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European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 

http://www.ecmwf.int

ECMWF - alapítva: 1975, Reading, Egyesült Királyság

Cél: operatív 2-10 napos globális középtávú előrejelzések,

később havi és évszakos előrejelzések készítése

Magyarország: 1994 – társult tag

2011 - kormányhatározat a teljes jogú tagságról

Jelenleg: 22 tagállam + 12 társult tagállam

User guide 2018
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Az ECMWF alapvető és kiegészítő céljai

• A 2016 és 2025 közötti időszakra kitűzött főbb célok:

http://www.ecmwf.int/en/about/who-we-are/strategy

•   A veszélyes időjárási eseményekre történő

megbízható korai figyelmeztetés

• Az ECMWF modell outputokra alapozott

középtávú előrejelzések készítése

• Fejlett reanalízis technika alkalmazása,

mely lehetővé teszi a klíma monitorizálását

a klíma projekciók validációját.

• A légkör kémiai összetevőinek operatív előrejelzése

http://www.ecmwf.int/en/about/who-we-are/strategy
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Az ECMWF alapvető és kiegészítő céljai (2)

• Alapcél a globális középtávú időjárás előrejelzések

jelenlegihez hasonló gyors ütemű fejlesztése, hogy

• az ECMWF tagállamok meteorológiai szolgálatai

a veszélyes időjárási eseményekre vonatkozóan

megbízható előrejelzést adhassanak 

a teljes középtávú időskálán

• a tagállamok követelményeinek megfelelően 

a felszínközeli meteorológiai paraméterek, 

mint a hőmérséklet és a csapadékmennyiség 

nagy megbízhatóságú előrejelzése
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ECMWF alapvető és kiegészítő céljai (3)

Kiegészítő célok:
• a havi és évszakos előrejelzések fejlesztése

• a föld-légkör rendszer modern reanalízíse

az éghajlat monitoring támogatás céljával

• a Globális Megfigyelő Rendszer további  

optimalizálásához való hozzájárulás

• a tagállamok nemzeti meteorológiai 

szolgálataiban készülő regionális időjárás 

előrejelző modellek támogatása megfelelő 

peremfeltétel előrejelzések biztosításával.

• a légkör kémiai összetevőinek 

analízise és előrejelzése

• Copernicus: (C3S, CAMS)
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Az ECMWF MARS adatarchívum

Meteorological Archival and Retrieval System

• Adatarchívum elérhetősége:

• 1. Publikus elérhetőség

(rácsponti reanalízis adatok):   
https://climate.copernicus.eu/

• 2. Engedélyhez kötött elérhetőség:

tag és társult tagállami 

nemzeti meteorológiai szolgálatok számára
• operatív modell előrejelzések

• megfigyelési információk

• reanalízis adatok

https://climate.copernicus.eu/
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ECMWF középtávú (2-10 napos) előrejelzések

Nagyfelbontású kategórikus (HRES) előrejelzések: 10 napra

137 vertikális modell szint, 9 km-es horizontális felbontás

51 tagú együttes (ensemble / ENS) előrejelzések: 7/15 napra

91 vertikális modell szint, 18 km-es horizontális felbontás

Szélsőséges események 

előrejelezhetősége:

2013. március 14-15-i hóvihar

2013. júniusi dunai rekordárvíz

2014. március 15-i szélvihar 
csapadék előrejelzés

beválása Európára

Ihász István "ECMWF előrejelzések informatikai háttere" 

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 

Informatikatörténeti Fórum + OMSZ

2015. március 5. 15 perces előadás

https://www.youtube.com/watch?v=9MawPsAJFNg

https://www.youtube.com/watch?v=9MawPsAJFNg
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Az ensemble előrejelzés 25 éve (1992-2017)
https://www.ecmwf.int/en/about/media-centre/news/2017/council-lecture-25-years-ensemble-prediction

40 perces video előadás: Roberto Buizza (ECMWF)

https://www.ecmwf.int/en/about/media-centre/news/2017/council-lecture-25-years-ensemble-prediction
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Operatív modell verzió horizontális felbontása: 2016. március 8-től

met.hu OMSZ hirek: ECMWF modell horizontális felbontása már 10 km alatt van
http://www.met.hu/omsz/OMSZ_hirek/index.php?id=1502

http://www.ecmwf.int/en/about/media-centre/news/2016/new-forecast-model-cycle-brings-highest-ever-resolution

Objektív verifikáció
HRES (1-10 nap: 10m szélsebesség) ENS (1-15 nap: 2m hőmérséklet)

Az előrejelzés beválása legalább fél nappal javult

ECMWF stratégiai cél: évtizedenként egy napos javulás

térség: Európa - időszak: 2015.08.10. – 2016.02.25.

