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A meteorológia szó eredeteA meteorológia szó eredete
AristotelesAristoteles: „: „MeteorologicaMeteorologica””

A meteorológia tárgya:A meteorológia tárgya:
az ókorbanaz ókorban
napjainkbannapjainkban

Ógörög eredetű szavak a meteorológiában:Ógörög eredetű szavak a meteorológiában:
kozmosz, asztronómia, szféra, atom, atmoszféra, homokozmosz, asztronómia, szféra, atom, atmoszféra, homo--, , 
heteroszféraheteroszféra, , tropotropo--, , sztratosztrato--, , mezomezo--, termo, termo--, , exoexo--, , magnetoszféramagnetoszféra, , 
krioszférakrioszféra, homogén, heterogén, , homogén, heterogén, barobaro--, , bárikusbárikus, izobár, izoterma, , izobár, izoterma, 
ciklon, anticiklon, dinamika, sztatika, ciklon, anticiklon, dinamika, sztatika, szinoptikaszinoptika, , aerológiaaerológia, , 
klimatológia, geológia, geográfia, klimatológia, geológia, geográfia, 



A meteorológiai helye a tudományok között 
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Légtömegek és Légtömegek és 
időjárási frontokidőjárási frontok

légtömegeklégtömegek: fizikai jellemzőiket tekintve közel egynemű, s : fizikai jellemzőiket tekintve közel egynemű, s 
nagy kiterjedésű légtesteknagy kiterjedésű légtestek

A légtömegek fizikai tulajdonságait a felszín alakítja ki:A légtömegek fizikai tulajdonságait a felszín alakítja ki:
a felszín a felszín hőháztartásahőháztartása →→ egyensegyensúúlyi hlyi hőőmméérsrsééklete;klete;
hhőőmméérsrsééklete + a felszklete + a felszíín tulajdonsn tulajdonsáágai gai →→ vvíízgzgőőztartalma;ztartalma;
a felsza felszíín sajn sajáátosstossáágai gai →→ a levega levegőőbe jutbe jutóó szennyezszennyezőőanyagok;anyagok;
vvíízgzgőőztartalom + szennyezettsztartalom + szennyezettséég g →→ áátltláátsztszóóssáága; ga; 



A légtömegek konzervatív   A légtömegek konzervatív   
tulajdonságaitulajdonságai

A légtömegeknek vannak olyan fizikai tulajdonságai, A légtömegeknek vannak olyan fizikai tulajdonságai, 
melyeket áthelyeződésüket követően hosszabb időn át melyeket áthelyeződésüket követően hosszabb időn át 
megőriznek. megőriznek. 
→→ konzervatív tulajdonságok (a származás indikátorai)konzervatív tulajdonságok (a származás indikátorai)

1. potenciális hőmérséklet,1. potenciális hőmérséklet,
2. 2. ekvipotenciálisekvipotenciális hőmérséklet,hőmérséklet,
3. a levegő vízgőztartalma,3. a levegő vízgőztartalma,
4. homályossági tényező,4. homályossági tényező,



A napsugárzás gyengülése a valódi légkörbenA napsugárzás gyengülése a valódi légkörben
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Ha AHa A--tól Btól B--ig egységnyi keresztmetszeten hatol át a ig egységnyi keresztmetszeten hatol át a 
napsugárzás, akkor napsugárzás, akkor mm--etet a légkör optikai tömegének a légkör optikai tömegének 
nevezzük.nevezzük.
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BouguerBouguer--LambertLambert törvénytörvény

HaHa akkor a következőt kapjuk:akkor a következőt kapjuk:
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Innen, ha merőlegesen érkezik a napsugárzás, azaz, haInnen, ha merőlegesen érkezik a napsugárzás, azaz, ha

akkorakkor

és innen:és innen:

ahol ahol qq = az ideálisan tiszta légkör komplex átbocsátási = az ideálisan tiszta légkör komplex átbocsátási 
együtthatója.együtthatója.
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Az Az mm relatív úthossz és a Nap relatív úthossz és a Nap αα magassmagassáági szgi szööge kge köözzöött a tt a 
kköövetkezvetkezőő a kapcsolat:a kapcsolat:

HaHa ahol  ahol  αα a Nap a Nap zenittzenittáávolsvolsáágaga, akkor, akkor

s innen: s innen: 

0 < 60α
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Ha viszont Ha viszont akkor a szfakkor a szféérikus atmoszfrikus atmoszfééra ra éés a s a 
refrakcirefrakcióó miatt a  miatt a  sec sec αα mmáár nem hasznr nem hasznáálhatlhatóó a la léégkgköör r mm
optikai toptikai töömegmegéének kisznek kiszáámmííttáássáára.ra.

