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2017. évi EUMETSAT 

megbízás része

(IASI rész most kimarad)

Motiváció -MTG - Lightning Imager
Különböző típusú zivatarok „villámlás karakterisztikái”

• A villámlás karakterisztikák mennyire vannak kapcsolatban a radar- és műholdadatokon/képeken 

megfigyelhető heves zivatar jellemzőkkel, jelenségekkel?

• A megfigyelt villámlás karakterisztikák előjelei-e (pre-cursors) más heves zivatar jelenségeknek 

(jégeső, heves szél, villám árvíz)?

GOES-16 Global Lightning 

Mapper + ABI VIS0.64

17.02.2017, 14:43:01-14:43:31 

UTC

Fél perc, gyorsítás nélkül

Kattints a képre! →
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5 eset: különböző fajtájú zivatarok a Kárpát–medencében 

Szinoptikus helyzet

Környezet - rádiószonda, ECMWF

A zivatar(rendszer) jellege, fejlődése

Műhold + radar + villám adatok + felszíni mérések + észlelések 

Cella követés > időbeli menetek 

műhold, radar, villám paraméterek menete +

észlelt/mért heves időjárási események időtartama 

olyan a zivatar heves voltát valószínűsítő “jelenségek/alakzatok/echók” időtartama, amelyek 

műhold-, radar-, villámadatokban figyelhetők meg, (ha jelen vannak)

Villámok területi és időbeli eloszlása a zivatar struktúráján belül 

(ECSS poszter – Simon et al., 2017)

Felhasznált adatok:

Műhold - METEOSAT SEVIRI RSS (5 perces adatok)

Villám – LINET villám detektáló rendszer adatai 

Radar – Három/négy Doppler duál-polarizációs DWSR radar

• 5 percenkénti reflektivitás adatok

• 15 percenkénti Doppler szél mérések

ECMWF

Heves időjárási eseményekre vonatkozó 

• beszámolók (severe weather reports – ESWDB, European Severe Weather Database)

• felszíni mérések,  (sajnos “hail pad” adat nincs)
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A zivatar kelet oldala Bajánál (~19:00 UTC)

Photo: Zoltán Goda

Mi történt? 

Egy (klasszikus vagy HP) szupercella zivatar keresztül haladt Dél-

Magyarországon (16-21 UTC), több helyen nagy szemű jégesőt 

okozva.

Szinoptikus helyzet:

Egy hullámzó front mentén keletkezett 

a konvektiv rendszer, amelyben a 

szupercella kifejlődött.

A szupercella nyomvonala

Konvektív környezet Dél-Magyarországon:

Nedves légkör, mérsékelt instabilitás,

Erős 0-6 km szélnyírás



Animation created from Column maximum composite of 3 Hungarian radars overlaid with lightning strokes (09 June 2012, 15-23:55 UTC)

Convective system ~13-14 UTC  - ~23:00 UTC  It initiated over Croatia, propagated over Hungary

We studied the supercell, which initiated close to the Hungarian Croatian border until it interacted with a multicellular system at east of Hungary (15:50 - 21:50 UTC)



Number of Total strokes / 1 minute

Lightning stroke rate

Jobbra tartó

5-hour lightning

Lightning strokes (total) belonging to the studied radar cell

Mi utal a zivatar hevességére a villámadatokban?

• ‘Lightning jump’ – a villámok számának hirtelen megnövekedése

• Magas villámgyakoriság (< 80 villám/perc)

• Jobbra tartás

Zivatar fejlődése
A zivatar esetleges hevességére utaló jelek



Műholdképeken megfigyelhető felhőtető alakzatok, melyek a zivatar hevességére utalhatnak

általában

Túlnyúló csúcs

Hosszú életű túlnyúló csúcsok vagy 

sok intenzíven pulzáló OT 

(gravitációs hullámok)

Hideg gyűrű (meleg folt)

Hosszú életű hideg gyűrű (min 45 perc)



