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Meteorológiai mérések és megfigyelések 
 

Bevezetés 

 
A meteorológiai mérések és megfigyelések által a légkör és a felszín állapotáról nyerünk 
információt. A meteorológiai adatok számos megrendelőnek és felhasználónak (közlekedés 
ipar, mezőgazdaság, egészségügy, energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, biztosítók, média 
stb.) nyújtanak hasznos tájékoztatást. Az időjárás pillanatnyi állapotának ismeretén túl az 
adatgyűjtés kiemelt fontosságú célja az időjárás-előrejelzést készítő, ún. numerikus modellek 
kezdeti mezőinek előállítása. Az archivált adatbázist a fentieken kívül éghajlati és egyéb 
meteorológiai kutatásokban használják fel. 

A légkör vizsgálatának legegyszerűbb módja a vizuális megfigyelés. Általában olyankor 
alkalmazzák, amikor a műszeres mérés nem, vagy legalábbis nehezen valósítható meg, pl. 
felhőfajták, csapadékfajták, vagy légköri jelenségek meghatározásakor. A légköri 
állapothatározók (léghőmérséklet, szélsebesség, csapadékmennyiség stb.) értéke 
legpontosabban közvetlen módszerrel mérhető. Ez történhet a felszín közelében és a 
magasabb légkörben is. A mérés során a műszer érzékelője közvetlenül érintkezik a mérendő 
közeggel. Bonyolultabb és kevésbé pontos a közvetett, vagy távérzékelési mérés. A közvetlen 
méréssel szemben azonban nagy előnye, hogy a légkör tetszőleges pontjáról, akár 
folyamatosan szolgáltathat adatokat. A távérzékelés lehet aktív vagy passzív. Aktív esetben a 
műszer kibocsát egy jelet (elektromágneses- vagy hanghullámot), ami kapcsolatba lép a 
mérendő közeggel, és visszaverődött része megváltozott tulajdonsággal, ezáltal a vizsgált 
közegre jellemző információ-tartalommal jut vissza a műszer érzékelőjébe. Ezzel szemben 
passzív távérzékeléskor a műszer csak fogadja a vizsgált tartományból érkező jeleket.  

A légkör állapotának, jelenségeinek vizsgálata az egész Földre kiterjedő mérőhálózatot, 
jól szervezett nemzetközi együttműködést igényel. Ennek összehangolását a Meteorológiai 
Világszervezet (World Meteorological Organization – WMO) egyik programja, az Időjárási 
Világszolgálat (World Weather Watch – WWW) végzi. Feladata a meteorológiai adatok 
gyűjtése, továbbítása és feldolgozása. 

Az adatgyűjtés eszközeit és módszereit is a Meteorológiai Világszervezet szabályozza. A 
méréseket azonos paraméterekkel rendelkező műszerekkel, azonos módon és azonos időben 
végzik. Részletes leírások tartalmazzák az egyes műszerek pontossági követelményeit, a 
mérőhelyen történő elhelyezés feltételeit, a leolvasás vagy adatgyűjtés módját és a különböző 
korrekciókat is. Az időegyeztetés érdekében a világon mindenütt az UTC-t (UTC – Universal 
Time Control) használják. Az UTC a greenwichi középidő, régebben GMT-nek, azaz 
Greenwich Mean Time-nak nevezték (UTC = CET /Közép-Európai Idő/ – 1 óra a téli, és UTC 
= CET – 2 óra a nyári időszámítás alatt). Az egységesített mérésnek köszönhetően a világ 
különböző pontjain lévő mérőállomások adatai egymással összehasonlíthatók.  

E globális mértékű adatgyűjtésben számos különböző mérési programmal és céllal 
működő állomástípus vesz részt. Ezek gerincét a felszíni meteorológiai állomások hálózata 
alkotja. A mai, korszerű állomásokon a meteorológiai elemek mérése – s az időjárási 
jelenségek egy részének észlelése is – általában automatikusan, elektromos szenzorokkal 
történik. A mért értékeket egy ún. központi adatfeldolgozó egység gyűjti, tárolja, alakítja át és 
továbbítja. 

A légkör állapotának egyszerű terepi meghatározása során ilyen komplex meteorológiai 
állomás általában nem áll rendelkezésre. Ezért a továbbiakban olyan eszközöket és 
módszereket mutatunk be, amelyek önmagukban külön-külön alkalmasak egy-egy légköri 
állapothatározó, vagy időjárási jelenség maghatározására.  
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Vizuális megfigyelések 
 
A vizuális megfigyelések során műszerek nélkül határozzuk meg az időjárási jelenségeket. 
Ide tartozik a felhőzet és az egyéb időjárási jelenségek megfigyelése, a látástávolság, valamint 
a talajállapot észlelése.  
 

