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S Z Á R M Á I  T Á J É K O Z T A T Ó J A
IV. ÉV FO LY A M  1. SZÁM  

1959. FEBRUÁR

Földünk tudvalevőén gömbalukú égitest, amelynek leg
külső része egy gázállapotban levő (levegőből álló) anyag
tömeg. amit légkörnek hívunk. A meteorológiának az a fel
adata. hogy Földünknek ezt a külső burkát tanulmányozza. 
A feladat nehéz és érdekes, mert a gázoknak különleges 
tulajdonságaik vannak, és gyorsan lefolyó, bonyolult jelen
ségek mennek bennük végbe. Ehhez járul még, hogy a lég
kör olyan gáztömeg, amelynek a méretei óriásiak. Éppen e- 
zért a légkör jelenségei (amelyeket közös néven időjárás
nak hívunk), már magukban véve is rendkívül érdekesek, 
nem is szólva arról, hogy az ember életére milyen fontos 
hatásuk van. Vizsgálatuk azonban egyúttal nehéz feladat is, 
amelyben csak azóta érhetők el nagyobb eredmények, mióta 
érzékeny műszereink vannak, és olyan találmányok segítsé
gére támaszkodhatunk, mint a repülőgép, a rádió, a képláviró, 
a nagysebességű számológépek, a mesterséges holdak és 
a kutató rakéták. Ezeknek a hatalmas kutaíooszközöknek egy 
része csak a közelmúltban került használatba. így nem cso
dálkozhatunk azon, hogy a meteorológiában ma még sok 
megoldásra váró, vagy csak részben megoldott kérdés van.

A függőben levő kérdések legérdekesebbjei közé tarto
zik a légkör felső határának kérdése. Mekkora vastagság
ban övezi Földünket a légkör? Hogyan és hol végződik a 
Földnek ez a Ipgkülső anyagtömege?

Annyit már régen tudunk, hogy felfele haladva, egyre 
ritkább és  ritkább levegőbe kerülünk: a légsürűség és a 
légnyomás felfelé egyre inkább csökken, a megtalálható le
vegő mennyisége felfelé folyton jelentéktelenebbé válik. De 
vajon meddig tart u levegőnek ez a ritkábbá válása? Mi
ijen magasságban végződik a légkör és vele együtt a me- 
: nológus kutatási területe?

A légkör legfelső részén, az exoszférában lép fel az északi 
fénynek egy különleges fajtája, az u. n. napsütötte északi fény. 
Képünkön a rovátkolt rész a légkörnek az a része, ahol é j
szakai sötétség vun. A felette levő világos részt akkor is el
érik a napsugaruk, amikor idelent éjjel van. Az északi fényre 
jellemző függönyszerC jeíeség mutatja azt a helyek ahol szepk 
26-án esznki fény keletkezett olyan légrétegben, amely éjjel is 
napsütésnek van kitéve. ( A. H. Hrgian nyomán ).

A múlt században még úgy gondoltak, hogy a Földet 
olyan térség választja el a naprendszer többi bolygóitól (két 
közvetlen bolygó-szomszédunktól, a Vénuslól és a Marsiéi), 
amelyben semmiféle anyag nincsen: „bolygóközi űrről” be-
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széliek. Ennek megfelelően a légkör felső határát úgy kép
zelték el. hogy a határ másik oldalán teljesen üres tér. u.n. 
vákuum van. De már évtizedek óta tudjuk, hogy az a fel
fogás helytelen. A bolygóközi térség nem teljesen üres. ha
nem igen felritkult állapotú gáznemü anyag tölti ki.

Ennek nyomán egy ideig olyan vélemény is felbukkant, 
hogy a légkörnek talán nincs is felső határa, hanem a Föld
től távolodva a levegő ritkábbá válása határtalanul folytató
dik. Ha ez igaz volna akkor legfeljebb arról beszélhetnénk, 
hogy a Föld felett bizonyos magasságban a levegő már 
annyira ritkává válik, ami gyakorlati szempontból eihanya- 
golhatóvá teszi (pl. a m esterséges holdak vagy rakéták 
mozgásában már nem okoz kimutatható ellenállást), és ak
kor ez a magasság gyakorlati szempontból mégis a légkör 
felső határának számitana.

Ismereteink azonban fokozatosan tovább fejlődtek. Las
sanként kitűnt, hogy a légkör felső határa mégis egy való
ságosan létező határzóna a földi és a bolygóközi anyagok 
között. Kiderült, hogy a bolygóközi anyag elsősorban hid
rogénből áll, vagyis olyan gázból, amely a levegőben csak 
elenyészően kis- mennyiségben fordul elő. A légkör gázai 
és a bolygóközi gázok tehát anyagi összetételükben külön
böznek egymástól.

Ez az anyagbeli különbség egyébként az úgynevezett 
hőmozgás jelenségével áll kapcsolatban. A fizikából tudjuk, 
hogy minden gáznak a molekulái úgynevezett hőmozgást vé
geznek. éspedig a nehezebb gázok molekulái lassabban, a 
könnyű gázok kistömegű molekulái ellenben gyorsabban vég
zik ezt a mozgást. A hidrogén a legkönnyebb anyag a vi
lágegyetemben. ezért molekulái a hőmozgás folyamán köny- 
nyen érik el azt a sabességet (11.2 kilométer másodper
cenként). amely a Föld nehézségi vonzásának legyőzésé
hez szükséges. Ezért a hidrogén könnyen elszökik a Föld 
légköréből. Bizonyos fokig hasonló a helyzet a második leg
könnyebb gázzal, a héliummal is. amelynek molekulája már 
kétszerakkora tömegű, mint a hidrogéné. Ezt a gázt már va
lamivel nagyobb mennyiségben találjuk meg •  levegőben, de 
bizonyos, hogy a hélium egy része is elillan a légkörből. 
Ezt onnan tudjuk, hogy a földi kőzetek radioaktiv bomlásá
ból állandóan új és új hélium-mennyiségek kerülnek a le
vegőbe és kiszámítható, hogy az évmilliók folyamán már 
sokkal több hélium jutott be a légkörbe, mint amennyi je
lenleg benne van.

Van egy másik jelenség is. amely elhatárolást teremt 
a. légkör é3 a bolygóközi gáz között. A légkörnek egyik igen 
fontos tulajdonsága, hogy részt vesz a Föld tengelykörüli for
gásában, éspedig, mivel a Földnek legkülsőbb része, azért a 
legnagyobb sugarú pályán legnagyobb kerületi sebességgel 
forog a Föld tengelye körül. Ezenkívül részt vesz a légkör a 
Földünk napkörüli keringésében is. Ez azt jelenti, hogy a lég
kör a Föld többi anyagaival együtt igen nagy sebességgel 
(másodpercenként 29.7 kilométer ) kering a Nap körüli A 
bolygóközi gáz ellenben az ilyen mozgásokban nyilván nem 
vesz részt. A Föld és a légkör a bolygóközi gázon belül 
végzi el ezeket a saját mozgásait. Ez a meggondolás is azt 
bizonyítja, hogy a légkör el van határolva a bolygóközi gáz
tól. Az elmondottak persze nem zárják ki azt a lehetőségek 
hogy a határ nem egészen éles. hanem a kétféle gáz közt 
bizonyos átmeneti zóna áll fenn. Sói amint mindjárt el fogjuk 
mondani, újabb ismereteink alapján már bizonyosra vehető, 
hogy ilyen szélesebb határzóna választja el a Földet a boly
góközi térségtől.

Továbbfejlődtek a légkör felső határára vonatkozó néze
teink a Napra vonatkozó újabb csillagászati vizsgálatok nyo
mán is. Már régóta megfigyelték teljes napfogyatkozások ide
jén. hogy a Nap korongját egy meglehetősen szabálytalan ala
kú. aránylag gyengén világitó övezet veszi körül. Ezt a Nap 
koronájának hívják. (Ha a Nap nem volna maga is egész 
tömegében légnemű állapotban, akkor a koronát hasoldatképpen 
a Nap .Jégkörének,, nevezhetnék.) Néhány évtized óta a csil
lagászoknak olyan műszerük is van - a koronográf -  amellyel

a koronát bármely napon le lehet fényképezni, tehát most már 
nem kell napfogyratkozásokra várni ahhoz, hogy a koronát ta
nulmányozhassuk. Lassanként sikerült adatokat gyűjteni a ko
rona külső részeinek fényéről és valóazim. fizikai állapotáról. 
Valószínűnek látszik, hogy az úgynevezett külső korona rend
kívül ritka gáz. amelyben sok szabad elektron között atom
magok (tebát pozitív villamos töltésű részecskék) találhatók. 
Az újabb vizsgálatok azt mutatják, hogy a Napnak ez a külső 
koronája igen messzire teljed a Naptól. Az elmúlt évben vég
zett rakétafelszállások azt tanúsítják, hogy néhány ezer kilo
méter magasságban a Föld felett is igen sok ilyen villamos 
töltésű részecske található. Ezért ma már lehetségesnek tart
ják. hogy a Nap külső koronája egészen a földpályáig vagy 
még azon túl is elnyúlik. Ez annyit jelentene, hogy a boly
góközi gáz tulajdonképpen a Nap külső koronájából áll. Föl
dünk pedig a külső koronán belül futja be napkörüli pályá
ját. Ha ez a felfogás helyesnek bizonyul, akkor a légkör el
ső határa tulajdonképpen a Föld és Nap anyagtömegei közti 
határt jelenti. De ez a határ viszonylag igen közel van a 
Földhöz és  nagyon messze van a Naptól.

Mintegy 10-15 év óta van pontosabb fogalmunk arról, 
hogy a légkör felső határa nem élesen kijelölhető határ, ha
nem sok száz kilométer vastagságú átmeneti térség. A me
teorológiában a légkörnek ezt a legkülső részét exoszférá- 
nak (szószerint külső légkör) hívják. Jellemző tulajdonságai 
erős villamos állapot; igen magas hőmérséklet; a levegő u.n. 
disszociált állapota (ez azt jelenti, hogy a gázok ott nem mo
lekulákból. hanem csupa különálló, magános atomból állnak). 
Az egyes atomok az exoszféráben igen nagy távolságban 
vannak egymástól, mozgásaik közben meglehetősen ritkán 
ütköznek egymásba. A nehezebb gázok atomjain a Föld von
zása még itt is igen erősen érvényesül. Ezért olyan alakú 
pályákon mozognak, mint a hajított testek: úgynevezett para
bolán. De ezeknek a paraboláknak a csúcspontja már messze 
kívül esik a légkörön: a nehezebb atomok mozgásuk közben 
kiugranak a légkörből, azután pedig a parabola-görbe leszál
ló ágában ismét visszahullanak a légkörbe. A könnyebb gá
zok atomjai, mint említettük, nagyobb sebességgel mozognak, 
és ha elérik a 11,2 kilométer másodpercenkénti sebességet, 
akkor pályájuk már nem is parabola, hanem egy másféle ala
kú görbe lesz: hiperbolává alakul át. Ennek a görbének nin
csen visszatérő ága a Földre. Ezek az atomok az exoszféré- 
ból örökre eltávoznak, és a Földről véglegesen elszöknek.

Ez a különleges övezet, amelyet exoszférának hívunk, 
jelenti a légkör felső határát. Milyen magasságban kezdődik 
az exoszféra és mekkora a vastagsága? Erre pillanatnyilag 
még nem tudunk végleges választ adni. de tájékozásul meg
említjük. hagy eddigi tudásunk alapján legvalószínűbbnek lát
szanak a következő becslések: az exoszféra feltehetőleg 
800-1000 km közti magasságban kezdődik és 2000-3000 km 
közt feltételezzük a felső végét. Ezek még meglehetősen bi
zonytalan és hozzávetőleges becslések. De már nem sokáig 
maradunk erre nézve bizonytalanságban. A mesterséges hol
dak, holdrakéták és világüri kutatórakéták adatainak feldolgo
zásából rövidesen sokkal pontosabb ismeretekhez jutunk majd 
arról, hogy milyen magassági szintekben fekszik,és hol vég
ződik légkörünk felső határa, az exoszféra.

Dr. Aujeszky László.

Elhúnyt észlelőink:
A Kozári-Vadászház-nál lévő csapadékmérő állomás veze
tője Tihanyi Kálmán elhunyt 1952.-óta pontosan végezte a 
meteorológiai megfigyeléseket. Az elhunyt hozzátartozóinak 
itt is kifejezzük mély részvétünket 
A további észleléseket Hohmann Antal erdész végzi.
Ntóly részvéttel vettük tudomásul, hogy id. Pelke Béla ny. ig. 
tanító a Bánkút-Lászlómajor-i csapadékmérő állomásunk ve
zetője elhunyt. Munkatársunk 1955.-óta végzett példamutató 
észleléseket. Hozzátartozóinak ezúton is kifejezzük részvé
tünket. A megfigyeléseket az elhunyt fia ifi. Petke Béla vez. 
tanító folytatja. ___________ __________

-  2 -



MILYEN ANYAGOKBÓL
ÁLL A

Mindannyian tanultuk, hogy a Földünket körülvevő hatal
mas gáztömeg, amelyet légkörnek hívunk, nem csak egyféle 
gázból áll, hanem többféle gáznak a keveréke. Ezeket a le
vegő összetevő gázainak szokás lűvni, vagy röviden a leve
gő összetevőinek.

Négyféle olyan összetevő gáz van, amelyek igen nagy 
mennyiségben találhatók meg a légkörben: a nitrogén, az oxi
gén, az argon és a vízgőz. De ezek nem egyforma mennyi
ségben vannak meg benne. A nitrogén egymagában a légkör 
egész tömegének mintegy 75 %-ál adja, az oxigén valamivel 
több. mint 23 X-oi. Viszont az argonra csak 1,3 % és a víz
gőzre mindössze 0.36 X esik a légkör egész tömegéből.

A nitrogénból tehát majdnem 60-szor annyi van a lég
körben, mint az argonból, és jóval több mint 200-szór annyi, 
mint a vízgőzből. Azonban a légkör egész tömegének még 
ez a kis töredéke is, amit a vízgőz képvisel, rendkívül nagy 
a mindennapi élet fogalmaihoz viszonyítva. A légkör egész 
tömege ugyanis 5000 billió tonna lévén, ennek még 0.36 %-a 
is elképzelhetetlenül nagy anyagmennyiségei jelent: a légkör
ben kereken 14 billió tonna vízgőz van

Nitrogén 747.9 gr Argon I2.8gr

Víz 9.5 gr Széndioxid 0.5 gr

1 kg levegő osszetovője átlagos tavaszi vagy őszi napon.

Hasonlítsuk össze egymással a levegőnek ezt a négy
féle összetevőjét, amelyek közül mindegyikből sok billió ton
nás mennyiség található a légkörben. A nitrogén, oxigén, 
argon és vízgőz bizony nagyon is különbözik egymástól, 
többféle tekintetben.

Talán legérdekesebb különbség közöttük a következő. 
A nitrogén és oxigén két olyan gáz. amely a légkörben u- 
gyan óriási mennyiségben található meg. de máshol a Föl
dön szabad alukban sehol sem találkozunk velük. A többi 
földi anyagokban (kőzetekben, az élőlények testében, tehát 
a saját testünkben is) óriási számú vegyületel találunk, és 
ezek majdnem mind tartalmaznak lekötött alakban vagy oxi
gént vagy nitrogént, az élő anyagok legtöbbször mind a 
kettőt is. De magában álló. elemi állapotú nitrogént és oxi
gént jóformán csak a légkörben találunk. Ez a két vegyi e- 
lem tehát a földi anyagok legfontosabb alkotó részei közé 
tartozik, azonban szabadon és nagy mennyiségben csak a 
légkörben van meg. A légkör mintegy nyersanyagraktárnak 
számit ennek a két fontos gáznak a szempontjából, amelyek
re a kőzetek és az élő szervezetek anyagainak felépülésé
ben olyan nugy szükség van. .

Egészen más a helyzet az argonnal. Az argon olyan 
elem. amely seimiiféle más anyaggal nem alkot vegyületet. 
Emiatt ''nem es gáznak'' nevezték el. Az argont tehát ve
gyijeiben sehol sem találhatjuk meg, de szabad állapotban 
is ritka anyagnak számit a Föld minden más részében a lég
kör kivételével. A légkör az argon számára is az anyagrak
tár szerepét tölti be, de ez az anyagkészlet a Földön leját
szódó nagy vegyi folyamatokban nem vesz részt.

Végül a negyedik fontos összetevő, a víz. a légkörben 
is, a Földön is igen gyakori, mindenfelé megtalálható anyag. 
A földi és a légköri vízkészletek között állandó kicserélő
dés játszódik le: a tengerek, folyók vizéből nagymennyisé
gű vízgőz kerül a légkörbe, viszont a légköri vízgőzből a 
felhők bizonyos fajtáiban bőséges csapadék képződik, é s  az 
esők, havazások hatalmas vízmennyiségeket hoznak vissza 
a földi vízhálózatba. Ebből all a viz sokat emlegetett "kör
forgása” a földi és a légköri vízkészletek között. Ennek a 
folyamatnak óriási fontossága van az élővilág fennmaradása 
és fejlődése szempontjából. A viz körforgását nagyon meg
könnyíti. hogy a levegő összetevői között a viz az egyetlen 
olyan anyag, amely a légkörben előforduló hőmérsékleteken 
mind a három halmazállapotban előfordulhat: gáznemű. fo
lyékony és szilárd (jég) állapotbun. A nitrogén, oxigén és 
argon a légkörben magától nem cseppfolyósodik, és nem fagy 
meg. mert ennek bekövetkezéséhez sokkal nagyobb hidegre 
van szükség, mini amilyen a légkörben fellép.

Mindebből az tűnik ki, hogy a levegő négy legfontosubb 
összetevője körében nagy különbségek állnak fenn ezeknek 
az anyagoknak a Földön való gyakorisága, előfordulási mód
ja, valanünt az élővilágban betöltött szerepük és fontosságuk
tekintetében.

Egy másik lényeges különbség a levegő i égy legfonto
sabb összetevője között a súlyukban mutatkozik vr.eg. Az 
argon a nehezebb gázok közé tartozik, a niiiogéi' <-s oxi
gén a kevésbé nehéz gázok közé számit, a vízgőz pedig a 
legkönnyebb gázok közül való (több mint kétszer könnyebb, 
min! az argon). Ennek kapcsán egy érdekes kérdés vető
dik fel: ha a légkörben felfelé haladunk, vajon nem változik- 
e meg a levegő összetétele? Természetesnek tartanák, hogy 
a légkör alján több legyen a nehezebb gázokból, a magas
ban pedig a könnyebb gázok jussanak túlsúlyra. Zenikor pél
dául a sztratoszférát a századforduló táján felfedoziék, ak
kor sokan gondolták, hogy a légkörnek ebben a felsőbb ré
szében elég sok van a könnyű gázokból, például a hélium
ból és a hidrogénből. (Ezeket a gázokat cikkünkben eddig 
nem említettük, mert nagyon kevés van belőlük a levegőben). 
Amikor azután sikerült vegyi megvizsgálásra alkalmas le 
vegőmintákat szerezni a sztratoszféra alsc és középső ré
széből, akkor kiderült, hogy ott sincsen több a nagyon köny- 
nyű gázokból, mint idelent. Egyáltalán csak egy lényeges 
változás mutatkozik odafent a levegő összetételében: ez ab
ból áll. hogy éppen a levegő egyik könnyű összetevőjéből, 
a vízgőzből, a magasban csak nagyon keveset találunk. Ez 
nyilván azzal van kapcsolatban, hogy a vízgőz a Föld fel
színéről kerül a levegőbe és csak nehezen juthal fel a lég
kör magasabb részeibe.

Vajon mi akadályozza meg azt. hogy a levegő ö ssze
tevői a súlyuk szerint rendeződjenek el a légkörben (Jent 
n nehezebbek, fent a könnyebb gázok )?  Nyilván a légkör 
állandóan meglevő keverő mozgásai felelősek ezérl. A lég
kör nem csendesen nyugvó, hanem erőteljes keverő m oz
gásokkal megzavart anyagtömeg.

Befejezésül még néhány szót azokról a gázokról, a- 
melyekből csak kevesebb van a levegőben, mint az eddig tár
gyalt négy összetevőből. Ezek közt is vannak nagyon fonto
sak. Első helyen kell említenünk a széndioxidot, A légkör al
só részében, a troposzférában, a levegő tömegének átlagosan 
csak C.06 százaléka esik a széndioxidra. Mégis nagyon fon
tos gáz ez, mert a növények táplálkozásának egyik nélkülöz
hetetlen forrása u leveleken át felvett légköri széndioxid. E- 
zenkivül még találhatók a levegőben úgynevezett ritka nemes
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gázok. «ui. i;. • -L tulajdonságúikban az argóul.oz hasonlítanak: 
nem ulkctn.. k semmiféle vegyületet. tehát nem égnek, nem 
robbannak,és ezek miatt az értékes tulajdonságaik miatt az 
iparban sokfele célra használ!)atóL Ilyen ritka gázok a héli
um, a neon, a kriptou. a xenon és a radon. Legkevesebb van 
a levegőben a radonból: de ez mégis igen fontos összetevő
je a levegőnek, mert a radon olyan gáz. amely radioaktiv 
bomlást végez: sugáizásí bocsát kj magából és eközben át
alakul más anyagokká,

4 levegő kis mennyiségű összetevői közé tartozik még 
az azon is. A 20-50 km közti magasságokban \ a! ami vei több 
van belőle, mint idelent, de mennyisége ott is elenyésző a 
levegő többi anyagaihoz viszonyítva. Mégis nagy szerepe van 
a légkör jelenségeiben, mert u napsütésnek egy igen fontos 
részét (az ibolyántúli sugárzás rövidebb hullámhosszúságú 
•szukaszál) majdnem teljesen elnyeli. Az ózon nem más, mml

az oxigénnek egy különleges alakja: olyan oxigén, amelynek 
molekulái három oxigénatomból állanak (ellentétben a nagy 
mennyiségekben fellépő közönséges oxigénnel, amelynek mo
lekulái két axigéualombő! tevődnek össze).

Vajon az időjárás folyamán m^gváltozhat-e a levegő 
összetétele? Bizonyos kisebb változások minden időváltozás 
alkalmával kimutathatók. Főképp a vízgőz és a széndioxid 
mennyisége változik meg igen lényegesen. Kisebb mértékben 
az őzön és a- radon mennyisége is változik az" időjárással. 
A többi összetevők egymáshoz való aránya majdnem sem
mit sem változik: például a nitrogén, az oxigén és az argon 
egymáshoz való aránya gyakorlatilag mindig és mindenütt 
ugyanakkora.

Dr. Aujeszky László.

a  !Lß(& RZ(o)M  ,RÉTEGZETTSÉGE
AZ AEROLOGIAI KUTATÁSOK TÜKRÉBEN

A talaj felett bizonyos magasságig majdnem minden idő
járási elemen felfedezhető a talaj közvetlen halasa. A levegő 
hőmérséklet- és vízgőztartalmát a nappali felmelegedés és a 
kicserélődés szabályozza. A talajjal érintkező légréteg nappal 
erősen felmelegszik, éijel a talaj kisugárzása miatt lehűl, víz
gőzt vesz fel a nedves talajból, és magába fogadja a talaj 
szennyező termékeit. A talajfelszín a súrlódás révén a levegő 
áramlását is nagy mértékben módosítja. „Ez a hatás abban 
nyilvánul u»5g, hogy a tulajtól felfelé haladva a szél iránya 
kezdetben erősebben, azután kisebb mértékben változik, majd 
pedig bizonyos mértékig állandósul. Az irányon kivül ebben 
az alsó rétegben a szél erőssége is változást mutat, a talaj
tól kiindulva erősödik. Azt a réteget, amelyben ez az irány- 
változás és sebességnövekedés még észrevehető, súrlódási 
rétegnek nevezzük. A súrlódási réteg felett helyezkedik el a 
szabad légkör, amelyben a talaj befolyása a szél irányára 
és sebességére már nem vehető észre. Az itt végbemenő 
időjárási jelenségeket kutatja az aerológia. fiz a réteg kb,
1 km felett kezdődik.

Az aerológia a légkör alsó. kb. 20-25 km magas rétegét 
léggömbök segítségével, a magasabb rétegeket pedig rakéták
kal vizsgálja. A szabad légkörben a hőmérséklet, íégnypmáa 
és nedvesség tanulmányozását a léghajó feltalálása tette Le
hetővé. 1783-ban két párizsi papirgyáros, u MonlgolGer test
vérek hatalmas vászonzsákol készítettek, s  annak szabad 
nyílását tűz fölé tartották. A neleg levegő könnyebb volt a 
környezeténél, s ezért a léggömb felemelkedett. Még ugyan
ebben az évben szintén Franciaországban egy bárány, kakas 
és kacsa indul! légi útra egy léggömb kosarában. Az állatok 
minden baj nélkül szépen visszaérkeztek a földre.

Ettől kezdve a léghajózas divatos lett az egész világon. 
Egyre sűrűbbek lettek a tudományos jellegű felszállások is. 
Fruncia. orosz, nemet és angol kutatók vetélkedtek egymással 
a magas légkör meghódításában. Ekkor már a meleg levegő
vel töltött léggömböt kiszorította a hidrogénnel töltött léggömb, 
amely alá ulazókosarakal kötöttek, és abban helyezkedtek el 
a kutatók Ezek a felszállások nyitott gondolában elég veszé
ly, sek voltak Egy angol kulutó feljegyzései szerint-kb 7-8 
km magasságban egyszerre csak elhomályosult szeme előtt 
a hőmérő beosztása, s pár perc múlva elájult. Utazótársa pe
dig nem tudta kezét hasznúim, amely egészen megfeketedett. 
Végül is fogával húzta meg a gázt kibocsátó szelep zsinór
ját, s csuk igy tudlak megmenekülni.

Nyitott gondolában már 5000 m-en jelentkezik a hegyi 
betegség. Légzési nehézségek, erős szívdobogás lép fel, 
7000 ni-en az ujjak hegye és az ajak megkéküi, majd látási 
zavarok és időszakos süketség jelentkeznek. Az oxigénhiányt 
később oxigénes légzőberendezcssel pótolták ugyan, de a ma
gasban uralkodó kisebb nyomás .miatt vérkeringési zavarok 
mégis felléptek. Azt a két tudóst, akik az oxigénes tömlőt e- 
lóször alkalmazlak, több sikeres légiül után holtan hozta vissza 
a léggömb.

A magaslégkörkutatófműszerek kezdetben a higanyos, 
vagy az alkoholos hőmérő és a barométer voltak, amelyekkel 
expedíciók begyeken mérték a magasabb légrétegek hőmér
sékletét és nyomását. Hegyi mérésekből nyerték azt a tapaszr- 
talatot. hogy a hőmérséklet 100 méterenként általábun fél fok
kal csökken, és a légnyomás a magasban máidig kisebb, mint 
a begy lábánál. Ezek a hómérsékletnérések azonban nem vol - 
tak pontosak, u.i. a Nap hősugárzásának hatását nem küszö
bölték ki. Később Assmann a lindenbergi obszervatóriumban 
megszerkesztette aspirációs pszichrométerét, amellyel már a 
sugárzóéi hibáktól mentesen meg tudták mérni a levegő tény
leges hőmérsékletét.

A kutatókkal felszálló léggömbök abban az időben 5-7 
km magasságig mérték a levegő hőmérséjdetét és nyomását. 
Csak a XX. század harmincas éveiben sikerült magasabbra 
hatóim a légkörben. Az első magas felszállást Piccard pro
fesszor végezte, aki 15800 m magasra emelkedett, ő  már 
zárt gondolában helyezkedett el, amely nem érintkezett a kiá
só levegővel, igy benne a légnyomás is megfelelő maradt az 
utas számára. Később angol és szovjet kutatók még nagyobb 
magasságot értek el. Természetesen ezek a magas felszállá
sok csak szórványosak voltak. Ezért szükség volt valami yen 
más eszközre, ha a magasabb légrétegeket rendszeresen 
vizsgálat alá akarták venni. Már korábban megkezdődött 
kicsiny, műszer nélküli léggömbök, pilotbalíonok felbocsátása, 
amelyekkel kezdetben csak a légáramlást mérték. Később 
műszerekkel is felszerelték ezeket a ballonokat, s  megmértek 
a magasabb rétegek hőmérsékletét és nyomását is.

Az igy kapott adutok azonban még mindig hibásak voltak 
a napsugárzás miatt. Ezt a módszert később Teisserenc de 
Bort tökéletesítette, s a trappesi meteorológiai obszervatórium
ból több. mint 500 ilyen ballonszondát bocsátott fel. Az addigi 
hibás elképzelésekkel ellentétben, ezekből és kb. egyidejű 
berlini megfigyelésekből kétségtelenné Vált. hogy a felsőbb



légkör bizonyos rétegében már nem csökken tovább a hő
mérséklet, hanem nagyjából állandó, vagy növekszik. Ezt a 
réteget először felső inverziónak nevezték, majd később az 
alsó réteget Teisserenc de Bort troposzférának, a felsőt pe
dig sztratoszférának nevezte el. 1902-ben közölte ez! a fel
fedezését, amely igen nagy lépéssel vitte előbbre az aeroló- 
gia fejlődését. A két eltérő viselkedésű réteg közötti határ
felület később Shaw angol meteorológus javaslatára a iropo- 
pauza elnevezést kapta.