Szendvics kép előállítása 

IR10.8                                Szendvics                           HRV

SEVIRI 20 May 2008 at 16:45 UTC

Üllő feletti cirrusz fáklya



Szendvics (nappal, 14:00 - 17:50 UTC) és IR10.8 infravörös (éjszaka, 17:55-22:00 UTC) képekből készült animáció          

Hosszú életű hideg gyűrű és cirrusz fáklya



Szendvics kép (HRV/IR10.8 blended images) 16:03,16:25, 17:33 UTC

A felhőtető milyen tulajdonságai, jellemzői utalnak a zivatar esetleges hevességére a 

műholdadatokban?
• A felhőtető gyors hűlési sebessége

• Extrém hideg túlnyúló csúcsok (OT) (BT < -66.3 C)

• Hosszú életű túlnyúló csúcsok 

• Hosszú életű hideg gyűrű (> 8 óra)

• Nagy különbség a hideg gyűrű minimum hőmérséklete és a meleg folt legnagyobb hőmérséklete között

• Üllő feletti cirrusz fáklya

• Kis jégkristályok a felhőtetőn (vagy felette)

• Jobbra tartás



Flanking line

Bow echo

in 9 km CAPPI

20:15 UTC

Hook echo (2 km CAPPI) 17:40 UTC

WER+BWER echo (vertical cross section) 17:40 UTC

RIJ

RIJ – rear inflow jet

16:33 UTC

Persistent 

mesocyclone

Mi utal a zivatar esetleges hevességére a radaradatokban?

Doppler szél mérésben - MVS – forgásra utal (következő dia)

Jobbra tartás

Hosszú életű intenzív radar cella (> 8 óra)

Magas reflektivitás értékek (> 61.5 dBz)

Magas vertikálisan integrált folyékony víztartalom 

(Vertically Integrated Liquid, VIL) értékek (>76 kg/m2)

Hook, bow és WER/BWER echók



The bounded weak echo region (BWER), is

a radar signature within a thunderstorm characterized

by a local minimum in radar reflectivity at low levels

which extends upward into, and is surrounded by,

higher reflectivities aloft.

This feature is associated with a strong updraft.

WER echo

Radarképeken megfigyelhető felhőtető alakzatok, melyek a 

zivatar hevességére utalnak



Couplet indicating rotation. Couplet indicating convergence (or divergence).

Orientation of the Doppler radial velocity couplet relative to 

the direction of the radar beam
A Doppler szélmérés képben esetlegesen megjelenő “pozitív-negatíve pár” orientációja a radar nyalábhoz képest



Orientation of the Doppler radial velocity couplet relative to 

the direction of the radar beam

https://www.nssl.noaa.gov/publications/dopplerguide/chapter4.php

https://www.nssl.noaa.gov/publications/dopplerguide/chapter4.php


Műhold, radar és villám paraméterek időbeli menete

A zivatar(rendszer)t követjük –

A követés 5 perces radaradatokon alapszik: A 2-7 km CAPPI radar reflektivitás mezőket átlagoljuk és a vizsgált radar 

cellát (cellacsoportot) ebben a mezőben követjük.

Az 5 perces cellákat “besűrítjük” - 1 perces intervallumokra interpoláljuk

A vizsgált cellára a nyomvonalon végig

• Elkülönítjük a vizsgált cellához (cellacsoporthoz) tartozó villámokat, (a cella közepéhez 15 km-nél közelebbi 

villámok),  megszámláljuk egy perces időlépcsőben – villámgyakoriság időbeli menete.

• Összegyűjtjük a radar paraméterek időbeli menetét (Column Maximum Reflectivity (Cmax), Vertically

Integrated Liquid (VIL), Constant Altitude Plan Position Indicator (CAPPI)) és a jelentéssel bíró alakzatok

(bow, hook, Weak Echo Regions (WER), Bounded Weak Echo Region (BWER) echók) időtartamát.

