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• Csapadékmennyiség alatt azt a vízoszlop borítást értjük 

tized mm pontossággal megadva, amely akkor borítaná 

a felszínt, ha azon a víz megmaradna. Szilárd 

halmazállapotú csapadéknál (hó) felolvasztva mérjük 

annak víztartalmát, mely mellett a hóvastagság (cm) 

feljegyzése is megtörténik. 

• A csapadékintenzitás esetén a lehullás időtartamát is 

figyelembe kell venni. 3 mutatója terjedt el: napi-, óra és 

a percintenzitás. A csapadékvíz hasznosulását 

határozza meg. A csapadékfajták szétválasztásánál is 

irányadó értéket képvisel a csapadékintenzitás. 

 



• A csapadék mérését a meteorológiai állomások mellett 

speciális, ún. csapadékmérő állomások végzik, ahol 

társadalmi észlelők dolgoznak. Ebből a típusú 

állomásból van a legtöbb, melynek oka az elem 

változékonysága (500 körüli állomás). Itt a mérés 

naponta egyszer, 6.45-kot történik. Személyzettel ellátott 

állomásokon még egy második mérés is tartozik a 

csapadékmennyiség meghatározásához (18.45-kor). A 

mért csapadék mindig az előző napra szól. 

• Radaros csapadékmérés- közvetett eljárás 

(távérzékeléshez tartozik). Csak a felhő víztartalmának 

mérésére alkalmas! 



98. ábra Radar a Pécs melletti Tenkesen 

people.bolyai.elte.hu/~usrin/200605_orfu.html 

http://www.google.hu/url?source=imgres&ct=ref&q=http://people.bolyai.elte.hu/~usrin/200605_orfu.html&sa=X&ei=ei5ITJP4E5jCsAaszo2qDg&ved=0CAIQ8wc4GA&usg=AFQjCNGDL4XKnVhAp98Dhx3gSD0j31vBKw


A radaros csapadékmérés relatív, felszíni kalibráció nélkül 

nem ad pontos eredményt. A csapadék sűrűségét, 

területi eloszlását határozzuk meg a visszavert echo 

energiája alapján. 

Az alkalmazott hullámhossz: 0,9-10 cm közötti. Minél 

nagyobb a hullámhossz, a hatótávolság annál nagyobb. 

A radar echo energiája, Er az általános radar egyenlet 

szerint:  Er=1/s2 aIb  

ahol a: műszaki (és csap.) tulajdonságoktól függő konstans  

b: csapadék elemektől függő konstans  

I: csapadékintenzitás 

s: visszaverődő elem távolsága a radartól  

 

 



99. ábra Radaros csapadék-mérés lásd. 

magyarázatot a következő silde-on. 

www.hso.hu/page.php?page=241 

http://www.google.hu/url?source=imgres&ct=ref&q=http://www.hso.hu/page.php%3Fpage%3D241&sa=X&ei=CCxITPmuA8nJsAbj3d2uDg&ved=0CAIQ8wc4Aw&usg=AFQjCNEZW8RlwuhZ-anUwJH3e805rAWNWw


A 98. ábrán a H-SAF csapadék produktumok összehasonlítása: radar 

mérésekkel, MSG felhő típus képpel, illetve felszíni csapadék 

állomások adataival található 2006. aug. 14. 00:46-kor.  

Az a) ábra bal felső sarkában a H-SAF csapadék AMSU produktum 1. 

verziója, a jobb felső sarokban ennek 2. verziója látható. A bal alsó 

sarokban ez időpontnak megfelelő radar mező, míg a jobb alsó 

sarokban az MSG képből származtatott felhőtípus kép van.  

A b) ábrán a jobb alsó sarokban a felszíni csapadékmérő állomás 

adatai lettek feltüntetve. A kép értelmezésénél oda kell figyelni arra, 

hogy a radar és a felszíni csapadékállomások adatait ábrázoló 

színskála nem egyezik meg az AMSU adatokat ábrázoló 

színskálával: míg a radar skála a 0,5 mm/h feletti intenzitásnál zöld, 

a másik skála 3-5 mm/h intenzitás között zöld, 2-3 mm/h között 

világoskék.  