Az aeroiógiai észlelések kezdetben teljesen rendszertele
nül folytak, ezért 1896-ban egy nemzetközi bi zottság a.n. 
nemzetközi napokat jelölt ki, amelyeken azok az intézmények, 
amelyek résztvenni szándékoztak a kutatásban, egyidejűleg 
végeztek méréseket. J£z volt egyik történeti előzménye a ge
ofizikai évnek, és a jelenleg is folyó geofizikai együttműkö
désnek.

A későbbiek során felmerült az az igény, hogy olyan 
műszereket kellene felbocsátani a magasba, amelyeknek ada
tait röviddel a felbocsátás után már ki lehet értékelni. Ilyen 
mérések végzésére a kötött ballonokat és acéldróttal ellátott 
sárkányokat találták a legalkalmasabbnak, igen sok kísérletei 
végeztek ezzel a módszerrel. Az óceánok és tavak felett is 
történtek mérések, mert az időjárási jelenségek itt tisztábban 
jutnak kifejezésre, mint a szárazföld felett. Azonban hátránya 
is volt ennek a módszernek. Erős szélnél nem lehetett hasz
nálni. mert a szél nagy nyomóereje miatt nem tudtak felemel
kedni a ballonok a magasba.

Magyarországon csak 1913-ban indultak meg az aeroló- 
giai kutatások. Előzőleg több magyar meteorológust küldtek 
külföldi tanulmányútra, hogy az aeroiógiai mérési módszere
ket elsajátítsa,és ezek mintájára Magyarországon is megin
duljon az aeroiógiai kutatás. Ennek erednényeképpen 1909- 
ben már szórványosan voltak piloiballon-megfigyeiések, és 
1913-ban a Meteorológiai Intézet felvette munkaprogramjába 
a rendszeres pilothallon- megfigyeléseket és a nemzetközi 
napokon a ballonszondás méréseket. Az aeroiógiai szolgálat 
vezetésével Marczell Györgyöt bízták meg. A felbocsátások 
kezdetben a Vérhalomdülő egy rétjéről történtek, amely kb. 
100 m-rel magasabban volt a Meteorológiai Intézel tornyá
nál, s  itt már a város füst és ködrétegének zavaró hatása 
nem érvényesüli. Ez a hely azonban .nem  felelt ineg a cél
nak. nem volt alkalmas töltőhelyiség. így később a rákosi 
repülőtérről történtek a felszállások.

Az I. világháború alatt általában mindenhol szüneteltek, 
vagy titkosak voltak a mérések. 1919-ben a Nemzetközi Bi
zottság újból megkezdte működéséi, de Magyarország csak 
1927-ben csatlakozott a kutató munkához, kitől kezdve szél
méréseket minden nap végeztek, ballonszondákat pedig a 
nemzetközi napokon bocsátottak fel.

Ezekkel a vizsgálatokkal párhuzamosan a Légügyi Hiva
tal megbízásából dr. Hille Alfréd végzett Szegeden aeroló- 
giai felszállásokat repülőgéppel. Ezek a mérések Mátyásföl
dön, mujd a budaörsi repülőtéren folytatódtak. A repülőgépes 
mérések adatai azért is értékesek, mert a megfigyelő sze
mélyes tapasztal alatt, észleléseit, feljegyzéseit is tartalmazzáLA 
ballonszonda-felszállások helye löbbszöi változott. A mátyás
földi repülőtér után Óbudáról történtek a felszállások, majd 
Albertfalva, Budaörs következeit.

A II. világháború miatt természetesen megszakítások
kal folytak a mérések. 1946-ban indultuk meg ismét rendsze
resen. Közben a ballonszondákat már világszerte felváltotta 
a korszerű aeroiógiai műszer: a rádiószouda. A rádiószondák 
óriási előnye az volt, hogy lehetővé vált az adatok azonnali 
felhasználása, amely főleg a légiforgalom számára, de a min
dennapos szinoptikus gyakorlatban is igen fontos volt. A rá
diószondák a levegő hőmérsékletét, légnyomását és nedves
ségét kis rádióadók utján továbbítják a talajra.

A Meteorológiai Inlózelben az első rádiószondát .1948. 
november 29-én bocsátották fel. a rendszeres rádiószon
dázás pedig kb. 1 év múlva indult meg. A Meteorológiai

Intézet tornya azonban később nem 'olt alkalmas a r.idiY,- 
szondák felbocsátására, azonkívül a repülőforgalom szem 
pontjába mindinkább szükség volt a magassági szélmoiccr'k 
re, s azok akkor használhatók fel legjobban, hu a repülő 
tér közelében folynak. így került so r 1951-ben u lórim ; 
Aeroiógiai Obszervatórium építésére, de közben a Meteo
rológiai Intézetben tovább folytak a mérések. Kendszeresen 
1953. ápr. 20-tól végzik az Obszervatóriumban a méréseket. 
Napjában kétszer, világnapokon négyszer bocsátanak fel <:•- 
dióst ordái, 8 három óránként végzik a pMobnegGgyélések ‘

. ballonszondás és rádiószondás mérésekkel azonban 
a légi őrnek kb. csak 30-35 km-megáss ágig terjedő rétegei! 
lehet átkutatni. Az adatok azt mutatják, hogy a tropopauza 
felet! rétegben, kb. 10-15 km felett a hőmérséklet először

magasság Exoszféra

állandó, majd fokozatosan emelkedik. Ez. a réteg - mint már 
említettem - a sztratoszféra. Az ennél magasabb rétegek 
megismeréséhez már fejlettebb, korszerűbb eszközre volt 
szükség. Ezt a szerepet a rakéták töltik be. Már az 1930- 
as években végeztek különböző kísérleteket rakétákkal, a -  
zonbun ezek igen kezdetlegesek voltak. A második világhá
ború alatt a rakéta veszedelmes fegyverré vált. és term é
szetesen háborús célokat szolgált, Tudományos kutatásokra 
csak a háború után lehetett felhasználni. Ezek a mérések 
igen értékesek u magaslégkörkutatás szempontjából. A ra
kéták adatai szerint kb. 30-40 km magasan igen erős fel- 
melegedés tapasztalható. A felmelegedést a magasabb ré
tegekben levő ózontartalom okozza. .Az ózonnak az a lulnj- 
donságaf hogy a Nap sugárzásának ibolyántúli részből bi
zonyos hányadot elnyel. Ez okozza tehát ennek a rétegnek 
magas hőmérsékletét A levegő legnagyobb ózonfarlalma kb. 
30 km magasságban található, feljebb gyorsan csökken. 50 
km felelt pedig mái igen kevés ózon van a levegőben. A 
legmelegebb mégis ebben a rétegben 50 km magasan van, 
meri az ózon legmagasabban levő rétegei nyelik cl azl a 
hullámhosszú sugárzást, amelyre érzékenyek, s az a lacso 
nyabb rétegben fekvő ózonhoz ez a sugárzás már nem jut 
el. 50 km feleit pedig, mivel ott ozon már nem igen van. a 
hőmérséklet ismét csökkenni kezd Attól a magasságtól kezd
ve. ahol az erősebb hőmérséklet-emelkedés megkezdődik, 
számították az ozonoszfórát régebben, azonban később eg; 
nemzetközi szervezet módosította a légkör rétegeinek elne
vezését. s ezek közül az ozonoszféra kimaradt. \z  újabb 
jelölések szerűit a sztratoszféra feletti réteget, áltól erősebb 
hőmérséklet-emelkedés kezdődik, mezoszf« r ínak név ezik s 
ennek felső határa ott var. ahol az ózonréteg feletti cvegó - 
ben a legalacsonyabb hőmérsékletei találjuk. Ez a magassá 
kb. 80 km tájékán van. ltl a hőmérséklet -Sí) c  Ebben u 
magasságban helyezkednek f az éjszakai világító felhők is. 
amelyeknek vizgőzanyagát a Napból l.iioVeil! hidrogénatomok 
és az ott talált oxigénatomok egyesülése adja. Ez a vízgőz 
jégkristály formájában válik láthatóvá.
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A rakéták bírt adtak a még ennél is magasabb légréte- 
gekrői. A mezoszféra felett ismét melegedő légréteg találha
tó. Ebben a magasságban a levegőatomokat a napsugárzás 
ionizálja, vagyis a pozitív töltésű atommag mellől eltávolít egy- 
egy elektront. Itt olyan gyors a levegőrészecskék bőmozgása, 
hogy 200 km felett a hőmérséklet eléri a 200°C-t is, 400 km 
magasságban pedig kb 1000 C. körüli hőmérséklet uralkodik. 
Ezt a réteget röviddel a felfedezése után ionoszférának ne
vezték, de a hőmérsékleti feloszlás elve alapján később a 
termoszféra elnevezést kapta.

800 km felett az igen gyors mozgású levegőrészecskék 
már le tudják győzni a Föld vonzóerejét és megszöknek a 
bolygóközi térbe. A légkörnek ez a rétege az exoszféra. E- 
zeknek a magasabb rétegeknek a kutatását eredményesen 
végzik a m esterséges holdak. A Szputnyik I. II. III. nevű 
mesterséges holdak földközelben átlagosan 250 km magasan 
földlávolban pedig 1500-1800 km magasan vannak a Föld 
felett.

Még ezeket is felülmúlja a napjainkban [elbocsátott szov
jet holdrakéta, amely több millió km-t tett meg a világűrben, 
s  a technika fejlődésével még további eredményeket remél
hetünk ezektől a kísérletektől.

borbély Edit

M

Folyóiratunk egyik előző számában a február 11-i sár- 
kiTénnyel kapcsolatban fejtege'tük a fényjelenség fizikai okait 
és összefüggését a napfolt-tevékenységgel. Cikkünk végén 
m<-pállapítottuk, hogy-lekintettel az idei rendkívül erős nap-, 
tevékenységre-a jelenség megismétlődéseire is szániitliatunk. 
Azóta a fényjelenség ténylegesen még két alkalommal látha
tó volt hazánk feleli is. éspedig július 8-án és szeptember 
4-én.

Különösen ez utóbbit látták sokan, mert ezen az estén 
majdnem az egész ország felett derült volt az égbolt. Igen 
sok jelentési kaptunk észlelőinktől még aznap, illetve más
nap, de sok magánszemélytől eredő Icirás és érdeklődés is 
érkezeti.

Ezekből a jelentésekből megállapítható volt. hogy szep
tember 4-éről 5-ere virradóan többször is fellángolt a sar- 
kifeny országunk lelőtt. Először 19 óra 40 és 50 perc kö
zött, majd 20-22 óra között kétszer, illetve 23 óra 30 perc 
és 0 óra 30 perc között jelentkezett negyedszer a tünemény. 
A legutolsó volt a legerősebb. Az Uránia csillagvizsgáló 
munkatársainak részletes é s  szakszerű megfigyelése sze
rint - amelyeket észlelőink megfigyelései jól kiegészítenek - 
a jelenség-sorozat lefolyású a következő volt:

Az első. leggyengébb felvillanás 19 ó 40 p.-kor jelent- 
ze/ett. de ezt u főváros erősen zavaró fénye miatt a Gellért
hegyről alig lehetett megfigyelni. A második,erősebb kitörés 
20 óra 30 perckor volt NNE irányban. Ekkor vöröses lény-  
felhő jelentkezett, amelyben több léin csóva is feltűnt, 45-50 
magasságig 21 órakor ez a kitörés megszűnt.

21 ó. 30 p.-kor jelentkezett a következő kitörés. Ez már 
drapériaszerű volt és 3 erős fónycsóva nyúlt át rajta. Ezek
nek színe zöldes-fehéres volt. 22 órakor már nem volt lát-
í.atu.

23 ó. 30 p.-kor következett a legerősebb kitörés. Ekkor 
5 igen erős csóva szelte út az ugyancsak erős vörös fény- 
felhőt, amely éppen a Göncöl-szekerében helyezkedett el. 
Ez a kitörés 0 ófa 30 perckor fejeződött be.

A fényerő általában 10-15 perces időközben mutatott 
ingadozást, lobogást. Szeptember 4-én tehát 4 Ízben leheteti 
sarkifény felvillanást látni. Ami a felvillanások légköri mecha
nizmusát illeti, utalunk előző cikkünk ama megállapítására, 
hogy a sarkifényt a maguslégkör (ionoszféra. 100 km felett) 
igen ritka rétegeiben a Napról érkező korpuszkuláris sugarak 
betörése idézi elő. A vöröses fényfelhő nitrogén és argon 
atomoktól származik, a zöldes-fehér csóvák pedig oxigén 
atomoktól, amelyeket a legnagyobb sebességű részecskék 
gerjesztenek világításra. Ezért a csóva kevesebbszer és 
rövidebb ideig látható, mint maga a vörös fény.

Az idén tehát szept. 4-ig már 3 Ízben jelentkezett a 
sarkifény nálunk, tehát alacsonyabb szélességeken. Meg
említjük. hogy a legtöbbször 1870-ben figyeltek meg ilyen 
tüneményt hazánkban, amikor is 7 esetet jegyeztek fel az 
év folyamán. Legutóbb 1941-ben észleltek nálunk többizben 
(5 esetben) északifényt. Nincs kizárva tehát újabb jelent
kezése sem. még ebben az évben, bár az őszi hónapok 
borultsága már nem kedvez a megfigyelhetőségnek. A sarki
fény fellépésének évi eloszlásúban egyébként a február és 
az október vezetnek. Június és december mutatja a minimá
lis láthatóságot. Ez a körülmény egyrészt a mágneses za
varok ugyancsak tavaszi, őszi nagyobb gyakoriságával, va
lamint a felhőzeti viszonyokkal áll kapcsolatban.

Végezetül közöljük azon észlelőink névsorál akik a 
jelenséget külön is jelentették:

Pion István. Letkés. Ballon Elemérné, Nógrád. Németh 
Jenő, Vasegerszeg. Balázsovicb Mária. Túpiógyörgye, Mbj-
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zik László. Cserkeszöllö, Újvári Vilmos. Hortobágy. Takács 
József. Zalatámok, id. Petko Béla, Msdgyesegyhóza. László- 
major, Keliár János. Nagykanizsa, Bagdi Sándor, Kunszent - 
mórion, dr. Barcsay Károly. Berettyóújfalu, László Gyula. 
Mátraszentimre! , Uray György. Tiszalök. Kardos Sándor, 
Gyapa,

Távirat; jelentést küldöttek: Hortobágyi Halastó. Guta- 
töttös. Kisvárda. Marcali, Győr, Galyatető, Berettyóújfalu,

Nyislugos, Sümeg, és  Nagykónyi meteorológiai állomások 
vezetői. Észlelő5 Jenek ezúton köszönjük meg fáradozásai
kat é s  jelentéseiket. Ugyancsak köszönetünket fejezzük ki 
az Uránia csillagvizsgáló munkatársainak és vezetőjének a 
fent ismertetett részletes jelentés megküldéséért.

Pótlólag közöljük, hogy dec. 4-én 23 és 24 óra között 
ismét jelentkezett gyenge sarkifény.

Dr. Berkes Zoltán

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS 
A HÁLÓZATBAN ALKALMAZOTT -

Az a tény, hogy hálózatunk műszerfelszerelése még 
nem teljesen egységes, nagyon 'megnehezíti azt, hogy a ki
adott "Észlelési Útmutatás" minden műszertipushoz kellő 
tájékoztatást nyújtson. Műszereink sokfélesége átmeneti ál
lapot. Az új korszerű műszerek bevezetésével rövidesen 
megoldódik majd az egységes műszerfelszerelés kérdése. 
Addig is azonban szükséges az. hogy a "Légkör" lapjain 
ismertessünk néhány fontosabb kérdést.

Hálózatunkban legszembetűnőbb az iróműszerek sokféle
sége. Megtalálhatjuk a legrégibb francia, vagy német gyárt
mányú műszerek mellett a legkorszerűbb szovjet iróműsze- 
reket, és a legújabb Fuess gyártmányú, vagy hazai műsze
reket is. Ilyen helyzetben nehéz lenne minden műszerhez 
leírást adnunk. Ez azonban nem is szükséges. Elegendő az, 
ha a legfontosabb szerkezeti elemekről írunk, pl az Írókar
ról. a nullapont beállitóról. és általában olyan kérdésekről, 
amelyek az észlelési munkát közelebbről érintik.

Az iróműszerek egyik legfontosabb része az Írókar. Az 
irótoll és a szalag közötti súrlódást főként'az a nyomás szab
ja meg. amellyel az irótoll az iróhengerre nehezedik. Arra 
kell törekednünk, hogy ez a nyomás minél kisebb legyen.de 
a folyamatos regisztrálást még biztosítsa. E célra régebben 
az iródobhoz rugalmasan feszülő Írókart alkalmazták. Az Író
karon lévő toll nyomása az A állitócsavarral szabályozható. 
(1. ábra):

1. ábra

E megoldás leírását megtaláljuk az "Észlelési Utmula- 
tás"-ban is. Az újabb műszereknél, igy a hálózatunkban al
kalmazott iróműszerek legnagyobb részénél is. már más ki
vitelű írókarokat találunk. Az új megoldás az úgynevezett 
kapu-felfüggesztés, amelynél az Írókar nem rugalmasan fe
szül a dobhoz, hanem a saját súlya képezi a nyomóerőt. 
(2. ábra):

2. ábra

Az írókar a K-kapuban van felfüggesztve úgy, hogy a 
kaputengely körül szabadon foroghat. Mivel a kapu tartóle
meze a C-vel jelölt helyen kissé elhajlik, a kapu tengelye 
ferde. Emiatt az Írókar saját súlyával az iróhengerre nehe
zedik. A kapu legmegfelelőbb dőlése kb. 10 fok a függőle
geshez képest. Egyes műszertipusoknál a dőlésszög sz a 
bályozható. azonban ez a megoldás hálózatunkban ritka.

Az iróműszerek általában kevésbé pontosak, mint a 
közvetlen leolvasású műszerek, pl. a pszichrométerek vagy 
barométerek, ezért időnkint ellenőriznünk kell a hitelessé
güket. Az összehasonlító leolvasások során figyelembe kell 
vennünk azt. hogy pl. a higanyhőmérők és hőmérsékletirók 
nem egyforma gyorsan követik a hőmérséklet változásait. 
Így akkor is kaphatunk eltérő eredményeket, ha egyébként 
mindegyik műszer jó. Emiatt előírás az. hogy összehason
lító leolvasásokat csak olyankor végezzünk, amikor a mért 
meteorológiai elem nem változik. Hőmersékleíírók ellenőrzé
sé* pl. legcélszerűbb a reggeli órákban végezni. Az össze
hasonlítás legmegfelelőbb módszere az. ha néhány párhuza
mos leolvasás adatait összegyűjtjük és koordinátarendszer
ben ábrázoljuk. A rajzon minden egyidejűleg leolvasott a -  
dalpámak egy pont felel meg. A rajzolás módja a következő: 
(3. ábra) először az összehasonlító műszerről leolvasott ér-

3. ábra

léket keressük meg a vízszintes tengelyen. Ebből a pont
ból kiindulva függőleges szerkesztővonalat húzunk. Ezután 
az iróműszerról egyidejűleg leolvasott értéket keressük meg 
a függőleges tengelyen, és onuan kiindulva vízszintes szer 
kesztóvonalat húzunk. A két szerkesztővonal metszésponttá' 
a rajzon megjelöljük. Miután ezt a műveletet nagyszámú pár
huzamos leolvasás adataival elvégeztük, a rajzon pontse
reget kapunk. Próbáljunk most e pontsereg közé olyan egye
nes vonalat húzni, amely a lehető legjobban követi a pontok
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elhelyezkedését. A 3. ábrán 14 pontot rajzoltunk be. A kö
zéjük húzott egyenes láthatóan jól követi a pontsereget. A 
kapott egyenes helyzetéből a következőket állapíthatjuk meg: 
1./ Ha a berajzolt egyenes a nulla ponton keresztülhalad, 
és a vízszintes tengellyel 45 fokos szöget zár be, akkor a 
műszer jó. 2.1 Ha az egyenes a vízszintes tengellyel 45 
fokot zár be, de nem halad át a nulla-ponton, akkor az író- 
műszernek úgynevezett nullpönt-hibá^a van. 3./ Végül, ha 
az egyenes 45 foktól eltérő szöget zár be, akkor a műszer 
skálájában is hiba van, azaz rossz az iróműszer nagyítása 
III. áttétele.

Felvetődik a kérdés, hogy miután tudomást szereztünk 
a fenti hibák valamelyikéről, mit tegyünk. A kérdést ketté 
kell választanunk. Ugyanis a nagyítás hibáját csak az Or
szágos Meteorológiai Intézet központi laboratóriumában ja
vítják. a nullponthibát viszont minden észlelő kijavíthatja a 
nullaállitó csavar helyes beállításával.

A nullapönt beállítása az új Fuess hőmérsékletirónái 
a 4. ábra szerint'történik.

nagyítás állító csavar

Ha a műszerösszehasonlitás eredménye nullpont-eltérést 
mutat, akkor az eltérés mértékét és irányát figyelembevéve 
a 4. ábrán megjelölt nullapont-állitó csavar segítségével

megfelelő^ nagyságú, de ellentétes irányú elállítást hajtunk 
végre. A nulipontbeállitás művelete ezzel lényegében befe
jezettnek tekinthető, feltéve, hogy a következő összehason
lító m érések során már helyes eredményt kapunk. Ellen
kező esetben a beállítás műveletét meg kell ismételnünk az 
Újabb eltérések alapján, A nullpont-szabályozás a hálózatunk
ban alkalmazott műszerek legnagyobb részénél hasonló mó
don történik, mint a 4. ábrán bemutatott új Fuess hőmérsék
letirónál.

Ha azt tapasztaljuk, hogy az iróműszer nagyítása, illet
ve áttétele hibás, akkor a műszert küldjük be a központba. 
Tudjuk azt, hogy sok ügyes észlelő maga is be tudná sza
bályozni az áttételt, azonban a tapasztalat az, hogy a nagyítás 
pohtos beállításához több. különböző hőmérsékleten végzett 
összehasonlító mérés szükséges. Ilyen mérési sorozat meg
felelő eszközök hiányában, rövid időn belül, keresztülvihetet- 
len. Ezért fennáll annak a veszélye, hogy a műszer huzamo- 
sább időn keresztül hibás értékeket ir majd, amig a pontos 
beállítás végül sikerül. Egyébként igen valószínű az is. hogy 
amelyik műszer nagyítása szabályozásra szorul, az már meg
érett egy általános javításra is. Ilyen általános javítás körül
belül kétévenként vagy ennél gyakrabban esedékes. Gondoljunk 
arra. hogy ha a műszert későn küldjük be. á hiba már nehe
zen. va&y egyáltalán nem javítható.

Az irómüszerek igen költséges eszközök, melyek jó mű
ködés esetén rendkívül hasznos adatokat szolgáltatnak. Sok 
korszerű meteorológiai feladat megoldásához csakis az iró- 
műszerek adatai nyújtanak segítséget. Az ilyen feladatok nap
jainkban egyre sűrűbben jelentkeznek, ezért fontos az, hogy 
hálózatunkban az iróműszeres méréseket megfelelő színvonal
ra emeljük. Ebben kívántunk az elmondottakkal segítséget 
nyújtani észlelőinknek.

Czelnai Rudolf

METEOROLOGIAI ÉRTEKEZLET
BUKARESTBEN

Az 1958. októbeP 28-a és november elseje között Bu
karestben értekezletet tartottak az Albán Népköztársaság, a 
Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Köztársaság, a Len
gyel Népköztársaság, a Magyar Népköztársaság, a Német 
Demokratikus Köztársaság, a Román Népköztársaság és a 
Szovjetunió meteorológiai szolgálatainak kiküldöttei, hogy kö
zös problémáikat megtárgyalják. A Magyar Népköztársaság 
meteorológiai szolgálatát ezen az értekezleten Dr. Dési Fri
gyes igazgató, egyetemi tanár, Békeffy Józsolné és Dr. Ozorai 
Zoltán tud. osztályvezetők képviselték. A tárgyalások eredménye
képpen számos nagyjelentőségű megegyezés született. így 
többek között elhatározták a géptáviró összeköttetések meg
erősítését. Ennek kapcsán máris üzembe helyeztük a Moszkva 
és Budapest közötti közvetlen vonalot. A budapesti központnak 
számos uj feladatot is kell ellátnia a jövőben. így pl, mi 
közvetítjük az egyelőre rádióvétel utján begyűjtött jugoszláv 
adatokat a géptáviró-bálózathak. Külön munkacsoport fog
lalkozott a repülésmeteorológiai problémák megvitatásával 
Határozatot hozlak, hogy a nemzetközi repülőtereket (Ma
gyarországon Ferihegyet) el kell látni fclhőmagasság- és 
látáslávolsúgmérő műszerekkel, A turbinás repülőgépek jobb 
eligazítása érdekében javasolták a napi négyszeri rádiószonds- 
felszállás végrehajtását (Prágában f. évi január 7-étől kezd
ve már bevezették). Ugyanez a bizottság néhány kisebb je
lentőségű kulcs-módosítást is végrehajtott. Így kimondotta, 
hogy a széf lökésességét az AERO-jclentésben nem sza
bad a szélirányhoz való hozzáadással jelezni, továbbá, hogy 
a STORM táviratban a w2 =  5 azt jelenti, hogy hirtelen lég
nyomás-változásra ukarjuk a figyelmet felhívni. Az eddig ez

alá a jegy alá sorolt jelenségeket más, de megfelelő jeggyel 
kell megtáviratozni. Hasonló képpen nagy jelentőségű az a 
javaslat, amely szerint az AERO és TAF jelentéseket is 
géptávirón. kell közvetíteni. A begyűjtést és szétosztást n 
prágai központ vállalta magára.' Valószínű, hogy a jelenle
gi vonalaink túlterheltsége miatt újabb összeköttetéseket kell 
kiépíteni erre a célra.

Mg az eddigi munkaértekezletek (az 1955. évi moszk
vai é s  az 1957. évi berlini) csaknem kizárólag a géptárivó- 
hálózat problémáival foglalkoztak, addig a bukaresti értekez
leten már több más feladat megoldásán is fáradoztak. Meg
tárgyalták az együttműködés lehetőségét a tudományos ku
tatások. az un. sferics-m érések, a hidrometeorológiai és 
hosszuidejű prognózisok területén. E kérdéseket illetően ha
tározatokkal biztosították a kellő együttműködést.

Az értekezlet rendezője a vendéglátó román meteoroló
giai szolgálat volt. Feladatát példásan látta el. A delegáció
kat Bukarest egyik legszebb szállodájában, az Athénée 
Palace-ban szállásolták el. Ugyanitt voltuk a tárgyalások is, 
amelyek reggel 9 órától másfél órás ebédszünettel az esti 
órákig tartottak. A delegátusoknak két szép kirándulásban 
is részük volt. Mégpedig a megnyitás napjának délutánján 
egy-két bukaresti nevezetességet és a Snagovtavat (a bu
karestiek kedvenc kiránduló helyét) tekintették meg. A kon
ferencia lezárása után pedig két napos autóbusz kirándulá
son vettek részt a Kárpátokban Sinaia - Predeal - Órásul 
ístalin (Brassó) Bran (Törcsvár) érintésével.

Dr. Ozorai Zoltán
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IDŐJÁRÁS
1958. november. Erősen borult, azonban enyhe ée az ország 
nagyobb részén csapadékos időjárásban volt részünk az ősz 
utolsó hónapjában.

Az október végén Európa felett, kialakult anticiklon no
vember elsejére mór keletre húzódott, és az Atlanti-óceán 
felől érkező hűvös tengeri légtömeg ée a szárazföldi levegő 
határán kiterjedt csapadékzóna alakult ki. amely csak lassan 
vonult kelet felé. Ezért november 1-én az ország nyugati, a 
következő napon keleti felében jelentős csapadékhullás követ
kezett be. A csapadék mennyisége főleg délnyugaton volt szá
mottevő, a somogymegyei Csurgón 48 mm-t észleltek, ez 
volt novemberben a 24 óra alatti legnagyobb csapadékmennyi
ség. Az óceáni levegő 4-ére nyugalomba jutott, a csapadék
hullás abbamaradt, viszont a kelet-európai anticiklon meg
erősödött. és uralmát Közép-Európára is kiterjesztette, így 
hazánkban is a keleti áramlás jutott uralomra, derültebb. de 
sokhelyütt ködös időjárással. A szárazabb idő azonban csak 
rövid ideig tartott, mert már 7-én este egy mediterrán cik
lon hatására a magasban enyhe levegő jutott hazánk fölé. 
é s  esőzés indult meg délnyugat felől. A ciklon hazánkra, 
majd 11-én Lengyelországra helyeződött át. igy az esőzés 
az egész országra kiterjedt. Különösen 10-én volt nagy 
csapadék az ország keleti felében. A hőmérséklet a déli 
beáramlás következtében keleten az előrehaladt évszakhoz 
képest szokatlan mértékben emelkedett. Békéscsabán 12-én 
18.5 maximumot észleltek. Az első mediterrán ciklont 13-án 
egy újabb követte, amely 15-ére ismét hazánk fölé helyező
dött át, s  országos esőzést okozott; különösen délnyugaton 
és északkeleten mértek jelentős mennyiségű csapadékot. A 
Balti-tenger vidékén 16-ára hatalmas anticiklon alakult ki. 
Ez hatását lassan egész Közép-Európára kiterjesztette. A 
légáramlás hazánkban keleties lett, a keleti országrészeken 
derült, száraz időjárással; a Dunántúl, ahol a keleti légtö
meg az Alapok előtt megtorlódott, borult maradt az idő. és 
kisebb esők is keletkeztek. A keleti szél különösen 19-én 
hozott hideg levegőt, a keleti részeken hajnalban a hőmér
séklet a fagypont alá süllyedt, a Dunántúl északi részén 
a beáram lás hatására 10 mm-en felüli csapadék hullott. 
Az anticiklon központja keletebbre, majd 23-án a Kárpát- 
medencére helyeződött át. A Dunántúl és a keleti ország
részek időjárása közötti különbség lassan csökkent, mert 
az anticiklon területén inverzió és vastag ködtakaró alakult 
ki,, igy a tiszántúli részeken sem érvényesülhetett már a 
napsütés hatása. A hőmérséklet fokozatosan alászállott. Az 
éjszakai fagy területe az egész országra kiterjedt. 25-én 
északkeleten már egész napon át fagyott. A maximum ural
ma és vele együtt a ködös, párás időjárás a hónap végéig 
kitartott. Csak 30-án hajnalra következett be változás, ami

kor a Szovjetunió felett elhelyezkedő ciklon hátoldalán erős 
északi beáramlás következett be. amely hazánkba is elju
tott és az ' ország sik területeire is meghozta az idei év 
első havazását Északkeleten a hó meg is maradt.

