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Kvázipoláris (napszinkron) műholdak 

 

7. lecke 



Kvázipoláris műholdak 

Valódi poláris pályáról akkor van szó, ha a műhold 

pályasíkja magában foglalja a Föld forgástengelyét. Ez 

azt jelenti, hogy minden egyes körülfordulásnál áthalad a 

műhold a pólusok felett. 

Az Egyenlítő stabil viszonyítási pont önmagában nem elég 

a kvázipoláris műhold helyzetének leírásához. Mellette 

figyelembe kell venni az inklinációt, amely nem más, 

mint a műhold pályasíkjának az Egyenlítővel bezárt 

szöge (kelet felől mérve). Ha pl. az inklináció -75°, akkor 

az Egyenlítőre állított merőlegeshez képest 15°-kal hajlik 

a pályasík keletre; s nyugati iránynál -105°. 



24. ábra A poláris (sárga) és a kvázipoláris (piros-

lila) műhold pályák 

http://www.newmediastudio.org/DataDiscovery/

Hurr_ED_Center/Satellites_and_Sensors/Low_

Inclination_Orbits/Low_Inclination_fig1.gif 



 25. ábra Az inklináció magyarázatához  

Inklináció a képen: angle of 

inclination 

Az Egyenlítő síkja: 

Equatorial plane 

Pólusok: North Pole; South 

Pole 

Műhold: satellite (motion) 



A helymeghatározáshoz a stabil csillag helyzete is alapul 

szolgálhat. 

A műhold pályára állítva mindaddig ott marad, amíg egy 

külső erő azt abból ki nem téríti. Ha a Föld nem forogna 

a tengelye körül, s nem keringene a Nap körül, akkor a 

pályára állított műhold pályasíkja állandó lehetne. A két 

Föld mozgás miatt (földi koordináta rendszerben 

kalkulálva) a napi áthaladás ugyanazon mintapont felett 

4 perccel előbb következik be. Ezt a négy percet 

naponta állítani kell, ha azonos időpontban kívánunk 

adathoz jutni. Ez a késleltetés az inklináció szögének 

1°/nap elfordításával lehetséges, a Föld forgásával 

ellentétes irányba.  



Ez a pálya már nem tisztán poláris, amire a kvázipoláris 

elnevezés is utal.  

Meteorológiai szempontból kiemelkedő fontosságúak a 

retrográd napszinkron pályájú, 800-1500 km magasan 

keringő műholdak (itt is működik a napi 1 fokos 

„elfordítás”). 

A kvázipoláris műhold pályája minden körülfordulás után 

változik, tolódik nyugat felé. Az elfordulás mértéke, a 

látott terület nagysága függ a keringési időtől, ami 

viszont a műhold magasságának függvénye. 

 



 26. ábra A kvázipoláris műhold pályái, a látott 

terület 

aerial.evsc.virginia.edu/~jlm8h/class/POES.ht

ml 

http://aerial.evsc.virginia.edu/~jlm8h/class/POES.html
http://aerial.evsc.virginia.edu/~jlm8h/class/POES.html


A kvázipoláris műholdak letapogatása a pólusok felé 

növekvő átfedéssel történik, mert horizonttól-horizontig 

lát, nemcsak „maga alatt”. 

Felhasznált sugárzási sávok: 

- Látható tartomány (0,5-0,9 mikron) 

- Infravörös sugárzás (10,5-12,5 mikron) 

A kávzipoláris műholdak programjai. 

Képfelvételezés – különösen a felhőképek készítése 

(felszínről és felhőről visszavert sugárzás eltérése 

mindkét sávban). Technikája: scanning, vagy 

letapogatás 



A képeket felbontásuk alapján: 

 - Kis-  

 - közepes- (4 km-es) és  

 - nagy (1 km alatt) felbontású csoportba soroljuk. 

Vertikális szondázás – hőmérséklet függőleges eloszlás 

meghatározása (IR és mikrohullámú sávban). Az alap a 

CO2 gáz keverési arányának homoszférabeli  

állandósága. Annak csökkenése a levegő műrűség 

változásával arányos. Az egyes gázok elnyelési 

sávjában (pl. CO2 - infravörös sávban) mért sugárzás 

adatok arányosak a levegő hőmérsékletével. 



 27. ábra Függőleges hőmérsékleti profil 

(műholdas képek és magaslégköri megfigyelések 

együttes alkalmazásával) 

www.atmos.umd.edu/~hudson/forecastchecklist2.htm 

http://www.atmos.umd.edu/~hudson/forecastchecklist2.htm


• Meteorológiai szempontból fontos műholdak 

TIROS – N műhold: első meteorológiai célú műhold  

magassága 858 km; egyszeri körülfordulási ideje 102 

perc (inklináció 99°) 

NOAA műholdak – 100 perc alatt kerülik meg a Földet 

TEOR 

Speciális mérési programokkal is rendelkezhetnek: 

 - csapadék (hótakaró, jégkiterjedés) mérés 

  - felszínközeli légáramlás 

 - talajnedvesség stb. 

 



Speciális műholdas program bemutatása. 

Tengeri állomástípusok és szerepük a 

meteorológiai megfigyelésekben 

 

8. lecke 

 

 



• Példa a nem meteorológiai célú műhold 

alkalmazásra 



 28a. ábra Egy speciális program az óceánon I. 