Közvetlen csapadékmérési eljárások 

• A leggyakoribb csapadékmérő nemcsak hazánkban a 

Hellmann-féle kettős falú alumínium edényzet fa 

oszlopra szerelve (Oláh-Csomor módosított). A felfogó 

felülete a talajtól 1 m-re van, 200 cm2. Ez a magasság 

elég ahhoz, hogy a felszínről visszapattanó cseppek az 

edénybe ne kerülhessenek bele. A henger alakú edény 

valójában három részből „szerelhető” össze: 

tartóedénybe kerül a gyűjtőedény (szája elvékonyított a 

párolgási veszteség minimalizálására), majd ebbe 

illeszthető a felfogó edény (hasonlóan keskeny 

érintkezési felülettel). A negyedik edényt egy kalibrált 

üveghenger képviseli, amelybe a csapadékot mérésre 

öntjük be. 



 

Üveghenger 

 

Felülete:  

200 cm2 

 

100. ábra Hellmann-féle csapadékmérő vázlata 

 



101. ábra Hellmann-féle csapadékmérő edényei 

szét- és összeszerelve 

 

Felfogóedény 

Gyűjtőedény 

Tartóedény 



Csapadékintenzitás mérés (ombrográf) 

• A felfogó felület nagysága és magassága megegyezik a 

Hellmann-féle csapadékmérő adataival. A felfogott 

csapadékot bevezetjük egy úszóhengerbe, mely a 

csapadék mennyiségével arányosan megemeli az úszót. 

Az úszóhoz írókar csatlakozik, s a magasság változást 

papíron rögzítjük, mégpedig időméréssel egybekötve. Az 

emelkedő (ferde) szakaszok meredeksége a 

csapadékintenzitással arányos. Általában 1 hetes 

regisztrátumokat kapunk eredményül. 

• Vannak téliesített változatok is, ahol fűtéssel olvasztjuk 

meg a havat, s ezzel válik mérhetővé az intenzitás. 



102. ábra Az ombrográf Keszthelyen 



Csapadékmérő automaták. A szélmérés I. 

(szélirány) 

 

28. lecke 



Csapadékmérő automaták 

Egyre nagyobb teret hódítanak a csapadékmérő 

automaták, melyek ember nélkül képesek a 

csapadékadatok rögzítésére. Két típusa terjedt el: 

- billenőcsészés automata 

- ritkábban a fotocellás automata 

A bilenőcsészés változatnál két db azonos térfogatú edényt 

helyeznek el, melyből az egyik feltöltése történik a 

felfogott csapadékkal. Az megtelve elbillen, majd kiürül, 

miközben a másik csésze éppen vízzel töltődik fel. A 

csészeméret 0,25 mm víz befogadására elegendő. 



A mérésnél mechanikus, vagy elektronikus szerkezet 

számolja a billenések számát, melyből a 

csapadékmennyiség megkapható. Nagy intenzitású 

csapadéknál mérési hibája magas (kevesebbet mér a 

valóságosnál). 

A csapadékmennyiség és intenzitás regisztrálására 

szolgálhat a fotocellás csapadékmérő, ahol a vizet egy 

hengerbe vezetik, melyben alul víz, felül kerozin van. A 

bejuttatott víz a mennyiségével arányos többlet vizet egy 

kifolyónyíláson másik hengerbe löki, amelyben szintén 

kerozin van. Itt egy-egy csepp a bevilágított fény útját 

megszakítja, s ez arányos a csapadékkal. 1 csepp = 

0,0083 mm víz. 



 103. ábra Csapadékmérő automaták vázrajza 

Czelnai 



104. ábra A Lambrecht-féle csapadékmérő 

automata (billenőcsészés; Keszthely) 



Követelmények és elhelyezés szabályai 

A felszín feletti 1 m-es felfogó felületnek vízszintesnek 

kell lenni  

Szabad területen, árnyékolás mentes helyre tegyük, 

ahol 45°-os szögben minden irányban akadálytalan a 

csapadék útja 

Olcsónak kell lennie, mert 500 állomáson a pótlás nem 

ritka 

Nem rozsdásodó – alumínium a megfelelő 

Könnyen kezelhető, egyszerű legyen – nincs 500 

meteorológusunk 

Tartós legyen 



Szélmérés 
• A légnyomáskülönbség hatására alakuló légtömeg 

horizontális mozgásait egy vektorral írhatjuk le, mely egy 

időben adja meg a légmozgás irányát és nagyságát. Az 

irány a szélirány; a nagyság arányos a légmozgás 

sebességével. A nagyságnál a szélsebesség mellett 

megadjuk a szél lökéseit és esetleg a szélnyomás 

(N/m2) értékét. 

