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Innováció a 

meteorológiában



Hogy kerülnek ide a drónok? – kiindulási megfontolások

Rádiószondázó állomások 

hazánk körzetében

Planetáris határréteg 

(PHR)és annak szerkezete

• PHR fontossága

• Globális adathiány a PHR-ből (In Situ Data Gap)

• Rádiószondás mérések – nem elég a felbontás

• Légköri profil mérések szükségesek a PHR-ben

Globális légköri 

adathiány a PHR-ben

Térbeli és időbeli 

felbontás nem megfelelő!

Alkalmazzunk drónokat 

erre a célra!



Innovációs vezérelveink – ahogy mi látjuk

Légköri speciális 

adatgyűjtés 

drónokkal

Időjárás 

előrejelzési

struktúra 

kialakítása

Együttműködő/kollaboratív

meteorológiai támogatás 

modell

Intelligens 4D 

adatszeletelés –

feladatra szabott 

szolgáltatások 



Időjárás előrejelzési struktúra - MyDroneMet

Fizikai szerver
Felhő szerver 

(modell+web)

Háttértár



Egy hazai lefedettséget biztosító drón-hálózat kialakításának tervezése folyamatban. A telepítendő 

drónok számának és azok földrajzi helyeinek meghatározása komoly optimalizációs probléma. 

Országos hálózat kialakítása és működtetése

A légkör alsó max. 3000 méteres rétegének folyamatos letapogatása szükséges a pontosabb prognózisok 

készítéséhez. Az itt zajló lényeges fizikai kölcsönhatások által okozott változásokról jelenleg alig van információ.

Légköri planetáris határréteg (PHR) letapogatása

Speciális drón, amely alkalmas a PHR monitoring végzésére. Szélsőséges meteorológiai 

viszonyok között kell biztonságosan üzemelnie, éjjel-nappal. 2-3 óránkénti repülés-

mérés-adattovábbítás végrehajtása. 

Egyedi drón-fejlesztés (extrém kihívások)

A rendszer biztonságos és hatékony működéséhez saját flotta menedzsment kialakítása 

szükséges, ennek megvalósításának tervezési/megvalósítási fázisában vagyunk. 

Intelligens drón-flotta menedzsment

A rendszerben lévő drónok repülésének biztosítását a saját fedélzeti mérési 

eredmények on-the-fly elemzése és a meteorológiai támogató rendszerünk 

produktumai együttesen teszik lehetővé. 

Meteorológia/MI-vezérelt működés

Hazai meteorológiai drón hálózat kialakítása



Az 1 percre interpolált 10 perces ODP szél adatok, 

összehasonlítva az 1 percre átlagolt, 5 Hz-es TriSonica

szél adatokkal

Szélmérés telemetriai adatok alapján - kísérletek

Felső ábrák: Kereszt dőlés (roll) vs. kereszt irányú 

(Nyugat → Keleti irányú) U szél komponens; Alsó ábrák: 

Hossz dőlés (pitch) vs. hossztengely irányú (Észak → 

Dél irányú) V szél komponens; bal oldali panelek: 

idősor adatai; jobb oldali panelek: szórásdiagramok



Profilozó mérések - esettanulmány

3D rendelkezésre állási 

információk vizualizációja 

és elemzése

- A rendszer végső állapotában a 

bemutatotthoz hasonló megjelenítés;

- Magas átlagos profilozási 

rendelkezésre állás (esetenként nagy 

napon belüli változékonyság);

- Korlátozó helyzetek kiszűrése, 

korlátok kiküszöbölése;

- Nem vizsgált változók bevonása

(pl.: zivatartevékenység).



Drón és műveleti 

határértékek  vizsgálata

ERA5 reanalízis

adatok feldolgozása

Rendelkezésre állási 

információk vizualizációja

- Gyártói üzemeltetési előírások 

határértékei

(pl.: hőmérséklet, 

szélsebesség)

- Műveleti korlátok beállítása

(pl.: permetezés esetén 

inverzió jelenléte)

- Alapvetően felszíni vagy 

felszín közeli információk 

használata

- Tetszőleges időjárásfüggő 

eszköz/művelet esetén 

alkalmazható!

- Felszíni és magassági adatok a 

teljes európai domain-re

(0,1° x 0,1° és 0,25° x 0,25°

felbontással)

- Órás időlépcsőjű adatok, 

dekádonként csoportosítva;

- Klimatológiai szempontból 

értelmezhető időtartam

(>15 év);

- Vertikális kiterjesztés 

(egyelőre 3000 m AGL-ig);

- Térképes, tetszőlegesen 

zoomolható és beállítható 

megjelenés;

- Listából választható eszköz 

vagy művelet;

- Kattintással lekérdezhető 

lokális információk;

- Éven belüli és napon belüli 

menetek elemzését segítő 

interaktív táblázat;

Stratégiai támogatás – klimatológiai elemzések

https://staging.mydronemet.hu/climate/47.142,13.678


Hőmérséklet és 

harmatpont adatok

Szélirány és 

szélsebesség adatok

UAS mérések adatasszimilációja és verifikációja

WRF Queue rendszer
- 21 szabadsági fok (WRF parametrizációk, LBC-k)

- ebből 13 adatasszimilációval kapcsolatos

- esettanulmányokhoz, háttérhiba-kovarianciák 

számításához, optimalizációs vizsgálatokhoz

- Mezővizsgálat 

(RMSE (T2m, DP2m, WS10m), csapadék

- Számszerű verifikáció a mérési pontokban.
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UTM/U-space meteo támogatás – konvektív zónák 

OMSZ ODP radar adatok feldolgozása 

1. Radar adatok 

előfeldolgozása 

2. Radar poligonok 

előállítása 

3. Radar geofence file-ok a földi 

repülésvezérlőben 

4. Radar geofence file-ok 

a drón fedélzetén 



WMO UAS Demo Campaign 2024 – MyDroneMet részvétel

Munkánkat a Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium és az 

Innovatív Mobilitás Program („Speciális drón rendszeren alapuló 

komplex jármű-meteorológiai támogatás kidolgozása az autonóm 

közlekedés számára”) projektek támogatták. 



Köszönöm a figyelmet!