• Megbecsüljük a örvényességet vagy a konvergenciát a Doppler szélmérésből (amikor volt erre utaló alakzat)

• Összegyűjtjük a műholdas paraméterek időbeli menetét (pl. BT) és jelentéssel bíró alakzatok (OT, ice plume, 

cold-ring, ha vannak ilyenek) időtartamát.

• Összegyűjtjük a heves időjárási eseményekről készült beszámolókat, felszíni méréseket.



A villámgyakoriság és a becsült örvényesség 

jól korrelál.

(A villámgyakoriság jelentősen megnövekszik 

amikor a mezociklon forgása megerősödött,

valószínűleg mindkettő a feláramlás 

erősödésével van kapcsolatban.)

6-10 K

Lightning rate

Satellite BT

Estimated vorticity

Events

A hideg gyűrű közvetlenül a “lightning jump” 

után alakult ki, az örvényesség első 

maximumának idején.

(A hideg gyűrű kialakulásának egyik feltétele 

az erős feláramlás.)

A “lightning jump” előbb jelentkezett, mint a  

jégesők.

Később a villámgyakoriság már kisebb volt, 

bár nagyméretű jég továbbra is hullott.



3km

6km

9km

12km

Cmax

Új cella

mature cell

CAPPI maxima

Cell center

mesocyclone

CAPPI levels

OT

Erős szélnyírás esetén



A zivatar, a feláramlási csatorna és 

a radar CAPPI értékek maximumai 

elhajolnak  a szélnyírás irányába

Főleg radar adatok alapján:

• A csapadékos területek (alacsony-/közép-szintű leáramlás) térképezésére – a 2 km CAPPI mezőt használjuk

• Hogyan térképezhetjük fel a feláramlás/mezociklon (valószínű) területét?

Radar adatokból -

• ‘Mesocyclonic Vortex Signature’ a Doppler szélmérésben, ha jelen van (közép-szintű információ)(15 percenként, ha …)

•WER/BWER echo területe – a középszintű feláramlás/mezociklon valószínű helye. Egy ún. WER2c paramétert 

definiáltunk, hogy feltérképezzük a WER echo területét, (lásd következő dia).

• 12 km CAPPI képen a nagy reflektivitású terület (ha van ilyen) – feláramlás felső része

Műholdképeken – túlnyúló csúcsok helye – feláramlás felső vége (a felhőtető szintjén)

Cél: A villámsűrűség területi eloszlása a zivatar szerkezetén belül

De: Hogyan térképezhetjük fel a zivatar struktúráját?



A WER/BWER echók feltérképezésére kifejlesztettünk egy paramétert, mely kijelöli azokat a területeket, ahol a radar 

reflektivitás növekszik a magassággal - ez tipikus a feláramlás területén

Vertical gradient of radar reflectivity



WER2c  --- parameter, amely segít megtalálni a WER/BWER echókat

• 2 km CAPPI kép - színek

• 6 km CAPPI izovonalak – színes izovonalak

• WER2c paraméter – szürke izovonalak

Vertical cross-section along the AB solid black line

WER2c paraméter használhatósága:

A magas WER2c paraméterű területen keresztül húzott vonal 

mentén készített vertikális keresztmetszeten valóban  BWER 

echó látszik

Example

1 percenként



Zivatar szerkezetének időbeli alakulásának

megjelenítése radar- és műholdadatokkal  -

1 percenként

• Csapadék/leáramlás területe –

2km CAPPI - színek

• Feláramlás területe

o WER2c paraméter – fekete izovonalak

o Túlnyúló csúcsok (a feláramlás teteje) -

műhold képekről (parallax korrekció után) 

–Sötétkék négyzet (5 percenként)

• Villám adatok – fekete karakter

zivatar 

középpontjához 

rögzített koordináta 

rendszer 



A villámsűrűség területi eloszlása a zivatar szerkezetén belül 

Hosszabb időintervallumra van szükségünk (~30 min)

Minden paramétert zivatar relatív koordináta rendszerbe konvertálunk

(azért, hogy könnyebb legyen az időbeli összegzés, átlagolás)

A villámgyakoriság időbeli menete alapján kiválasztunk “érdekes” időintervallumokat

