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Téma jelentősége
Klímaváltozás és szénmérleg kapcsolata







A megnövekedett CO2 tartalom felborította
globális szénmérleg közel egyensúlyi
állapotát
Megváltoznak az egyes földi szférák széndioxid megkötő, kibocsátó tulajdonságai
Hogyan alakul a növényzet szén-dioxid
megkötő képessége a éghajlatváltozás
hatására?

Kutatás munkafolyamata


Meteorológiai adatok kiválasztása
 Múltbeli

időszakra: Megfigyeléseken alapuló
adatbázisok (CRU, E-OBS, …)
 Jövőbeli időszakra: Klímamodell adatok


A szénmérleg modellezése (múltra/jövőre)
 Biogeokémiai

modell: BIOME-BGC modell
 Növénynövekedési modell: 4Mx modell
 A modellek adaptálása, tesztelése, fejlesztése

Meteorológiai adatok előállítása a jövőre
Milyen klímamodell adatokat válasszunk?


Igények:





Napi lépték, hosszú időszakot átölelő folytonos idősor
Maximum hőmérséklet, minimum hőmérséklet, csapadék

Válasz: ENSEMBLES projekt: 1951-2100: napi adatok,
25x25 km-es horizontális felbontás
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Klímamodell adatok
Problémák:
1. Jelentős különbségek a klímamodell eredmények
tulajdonságaiban: eltérő rács, eltérő dátumozás, eltérő
időszak
2. Minden klímamodell eredmény szisztematikus hibával
terhelt
Megoldás: Előfeldolgozási lépések
1. Időbeli egységesítés (365 napos évek, 1951-2100)
2. Térbeli egységesítés
3. Bias korrekció: eltávolítja a szisztematikus hibát a
klímamodell eredményekről

Térbeli egységesítés
Kivágás és interpoláció
Leszűkített közép-európai kivágat

Aladin

Eredeti európai kivágat

1/6 x 1/6 fokos
felbontású
közös célrács

Bias korrekció szükségessége


Nyers klímamodell adatok felhasználhatósága:
Modell adatok EGYMÁSSAL történő összevetése: szisztematikus
hiba nem játszik szerepet („kiesik”)
pl. globális felmelegedés detektálása: múltbeli és jövőbeli
modelladatok összehasonlítása




Probléma: Ha a modell által adott konkrét értékekre van
szükségünk más hatások vizsgálatára: szisztematikus hiba benn
marad!! pl. a klímaváltozás ökológiai, biológiai hatásai

Hatástanulmányok készítése előtt hiba korrekciót kell végezni!!
A modelladatok validációja során a szisztematikus hiba meghatározható és
korrekciós együtthatók segítségével kiküszöbölhető.

Bias korrekció menete






A múltra vonatkozó modell eredményeket
rácspontonként összevetjük valamilyen megfigyelési
adatbázissal (E-OBS adatbázis)
Ez alapján korrekciós együtthatókat határozunk meg,
ezekkel korrigálhatjuk a jövőre vonatkozó futtatások
eredményeit
A csapadék esetében korrigálandó:





Csapadék frekvencia (csapadékos napok száma)
Csapadék intenzitás

Ines és Hansen cikkében megjelent korrekciót
választottuk (különlegessége a frekvencia korrigálása)

Ines, A., Hansen, J., 2006. Bias correction of daily GCM rainfall for crop simulation studies. Agricultural and Forest Meteorology,
138, 44-53. doi:10.1016/j.agrformet.2006.03.009

Rácsponti korrekció
Csapadékos nap: 0,1 mm vagy annál több a csapadék
A 0,1 mm napi csapadék eseményeket eltöröltük
1.) Csapadék frekvencia korrekciója (1951-2009):






Ha adott hónapban több: a legkisebb csapadékmennyiségek
irányából haladva lenullázunk annyit amennyivel több
Ha adott hónapban kevesebb: a száraz napok közül
véletlenszerűen kiválasztunk adott számú napot és
csapadékeseményt generálunk
A korrigált és az eredeti csapadékos napok számának aránya


0-1: csökkentettük,



1- : növeltük a csapadékos napok számát (adott hónap, adott pixel)

Rácsponti korrekció
2.) Csapadék intenzitás korrekciója:
 Eloszlás függvények illesztésén alapul
 Meghatározzuk a kvantilis függvényeket
(pl.1000 felosztással)
Pl. 1000 osztópontot képezünk 0 és 1 közé
0. kvantilis: minimum: 0%, hogy ennél kisebb
1000. kvantilis: maximum: 100%, hogy ennél kisebb
500. kvantilis: medián




Mind az 1000 kvantilishez tartozik egy-egy
csapadék mennyiség (modell és E-OBS),
ezek hányadosa adja a korrekciós vektort (1000 elem)
Korrekció:




Adott szám hányadik kvantilisba esik?
Ott mekkora a korrekciós faktor?
Ezzel szorozzuk be!

Bias korrekció eredményei
Eloszlás függvények illesztése


Túl sok
csapadékos napot
szimulál a modell
1. lépés: csapadék frekvencia
korrekciója
2. lépés: csapadék intenzitás
korrekciója



Túl kevés
csapadékos napot
szimulál a modell

Korrekció hatása
Évi csapadékos napok száma

Összefoglalás









Minden klímamodell esetén jelentős szisztematikus hiba
figyelhető meg az adatsoron
Az eredmények korrekciója elkerülhetetlen
A korrekció után a mérésekkel konzisztens idősort
kaptunk
A korrigált adatsorok készen állnak további
felhasználásra (pl. hatástanulmányok)
Nem találtunk hatástanulmányokhoz megfelelő
adatbázist, így csináltunk egyet amit ismerünk és
amiben megbízhatunk

További tervek


Rövid távú célok:
A

8 korrigált klímamodell adatból egy adatbázis
létrehozása, mely szabadon elérhető a
hatástanulmányok készítésével foglalkozó
kutatók számára az Interneten (A korrekciós
eljárás publikálásával)



További célok: Kutatási terv folytatása:
szénmérleg pontbeli modellezése, majd annak
térbeli kiterjesztése

Köszönöm a figyelmet!
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