ECMWF középtávú (2-10 napos) előrejelzések 

http://www.met.hu/omsz/OMSZ_hirek/index.php?id=1502
http://www.ecmwf.int/en/about/media-centre/news/2016/new-forecast-model-cycle-brings-highest-ever-resolution
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Objektív verifikáció 

https://www.ecmwf.int/en/forecasts/quality-our-forecasts

összehasonlítás más modellekkel

120 órás csapadék előrejelzés

2010-2017 - Európa

ECMWF, MetOffice, NCEP

24 - 240 órás csapadék előrejelzés

2017 nov – 2018 jan - Európa

ECMWF, MetOffice, NCEP

kb egy napos különbség a beválásban

https://www.ecmwf.int/en/forecasts/quality-our-forecasts


13

Az ECMWF előrejelzések használata

a tag és társult tagállamokban 

40 perces video előadás: Erik Andersson (ECMWF)

Budapest, OMSZ 2017. november 28.
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Az ECMWF reanalízisek

• Miért szükséges, miért jó a reanalízis?

• Milyen elvárásaink vannak illetve lehetnek?

• Első reanalízis: NCEP http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/reanalysis/

• ECMWF: 

http://www.ecmwf.int/en/research/climate-reanalysis/

– FGGE (1978-1979)

– ERA15 (1979-1993)

– ERA-40 (1958-2002)

– ERA Interim (1979-2019)                      /75 km/

– ERA5: folyamatban (1950-, 1979-…)   /30 km/

ERA-40

ERA Interim

ERA 20C

ERA5

http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/reanalysis/
http://www.ecmwf.int/en/research/climate-reanalysis/
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Az előrejelzés beválásának időbeli változása 

az ERA Interim tükrében

6. napi NH 500 hPa geopotenciál előrejelzés: anomália korreláció

Thorpe et al., 2013: An evaluation of 

recent performance of ECMWF’s forecasts

ECMWF Newsletter, 137, 15-18.

3., 5., 7. és 10. napi NH + SH 500 hPa geopotenciál 

előrejelzés: anomália korreláció: OPER, ERA Interim, 

ERA-40 

Dee and Riddaway, 2014: Climate reanalysis

ECMWF Newsletter, 139, 15-21.



Copernicus C3S: Az elmúlt hat hónap a reanalízis tükrében

havi bontású 2 m-es hőmérséklet anomália térképek
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Forrás: http://climate.copernicus.eu - Climate bulletins

2019. máj

2019. ápr

2019. már

2019. feb

2019. jan

2018. dec
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Új horizontális „oktahedrális” rács típus alkalmazása 2016. március 8-től

reduced Gaussian grid  ->  octahedral reduced Gaussian grid

horizontális felbontás

2011-2015         2016-

HRES modell:     16 km           9 km  (Tco 1279, O1280)

ENS modell:     32 km         18 km  (  Tco 639,   O640)

https://software.ecmwf.int/wiki/display/FCST/Horizontal+resolution+increase

https://software.ecmwf.int/wiki/display/FCST/Introducing+the+octahedral+reduced+Gaussian+grid

HRES

ENS

Malardel et al., 2016: 

A new grid for the IFS, 

ECMWF Newsletter, 

146, 23-28.

flash flood Cannes, 
2015. 10. 03. 21 UTC

+3 h előrejelzés 

20 halott

ECMWF középtávú (2-10 napos) előrejelzések

https://software.ecmwf.int/wiki/display/FCST/Introducing+the+octahedral+reduced+Gaussian+grid
https://software.ecmwf.int/wiki/display/FCST/Introducing+the+octahedral+reduced+Gaussian+grid
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ECMWF eLearning

ECMWF Newsletter 151, 4-5. oldal 

https://www.ecmwf.int/en/research/publications

https://www.ecmwf.int/en/learning/education-material/elearning-online-resources

https://www.ecmwf.int/en/research/publications
https://www.ecmwf.int/en/learning/education-material/elearning-online-resources
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Az ECMWF honlap lehetőségei

• 1. Regisztráció, bejelentkezés

• 2. Előrejelzési térképek, grafikonok

• 3. Dashboard – virtuális munkaszoba

• 4. Továbbképzési anyagok 

• 5. Cikkek, beszámolók

• 6. Softwarek
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http://www.ecmwf.int