Kiszámoljuk:

• Az adott időintervallumra átlagolt 2km CAPPI, 12km CAPPI és WER2c paraméter mezőket, hogy 

ezek alapján tudjuk feltérképezni az adott időintervallumban az “atlagos” leáramlás és feláramlás 

területeit

• villámsűrűség eloszlását



30 min. averaged 2km CAPPI radar reflectivity (color shades) (in a storm relative coordinate system)

Total lightning density

(nr. of lightning / km2)

A legnagyobb villámsűrűség általában a leáramlási területen figyelhető meg, kissé arrébb, mint a fő feláramlás

Sokkal kevesebb villámot detektáltak a “overhang területen.”

12 km CAPPI maximum 

(probably the main updraft 

region)

Period 1:

1618-1648 UTC
(1st lightning rate maximum)

Period 2:

1733-1803 UTC
(2nd lightning rate maximum)

12 km CAPPI maximum 

Total lightning density

maximum

High WER2c - well 

developed overhang
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Pogányvár
radar

Budapest
radar

Wind damage

Storm track

The thunderstorm developed ahead of a propagating cold

front and moved along a pre-frontal convergence line.

It caused severe wind along its track (up to 35 m/s) + hail.

The storm in its mature phase, west of Budapest.

Photo: Laczkó Zsuzsanna

Cold front

Pre-frontal

convergence line

Environment: Moderate-to-high wind shear, high humidity, 

moderate instability 

Hibrid multicellás-szupercellás zivatar, “windstorm” (2015. július 8.) 



Hibrid multicellás-szupercellás karakterisztikák 

PPI 1° radial Doppler velocity measurement 

2 km CAPPI radar reflectivity isolines

Doppler velocity couplets 

(min./max.)

1303 UTC

nr1
nr2

radar

V-shape of reflectivity

original cell

CMAX 1305 UTC

CMAX 1320 UTC

Frequent mergings with neighbouring cells

V-shape (V-notch) in radar reflectivity

typical feature of some supercells

Several Doppler velocity couplets

Several mesocyclones formed
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Lightning nr./1min.

Estimated vorticity

BT 10.8

events

Storm tracking   temporal courses

• A villámgyakoriság nő, amikor a 

mezociklon örvényessége erősödik.

• A villámgyakoriság első maximuma 

előbb jelent meg, mint a heves 

időjárási események (heves 

széllökések (> 25 m/s) és jégeső).

• Nagyon gyorsan hűlt a felhőtető 

(6-16 K/5min) a zivatar fejlődő 

fázisában.

• Az első villámok már a zivatar  

fejlődő fázisának korai szakaszában 

megjelentek.

• A hideg gyűrű közvetlenül a 

villámgyakoriság első hirtelen 

növekedése és a első örvenyésségi

maximum után jelent meg.

9-15K

Several cells

High lightning rate



A villámsűrűség maximuma nem esik egybe az overhang 

területével és a fő feláramlás valószínű területével.

Az “overhang” még nem alakult ki, 

12 km szinten még alacsony a radar reflektivitás, 

a villámgyakoriság nő.

average WER2c

(overhang region)

12 km CAPPI 

maximum 

Total (IC+CG) lightning density
(nr. of  lightning / km2)

1238-1308 UTC
(V-notch shape)

Period 1:
1208-1238 UTC
(mesocyclone formation)

Period 0:

12 km CAPPI 

maximum (weak)

Low-level

(2km) CAPPI

radar-reflectivity

A villámgyakoriság szempontjából érdekes 30 perces 

intervallumok vizsgálata.

Zivatar szerkezete

villámsűrűség eloszlása



Nagy villámgyakoriság, magas WER2c értékek, 

két mezociklon erős örvényességgel

Period 2:

13:33-14:03 UTC
(max. lightning rate)

• Ott nagy a villámsűrűség (sok CG), ahol a 2 km radar 

reflektivitás magas (jégeső, heves esőzés stb.)

