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Szakdolgozat célja 

• Felszín séma: 

1. klimatológiai előrejelzési modellek része 

2. felszíni folyamatokat írja le 

• Probléma: 

1. modellek egyre nagyobb tér is időbeli felbontása 

2. régi paraméter-adatbázisok  

• Megvizsgálni melyik paraméter, milyen szerepet játszik és melyik 

folyamatban 

• Megállapítani mely paraméterek megváltózásai befolyásolják 

leginkább a modell-futtatás végeredményét 

 

 



A Noah felszínséma 

• Hőenergia: Napból 

• Csapadék: talajra vagy 

növényzetre 

• Talaj: elfolyás, lefolyás 

párolgás 

• Növényzet: 

lombkorona, 

transpiráció 

• Négy talajréteg: 10, 

30, 60, 100 cm-ig 

• Alatta gravitációs 

víznyelő 

 



Végzett szimulációk 

• 3 talajtextúra: homok, vályog, agyag 

• 4 felszín/növénytípus: szántóföld, cserjés, lombhullató 

lomblevelű erdő, tűlevelű örökzöld erdő 

• A felszín/növénytípus paraméterek 2 különböző 

paraméter-adatbázisból 

1. SiB (Simple Biosphere Model) 

2. Brook, J. R. et al. által meghatározott paraméterek 



Meteorológiai adatok 

• Champaign (USA, 1998) 

• Nyáron a napi 

középhőmérséklet 20-25°C 

körül alakul 

• Nyár végén száraz időszak 

Augusztus 20-tól 

szeptember 20-ig  

31 napig nincs csapadék 



Talajtulajdonságok hatásai 

• Homok talajok kis 

víztartó képességük miatt 

kevesebb 

talajnedvességet képesek 

tárolni 

• Víztartó képesség függ: 

szemcsemérettől és 

humusztartalomtól 

• Ezáltal a talajpárolgást is 

alacsonyabb lesz 



Felszín/növényzettípusok 

hatásai 

• A teljes párolgás a 

legmagasabb: 

szántóföldi 

legalacsonyabb: 

cserjés vegetációnál 

• A párolgást a minimális 

sztómaellenállás 

paramétere 

befolyásolta legjobban 

 



A két paraméter-adatbázis 

közötti különbség 

• SiB paraméterezés 

eredményeiből kivonva a 

Brook et al. féle 

• A Brook et al. féle 

paraméterezés szerint a 

teljes párolgás csökken 

mivel nő a minimális 

sztómaellenállás értéke 

(kiv.: cserjés) 

• Nyáron akár 1-1,5°C-os 

különbség a felszíni 

hőmérsékletben 



Összegzés 

• A különböző paraméterekkel végzett szimulációk 

futása (néhol jelentősen) eltér 

• Fontos a megfelelő paraméterek megválasztása 

különben pontatlan lesz a szimuláció 

• A talajparamétereknél a szemcseméret, 

humusztartalom 

• A felszín/növénytípus paramétereknél a minimális 

sztómaellenállás a legmeghatározóbb paraméter 



Köszönöm a figyelmet! 

A szakdolgozat elkészülése az OTKA K-81432 pályázata keretében valósult meg. 


