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Szupercella: rendszerint nagy (≥ ~15 m/s) szélnyírás mellett kialakuló, hosszú életű,

forgó mozgást végző zivatarcella, mely mezoskálájú frontális rendszert (mezociklont)

tartalmaz – ennek része az elő- és hátoldali (hideg) leáramlás, valamint a (meleg)

beáramlási terület

Típusai:

LP (low precipitation) CL (klasszikus) HP (high precipitation)

Marginális szupercella: kialakulásakor a szükséges feltételek

csak részben vagy határesetesen állnak rendelkezésre

(pl. kevesebb labilitás, kisebb nyírás), általában a szokásosnál

rövidebb élettartamú



Zivatarok a repülőtéren és környékén:

• ~30-40 km-nél távolabb: a repülőtéri forgalmat érdemben nem befolyásolja

• 16 – 30 km között: távoli zivatar, METAR-ban CB, a fel- és leszállást már 

befolyásolhatja (TWR+APP irányítás, repülési útvonalak változása)

• 8 – 16 km között: közeli zivatar, VCTS jelenidő a METAR-ban, a reptér működési 

rendjét még nem befolyásolja, csak az irányítást

• 8 km-en belül: zivatar, TS (csapadék nélkül) vagy TSRA… (csapadékkal) jelenidők

a METARban

o értesítés: repülés üzemvezető (DAM), ügyeletes repülőtérvezető 

(AODM), üzemanyag kiszolgálás, handling control

o fel- és leszállás engedélyezett (pilóta dönti el, irányítás adott esetben 

javaslatot tehet a halasztásra, pálya állapota – intenzív csapadék – is 

befolyásolja)

o tankolás tiltott

o DAM döntése alapján a légi oldalon végzett munkálatok 

felfüggesztése, erős szél (40 kt) esetén az utashidak használatának 

felfüggesztése, eszközök rögzítése



Repülőtéri mérőrendszer: ICAO előírás alapján (LHBP: CAT II/III) + egykori szinoptikus 

mérőállomás („met. garden”) + további berendezések (SODAR, Vaisala villámdetektor)



Időjárási helyzet 2019. június 23-án: Ny felől közeledő magassági hidegörvény, az előoldalán nedves, 

labilis légtömeg felettünk, az alsóbb szinteken ciklonális mező konvergencia-zónákkal 



Modellek várakozása: közepes mértékű (~10 m/s) szélnyírás, a hidegörvény miatt jelentősebb 

örvényesség, konvergencia-vonalak multicellás zivatarok

Nagyfelbontású modellekben (pl. Arome, Swiss-HD) lokálisan nagyobb (~15-20 m/s) nyírás

 00 UTS-s futtatású ECMWF 12 UTC-re: ~10 m/s-os

(~20 kt) szélnyírás Budapest környezetében

 00 és 06 UTC-s futtatású Swiss-HD 15 és 12 UTC-re:

lokálisan ~15-20 m/s-os (~30-40 kt) szélnyírás a város

környékén



A troposzféra nagy részén DK-ies szél (és alapáramlás), jelentősebb (900 J/kg) és magasra felnyúló 

CAPE, alacsony és középmagas szinteken (~400 hPa alatt) nedves levegő, felette száraz légrétegek 



SODAR + lőrinci rádiószondás felszállás

12 UTC: ~925 hPa-on

3-5 m/s-os (5-10 kt)

K-ies szél, alatta

gyengébb, változó

14-16 UTC: 925 hPa

alatt 7-8 m/s-os

(~15 kt) ÉK-i szél,

meleg beáramlás

16- UTC: 5-8 m/s-os

(10-15 kt) É-i, ÉNy-i

szél (zivatar után)



Pestszentlőrinci nagy felbontású radarmérések + reptéri, pályavégi szélirány adatok:

a szupercella fejlődése és frontjai jól rekonstruálhatóak voltak



Pestszentlőrinci nagy felbontású radarmérések + reptéri, pályavégi szélirány adatok:

a szupercella fejlődése és frontjai jól rekonstruálhatóak voltak



A szupercella frontjai vizuálisan



A reptéri mérőrendszer adatai



A reptéri mérőrendszer adatai



A reptéri mérőrendszer adatai



A reptéri mérőrendszer adatai



Napi csapadékadatok (MET-ÉSZ): általában 5-10 mm, Pestszentlőrincen 54,8 mm!



A szupercella kialakulása és érkezése (time lapse videó)



Köszönöm a figyelmet!