• Sokkal kevesebb a villám az “overhang” területén 

(WER) és a mezociklonok cirkulációs központjában.

• A villámsűrűség maximuma a fő feláramlási területen 

kívül helyezkedik el.

A maximális villámgyakoriság időszaka
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This day several convective systems formed over Hungary. One produced an F2 tornado at Mezőkövesd city. 

The studied supercell initiated ahead of a cold front. Later it merged

with the convective cloudiness of the front. 

Szupercella, tornádó (2010. augusztus 16.)

Storm track

Cold front



MLCAPE and wind at 925 hPa, Convergence line

Supercell Composite Parameter

Moderate to high instability and humidity

Very high deep-layer wind shear - primary reason for the 

severity of the storms 

Environment

ECMWF forecast for 15 UTC

0-6 km wind shear 



The cold ring formed at around 14:55 UTC. 

Cold front

14:55 UTC

Hook echo in 2 km CAPPI 

around the time when the 

tornado was observed

15:15 UTC 

Tornado - observed

Zivatar fejlődése
A zivatar hevességére utaló jelek

HRV Cloud RGB HRV/IR10.8 blended image
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16.08.2010. tornadic storm

A villámgyakoriság menetének összehasonlítása 

az előző esetekkel

The total lightning rate was rather low before the

supercell merged with the front.

Not the frontal, electrically more active storms were

accompanied by the most spectacular weather

phenomena.

Merging with 

cold front

Tornado
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hook echo tornado heavy rain developing cold ring Cold ring

The first point might 

be underestimated

The total lightning rate was rather low 

before the supercell merged with the front. 

- In severe storms this can be sometimes 

caused by microphysical processes.

Tornado 

occurrence

Merging with cold 

front

6-10 K

The time period of the vorticity maximum 

is uncertain.

The vorticity maximum either coincides or 

precedes the total lightning rate maximum. 

The cold ring formed earlier or at about the 

same time as the vorticity maximum. 

The cold ring formed around the time when 

the tornado was observed. 

The estimated 

vorticity at 14:53 

UTC (indicated 

by circle) might 

be underestimated 

as the couplet at 

this time was 

located on the 

edge of the 120 

km Doppler 

velocity 

measurement 

range. 

So, there is some 

uncertainty in the 

time period of the 

vorticity 

maximum. 



15:00-15:30 UTC közti időintervallum  (tornádó észlelése):

Averaged 2 km CAPPI radar reflectivity (colour shades) 

Averaged WER2c parameter (solid, dark lines) 

Total lightning density (solid, light lines) 

Well-pronounced hook-echo and 

WER-echo region 
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The highest lightning density is in the western flank of the storm, 

somewhat shifted compared to the areas of maximum radar 

reflectivity.

Not many lightning strokes 

↓

lightning density distribution 

might be less accurate.

A villámsűrűség területi eloszlása 

a zivatar szerkezetén belül 



Vázlat

Bevezetés 

Öt esettanulmány

Szupercella, “hailstorm” (2012. június 9.)

Hibrid multicellás-szupercellás zivatar, “windstorm” (2015. július 8.) 

Szupercella, tornádó (2010. augusztus 16.)

Multicellás zivatar, villámárvíz (2016. július 31.)

Egycellás rövid életű lokális zivatar (2016. július 23.)

Összefoglalás



A flash flood was reported in Komárom (H) and Komárno (SK).

Highest measured 24-h precipitation was 79 mm. 47 mm was reported within 1 h.

There was also 3-4 cm hail and damage due to wind.

Budapest
radar

Flash flood

Slovak Republic

Hungary

0 50km

What happend?

Multicellás zivatar, villámárvíz (2016. július 31.)

Mesoscale analysis, 31 July 2016, 09 UTC

The convective system developed along a convergence line ahead a cold front. 

The propagation of the system was

very slow during about 3 hours. At

about the same location several cells

initiated, developed and dissipated.