A A qq komplex komplex áátbocstbocsááttáási egysi együütthattthatóó nnééhháány jellemzny jellemzőő
éértrtééke:ke:

ideálisan tiszta légkörben: ideálisan tiszta légkörben: ≈≈ 0,900,90
valvalóódi ldi léégkgköörben:rben: 0,70 0,70 -- 0,850,85
az Egyenlítőn: az Egyenlítőn: 0,720,72
a 75a 75ºº ffööldrajzi szldrajzi széélesslesséégen: gen: 0,820,82

0> 60α



Legyen Legyen 
αα a vala valóódi ldi léégkgköör sugr sugáárzrzáásgyengsgyengííttéési egysi együütthattthatóója;ja;
AA: az ide: az ideáálisan tiszta llisan tiszta léégkgköör sugr sugáárzrzáásgyengsgyengííttéési si 

egyegyüütthattthatóója.ja.
Innen:Innen:

Majd Majd αα--t behelyettest behelyettesíítve a tve a BouguerBouguer--LambertLambert ttöörvrvéénybe:nybe:

T: homT: homáályosslyossáági tgi téényeznyezőő
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A légtömegek osztályozásaA légtömegek osztályozása

1. 1. Termodinamikai szempontTermodinamikai szempontból:ból:
1a. hideg légtömeg;1a. hideg légtömeg;
1b. meleg légtömeg;1b. meleg légtömeg;

2. 2. Kialakulásának helyeKialakulásának helye szerint a Középszerint a Közép--Európa fölött Európa fölött 
megjelenő légtömegek a következők:megjelenő légtömegek a következők:
2a. sarkvidéki légtömeg (AM = Arktikus massza);2a. sarkvidéki légtömeg (AM = Arktikus massza);
2b. mérsékelt övi tengeri légtömeg (2b. mérsékelt övi tengeri légtömeg (mPMmPM = = maritimmaritim Poláris Massza); Poláris Massza); 
2c. mérsékelt övi szárazföldi légtömeg (2c. mérsékelt övi szárazföldi légtömeg (cPMcPM = kontinentális Poláris = kontinentális Poláris 

Massza); Massza); 
2d. szubtrópusi légtömeg (TM = Tropikus Massza);2d. szubtrópusi légtömeg (TM = Tropikus Massza);
2e. Egyenlítői légtömeg (EM = Ekvatoriális Massza); 2e. Egyenlítői légtömeg (EM = Ekvatoriális Massza); 



Az időjárásai frontokAz időjárásai frontok

KözépKözép--Európa fölött általában szubtrópusi és mérsékelt Európa fölött általában szubtrópusi és mérsékelt 
övi, illetve mérsékelt övi és sarkvidéki légtömegek övi, illetve mérsékelt övi és sarkvidéki légtömegek 
találkoznak.találkoznak.

időjárási frontfelületidőjárási frontfelület: a levegő fizikai tulajdonságaiban éles : a levegő fizikai tulajdonságaiban éles 
változást mutató zóna, mely két különböző légtömeget változást mutató zóna, mely két különböző légtömeget 
választ el egymástól. választ el egymástól. 

időjárási frontidőjárási front: a frontfelületnek a földfelszínnel való : a frontfelületnek a földfelszínnel való 
metszésvonala. metszésvonala. 