A havi középhőmérséklet hazánk északi felén 5°. déli 
felén 6° körül, helyenkint 6° felett volt és 1 -  1.5°-kal múl
ta felül a sokévi állagot.

Az eltérés északon többfelé elérte a 2°-ot is. Kékes- 
tetőn a havi középérték 2.4° volt.

A havi maximumot kevés kivétellel 12-én mérték. A 
Dunántúl egyes helyein azonban, kiilör..^ n a Balaton kör
nyékén 5-én. az Alföld középső részén  1-én állott be a 
legmagasabb hőmérséklet ,A maximumok a Dunántúlon 12- 
15°. délen 16-17 között voltak. Az északi hegyvidéken 
10-15°-os. az Alföldön 15-18 -o s  felmelegedések fordultak 
elő. A havi minimum dátuma a nyugati határ mentén 3-a. 
a Dunántúl egyéb vidékein 25-e, az Alföldön 21-22- 23-a, 
vagy 30-a volt. Értéke országszerte -1. -5 között volt. A 
fagyos napok száma a Dunántúl magasabb fekvésű részein 
elérte a 10-et, általában azonban 1-6 között maradt. Az 
Alföld déli felén 4-8. északi felén és  a hegyvidéken 9-13 
fagyos napot észleltek. Északon a síkvidéken 1-1, a he
gyeken 4-6 téli nap is előfordult.

A páranyomás havi középértéke országszerte 6 mm 
körül volt. és kevéssel felülmúlta az átlagot. A relatív lég- 
nedvesség 90 % körüli értéke 5-10 %-kal volt az átlag fe
lett, igy rendkívül magas értékeket ért el.

A felhőzet mennyisége 10-20 X-kal több volt az át
lagnál. Ennek megfelelően a napsütésben országszerte nagy 
hiány mutatkozott. Különösen a Dunántúlon voltak alacso
nyak az összegek, mindössze 20-30 órán áí sütött a nap 
az átlagos 70-80 órával szemben. Keleten valamivel több. 
40-60 órás napsütést mértek. Ezek az összegek 2 -4 0  órá
val maradtak az átlag alatt.

Novemberben általában állagkörüli csapadék hullott. A 
havi összegek hazánk legnagyobb részén 50-75 mm között 
voltak. A Dunántúl északnyugati és délkeleti részének. Bu
dapestnek és a tőle északra fekvő területnek, továbbá a 
déli határvidéknek 30-50 m m -es csapadéka nem érte el 
az átlagol. Zala, Somogy Heves és Borsod megye kisebb 
területei 100 mm feletti csapadékot kaptak. A hónap folya
mán minden nap volt valahol csapadék hazánkban. A leg
kisebb havi csapadékösszeg 20 mir volt Gutatöttösön (Vas 
m.), a legnagyobb 129 mm Tarjánkon (Heves mi) A csa
padékos napok száma 1 mm-t meghaladó csapadékkal 8-11 
volt. és felülmúlta az átlagot. Országszerte 1 havas nap is 
előfordult 30-án. a hóréteg azonban nem maradt meg.

November időjárása nem volt kedvezőtlen a mezőgazda
ság számára. Az enyheség, bőséges csapadékkal párosul
va előmozdította az ősziek fejlődését, bár a sok eső egyes 
vidékeken hátráltatta a külső munkálatokat.

1958. NOVEMBER

H ő m é i s  é k 1 e t C° C s a p á d é i mm

Havi
közép

Eltérés 
a normá

listól

Absz.
max. Dátum Absz.

min. Dátum Havi
összeg

Eltérés 
a normá

listól

Napok
száma

Havas
napok
száma

Ziva
tarral

Magyaróvár 5.9 +1.5 13.4 12 -1.0 3 40 -8 11 • »

Nagykanizsa 6.0 +1.1 14.3 12 -1.2 3 88 +29 18 2

Budapest Met.Inl. 6.6 +1.6 14.1 12 -0.8 25 51 -  1 13 2 •
Szeged (Egyetem) 6.8 +0.7 17.7 12 -1.8 23 40 -  2 14 • •
Debrecen (Egyetem) 5.8 +1.3 17.7 1 -3.9 3 54 + 7 13 1 •
Mskolc 5.2 +1.3 14.7 12 -4.3 28 63 +13 13 1 •

Kékestető 2.4 +1.8 10.1 11 -5.8 26 117 +50 15 1 •
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1958. december; A tél első hónapja hideggel és szárazság
gal köszöntött be. 10-e után viszont enyhe és esős lett az 
időjárás, igy végeredményben egy enyhe és csapadékos 
hónap zárta le az 1958 évet.

A november 30-án tőlünk északkeletre elhelyezkedő 
ciklon hátoldalán hazánkba meginduló északi hidegbeáram
lás a hónap első napjaiban tovább folytatódott. Jelentősebb 
csapadék már nem kisérte. csak kisebb futó havazások, hó
takaró csak a hegyeken maradt. Nyugatról egy anticiklon ter
jeszkedett kelet felé. 3-án már Közép-Európa felélt volt a 
magja. Derült, száraz időjárás volt hazánkban; a lehűlés' fő
leg északkeleten volt erős. Göncön 5-én hajnalban -16.6°-kal 
a hónap legalacsonyabb hőmérsékletét észlelték. Enyhébb ó- 
ceáni levegő beáramlása 6-án a fagy gyengülésével és némi 
csapadékhullással járt, de az igazi enyhülés csak 10-én kö
vetkezett be. Az Atlanti-óceán felől egy ciklon érkezett, a- 
mely gyorsan haladt a Balti tenger vidékén kelet felé, és déli 
oldalán enyhe levegő áramlott Közép-Európába. Ettől kezdve 
hazánk időjárásának irányítását a hpnap végéig a ciklonok 
vették át, igy az időjárás enyhére és esősre fordult. Már 
11-én egy kisebb ciklonmag helyezkedett el a Kárpátmeden
cében, és különösen a hátoldalán a Dunántúlon és északon 
jelentős csapadékhullás volt. A Mátrában, Ágasváron 45 mm 
csapadékot észleltek, s  ez volt a decemberi legnagyobb napi 
összeg. December 13-án már a Földközi-tenger felől áram
lott az enyhe levegő, és 14-én délben a Délkelet-Dunántúlon 
14-16 fokos hőmérsékletek is előfordultak. A fagy csaknem 
egész Európában megszűnt. Ijjabb enyhe légtömegek áram
lottak délnyugatról 16-án. amelyek főleg északon okoztak 
nagy esőzést, 17-én pedig az Alpok megkerülésével dél
nyugat felől érkező kissé hűvösebb levegő az ország déli 
részein zivatart idézett elő. Siklóson 17-én délután a hő
mérséklet decemberben eddig még nem tapasztalt magas 
értéket, 18,5 -ot ért el. Az epyhe levegő beáramlása tovább 
folytatódott, különösen 24-én érkezeti enyhe szubtrópusi le
vegő. A hőmérséklet délkeleten 15-17 fokig emelkedett. Bé
késcsabán 17,7 , Medgyesegyházán 17.5 volt a napi maxi
mum. Hajnalban is jóval fagypont fölött maradt a lehűlés. 
Európa keleti részén azonban már 21-e  óta érős hidegek 
uralkodtak. Egy kisebb hideghullám 28-án hazánkat is el
érte. némi havazást, havasesőt okozott, de már másnap is
mét az enyhe levegő beáramlása jutott uralomra. 31-én az 
ország nyugati felében a hőmérsékleti maximum ismét 10 
fok fölé emelkedett.

A havi középhőmérséklet a Dunántúlon és az Alföldön 
2.5-4° északon 0. +2° között váltakozott; Pécsett elérte a 
4,8°-ot. ezzel szemben Kékestetőn csak - 0,8 volt. A kö
zépértékek 2-3 -kai múlták felül a sokévi átlagot, északon 
azonban csak +1° körül volt az eltérés. A havi legmagasabb 
hőmérséklet nyugaton és az Alföld déli részén kevés kivé

tellel 17-én, keleten 20-án. vagy 24-én állott be. Értéke ha-' 
zánk északi felében 12-15 . a hegyeken 10 körűig délen 
14-17°, Dél-Baranyában megközelítette, ill. elérte a 18 -ot is. 
Az abszolút minimum 3 és 5-e között, néhány helyen 8-9-én 
állott be. A lehűlés a Dunántúl nagyobb része és az Alföld 
keleti területei kivételével -10 -nál erősebb volt sőt északon 
többfelé -15. -16°-ig terjedt.

A fagyos napok száma országszerte 10-16. északon 
16-18, Kékestetőn 22 volt, Téli nap általában 1-5, Kékeste
tőn 14 fordult elő Sem a fagyos, sem a téli napok száma 
nem érte el az átlagot

A páranyomás havi közópértéke 5-5,5 mm között vál
takozott, a nyugati és északi határvidéken azonban 5 mm 
alatt maradt. Kb. 1 mm-rel múlta felül az átlagot.

A relatív nedvesség középértéke a Dunántúlon 80-85 %, 
keleten 85-90- %, északon néhány helyen 90 % felett volt. 
Kb. megfelelt a sokévi átlagnak.

A felhőzet havi középértéke hazánk legnagyobb részén 
60 % körül volt, északon felülmúlta a 70 Vöt. Általában 10- 
15 V kal maradt az átlag alatt. A viszonylag derült időnek 
megfelelően az ország nagyrészének átlagfeletti napsütés
ben volt része. A havi összeg nyugaton és délen 65-9Q óra. 
északon és keleten csak 30-60 óra volt. Legtöbb napsütést 
Szegeden élveztek: 99 órát. A legrövidebb ideig, mindössze 
26 óráig sütött a nap Miskolcon.

A csapadék csak északon és a Hármas-Körös vidékén 
múlta felül jelentősebben az átlagot, egyébként az átlag kö
rül. vagy kissé alatta volt. A havi összeg hazánk középső 
zónájában és a délkeleti határvidéken 50 mm-nél kevesebb 
volt. A középső területről északra és délre 50-75 mm kö
zötti csapadék hullott, kivéve a hegyvidéket, ahol 75 mm- 
nél, helyenkint 100 mm-nél nagyobb összegek fordultak elő. 
Az utóbbiak az átlag kétszeresét is elérték.

A legnagyobb havi csapadékösszeg 140 mm volt a 
Somhegyi csemetekertben, a Mátrában (Heves m.), a leg
kisebb 26 mm Nagylakon (Csongrád m.). A csapadékos 
napok száma nyugaton és délen 10-15,keleten és északon 
13-18 volt. 1 mm-nél több csapadék 8-13 napon hullott. 
Sokfelé észleltek 1-4 havas napot. Kékestetőn 10 napón ha
vazott. Tartós hóréteg általában nem alakult ki. Csak az é- 
szaki hegyvidéken volt 1-e és 9-e között néhány cm vas
tag hótakaró.

December elejének lúdeg időjárása, amely hótakaró nél
kül jelentkezett, a fagy iránt érzékeny növényekben kárt o- 
kozott. A hónap későbbi enyhe és  csapadékos szakasza 
azonban elősegítette a mezőgazdasági növények fejlődését, 
a bőségesebb csapadék pedig a téli viztározódás szempont
jából is előnyös volt.

H. F.

1958. DECEMBER
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H ő m é r s é k l e t C° C s a p a d é k mm

Havi
közép

Eltérés 
a normá

listól

Absz.
max. Dátum Absz.

min. Dátum Havi
összeg

Eltérés 
a normá

listól

Napok
száma

Havas
napok
száma

Ziva
tarral

Magyaróvár 3.1 +2.0 14.1 21 - 9.9 4 51 +1 13 •

Nagykanizsa 3.5 +2.0 15.3 14 -10.6 8 45 -9 11 1

Budapest Mel.Int. 3.4 +1.9 12.1 24 - 7.5 5 57 s +4 13 1

Szeged (Egyetem) 4.2 +2.1 16.2 17 -  8.5 9 , 32 -8 11 •
Debrecen (Egyetem) 3.0 +2.3 15.6 20 -13.0 5 50 +4 13 1

Miskolc 1.0 +1.1 12.2 24 -12.8 5 51 +1Ö 14 •

Kékestető -0.8 * +1.2 9.8 23 -11.6 4 115 +53 19 10
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A MOLL-  GORCZYNSKI-

NAPSUGÁRZÁSMÉ RŐ
A napsugárzás az élőlények szempontjából a legfonto

sabb éghajlati elem. Éneikül nem lehetne élet a Földön. Ha 
ugyanis a Nap nem sütne, a földfelszín hőmérséklete igen 
alacsony lenne, mivel minden más : számitásbavehetői hőfor
rás elenyésző hőmennyiséget szolgáltat. Másrészről a nap
sugárzás hozza a földre azokat a roppant energiamennyi
ségeket. amelyek a légköri jelenségeket előidézik.

A napsugárzásm érések egyik célja: meghatározni a 
Napból jövő sugárzás erősségét, időbeli változását, térbeli 
eloszlását. Ezekből következtetéseket tudunk levonni a lég
köri folyamatok alakulására vonatkozóan.

A Nap által kibocsátott sugárzás - mint tudjuk - külön
böző hullámhosszú sugarak keveréke. Az egyes hullám
hosszak különböző energiamennyiségeket szállítanak: a rö- 
videbb hullámhosszú, kék színű sugarak többet, a hosszabb 
hullámhosszú, vörös sugarak kevesebbet.

A földfelszínre érkező teljes napsugárzás két részből áll. 
Egyik része egyenesen a Napból érkezik, ezért csak akkor 
mérhető, ha süt a Nap. Ezt nevezzük közvetlen, vagy direkl- 
sugárzásnak. A másik összetevő a napsugárzásnak az a ré
sze, amely a levegőrészecskéken, a felhők vizcseppjein, a 
levegőben levő porszemeken szétszóródva az égbolt minden 
részéről érkezik hozzánk. Ezt nevezzük szórt, vagy diffúz- 
sugárzásnak. Ebben a közvetlen sugárzás nem szerepel. A 
direkt-, vulamint diffúz-sugárzás összegét teljes vagy globál- 
sugárzásnak nevezzük.

A meteorológust egyaránt érdekli a közvetlen, a szórt, 
és  a teljes sugárzás, mivel az élettani és légköri folyamatok- 1. ábra
ra gyakorolt hatásuk eltérő.

A Moü-Gorczynski-féle sugárzásmérő az említett három
fajta sugárzás meghatározására a legáltalánosabban használt 
műszer.

Az 1. ábrán a műszert abban az alakjában látjuk, amely
ben a szórt sugárzás mérésére alkalmas, de ha az árnyé
kolót (1) levesszük, akkor a teljes sugárzási méri. A mű
szer legfontosabb része a sugárzásra érzékeny felfogóíej 
(2). ami látszatra csak egy. kb. 1 cm 2 felületű feketített le

mez, valójában egy termooszlop. Működési elve a következőt 
ha két. különböző fújta fémből készült drótot (pl, réz. kon- 
stantán) a 2. ábrán látható módón végeiknél összeforrasztunk, 
és a forrasztási helyeket különböző hőméiséklelcn tartjuk, a 
közbehelyezett műszer a hőmérséklet-különbség nagyságától 
függően kitérést mutat, jelezve, hogy a két forrasztási pont 
közölt áram folyik, tehát feszültségkülönbség van. Ez a két 
összeforrasztott huzal: egy íemmoelem.

-  1 -
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Ha gondoskodunk arról, hogy az egyik forrasztási helyet ál
landó hőmérsékleten tartsuk -  nevezzük ezt inaktív forrasz
tási helynek -  akkor a feszültségkülönbség csak a másik 
forrasztási pont -  az aktív forrasztási hely -  hőmérsékle
tétől függ. Hogy elég nagy feazültscgkiilönbséget kapjunk, több 
meteorológiai műszereknél 16-20 termoelemet kapcsolunk 
egymásután sorba, és ezeket úgy helyezzük el. hogy csak 
az aktív forrasztási helyeket érje a napsugárzás, az inaktíva
kat pedig egy nagy hőtehetetlenségű réztömbbe kell helyezni, 
hogy a külső hőmérséklet változásai ne érjék. A termooszlop 
több. sorbukapcsolt termoelem. amelynek réz-konstantán drót 
jai voltaképpen a mm-nél ezerszer vékonyabb kis lemezkék. 
Ha ezt sugárzásnak tesszük ki. annak hőhatására az aktív 
és inaktív forrasztási helyek között a sugárzás erősségével 
arányos feszültségkülönbség keletkezik, amit a műszerhez 
tartozó megfelelő millivoltmérő mutat. Azért, hogy a felfogó
fejet még érzékenyebbé tegyék, fekete festékkel vonják be. 
hiszen jól tudjuk, hogy a fekete test nyeli el legjobban a 
sugárzást, a ráesőnek kb. 95 3>-át. A beeső sugárzási ener
gia erőssége tehát a termooszlop kivezetéseihez kapcsolódó 
műszeren leolvasható feszültséggel arányos.

A termoiej egy félgömbalakú üvegbúrában végződő réz
csőben (3) helyezkedik el. Ez háromlábú tartón áll. és a 
lábakra szerelt szintezőcsavarokkal (4) vízszintesre állitha- • 
tó. A vízszintes beállítást libellával (vízszintező) (5) ellen
őrizhetjük. Általában az egész műszert kívülről fényes be
vonattal látják el. hogy a sugárzás okozta felmelegedést 
csökkentsék.

Az 1. ábrán látható műszer, ha árnyékolóját levesszük, 
a vízszintes sik 1 cm^-ére eső teljes sugárzást méri. Az 
irVegbúra félgömbalakja biztosítja, hogy bármilyen szög alatt 
érkező sugárzós azonos mértékű törést, visszaverődést szen
vedjen. így a mért sugárzóserősség nem függ attól, hogy 
milyen irányból érkezik a sugárzás. Az üvegbúra jelenléte 
azonban mór eleve megszabja azt. hogy a színkép melyik 
tartományát mérhetjük. Az üveg ugyanis a napszinképnek 
csak a látható tartományát engedi át. valamint az infravö
rös sugárzás egy részét. Az ennél hosszabb, ill. rövidebb 
hullámhosszakat visszaveri vagy' elnyeli, ezeknek mérésére 
tehát nem alkalmas. A műszerhez tartozik még egy (6) fém
sapka. amivel a felfogó részt a sugárzós elől el tudjuk zárni.

A mórét ezekután a következőképpen történik: felállítjuk a 
műszert egy szabadhorizontú helyen, tehát ahol semmiféle te
reptárgy'. fa. épület nem akadályozza a sugárzást. A sziniező- 
caavarokkal vízszintesre állítjuk a műszer alapját, valamint a 
mérőfejet, majd sapkával letakarva leolvassuk a millivoltmérő 
mutatójának állását, megállapítjuk a nullpontot. Azután levesz- 
szűk a sapkát és kb. 1/2 perc múlva újra leolvassuk a mil- 
livoltmérőt. vigyázva arra, hogy jelenlétünkkel ne árnyékoljuk 
be a műszert, majd a sapkával újra befedjük, és újra felje
gyezzük a nullpontot. A sugárzás erőssége a nullpont és a 
nyitott állapotban lévő kitérés különbségével arányos. A pon
tosabb meghatározás miatt ezt az eljárást háromszor megis
mételjük. és a nyert három különbség közepe szolgáltatja a 
keresett sugárzás-erősséget.

Ha nem a teljes sugárzást, hanem csak a szórt sugár
zás értékét akarjuk meghatározni, a közvetlen napsugarakat 
leárnyékoljuk a felfogófej elől az árnyékolóval (1). így csak 
az égboltról érkező szórt sugarak jutnak a termofejre. Az 
árnyékoló felületét akkorára méretezték, hogy csak a napko

rongot és a közvetlen közelében lévő fényes területet takar
ja  el. A mérés kivitele az előzőkhöz hasonló módon történik.

Ahhoz, hogy a Napod jövő, közvetier sugárzás erősségét 
megmérhessük, a felfogófejet a szórt sugárzástól meg kell vé
deni és a műszert a Nap felé kell fordítani. Az első célt egy 
tubus szolgaija (7), amit a rézcsőre húzunk. (3 ábra) A tu
bus végén lévő nyúláson hatol be a sugárzás a felfogóra. A 
műszer függőleges és vízszintes tengely körül egyaránt el
forgatható, hogy a Nap felé tudjuk irányítani. Az oldalcsavar
ral (8) különböző égtájak irányába lehet állítani, a magassági 
csavar (9) pedig különböző napmagasságok beállítására a l - , 
kalmas.v Ezen a csavaron lévő beosztáson a helyes célzás 
után a Nap magassági szöge tizedfok pontossággal leolvasható. 
Célzóberendezésen (10) ellenőrizhető, hogy a tubus valóban 
párhuzamosan áll-e a napsugarakkal.

3. ábra

I
A tubus felső végére szerelt tárcsa (11) nyílásaiban a 

fényképezőgépekhez használatos szinszűrókhőx hasonló szű
rők vannak elhelyezve. Ezek a különböző színű üvegek a 
közvetlen napsugárzásnak más é s  más részét engedik át. 
A meteorológiában általában sárga, vörös és kék szűrőket 
használnak, a tárcsa negyedik ablaka üres. Az ablak nagy
ságát úgy határozzák meg. hogy ugyanakkora darabot vág
jon ki a Nap környezetéből, amennyit a szórt sugárzás mé
résénél eltakartunk. Szűrőkkel mérve meghatározhatjuk a 
különböző színű ill. hullámhosszú sugarak erősségét. Az 
egyes szűrőkkel való méréskor a tárcsát úgy' forgatjuk, hogy 
a tubus nyílása fölé a kívánt szűrő kerüljön. Az ilyen mé
rések pl. növényélettani vizsgálatoknál érdekődésre tartanak szá
mot. Növények asszimilációjának szempontjából ugyanis a 
napfény egyes színei nem egyformán határosak, legelőnyö
sebbek a vörös sugarak, mig pl. az emberi bőrfelület bar- 
nulását főképpen a rövid hullámú ultraibolya sugarak okoz
zák.
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A közvetlen sugárzás mérésekor mindenekelőtt a v í -  
szer tubusát a csavarok és az irányzók segítségévei - ' •
ra célozzuk. A tubus fölött az üres ablak helyezkedjék el, 
ezt pedig egy elforgatható lemezzel (12) elzárjuk. A nulia- 
poni megállapítása után a lemezt kinyitjuk. Ekkor a napsu
gárzás a lermooszlopra esik és a millivolímérő kitérést mu
tat. Miután ezt leolvastuk, újra elzárjuk a nyílást a nulla- 
pont meghatározása végett. Ezt a mérést :3 háromszor vé
gezzük el. Hasonlóképpen mérünk szűrőkkel is.

Mint említettük, a millivoltmérőről a sugárzás erősségé
nek megfelelő kitérést millivolíokban olvassuk le. Vannak 
olyan műszerek, amelyeknek mutatója mm beosztású szala
gon mozogva jelzi a sugárzás erősséget. Dyen pl. a Robitzscb- 
féle sugárzásiró. Hogy a különböző fajta műszerekkel mért 
értékeket összehasonlíthassuk, mindegyik adatát átszámítjuk 
a sugárzáserősség általánosan használt egységére, gcai/cm- 
min-ra. A geal/ cm^min jelölés az 1 cm^ felületre,! perr 
alatt eső grammkalóriák számát jelenti. Ha a sugárzás erős
ségét ebben az egységben akarjuk megtudni, a ^foll-Gorczyns- 
ki-féle műszert olyan műszerrel kell összehasonlítani, amelyet 
egy nemzetközileg elfogadott alapműszerrel már előzőleg hi

tel esitettek, Dyen nálunk pl. a Mcheison-Marten-féle műszer. 
Ennek ad:, ,it hiíelesitőiapja segítségével könnyen ki tudjuk 
fejezni gcal/cm^min-ben. Az, összehasonlítás úgy történik, 
hogy mindkét műszerre! egyidőben mérjük a sugárzást. A 
Ivíoll-Gorczynski műszer millivoilokban. a Mi ebei són-Martén 
műszer grammkalóriás egységekben adja a sugárzás erős
ségét. A két érték viszonyából megállapítunk egy szorzó
számot, ami azt fejezi ki, hogy cm2-enként és percenként 
hány grammkalória erősségű sugárzásnak kell érnie a fel- 
fogófejet ahhoz, hogy 1 miliivolt kitérést okozzon. Ha ezzel 
a számmal mindenegyes niilli volt-'«olvasást beszorzunk, ak
kor a sugárzás erősségét gcal/ca:-m in-ben kapjuk meg

Az országban a Nemzetközi Geofizikai Év kezdete, az
az 1957 június óta Moil-Gorczynski műszerrel rendszeres 
sugárzásmérések folynak. Három helyen, a Pestlőrinc! é s  a 
Siófoki Obszervatóriumban, valamint Kékestetőn., háromórán- 
ként. ül. világnapokon óránként mérjük a teljes, szórt és köz
vetlen sugárzást, A feldolgozásokat elküldjük a nemzetközi 
adatközpontokba, ahol az egész világon mért adatokat össze
gyűjtik.

Tarkanyi Zsuzsanna.

J
H ig a A za A ÍA Ó ''

A ROB/TZSCH -  FÉLE
Pl RAM 0 GRÁF

Régebbi folyóiratokban olvasgatva, minduntalan a ,sz e 
münkbe tűnik az 1912-es év nagy szenzációja, amikor ki
tört az Aleuti szigetek egyikén a Katmai tűzhányó. E katasz
trófa nemcsak az újságírókat, hanem a tudósokat is foglal
koztatta, többek között a meteorológusokat is.

A napfénytartam vizsgálata közbsn azi az érdekes ese
tet tapasztalták hogy az előző évekhez viszonyítva a napsü
tés tartama csökkent. Kutatták az okát, vajon mi okozhatta 
ezt? Azt találták, hogy  a vulkán kitörése után a levegőbe 
került szenny, por és hamu következménye volt. Ezt a ren
geteg port stb. már az üveggolyós műszer is ki tudta mu
tatni.

De mennyivel érdekesebb lett volna az. ha nemcsak a 
napsütés tartamát, hanem intenzitását, időbeli változását is 
jelezte volna. Ugyanis az üveggolyós napfénytaitammérő csak 
bizonyos sugárzáserősségen túl kezd írni. Itt is. mint más 
meteorológiai elemekkel kapcsolaton meg lehet különbőz- 
felni fokozatokat: gyenge, közepes, erős napsütés. A gyenge 
napsütést a műszer vékony pörkölést nyommal jelzi, a kö
zepeset piár égetéssel, (de a papír nem lyukad át), az erő
set a papír teljes átégetésével. Ezen bőiül nem tesz fino
mabb megkülönböztetést, hogy mikor erősebb, mikor gyen
gébb a napsütés időbeli változása. Ha a Nap előtt gyors fel
hőátvonulás van, a napsütés ugyan változik, mégis meglehet, 
hogy egymásbafolyó vonalat, folytpnbs. megszakiiásnélküli 
napsütést jelez a műszer. Nem jelzi egy bizonyos erősségen 
alul sem a napsütést, mégpedig azért, mivel olyan gyenge a 
sugárzás energiája, hogy nem tudja megpörkölni a papirt.

Ez volt a problémája Robitzscimak is, amikor az 191,'T as 
Poláris Évben az Északi Sarkon a napsütést tanulmányozta. 
Azon gondolkodott, miként lehetne a gyengébb napsütést 
(amely már nem pörköl) valami módon feljegyeztetni. 1915- 
ben a következő felfedezést tette.

Egy termográf bimetallos felfogó-részét tette ki a nap
sütésnek oly midőn, hogy a Nap látszólagos pályafutása köz
ben végigsétált rajta. A napsütés hatására a tor nogiáf ki
térést mutatott, amely már jobban jedsmozte a napsütés in
tenzitásának változását. Ez n módszer még nem volt töké
letes, mivel a rajzolt görbében benne volt a hőmérséklet gör
béje is. Hogy ezt, (a környezet hőmérsékleti hatását) kikü
szöbölje, két fémhőmérőí szereit közös tengelyre, amelyek 
közel azonos tulajdonságnak voltak. A két bűnétől!, áruig 
nem érte a napsütés, csak a hű mérséklet-változást jelezte a 
közös óradobon.

A kővetkező lépés az volt, hogy az eg-iV. bbneíalit be
feketítette, a másikat pedig nagyon fényesre csiszolta. így 
tette ki őket a napra. A f kot* festék jól elnyelte a sugár
zást, a csiszolt pedig visszaverte. A két bimetall köpött hő
mérsékletkülönbség állt elő. és ezt irta egy közös óradobra 
a műszer. A két görbe közti terület már arányos volt o nap
sugárzás intenzitásával. Pillanatnyi értékeket is meg lehetett 
állapítani ezzel a módszerrel. Ez a műszer volt a mai mecha
nikus sugárzásiró őse.