MLCAPE

MLCIN

TPW

Weak 0-6 km wind shear

Environment

ECMWF forecast 09 UTC

Ingredients, which resulted in a flash flood:

Slow propagation

Quasi-stationary convergence: It was important to trigger new updrafts and

also to maintain the convection over nearly the same territory.

Locally large CAPE (forecasted MUCAPE 1500-2000 J/kg)

Lot of low-level moisture (TPW)

Convective Inhibition (CIN) around: To inhibit other clouds to grow and

share/destroy the potential energy sources.



Mid-level convergence 

was observed also by the 

Doppler radar velocity 

measurements 

11:33 UTC 11:48 UTC

A magas CAPE, az elegendő nedvesség és a konvergencia következtében nagyon gyorsan fejlődő cella (rendszer)

alakult ki erős feláramlással, jégesővel sok villámmal.

A nagyléptékű konvergencia és a folyamatos beáramlás segített abban, hogy a zivatarrendszer hosszú időn

keresztül egy helyben maradjon.



Storm development

OT

MODIS VIS0.6465 11:25 UTC
OT

Courtesy of Cyril Siman (SHMÚ)

Photo of the storm 90 km from Northwest

at around 11:30 UTC



SEVIRI 11:23 UTC

Features indicating possible severity

long-lived cold ring 

The thin cirrus arch cloudiness (induced maybe by 

gravity waves in the stratosphere) spread from the 

OT position. Likely related to sudden strengthening 

of the updraft.
Photo taken around 11:55 UTC by Miroslav Šinger (SHMÚ)

At the time of the lightning rate and the convergence intensity maxima (see later)

Unusually high lightning rate and the lightning density 

(comparable with the other cases). 
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31.07.2016. multicell system

Comparison of the lightning rate 

to the previous cases

Very high lightning rate

Sudden increase of lightning rate



10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00

cell1 cell2 cell3 Cold ring hail

0

50

100

150

10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00

N
u

m
b

er
 o

f 
st

ro
ke

s/
m

in

0

2

4

6

8

10

12

14

10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00C
o

n
ve

rg
en

ce
 (

-d
iv

V
) 

[1
0

-3
*s

-1
]

Time [UTC]

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00

B
T1

0
.8

 [
C

]

min BT

max BT of warm spot

convergence

3-12 K

• Szokatlanul magas villám aktivitás 

• A villám gyakoriság maximum egybeesett 

konvergencia erősségének második 

maximumával és a második cella fejlődésével. 

• A villám tevékenység már a zivatar fejlődő 

fázisában (a tropopauza elérése előtt) beindult. 

• 11:00-11:10 UTC között a villám gyakoriság 

hirtelen megugrott (lightning jump) az erős 

feláramlás következtében

• A hideg gyűrű néhány perccel a “lightning

jump”, a villámgyakoriság és a konvergencia 

erősödése után jelent meg a műholdképen, 

valószínűleg az erős feláramlás következtében.

• A hideg gyűrű addig volt megfigyelhető, amíg 

erős volt a konvergencia (azaz a feláramlás).

Három nagyobb cella fejlődött és oszlott fel a heves

időjárási események időszakában.



Az intenzív villám aktivitás első periódusa (11:00-11:45 UTC)

nagyjából megegyezik a jégeső észlelések időintervallumával

és a magas VIL tartománnyal.

Azonban a villám gyakoriság 11:50 UTC után is magas volt,

amikor a VIL értéke már lecsökkent (és nem jelentettek már

jégesőt.)

A VIL maximum es a hideg gyűrű megjelenése közel van 

egymáshoz 

Even more lightning 

but the VIL is 

already low  

High number of 

lightning strokes

→ this might be 

caused by strong 

updraft (but

without presence

of large hail)



The lightning density is collocated with the precipitation area. 

We could not map the updraft region: 1) No rotation, 2) Location of OT were hard to observed on satellite imagery, 3) High level 

CAPPI was not strong, 4) There is no stable, strong WER2c area, no strong vertical gradient of radar reflectivity.