A frontfelületnek a vízszintes síkkal bezárt hajlásszöge A frontfelületnek a vízszintes síkkal bezárt hajlásszöge 
((MargulesMargules--formulaformula): ): 

Az időjárási frontok fajtái:Az időjárási frontok fajtái:
a. melegfront;a. melegfront;
b. hidegfront (elsőfajúb. hidegfront (elsőfajú-- és másodfajú hidegfront);és másodfajú hidegfront);
c. okklúziós front (hidegfrontic. okklúziós front (hidegfronti-- és melegfronti okklúzió); és melegfronti okklúzió); 
d. veszteglő front; d. veszteglő front; 
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a. melegfronta. melegfront

frontvonal előtti csapadékzóna, szélessége 200frontvonal előtti csapadékzóna, szélessége 200--300 km; 300 km; 
NsNs: egyenletes csendes esők; : egyenletes csendes esők; 

az esőrétegfelhő alapja nyáron 1000az esőrétegfelhő alapja nyáron 1000--1500 m, télen 6001500 m, télen 600--800 m, 800 m, 
a teteje 6a teteje 6--8 km8 km--en található; en található; 

a front hossza néhány ezer km; a front hossza néhány ezer km; 

vonulása lassú, vonulása lassú, ; ; 

a front előtt a front előtt pp süllyed, süllyed, áthaladtávaláthaladtával pp süllyedése megáll, a süllyedése megáll, a 
csapadék megszűnik, az ég kitisztul; csapadék megszűnik, az ég kitisztul; 

0,6 gv v= ⋅



b. hidegfrontb. hidegfront

b1.  elsőfajú hidegfront: b1.  elsőfajú hidegfront: 
lassúbb mozgású, kevésbé lassúbb mozgású, kevésbé 

energikus hidegfrontok; energikus hidegfrontok; 
felhőrendszere a felhőrendszere a CbCb
kivételével a melegfrontéra kivételével a melegfrontéra 
emlékeztet;emlékeztet;
frontvonal utáni frontvonal utáni 
csapadékzóna keskenyebb, csapadékzóna keskenyebb, 
mint a melegfronté; mint a melegfronté; 
CbCb: záporos csapadékok; : záporos csapadékok; 



b2.  másodfajú hidegfront: b2.  másodfajú hidegfront: 
gyorsabb mozgású, energikus gyorsabb mozgású, energikus 

hidegfrontok;hidegfrontok;
a frontfelület magasabb részén a frontfelület magasabb részén 

aktív lesiklási felület: aktív lesiklási felület: katafrontkatafront;;
felhőrendszere a felhőrendszere a katafrontkatafront
jelleg miatt keskeny; orránál jelleg miatt keskeny; orránál 
tornyos gomolyfelhők; a tornyos gomolyfelhők; a 
frontvonal mentén heves frontvonal mentén heves 
záporok; záporok; 
a csapadéksáv jóval a csapadéksáv jóval 

keskenyebb, mint az elsőfajú keskenyebb, mint az elsőfajú 
hidegfrontnál;hidegfrontnál;
a front átvonulása után a a front átvonulása után a 

katafrontkatafront jelleg miatt a felhőzet jelleg miatt a felhőzet 
hamar feloszlik;hamar feloszlik;
a front átvonulása után az a front átvonulása után az 

ingatag egyensúlyi állapotú ingatag egyensúlyi állapotú 
hideg légtömegben hideg légtömegben 
gomolyfelhők, helyi záporok;gomolyfelhők, helyi záporok;



a másodfajú hidegfrontok nyári kísérőjelensége az a másodfajú hidegfrontok nyári kísérőjelensége az álál--hidegfronthidegfront; ; 

•• kifutó szél, erős légnyomáskifutó szél, erős légnyomás--ingadozás, hőmérsékletingadozás, hőmérséklet--
csökkenés, gomolyos felhőzet, heves záporok csökkenés, gomolyos felhőzet, heves záporok →→ áálfrontlfront;;

