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1.1 Mi a hidegcsepp / hidegörvény? 
 A középtroposzférában az      

   áramlás  elkülönül a  
   nyugatias vezető áramlásról 
 
 Belseje jóval hidegebb 

 
 A felszín közelében alig 

        mutatható ki 
 

 Átmérő: ~ több száz km       
   műholdképen miniciklon 

 A belsejében labilis a levegő,      
   mely kedvező feltételeket  
   biztosít a heves zivatarok   
   kialakulásához 

 Több napon keresztül intenzív  
   csapadéktevékenység  jellemzi 
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1.2. Miért fontos a hidegcseppek 
alaposabb ismerete? 

  Természeti katasztrófák: 
- Hatalmas felhőszakadás 

- Árvizek 

- Esetenként tornádók 
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1.3. A hidegcsepp életciklusa 
 

Fejlődésmenete akár 3-10 napig is eltarthat 

1. Magassági teknő fázis 2. Leszakadás előtti állapot 

3. Leszakadt állapot 4. Végső fázis 
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- Zivatarok kialakulásakor a ciklon tengely ferdesége a meghatározó. 

- Nagyobb tengelydőlésű ciklonok: nagyobb a hidegfront dőlése  

melegszektor kevésbé labilis. 

  -  Meredekebb tengelyű ciklonok:  
a magasban a melegszektorhoz 
közelebb van a hideg levegő, így 
nagyobb a labilitás. 

 - Labilitást és szélnyírást okoz a ciklon 
magasabb rétegeiben örvénylő 
hidegcsepp  

 - 3 konvektív komponens:   
  szélnyírás, felhajtóerő és torlódás 
 

1.4. A konvekció szerepe a 
hidegcseppek életciklusában 
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2. Az ECMWF ERA Interim reanalízise 

• Első reanalízis: 1980,     ERA-15 (1979-93),     ERA-40 (1958-2002)  
   

• ERA Interim: 1979. január 1-től 2012-ig /folyamatosan bővül/    
     -  horizontális felbontás: 0,75*0,75 fok  
     -  60 modellszint, 37 izobárszint  

          -  adatasszimiláció: 4D-var   
 

• 2014 - 2017 : ERA-CLIM projekt  
(XX. századot lefedő) 

     Európai Unió 7. Keretprogram részeként 
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3. Vizsgálataink 

 

3.1. A hidegcseppek statisztikája és 
meteorológiája 

 

3.2. Esettanulmányok  
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3.1. A hidegcseppek  
statisztikája és meteorológiája 

Statisztikai és meteorológiai vizsgálatok: 
• 3.1.1 500 hPa hőmérséklet havi átlagok (1979-2008) 

 

    2002-2011: 70 hidegcseppes nap: 
   - 6 órás felbontás =>  280 időpont  
   - objektív felismertető algoritmus  kidolgozása 
   - vizsgált terület és paraméterek  
   - adatok: ECMWF MARS: 0,75*0,75 fok  
 

 
• 3.1.2. horizontális gradiens számítás 

• 3.1.3. tengelydőlés meghatározása 

• 3.1.4. műhold és radarképek 

• 3.1.5. térképes megjelenítési módok   

• 3.1.6. hidegcsepp pálya számítás  
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3.1.1. 500 hPa hőmérséklet havi menet  
& 280 hidegcseppes időpont 

• 500 hPa: 15 fokos éves 

     amplitúdó  

• Felszín: 24 fokos éves 

    amplitúdó  

 

• 500 hPa fáziseltolódás 

    - Minimum: február 

    - Maximum: augusztus 

• Felszín: 

    - Minimum: január 

    - Maximum: július 
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3.1.2. A középpont körüli horizontális 
hőmérsékleti gradiensek gyakorisági eloszlása 

• 100, 250, 500 és 750 km távon : 
    a pont körüli átlagos  
    horizontális gradiens  

 
• 0,5 °C/100 km-es gyakorisággal  

távolság szerint bontva 

• Struktúra: hidegcsepp        ciklon 
• Hidegcsepp:   

    távolabb         kisebb gradiens 
• A középtroposzférában fejlett 

belső mag, 
• Az alsó troposzférában  
     kevésbé fejlett 
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• A 100 km-es sugarú körön számolt 
gradiensek jóval nagyobbak, mint a 
nagyobb területen vett gradiensek. 
 

• A terület növekedésével a gradiens 
értékek is egyre kisebbek, összhangban 
a hidegcseppek kis horizontális 
kiterjedésével. 
  