A felhő egy diszperz rendszer, vagyis egy légnemű közegben szilárd és cseppfolyós 
halmazállapotú részek keverednek el. Belsejében a légnemű halmazállapotú levegő túltelített 
állapotba kerül, s a vízgőz nagy része vízcseppecskék formájában kicsapódik. Mind a 
cseppek, mind a fagyott állapotú jégkristályok akadályt képeznek a felhőn áthaladó direkt és 
szórt sugárzás útjában. 

Egy légtömeg telítettségét a hőmérséklet csökkenése idézi elő. Adott vízgőztartalom 
mellett a hőmérséklet csökkenésével növekszik a relatív nedvesség, míg egy adott ponton – ez 
az ún. harmatpont hőmérséklet – 100%-ká válik, azaz telítődik. További hűlés hatására a 
túltelítettség miatt a vízgőz kicsapódik, s ha ez a kicsapódás (ún. kondenzáció) nagy mértékű, 
akkor létrejön a felhő. A levegő lehűlése, s a kondenzációs folyamatok megindulása 
leggyakrabban feláramló mozgások során valósul meg. A feláramlást előidézheti az erős 
besugárzás (szabad konvekció), de egy akadályként megjelenő hegység, egy időjárási front 
felsiklási folyamata, vagy két légtömeg összeáramlása révén is jelentkezhet (kényszer 
konvekció). A kicsapódási folyamat beindulásához szükség van szilárd halmazállapotú 
részecskékre, amelyeken megindul a kondenzáció, vagy a kifagyás. Ilyen természetes (pl. por-
és korom szemcsék, só részecskék, virágpor, stb.), vagy antropogén forrásból származó 
részecskék, ún. aeroszol részecskék mindig elegendő számban találhatók a légkörben. 

Az időjárási helyzet, a feláramlás sebessége, a rendelkezésre álló vízgőz stb. 
függvényében igen változatos felhők jöhetnek létre. Azonban minden egyes felhő egy jól 
definiált osztályozás alapján besorolható egy-egy adott csoportba. 

 
A felhőzet megfigyelése nemzetközi felhőosztályozás alapján történik. A rendszerben 

négy felhőosztályt találunk: alacsonyszintű, középszintű, magasszintű, illetve nagy függőleges 
kiterjedésű felhők osztálya. Ezen belül tíz fő fajt különböztetünk meg a felhőalap magassága, 
a felhő vertikális kiterjedése és alakja alapján. A formai jegyek figyelembevételével további 
14 felhőforma különíthető el. A felhőfaj és a felhőforma együttesen alkotja a felhőfajtát, 
amihez további változatok, járulékos képződmények, kísérő felhők kapcsolódhatnak. 

A felhőfajok közül 6–8 km magasan találhatók a Cirrus (Ci) felhők. Szerkezetük rostos, 
fonalas vagy fátyolszerű. Magasszintű felhő még a gomolyos Cirrocumulus (Cc) 
(bárányfelhő) és a nagy kiterjedésű, réteges szerkezetű Cirrostratus (Cs) is. Középszintű (2–6 
km) felhő a gomolyos szerkezetű Altocumulus (Ac) és a réteges szerkezetű Altostratus (As). 2 
km alatt találhatók az alacsonyszintű felhők, a gomolyos Stratocumulus (Sc) és a réteges 
Stratus (St). A fennmaradó három felhőfajta alapja általában 2 km alatt található, de 
függőleges kiterjedésük jelentősebb, mint az eddig említett felhőké. 6–8 km magasságig 
emelkedhet a réteges szerkezetű, horizontálisan akár több száz kilométer kiterjedésű 
esőrétegfelhő, a Nimbostratus (Ns). Néhány, illetve néhányszor tíz kilométer átmérőjű felhő a 
Cumulus (Cu) és a Cumulonimbus (Cb). A Cumulus (alacsony színtű gomoly) felhők 
általában 3–4 km magasra nőnek, és csapadékot ritkán adnak. A Cumulonimbus (zivatarfelhő) 
teteje akár a tropopauzát is elérheti. A csapadékhullást – ami gyakran jégeső is lehet – 
villámlás és mennydörgés kíséri. 