A hozzáférés 4 szintje:

1. Alap szint

2. Önregisztráció bárhonnan (ELTE, stb)

3. Önregisztráció a nemzeti meteorológiai szolgálatokban

4. ActiveIdentity tokennel rendelkező felhasználók (OMSZ) 

regisztráció,

bejelentkezés
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1.a regisztráció

1.b bejelentkezés:



23

2. Előrejelzési térképek és grafikonok

Középen fent: Forecasts:
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3. Dashboard (virtuális munkaszoba): A login ikon alatt:

Account

Chart dashboard

Log out
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3. Dashboard (virtuális munkaszoba):

Kiválasztott diagram / térkép betétele a dashboardba:

1.
2.

jobbra fent 

Középső: + (Add to dashboard) - klikk

jobbra fent:

Saved to Dashboard default
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3. Dashboard (virtuális munkaszoba):

diagram eltávolítása

jobbra fent:

X – remove  - klikk

új fiók létrehozatala

Add tab
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4. Továbbképzési anyagok: 
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http://www.ecmwf.int/en/learning/education-material

4. Továbbképzési anyagok: 

http://www.ecmwf.int/en/learning/education-material
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5. Cikkek, beszámolók:

1. ECMWF Newsletter (negyedévente), automatikus értesítési lehetőség

2. ECMWF Strategy 2016-2025

3. Annual Report, Application and Verification of ECMWF Products, stb 

4. eLibrary: http://www.ecmwf.int/search/elibrary

http://www.ecmwf.int/search/elibrary
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6. Softwarek: 

https://www.ecmwf.int/en/computing/software

https://www.ecmwf.int/en/computing/software
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6. Software support:

https://confluence.ecmwf.int/display/SUP/Home

https://confluence.ecmwf.int/display/SUP/Home
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Tájékozódási lehetőségek

1. OMSZ honlap:

1.1 Általános összefoglaló www.met.hu/activity/ecmwf (magyar, angol)

1.2 ECMWF vonatkozású rövid hírek (évente 5-6)

3. Az ECMWF által biztosított képzési formák:

3.1 ECMWF honlap ( www.ecmwf.int )

3.2 ECMWF továbbképzési programok

3.3 ECMWF webinarok (évente 5-10)

3.4 Háromévenkénti tagállami látogatások

/legközelebb 2021. ősz./

4. Egyetemi képzés:

4.1 Oktatás (numerikus előrejelzés, meteorológiai adatfeldolgozás)

4.2 OMSZ-beli szakdolgozat és diploma munka

témavezetések (2003-2020: 16 témavezetés)

http://nimbus.elte.hu/tanszek/vegzett_hallgatok.html

5. Szakmai és ismeretterjesztő előadások és cikkek

http://www.met.hu/activity/ecmwf
http://www.ecmwf.int/
http://nimbus.elte.hu/tanszek/vegzett_hallgatok.html
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OMSZ-beli ECMWF vonatkozású fejlesztő munkák

1. OMSZ-beli ECMWF vonatkozású kutatási és fejlesztési vonatkozású igények és lehetőségek

2. Operatív ECMWF előrejelzések (HAWK, intraweb, külső szolgáltatások)

3.    Fejlesztések a Modellezési Osztályon

4.    Egyetemi hallgatók részvétele a kutatásban és a fejlesztésben
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1994-2019:  ECMWF vonatkozású kutatások és fejlesztések

Három fő terület:

1. „meghajtó” modellként való alkalmazás

2.   reanalízisekre alapozott vizsgálatok

3.   operatív előrejelzést segítő fejlesztések 
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OMSZ-beli ECMWF vonatkozású 

kutatási és fejlesztési igények és lehetőségek
http://www.met.hu/omsz/tevekenysegek/ecmwf/

1. ECMWF-ből származó input:
- felszíni, főizobárszinti és modellszinti meteorológiai mezők (GRIB file-ok)     

2. Operatív előrejelzői igények:
- Mezők megjelenítése (HAWK-3 megjelenítő rendszer)

VALAMINT:     

- Ensemble meteogramok, fáklyák 

- Ensemble clusterezés

- Ensemble kalibráció

- Ensemble alapú új produktumok

- VERIFIKÁCIÓ, stb … 

3. Adatforrások:
- operatív előrejelzések

- archív előrejelzések (MARS)    