• Szélirány azzal az égtájiránnyal azonos, ahonnan a szél 

fúj. 8 főirányt (É, ÉK, K, DK, D, DNY, NY, ÉNY) és 8 

mellékirányt különböztetünk meg. 

• A meteorológiai gyakorlatban a kör szögeivel jelöljük 0-

360° között (szélrózsa). 

 



Szélsebességhez kapcsolódó mutatók 

• Szélút alatt az a távolság értendő, melyet egy test adott 

idő alatt a széllel együtt mozogva megtesz 

• Szélsebesség: a mérést megelőző 10 perc átlagos 

szélsebessége [m/s; km/h] 

• A szélnyomás a szél 1 m2-es felületre gyakorolt tolóereje 

[N/m2; Pa] 

• Maximális széllökés adott időtartam alatt mért 

legnagyobb szélsebesség vagy szélnyomás [m/s; km/h] 

• Szélsebesség mértékegysége: 1 m/s = 3,6 km/h. 

 



• Műszer nélküli szélmérés 

- Beaufort-féle tapasztalati skála (12 fokozat) 

- Repülőterek szélzsákjai 

- Füstfáklya követés 

• Műszeres mérések  

 - Nyomólapos szélmérő (történeti jelentőségű) 

 - Szélzászló 

 - Rotációs szélnagyság mérő 

 - Aerodinamikus szélsebesség mérő 

 - Elektromos szélsebesség mérő 

 



  104. ábra Beaufort tapasztalati skálája: a szél 

nagysága 



Szélzászló (szélkakas) egy függőleges tengely körül 

szabadon elmozdulni tudó asszimmetrikus test, amely 

addig képez akadályt a szél útjában, amíg 

tehetetlenségénél fogva be nem áll az adott 

égtájirányba.  A zászló, vagy kakas forgással ellentétes 

oldalán fémgolyó egyenlít ki. 

 

Szélirány mérése 



105. ábra A szélzászló 

www.zivatar.hu/c.php?c=idojarasi-rekordok-

mag... 

http://www.google.hu/url?source=imgres&ct=ref&q=http://www.zivatar.hu/c.php%3Fc%3Didojarasi-rekordok-magyarorszagon&sa=X&ei=y3lITICBPISasgbuj8WgDg&ved=0CAIQ8wc4Ag&usg=AFQjCNEXSFGGr3dCbA_Rjf6DcwFX0jVsNw
http://www.google.hu/url?source=imgres&ct=ref&q=http://www.zivatar.hu/c.php%3Fc%3Didojarasi-rekordok-magyarorszagon&sa=X&ei=y3lITICBPISasgbuj8WgDg&ved=0CAIQ8wc4Ag&usg=AFQjCNEXSFGGr3dCbA_Rjf6DcwFX0jVsNw
http://www.google.hu/url?source=imgres&ct=ref&q=http://www.zivatar.hu/c.php%3Fc%3Didojarasi-rekordok-magyarorszagon&sa=X&ei=y3lITICBPISasgbuj8WgDg&ved=0CAIQ8wc4Ag&usg=AFQjCNEXSFGGr3dCbA_Rjf6DcwFX0jVsNw
http://www.google.hu/url?source=imgres&ct=ref&q=http://www.zivatar.hu/c.php%3Fc%3Didojarasi-rekordok-magyarorszagon&sa=X&ei=y3lITICBPISasgbuj8WgDg&ved=0CAIQ8wc4Ag&usg=AFQjCNEXSFGGr3dCbA_Rjf6DcwFX0jVsNw
http://www.google.hu/url?source=imgres&ct=ref&q=http://www.zivatar.hu/c.php%3Fc%3Didojarasi-rekordok-magyarorszagon&sa=X&ei=y3lITICBPISasgbuj8WgDg&ved=0CAIQ8wc4Ag&usg=AFQjCNEXSFGGr3dCbA_Rjf6DcwFX0jVsNw


 

 

Köszönöm figyelmüket! 


