: (pl.: hőhullám, 

tartósan hideg periódus)



Clusterek – jellegzetes időjárási minták

 NAO+:  Az Észak-

Atlanti Oszcilláció 

pozitív fázisa

 NAO-: Az Észak-Atlanti 

Oszcilláció negatív 

fázisa

 BLO: Nyugati Blocking 

helyzet

 AR: Gerinc az Atlanti-

óceán felett

Kép forrása: www.ecmwf.int



Többhetes anomália előrejelzés

 Európai hőmérsékleti és 

csapadék anomália, a köv. 4 

hétre, hetente 2-szer fut le

Képek: ecmwf.int (jobb), met.hu (bal)



A kurzus teljesítve!



Összefoglalás:
 Tág témakör, rengeteg információ – sok elmélet, kevés 

gyakorlat más szemszögből hasznos egy 
modellezőnek, mint egy operatív előrejelzőnek

 Kurzus előtti bevezető, emlékezet felfrissítő, 
megismerkedés a Metview program alapjaival (későbbi 
alkalmazása)

 Valószínűségi előrejelzés gyakorlati példá(ko)n 
keresztül, elérhető produktumokkal való 
megismerkedés, alkalmazásuk az operatív munka 
során 



Valószínűségi 
előrejelzések 
alkalmazása



Köszönöm a figyelmet!