 
A felhőzet megfigyelése a következő szempontok szerint történik: 
� Először döntsük el, melyik főcsoportba tartozik a felhő (pl. szerkezete, színe alapján). 
� Határozzuk meg, hogy a főcsoporton belül melyik felhőfajról van szó. 
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� Határozzuk meg, hogy hullhat-e a felhőből csapadék (csapadékot adhat: As, Ns, Sc, 
St, Cu, Cb). 

� Adjuk meg, hogy az égbolt mekkora részét borítja felhő. A felhőzet mennyiségét 
oktában adjuk meg. A teljes borultság 8 okta. Képzeletben osszuk az égboltot nyolc 
részre, és állapítsuk meg, hogy mekkora részt borít felhőzet. 

� Határozzuk meg a felhők haladási irányát (valamely álló tereptárgyhoz viszonyítva). 
Ebből a magasban fújó szél irányára, és sebességre következtethetünk. Vizsgáljuk 
meg, hogy ez eltér-e a felszíni szél irányától? 

A felhőzet jellegéből és a felhőborítottság mértékéből, a felhők vonulási irányából 
következtethetünk a várható időjárási helyzetre. 

 
Az egyéb időjárási jelenségeket az időjárási táviratokban 100 különféle kóddal adják meg. 

Ide tartoznak többek között a különböző csapadékfajták (pl. eső, hó, ónos eső, zápor stb…), a 
köd, a por- és homokvihar, a zivatar. Az időjárási jelenségeket nemcsak az észlelés 
időpontjára, hanem az azt megelőző időszakra is megadják. 

 
A látástávolság az a távolság, ameddig a tárgyak még jól felismerhetők, s élesen 

elkülönülnek a környezetüktől. Elsődlegesen a légi- és közúti közlekedés szempontjából 
fontos mennyiség. Ha a látástávolság 1 km-nél kisebb, ködről beszélünk. 

A látástávolságot úgy becsülhetjük, ha egy térkép alapján meghatározzuk néhány, a 
távolban beazonosított, s szabad szemmel látható tereptárgy távolságát, s az észlelés 
időpontjában megfigyeljük, melyik az a legtávolabbi tárgy, amelyik még látszik közülük. 
Éjszakai megfigyeléshez a beazonosított fények adhatnak támpontot. 

 
A talajállapot megfigyelése a felszín jellegéről nyújt információt (pl. nedves, száraz, 

hóval borított, stb.).  
 

 

A sugárzás mérése 
 
A sugárzás mérése során a sugárzási egyenleg komponenseit és a napfénytartamot határozzuk 
meg. A sugárzás erősségét W/m2-ben (az 1 négyzetméterre jutó energia Watt egységben), a 
napfénytartamot pedig a napsütéses órák számában adjuk meg. A sugárzási komponensek 
közül itt csak a rövidhullámú tagokra térünk ki. Ezek a következők: 

� Globál sugárzás: a vízszintes síkra a felső féltérből érkező összes rövidhullámú 
sugárzás (a globálsugárzás magában foglalja a Nap korongjának térszögéből érkező 
közvetlen sugárzást illetve a szórt sugárzást is). 

� Reflex (visszavert) sugárzás: a vízszintes síkra az alsó féltérből érkező rövidhullámú 
sugárzás. 

A reflex- és a globál sugárzás (vagyis a vízszintes síkról visszavert, illetve oda beérkező 
rövidhullámú sugárzás) hányadosa a felszín sugárzás-visszaverő képességét jellemző 
mérőszám, az albedó. Ennek értéke nagyjából állandó az egyes felszíntípusok esetén. 
Legnagyobb az albedója a világos felszíneknek, pl. felhőnek, hónak, a legkisebb a víznek. Az 
albedót százalékban adjuk meg. 

A sugárzás rövidhullámú komponenseit piranométerrel mérjük. A műszer 
termoelektromos érzékelőjét egy üvegkupola borítja, ami egyrészt megóvja a 
szennyeződésektől, másrészt csak a rövidhullámú tagokat engedi át (innen ered az 

üvegházhatás elnevezés). A műszert úgy kell elhelyezni, hogy az érzékelője vízszintesen 
álljon (ebben segít a piranométeren található vízszintező buborék), valamint ne árnyékolja 
semmi. Az elektromos műszer által érzékelt feszültség jelet adatgyűjtő nélkül egy 
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feszültségmérővel határozhatjuk meg. Ebből a műszer kalibrációs függvényének segítségével 
számítható a tényleges sugárzás erőssége. Ha a piranométerrel külön-külön megmérjük a felső 
illetve alsó féltérből jövő rövidhullámú tagokat, egyszerűen számítható az albedó. 
 