4. Modell fajták:
- operatív (determinisztikus és ensemble) modellek

- reanalízisek (ERA Interim, ERA5)

- reforecast előrejelzések (11 tagú ensemble 20 évre visszamenően)   

http://www.met.hu/omsz/tevekenysegek/ecmwf/
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Operatív ECMWF előrejelzések 

• Nagyfelbontású modell - naponta kétszer

(10 napig )

• Nagyfelbontású modellből óránkénti peremfeltétel 

az AROME és ALADIN/HU korlátos tartományú 

numerikus előrejelzési modellek számára 

/naponta nyolcszor/ (max +90 óráig)

• Ensemble modell - naponta négyszer 

( {7} / 15 napig {06/18 UTC} / 00/12 UTC)

• Havi ensemble előrejelzés - hetente kétszer: 

/hétfőnként és csütörtökönként/

(ENS + monthly 45 napig)

• Évszakos ensemble előrejelzés

/havonta egyszer, minden hónap 5-én/ (7 hónapig)
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ECMWF vonatkozású fejlesztések az OMSZ EÉFO/MO-n
Főbb területek:

- Ensemble clusterezés

- Ensemble kalibráció

- Ensemble alapú új produktumok 

pl. vertikális profil, csapadék típus,

Időtáv: rövid- középtáv, havi és évsz.

Publikációk:  

ECMWF Newsletter: 

• Ihász, I. and Tajti, D., 2011: Use of ECMWF's ensemble vertical profiles at the

Hungarian Meteorological Service. ECMWF Newsletter, 129, 20-24.

• Gaál, N., Ihász, I., 2014: Predictability of the cold drops based on ECMWF’s

forecasts over Europe. ECMWF Newsletter, 140, 26-30.

• Mátrai, A. and Ihász, I., 2017: Calibrating forecasts of heavy precipitation in river

catchments. ECMWF Newsletter, 152, 34-40.

• Balázs, Z. K. and Ihász, I., 2018: Rapidly developing cyclones in ECMWF 

reanalyses. ECMWF Newsletter, 154, 11-12.

• Ihász, I. and Modigliani, U., 2019: 25 years of cooperation between Hungarian

Meteorological Service and ECMWF, ECMWF Newsletter, 160, 9-10.

Időjárás: http://www.met.hu/ismeret-tar/kiadvanyok/idojaras/

• Szintai, B. and Ihász, I., 2006: The dynamical downscaling of ECMWF EPS products with the ALADIN 

mesoscale limited area model: preliminary evaluation. Időjárás, 110, 229-252.

• Ihász. I., Üveges Z., Mile M. and Németh Cs., 2010: Ensemble calibration of ECMWF’s medium-range

forecasts. Időjárás, 114, 275-286.

• Gaál, N. and Ihász, I., 2015: Evaluation of the cold drops based on ERA-Interim reanalysis and 

ECMWF ensemble model forecasts over Europe. Időjárás, 119, 111-126.

• Lázár, D. and Ihász, I., 2016: Potential benefit of the ensemble forecasts in case of heavy convective 

weather situations. Időjárás, 120, 383-394.

• Ihász. I., Mátrai, A., Szintai, B., Szűcs, M., Bonta, I., 2018: Application of European numerical weather 

prediction models for hydrological purposes. Időjárás, 122, 59-79.

https://www.ecmwf.int/en/about/

media-centre/media-resources

http://www.met.hu/ismeret-tar/kiadvanyok/idojaras/
https://www.ecmwf.int/en/about/
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Hallgatók részvétele a kutatásban és a fejlesztésben

diplomamunkák: 2012-2019

http://nimbus.elte.hu/tanszek/vegzett_hallgatok.html

• 2012: Sábitz Judit – ensemble trajektóriák

• 2013: Lázár Dóra – konvektív ensemble

• 2014: Gaál Nikolett – hidegcseppek 

• 2015: Mátrai Amarilla – ensemble az árvízi                                           

előrejelzésben, csapadék ensemble kalibráció

• 2017: Balázs Zita Krisztina  – Viharciklonok: 

ERA-20C, ERA Interim & ERA5 

• 2018: Cséke Dóra Csilla – csapadék

halmazállapot típus ensemble előrejelzések

• 2019-2020: Tóth Boglárka – extrém csapadék

mennyiség előrejelezhetősége

http://nimbus.elte.hu/tanszek/vegzett_hallgatok.html
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Köszönöm szépen a figyelmet !