•• instabilitinstabilitáási vonalsi vonal: az : az áálhidegfrontnaklhidegfrontnak a felsza felszíínnel nnel 
alkotott metszalkotott metszéésvonala;svonala;



c. okklúziós (záródott) frontc. okklúziós (záródott) front

Ha a gyorsabban mozgó hidegfront utoléri az előtte haladó Ha a gyorsabban mozgó hidegfront utoléri az előtte haladó 
melegfrontot, akkor a két frontfelület összeér melegfrontot, akkor a két frontfelület összeér ⇒⇒ okklokklúúzizióós fronts front; ; 
c1. hidegfronti okklc1. hidegfronti okklúúzizióó;;
c2. melegfronti okklc2. melegfronti okklúúzizióó;;

két frontfelületet tartalmaz két frontfelületet tartalmaz ⇒⇒ felhfelhőőzete kevert, csapadzete kevert, csapadééka ka 
vegyes; vegyes; 

átvonulásakor kevésbé éles a hőmérsékletátvonulásakor kevésbé éles a hőmérséklet--változás, mint a változás, mint a 
tiszta frontok esetében; tiszta frontok esetében; 



A földfelszín hatása az időjárási frontokraA földfelszín hatása az időjárási frontokra
álfrontálfront: a : a felszínközelbenfelszínközelben néhány meteorológiai elem értékében néhány meteorológiai elem értékében 

kis területen belül nagy változást észlelünk, de nincs kis területen belül nagy változást észlelünk, de nincs 
front; front; 

álcázott frontálcázott front: olyan frontok, amelyeknél a : olyan frontok, amelyeknél a felszínközelbenfelszínközelben a a 
hőmérséklethőmérséklet--változás ellentétes azzal, mint amit a front változás ellentétes azzal, mint amit a front 
típusa alapján várhatnánk.típusa alapján várhatnánk.

hegygerincek légáramlásokat eltérítő hatása;hegygerincek légáramlásokat eltérítő hatása;
a. északnyugati hidegbetörés a. északnyugati hidegbetörés ↔↔ AlpokAlpok

ddééli li áág: a g: a RhRhôônene--vvöölgylgyéében (ben (mistralmistral););
ddéélkelet lkelet áág: az Alpok g: az Alpok éés a Ks a Káárprpáátok ktok köözzöött, a  tt, a  

DDéévvéényi kapun nyi kapun áát;t;

„„VerecVereckeke híres útján jöttem én,híres útján jöttem én,
Fülembe még ősmagyar dal rivall,Fülembe még ősmagyar dal rivall,
SzabadSzabad--e e DévénynélDévénynél betörnömbetörnöm
Új időknek új dalaival?”Új időknek új dalaival?”

Ady Endre: Ady Endre: GógGóg és és MagógMagóg fia vagyok én, részletfia vagyok én, részlet



hegygerincek légáramlásokat eltérítő hatása;hegygerincek légáramlásokat eltérítő hatása;
b. keleti hidegbetörés b. keleti hidegbetörés ↔↔ KKáárprpáátoktok

nyugati nyugati áág: a g: a NNéémetmet--LengyelLengyel ssííksksáág felg feléé
ddéélnyugati lnyugati áág: g: az Alpok az Alpok éés a Ks a Káárprpáátok ktok köözzöött, a  tt, a  

DDéévvéényi kapun nyi kapun áát fordul dt fordul déélkelet fellkelet feléé;;
ddééli li áág: Keletig: Keleti--KKáárprpáátok tok –– HavasalfHavasalfööld ld –– AldunaAlduna ––

KKáárprpáátt--medence medence 
ddéélnyugati + dlnyugati + dééli li áág g →→ orografikusorografikus okklokklúúzizióó;;

főn; főn; 
álcázott front;álcázott front;
álfront;álfront;



Ciklonok és anticiklonokCiklonok és anticiklonok
A A bárikusbárikus mező alapvető formái:mező alapvető formái:
a. a. ciklonokciklonok

zárt, koncentrikus izobárokkal körülhatárolt alacsony nyomású   zárt, koncentrikus izobárokkal körülhatárolt alacsony nyomású   
területek;területek;

benne horizontálisan az óramutató járásával ellentétes benne horizontálisan az óramutató járásával ellentétes 
összeáramlás (konvergencia), vertikálisan pedig spirális összeáramlás (konvergencia), vertikálisan pedig spirális 
föláramlás tapasztalhatóföláramlás tapasztalható

mérsékelt övi ciklonokmérsékelt övi ciklonok trópusi ciklonoktrópusi ciklonok
ppátlagosátlagos ≈≈ 1000 1000 mbmb 900 900 mbmb
ppminmin 930930--950 950 mbmb 887 887 mbmb

b. b. anticiklonokanticiklonok
zárt, koncentrikus izobárokkal körülhatárolt magas nyomású    zárt, koncentrikus izobárokkal körülhatárolt magas nyomású    

területek;területek;
benne vertikálisan leáramlás, horizontálisan pedig az benne vertikálisan leáramlás, horizontálisan pedig az 