 

A hőmérséklet mérése 

 
A léghőmérséklet a levegőmolekulák mozgási energiájával arányos mennyiség. Minél 
gyorsabban mozognak a légköri részecskék, annál gyakrabban ütköznek egymással, annál 
magasabb a hőmérséklet. 

A levegő hőmérsékletének mérésekor a hőmérő környezetében mozgó levegőmolekulák 
mozgási energiáját határozzuk meg. Ezek a molekulák kapcsolatba lépnek a hőmérőként 
használt különböző anyagokkal, s megváltoztatják azok fizikai állapotát. A mérés során a 
levegő hőmérsékletére vagyunk kíváncsiak, ezért a hőmérőt úgy kell elhelyezni, hogy azt ne 
befolyásolja a sugárzás, a párolgás, vagy a szél. A gyakorlatban különböző árnyékolási 
módszereket alkalmaznak. 

A hőmérsékletet Celsius fokban határozzuk meg. A meteorológiai állomásokon 
egységesen a felszín felett 2 m-es magasságban, árnyékolva mérik a hőmérsékletet. Emellett 
meghatározzák a felszín felett 5 cm-es magasságban az ún. fűszinti (vagy radiációs minimum) 
hőmérsékletet is. 

A hőmérséklet meghatározására alkalmazhatunk folyadékhőmérőket, vagy valamilyen 
kijelzős, pl. elektromos hőmérőt. Mindkét esetben ügyelni kell az árnyékolásra, hogy a levegő 
tényleges hőmérsékletét mérjük. A folyadékos hőmérőknél fontos, hogy a leolvasás során 
merőlegesen tekintsünk a folyadékoszlopra. 

A felszín hőmérsékletét különböző infrahőmérőkkel mérhetjük. Nappal, az erős 
besugárzás hatására a talajfelszín hőmérséklete jóval magasabb lehet, mint a levegőé. 
 

 

A légnyomás mérése 
 

A levegő nyomása az egységnyi felület felett található légoszlop súlya. Minél magasabbra 
haladunk a légkörben egy adott pont felett, annál kisebb lesz a légnyomás, hiszen egyre 
kevesebb levegőrészecske súlya nehezedik egységnyi felületre. A légköri mozgásrendszerek 
sajátos légnyomási mezővel rendelkeznek. A légnyomás mérése elsősorban ezekről szolgáltat 
információt. A légnyomásváltozás mértéke pedig a mozgásrendszerek áthelyeződését segít 
nyomon követni. 

A légnyomás mérése különböző barométerekkel történik (folyadékos, aneroid, elektromos 
barométerek). Mindegyik valamilyen, a nyomásváltozás hatására bekövetkező változást 
regisztrál. A légnyomás mértékegysége a pascal, de a meteorológiai gyakorlatban gyakran 
ennek 100-szorosát, a hPa-t használják. A felszíni meteorológiai állomáson mért 
légnyomásérték az ún. műszerszinti légnyomás. A légnyomás azonban függ a tengerszint 
feletti magasságtól, ezért annak érdekében, hogy a különböző tengerszint feletti magasságban 
lévő állomások adatait össze lehessen hasonlítani, a mért légnyomásértéket átszámítják a 
tenger szintjére. Ez alapján készülnek a mozgásrendszerek helyzetét bemutató felszíni 
nyomástérképek. A tengerszinti standard légköri nyomás 1013,25 hPa. Az ennél nagyobb, 
illetve kisebb értékek esetén beszélünk magas, illetve alacsony nyomásról.  

 

A légnyomás meghatározása különböző barométerekkel történhet, melyek a műszerszinti 
légnyomás értékét adják meg. A nyomásmérőt úgy kell elhelyezni, hogy a legkevésbé legyen 



MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK © MÉSZÁROS RÓBERT 2017. 

 

kitéve a külső környezet változásainak. Emiatt a műszert általában zárt térben (szobában, 
vagy az adatgyűjtő dobozában helyezik el).  
 
 
A szél mérése 

 
A Föld légkörét alkotó levegőrészecskék összetett hatások eredményeként állandó mozgásban 
vannak. Ezt a mozgást, vagyis a levegőnek a földfelszínhez viszonyított áramlását nevezzük 
szélnek. A szél a különböző területek eltérő légnyomásának kiegyenlítődésére beinduló 
áramlás. A magasabb légnyomású terület felől a levegőrészecskék az alacsonyabb nyomású 
terület felé mozdulnak el. Minél nagyobb a légnyomás különbsége két pont között, annál 
élénkebben zajlik e folyamat, azaz annál erősebb a szél. 