1916-21-ig terjedő időben mindjobban tökéletesítette mű
szerét. Amikor a bimelallok előállításának ’technikája már 
olyan fejlett lett, hogy nemcsak hajlítva, hanem síkban is tud
tak előállítani bimetallokat akkor készüllek a jelenleg is hasz
nál I műszerek első példányai.

A bimetallokat először forrasztással, később hegesztés
sel készítették. Kél fémet, pl. vasat és rezet, melyeknek más 
és más a hőtágulásuk, úgy illesztenek össze, hogy azok se- 
milyen irányban sem tudnak egymástól eltávolodni. Az ilyen 
kettős fém emelkedő hőmérséklet vagy sugárzás hatáséra 
meggörbül. (Mindig a kisebb bőtágulási együtthatójú fém felé 
történik a görbülés.)



Va* (Fe)

Réz (Cu) Réz ( Cu)

la. ábra lb. ábra

Ha két ilyen teljesen azonos tulajdonságú bimeíailt egy
más mellé teszünk, és párhuzamosan kapcsoljuk őket, egy
mástól termikusán, azaz hő vezetésmentesen elszigetelve úgy; 
hogy az egyik lemez mindkét végét, a másik lemeznek csak 
egyik végét rögzítjük közösen az első lemezzel, a másik 
vége szabad és ez csatlakozik a nagyító-áttételen keresz
tül az Írókarhoz, akkor ez a bimetallpár már alkalmas ar
ra, hogy a napsugárzás erősségének mérőműszere legyen. 
Ha még az egyik lemezt fehérre, a másikat feketére festjük 
be, akkor mégjobban érzékelni tudja a sugárzáserősséget. 
A felhasznált fehér festék olyan, hogy a ráeső sugárzásnak 
85-90 V át visszaveri, a fekete festék pedig 90-95 ÍÜ-át el
nyeli. E két festék tulajdonsága okozza azt, hogy bár mind
két lemezre ugyanakkora sugárzásösszeg esik, mégis hő- 
mérséklelkülönbség áll elő köztük. Ekkor már a fekete le
mez szabad vége elmozdul és  az Írókar kitérést mutat.

E kettős bimetallal ellátott m űszer volt az első olyan 
mechanikus sugárzásmérő. amely már nem csak a napsu
gárzás tartamát, hanem intenzitásbeli változását is feljegyez
te egy görbén. Ez a műszer az 1921-29.-ig tartó években, 
éppen a bimeiallok nem mindig azonos tulajdonsága miatt az 
egész világon csak kis példányszámban terjedhetett el. kb. 
50 darab volt használatban. Ennek a típusnak csak két le
meze volt, egy fehér és ogy fekete, emiatt a felszerelés nem 
lehetett szimmetrikus. Ezért a műszert továbbfejlesztették.

-1930 körül még egy lemez került a meglévő kettő mellé, 
tehát szimmetrikusan egy fekete lemez volt két fehér között. 
A fekete és fehér lemezek egymás között hővezetés ellen 
szigetelve voltak. Ezek a példányok azok, aimlyek nagyobb 
Számban kerültek ki a gyártó cég műhelyéből. Túlságosan 
nagy példányszámot azonban mégsem lehetett elérni, mivel 
mindenegyes műszerhez külön-külön kellett kiválogatni az 
azonos tulajdonságú bimetallekaL 1935-ban kereken 400 da
rab volt belőlük. Hazánkban is működtek, sőt egyes példá
nyok ma is működnek ebből a sorozatból.

2. ábra

Az ábrán látható a Robitzsch-féle sugárzásiró tökéletesí
tett példánya. A műszer lelke a három kétfémes lemez, a- 
melyek közül kettő fehérre, a középső feketére van festve, 
(a). A lemezek alatt helyezkedik el a sugárzásvédő gallér, 
amely az erős besugárzástól védi meg az írókart és az át

tételi szerkezetet, (b). Az áttételi szerkezeten találunk még 
egy kis patkóalakú bimetallt. amely kompenzáló hatást fejt ki 
különböző hőmérsékletek beállásakor, (cl. Ugyanis, ha a rend
szer hőmérséklete magasabb, vagy alacsonyabb, akkor az 
áttételi kar is ennek megfelelően nyúlik meg, vagy húzódik 
össze. így ninden esetben más és más hossza van. ennek 
következtében az írókar más és más nagyítást végez. Hogy 
mindig ugyanakkora nagyítást végezzen, e kis bimetall ellen
tétesen dolgozik a bőmérséklet-okozía megnyúlással vagy 
rövidüléssel: azaz nyúlás esetén összehúzódik, rövidülés e- 
setén pedig kitágul. így biztosítja az áttételi kar megbatáro
zott hosszát. Hiba itt is  lehetséges, mégpedig akkor, ha a 
bimetall-patkó a kellő mértéknél jobban vagy kevésbé húzó
dik össze, vagy tágul ki. Ekkor beszélünk elégtelen kompen
zálásról, vagy túlkompenzálásról.

Megtaláljuk továbbá az alaplapra szerelt körlibellát, (d) 
amely a műszer vizszintezésére szolgál. Az egész műszert 
egy fémdoboz, (rajta csiszolt üvegbúrával és ablakkal) véd 
az időjárás viszontagságai ellen. (e. f, g). A műszertető és 
az alaplap közé gumigyűrűt teszünk, (li) amely megakadá
lyozza a nedves levegő behatolását a műszer belsejébe. A 
bezárt levegő kiszárítására a műszer belső terébe száritó- 
anyagot kell tenni.

Közei 20 éves működése alatt a műszernek több apró 
fogyatékossága került napvilágra. A lemezek alatt lévő gal
lérról még sugárzás verődhet vissza és ez a bimeiallok al
só részére juthat. E visszavert sugárzás működési zavarok 
forrása lehet. Ennek kiküszöbölésére 1947-ben Gasparis a 
sugárzásvédő gallért olyképp módosította, hogy föléje helye
zett egy sapkát a lemezek síkjával azonos magasságban, 
természetesen a bimeiallok helyét kivágva. Ezzel elérte azt, 
hogy a sugárzásvédő gallérról nem tud a lemezek alá sugár
zás verődni (3. ábra a)

A műszer mechanikus jellege miatt igen nagy szerepet 
játszik az a tény. hogy tizenöt- húsz perces késéssel veszi 
csak fel a sugárzás esetleges változásait. Sugárzásmérés
re mégis alkalmas, jóllehet a gyors változásokat mintegy ki- 
közepeii. Például: ha gyors felhőátvonulás van a Nap előtt 
a sugárzás is gyorsan változik. A műszertől! nem tud ilyen
kor azonnal a helyes értékre felugrani illetőleg leesni, csak 
közepes értéket mutat. Ehhez járul még az a tény. hogy a 
toll tapadása miatt a görbe futása délelőtt inkább alatta dél—
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után pedig inkább felette marad annak az értéknek, ami! für
gébb műszer jelezne. (Lásd 4-es ábra) Hogy ezt lehetőleg 
kiküszöböljük vagy csökkentsük, egy rezgéakeítö elektromos 
berendezést szerkesztettünk, mely gyenge kopogtatásnak meg
felelő rezgést hoz létre. (3 ábra b)

9h 12h 15h 18h
I I I I

számára. A műszer két részre oszlik, Eslső részén vannak a 
fentebb említeti alkatrészek az alsó részén helyezkedik el az 
óradob és az Írókar amely átnyúlik a felső részbe. Az egész 
idső részt itt is búra védi az időjárás hatásaitól.

Mint minden napfénytaríammérőt, a Robitzsch-sugárzás
iról is lehetőleg teljesen szabad horizontú, minden zavaró kö
rülménytől és  tereptárgy árnyékvetésétől mentes helyen kell 
fel állítani. Tájolása a következő módon történik Pontosan égy 
állítjuk be a műszert, hogy a lemezek hossztengelye kelet
nyugati irányú legyen. Ez rendkívül fontos előírás, mivel más
különben a délelőtti és délutáni órák regisztrálásában arány
talanság áll elő. A műszer alaplapját vízszintes helyzetbe 
kell állítanunk. A lemezek síkja nem mindig lesz párhuzamos 
az alaplappal, mert a bimetaílok csak egy bizonyos hőmér
sékleten veszik fel a vízszintes helyzetet. Szükséges még a 
telepítéshez az, hogy gyenge áram legyen a rezgéíkeltő be
rendezés számára.

Most. amikor már sorozatban tudjak gyártani az azonos 
tulajdonságokkal biró bimetallokat, elérték azt, hogy az egész 
világon nagy számban használják a Robiízsch-féle sugárzás
iról.

A legújabb sorozatú gyártmányokon, melyeket 1955 után 
bocsátott ki a gyártó cég. több módosítást hajtottak végre.

Legszembetűnőbb az, hogy az egy fekete két fehér le
mez helyett három fekete és három fehér lemezt építettek be. 
A fehér lemezek a feketék alatt foglalnak helyet Ez lénye
gesen nem változtat a műszer működési elvén. Mig az elő
ző típusoknál azt a hőmérsékletkülönbséget jelezte a műszer 
amely a besugárzásnak egyaránt kitett fehér és  fekete leme
zeken a színük miatt állott elő. addig az újabb sorozaton az 
a hőmérsékletkülönbség kerül feljegyzésre. an*4y a besugár
zásnak kitett é s  az árnyékban lévő fehér lemez között jön 
létre. A feliér lemezek a környezet hőmérsékletén vannak, 
körülvéve a Gasparis védősapkával.

Másik szembetűnő változtatás az. hogy az áttételi szer
kezet és az Írókar függőleges elhelyezésű, mig az óradob 
vízszintes tengely körül forog. Megtaláljuk még rajta a gyári
lag készült rezgőt, az alapvonalat állító csavart, az időjeltevő 
szerkezetet, továbbá a lyukacsos fémhengert c szárilóanyag

A sugárzásiró kezelése alig nehezebb mint a hőmérsék
letiró kiszolgálása. A szulagcsere reggel hat és kilenc óra 
között történik. A régebbi típusú műszemé! először ie a le
szorító csavart oldalt megoldjuk, majd óvatosan leemeljük a 
védőburkot, ügyelve arra, hogy se o lemezeket, meg ne sért
sük. se más szerkezetben kárt ne okozzunk. Azután óvato
san elhúzva az írókart az óradobtól, kiemeljük az óraművel. 
Levéve az előző napi szalagot rögtön ráírjuk a levétel dá
tumát, órát. percet és az időegyenlitésl arra a napra, de nem 
feledkezünk meg az állomás nevének feljegyzéséről sem. 
Utána a gondosan előkészített szalagot Gakkozva. dátum, idő 
stb. feljegyezve) rárakjuk az óradobra és azt visszahelyez
zük.

A sugárzásiró óráját nem a helyi középidő szerint járat
juk. mint a meteorológiai állomás többi iróműszerét A Nem
zetközi Geofizikai Év keretében végzett sugárzáskutatások 
egyik célja: megállapítani a napfény tartam és a regisztrált 
sugárzás között fennálló éghajlati törvényszerűségei Mint
hogy a napfénytaríammérő műszer szalagbeosztásán az é -
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geíési nyomok az úgynevezett valódi időben (napóra szerinti 
idő) jelentkeznek, az adatok összehasonlíthatóságát nagyon
megkönnyíti, ha a augárzásiró órájának járása szintén ehhez 
az órabeosztáshoz, tehát közvetlenül a  Nap járásához iga
zodik. A valódi idő ós a rádió által napközben többször is 
bemondott pontos középeurópai zónaidő közötti eltérés azon
ban az év folyamán- változik. Az átszámítást megkönnyíti egy 
külön táblázat, amelyet az Intézet minden állomásnak külön 
megküld. Ez az év minden napjára és  a& állomás földrajzi 
helyzetére kiszámítva tartalmazza a fenti eltérés percszámait.

A táblázatot ott célszerű kifüggeszteni, ahol az üres 
szalagokat tároljuk. Szalagváltás alőtt kikeressük a keltezés
nek megfelelő percszámot és ezt bekarikázva ráírjuk az elő
készített szalagra. Szalagváltáskor már csak az óránk állá
sára és az előre elkészített percszánara kell figyelemmel len
nünk. Óránk által mutatott időhöz hozzáadjuk. C-tninusz elő
jel esetén levonjuk) a bekarikázott percszámot és megkapjuk 
a valódi idők Ezt mind a levett, mind pedig a felteendő sza
lagra felírjuk. Az óradobot a holtmenet elkerülésére (amit más 
öniró műszereknél is tapasztalhatunk) addig forgatjuk az óra
mű járásával ellenkező irányban, amíg a toll a szalagra fejirt 
valódi időnek megfelelő órabeosztásra nem kerül. Az esetle
ges nyári időszámítás tartama alatt a fenti módon kiszámí
tott valódi időből egy teljes órát még le kell vonnunk.

Minden szalagváltáskor megnézzük, hogy van-e az iró- 
tollban kellő mennyiségi! tinta. Ha nincs, pótoljuk, nyári időben 
esetleg napközben is. Következő mozzanat a száritóanyag ki
cserélése. A Szilikagél nevű- anyag rendeltetése, az. hogy a 
műszer belsejében a bezárt levegőt kiszárítsa, megakadályoz
za a bepárásodást. Éjjel pedig alkalmas hőmérsékleti és ned- 
vességi viszonyok mellett a belső alkatrészeken különben fel
lépő harmatképződést gátolja meg.

A szilikagél kékszinű. lyukacsos felületű anyag. Mint a 
szivacs a vizet ez az anyag a levegőből a nedvességet ma
gába szívja. Amíg száritóképes, addig kék színű. Mikor már 
kezdi elveszíteni száritóképességét. sárgásfehér vagy sárgás
vörös lesz. Sose várjuk meg azt. hogy a*vörösödés bekö
vetkezzék. Minden szalagváltáskor, (a legújabb műszereknél 
kéthetenként) frissítsük fel a száritóanyagot. A kicserélt szi- 
likagélt ne dobjuk el, hanem bádogedényben tűzhely, kályha, 
rezsó felett, vagy ahol van. infralámpa alatt lassan szárítsuk 
ki. A gyors és erős szárítást mellőzzük, mivel ezzel a szá
ritóanyag szemcséi elmorzsolódnak. A kiszárított szilikagélt 
száraz helyen, csiszoltdugós üvegben légmentesen lezárva tá 
roljuk. Ha a használat folyamén a száritóanyag annyira elpor- 
lik, hogy szárításra már nem alkalmas, akkor kérjünk újat a 
Meteorológiai Intézettől.

1958. májusában 22 kutató közreműködésével, egyrészt 
a hálózati, másrészt külön e célra felszerelt állomásokon, re
gisztráló műszerekkel és különböző egyedi mérésekkel, meg
kezdődött a Balaton éghajlati tanulmányozása. A nagyszabású 
kutatómunka az üdülőtelepités fejlesztését, a mezőgazdasági 
termelés fokozását a kül- és belföldi idegenforgalom problé
máinak megoldását szolgálja. 1858-60-ban - a 3 éves tcjrv 
időszakában -  összesen kb 200 millió forintot fordítanak, a 
Balaton fejlesztésére, kulturáltabbá tételére. Ebben a fejlesz
tési tervben helyet kapnak a különböző kutatások is, amelyek 
a további fejlődést biztosítják.

Ha a fizáritóanyagcsere is megtörtént, óvatosan vissza
helyezzük a védőburkol és a leszorító csavarokkal rögzítjük. 
Végső mozzanatként az iivegbúrát műtőről gébjük, ügyelve ar
ra, hogy karcolás ne történjék, mert ezzel romlik az átlátszó
sága,

A legújabb típusú műszereket szalagváltás céljából nem 
keli megbolygatnunk, sem az üvegbúrát leemelnünk, hiszen az 
észak és kelet felé néző ablakok kinyitásával hozzáférünk az 
óraműhöz és  az irótolihoz. A szalagváltás teendői különben 
ugyanazok, mint a régebbi típusú műszerek esetén. A sugár
zásiró műszerek óraművel hetenként kétszer (hétfőn és csü
törtökön) húzzuk fel. hogy elkerüljük az óraművek esetleges 
megállását hótközben.

P4rás, esős időben a Robiízsch-sugárzásirót szalagváltás 
céljából fedett helyre kell vinni. Itt először puha ruhával le- 
száritjjik a csapadékot a műszertetőről, hogy levétel közben 
a lemezeket viz ne érhesse, s utána végezzük el a szalag
cserét. A fehér ós fekete festék nedvesség iránt rendkívül ér
zékeny. Víznek érnie nem szabad. Kézzel, de más tárggyal 
se érjünk a lemezekhez, mert ezzel a festéket elmázoljuk és 
foltot hagyunk rajtuk. Ha a lemezeket viz éri. vagy elmá- 
zolódik a festék, akkor a műszer állandója megváltozik és 
újból kell hitelesíteni.

Csak a legújabb típusú műszereknél szabad esős időben 
a helyszínen végezni a szalagcserét, mert nem kell levenni 
a felfogórész bóráját Ez igen nagy előnye a régivel szemben. 
Vigyázzunk azonban arra, hogy a felteendő szalagot viz még
se érje. Msrt ha viz éri, akkor a tinta elmázolódik rajta és a 
szalag kiértékelhetetlen lesz.

Dér. zúzmara, jég esetén az üvegbúrát tisztítsuk meg 
puha ruhával. Ha ez nem megy. akkor kezünkkel olvasszuk 
fel a jégbevonatot és utána töröljük szárazra az üveget. Hó
esés után a havat söpörjük le a műszerről. Amennyiben a 
műszerszekrény odafagy az aljához, ne feszegessük, hanem 
vigyük meleg helyre és várjuk meg. amig felenged. Azután 
elvégezhetjük a szalagcserét.

A Robiízsch-féle piranográf jelenleg az egyetlen olyan 
sugárzásiró, amelyet egyszerű kezelhetősége miatt állomás- 
hálózatokban is felhasználhatunk. A többi, elektromos sugár
zásiró már annyira bonyolult, hogy csak obszervatóriumok
ban működtethető. Becsüljük meg ezt az egyszerűsége mel
lett is igen értékes műszert, mert nfíkiilözhetetlen és hasz
nos adatokat szolgáltat, a napsugárzás és az égboltsugárzás 
erősségéről.

Simon József

A Balatonról szóló meteorológiai irodalom -  jelentőségé
hez viszonyítva - szegény. Évtizedek óta folynak megfigyelé
sek, ezek azonban módszereikben és eredményeikben egya
ránt első lépésnek, kezdetieknek tekinthetők. Eddig a meteo
rológiai elemek terminusokban mért és regisztrált adataiból 
egyszerű statisztikai módszerekkel, középértékeket képeztek, 
igy jellemezték a légkör közepes állapotát, vagyis az éghaj
latot. Ez a módszer és ez a megfogalmazás megfelel a kli
matológia századfordulón kialakult felfogásának.

A modem kutatás szemléletmódja szerint az éghajlat jel-
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iemzőit a földfelület -  a táj és a légkör közöli végbemenő 
kölcsönhatások, az energiaforgalom fizikai folyamataiban kot 
keresnünk. A korszerű, mai klimatológia az Íróasztal mellől 
kimegy a terepre mérni. Adatkritikával fogadja a begyűlí anya
gok Nélkülözhetetlen szükség van itt földrajzi ismeretekre, 
mert a felszín befolyásolja a légkör hő- és nedvességfor
galmát, azaz energiaháztartását.

Az 1958-ban megkezdett meteorológiai kutatások iránya 
kettős: 1/. a partvidék és  a mögöttes területek éghajlatának 
vizsgálata a klimatográfia módszerével; 21. a tó fölötti lég- 
rétegek. illetve a Balatoni körzet légterének aero-klimatoló- 
giai illetve szinoptikus klimatológiai vizsgálata. Az OM ku
tatói ma elődeikhez viszonyítva fejlettebb kutatási módsze
rekkel és műszerekkel dolgozhatnak, és a Siófoki Meteoro
lógiai Obszervatórium, a tihanyi Geofizikai Obszervatórium 
is rendelkezésükre áll.

A Balaton-kutatás múltját tekintve megállapíthatjuk, hogy 
ez a 600 km^ terjedelmű, 196 km parthosszúságii, 3 m át
lagmélységű és 1.800 millió tonnányi tömegű nagy vízfelszín. 
- Középeurópa legnagyobb tava - a geográfusokat, a hidró- 
lógusokat és az orvosokat már évtizedek óta foglalkoztatja. 
Módosifja-e a Balaton környezetének éghajlatát, életét és ha 
igen. milyen mértékben? Pontos mérések megfelelő műsze
rek és pénz hiányában csak a XIX század végén, a techni
ka és a tudomány fejlődése és együttműködése során Indul
hattak meg. Hunfalvy János 1886-ban megjelent művében (A 
magyar birodalom földrajza, Bp, 1886) találkozunk először a 
Balaton éghajlatmódositó hatását feltételező megállapítással.

1870-ben az országos Meteorológiai Intézet megalapí
tása után. már műszerekben gyarapodó állomáshálózat állt 
rendelkezésre. Lóczy Lajos kezdem ényezésére 1891-ben 
nagyszabású és rendszeres természettudományi, biológiai és 
társadalomtudományi kutatás indult meg a Balaton környékén. 
A kutatómunka eredményének összefoglalása 3 kötet, 15 rész
ből álló sorozat (6000 lap, 2000 kép, 200 tábla melléklettel), 
amely "A  Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredmé
nyei" cimen jelent meg. A sorozat a külföldi irodalomban is 
páratlan a maga korában. Adatai alapos megfigyelések és 
vizsgálatok óriási halmazát tartalmazzák. A kiadványban Sá
ringer Candid: "A Balaton környékének éghajlati viszonyai". 
Bogdánffy Ödön: "A  Balaton környékének csapadékviszo
nyai". Cholnoky Jenő: "A  Balaton jege" című fejezetei ég
hajlati szempontból a legérdekesebbek.

Az 1900-as évektől kezdve orvosok és biológusok ta
nulmányozták a Balaton "kímélő és serkentő" éghajlatét és 
sürgették alaposabb tudományos vizsgálatok megindítását.

Ettől az időtől kezdve a Balaton éghajlatmódositó hatá
sát a vele foglalkozó kutatók, meteorológusok, geográfusok, 
hidrológusok, mérnökök is feltételezték. A hatás mértéké
nek megítélésében találunk különbségeket, sőt ellentétes vé
lemények is kialakultak (pl. a csapadékról).

Róna Zsigmond történeti szempontból igen értékes me
teorológiai kézikönyvében -  az Éghajlattan IL  kötetében a 
Balaton éghajlati hatásáról így fr: "a Balaton, mint klimatikus 
tényező nem lehet jelentékeny. Területe ugyan aránylag nagy 
. . .  de mélysége csekély. . . és igy hatása alkalmasint csu
pán a legközelebbi környezetre szorítkozik. . . Tudvalévő, 
hogy a mély vizrétegek azok. amelyek a melegséget első
sorban megőrzik és előidézik azt a hatást, mely nagyobb 
vízmedencéknél legszembetűnőbben a téli évszak mérsékle
tében nyilvánul. A tó sekély volta azonban eleve kizárja a 
nyári meleg felhalmozódását, következésképpen enyhítő hatá
sát télen jelentéktelennek tekinthetjük". Megállapítja továbbá, 
hogy régebben a helytelen műszerfelállitás miatt a hőmérő 
adatai nem adtak hű képet a hőmérséklet állapotáról. A va
lósághoz hű tárgyilagossággal azt is hozzáteszi hogy "a Ba
laton hatást ezidő szerint ( i 909) mennyiségileg megállapítani 
nem lehet".

Hovaida Endre, mint hidrológus Foglalkozott a Balaton 
vízháztartásával. Uszótartályos párolgásmérő műszer adatai

alapján azt állítja, hogy a szélirány nagyban befolyásolja a 
oton környék ,.ek párolgásmennyiségét. "A viharos észak

nyugati szelek a somogyi partvidék levegőjét lényegesen ned
vesebbé teszik. . . Az uralkodó erős szél a belterületekre 
is áthordja a tó fölötti párákat". (1930.) .

Hajósy Ferenc 1940-ben részletesen foglalkozott a Ba
laton környékének csapadékviszonyaival. Vizsgálata sorén 
felhasználta az 1901-től működő, az 1911-s 1934-ben lé 
tesült újabb állomások anyagát. Eredményképpen a szak i
rodalomban eddig új. szinoptikus gondolattal magyarázta mag 
a Balaton környék csapadéktérképén 6 déli partvidékének 
nagyobb szárazságát: bizonyos időjárási helyzetek és  a 
domborzat (Bakony) befolyásolják a csapadékmennyiséget,

Berényi Dénes az előbbihez hasonló szinoptikus ma
gyarázatot keresett Külső-Somogy csapadékmennyiségének 
magyarázatára. Szerinte nyáron -  egyes időjárási helyzetek
ben a Balatonból elpárolgott vízmennyiség az uralkodó szél
által Külső Somogy csapadékmennyiségét növeli Mindkét ku
tató megállapitásai szubjektivek, mérésekkel eddig nincsenek
igazolva.

Berkes Zoltán a Balaton nagy vízfelületének, mint nagy 
hűtőfelületnek csapadékcsökkentő hatásét vizsgálta. Atrjeszky 
László a sugárzásban látja a Balaton éghajlatának legjelen
tősebb égliajiatmódositó tényezőjét. A Balaton 1800 millió 
tonnányi víztömege miatt a partszegély magas napáUásnál 
- hullámzó vizet véve számításba - 40 %-os sugárzástöbb
letet élvez.

Káiló8 Imre sportrepülési célból tanul irányozta a Bala-
tonhatóst (1952).

Általános vélemény, hogy a Balatonnak zivatarok kép
ződésére kedvező befolyása van. mert nagy ellentétek ala
kulnak ki a környező szárazföldek és  a viz tömegének hő
háztartásában. A hirtelen fellépő zivatarok indokolttá tették 
a különleges vihar-ós zívaíarjelző hálózat és szolgálat ki
építéséi, amelyet 1933-ban Htíie Alfréd szervezett meg. és 
azóta a Siófoki obszervatóriumra támaszkodva állandóan 
fejlődve szolgálja a  balatoni hajózás, vitorlás sport és az 
üdülők védelmét és  biztonságát.

Balatoni jellegzetesség a hirtelen fellépő szól. melyei 
a Bakony hegység, tehát domborzati hatás okoz. A Bakony- 
rói a Balaton felszínére átbukó szél főn jellegű: áfb.ukó, ör
vényes. lökéses. Ez a szélhalás a balatoni délibáb jelenség
nek magyarázata és a Balaton hullámverésének is létrehozó
ja. Zách Alfréd "Balatoni szél" c. kis kiadványában olvas
hatunk róla részletesebben.

A modern klimatológia szemszögéből nézve a Balaton 
éghajlatmódositó hatását Kakas József foglalta össze. Meg
állapította. hogy meleg, száraz nyáron annyi meleg raktáro
zódik el a sekély Balatonban is, hogy ősszel a hűvös idő
szakba való átmenetkor heteken át jelentékenyen módosítja 
a partmenü sávban az alacsonyabb légrétegek hőmérsékletéi. 
Ez a meghatározás mérések alapján történt (4 állomás egy 
évi adataiból), azonban további bizonyítást kíván.

A Belátón éghajlatmódositó hatására vonatkozó eddigi ku
tatások eredményeinek összefoglalása azért időszerű, uivd az 
1958-ban megindult BalaSonkutatás adatanyagának feldolgozása 
új bizonyításokkal, é s  megállapításokkal gazdagítja majd #
magyar meteorológiai tudományt , _

Valent E rzsébet

F IG Y E L E M ! _________________ ____________
öniró műszerrel rendelkező állomásaink figyelmébe!

Az irómŰ8zerek óradobjain a szalagcserénél nagyon fontos, 
hogy minden szalagra felírjuk az áll orma nevét és a feltevés 
ül, levétel pontos idejét: év, hó, nap, óra és percben. A sza
lagokat ugyanis későbbi feldolgozás céljából megőrizzük.
Nem helyes pl. az ilyen feljegyzés:
' "K ecskem ét szeptem ber 7-én 07 óra 14 perc.,
mert ha a szalagot valamilyen célból kivették a csomagból- 
nem leltet többé megállapítani, hogy melyik évből való.
A fenti adatok pontos {eljegyzése a napszalngokra is vonat
kozik. _____  ________ _
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HÍREK
Március IC- ár; a délelőtti órákban szokatlan sötétség bo

rult a íoYiiiosra, a mól) a kora délutáni órákig tartott. A j e 
lenséget a város által termeli légszennyeződés nagymérvű föl— 
halmozódása okozta »z alsó pár száz méteres légrétegben 
elvan sok korom, füst gviilt össze, hogy a borús idő által a- 
(ir.igy is csökkentett megvilágítás minimálissá vált. a város 
belterületén az utcákat teljesen ki kellett világítani, s  a gyá
rakban. hivatalokban is egész délelőtt égtek a lámpák. A 
szokatlanul erős délelőtti sötétség komoly erőpróba elé állí
totta a főváros villamosenergia ellátását, mert az áramfo
gyasztás a szokásos érlek többszörösére növekedett.

