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2019. május 2. Az MMT Távérzékelési Szakosztályának ünnepi ülése

Tänczer Tibor 85. születésnapja alkalmából



NEF-analízis – a felhőzeti mező analízise, jellemző felhőtípusok, 

mennyiségek, szerkezeti jellemzők azonosítása

- korábban felszíni mérésekből („Becslések szerint a földi észlelés a felhőtakaró  

csupán 10-20%-ának megfigyelésére nyújt lehetőséget” – Tänczer Tibor –

Műholdmeteorológia, 1988)

- első meteorológiai műhold fellövése: Tiros-1, 1960 április 1.

- első műholdas felhőosztályozási kísérlet Conover (1962, 1963)

- Tiros-4 (1962) holdról már táviraton érkeztek nefanalízisek

(számkódok – > térkép)

Szepesi D. és Tänczer T. (1965): A konvencionális és a műholdas nefanalízis

különböző időjárási helyzetekben. Időjárás, 69, 4-5, 218-225



• „1964-ben már jutottak el hozzánk felhőképek is” (Tänczer Tibor visszaemlékezése 

Elek László “Tudomány születik” interjúkötetében, 206. old)

• 1967 - műholdvétel megindulása a lőrinci Marczell György Aerológiai

Obszervatóriumban, a „Műszerszerkesztő osztály” által összeállított vevőn 

(pár hónappal a műegyetemi után)

• ESSA és NIMBUS holdak vétele 1968 januártól rendszeresen

• először fakszimile berendezéssel lehetett megjeleníteni a képeket

• 1968-tól HELL majd 1970-től  MUIRHEAD fotóregisztráló 

– > fénykép minőség! (kilencvenes évekig működött)

• Először futárral majd telefonvonalon mentek a képek a központba az előrejelzőknek



MUIRHEAD 

fotóregisztráló berendezés 

az OMSZ múzeumában.

Fotó: Cséke Dóra



Mozaik kép 3 pályáról - a képek összeillesztésének optimális módszere – Tänczer

Tibor módszere alapján

(kandidátusi értekezés: Objektív módszer a műholdképek gyakorlati felhasználásához)

A fotók mellett még a  NEF-analízis is készült az előrejelzőknek- már technikusok 

készítették

Magyar nyelvű összefoglaló/útmutató:

Tänczer Tibor: (1973) A nefanalízis térkép elkészítésének alapelvei. Beszámolók 

az 1970-ben végzett tudományos kutatásokról. OMSZ Hivatalos Kiadványai, 

XXXVII. kötet, Budapest



A műholdképek vizuális kiértékelése

Finomszerkezet+ Mezoszerkezetet + Makroszerkezet

fényesség, szerkezet, alakzat, kiterjedés

Nimbus 1 (1964) már infravörös tartományban is mér

Nimbus -2 (1966) már vízgőz tartományban is mér

(WMO OSCAR adatbázis a Nimbus -2 holdról( https://space.oscar.wmo.int/satellites ):

5-channel radiometer, two broad-band (0.2-4.0 μm and 5-30 μm), three narrow-band 

(6.4-6.9 μm, 10-11 μm and 14-16 μm). On Nimbus-3 the 5-30 μm channel was replaced 

by 20-23 μm)

-> bispektrális, multispektrális módszerek (pl. Fujita, Szonecskin)

Időjárás cikkek (https://www.met.hu/ismeret-tar/kiadvanyok/idojaras/ )

Vizuális kiértékelések összefoglalása: Műholdszinoptika egyetemi jegyzet (1979), 

Műholdmeteorológia tankönyv  4. fejezete (1988)

https://space.oscar.wmo.int/satellites
https://www.met.hu/ismeret-tar/kiadvanyok/idojaras/


1978 Meteosat-1 fellövés

félóránként képek 3 tartományban (VIS, IR, WV)

–>  nagyobb igény az operatív felhasználásra 

->  felgyorsul a digitalizálás 

->  hurokfilm (Pintér Ferenc)

->  számítógépes  feldolgozás

együttműködés a Számítástechnikai Koordinációs Intézettel

Cospar előadás 1980 – adott időjárási helyzetekhez kapcsolódóan a

felhőfedettség mértéke, felhőfajták (gomolyos, réteges), felhőmagasság,

felhőzeti mezők változása 24 óra alatt

Tänczer, T. and Hegedűs, Cs. (1981): An attempt for objective analysis of
TIROS-N images, Advances in Space Research, Vol. 1., 327-330.



Színes képek megjelenítése - több információ



Digitális műholdvétel megindulása a 

Központi Előrejelző Intézet  

Számítóközpontjában

Meteosat 1991-től

NOAA 1992-től

A beltéri vevőegység az 

OMSZ múzeumában. 

Fotó: Cséke Dóra



Számítógépes automatikus felhőosztályozás

Objektív nefanalízis digitalizált műholdképen, 1978 Harris és Barrett

Osztályozás a bi-/multispektrális hisztogram alapján

- küszöbértékes módszerek 

például  Liljas 1981 bispektrális módszere

Tänczer T.: A combined bispectral cloud analysis using

digital data from MOS-1, Időjárás, Vol. 96, No. 3, 

July-September 1992

- clusterezés (Desbois et al 1981, Porcu and Levizzani 1992, 

Diószeghy és Fejes, 1993)

- neurális hálók pl. Sárközi Szilárd diplomamunkája 1994-ben 

NOAA  képekből, témavezető Tänczer Tibor



Tänczer Tibor (1992)  a 

látható és infravörös 

felvételek felhasználásán kívül 

a látható tartományban a pixel 

környezetében számított 

szórás egy küszöbértékével 

választotta szét a gomolyos és 

réteges felhőzetet



Folytatás…
Diplomamunka-kiírás objektív felhőanalízis digitális Meteosat képeken (Diószeghy

Márta 1993, Tänczer Tibor MOS-1-re vonatkozó vizsgálata, valamint Porcu és 

Levizzani cikke alapján, témavezetők: Rimócziné Paál Anikó, Fejes Edina)

Clusterezés -> a hisztogram csoportosulásainak automatikus szétválasztása, de 

melyik osztály melyik hagyományos osztálynak felel meg?