A levegő mozgásának irányát és nagyságát mérni tudjuk. A szélirány és a szélsebesség 
mérése a felszín felett 10 m-es magasságban történik. A hazai meteorológiai állomásokon a 
szél sebességét forgókanalas szélmérővel mérik, melynek indulási küszöbe 0,4 m/s. A mérés 
során a szélkanalak tengelyének forgása által keltett elektromos impulzusokból határozható 
meg a szél sebessége. A meteorológiában a szél irányán azt az irány értjük, amerről a szél fúj. 
Meghatározása alumínium szélzászlóval történik. Ez egy függőleges tengely körül forgó test, 
melynek egyik végén a szél útjában akadályt képző vitorla található. A szél hatására a vitorla 
mindig a legkisebb ellenállást jelentő aktuális szélirányba fordul be. A szélzászló tengelyének 
forgásából egy fototranzisztor segítségével 64 szélirány különböztethető meg. 

A szél sebessége mechanikus forgókanalas szélmérővel is meghatározható, ami az ún. 
szélutat méri. A szélút az a távolság, amelyet a széllel együtt mozgó légrészecske adott idő 
alatt megtesz méterben kifejezve. Ebből a megadott időszakra meghatározható az átlagos 
szélsebesség. A szél iránya műszer nélkül a növényzet mozgása alapján becsülhető. A szél 
sebességét m/s, illetve km/óra egységekben adjuk meg (1 m/s = 3,6 km/óra), a szél irányát 
pedig fokban. A fokbeosztás 0-tól 360 fokig terjed. A 0° (360°) az északi, a 90° a keleti, a 
180° a déli és a 270° a nyugati irány. 
 

 

A légnedvesség mérése 
 
A levegő nedvességtartalmát különböző nedvességi mérőszámokkal fejezhetjük ki. 
Leggyakrabban a relatív nedvességet használjuk, ami a tényleges és a telítési gőznyomás 
arányát fejezi ki (a gőznyomás egységnyi térfogatban a vízgőz részleges nyomása, a telítési 
gőznyomás pedig a vízgőz nyomása telített állapotban). A telítettség azt az állapotot fejezi ki, 
amikor megindul a kicsapódás. A telítési érték a hőmérséklettől függ. 

A nedvesség meghatározására valamilyen kijelzős nedvességmérőt alkalmazhatunk. A 
nedvességmérés során is árnyékolni kell az érzékelőt. 
 
 
A csapadék mérése 

 
A lebegő felhőelemek idővel akkorára nőnek, hogy súlyuk révén kihullanak a felhőből (ekkor 
válnak csapadékelemmé). Ezután vízcseppek, hópelyhek, vagy jégszemek, stb. alakjában 
hullanak a felszínre. A csapadék tehát a légköri páratartalomból folyékony, vagy szilárd 
halmazállapotban a felszínre hulló víz. A csapadék térben és időben a legváltozékonyabb 
meteorológiai elem.  

A csapadékmérés során egyrészt adott időtartamon belül (1 óra, 1 nap, 1 év, stb.) a 
csapadék területi eloszlását, másrészt adott pontban a csapadék hullásának időbeli eloszlását 
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vizsgáljuk. 
 
A csapadék mérése során a következő paramétereket határozzuk meg:  
  
� A csapadék mennyisége: annak a vízrétegnek a magasságával fejezzük ki, amely a 

teljesen sima, vízszintes felszínen állana a csapadékhullás után, ha abból semmi sem 
folyna, párologna, szivárogna el. A mennyiség mérése 0,1 mm pontossággal történik. 
1 mm csapadék 1 m2 felületen 1 liter víznek felel meg. 

� A csapadékhullás időtartama. 
� A csapadékhullás intenzitása (az időegység alatt lehullott vízmennyiség). 

 
A meteorológiai állomásokon automatizált billenő mérleges csapadékmérőket használnak, 

melyek mind a csapadék mennyiségét, mind az intenzitását képesek mérni. A csapadékmérőt 
úgy helyezik el, hogy a 200 cm2 felfogó felület a felszín feletti 1 m-es magasságban legyen. A 
csapadékmérő fűthető, benne a hó formájában hulló csapadékot fölolvasztják, ezáltal 
meghatározható annak víz-egyenértéke. A felfogott csapadék egy tölcséren keresztül a 
kétrészes billenő-csészés mérőrendszerbe jut. Az egyik csésze megtelve vízzel átbillen és 
kiürül, miközben a másik csészébe jut a csapadék. Az átbillenések 0,1 milliméterenként 
történnek és ezek összesítéséből meghatározható a lehullott csapadék mennyisége. 