Megvizsgálva e nap időjárását, a következőkben talál
hatjuk a feltűnő jelenség magyarázatát: Az általános időjá
rási helyzet olyan volt. hogy egy Magyarországtól észak
kelet felé elhelyezkedő anticiklon hatására a K árpát-m e
dence fölött gyenge keleties légáramlás alukult ki. Budapes
ten a gyenge keleb szél kedvező feltételeket teremt a városi 
szennyező anyagok fölhalmozódásához, meri az áramlás ilyen
tor lamináris, nem alakulnak ki turbulens keverómozgások, 
ezenkívül a keleties áramlás a kidsö gyárnegyedek füstjét a 
város belső részei fölé tereli, ahol a budai hegyek előteré
ben történő torlódás csak fokozza a szennyeződés e rő ssé
géi Mint már említettük, a jelzett napon az időjárás amúgy 
is borús volt. s délelőtt folyamán a megfigyelések szerint a 
felhőzet vastagsága a szennyeződés következtében közel 
700 in-t növekedett. A sötétség 8 és 11 óra között volt a 
legerősebb, s az ekkor végzett látástávolság megfigyelések 
alapján megállapíthatjuk, hogy a szennyeződés góca a Nagy
korút és a Duna áltul körülhatárolt terület volt. ahol a víz
szintes látástávolság a 100 métert sem érte el. A város 
külső kerületei felé haladva a látástávolság rohamosan ja 
vult, s Lőrincen és  a ferihegyi repülőtéren a világosság- 
csökkenés már egyáltalán nem volt kimutatható, a látástá
volság a borús időnek megfelelő 2-3 krn-es érték körül in-
vu hozott.

Péczely György.

légtömegek súlypontja Közép-Európa fölé helyeződött át és 
emiatt ért el a légnyomásunk rekordmagasságú napi. és havi 
értékeket. (A hideg viszont - hótakaró hiányában - mérsé
kelt volt.)

dr. Berkes Zoltán.

Dr. Réthlv Antal igazgató, aki a magyar meteorológiai állomás
hálózat fejlesztésében hervadhatatlan érdemeket szerzett, május 
3-án töltötte be 80. életévét. Ebből az alkalomból a Magyar 
Meteorológiai Társaság ünnepi ülést tartott az Országos Me
teorológiai Intézet kultúrtermében, ahol nagy számú érdeklő
dő jelenlétében először az ünnepelt bemutatta két vaskos kö
tetet kitevő régi magyar és kisebb részben magyar vonatko
zású külföldi meteorológiai megfigyelés-gyűjteményét A rend
kívül gazdag anyagból kiemelt és bemutatott részletek meg
győzték a jelenlévőket arról, hogy ez a gyűjtemény nemcsak 
tudománytörténeti szempontból nagyjelentőségű, hanem a tudo
mányos kutatás, főleg, az éghajlatingadozás, periódus vagy rit— 
muskulatás számára hasonló értékű, mint a műszerekkel mért 
adatok sorozata.

A nagy tetszéssel fogadott bemutató után dr. Barta György 
a geofizikusok, dr. B^ndefy László a geodéták, dr. Kéz Andor 
a geográfusok és dr. Németh Endre a hidrológusok részéről 
köszöntötte Réthly Altalt. Az ünnepelt szükebb családjának: 
a meteorológusoknak jókívánságait dr. Dési Frigyes tolmá
csolta. s átadta azt a legnagyobb kitüntetést, amelyet magyar 
meteorológus kaphat: a Steiner Lajosról elnevezett érem első 
példányát (Eioros Mklós Kossuth és Munkácsy-dijas szobrász- 
művész alkotását). A kitüntetést és a meleg ünneplést Réthly 
Által meghatottan köszönte meg, és még sokáig idézőit az őt 
jókívánságokkal elhalmozó idősebb és fiatalabb kollégák, az 
ismerősök, a Magyar Meteorológiai Társaság tagjai és megje
lent vendégei körében.

Dr. Kéri Menyhért

Az idei február rekord-légnyomása.

Az 1958/59 évi enyhe léinek csak két - mérsékelten - 
hideg szakasza volt. Az egyik december első 10 napjában 
lépett fel, a másik február 3,-a és  16.-0 között.

Mindkét hideg szakasz nagy légnyomásit (anliciklónos) 
•dójárási helyzetben alakult ki. Ariig azonban december ele
jén csak 5 napig tartott az anticiklon uralma, addig február
ban í hó egész folyamán magas volt a légnyomás, a folyto
nosan meg-megujuló anticiklonok miatt.

Végeredményben u február havi légnyomási középérték 
rekord-magasságot ért el európaszerte. Nálunk, a budapesti 

^figyelések szerint a légnyomás havi középértéke 762,4 mnvt 
teli ki (129.6 ni t.azí. magasságban). A tengerszintre átszá- 
maott érték 774.9 mm (1032.1 inb) volt. Ezek az érlékek kb.
’ 0.5 mm-rei haladták meg a sokévi átlagértékeket és a Bu

dán 150 éve rendszeresen folyó megfigyelési sorozat tanúsá
vá szerint a legmagasabb februári középértéket képviselik. 
Csak cg)1 hónap (1882 január) légnyomása haladta meg ezen 
értékel, amelyik még 0.2 nmi-rel magasabb volt.

természetesen u sok magas napi érték között is akadt 
lordmagasságú. Így február 13-án az. esti 21 órai légnyo

más 773,2 mm-e8 értéke olyan, amilyennél csak 3 esetben 
észlelték magassabbat. (Ez-'k az esetek: 1882. jan. 15-én 

- .»-kor 774,0 mm., 1907, jan 24-én 7 ó-kor.. 779.5 mm és 
!929, jan. IC-én 7 ó-kor 774.3 mm, Az 1907 évi abszolút 
: lord tengerszintben 1057 mb. a mostani február 13—i pe
dig 1047,-1 mb.. lei ml kb 10 mb-ral alacsonyabb.

Megomlitjük még. hogy a nagylégnyomás góca Nyugat- 
Németország feiclt (Slrassburg tájékán) volt, viszont a nor- 
málértckeklől való eltéréseké .Anglia középső része felett. 
A félgömhi időjárási térképek tanúsága szerint ez utóbbi el- 
leies megközelítette a * 19 mb-rt. A megfelelő nyomáshiányt 
ü .• árki térségben. Észak-Szibéria felett találjuk -20 m b-os 
góccal. Azt mondhatjuk tehát, hogy februárban a sarki hideg

Ásotthalmon az éghajlatkutató állomást Farkas József 
hosszú időn keresztül vezette. Betegsége miatl e munkáját 
folytatni nem tudja. Eddigi kiválló észleléseiért ezúton is kö
szönetét mondunk. A megfigyeléseket új munkatársunk Da- 
róczi Ambrusné folytatja.

Gödöllőn az agráregyetem kezelésében lévő meteoroló
giai állomásunkat Ravasz Tibor adjunktus vezette. Felsza
porodott munkája miatt az észleléseket nem áll módjában to
vább vállalni. Működése alatt nemcsak a meteorológiai ész
lelésekkel, hanem az ott lévő állomás továbbfejlesztésével fá
radhatatlanul tevékenykedett. Az is érdemének tudható, be, 
hogy a gödöllői meteorológiai állomás erre a színvonalra ju
tott és ennek további fejlődését elősegítette, önzetlen munkás
ságáért itt is kifejezésre juttatjuk köszönelünkel Az észlelé
seket Bálint Géza tanársegéd folytatja.

Kecskeméten a kertészetnél Intézetünk hivatásos sze
mélyzettel működő meteorológiai állomást létesített. Az eddig 
működő éghajlati állomás vezetője Vukovits Lajos tud. mun
katárs volt. Hosszú időn keresztül pontos megfigyelésein kí
vül a meteorológiai ügyet széles körben, különösen a mező- 
gazdaság köreiben, ekőadások tartásával tudományos és is
meretterjesztő tevékenységével képviselte. Eddigi fáradságot 
nem kímélő munkájáért ezúton is köszönetét mondunk

Észlel őváltozások:

Békésszentandrás
Csorvás
Kecskemét - Miklóstelep
Mesztegnyő
Szigetvár
A pás
Sonkád
Tab

Kecskés György 
id. Szabó Mihály 
Kwaysser István 
Sebők István 
Gáspár Ferenc 
Légrádi Gyula gátőr 
Gere József gátőr 
Fóti Gabriella agronomus
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IDŐJÁRÁS

1959. január. Az átlagosnál kissé enyhébb, borús, és az 
ország keleti felében csapadékos hónappal köszöntött be az 
1959-es esztendő. Az északnyugati részeken viszont igen 
száraz volt az időjárás.

Az óceáni levegő beáramlása, amely december második 
felét jellemezte, januárban is folytatódott. A Földközi-tenger fe
lett 2-án egy ciklon jelent meg, amely a következő nap már 
a Balkán félsziget fölé helyeződött, s az északkelet felé á- 
rainlo meleg levegő hazánk déli és keleti tájain jelentékeny 
csapadékot okozott. Egy nyugateurópai ciklon hatására a kö
vetkező napokban is délnyugati irányú volt a légáramlás to
vábbra is enyhe időjárással. Lényeges változás 9-én követ
kezett be, amikor az említett ciklon magja már Lengyelor
szág keleti vidékei fölött volt. és mögötte viharos erővel áram
lott hazánk nyugati tájaira a hideg sarkvidéki levegő. A hő
mérséklet u fagypont alá süllyedt, a Dunántúlon és a főváros 
környékén nagy hófúvások voltak. Budapesttől délre a hóvi
har zivatar kíséretében jelentkezeti, ami nálunk a legnagyobb 
ritkaságok közé tartozik. Amíg január első napjain csuk a 
legmagasabb hegyeket borította hótakaró, addig most ez a 
Tiszántúl kivételével az egész országra kiterjedt, sőt 12-étől. 
amikor egy mediterrán ciklon hatására keleten és délen kisebb 
havazas indult meg, az egész ország hótakaró alá került.

Mivel Európa középső részein anticiklon alakult ki. a hideg 
időjárás hosszabb ideig eltartott, a havi legalacsonyabb hő
mérsékletet hazánk legnagyobb részén 18-a és  20-a közt 
észlelték, kivéve a nyugati határvidéket, ahol már a 9-iki 
hidegbetörést követő napokban bekövetkezett a havi mini
mum. Január 19-én azonban délnyugatról enyhe szubtrópusi 
levegő áramlása indult meg. először csak a Földközi-tenger 
vidékére. Az enyhülés 21-én már elérte a Dunántúlt, más
napra a keleti részeket, és véget vetett a hónap hideg idő
szakának.

Nyugat-Európa felett 24-én egy anticiklon alakult ki. o- 
mely 26-án már Közép-Europa fölé helyeződött át, és szo
katlanul hosszú ideig, - egy hónapnál tovább - irányította ha
zánkban is az időjárást. Hazánkban uralmának első napjaiban 
csendes ködös időjárást idézett elő. a hőmérséklet a borult
ság miatt nem ért el nagyon alacsony értékeket, hanem a 
fagypont körül ingadozott.

A havi középhőmerséklet hazánk északi felén és a Ti
szántúlon 0 alatt, nyugaton és délen 0, + 1 között, a Ba
laton. Kaposvár és fé c s  környékén !. 1.5 között volt- Az 
északi hegyvidéken és a Félsó-Tiszu mentén -1 -nál is ala
csonyabb. sót Mátra és a Bükk hegységben -3. -5 között

1959. JANUÁR

•olt a középértek. A hőmérséklet középértékei a Mátra leg
magasabb része kivételével - ahol 1 körüli hiány mutatko
zott - m agasabbak voltak a sokévi átlagnál. Az eltérés 
H3,5, + 1.8° között váltakozott.

A legmagasabb hőmérséklet. 13,8 -ot Szombathelyen 
mérték 21-én. A Dunántúlon. Baranya megye, Sopron, Nagy
kanizsa és Eludapest környéke kivételével -  ahol 1-én állt be 
a maximum - 21-e és  23-a között mérték a legmagasabb 
hőmérséklet 10-13°-os értékekkel. Hazánk többi részén á l
talában 1-én volt legmagasabb a hőmérséklet, kivéve az Al
föld középső részét, Miskolc és Nyíregyháza környékét, ahol 
23-24-e a maximum dátuma. Értéke a déli határvidék kivé
telével ali^ érte el a 10 -ot. sőt az északi hegyvidéken mind
össze 5-6 volt.

A legalacsonyabb hőmérsékletet a Dunántúlon többnyire 
íl-12-én. az Alfáidon 18-20-a között mérték, de néhány he
lyen 16-a körül állott be a minimum. A legerősebb lehűlés 
a legtöbb állomáson -10. -13 -ig terjedt. A Balaton környé
ke volt a legenyhébb: ott -6. -7° volt a minimum sízel szem
ben Csengeren -20.5 -ol is mértek 18-án.

A páranyomns havi középértéke országszerte 4 mm körül 
volt, és megfelelt az átlagnak. Kékestelőn azonban 3 
mm a középérték, A relatív légnedvesség havi közepe a nyu
gati határvidéken 77-80 5ü, az ország többi részén 80-85 A 
kévévé az északi hegyvidéket, ahol 85-90 % volt A havi kö
zépértékek a'hegyvidék kivételével néhány A-al az átlag a- 
latt maradtak

A felhőzet mennyisége az ország nagy részén átlagos 
volt, délkeleten nem érte el az átlagot. A legtöbb napsütést. 
84 órát Szentgottliárdon mérték, kb, 30 órával többet az át
lagnál: a legkevesebbet karcolon. 31 órát, ami 26 órával ke
vesebb, mint az átlag, Nyugaton 70-80 óra. keleten 50-70 óra 
északon csak 30-60 óra napsütést jegyeztek fal. Kékesiétől! 
48 óra napfény-hiány jelentkezett az átlaghoz képest. A hó
nap folyamán nyugaton 8-10. keleten 10-15, sőt Tan:»ion 21 
napon egyáltalán nem sütött ki a nap.

A csapadék mennyisége az Észak-Dunántúl kivételével 
felülmúlta az átlagot, sőt Buranya megye déli. Borsod-Abaúj 
Zemplén megye északi felén annak kétszeresét is. A hsvi 
összeg 5 mm-nél kevesebb volt Kőszeg környékén. A Du
nántúl északnyugati részén, a Balaton vonaláig pedig 25 mm- 
nél kisebb összegeket jegyeztek fel. Az ország középső ré
szén 25-50 Dm, a déli és északi halárvidéken 50 mm-nél 
több csapadék hullott. 100 mm-l is felülmúlta Kékestető, 
Galyatető és Kőzéprigóc (Somogy m.) csapadéka A legna
gyobb havi összeg 108 mm volt Ké.kestetőn: a 24 óra alatt 
lehullott maximális mennyiséget. 29 mm-l ugyanonnan jelen
tették 9-én. A legkisebb havi csapadékösszeg 4 mm volt 
Kőszegen. A csapadékos napok szám a északnyugaton és 
Eiudapest környékén 5-8, Baranyában 13-16. az ország egyéb 
vidékein 11-14. Kékestetőn 17 volt, 1 mm-nél több csapa
dék 5-10, Baranyában 11-16 napon hullott. Havas nap a sik- 
vidéken 4-8, hegyvidéken 10. vrgy ennél több. Kékeatetón 
16 fordult elő. A hónap végére többnyire eltűnt az összefüggő 
hótakaró.

Január hónap enyhe es az ország nagy részén csapadé
kos időjárása a mezőgadaságra kedvező volt.

H o m e r s é k I e t C° C s a p a d é k mm

Havi
közép

Eltérés 
a normá

listól

Absz.
max. Dátum Absz.

min. Dátum Havi
összeg

Eltérés 
a norma 

líslól
Napok
szám a

Havas
napok
száma

Ziva
tarral

Magyaróvár -0.2 -0,7 9.9 22. - 8.4 17. i i -27 5 4 .
Nagykanizsa 0.5 +0.5 11.8 1. -12.6 f i .  t 37 - 1 13 8 •
öucapest Met. in!. 0.1 +0.5 8.6 24. -  7.8 12. 47 + 10 8 5 , .
Szeged (Egyelem) 0.0 +0.5 10.1 1. -IZ 5 19. 33 + 5 14 8
Debrecen (Egyetem) -0.6 + 1.1 7.4 1. -13.0 20. 46 +14 13 7
Mskolc -1.2 + 1.1 5.4 24. -13.2 18. 43 +16 12 6
Kékeséül. -4.7 - 1.3 5.2 1. -14.4 18. 108 *71 17 16 •
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1959. február. Ez a hónap nagyobb részében hideg, utolsó 
hetében viszont enyhe, szinte tavaszias időjárást hozott. Emel
lett február igen száraz volt, a síkságokat alig borította hóta
karó. sőt az ország kiterjedt területein egyáltalán nem hullott 
mérhető mennyiségű csapadék.

Az egész februárra jellemző volt a január végén Közép
éé Nyuyat-Európa felett kialakult anticiklon uralma. Ennek köz
pontja időnként hazánk felett, máskor attól keletre, vagy nyu
gatra helyezkedett el. s  ennek megfelelően hol ia kontinens 
lüdegebb, hol melegebb tájairól kaptuk a levegőt. így a hónap
nak hőmérsékleti szempontból nem volt teljesep egységes jel
lege. Ellenben, ha frontótvonuhások történtek is, ezek csak 
fejletlenek voltak, s igy a szárazság az egész hónapra ki
terjedt.

A hó elején folytatódott január végének ködös, párás, 
aránylag nem hideg időjárása. Az anticiklon magja e napok
ban a Brit-szigetek fölött helyezkedett el, ezért északról hi
deg levegő áramlott be hazánkba, de csak elvétve okozott 
kiáebb havazásokat Az időjárás azonban igy lassan hidegebb
re fordult, és 6-án már a déli órákban sem érte el a hőmér
séklet az olvadáspontot, de a többnyire borult, ködös időjá
rás következtében az éjszakai lehűlés csuk mérsékelt ma
radt. Az alacsonyan elhelyezkedő felhő- és ködtakaró miatt 
erős inverzió alakult ki. így 11-én a Kékestetőn derült ég 
mellett 5.6 -ig emelkedett a hőmérséklet, mig a síkságon 
Gyöngyösön -1.0, Konpolton -2.5 volt u hőmérsékleti maxi
mum. és uz égbolt teljesen borult volt. Az anticiklon különö
sen 13-án erősödött meg. középpontjában, amely ekkor az 
Alpok vidékén volt, a légnyomás 787 mm fölé emelkedett. 
Ezzel egyidejűleg az idő kiderült, és az éjszakai lehűlés 
megerősödött. Hazánk legnagyobb részén 14-én észlelték a 
havi minimális hőmérsékletet. Február 16-ától kezdve azon
ban az anticiklon fokozatosan egyre nyugatabbra helyeződött 
át, az óceáni levegő pedig ezt Skandinávián ót megkerülve 
Közép-Európában is behatolt. Így már 18-án hajnalban el
jutott hazánkba is. és a hőmérséklet a déli órákban az ol
vadáspont. a következő napon pedig nyugaton 10 fölé emel- 
ksdett. A továbbiakban a maximum még nyugatabbra, a 
Vizcayai-öböl vidékére helyeződött át. és 21-én északnyu
gatról hideg sarkvidéki levegő nyomult be az országba. Ez 
volt a hónap egyetlen számottevő csapadékot előidéző front
betörése. különösen a Dunántúl északnyugati részein esett 
bőségesebben hó, havaseső. A havazás következtében né
hány centinéteros hótakaró is képződött, de ez hamarosan 
elolvadt. A hónap hátralevő részében a tengeri enyhe le
vegő beáramlása folytatódott, é s  24-étől a nappali felmele
gedés ismét elérte a 10 -ot. Február 26-án szubtrópusi le
vegő áramlott hazánkba, s a déli felmelegedés 27-én és 
28-án már sokhelyütt a 15 -ot is meghaladta.

A februári rendkívüli magas légnyomásról lapunk egy  
másik helyén emlékeztünk meg. A hőmérséklet havi közép

értéke az ország keleti részein -1, -2 fok között, a leg
keletibb részeken -2  alatt volt, mig a Tisza-Zagyva vo
nalától nyugatra 0, -1 , sőt a Balaton vidékén és attól dél
keletre 0 felett volt. Ezek az értékek az átlagoshoz ké
pest 0-1 -os hőlúányt tüntetnek fel. keleten azonban a hő
hiány meghaladja a -1 -ot is. mig a Délkelet-Dunántúlon 
és  a szomszédos alföldi területeken jelentéktelen hőtöbblet 
mutatkozott. A legnagyobb lehűlés általában 14-15-én je 
lentkezett, a legalacsonyabb hőmérsékletet a Bükk hegység
ben lévő Hármaskutról jelentették, ahol 13-án - 14.5 -os 
minimumot észleltek. A maximumot az egész országban az 
utolsó napokon, túlnyomóan 28-án figyelték meg, s az é- 
szaki és keleti részek kivételével meghaladta a 15°-ot. a 
legnagyobb felmelegedést, 17,3 -ot Mohácsról jelentették. 
Viszont Berettyóújfalun csak 9,0 volt a legmagasabb havi 
hőmérséklet,

A páranyomás havi középértóke 3.5 mm körül volt, s 
igy mintegy 0.5 mm-rel volt az átlagos alatt. Hasonlóképpen 
nem érték cl az átlagol a nedvességértékek sem, amelyek 
80 % körül voltak. A páranyomás, nedvesség alacsony ér
tékei részben csapadékhiány következményének tekinthe
tők.

Nem ilyen egyöntetű a felhőzet képe. de az ország na
gyobb részében mégis e hónap derültebb volt az átlagosnál. 
Viszont a tiszántúli részeken, a felhőzet a 6 tizeden felül 
volt, és az átlagértéket kb. 1 tizeddel múlta felül.

A napfénytarlam eloszlása párhuzamos a felhőzetével. 
Nyugaton mintegy 100. a keleti tájakon azonban csak 60- 
80 volt a napsütéses órák száma, igy ott 20 Sí körüli több
let, emitt viszont körülbelül ugyanakkora hiány jelentkezett. 
Feltűnően magas a napfényes órák szám a a Kékestetőn, 
amely az átlagosnak mintegy kétszeresét tette ki

E hónap csapadékviszonyai igen kedvezőtlenül alakul
lak. Az országnak a Duna vonalától keletre eső nagyobb 
felében sehol sem esett 6 mm-nél több csapadék, de a 
Dunántúl túlnyomó részén is csak 10 mm-en aluli össze
gek hullottak, s a legnagyobb havi mennyiség Balinka Me- 
csérpusztán is csak- 19 mm volt. A Tiszántúl nagyobb ré
szén nem érte el a havi csapadékmennyiség az 1 mm-t, 
nagy területen semmi csapadék nem esett. A lehullott csa
padék sehol sem érte el az átlag felét, sőt az ország ke
leti felében a tizedrészét sem.

A februári szárazság nem volt kedvező a mezőgaz
daságnak, bár a korábbi csapadékos hónapok következtében 
a talaj vízgazdálkodása nem alakult túlságosan kedvezőtle
nül sem. A hónap végének enyhesége siettette a növényzet 
tavaszi kibontakozását

H. F.

1959. FEBRUÁR

H ő m 6 r s i k 1 e t C° C s a p a d é k mm

Havi
közép

Eltérés 
a normá

listól

Absz.
ma*. Dátum Absz.

min. Dátum Havi
összeg

Eltérés 
a normá

listól

Napok
száma

Havas
napok
száma

Ziva
tarral

Magyaróvár 1 O 0
3 -0.3 15.0 28. -12.0 15. i i -21 3 3

Nugykmiizau -0 .7 -1.3 15.2 28. -13.5 14. . 8 -31 4 4

Budapest Met. Int. 0.5 -0.5 15.0 28. -  9.0 14. 3 -31 3 3

Szeged (Egyelem) 0.1 -0.7 15.0 1 2S. r  9.5 15. 2 -28 3 3

Debrecen (Egyetem) -2.2 -1.8 10.7 27. -11.8 5. 0.2 -3 3 1 1

Mskolc -1.4 -0.8 13.8 28. - 9.6 15. 0.2 -29 1

Kéke8tetó •2.9 .+ 0.0 10.8 28. -13.6 13. 4 -36 5 5
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Mit tegyünk a m egtalált
y  RÁDIÓSZONDÁVAL ?

A magyar meteorológiai szolgálat a szabadlégkör kutatás
ra - jelenleg - a Vaisáln-féle rádiószondát használja. A 
Vaisála-féle rádiószonda egyszeri alkalmazására szánt aeroló- 
giai műszer, melyet egy hidrogénnel töltött gumiballon segít
ségével bocsátanak fel a felsőbb légrétegek vizsgálatára. Ez 
a rádiószonda - hasonlóan a többi, de más rendszerű rádió
szondákhoz -  a levegő hőmérsékletéi, a relatív nedvesség
tartalmat és a légnyomást méri.

Tudjuk, hogy a rádiószonda-felszállást optikai teodoíiíos 
követéssel felhasználják a szél sebességének és irányának 
meghatározására is. Azonban bizonyos körülmények között 
ez a módszer elégtelen. A látástávolság. a felhőzet, a csa
padék. a napszak -  attól függően, hogy nappal, vagy éjszaka 
történt a műszer felbocsátása - mind-mind befolyásolja a 
követési magasságot. Ezért sok helyen az optikai teodolit he
lyett rádióteodolitot vagy rádiólokátort ill. radart (Rádió Detee- 
tion and Ranging) alkalmaznak. A közelmúltban mi is rátér
tünk a rádióteodolitos követésre.

Jóllehet a Váisála-féle rádiószondát csak egyszeri alkal
mazásra szánták, a gyakorlat azonban mégis mást mutat. 
Azt mutatja, hogy "szerencsés" esetben egy-egy rádiószonda 
többször is felszállhaL Éppen ezért az Intézet nagy súlyt he
lyez a rádiószondák visszaérkezésére.

Nézzük meg most közelebbről a lentebb elmondottakat a 
13928-as rádiószonda esetében.

A 13928-as rádiószonda n é g y sz e r  sz á llt fel. - Elő
ször 1958. I. 1-én O '̂-kor engedte fel az aerológiai szolgálat 
ő  volt a "B.U.É.K." szonda. És mintha csuk megérezte vol
na ennek a különös jelentőségéi, hogy ő lehetett az első az 
1958-ban felszállt szondák között, nagyon hamar visszaér
kezett és az újabb hitelesítés után már II. 3-án ismét repült 
Felszállt még III. 13-án és IV. 8-án is. Szinte -  azt lehet
ne mondani -  példát mutatott a takarékosság terén.

Mind a négyszer átlag 14000 m magasságot ért el. és 
összesen majdnem 300 km-t repült. A magasság viszonylag 
nem sok. Ez főleg a ballon minőségétől függ. - A ballonba) 
lévő hidrőgén az emelkedés közben kiterjed, és a nagy ma
gasságokban lévő kisebb nyomáson a ballon lúlfeszülés miatt 
elpukkan. A pukkanássá aztán meg is szűnik a rádiószon
da tudományos működése (Jelenleg már sokkul nagyobb ma
gasságokat érünk el a követésben, mert különlegesen prepa
rált ballonokat használunk)

Pukkanás után a műszer ejtőernyő segítségével leeresz
kedik a földre. A 13928-as rádiószondát a leesés után a kö
vetkező helyekről küldték vissza: Szolnok. Lászlófulva. Mono- 
ri erdő és Túra.

Figyelembe véve a fentieket -  láthatjuk - hogy egyálta
lán nem ment a tudományos marka rovására a "túlzott" ta
karékosság. Persze, túlzottnak csak akkor mondható a tska- 
ékosság. ka már káros. Erről azonban itt szó sem volt. 

Hogy ez ne fordulhasson elő. a visszaérkezett rádiószon
dákat gondosan át kell szűrni és minősíteni kell. -  A minő
sítés úgy történik, hogy a visszaérkezett rádiószondékat me

chanikusan és elektromosan átvizsgálják. Ha ezeken a szűrő
vizsgálatokon átesnek és jónak bizonyulnak, akkor újabb hi
telesítés után ismét "a felsőbb légrétegekbe léphetnek". Ha 
nem bizonyulnak jónak selejtnek minősülnek, de még így is 
felhasználhatók az egyes alkatrészek.

Gazdasági téren a visszaérkezett rádiószondák igen je 
lentős megtakarítást eredményeznek az Intézet költségveté
sében. (Konkrét példánk esetében ez több ezer forintot je 
lent. Ez 3 új műszer ára.) -  Az eddigi tapasztalat azt mu
tatja. hogy a rádiészondák ne(m a leesés pillanatában (!)  
szenvedték a legnagyobb sérüléseket hanem u gondatlan 
csomagolások miatt a szállítás alatt. - Ezt felismerve, az 
Intézet 1959. III. 1-től újra bevezette azt a módszert, hogy 
ládákat küld a megtalált radiószondákért

Eddig láthattuk, hogy a nagy magasságokba felszállt rá
diószondák a különböző széljárások miatt viszonylag nagy 
távolságokra sodródnak el, míg végül a ballon pukkanása 
után ejtőernyő segítségével ereszkednek a földre.

Nem beszéltünk azonban arról, hogyan jutnak vissza a 
rádiószondák az intézetbe.

Ez látszólag nagyon egyszerű kérdés. Hiszen nem kell 
hozzá semmi egyéb, mint a becsületes megtaláló, a posta 
és természetesen még valami. . . Ez a valami pedig a ju
talom Erről az Országos Meteorológiai Intézet gondoskodik.

A műszer működéséről szóló véleményt a felszállási 
nuplóbun nyomon lehet követni. "Első alkalommal kitünően, 
második és harmadik alkalommal jól működött, míg a ne
gyedik alkalommal a szonda már gyenge hungeróvel adott’. 
Ami nem is csoda az 5-szöri hitelesítést és a 4-szeri fel 
szállást tekintve. - Ezeket megfontolva az utolsó v issza
érkezése után selejtnek lett minősítve a rádiócső miatt.