Az óceán színe függ 

a klorofill tartalmától, 

melynek követésével 

a vízi ökoszisztéma 

monitoringja műhold 

képek alapján 

megvalósítható 

http://roses.cls.fr/images/roses/assets/oe_oc/Euro

pe_19453_OC.png 



 28b. ábra Egy speciális program az óceánon II. 

Az alig 20 nap 

alatti változások 

szemmel is jól 

követhetők 



A kvázipoláris műholdak, hasonlóan a geoszinkron 

műholdakhoz-  végeznek adatszolgáltatást 

(meghatározott időben és sugárzási sávban) és 

adatgyűjtést is.  

Hazánkban 1995-től a METEOSAT és a NOAA adatai 

rendszeresen vételre és feldolgozásra kerülnek. 

• A származtatott hőmérséklet hibája a troposzféra alsó 

rétegeiben 1-1,4 K , a középső és felső rétegeknél pedig 

0,8-1,2 K.   

• A légnedvesség esetében ez jóval jelentősebb, a NOAA 

adatok feldolgozói szerint eléri, sőt meghaladhatja a 

kihullható vízmennyiség 30%-át. 



 29. ábra Az elhasznált műholdak feltételezett 

helyei Földünk körül: az űrszemét 

http://tudasbazis.csillagaszat.hu/muholdak/muhold

ak.html 

Napról napra 

növekszik a 

mennyisége. Sorsa: 

elég (öntisztulás), 

mely nagyon lassú. 

Potenciális 

veszélyhelyzetet 

teremthet - ütközés. 



2. Földbázisú állomások 

a) tengeri állomások 

Hazánkban tenger nincs, így tengeri állomást sem 

működtet a Szolgálat. A tengeri állomások két változata 

terjedt el az érintett területeken: 

- Hajók (mérő-, kereskedelmi-, személyszállító stb.) 

- Sodródó és lehorgonyzott bóják  

A sodródó bójákat a víz áramlása viszi magával, 

miközben folyamatosan adatot gyűjtenek és 

továbbítanak a központba (műholdon keresztül) 

A lehorgonyzott bója stabilan a tengerfenékhez 

rögzített. Ezek alkalmazására kizárólag sekélyebb 

vizekben (partközel) van lehetőség. 

 

 



A tengeri megfigyelési rendszer kiemelt fontosságú tagjai a 

tengerek, óceánok adott térségeiben speciális 

szolgálatot ellátó kimondottan meteorológiai célú 

mérőhajók. Ezek a mérőhajók kijelölt területen 

tartózkodnak, s sokrétű feladatot látnak el; mérési 

programjuk rendkívül gazdag. Az adatgyűjtés mellett 

adatszolgáltatást is végeznek a műholdas mérésekhez 

(kalibráció). 

A folyamatos üzemű mérőhajók mellett hosszabb-rövidebb 

ideig szolgálatot teljesítő kutatóhajók, vagy egy adott 

célra létrehozott speciális rendeltetésű hajók 

egészíthetik ki a meteorológiai megfigyelések körét. 



Fontos szolgálatot teljesítenek a kereskedelmi és egyéb 

személyszállító hajók is. Ezek a hajók az útvonalaikat 

céljaiknak megfelelően járják, miközben előre 

meghatározott  rendben és időpontban időjárás 

megfigyeléseket is végeznek. Néhány kijelölt hajó a 

megfigyelések körébe bevont rendkívül nagy számú 

résztvevő közül speciális megfigyelési programmal 

rendelkezik, mely igen részletes információt szolgáltat a 

WMO adott szervezete számára. 

A kereskedelmi és egyéb hajó kategóriába mintegy 700 

hajó vesz részt. Adataik pótolhatatlanok. 



30. ábra ASIMET elnevezésű légkör-tenger 

kapcsolatot elemző lehorgonyzott bója 

Fotó: Sean Whelan  

(www.dosits.org/people/studyweather/measurewind) 

http://www.dosits.org/people/studyweather/measurewind/


31. ábra A Bob nevű sodródó bója „eleresztése” 

2004. decemberében, Chile partjainál 

www.adp.noaa.gov/teacher_background.html 

http://www.adp.noaa.gov/teacher_background.html


Annak ellenére, hogy hazánkban nincs lehetőség bóják 

üzemeltetésére, fontosságukra való tekintettel számba 

kell vennünk ezt a megfigyelési rendszert is. Az indok 

egyszerű; a Föld felszínének kétharmadát a tengerek és 

az óceánok foglalják el, melyek időjárás alakító hatása 

sehol sem hagyható figyelmen kívül. 

A bóják adatait a nemzetközi megfigyelő hálózat 

alkalmazza közvetlenül. Mi tőlük kapjuk az időjárási 

előrejelzések keretét jelentő alap időjárási térképeket, 

melyet saját térségünkre szűkítve, aktualizálva helyben 

töltünk meg minket érintő időjárás tartalommal. 

 

 



32. ábra Bóják a világtengeren a 

kibocsátóikkal (2005: 1086 bója) 

http://www.adp.noaa.gov/images/buoy_bycountry.jpg 



 

 

Köszönöm figyelmüket! 