óramutató járásával megegyező szétáramlás óramutató járásával megegyező szétáramlás 
(divergencia), tapasztalható (divergencia), tapasztalható 

anticiklonokanticiklonok
ppátlagosátlagos ≈≈ 1020 1020 mbmb
ppmaxmax 1050 1050 mbmb, de Szibéria, téli anticiklon: 1050, de Szibéria, téli anticiklon: 1050--1080 1080 mbmb



c. c. légnyomási gerinclégnyomási gerinc: nem zárt izobárokkal határolt magas nyomású : nem zárt izobárokkal határolt magas nyomású 
sáv;sáv;

d. d. légnyomási teknőlégnyomási teknő: nem zárt izobárokkal határolt alacsony nyomású : nem zárt izobárokkal határolt alacsony nyomású 
sáv;sáv;

e. e. nyeregnyereg: olyan légnyomási képződmény, mely két alacsony és két : olyan légnyomási képződmény, mely két alacsony és két 
magas nyomású térség között található; magas nyomású térség között található; 



A mérsékelt övi és a trópusi ciklonok A mérsékelt övi és a trópusi ciklonok 
keletkezésekeletkezése

a. mérsékelt övi ciklonoka. mérsékelt övi ciklonok
a sarkvidéki és a mérsékelt övi légtömegek határán: a sarkvidéki és a mérsékelt övi légtömegek határán: 

ϕϕ ≈≈ 606000 –– 707000; ; →→ arktikus, stacionarktikus, stacionáárius rius ééghajlati front;ghajlati front;
keletkezésük módja (keletkezésük módja (BjerknesBjerknes –– SolbergSolberg););

a hideg és meleg légtömeget elválasztó egyenes vonalú a hideg és meleg légtömeget elválasztó egyenes vonalú 
zóna mentén horizontális hullámzás keletkezikzóna mentén horizontális hullámzás keletkezik →→
stabilis hullstabilis hulláámokmok ((λλ ≈≈ 100100--300 km; ok: a leveg300 km; ok: a levegőő

öösszenyomhatsszenyomhatóóssáága, nehga, nehéézszséégi ergi erőő, , CoriolisCoriolis ererőő) ) →→
nincs ciklonknincs ciklonkéépzpzőőddéés;s;

labilis hulllabilis hulláámokmok ((λλ ≈≈ ttööbb ezer km; fbb ezer km; fööldrajzi okok ldrajzi okok →→ elteltéérrőő
leveglevegőőssűűrrűűsséég, g, éés labilis hulls labilis hulláámok; mok; 



a mérsékelt övi ciklon meleg a mérsékelt övi ciklon meleg 
nyelvének előoldala: melegfront,nyelvének előoldala: melegfront,

hátoldala: hidegfront;hátoldala: hidegfront;
az éghajlati fronton keletkező az éghajlati fronton keletkező 
ciklon: fiatal ciklon;ciklon: fiatal ciklon;

ha a hidegfront utoléri a melegha a hidegfront utoléri a meleg--
frontot, a ciklon elöregszik frontot, a ciklon elöregszik →→
okkludokkludáállóódikdik; ; 

a mérsékelt övi ciklon közepes a mérsékelt övi ciklon közepes 
vonulási sebessége: 30 km/óra, vonulási sebessége: 30 km/óra, 
télen nagyobb, nyáron kisebb;télen nagyobb, nyáron kisebb;

keletkezésük helye:keletkezésük helye:
nagyobb részük: az arktikus nagyobb részük: az arktikus 