-1-
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JUTALOM
Ilonba fel ezt a borítékot és 
olvawft el a benne lévő l«*ve!cf

li J

Felbocsátáskor a rádiószondákat különböző papírokkal 
látják el. Ezek a_papírok egy borítékba kerülnek. (1. ábra.)

Ezt a borítékot ügy erősítik rá a rádiószondákra, hogy 
három oldalról is olvasható legyen a nyomtatott szöveg.

Mit talál a borítékban a megtaláló?
Két levelet.
Az egyik a megtalálónak szól, melyben utasításokat kap 

a további teendőkre. (2. ábra.)

A M E G T A L Á L Ó N A K .

Ezt a műszert az Országos Meteorológiai intézet bocsátotta 
fel Budapesten a felsőbb légrétegek tanulmányozására. A mű
szer állami tulajdon, a megtaláló számára értéktelen, eltulaj
donítását a törvény szigorúan bünteti. A megtalálót arra kér
jük, hogy a műszerről a fehér dobozt a villás csatlakozóval 
együtt szerelje le és mivel a doboz egészségre és ruházat
ra ártalmas maró hatású anyagot (kénsavat) tartalmaz, lehe
tőleg a helyszínen ássa el. Magát a Műszert a hozzátartozó 
ejtőernyővel együtt száraz helyen őrizze meg. A mellékelt 
levelezőlapot jól olvasható írással töltse ki és bélyeg nélkül 
adja postára. Az értesítés alapján az Intézet a műszerért 
üres dobozt küld, amelybe kérjük majd a műszert behelyez
ni és az Intézet címére visszaküldeni.
A műszer beérkezte után a megtaláló címére 20 Forint ju
talmat fizet ki

az Országos Meteorológiai Intézet.

A másik az Intézetnek szól. melyben a megtaláló közli a 
pontos cimét. (3. ábra.)

4  megtaláló tölti ki! Póstára adandó

É R T É S  í  T É S
a . . .számú magaslégkörkutató műszer megta

lálásáról. (Felbocsátva: . ' f év. f.nap)

Megtalálás helye: . .............................................

Megtalálás ideje: . év. . . / .  . . .  hó . f . .nap. óra
Esetleges megjegyzések a megtalálás körülményeiről:...........

Kelt: . . . . .-n. 1958. év. . / .  . hó. r.nap.
Megtaláló neve:. T 9 # Ő C S I K  . I S T V Á N .......................

Postai cime: . ' f  .
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Milliói a uiogtaláió ez utóbbit feladta az Intézet címére, 
az Intézet az értesítés alapján a műszerért ládát küld. A 
ládában a megtaláló egy nyúljál talál, melyet qívashatéan 
töltsön ki és a műszerrel együtt helyezze el a iádéba, majd
adja postára. (4. ábra,)
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20. Ft. azaz Húsz forintról, inolv összeget

1 'Xú 0 5?
a w) j  számú műszer megtaláláséért

járó jutaloiniiij fejében a Meteorológiai Intézettül a mai 

napon felvettem.
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A jutalmat csak a műszer és a nyugta beérkezése elle
nében tudjuk kifizetni.

Kérjük a megtalálókat, hogy az ’’Utasitás" szerint jár
janak el a szondák visszaküldésénél. Várjuk meg a láda 
megérkezését, és ne küldjük addig vissza a rádiószondát, 
mint már előfordult, mert az könnyen megsérülhet.

Ha a megtaláló u.n. pelengadót talál, akkor is hasonló 
a helyzet. Ezt a rádióteodolitos magassági szélm éréséhez 
használják iré::yntérő adóként. A jövőben (1060) ilyen adó
kat használ majd a magyar meteorológiai szolgálat az " A-22 
III.-as” típusú rádiószondákhoz.

Ha külföldön felbocsájtott rádiószondát talál valaki, azért 
is kifizeti az Intézet a jutalmat a beküldés után.

Kérjük észlelőinket, hogy segítsék az Intézet ilyen irá
nyú munkáját is. Legyenek mindenkor készek a megtalálók
nak segíteni a papírok kitöltésében és tájékoztassák ókét a 
magaslégköri kutatás fontosságáról.

Váradi Ferenc
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Állomások látogatása során«....

tapasztaltam egy nagyon szép, festői környezetben fel
állított égliajlatkuíató állomáson, hogy a szivófonaí vastag 
volt a rárakódott portól és egyéb szennyező anyagoktól 
Kérdésemre az észlelő elmondotta, hogy az aspirétor már 
hat hónapja elromlott, és akkor nyomban átalakította az 
állomási hőmérőjét szivófonntossá. Eddig helyesen is járt el 
az észlelő, a hibát ott követte el, hogy nem irta a kiimaiv 
aljára a jegyzetrovatba, hogy "az aspirátor 1956.IX.11-én a 
7 órai észleléskor elromlott ettől kezdve szivófonatoas" így 
történhetett meg, hogy az Intézetben aspirációs táblázatból 
számolták a nedvesség adatait melyek nem egyeztek a 
környező állomásokéval A másik hibát azzal követte el az 
észlelő, hogy a szivófonatoi nem cserélte ki egy hónap el
tette után (de még öt hónap múlva sem !).

Ezek miatt azután a nedvesség adatait utólagosan javí
tani kell, ami hosszú fáradságos és költséges munka, mind
ezt elkerülhettük volna, ha tisztában vagyunk a feladattal

Tanulttág- 1. Ha az aspirátor elromlik, a kiimaiv alján a 
jegyzet rovatba Írjuk be a szivófonatosra való 
átállás időpontját de Írjuk be azt is, hogy mi
kortól végezzük a méréseket ismét aspiráíorraL

2, A szivófonatot (de a muszlint is) legalább ha
vonta egyszer cseréljük ki (mindig észlelés 
után), aminek megtörténtét szintén írjuk be a 
Jegyzeírovatba.

„„ Az ország egyik legrégebben működő megfSgyétőheíyén 
jártam, ahol szinte hagyományai vannak a meteorológia; észle
léseknek. Egészen az utóbbi időkig minden a legnagyobb rend
ben történt - két éve azonban az észlelőnk több évtizedes ki
váló munkássága után elhányt. Azóta gyakran fel kellett keres
nünk ezt az állomási, mert igen sok probléma merült fel hol 
az észlelő személyével, de még több a munkájával kapcsolat
ban. Az adatok minősége egyre romlott az illető elhanyagolta 
a műszerek kezelését s azok pontos leolvasására sem fordított 
kellő gondot Érthetetlen ok miatt nem helyezte üzembe a 
Hellmnnn-féle caapadékirót a fagyos időszak elmúltával, és 
nem üzemeltette a hőmérséklet- és nedvessógiró-műszereket 
Sem. A müszerkertben a gyomok magassága elérte az egy 
métert is. Különös, de amióta ez az észlelő végzi a megfi- 
gyfílé3eket - egyre gyakoribb a postán feladott jelentések el- 
kailódása, napirenden van a késés, holott azelőtt ez nem szo
kott előfordulni Az észlelő a segítségére kész munkaerőket 
sem fogadta szívesen, sől magatartásával elriasztotta mindket
tőjüket. holott minden állomáson kel! helyettes észlelőnek len
nie, aki az állomás vezetőjének egyéb irányú elfoglaltsága, vagy 
akadályoztatása esetén is helytáll, így nem terhes elfoglaltság 
az ósdielés. és az adatok közlésében sesi történik fennakadá*,- 
A leírt példa következtében fenti észlelőnk magára maradt az 
állomás problémáival és többszöri figyelmeztetés, Ígérgetés el
lenére sem javult a munkája, holott Idézetünk számára igen 
fontosak a megbízható, pontos adatok nemcsak a feldolgozá
sok, hanem a nemzetközi adatszolgáltatások tekintetében is,

A felsorolt hibákat hosszú nevelőmunka után sem sikerült 
kiküszöbölnünk, ezért ezt az ésdelőt le kellett váltanunk,

Csömör Mihály

Igen jó állomásunk«..

.'..Szolnokon, a Posta egy intézményénél működött szinop
tikus állomás. A közelmúltban azonban nemzetközi határozat 
értelmében hivatásos állomássá kellett átszerveznünk Szolnokok 
ami ez év május 15-én meg is történt Sajnos azonban. a helyi 
körülmények nem tették lehetővé a z l hogy e hivatásos állo

mást a korábbi helyén működtessük, ugyanis a Szolnokra he
lyezet. Bán Mihály oki meteorológus részére lakás biztosítása 
itt asm volt lehetséges, - ezért a Szolnok Alcsúszigeti Állami 
Gazdaság Üzemegységében indult meg a munka, áltól hely bő
ven áll rendelkezésünkre. Ezzel párhuzamoson a Posta terüle
tén lévő szinoptikus állomás munkáját le kellett állítanunk.

Ebből az alkalomból őszinte köszönetünket fejezzük ki Ko
vács Zupád mérnöknek és munkatársainak, akik a Postaállomá
son egyéb, igen nagy elfoglaltságot igénylő munkájuk közepette 
is példaadóan, mintaszerűen végezték részünkre mind az ég
hajlati, mind pedig a szinoptikus megfigyeléseket, Kovács kar- 
társ igen sokat fáradozott a műszerek karbantartásén. 6 V-os 
világítást szerelt fel a hőmérőitézban. világítást készített a szél 
zászlóhoz, szellemes kiakasztót alkalmazott a hőmérőhéz ajta
jához, - és ki győzné felsorolni mindazt az aprólékost körül - 
tekintő gondos munkál amellyel jobbá, szebbé tette az állomás 
felszereléséi s egyben működését is? E feladatának szeretet# 
tapasztaltuk abból a néhány szavából is, amikor kifejtette a 
helyszínen járt munkatársunknak, hogy annak ellenére is szí
vesen. lelkesedéssel végzik a meteorológiai megfigyelésekéi 
hogy saját hivatali munkájuk erősen megnövekedett az utóbbi 
időben, "mert átéreztük az állomás fontosságát." Addig a pil
lanatig, amíg a hivatásos állomásunk megindult - helytálltak 
munkájukkal és soha nem merült fel a legkisebb kifogás, amíg 
észlelőink táborához tartozott

Ezúton is tudomására hozzuk Kovács Árpád mérnöknek 
azl hogy igen sajnáljuk, amiért a helyi körülmények, ÜL adott
ságok hiánya eg'-áini kényszerültünk becsületes, sző$ -
ízc-ü «sonkájától reméljük, lesz még alkalmunk az egyiiijpú- 
k .lésre, és köszönjük szíves ajánlatát, hogy bármikor kóaz- 
s ;gel kisegíti intézetünkéi ba erre sor kerül Melegen biisw- 
zank Kovács kanárstóí. remélve, hogy példája ry o r  *•< száJjK)« 
állomás munkájúi mggj/jvitbatjuk.

Mezősi Miklósné

HÍREK

Észlelő változásoki

Bp,Kőbányai Vízmű 
BpÁíaglódi út 
Bp.Szőlészet 
Felsődobos 
Mocsolyástelep 
NégrádverŐce 
Somogy sz estimre 
Ujlisza-Gátőrház

Hortobágyon az ég had átkutató állomáson új észlelőnk Várad'

Zemnl|fenagárdon a Földművelésügyi Minisztérium kár é té r t  
éghajlatkutató állomást szerveztünk. Reméljük, hogy az Új 
állomás jelentéseivel iiagy mértékben hozzájárul hazánk 
éghajlati feltárásához. Az észleléseket Eördögk László ag- 
ronómus vezeti.

Orosházán Wéber Antal ny. tanár több mint húsz éven ke
resztül vezette a meteorológiai megfigyeléseket Betegsége 
miatt e munkáját folytatni nem tudja. Eddigi becsületes és 
kiváló észleléseiért Intézetünk ezúton is kifejezi köszönetét 
Az észleléseket Nagy Sámuel a mezőgazdasági technikum 
ig. helyettese folytatja.

Új Munkatársainknak az általuk önzetlenül váll alt meteoro
lógiai megfigyelésekhez kívánunk sok sikert!

Hálózati Oaatöky

Kohut Béla telep vez.
Dohány Pál hiv.segéd 
Fehér László laboráns 
Kaszner 'József
Szabó Erzsébet erdészeti adjfc 
Béres ányi Amália a dm.
Hollósi Ferenc 
i&Dózsa Gyula gátőr



NEHÁNY TUDNIVALÓ A
METEOROLÓGIAI INTÉZET

ilá k d a á tí jeéesU dóM ík!.
A meteorológusokhoz sokszor intéznek az emberek 

olyan kérdéseket, amelyekből kitűnik, hogy az illetők1 ke
veset tudnak a Meteorológiai Intézet munkájáról, és néha 
félre is értik azt. Az Intézet észlelői is gyakran kerülnek 
abba a helyzetbe, hogy felélniük keM az ilyen kérdésekre» 
és fel kell világositaniok a tévedésben lévőket. Ez sokszor 
nem is könnyű feladat. Éppen ezért a Légkör hasábjain időn
ként útmutatást adunk a helyes válaszoláshoz.

Ezúttal Intézetünk beérkező postájából ragadunk ki né
hány felvetődő kérdést.

1/ Mit jelent az. hogy "előzetes” előrejelzés?
A négy nagy országos napilap közül, amelyeket hazánk 

minden részében sokan olvasnak, h á ro m  reggel jelenik 
meg. a negyed ik  pedig a délelőtti órákban kerül a főváros 
utcáira. Amikor ezt a negyedik lapot kinyomtatják, akkor a 
Meteorológiai Intézetben még csak készülőiéiben vannak azok 
az időjárási térképek, amelyekből a másnap estig szóló 
előrejelzést /"prognózist” / kidolgozzuk. De nagy' vonásokban 
már sejteni lehet, hogy mi lesz az előrejelzés lényege. Hogy 
ez az újsúg se jelenjék meg előrejelzés nélkül, a szerkesz
tőség arra kérte fel a Meteorológiai Intézetet, legalább egy 
előzetes tájékoztatást bocsássanak a szerkesztőség rendelke
zésére. Az Intézet megértéssel fogadta ezt a kívánságot, 
de közölte, hogy az előzetes tájékoztatást csak olyan alak
ban szabad közölni, amelyből félreérthetetlenül kitűnik, hogy 
csupán előzetes tájékoztatásról van szó. így keletkezett ez 
a bevezető szöveg: "A Meteorológiai Intézet előzetes előre
jelzése”.

Persze vannak az olvasók között, akik mindezt nem 
tudják. így például egyik levélben azt Írták nekünk, hogy az 
előzetes szó "felesleges”, mert egy előrejelzés csakis előle 
szólhat, nem pedig visszafelé, a múltra. A levélíró nem gon
dolt arra. hogy az előrejelzésnek lehet egy menetközben ki
adott, előzetes alakja, é s  van egy részletesebb, végleges 
szövege. Ha ezt megértetjük vele. akkor nem fogja az ’’elő
zetes” szót feleslegesnek képzelni.

21 Miért ad az Intézet Budapest számára külön részle
tes helyi előrejelzést, az ország többi vidékei számára pe
dig csak egy általános prognózist?

Egy nagy közlekedési szaklap olvasói következő alak
ban tették fel ezt a kérdést: Miért van az. hogy az időjárás
jelentés legtöbbször csak Budapest vonatkozásában konkrét, 
az  o rsz á g  m ás r é s z e iv e l  k a p c so la tb a n  ped ig  c sak  
a “néhány helyen" kifejezés szerepel?

várhatók ezek a jelenségek. Az Intézet ilyen esetben a 
következő kifejezéseket használja:

1/ sokhe lyen  /jelentése: a területnek 75-100 %-ánl,
21 tö b h h e ly en  /jelentése: a területnek 25-75 %-ánl,
31 e g y e s  h e ly ek en , n éh á n y  h e lyen  /jelentése: a 

területnek legfeljebb 25 %-ánl.

Ügy látszik, a levélírók az 1/, 2/ és 3 /alatti kifejezések 
közül csak a harmadikat jegyezték meg maguknak, az 
első kettőt elfelejtették. Ennek is megvan a maga könnyen 
érthető oka. E levelet az idei tavasz folyamán írták, amikor 
hónapokon át száraz jeMegű volt az idő. Ebben az időszak
ban a "néhány helyen eső” kifejezés persze sokkal gyak
rabban szerepelt a prognózisokban, mint a kiterjedtebb eső
zést bejelentő többi kifejezések.

A N agy-B udapest s z á m á ra  készü lő  helyi e lő re 
je lz é s e k  természetesen konkrétebbek, viszont egy szűkén 
körülirt területre szólnak. Intézetünk egy hasonló helyi előre
jelzést indított meg ezév május 23-án, egy másik fontos 
terület: a Balaton-vidék számára.

3/Hány prognózis készül egy nap alatt a Meteorológiai 
Intézetben?

Aki rendszeresen hallgatja a rádiót, az jól tudja, hogy 
napközben több ízben mondanak be újabb és újabb prognó
zisokat. így pl. reggel még csak olyan előrejelzést hallunk, 
amely aznap estig szól; de 14 órakor már bemondják a más
nap estig terjedő, tehát sokkal többet felölelő prognózist. 
Jogos tehát a kérdés, hogy a Központi Előrejelző Osztály 
hány prognózist dolgoz ki egy nap alatt.

A válaszban először azt kell kiemelnünk, hogy az 
Intézet nemcsak olyan k ö tö tt s z ö v e g ű  előrejelzéseket 
készít, amilyeneket a rádióban és  az újságokban rendsze
resen közzétesznek. A nagyobb gyárak, üzemek, kórházak, 
sportszervezetek telefonon hívják fel az Intézetet, és a 
maguk különleges időjárási kérdéseire kérnek útbaigazítást 
és tanácsot. Úgyszólván minden egyes ilyen telefonhívás 
másféle választ kíván, amely egy -  egy külön prognózist is 
tartalmaz. Ilyen hívások óránként is nagy számban fordul
nak elő és ezeket nem vehetjük figyelembe, ha a naponta 
kiadott előrejelzéseket megszámláljuk.

A kötött szövegű, nagyobb nyilvánossúgnak szóló előre
jelzésekről a túloldalon lévő táblázat ad tájékoztatást.

A feltett kérdés helyes megértéséhez a következőket 
kell szem előtt tartanunk.

Az Intézet ezidőszerint kétféle előrejelzést ad ki: 
a / Az egész ország időjárására, b / Nagy-Budapest terü
letére.

Az o r s z á g o s  előrejelzésekben figyelemmel vagyunk 
arra, hogy az időjárás igen gyakran eltérő az egyes ország
részekben. Ilyen esetekben mindig szerepelnek az előre
jelzésekben közelebbi földrajzi megjelölések /Dunántúl, 
Tiszántúl. Duna-Tisza köze. északi területek stb./. Vannak 
azonban olyan jelenségek is, amelyek nem egy egész ország
részben (épnek fel, hanem / mint pl. az esőknek az egyik 
fajtája, a záporjellegű, futéeső/ s*ak elszórtan. Ilyen esetben 
csak azt (ehet megadni, hogy a terület mekkora részén

Ez a táblázat 20 kötött szövegű prognózist tartalmaz. 
Természetes azonban, hogy a felsorolt előrejelzések közt 
vannak olyanok, amelyek néha teljesen megegyeznek egy
mással /pl. az Intézet 21 órakor megismétli.a 17 óra 30 
perckor már kiadott budapesti előrejelzést/ vagy pedig csak 
abban különböznek egymástól, hogy az időközben már be
következett jelenségek elmaradnak /pl. a 17 óra 30 perces 
bemondásban még szó van arról, hogy este hány fok lesz, 
de a 21 órai bemondásban ezt persze már elhagyják/.

A táblázat nem foglalja magában a légiforgalomnak és 
a vitorlázó repülőknek adott különleges előrejelzéseket, ame
lyek az Intézet előrejelző munkájának egyik igen fontos cso
portút alkotják. Ezeket az előrejelzéseket a Ferihegyen mű
ködő különleges Előrejelzési Osztály készíti.
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Hány órakor? Milyen területre 
érvényes?

Mennyi időre 
szói ?

Milyen szerv 
részére?

5 Országos Aznap estig Rádió

5 Országos útügyi előre
jelzés

Aznap estig la  téli félév
ben/ Közlekedésrendészet

8 Nagy-Budapest Aznap estig A 18-18-20 telefonszámon 
hívható magnetofonos bemon
dás

9

\

Balaton-vidék Aznap estig 
/ május-szeptember közt 
Siófokról/

Folyamrendé8zeti Kapitányság

9 Nagy-Budapest Aznap estig Rádió

10.30 Országos Másnap estig, előzetes Sajtónak

11,30
t

Nagy-Budapest és a 
Balaton Aznap estig Rádió

11,45 Nagy-Budapest Aznap estétől másnap 
estig /előzetes, csak 
szombaton/

Magyar Hirdető Váll. villany
újságja a Népköztársaság-út 
és Lenin-kőrút sarkán

13 O szágos Másnap estig 
/de ezenkívül legtöbb 
napon még külön "távo
labbi kilátások” követ
keznek utána/

Rádió
Távbeszélő Tudakozó, 
Vízrajzi Szolgálat

13 Balaton Aznap estig vagy más
nap reggelig /lehetőség 
szerint/

Rádió

13.30 Nagy-Budapest Másnap délig orvosi 
célra

ütsz. Balneológiái Kutató
intézet

13,30 Nagy-Budapest Másnap reggelig Magnetofonos szolgálat

"14 Országos Másnap estig 
/országos villamos
energiahálózat részére/

Országos Villamos Teher
elosztó

16 Balaton Másnap délig vagy 
estig Rádió

17,30 Nagy-Budapest Másnap délig Magnetofonos szolgálat

18 Országos Másnap reggeltől más
nap estig

Magyar Távirati Iroda

18,30 #> Országos Másnap ősiig
/és legtöbbször még
"távolabbi kilátások”

Rádió

21 Országos Másnap estig
lé s  legtöbbször még
"távolabbi kilátások” /

Rádió
Távbeszélő Tudakozó

21 Nagy-Budapest Másnap délig Magnetofonos szolgálat

NÉHÁNY SZÓ A MŰSZERNYILVÁNTARÁSRÓL

Külső munkatársaink előtt talán nem ismeretes, hogy a 
Meteorológiai Intézet a hálózatban lévő műszereket nyilván
tartja. Igen megkönnyítené a munkánkat az. hogyha a kikül
dött műszerekről az aláirt nyugtát postafordultával visszajuttat
nák. (amelyhez külön borítékot is mellékelünk), a használt, 
ül. törött műszereket pedig az újnak csomagolóeszközeiben 
visszaküldenek. Ez egyrészt azért szükséges, hogy a vissza
érkező műszereket leírjuk az észlelő leltárából, másrészt pe
dig azért, meri a csomagolóeszközökre is szükségünk van. 
A csomag feladásával és kiváltásával kapcsolatos költségeket 
az Intézet természetesen mindenkor megtéríti, csak a kifize
tést igazoló szelvényt kell a Hálózati Osztályra beküldenie 

Felkérjük Munkatársainkat arra, hogy ha az állomáson va
lamelyik műszer eltörik, vagy elromlik, akkor azt levelezőfe-

dr. Aujeszky László

pon közvetlenül a Hálózaü Osztálynak jelentsék be, és n e 
a hav i je le n té s e n  közö ljék , mint ahogy azt sokan teszik. 
Ha egyenesen a Hálózati Osztályhoz érkezik a műszerigény- 
lés, a hiány pótlása sokkal gyorsabban történik. A Hálózati 
Osztály a müszerigénylést egy-két nap alatt elintézi, a nyug
tán feltüntetjük a kiutalás napját, amely egyúttal a csomago- 
lóba történő leadás napja is. Arra kérjük Munkatársainkat, 
hogy a nyugtákat a rendeltetési helyére érkezés napján, 
dátum ozva Írják alá. A csomagok kiutalásától számított 8-iO 
napon belül a címzetthez meg keli érkeznie.

Végül pedig arra kérjük Munkatársainkat, hogy ai. év 
végén kiküldendő leltár-űrlapot mindig pontosan (.műszer szá
ma. típusa, a csapadékifiérő faitájai alumínium, vagy tömitett 
stb.) szíveskedjenek Visszajuttatni, lehetőleg postafordultával.

Rajnoha János



A világ meteorológiai szolgálatainak kiküldöttei ez év 
áprilisában tartották négyévenkénti szokásos tanácskozásukat 
Genfben. E kongresszusokon foglalják össze a Világszervezet 
rnüködésének az elmúlt négy évben elért eredményeit, szab
ják meg a következő évek szervezési és tudományos prog
ramjának főbb vonalait, és végzik el a szükséges szabály
alkotó és módosító munkát. Az idei kongresszus is e tevé
kenység jegyében zajlott le. és átfogó képet adott a meteo
rológiának az utóbbi években elért hatalmas fejlődéséről, 
amely különösen szervezési vonalon jelentős. A Világszerve
zetnek ma már 77 önálló állam és 23 territórium alkotja a 
tagságát, úgyhogy alig van a világnak olyan területe amelyet 
át ne szőnének a meteorológiai állomáshálózatok. E tény 
mellett azután kiáltó ellentétet mutat az; hogy a nyugatiak po- 
litikai szempontjai és az azok keresztülvitelére rendelt szava
zógépezet miatt a Kínai Népköztársaság és a Német Demok
ratikus Köztársaság még ma sem tagja a Világszervezetnek, 
mint ahogy a kongresszus munkája során egyéb vonatkozá
sokban is ismételten fel-felmeriiltek a tudomány és előreha
ladás rováséra a helytelen politikai szempontok.

A kongresszus munkájának érdemi része három bizott
ságban folyt az u.n. technikai, a jogi és az adminisztratív 
és pénzügyi bizottságban, A szakmai, meteorológiai részt a 
technikai bizottság tárgyalta, és miután a jelen keretekben 
részletes ismertetésre nincs módunk, csak röviden utalunk 
azokra a főbb területekre, amelyeken a Meteorológiai Világ- 
szervezet az elkövetkező 4 évben fokozott munkát szándé
kozik kifejteni.

Mindenekelőtt- miután számos tagállam bejelentette azt 
a szándékát, hogy a Nemzetközi Geofizikai Év folyamán 
végzett megfigyeléseket 1959-ben is folytatni fogja, és mivel 
az adatok 1959. évi begyűjtése és publikálása igen értékes 
anyagot ad a meteorológiai kutatás számára, a kongresszus 
felkérte a tagállamokat, hogy az 1959. évben is folytassák az 
aerológial. ózon és sugárzásháztartási méréseket, illetve az 
adatközlést a genfi központba. Felkérték a tagállamokat, hogy 
a lehető leggyorsabban fogjanak hozzá a NGÉ folyamán 
gyűjtött jelentékeny mennyiségű meteorológiai adat feldolgozá
sához: az egyes szolgálatok ilyenirányú kutatómunkájának 
koordinálását a MVSZ főtitkára végzi. Intézményéaep meg
könnyítik a meteorológiai kutatók számára a szükséges adat
anyag beszerzését Határozatokat hoztak még a következő 
szakterületeken: vizenergiaforrások felhasználásának meteoro
lógiai vonatkozásai és ezzel kapcsolatban á meteorológiai és 
hidrológia határterületeinek tisztázása, a NGÉ időszakáról 
szinoptikus világtérképek és aerológiai keresztmetszetek ké
szítése, mesterséges bolygókról nyert meteorológiai adatok 
feldolgozása a kutatás és a gyakorlati előrejelzés szempont
jából, nemzetközi ózonkutatás, trópusi meteorológiai kutató
intézetek létrehozása, aszályos területek tudományos kutatása 
és fejlesztése, nemzeti és regionális klimatérkópek készítésé
nek nemzetközi összehangolása, az atomenergia békés fel- 
használásának meteorológiai vonatkozásai, speciális alapok
ból létesítendő állomáshálózatok létrehozása különösen a déli 
félgömb és a trópusok vidékén, a meteorológiai jelentések 
nemzetközi cseréjében használt egységek rendezése, a Világ
szervezet szakmai programjának irányelvei a harmadik 
pénzügyi időszakban, a Világszervezet Technikai Szabályza
tának revíziója és még sok más kisebb jelentőségű kérdés.

A jogi bizottság a Világszervezet két legjelentősebb 
szabályzatában, az Alapokmányban és az Általános Sza — 
bályzatban végzett módosításokat legjelentősebb a kéthar
mados szavazattöbbséget igénylő kérdések megállapítása, 
a Vógrehajtóbizottság szervezetének módosítása, és az 
Általános Szabályzat átdolgozása.

A pénzügyi bizottság sok más egyében kívül elkészí
tette a Világszervezetnek a következő pénzügyi periódusra 
szóló költségvetését, és revideálta az egyes államok által 
fizetendő hozzájárulások skáláját, A költségvetés jóval maga
sabb, mint az eddigiek, amit a Szervezet kiterjedt feladat
köre és fokozott tevékenysége indokol

Kleszky István

hőmérséklet
magassággal 
való növekedése «

A troposzféra, a légkör alsó rétege, mely a mi földraj
zi szélességünkön kb. 10 km vastagságú, nagymértékben a 
földfelszín befolyása alatt áll. Onnan kapja hőmérsékletét, 
nedvességtartalmát, szennyeződését. így a talajjal érintkező 
légrétegek a legmelegebbek, felfelé fokozatosan csökken a 
hőmérséklet, kb 0.5-Q.6 C°-ot száz méterenként.