• A nagyobb területen számolt  
gradiensek minden esetben kisebbek, 
mint a kisebb területen vett 
gradiensek. 

 

•  A 750/100 km-es az 500/100 km-es, a 
250/100 km-es gradiens párok. 

A horizontális gradiens párok 
keresztdiagramokon  
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• A 400 és 500, valamint  
    a 400 és 850 hPa-os felületen 

tengelydőlés gyakorisági térkép 

• 400 és 500 hPa szint között a 
dőlés, jellemzően kisebb, 
valamint az égtájak szerinti 
gyakoriság is jól vizsgálható.  
 

• Átlagos rácstávolság  
    észak-déli irányban 55 km, 

kelet-nyugati irányban 40 km 
 

3.1.3. A hidegcsepp tengelydőlés 
gyakoriság 
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3.1.4. Hidegcseppek vizsgálata műhold 
és radar térképek alkalmazásával  

A hidegcseppek intenzitásának és térbeli szerkezetének vizsgálatához 

látható, infravörös, és vízgőz Meteosat műholdképeket,  

valamint magyarországi radartérképeket használtunk fel.  

6 órás csapadékösszeg radarkép MSG RGB légtömeg 
műholdkép 2011. június 30. 12 UTC 
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A hidegcseppek 3D-s szerkezetének megjelenítése: 

  Több meteorológiai paraméter és több nyomás 
szint együttes megjelenítése 

 

Baroklinitás vizsgálata:  

geopotenciál és 

hőmérséklet mező együtt  
 

A mag lila színű 

3.1.5. Hidegcseppek térképes 
megjelenítési formái 
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• Fáklyadiagram: 

     jellegzetes markáns U  
 alakú menet 

• A második napon az 500  
hPa-on 24 óra alatt 8  
fokos hűlés 

• Utána  24 óra alatt 8 fokos 
melegedés 

• Spagetti diagram: 

     a középpont intenzitás  

     és pozíció előrejelzés  

     bizonytalansága.  

Ensemble megjelenítési módok  
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3.1.6. Hidegcsepp pálya számítás 
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• 1989-es májusi zöldár a Tiszán  

 
• 2009 a hidegcseppek által okozott tubák és tornádók éve: 

    - 2009. május 29. – június 1. – hidegcsepp 
- 2009. június 11-12. – hidegfront hidegcseppel  
- 2009. június 23–29. – lassú mozgású hidegörvény  

 

• 2011. június 25. - július 3. hidegcsepp által okozott erős 
lehűlés  
 

3.2. Esettanulmányok 
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2011. június 25. - július 3. hidegcsepp 
által okozott erős lehűlés  

• 2011. június 25. Északkelet Magyarország: hidegcsepp 

     intenzív záporok, zivatarok 

• Másnap hidegrekord: 2011. június 26.  

• Min. hőmérséklet  Zabar  3,4 °C 
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• A 2011. június 30-i hidegfront után július 1/2. éjszaka  hidegcsepp: 
záporok, zivatarok  

• A tőlünk északra örvénylő magassági hideg légcsepp miatt a 2011. 
július eleje inkább az izlandi nyarat idézte.  

• 2011. július 3-án az ország több részén mindössze 4°C -ot mértek, 
Magyarország több településén is befűtöttek  a „hideg” miatt 

2011. június 25. - július 3. hidegcsepp 
által okozott erős lehűlés  



Vizsgálatok összegzése 
 • Az 500 hPa-on a hidegcsepp közepe mindig hidegebb, mint a havi 

középhőmérséklet 

• Nincsen abszolút éves küszöb ( -15  –  -45°C) 

• A középpont körüli 100 km-es horizontális gradiens kb. 3x-a az 500 
km-es  gradiensnek 

• 400-500 hPa kis tengelydőlés 
400-700 hPa nagyobb tengelydőlés 

• Spagetti diagram:  a középpont intenzitás  és pozíció előrejelzés 
bizonytalansága (gyakran imbolygó mozgás) 

 

• Gaál, N. 2012.  Hidegcseppek vizsgálata Európa térségében az 

ECMWF  ERA Interim  reanalízis alapján Légkör 57. 1. szám 
/megjelenés alatt/ 
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További terveink 
 

A hidegcsepp felismerő algoritmus további tesztelése  
a teljes 1981-2010 időszakra vonatkozóan 

(hidegcsepp  ciklon szétválasztás) 
 

Az előrejelezhetőség vizsgálata determinisztikus 
 és ensemble előrejelzések alapján 
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