éghajlati front Izland éghajlati front Izland 
környéki szakaszán;környéki szakaszán;

kisebb részük: a poláris kisebb részük: a poláris 
éghajlati front mentén, a éghajlati front mentén, a 
FöldköziFöldközi--tenger északi tenger északi 
medencéjében (medencéjében (ϕϕ ≈≈ 440000););



b. trópusi ciklonokb. trópusi ciklonok
keletkezésük feltételekeletkezésük feltétele::

•• a melega meleg--nedves trópusi légtömegek erős nedves trópusi légtömegek erős 
termodinamikai termodinamikai instabilitása révén; instabilitása révén; 

•• csak olyan tengerek fölött keletkeznek, ahol a csak olyan tengerek fölött keletkeznek, ahol a felszíni felszíni 
vízhőmérséklet nagyobb 26vízhőmérséklet nagyobb 2600CC--nál; nál; 

átmérőjükátmérőjük::
néhányszor 10 km (a mérsékelt övi ciklonoké több néhányszor 10 km (a mérsékelt övi ciklonoké több 

száz km); száz km); 
bárikusbárikus gradiensükgradiensük: : 

belsejükben többszöröse a mérsékelt övi belsejükben többszöröse a mérsékelt övi 
ciklonokéhoz képest ciklonokéhoz képest ⇒⇒ óóririáási szsi széélsebesslsebesséégekgek;;

szerkezetükszerkezetük::
homogén homogén ⇒⇒ belsejükben nincsenek időjárási frontok; belsejükben nincsenek időjárási frontok; 
középpontja a ciklon szemeközéppontja a ciklon szeme: felhőmentes, leszálló : felhőmentes, leszálló 

légáramlások; d légáramlások; d ≈≈ 10 10 –– 30 km; 30 km; 
körülötte viharzónakörülötte viharzóna:  d :  d ≈≈ 20 20 –– 50 km; 50 km; v v ≈≈ 50 50 –– 60 m s60 m s--11; ; 

heves felheves felááramlramláások, fejlett sok, fejlett CbCb--felhfelhőőzetzet, , 
hhCbCb ≈≈ 1010--12 km; intenz12 km; intenzíív zv zááporok, zivatarok;  porok, zivatarok;  



keletkezésük helyekeletkezésük helye::
az egyenlítői övezet tengereiaz egyenlítői övezet tengerei--óceánjai fölött; óceánjai fölött; 

haladási irányukhaladási irányuk::
parabola pályán távolodnak az Egyenlítőtől a kontinensek parabola pályán távolodnak az Egyenlítőtől a kontinensek 

keleti partjai felé; a parabola pálya csúcsa: keleti partjai felé; a parabola pálya csúcsa: 
ϕϕ ≈≈ 2020--25250;0;

leggyakoribb előfordulásaikleggyakoribb előfordulásaik: : 
1. a Csendes1. a Csendes--óceán ázsiai partvidéke: Délóceán ázsiai partvidéke: Dél--Kína, Tajvan, Kína, Tajvan, 

FülöpFülöp--szigetek, Japán; itteni elnevezése: szigetek, Japán; itteni elnevezése: tájfuntájfun;;
2. az Atlanti2. az Atlanti--óceán északi medencéje: Karibóceán északi medencéje: Karib--tenger, Kistenger, Kis--, , 

és Nagyés Nagy--Antillák; itteni elnevezése: Antillák; itteni elnevezése: hurrikánhurrikán; ; 
3. Indiai3. Indiai--óceán: Bengálióceán: Bengáli--öböl, Mauritius, öböl, Mauritius, RéunionRéunion, , 

Madagaszkár; itteni elnevezése: Madagaszkár; itteni elnevezése: orkánorkán; ; 



tájfuntájfun: : 
ttáájfunjfun--megfigyelmegfigyeléés Ks Kíínnáában: ban: öötezer tezer ééve (a mezve (a mezőőgazdasgazdasáág g 

kialakulkialakuláássááttóól);l);
Az elsAz elsőő íírráásos emlsos emléék: k: CsinCsin dinasztia iddinasztia időőszaka (szaka (i.ui.u. 265. 265--420);420);

megfigyelmegfigyeléések a tsek a táájfun kjfun köözeledtzeledtéére: re: 
•• „Tekints ki a házból, s ha pirosas felhőt látsz, ne menj ki.”„Tekints ki a házból, s ha pirosas felhőt látsz, ne menj ki.”