(küszöbértékek a clusterközéppontokra vagy több év azonos hónapjaira számolt 

középpontkönyvtár)

Sugárzásátviteli modellel szimulált értékek, bizonyos felszíni tulajdonságok (havi 

albedótérképek, felszínhőmérséklet modellből) esetén milyen értékek jellemzik a 

felhőket 

Meteo France együttműködés (1996) – operatív módszer 

-> MEANDER nowcasting rendszébe illesztés 1998-ban



derült

felhő széle, Cu hum

felhő széle

vékony cirrus (Ci)

vastag cirrus (Cs)

Ci+alatta más felhő

nimbostratus (Ns)

kevésbé fejlett cumulus

Cu mediocris

Cu congestus

stratus (St), köd

stratocumulus (Sc)

altostratus (As)

As, Ns

altocumulus (Ac)

cumulonimbus, Ci+Ns

Forrás: MKL 2000. évi beszámoló – összeállította: Kerényi Judit



Felkészülés a Második Generációs Meteosat adataira
(fellövés 2002, operatív 2003-tól)

Több sáv –a NOAA holdakra kidolgozott  küszöbértékes módszer továbbfejlesztése

EUMETSAT NOWCASTING SAF (SAFNWC) programcsomag 
(felhőparaméterek felelőse a Meteo-France)

1998-ban Putsay Mária 3 hónapos látogatása Lannionban: 

áttetsző jégfelhők felhőtető magasságának számítása

Később főleg a verifikálásban vettünk részt (csapadék és zivatarfejlődési 

produktumok), illetve a  parallax korrekció tesztelésében.

Az előrejelzők már 2003-tól látták a HAWK-ban.

2004-ben a MEANDER-ben is kicseréltük az új produktumot.



Feltőtípusok elkülönítése a SAFNWC programcsomaggal 2022.11.07.  09:55 UTC
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3 helyett 12/16 csatorna + nagyobb pontosság

Nagyobb területi, időbeli felbontás

↓

Több információ,

megbízhatóbb paraméterek származtathatóak



Felhőmaszk és felhőtípus a Nowcasting SAF (SAFNWC) programcsomagban

Egyéb felhőparaméterek származtatásának az alapja, első lépcsőfoka

Hogyan működik a felhőket detektáló és osztályozó algoritmus? - automatikus szoftver

Pixelenként végrehajtott teszt sorozatok a következő céllokkal

• Hó- és tengerjég-detektálás derült felszínen

• Vékony felhők (pixel méretnél kisebb vízfelhők és cirrus felhők) felismerése

• Vastag felhők azonosítása

• Porfelhő, vulkáni hamu fáklyák detektálása

• Felhőtípusok azonosítása

Az egyedi tesztek:

A kalibrált érték (vagy azok kombinációja) és a megfelelő küszöbérték összehasonlítása

A (vizsgált) kalibrált érték:

• Az adott pixelre vonatkozik

• Az adott pixel környezetében lévő értékek területi változékonysága

• Az adott pixel értekének időbeli változása

A küszöbértek lehet fix vagy függhet a felszín típusától (szárazföld, tenger), a napszaktól, a Nap és 

a műhold irányától, előrejelzett légköri paraméterektől , stb. …



Azonosított felhőtípusok

Mások a műholdadatokból származtatott felhőosztályok, 

mint a felszínről megfigyelt tradicionális felhőfajták

Műholdadatokból származtatott részletes felhőanalízis –

inputként felhasználható digitális adat

(az elsődleges cél nem a képként való hasznosítás hanem az 

input adatként való felhasználás)

Többrétegű felhőt jelző “flag”

MTG adatokkal lehetővé válik majd a 

gomolyos vagy réteges felhők elkülönítése –

nagy területi felbontás kell hozzá

Derült szárazföld

Derült tenger

Hó a szarazföldön

Jég a tengeren

Nagyon alacsony vastag felhő

Alacsony vastag felhő

Közép-szintű vastag felhő

Magas-szintű vastag felhő

Nagyon magas vastag felhő

Pixel méretnél kisebb vízfelhő

Magas-szintű áttetsző vékony felhő

Magas-szintű áttetsző többnyire vastag felhő

Magas-szintű áttetsző vastag felhő

Magas, áttetsző felhő alacsony/közepes felhő felett

Magas-szintű áttetsző felhő hó/jég felett



Day Microphysics RGB    27.04.2011.  06:10 UTC



24 hour Microphysics RGB    27.04.2011.  06:10 UTC



NWC SAF Cloud Type 27.04.2011.  06:10 UTC



Ezeket az algoritmusokat a többi geostacionárius műhold leképező berendezésére is adoptálták.



Himawari-8

Cloud Type animation

19 August 2015

00:00-23:50 UTC

10 min time step

Different 

algorithms at 

daytime, 

night and 

twighlight



KÖSZÖNJÜK!