WER2c area (storm tilted to SW)

convergence at the

SW flank of the storm

(11:03 UTC, 2.5 km height)

Period 1:

1045-1115 UTC
(lightning rate increase,

hail reported )

Max. 12 km

CAPPI

Period 2:

1145-1215 UTC
(maximum lightning rate)

11:18UTC

high lightning density

convergence at the

SW flank of the storm

at 12:03 UTC

12:18UTC

high lightning density

A legmagasabb villámsűrűség (> 50 villám/km2) a 

vizsgált esetek közül.

(A “hailstorm” és “windstorm” esetekben is volt olyan 30 

perc, amikor 50 körül volt villámsűrűség.)
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Szupercella, “hailstorm” (2012. június 9.)
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Multicellás zivatar, villámárvíz (2016. július 31.)

Egycellás rövid életű lokális zivatar (2016. július 23.)

Összefoglalás



Egycellás rövid életű lokális zivatar (2016. július 23.)

Single thunderstorm with high lightning activity (two injuries). 

Rapid development and dissipation, short lifetime, slow motion

Wind gusts up to 15 m/s

Synoptic situation 

Thunderstorms formed in a warm pre-frontal airmass. 

Environment

• Very high TPW (> 30 mm). 

• very unstable environment 

• dry mid-levels

• no persistent low-level convergence 

• very low wind shear

Most moist and 

unstable case 

from the 5 studies 

cases
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16.08.2010. tornadic storm
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23.07.2015. single cell

Comparison of the 

lightning rate to the 

previous cases
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Nem voltak heves zivatarra utaló jelek (pl. 

WER, hideg gyűrű) a radar- és 

műholdképeken.

A villám aktivitás jelentős, de rövid-életű 

volt. A villámgyakoriság alacsonyabb, 

mint a többi vizsgált esetben.

Már a zivatar fejlődő fázisában, a 

tropopauza elérése előtt  keletkeztek 

villámok. 

A villámgyakoriság maximuma 5 perccel 

megelőzte az erős széllökést.

A villám gyakoriság és a radar 

reflektivitás maximuma, és a felhőtető 

hőmérséklet minimuma közel azonos 

időben következtek be.

Under some conditions, 

even such thunderstorms 

can be hazardous due to 

sudden and fast 

development (high 

instability supports strong 

vertical motions).

There was not 

enough strokes to 

calculate lightning 

density
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Konklúziók (5 esetre alapozva)  

• A villám aktivitás már a zivatar fejlődő szakaszában megindul.

• A villámgyakoriság lehet magas vagy relatíve alacsony is a szupercellában. (A villám aktivitás nemcsak a feláramlás 

sebességétől, hanem a csapadékelemek / felhőelemek mikrofizikájától is függ.

• A villámgyakoriság magasabb lehet egy multicellás rendszerben, mint egy szupercellában.

• A villámgyakoriság hirtelen növekedését egy szupercellás esetnél, a hibrid multicellás-szupercellás esetnél és a multicellás

esetnél figyeltük meg. 

• A villámgyakoriság és a Doppler szél mérésből becsült örvényesség menete korrelált egymással a két szupercellás 

esetben. Jelentős csúcsokat találtunk a villámgyakoriságban, amikor a mezociklon erősödött, valószínűleg mindkettő a 

feláramlás erősödésének a  következménye. A hibrid multicellás-szupercellás esetnél is van kapcsolat köztük, de 

bonyolultabb.

• A hideg gyűrű közvetlenül a villámgyakoriság hirtelen megnövekedése után alakult ki (1 szupercella + hibrid multicella-

szupercella + multicella eset), kb. az első örvényességi maximum idején (2 szupercella + hibrid multicella-szupercella eset). 

(A hideg gyűrű kialakulása is az erős feláramlással van kapcsolatban.) 

• A villámgyakoriság és a Doppler szél mérésből becsült konvergencia menete valamennyire korrelált egymással a multicellás

esetben. A feláramlás erősödése a valószínű közös ok.



Konklúziók - folytatás

• A villámgyakoriság erőteljes növekedésének (első) időszakában egyéb heves zivatarra utaló jeleket is találtunk (pl.  