(ősi kínai mondás); (piros színárnyalat a felhős égen (ősi kínai mondás); (piros színárnyalat a felhős égen ⇒⇒
ttáájfun kjfun köözeleg);zeleg);

•• „„Ha sHa sööttéétvtvöörröös felhs felhőők jk jöönnek a snnek a sáárkrkáánykapu felnykapu felőől, tl, táájfun jfun 
kköözeleg.zeleg.”” (ősi kínai mondás); sárkánykapu = tenger;(ősi kínai mondás); sárkánykapu = tenger;
A rA réégi kgi kíínai mitolnai mitolóógia szerint a szgia szerint a száámos smos sáárkrkáány kny köözzüül 4 l 4 
ssáárkrkáánykirnykiráály ly éél a tenger alatt, nagy pompa l a tenger alatt, nagy pompa éés luxus ks luxus köözepette. zepette. 



A mérsékelt övi ciklonok és az időjárási A mérsékelt övi ciklonok és az időjárási 
frontok kapcsolatafrontok kapcsolata
mérséklet övi ciklonokmérséklet övi ciklonok

melegszektormelegszektor::
•• a frontvonalakon megtörő a frontvonalakon megtörő 

párhuzamos izobárok; párhuzamos izobárok; 
•• a melegfront a keleti oldalán;a melegfront a keleti oldalán;
•• a hidegfront a nyugati oldalán; a hidegfront a nyugati oldalán; 
•• a légáramlás iránya a légáramlás iránya 

keletkelet--északkeleti;északkeleti;

vonulási sebességvonulási sebesség (c) (c) 
((PalménPalmén--féleféle formula):formula):

0,6 2,6 0,8c v T= ⋅ + ⋅ Δ + 1m s−⎡ ⎤⋅⎣ ⎦



Egy fiatal ciklon jellemző Egy fiatal ciklon jellemző 
frontfront--, felhő, felhő--, és  , és  
csapadékrendszerecsapadékrendszere

I. metszetI. metszet::
a ciklon centruma tőlünk a ciklon centruma tőlünk 

északra található; északra található; 
először a melegfrontra, majd először a melegfrontra, majd 
az azt követő hidegfrontra az azt követő hidegfrontra 
jellemző időjárási jellemző időjárási 
események játszódnak le;események játszódnak le;

II. metszetII. metszet::
a ciklon centruma tőlünk a ciklon centruma tőlünk 

délre található;délre található;
nincsenek olyan jellegzetes nincsenek olyan jellegzetes 
időjárásidőjárás--változások, mint az változások, mint az 
I. metszet esetében, mivel a I. metszet esetében, mivel a 
meleg szektor nem kerül meleg szektor nem kerül 
fölénk; fölénk; 



Kedves Kollégák!Kedves Kollégák!
E tárgynak „A légkör és jelenségei” c. fejezetéhez kapcsolódóan E tárgynak „A légkör és jelenségei” c. fejezetéhez kapcsolódóan (a többi (a többi 

11 fejezethez hasonlóan) várhatóan 2 kijelölt kérdésre kell vála11 fejezethez hasonlóan) várhatóan 2 kijelölt kérdésre kell válaszolni szolni 
az írásbeli vizsgán, december 6.az írásbeli vizsgán, december 6.--án. án. 

E kérdések részemről definíciók lesznek. E kérdések részemről definíciók lesznek. 
Alább megadok néhány példát:Alább megadok néhány példát:

1. Mi a légtömeg?1. Mi a légtömeg?
2. Mi a homályossági tényező?2. Mi a homályossági tényező?
3. Mi az 3. Mi az álhidegfrontálhidegfront??
4. Mi az álcázott front? 4. Mi az álcázott front? 
5. Mi az időjárási front?5. Mi az időjárási front?
6. Mi az instabilitási vonal? 6. Mi az instabilitási vonal? 

Jó felkészülést Mindenkinek!Jó felkészülést Mindenkinek!

Makra LászlóMakra László
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