Megvizsgálva a áleteoroiógiai megfigyelő állomások hő- 
mérsékleti adatait derült, szélcsendes éjjelek után, főleg té
len, tapasztalhatjuk, hogy' egy magasabban fekvő állomás hő- 
mérsékleti értékei magosabbak, mint egy mélyebb területen 
fekvő állomásé. Tehát a szabályos hőmérsékleti rátegezettség- 
től ekérő jelenséget észlelünk. Ezt az ellentétes hőmérsékleti 
eloszlást, amikor bizonyos légrétegen belül a hőmérséklet a 
magassággá emelkedik, nevezzük inverziónak, bőfordulatnak.

Az inverzió gyakori jelenség. Éjjel és hajnalban szabály
szerű. Ekkor lehűl a talajfelszín, kisugárzásával lehűti a fe
lette lévő légrétegeket. így a hőmérséklet a talajjal érintke
ző légrétegben a legalacsonyabb, felfelé a hűtőhatás csökken, 
a hőmérséklet emelkedik. Az inverzió erős kisugárzás ese
tén 100-200 m magasságig terjed. Télen gyakori a nappali 
hőmérsékleti inverzió jelensége is. Más évszakban az erő
sebb besugárzás hatására a talaj felmelegszik, éé a kelet
kező felszáll! légmozgás, az élénkülő szél átkeveri a leve
gőt, és már délelőtt feloldja a hajnali inverziót. Az inverzió 
zéfóréteget képez a felmelegedés által keletkezeti felszálló
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légáramlatok számára, alatta magas a légnedvesség, felgyű
lik a szennyezettség, és köd. réteges felhőzet keletkezik e 
kisugárzás okozta erős lehűlés és kicsapódás következté
ben. A magasabban fekvő területek legtöbbször kiemelked
nek az inverzióból, besugárzásuk zavartalan. Jegyes vidé
ken télen napokig fennállhat az inverzión időjárási helyzet: 
a mélyebb területeken, a szomszédos völgyekben az inver
zió alaií hideg, borús, ködös idő van. a magosabb hegyen 
az időjárás derült, a besugárzás zavartalan A magaslati ü- 
dülőhelyek emiatt is alkalmasak a iái üdülésre.

Különösen erős inverzió volt Budapesten 1914 február 
7-én du 2^-kor. A Meteorológiai Intézetben - 6.8 C°-ot. 
ugyanakkor a Jánoshegyen +3,5 C -ot mértek. A két meg
figyelőhely magasságkülönbsége 400 m (Meteorológiai Inté
zet 120 m. János hegy 520 m).

kent. Az .a ábrán a magaslégköri felszállás eredményét lát
juk du l^-kor. A hőmérsékleti görbe 10 C°-ot meghaladó hő
mérsékletemelkedést mutat a talaj felett 500-1000 m magas
ságban. Ebből a példából láthatjuk az inverzió itatását az idő
járásra, és befolyását az egyes időjárási elemekre, a hőmér
sékletre. légnedvességre, stb. . .

Inverzió képződhet olvadó jég vagy hótakaró hatására is. 
Az ezek által okozott hőelvonás lehűti a velük érintkező lég
rétegeket, igy á talaj felé a hőmérséklet csökken. Képződé
sét elősegítik a homorú térszíni formák. Ennek következtében 
völgyekben gyakori jelenség a lefolyó és felhalmozódó hi
deg levegő Itatására. Keletkezik inverzió az anticiklonokban,

A meteorológia, mint minden természettudomány, megfi
gyeléseken és méréseken alapul. Különös jellemzője az. hogy 
igen kiterjedt hálózatban, folyamatosan, rendkívül nagyszámú 
mérést igényel. A rendszeres megfigyeléseket az állandó 
ószlelőhálózatok végzik, a speciális megfigyeléseket pedig 
különféle kutatócsoportok és expedíciók.

A mérések műszereket, a műszerek pedig karbantartást 
és hitelesítési igényelnek. Intézetünk rohamos felődésévei ná
lunk is szükségessé vált egy olyan osztály életreliivása, a- 
mely műszaki részről biztosítani tudja a rendszeres és spe
ciális mérések zvartalan menetét. így született meg 1957. 
jan. l-én  a Műszaki Osztály. Ez magában foglalja a régebbi 
műhelyt, és az újonnan létrehozott laboratóriumot. Az ifjú

1957 január 10-én kifejezett, egész napos inverzió állt 
fen-> Budapest Meteorológiai Intézet (120 m) és Budapest
v iifiagda (473 m) között.
Hőmérsékleti adatok C°: 7h du 2̂* este 9*

Meteorológiai Intézet -2.5 -1.9 -1.7
Csillagda 1.6 a« oa

Légnedvességi adatok %:
Meteorológiai Intézet 96 96 97
Csillagda 70 60 89

A Meteorológiai Intézet állomáson a nap folyamán köd 
volt, nagyobb légnedvességi. és alacsonyabb hőmérsékleti ér
iékeket észleltek. Egész napi jelentéktelen szélsebességi ér
tékek után este 9l'-kor hirtelen élénk. 8 m /sec-os szél ke
letkezett. éjjel ll^1 utón már viharos erejű, 15 m /se c -o s  
szél fújt. Az erős szél a ködöt megszüntette, a hőmérséklet 
en.elkedett. éjjel 11̂1 után érte el az 1.7 C -os napi maxi
mumát. Ugyanekkor a légnedvesség 97 üí-rol 77 X-ra csók-

a magasnyomású képződményekben a légkör felsőbb rétege
iben is, a leszálló légmozgás és az ezzel együttjáró felme
legedés következtében, leggyakrabban a talaj felett 1-2 km 
magasságban.

Az inverziónak szerepe van az ónosesó keletkezésé
ben. A magasabban fekvő melegebb légtömegből hulló csapa
dék átesve az alsó hidegebb légtömegen tűikül, és a 0 C°- 
nál alacsonyabb hőmérsékletű földfelszínen megfagy.

Az inverzió jelensége a fennálló időjárási helyzetet jól 
jellemzi. Éppen azért hasznos, ha észlelőink ezt a jelensé
get megfigyelik, és róla időjárási feljegyzéseikben enditést
tesznek.

Popovic8 Ivánná

m t n h f a í w C .

osztály munkája az előkészületek után fokozatosan kibonta
kozott. Intézetünk, jelentős beruházással, újjáépíttette és ki
bővítette a volt műhelyt. Az erre fordított összegek azonban 
máris kamatosán téridnek vissza. A műszerliitelesitő labora
tórium rnagábanvéve, kevesebb mint egy év alatt fogja "meg
termelni" az egész beruházás értékét, nem is beszélve a 
müheiyrésziegrői. ameíy gazdaságilag nyilvánvalóan amit je
lentősebb.

Az osztály alapvető feladata a rendszeres méréseket 
végző (földi) észleiőhálózat műszereinek karbantartása és 
hitelesítése, valamint az egyes, speciális méréseket végső 
kutatóosztályok műszerekkel való ellátása.
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A laboratóriumi egoport az elmúlt időszakban féként a 
hitelesítő módszerek kifejlesztésén dolgozott. E feladat meg
oldása után, a hitelesítés rendszeres végzése mellett, most 
fokozatosan más feladatok is sorrakerülnek majd. Így: fog
lalkozunk elektromos tóvhőmérők, és távszélmérők szerkesz
tésével a terepklimakutatúsok céljaira, valamint az észlelő
hálózat műszerfelszerelésének korszerűsítését is feladatunk
nak tekintjük.

A műhely munkája az előbbiekhez szervesen kapcso
lódik. E részleg, megfelelő gépi felszerelés birtokában, a 
jelenleg még mutatkozó elmaradás behozása után. biztosítani 
tudja majd a hálózat kellő karbantartását

Amint eiriitettük, a műszerek karbantartása és hitelesíté
se terén most még jelentős elmaradással kell számolnunk. 
Emiatt az első feladat a hálózat jelenlegi felszerelésének tel
jes felülvizsgálata és a lehetőségek szerinti minél szélesebb- 
köfű felújítása. Ezt követően időnormákat állapítunk majd meg 
az egyes müszertipusok rendszeres cseréjére vonatkozóan 
(Pl a hőmérsékletirókat legalább kétévenként fogjuk cserélni). 
Nagy segítséget fog jelenteni az is, ha fokozatosan egységes 
múszertipu8okra térünk át.

A Műszaki Osztálynak átadott műszerek először a finom
mechanikai műhelybe kerülnek, ahol teljes szétszerelés és át
vizsgálás után a műszert gondosan megtisztítják, hibás alkat
részeit kicserélik. A fclúj'tőtl műszer a laboratóriumba kerül, 
ahol korszerű hitelesítő berendezések segítségével pontosan 
beállítják, és többek között azt is megvizsgálják, hogy a mű
szer milyen "gyorsan" követi a mérendő meteorológiai elem 
(hőmérséklet, légnedvesség)' változásait. A hitelesített és át
vizsgált műszerek bizonylat, vagy hitelesítési lap kíséretében 
visszakerülnek a hálózati osztályra, ahonnan a megfelelő állo
másra továbbítják azokat.

Egyre nagyobb gondot fordítunk a felújított műszerek újra
festésére, egyes alkatrészek krómozására, nikkelezésére stb, 
mert igy a műszerek jobban bírják az időjárás behatásait és 
megbízhatóbban működnek.

E kis beszámolóban nem Írhatunk osztályunk munkájának 
részleteiről, csupán azt akartuk bemutatni, hogy intézetünk 
komoly feladatnak tekinti igen kiterjedt észlelőhálózatunk kar
bantartását.

Czelnai Rudolf

1871-1944" olvasható, valamint a tervező művész kézjegye és 
az é vizám. Az érem túlsó oldalán egy fél borultságot feltüntető 
jelképben latinnvelvű szöveg "PRO OB PERVESTIGATIONEM 
METRÓRÓLOGIAE PERACTA SOCIETAS METEOROLOGICA 
HUNGARICA" (A meteorológiai kutatás érdekében kifejteti 
munkásságért a Magyar Meteorológiai Társaság) olvasható. 
Ez alatt szintén meteorológiai jelkép, a halojelenség jele lát
ható, az érem szélén a művész kézjegyével

A művészi kivitelű érem mind a Társaság Válasrimányá- 
nak, mint a Képzőművészeti Alap kiküldött hiráló bizottságé - 
nak megnyerie tetszését

A tervek szerint a Társaság folyamatosan elkészítteti és 
megküldi mindazoknak az emlékérmet akiknek az előző évek
ben odaítélte.

Az érem fényképét a mellékelt ábrán közöljük.

Szilágyi Tiboi

A Magyar Meteorológiai Társaság az 1951.évi közgyűlésén 
ítélte oda első Ízben a jól végzett társasági és észlelői munka 

elismeréséül a Steiner Lajosról elnevezett emlékérmet Külön
böző nehézségek miatt mindeddig csak névlegesen adhatta ki 
a Társaság a kiemelkedő kutatói és a lelkiismeretesen végzett 
többévtizedes észlelői munka elismerését kifejező emlékérmet

Az elmúlt év végén azonban a Képzőművészeti Alapon 
keresztül Borsos Miklós, Kossuth- cs Munkácsy-dijas szobrász
művészt a kisplasztika egyik legkiválóbb mesterét kérték fel az 
érem megtervezésére és elkészítésére. A művész a megbízást 
elvállalta és elkészítette az érmet

A bronzból öntött éréin 85 mm átmérőjű. Elülső oldalán 
Steiner Lajosnak, a Meteorológiai Intézet egykori igazgatójá
nak és nagyhírű kutatójának domborművű - fiatalabb éveiből 
ismert - arcmása látható. Az érem szélén "Steiner Lajos

A Z  .
c C n u í í í

IDŐJÁRÁS
1959, március, A tavasz első hónapja az utóbbi években 

megszokott hideg télies időjárás helyett enyhe, derűs, napfényben 
gazdag volt A csapadék csaknem az egész országban az átlag 
alatt maradt

Az első napokban változatlanul tovább tartott a magas lég
nyomás és az enyhe időjárás, amely már február utolsó napjait 
is tavaszi assá tette. Éjszaka még sokfelé fagyott de nappal 15- 
17 -ős felmelegedések voltak. Budapesten március elsején pl
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16,7° volt a hőmérsékleti maximum, amilyen magas hőmén ' 
letet ezen a napon itt még eddig nem észleltek. Országszerte 
napokon át nem hullott mérhető mennyiségű csapadék sem. Mi
vel nyugaton egy ciklon helyezkedett el tartósan, és keleten ma
gas yolt a légnyomás, a délies beáramlás napokon át tartott, az 
Időjárás enyhesége fokozódott, és a délnyugati részeken hetede 
kén észlelték a havi hőmérsékleti maximumot 20-22 fokkal. A 
Brit-szigetek fölé azonban e napon már sarkvidéki levegő érke
zett, ennek első hulláma 8-án mér hazánkat is elárasztotta, az 
idő beborult, záporok, sét Békés és Csongrád megyékben ziva 
tarok is keletkeztek. A hideg levegő beáramlásával egyidejűleg 
azonban meleg levegő tört észak felé a magasban, már 10-én 
beborult, s ez csökkentette a felmelegedést, sőt dél felől kiindu 
löan esapadékhullás kezdődött és terjedt észak felé, A Dunántúl 
déli részén jelentős hó, havaseső hullott, amely néhány centimé
ter hótakarót is hozott létre. A Tiszántúl kissé enyhébb volt az 
idő és itt csak eső esett. Ez az időjárási helyzet: északon anti
ciklon, a Földközi tenger felett viszont alacsony nyomású kép
ződmény, napokon át megmaradt, s igy vele együtt folytatódott 
a hűvös, csapadékos időjárás. Azonban 16-án az anhciklcn 
Skandináviáról keletebbre helyeződött ál. a szél északkeletire 
fordult, a déli levegő beárazása a magasban abbamaradt, s ez
zel egyidejűleg a levegő szárazabbá vált, a csapadékhullás is 
megszánt. A Hagy hőmérsékleti inverzió Budapest felett 16-án 
vastag ködtakarót és nappal is csaknem éjszakai sötétséget ho
zott létre, amiről már elmúlt számunkban megemlékeztünk. 
Európa nagyrészét napokon át ismét magas légnyomás borította, 
csak Olaszország felett volt ismét egy ciklon. Ezért a magasben 
ismét délies áramlás uralkodott, a Dunántúlon borús volt az 
időjárás, keleten azonban a hosszú iflpsútés hatására megindult 
iámét a nappali felmelegedés. A derűs éjszakák miatt azonban 
erős fagyok voltak éjjel, s a keleti megyékben 20-án és 21-én 
voltak a legerősebb lehűlések. 20 ára a Dunántúl is kiderült, és 
bár az éjszakai lehűlés továbbra is erős roarc.'í, a nappali Mme
legedé* is jelentés volt, s az ország legnagyobb részén 23-25-éig 
mérték a havi legmagasabb hőmérsékleteket. Napokon éí semmi 
csapadék nem hullott. 24-étől megélénkült az Atlanti óceán felől 
a hűvösebb levegő beáramlása a kontinensre, amely azonban 
csak 26-án érte el hazánkat délnyugat felől zivatarok kíséreté
ben. A keleti országfólen azonban még továbbra is derült ma
radt az idő. amíg végül 29-én ott is beborult az ég és megkez
dődött az esőzés. Az. óceáni beáramlás 30-ára megszűnt,de ek
kor a Földközi-tenger felől áramlott be a tengeri levegő, és a 
Dunántúl délnyugati részein újabb esőzés indult gneg.

A havi köióphőmérséklet 8 felett volt a Dunántúl legna
gyobb részén, a Duna-Tisza közének nyugati felén és a Tiszán
túl, a Körösöktől délre, 7-8 közötti középhőmérsékletet jegyez
tek fel a nyugati határ mentén és az Alföld középső részére Az 
északi vidékeken 7° alatt, sőt legmagasabb hegyeinken 5 alatt 
maradt a középórték. A havi középértékek 2-3 többjeiét mutat
tak a sokévi átlaghoz képest

v havi legmagasabb hőmérsékletet 20-22°-ot hazánk lég 
nagyobb részén 23-25-e icöaőtt mérték, Kivétel ez olől a Du 
a** 'ál délnyugati része, ahol 7-én állott be a maximum, az 
el' hűekhez hasonló értékkel. A hegyvidéken 15 20 között volt 
a moximum. A legnagyobb melegei e hónapban Orosházáról 
jele; tették 23,2°-ot

A legalacsonyabb hőmérséklet országszerte a fagypont alatt 
volt a Balaton északi parija kivételével, ahol nehány tizeddel 
€J felet! maradt a leghidegebb napokon is a hő mérséklőt ^  mi
nimum értéke a Dunántúlon és az Alföld déli felén -1. -3 kö
zött volt az Alföld északi felen -3 ^ -5 - cm, a hegyvidékeken 
enné! is erősebb, helyenként -6 , -8 -os fagyokat jegyeztek fej. 
A fagyos napok száma a Balaton környéke kivételével 10 körűk 
és : von és északkeleten 14-18 között volt. T ót nap már nem 
fordult elő.

A páranyomás havi középéxtéke e hónapban 5-6 min, dél
nyugaton 6 mm, felett a Mátrában és a Biikkben 5 mm alatt 
volt, és kb. fel mm-rel múlta felül az átlagot A relatív légned
vesség 70 % körűi középértékei kevéssel az étiag alatt marad
lak, Budapest környékén és Tolna megyében 60 -66 % volt a kö
zép.

A felhőzet mennyisége a nyugat határvidék kivételével jó 
val az átlag alatt volt Hazánk északkeleti harmadán a középár - 
ték az 5 izedet sem érte e l Hazánk területe a nyugati felhő- 
sebb vidékek kivételével, - ahol a 125 óra körük napsütés 
mintegy tíz órával volt kevesebb az állagnál - bőséges napsütést 
élvezett A havi összeg a Dunántúl egyéb részein ISO óra fcörül. 
keleten 190-180 óra volt sőt a Nyírségben 200 órát is elérte, 
így 20-26 óra. Nyíregyházán 70 óra napsütés-többlet jelentke
zett az átlaghoz képest

Március kér ~ap»dékoi hozott A havi összegek csak a 
1iyugaü és déLc ; határvidéken múlták felül az átfogó), fla- 
tk területének négyötödén az átlag felénél kevesebb csapadék 
■ ott, sőt a Dcna-Tis-.a közén és északon jelentős területeken 

az átlag négyesét mű érték el az összegek. A legnagyobb havi 
összeget 78 imn-t Szenteséiről jelentették (Baranya tre), a leg- 
1 ebbel, mindössze 2 mm-t Etyekrő! (Fejér rre). A 24 óra alatt 
! hallott legnagyobb csapad -kmennyiség nem volt jelentős 26 mm 
Harkányon (Baranya ni.) 13-án. A csapadékos napok száma 
mérhető csapadékkal a Dunántúl déli részén 10-12. egyéb vidé
keken 7-9, kivételesen csak 5 volt 1 mm-nél nagyobb csapadé
kot többnyire 4-8 napon mértek, a legszárazabb területeken 
azenban csak 1-3 napon. Kevés kivétellel észleltek 1-3 havas 
napot is.

Március időjárása gazdasági szempontból kedvező volt mert 
a napfényes meleg időjárás siettette a növényzet fejlődését és a 
mezőgazdasági munkák elvégzését is megkönnyítette. A száraz
ság a talajban télen felhalmozódott nedvesség miatt még nem 
érezlelte kedvezőtlen hatását

1959. MÁRCIUS.

H ő m é rsé k le t C° Cs a p a d é k mm

Havi
közép

Eltérés 
a normád 

listót
AbsZo
max. Dátum AbsZo

max. Dátum IIqyí
össieg

Eltérés
» normá

listői
Napok
száma

Havas
napok

Ziva
tarral

Magyaróvár 7.5 + 2 5 20.2 24. -  28 16. 21 -  16 5 1 •

Nagykanizsa 8.2 + 22 21.7 7. -  3i4 1. 36 -  13 10 3 1

Bpest Met Int. &5 + 22 21.2 25. -  a 4 12 13 -  31 8 2 1

Szeged (Egyetem) &7 + 1.9 225 25. -  1.8 2 33 -  3 8 2 •
Debrecen (Egyetem) 6.7 + 1,5 6 24. -  5,0 21. 18 -  17 10 2 ■

Miskolc &7 + 1.6 21.6 24 -  46 21. 8 -  26 9 2 0

Kékestető 3.3 + 27 14,9 23. -  8.0 10. 18 -  34 13 9 o

-9-



1959. április, Április első felében folytatódott március eny
hesége, de a hónap utolsó harmada hűvös volt. így a havi kö~ 
zéphőmérséllet csak kevéssé múlta felül az átlagok A csapa
dék általában nyugaton meghaladta az átlagot, de keleten csak 
kevés eső esett

A hónap első napjaiban a Szovjetunió európai réaze felett 
kiterjedt maximum helyezkedett e l ez hatását hazánkra is ó- 
reztette. Ezért derült volt időjárásunk, erős éjjeli lehűléssel 
-  negyedikén hajnalban sokfelé volt fagy - de a nappali hő
mérséklet fokozatosan emelkedett Ötödikén már meghaladta a 
20 -ot is, s az ország nagy részében ekkor észlelték a havi 
hőmérsékleti maximumokat Ezen a napon azonban elérte ha
zánkat egy Skandinávián át gyorsan kelet feló vonuló ciklon 
hidegfrontja, amely főleg az ország északi és keleti részein 
okozott kisebb zivatarokat Ezzel azonban megkezdődött az 
óceáni levegő beáramlása, amely 7-én már újabb zivatarok
kal já rt de a csapadék mennyisége most már jelentékeny volt 
sokfelé jégeső is hullott Hazánkban a kelet- európai enyhébb, ée 
a nyugati hűvös levegő halárán 10-én egy ciklon alakult kt 
Igen jelentős csapadék keletkezett sőt a Balatontól délre nagy 

/ kiterjedésben jégeső pusztított A hőmérséklet is számottevőéül 
csökkent és 11-én a nappali felmelegedés» általában már .a 
15 -ot sem érte ol A ciklon elvonulása után csendesebb lett 
az idő. majd 14-én a kelet-európai anticiklon hatáskörébe 
jutottunk, és több napon át derült tavaszias időjárásban volt 
részünk. Azonban Nyugat-Európában már ismét óceáni levegő 
nyomult előre, amelynek első hulláma 16-án este érte el Ma
gyarországot és különösen az Alföldön okozott zivatarokat Az 
óceáni légtömegek beáramlása különösen 18-án erősödött meg, 
és országszerte bőséges csapadékhullást okozott Kőszeg Stá
jerházaknál 50 mm csapadékot mértek. Az óceáni levegő nyo
mában a következő nap már sarkvidéki levegő tört be az or - 
szágba viharos erősséggel ez a beáramlás különösen a Kelet- 
Dunántúl okozott nagy zivatarokat A hideg levegő beáramlása 
20-án is folytatódott de' már csökkenő mértékben, keleten és 
a Fartő vidékén kisebb havazás és havaseső kísérte. A sarki 
levegő hatására az idő kiderült hajnalban a hőmérséklet or
szágszerte a fagypont alá süllyedt és nappajj az erős hosszan
tartó napsütés ellenére sem emelkedett a 10 főié. »Csaknem az 
egész országban mindenütt 21, és 22-én mérték a legalacso- 
agabb hőmérsékletet A fagy- nem csupán a talaj mentén jelent
kezett hanem nagyobb magasságokban is, igen erős volt a be
gyekben. Az ebben az időszakban már szokatlan időjárás 
több napon át tartott Átmeneti enyhülést 24-én újabb Iá degbe
törés követett A hónap végén ismét az óceáni légtömegek be
áramlása kezdődött s az időjárás szelesre és csapadékos
ra fordult

A hőmérséklet havi középértéke általában 11 és 12 kö
zött volt de az északkeleti és nyugati részeken valamint a 
hegyekben nem érte el a 11 -ot, mig délen Baja környékén, 
továbbá a Balaton vidékén meghaladta a 12 -ot is. így or

szágosan 0.5-1,0 -kai múlta felül az átlagot sót a Dunántúl 
nagyrészén és az Északi hegyvidék nyugati felében még 1,0 — 
on is felül volt a hótöbblet Csekély hőhiányt csupán Tárcái 
jelentett A hőmérsékleti maximum többnyire 5-én jelentke
zett de Baranyában és a keletig részeken 16-17-én észleltél. 
A legmagasabb hőmérséklet 22 körül volt csak Magyaróvá
ron érte el a 2Í> -ot Az április maximum az idén nem múl
ta leiül lényegesen a márciusi legmagasabb hőmérsékletet A 
legalacsonyabb hőmérséklet majdnem mindenütt a 19-i hideg- 
betörés után következett be. 21-én v a ^  22-én. E napokon 
a hőmérséklet hajnalban általában 2-3  - la l a fagypont alá 
süllyedt de a legmagasabb hegyekben 6-7°-os fagyokat ész
leltek. A fagyos napok száma 1-5 volt nyári nap csak Ma- 
gyaróvárott fordult elő.

A páranyomás 6 és 7 mm között volt délnyugaton kissé 
7 mm fölött, északkeleten és a Mátra magosabb részein 6 mm 
alatt így nem tért el lényegesen az átlagostól Ellenben a 
nedvesség havi középértéke az átlagoshoz viszonyítva jelentőt 
5-10 X - o t  hiányt mutat Különösen az ország keleti tájain volt 
nagy a hiány, ahol csak 60-65 % volt a nedvesség havi kö
zépértéke.

Az idei április borultsága az átlagosnak felelt meg. kivéve 
a keleti részeket ahol csak 45-50 százalékos volt a boriitság, 
s így lényegesen denlltcbbel voltak az átlagosnál A napfény -  
tartam azonban az ország többi részein is felülmúlta az Ma
got főleg a Dunántúlon és a Duna-Tiaza köze dái tájain, áhol 
mintegy 200 őrén keresztül sütött a nap. \

A csapadék általában nyugatról keleti irányban csökkent 
A Dunántúl északnyugat része igen bőséges csapadékban ré
szesült ahol kiterjedt területen 100 mm-en felüli csapadék 
hullott ami az átlag kétszeresének felel meg. Kelet (elé ki
sebb a csapadékösszeg. a Duna Vác-Mohács között s szaka
szán már csak 40-50 mm. A Dunától keletre pedig már onáf 
a Börzsöny. Mátra. Bikk, a Jászság vidékén ás Kecskemét 
környékén egy-két állomáson haladta meg az 60 mm-tw a 
Tiszántúl agy részén azonban 25 mm sem hullott A legkisebb 
havi összegei 12 mm-t Nyírbátorban észlelték, mig a legna
gyobb havi csapadókösszeget Kőszeg-Stájerházak jelentették 
ahol 141 mm hullott. A csapadékos napok százsa 8-10 volt 
A hegyekben, és itt-ott a síkságon is volt még egy-két kisebb 
havazás, különösen 20-a köríL Április 8-án. 11-én és 12-én 
többfelé vak jégesők

Április e/ső fele kedvező volt a mezőgazdaságnak, mert a 
derűs időjárás előmozdította a külső munkákat az április 4-1 
de különösen a 21-22-i fagyok azonban jelentős károkat okoz
tak a magasabb növényeknek. Ezenkívül a Tiszántúl északi 
tájain a hónap végén a növényzet már érezie sz eső hiányát

- H. F.

1959. ÁPRILIS

H ő m é i s é k l ' e t C° 03coo

p a d é k mm

Havi
közép

Eltérés 
a normá

listól

A.baz*
max. Dátum Ahsz. 

' min. Dátum Havi
összeg

Eltérés 
a normá

listól
Napok
száma

Havas
napok
száma <

Ziva
tarral

Magyaróvár 11.0 + 1.3 250 5. -  1 4 22. 90 ♦ f 9 • •
Nagykanizsa 11.4 + 1.2 252 5 «- 5 5 4. 71 ±  P 9 1
Budapest Met Int 11.9 + 0.9 250 5 (U 21. 35 -  21 11* 1 3
Szeged (Egyetem) . 11.8 + 0.5 21.9 5. 7 4 7 21. 40 -  10 8 . 3
Debrecen (Egyetem) 10,9 + 0.4 251 17. -  18 4. 25 -  24 12 1 5
Miskolc 10,7 + 0.4 22.1 17. -  52 4. 30 -  16 8 ■ . 3
Kékestető 54 + 0l8 14.9 5. -  83 21. 75 + 3 14 3 1

- 1 0 .
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1 9 5  9. A U G U S Z T U S

A  M E T E O R O L Ó G I A
dó a R E P Ü L É S I

t e A M e z á é  % o a o ó  a é i á z A J € .

0
A közlekedési eszközök összes fajai köz ül a meteoroló

giához való legszorosabb kapcsolódást korunk egyik nagy 
technikai vívmányánál, a repülésnél találjuk. Ez az alig 50 
esztendőre visszanyúló találmány megjelenése óta szédüle
tes fejlődést ért el. Ma már olyan csúcsteljesítményeket tud 
felmutatni, mint 27-28 km-es magasságot, óránként 2500 km-t 
meghaladó sebességet, egy gépben 100 vagy még több utas 
szállítását, 10000 km leszállás nélküli repülési távolságot s
i.t. Mivel a repülés ma is majdnem teljesen a légkörhöz van 
kötve, természetes, hogy a levegő tudományának, a meteo
rológiának mindenkori ismeretanyaga nagyon fontos voit az 
aviatika szempontjából. Ez az ismeretanyag azonban nem 
volt mindig kielégítő. Ezért történt, hogy a repülőgépek a 
levegőben többször kerültek ismeretlen és váratlan viszonyok 
közé. ami kétségkívül áldozatokat is követeit. A repülésnél 
felmerülő szokatlan légköri jelenségek a meteorológiának ada
tokat szolgáltattak, és a légköri kutatásokat serkentették, néha 
viszont a fejlődő tudományos kutatás nyújtott az aviatikának 
segítséget a repülési biztonságra és gazdaságosságra való 
törekvésben.