“Mesocyclonic vortex signature”, túlnyúló csúcsok, hideg gyűrű, cirrusz fáklya, BWER/WER echo) a szupercella esetekben, a 

hibrid multicella-szupercella esetben és a multicella esetén. 

• Magas villámgyakoriság gyakran megelőzte a heves időjárási eseményeket (nagy szemű jégeső, heves széllökés, heves esőzés). 

Sajnos “hailpad” adataink nem voltak; a ESWDB jelentések pedig sokszor tág időintervallumokat adnak meg. (Jégesők idejénél a 

VIL értékeket is figyelembe vettük.)

• Nincs egyszerű összefüggés a villámgyakoriság és jégeső előfordulása között. A zivatarok későbbi fázisában találtunk nagy szemű 

jégesőt relatíve alacsony villámgyakorisággal és magas villámgyakoriságot jégeső nélkül.

• Egy szupercella villámsűrűsége nem feltétlenül magasabb, mint egy más típusú zivatar(rendszer)é. A legnagyobb villámsűrűséget a 

multicellás rendszerben találtuk.

• A legnagyobb villámsűrűség általában a csapadékos/leáramlási területen fordult elő (2 km magasságban nagy radar reflektivitás

értekek). Szupercellákban ez a maximum gyakran elkülönül a feláramlás valószínű területétől. 

Általánosabb következtetésekhez több eset vizsgálata szükséges.



Köszönöm a figyelmet!
• Simon André - a metodika fő kigondolója

• Putsay Mária - projekt vezető, elemzés, előadások

• Kocsis Zsófia – programok, pl. Az adott cellához tartozó zivatarok leválogatása

• Szenyán Ildikó - műholdadatok újra gyártása – scriptek

• Varga Bálint - Villám adatok újra gyártása, vizsgálatok – mennyire homogén területileg és időben a villámmező? konzultáció

• Steib Roland, Hadvári Mariann, Németh Péter, Szegedi Csaba, Sebők István - radar adatok újra gyártása, konzultáció

• Duska Gizi - ECMWF file-ok újra gyártása

• Rajnai Márk – HAWK

• Informatikusok

https://www.nesdis.noaa.gov/content/goes-16-
lightning-mapper-animations

GOES-16, GLM + ABI VIS0.64,
(19:16 UTC 28 April - 05:46 UTC 1 May 2017)

Severe weather over US

6000x-re gyorsítva

Kattints a képre! →
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Technical information on the applied remote sensing data

Satellite
METEOSAT SEVIRI RSS (5 minute data)

Lightning – data of LINET network - operationally used at OMSZ

European Lightning Detection NETwork (~130 sensors in Europe, 7 sensors in Hungary )

every stroke: time [ms], location, height, type (CC, CG), current amplitude estimation [+/-kA], location uncertainty 

It detects at low frequency (very long wave)

It discriminates CC from CG strokes according their heights (software based on high precision time measurement)

(ratio of CC and CG in Hungary ~  1:1)

Hungarian radar system 
Three/four Doppler dual-polarization DWSR radars working 

at 5,3 cm wavelength 

• 5 minute reflectivity data at 10 elevation angles (0.0, 0.5 

,1.1, 1.9 ,3.0 ,4.7, 7.0, 10.0, 14.2, 20), in 240 km radius area  

• 15 minute wind measurement in 5 elevation angles (1.1, 1.9, 

3.0 ,6.5 ,14.0), in120 km radius area (3 minute shift)

Volume data products with 1x1 km resolution 

• For each radar: PPI, CAPPI, Cmax, VIL, ETOPS  

+ Hungarian composite images  (Cmax, VIL, ETOPS)

• Doppler wind measurements

Complex case study of a severe storm

Main emphases on remote sensing data : satellite, radar, lightning



Estimation of couplet’s vorticity, mostly at 2-3 km height (PPI data)

Vorticity or convergence can be estimated from radial Doppler 

velocity couplets (when present). 