Tudnivaló, hogy az említett csúcsteljesítményeket csak a 
gépek különlegesen épített egyedeivei vagy kis csoportjával 
lehet elérni. Rajtuk kívül azonban se szeri se  száma a re
pülőgépek egyéb fajtáinak, melyek rendeltetésükhöz és fel
adataikhoz képest csak kisebb teljesítményeket tudnak elérni. 
Ha a katonai alkalmazású gépek fajtáitól eltekintünk, polgári 
rendeltetésű gépeknél is elég nagy változatosságot találunk. 
Ott vannak a különböző személy- és áruszállító forgalmi gé
pek. melyeknek útvonalai fokozatosan az egész Földet be
hálózzák. Egy részük gázsugárhajtású. 6-12000 m magasan 
repül, 600-1000 km óránkénti sebességgel 40-70 személlyel, 
más részük dugattyús motorral jár 1000-4000 m magasság
ban 300-500 km sebességgel. Mindenütt megtaláljuk a kis 
iskolagépeket, melyek £ repülési kiképzéshez nélkülözhetet
lenek. Azután vannak néhányszemélyes betegszállítók, me
zőgazdasági célokat szolgáló gépek, magaslégköri kutatáso
kat végzők, légitaxik, sportgépek, halászati, vadászati rendel-

tetésüek. A csavarszáruyú helikopterek ma már fontos for
galmi eszközök, és ne feledkezzünk meg a motornéiküli re
pülőgépek sokféle típusáról sem.

A levegő és repülőgép teljesen szoros kapcsolatából 
következik, hogy a levegő állapota és folyamatai minden ter
vezésbe belejátszanak, amelyek repülési viszonylatban fel
merülnek, tehát mind a gép és a motortervezés fej adataiba, 
mind a repüloiérópitésbe vagy később, a forgalom terveinek 
elkészítésébe.

A repülőgépek és motorok tervezése első sorban a !e 
vegő sűrűségének ismerete irányában támaszt igényt a me
teorológiával szögiben. A sűrűség a nyomástól, hőmérsék
lettől és vizgőztartalómtól függ. Utóbbinak a szerepe 10 km 
magasságon felül csekély mennyisége folytán elhanyagolható. 
Mozgó repülőgépnél a sűrűséggel arányos közegellenállás 
alapvető fontosságú körülmény, amely a sebességgel kap- 
cso dva a gép emelkedését, hordképességét, kormányoz -  
hatóságát befolyásolja. A légsűrűség ismerete iránt támasz
tott igényre a meteorológia teljes mértékben fel van készül 
ve, mert ember-vezette repülőgépek, csúcsmagasságáig az 
aerologiai felszállások révén a légkört számos helyen átku
tatta Már évek óta működik pl. a ritkán lakott vagy lakatlan 
északi sarkvidéken elhelyezet! magassági mérőállomások há
lózata, melyet nagyobb részben a Szovjetunió, kisebb részben 
az Egyesült Államok és Kanada .art fenn. Nemsokára rész
letes adatok állanak majd rendelkezésre a déli sarkvidékről 
is. sőt állítható, hogy ez a légtér egyike lesz a légkör leg
gondosabban átkutatott darabjainak. A Ne;i, zeíközi Geofizikai 
Év meteorológia: célkitűzései mindenfelé .sűrítették az aero- 
lógiai méréseket. A Nemzetközi Légiforgalmi és a Nemzetközi. 
Meteorológiai Szervezet főleg a repülés szükségleteinek ki
elégítésére megszerkesztett egy "nemzetközi normális légkört',’ 
amely rengeteg mérés alapján feltünteti, hogy különböző ma
gasságban milyen értéket lehet venni*?gy aégesen. az egész 
Földre vonatkozólag a hőmérséklet vagy a nyomás számára. 
A nedvességet, értékeinek roppant változékonysága miatt, 
egyelőre elhagyták. A mülégkörí 1933-ban 18 km magasság



ig állapították meg. de a Nemzetközi Geofizikai Év anyagá
nak mar részbeni feldolgozása alapján a határt 30 km ma
gasságig megnövelik. A műlégkör valószínű értékei az 1. áb- 
rán láthatók.

Persze ez nem elég. A tervezőknek bizonyos gépszi
lára xági tulajdonságok biztosítása érdekében nemcsak arra

van szükségük, hogy a sűrűség közepes értékeinek milyen 
az el ősziása felfelé, hanem arra is. hogy ettől a közepes ér
téktől mekkora eltérések fordulnak elő. Az aerologiai hálózat 
mérései erre is elfogadható részletességgel meg tudnak fe
lelni. Az alsó rétegekben a súrűségbeli eltérések 15-20 Vöt 
érhetnek el. felfelé az ingadozás általában csökken.

0 100 200 300 400 500 600 700 7600
nyomás mm

A nemzetközi normális légkör hőmérséklete és nyomása 30 km magasságig
1. ábra

Erősen érdekli a tervezőket a légkör szerkezete áram
lások és örvénylések szempontjából, különös tekintettel arra, 
hogy a gépek egyes részei az áramlások vagy örvénylések 
átrepülésénél a reáhatás irányának és sebességének a vál
tozása miatt igen nagy terheléseknek vannak kitéve. Ebből a 
szempontból még nem ismerjük a légkört elég részletesen. 
Alig van 15 éve. hogy aránylag kis magasságban -  10 km 
körül - felfedezték az északi futóáramlást, amely néha '300- 
600 km sebességet is elér. Az örvénylések eloszlásának, 
mozgásának és a gépre gyakorolt hatásának a kutatása a 
Szovjetunióban és a vezető nyugati államokban állandóan 
folyik. A gépek sebessége általában nő, és minél nagyobb 
a sebesség, a szaggatott légszerkezet annál élesebben hat 
a gépre,

A gép és motor mellett a repülőtér tervezésének a szük
ségeim felmerül. Még a kis permetező gépek számára is kü
lön leszállóhelyet keresnek, nagyobb repülőüzem céljára épülő 
repülőtereknél pedig a gondos meteorológiai előkészítés, meg
tervezés magától értetődő. Az elérendő cél az, hogy a repü
lőtér elég nagy legyen,és a légköri viszonyok - az időjárás - 
a legkisebb mértékben zavarják a repülőüzem menetét.Mérete
zés szempontjából több megfelelő hely közül tehát meteoro
lógiai alapon kell kiválasztani a legmegfelelőbbet. Ez éghajlat
tani feladat és évekig tartó gondos, részletes megfigyelői mun
kát feltételez. Néha persze más körülmények is beleszólnak 
a hely kiválasztásába, melyek a meteorológiai szempontokat 
bizonyos mértékig háttérbe állítják. A budapesti nemzetközi 
légiforgalmi repülőtér helyének megváltoztatása először Mátyás
földről Budaörsre, majd Budaörsről Ferihegyre nem meteoro
lógiai okokból, hanem más szempontok miatt történt. A jövő 
repülési szükségleteivel nem számolva előbb közelebb akar
ták hozni a repülőteret Budapest határán belülre, de az új 
budaörsi repülőtér a további fejlődésnél a menetrendszerű 
nemzetközi légiforgalom követelményeinek szempontjából nem 
volt kielégítő. Jóval a repülőtér 1937-ben történt megnyitása 
dőtl megkezdődtek a kiszemelt területen a meteorológiai meg
figyelések, melyeket 1935 novemberétől 1936 novemberéig 
Rajnoha János kartárs akkori honvéd időjelző (most az OMI 
mérnöki munkát végző technikusa) látott el. A megfigyelések 
egyik eredménye volt az a megállapítás, hogy a könnyebb

ködök fellépése csekély gyakoriságú mert a repülőteret ma
gában foglaló völgyben sokszor van "léghuzat" nyugatról ke
let felé, amely a köd kialakulását hátráltatja. Az ellenkező 
irányú, de ritkábban fellépő légáramlás viszont a homáíyoso- 
dást elősegíti.

Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a nemzetközi forgalmi 
repülőtér nem maradhat Budaörs mellett, és kiválasztottak 
egy síksági szabad terepet Vecséshez közel Ferihegyen, 
tartani lehetett attól, hogy a ködgyakoriság jelentősen na
gyobb lesz, mint Budaörsön volt. Az egyéb előmunkálatok 
előtt megindultak a meteorófogiai észlelések az új terepen 
is, é s  1939 február l.-tő! 1941 október 31-ig folytak. A 
megfigyelésekből kiderült, hegy a tervbeveit repülőtéren a 
köd fellépésének gyakorisága tényleg nagyobb, mint Buda
örsön, de még igy is számos nagy előnnyel rendelkezik az 
előző nemzetközi forgalmi repülőtérrel szemben. Alig való
színű, hogy a fővárosnak erre egyedül tekintetbe jövő sík
sági környékén jelentősen kisebb ködgyakoriságú, egyébként 
megfelelő fekvésű terepet lehetett volna találni. A ferihegyi 
repülőtér alkalmasságát folyton növekvő külföldi forgalma 
bizonyítja. Ma már kontinensközi vonalaknak' is rendszeres 
leszálló helye.

A repülőtereken a meteorológiai megfigyeléseknek kell 
eldönteniük az épületek helyét. Ugyanis olyan helyre kell 
őket tervezni, ahol legkevésbé zavarják az üzemet, vagyis 
amely irányban legritkábbak a fel- és leszállások. Budaör
sön is. Ferihegyen is ez az elv szerencsésen összeegyez
tethető volt egyéb, pk közlekedési szempontokkal. Ugyancsak 
légkörtani észlelések adnak alapot a leggyakoribb szélirány
ban a főleszállási irány kitűzésére, amelyben esetleg beton
pályát fektetnek. Néha második vagy harmadik betonpályát 
is építenek a következő gyakoriságú széliránynak megfele
lően. A főleszaljási irányok fekvése a helyi éghajlati, főleg 
széleloszlási helyzetnek megfelelően más és más: Ferihegy 
repülőterén északnyugat-délkeleti, Debrecenben északkelet
délnyugati, Zalaegerszegen észak-déli. Békéscsabán közel 
nyugat-keleti és i.t.

A forgalmi tervezésnek egy része szintén meteorológi
ai alapokra támaszkodik. A vonalak tervezésénél felmerül a 
kérdés, hogy a tekintetbe jövő vonalaknak van-e valamilyen
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éghajlati sajátossága és az miben nyilvánul. Kis területen, 
rövid vonalaknál, mint amilyenek a mi belföldi járataink vo
nalai, az éghajlati eltérés - bár fennáll -  mégis kevésbé 
jelentős, mint nagy vonalaknál, pl. a Budapest-Moszkva, 
Budapest-Brüszel, Budapest-Tirana. Budapest-Konstanti
nápoly vonalaknál. A 2. ábra a csapadék évi járásával 
tünteti fel egy nyugat felé és egy dél felé irányuló nem
zetközi vonal éghajlati eltérését a budapestitől. Évtizedes

pontos megfigyelések alapján lehet csak  az igy felmerülő 
kérdésekre válaszolni. A meteorológiától kapott adatokat a 
légiforgalmi vállalatok különböző szempontok szerint érté
kelik ki. Egyik léglökéses gépeket üzemeltet, a másik du
gattyús motorokkal repül, a harmadik vegyesen, kisebb na
gyobb gépekkel. Mindegyik a maga szempontjából vizsgálja 
a meteorológiai anyagot, de, hogy egy évszakban vagy hó
napban milyen légköri állapot szokott a vonalon lenni, az 
mindegyiknek fontos.

Az éghajlatok különbözősége a csapadék évi eloszlásában is tükröződik.

2. ábra

Szorosan összefügg a meteorológiai adottságokkal a 
forgalmi tervezésnek az a része, amely a legkevesebb for
galmi zavar elérése érdekében a repülések lebonyolítását a 
legkedvezőbb napszakra kívánja tenni. A döntés nehéz, mert 
a forgalom menetrendje nem igazodhatik egyesegyedüi az 
időjáráshoz (ameddig a kiesések nem túl gyakoriak), az uta
zóközönség szempontjai is jelentősen esnek latba. A téli év
szak rövid napjai természetessé tennék, hogy napkeltekor 
induljanak a gépek, viszont késő ősszel és télen a napkelte 
körüli időszak légkörtanilag a legbizonytalanabb. A Nap fel
kelte megmozdítja a légkör alsó rétegeit, a szellő feltámad, 
örvénylések kezdődnek, a levegő átkeveredik. Ez elég gyak
ran változtatja meg -  főleg látás, de többször felhőzet szem
pontjából is - az idő hajnalig uralkodó képét Hogy a kér
déssel foglalkozni tudjon, a forgalmazó vállalatnak szüksége 
van a zavaró körülmények, alacsony felhőzet ködök sűrű
ségének. gyakoriságának adataira, amit természetesen a me
teorológia hosszú, aprólékos észlelési munkájától vár. A 
Meteorológiai Világszervezet Aviatikái Bizottsága rögzitetl 
néhány formát, ami szerint a repülőterek megfigyelési anyagát 
fel lehet dolgozni, hogy a repülési vállalatok megtalálják ben
ne azt, amit keresnek. Pl: Milyen gyakorisággal fordul elő a 
rossz látás különböző fokozata jelentősebb alacsony felhő
zettel, rossz látás magasabb felhőzettel, közepes látás igen 
alacsony felhőzettel stb.

Az eddigiekben említett meteorológiai anyag mind ég
hajlati vonatkozású, Kívánatos, hogy részletes észleléseket 
tartalmazzon lehetőleg óránkénti-megfigyelésekkel, hogy az 
egyes sajátosságok napi menete jó közelítéssel kiszámol
ható legyen belőle. Az óránkénti megfigyelés a törzsháló
zatokban általában meg is történik. Minél kedvezőtlenebb az 
idő a repülés szempontjából, annál gondosabbnak kell lennie

a megfigyelésnek, unnál részletesebbeknek a feljegyzéseknek, 
mert éppen az ilyen körülményeknek van a légiforgalom ter
vezése szempontjából kiemelkedő fontossága. Mindez kidom
borítja az észlelői munka elsőrendű jelentőségét.

Az egyes repülések tényleges kivitelével összefüggő 
tervezéshez szükséges meteorológiai anyag már nem annyi
ra éghajlati, mint inkább szinoptikus természetű és az adott 
időjárással van kapcsolatban. Nagy utaknál rendszerint elő- 
icrvezés is van, amikor a Vállalat vagy a repülőgép parancs
noka esetleg napokkal előre igényel időjárási eligazítást. Vau 
azután közvetlen tervezés a haladék nélkül végrehajtandó re
pülés előtt. A meteorológusok a választ mindkét esetben a 
folyamatos időjárási térképek alapul vételével szövegezik 
meg. Világos, hogy a napokra előre szoló meteorológiai eliga
zítás, mint a repülési terv egyik része, kevésbé részletes, 
kevésbé határozott, mint a közvetlen indulás előtti. E szinop
tikus természetű repülési meteorológiai eligazítások egy ké
sőbbi közlemény tárgyát fogják képezni.

Dr. Miile .Alfréd.

*

Éghoilatkutaló állomást létesítettünk Balassagyarmaton. Az 
állomás igen fontos szerepe’ tölt be az Ipoly-vidék éghajlatá
nak megismerésében. /Annál is inkább fontos volt egy na
gyobb állomás szervezése, mert itt már 1897-ótn folyik rend
szeres csapadékmérés viszont e tájon nem volt egy éb megfi
gyelés. Az állomás vezetője Tóth István, a mezőgazdasági 
szakiskola igazgatója lett.
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Mindennapi életünket körülveszi a mesterséges zörejek 
sok változata mellett, a meteorológiai eredetű hangok soka
sága is. E természetes hangok kihatnak az emberek kedélyi 
állapotára is.

Ha valamely esemény (pl. légköri jelenség) a levegőt 
rezgésbe hozza, e rezgés a légmolekulák periodikus sűrűsö
dései és ritkulásai formájában tovaterjed. Dobhártyánkat is 
rezgésbe hozza, ezért halljuk meg a hangok

A meteorológiai, hangok közül legfeltűnőbb a mennydör
gés. A villám hatalmas méretű és erejű elektromos kisülés, 
amelyet az elektromos kisülés mértékének megfelelő hang- 
jelenség is kisér. A kisülések helyén a levegő nagymérték
ben felmelegszik. A gázok gyors felmelegedése robbanás- 
szerű tágulással jár. Ezt követi az ugyancsak gyors lehűlés, 
ami a levegő nagymértékű összehúzódásöt okozza. Heves 
térfogatváltozások vannak a levegőben, és ezért a villám ki
sülését robbanásszerű dörgés kis_éri, A közeli villám dörgését 
éles csattanásnak, mig a távoli villám dörgését morajlásnak, 
zúgásnak, dübörgésnek halljuk. A mennydörgés az emberek
re különböző hatást gyakorol. Az emberek egy része a ter
mészet gyönyörű hangjátékának tartja, mások megrémülnek 
tőle> A közeli dörgések viszont már minden emberre félel
metes hatást gyakorolnak. A mennydörgésnek gyakorlati hasz
na van, mert megáll apithatjuk belőle a vili ám vészé delem mér
tékét. A villámok távolságát megállapíthatjuk abból az idő
különbségből, mely a villám és  a dörgés között eltelik, A 
légkörben a hang 3 mp alatt tesz meg 1 km utal, igy köny- 
nyen megállapíthatjuk, hogy a villámoktól milyen m essze 
vagyunk. Nappali órákban vannak esetek, amikor nem lát
juk a villámot, csak a dörgést halljuk. Ebben a helyzetben 
a rádióban hallható roppanások és a dörgés között eltelt 
időből meghatározhatjuk a zivatar távolságát-és a villámok 
közeledését, illetve távolodását.

Meteorológiai hang például a szél zúgása is. A szél 
lengésbe hozza a fákat, az ágakat, gallyakat stb, s azok 
suhogó hangokat adnak, illetve a nagyobb facsoportok, er
dők erőteljesen zúgnak. A szél hatására a merev testek 
változó magasságú hangokat adnak, igy a tetők, kémények, 
.épületek zúgnak a szélben. A szél sebességének növekedé
s e k é  a hang egyre sűvitőbb, mig, ha a szél gyengül, mor- 
molóbb. A  hangot ilyenkor nem a merev testek, hanem az 
útjában megzavart levegő adja. Az akadályok mögött örvények 
alakulnak ki, amelyek a azél erősödésével egyre szaporábban 
keletkeznek, és válnak le. igy fülünkben magas hangot kel
tenek. A szól hatására ugyancsak érdekes hangokat adnak 
a táviró és távbeszélő huzalok Különösen gyenge légáram
lás idején /halljuk a legszebb huzalzengést. Hideg időben a 
huzalok erősebben zengenek, mert lehűlve összehúzódnak, 
és igy feszesebbek, rrig melegben kitágulnak, és igy lazáb
ban lógnak. A kifeszitett fémhuzalok mentén a légáramban 
szép zenei hangok keletkeznek Az emberek ezt már 'év
századokkal ezelőtt ismerték. A szélhárfa volt az egyetlen 
hangszer, amely emberi beavatkozás nélkül megszólalt, és 
szép zenei hangot adott.

A légmozgás, mint .említettük az akadályok mögött ör
vényesé válik Örvények keletkeznek akkor is, ha az áram
lás egy üreg nyílása mellett suhan el. Az üreg levegője 
tömegétől függően bizonyos magasságú hangra különösen 
erős rezgésbe jön. Ha az örvény által keletkezett hang ma
gassága ezzel megegyezik, rezonancia lép fel. amelynek 
következtében az üreg levegője folyton erősödő, majd fé
lelmetes hangokat .ad. Földalatti üregek, barlangok közelé
ben hangjelenségeket figyelhetünk meg szélcsend esetén is. 
A külső légnyomás csökkenésekor a levegő a barlangból 
kifelé áram lik mig a nyomás növekedéskor újabb levegő 
tódul be. Ez a mozgás ütemes, érdekes hangot hallató lég- 
örvénylést alakit ki. Hymódon a földalatti üregek megszó
lalása a légnyomás gyors változásairól, vagyis a közeledő 
időváltozásról tanúskodik

A közönségesebb meteorológiai hangok közé tartozik 
az eső kopogása. Minél nagyobb az esőcsepp, annál na
gyobb az esési sebessége. Különösen a nyári zápor ide
jén hulló nagy cseppek kopognak. A jégeső kemény tár
gyakon. mint például üvegen olyan félelmes zajt okozhat, 
amely szinte mennydörgésszerű. A jégszemek a levegőben 
egymáshoz ütköznek, mert a különböző nagyságú jégda
raboknak a sebessége eltérő, és igy a levegőben utólér- 
hetik egymást.

A hótakaró is szerepet játszik a légköri hangtanban. A 
hó kitűnő hangtompító. A nagy havazások idején tapasz
talhatjuk. különösen nagyobb városokban, hogy a közleke
dési zajok teljesen letompulnak. Kedvező időjárási hely
zetekben a hó hangforrás is lehet. pl. erős hidegben csi
korog a lábunk alatt. A hónak az a tulajdonsága, hogy nagy 
nyomás alatt megolvad, majd a nyomás elmúltával újból 
megfagy. Amikor e havon járunk, testsúlyunk a hókristályök 
éleire nehezedik és igy mérsékelt hidegben ezek az á e l  
megolvadnak, majd a vízmennyiség újból visszafagy. Ez a 
csekély olvadás már elég ahhoz, hogy lábunk alatt ne csi
korogjon a hó. A nagy hidegben nem elegendő a testsúlyunk 
által kifejtett nyomás arra. hogy az olvadás és a visszafa- 
gyás megtörténjék. A hókristályok ebben az esetben nem 
olvadnak meg. hanem eltörnek. Egy kristály eltérését még 
nem- hallhatnánk, de lábunk alatt egész kristáiytömegeket 
rombolunk szét. Ez az oka annak, hogy erős hidegben csi
korog a hó.

Az eddig felsorolt meteorológiai eredetű hangok, a lég
köri eredetű hangforrásokkal kapcsolatosak A légkör azon
ban nemTsak hangforrás, hanem egyúttal a hangok terjedé
sének továbbítója is. A távolról jött hangokat, a légkör álla
pota nagymértékben befolyásolja.

A levegő állapotváltozásaitól függ a hangterjedés, mely 
szoros kapcsolatban van a hőmérséklettel is, A melegebb 
levegőben a hang gyorsabban terjed, mint a  hideg levegőben, 
időjárási frontok előtt mindig jobban hallhatók a távoli, más
kor nem észlelhető hangok is. Különösen hegyvidéken le
het tapasztalni, hogy a hegygerincek mögött lévő hangforrások 
is hallhatókká válnak Az emberek ezekből a jelenségekből 
következtetnek az időjárás további alakulására, vagyis a fenti 
esetben az idő rosszabbodására.

Szélhárfa
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1959. június 4 -15-ig alkalmam volt tanulmányozni a Né

met Demokratikus Köztársaság meteorológiai szolgálatának 
hírhálózatát. Hasonló szolgálatot eddig még nem volt mó
domban tanulmányozni sem belföldön, mert ilyen szolgálat 
nincs, sem külföldön.

Nagy izgalommal indultam útnak, mert repülőgéppel 
utaztunk, é s  életemben először ültem repülőgépen. Indulá
sunk alkalmával szeles idő volt, igy az első repülésem nem 
volt unalmas, mert bizony a szél dobált bennünket De feles
leges volt az izgalmam, mert kiderült hogy nagyon jól bírom 
a repülőutat.

Mielőtt rátérnék utunk igazi céljára, szeretném elmonda
ni. hogy útközben egy pár percre a bécsi leszállás alkalmá
val sikerült megtekinteni a meteorológiai szolgálatot A repülő
tér ideiglenes, az épület fából van. az úi repülőtér épülete 
most épül. Érdekessége, hogy tornya hasonló a siófoki ob
szervatórium tornyához. A bécsi-“ munkatársak nagyon ked
vesek voltak, amit lehetett a rövid idő alatt, megmutatták. 
Láttam egy felhőmagasságmérőt. Egy nagy képcső be van 
osztva fokokra, és azon lehet látni a kibocsátott és vissza
vert jeleket, és a két jel közötti eltérés adja meg a felhő
magasságot. Hasonlóan működik, mint a nálunk használt 
ionoszféraberendezés. Azonnal meg tudják mondani a felhő
magasságot. Láttam egy zivatar helymeghatározó készüléket, 
amely szintén a rádiólokátor elvén működik, sajnos nem vdí 
üzemben. A repülőtér össze van kötve Linz-ceL Gráccal ultra- 
rövidhullámú telefonnal. Voltam a távgépiróteremben. kb. 12 
távgépírót láttam és 3 rádiótávgépirót.

Majdnem lemaradtunk a gépről kíváncsiságunk miatt, 
stew srdess jött értünk, hogy a repülőgép indul.

Berlin mellett a schönefeldi repülőtéren nagyon kedvesen 
fogadtak német kollegáink.

Ez a repülőtér nem nagyobb és nem is forgalmasabb, 
mint a ferihegyi repülőterünk. Nálunk a külföldi repülőforgalom 
nagy, a schönefeldi repülőtéren pedig a belföldi forgalom je-

A potsdami intézet hiradóközponü épülete,
lentös. Ez a repülőtér Potsdamnal var. összeköttetésben, ás 
innen kapják a szükséges szinoptikus és repülőtéri adatokat. 
Ezt több vonalon bonyolítják le. Van egy külön vonaluk a 
sportrepülőkhöz is. Láttam a rádiós szolgálatban használatban 
lévő magnetofont Rádióvevővel veszik a morse-adásokat. és 
ezt magnetofonszalagra rögzítik, és amikor a rádiótávirász 
ráér visszajátssza. Ez ember-megtakaritást is jelent mert 
ezzel a módszerrel két, vagy esetleg több állomási is lehet 
venni egyidejűleg. Több új módszert láttam a gépeken be
vezetve, ezeket mi is alkalmazzuk itthon. QSyan újítást is 
láttam, amit ha nálunk bevezetünk, géptúviró papírfogyasz
tásunk mintegy harmadát megtakaríthatjuk. Nincs a repüiő- Távirat továbbítása géptávirón.

téren rádió távgépíró és nincs facsimile (térképrajzoló kép- 
táviró), Marconi időjárási radar bevezetését tervezik, de 
egyenlőre nincs rá pénzük. A technikusok tudnak észlelni, és 
térképe! rajzolni. Náluk nincs 24-es szolgálat, a leghosszabb 
munkaidő 12 óra.

Géptáviró-terem.

Potsdami»!!! lévő előrejelző osztályukon rádiógéptávirón 
veszik a londoni és  nyugatnémet előrejelzéseket, és ezt fel
használják az előrejelzések készítésénél. Itt láttam egy né
met gyártmányú villáiacsapasaz'lmíáiő készülékei, amely 
.100 km-en belül észleli a villám csapásokat

A Sávgépiróközpontjuk aj épületben, egy igán szép terem
ben van elhelyezve. A fa! mentén és a terem közepén két 
sorban vannak a-gépek elheiyazve. ö e ' esea 22 gép dol
gozott mindegyik keletnémet gyártmányú. Van körözvény- 
adóiuk is. Ez a berendezés azt i  céli szolgálja, hogy ugyan
azokat az időjárási táviratokat egyszerre, egy időpontban, 
több helyre tudták továbbítani. Hasonló « sít szolgáló beren
dezés lesz nálunk is a jövőben. Van négy műszerészük, fej- 
váltva vannak szolgálatban, ők. biztosítják az állandó üzemet 
Mikor beléptünk a terembe, ez a nagyszámú géppark fel
tűnően csendben működött. Ugyanezek a gépek nálunk Igya 

agy zajjal dolgoznak. Elmondták a német kollégák, bog}' a 
mennyezeten hangnyelő berendezés van, ilyen berendezési 
nálunk is szeretnénk megvalósítani.

Egyszerre öt géptávirókezdő van szolgálatban, mind nő, 
A technikusok képzettsége érettségivel egyenlő iskola, továbbá 
kétéves meteorológiai tárgyú szakiskola, araii a Meteorológi
ai intézet köbeién belül végeznek.
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Ez év végén megindul a kísérleti facsimile (képtáviró) 
adásuk. Láttam működésben három rádiógéptávfró-késziiléket, 
német gyártmányúnkat. Ezeken veszik a svéd. angol, francia 
amerikai és  nyugatnémet adásokat, ha vonalszakadás van. 
akkor a Szovjetunió adásait is.

Belföldi jelentések begyűjtését egvet n ember végzi, aki 
nem csinál mást. Rendkívül gyors a begyűjtési rendszerük. 
Részben távgépíróval, részben telefonon keresztül gyűjtenek. 
Távgépíró-vonallal össze vannak kötve Schönefelddel, Drez
dával, Weimarral és Schwerinnel. A többi állomás 30 köz
vetlen telefonvonalon adja be az anyagot, kb. 10-15 perc 
leforgása alatt.

Láttam egy figyelőszolgálatot, itt minden morse. táviró- 
gép, rádiótávgépiró-adást, vételt tudnak ellenőrizni, nemcsak 
a belföldi forgalomban, hanem a külföldi forgalomban iá. Itt 
ellenőrzik hogyan hajtjuk végre a kongresszusi határozatokat 
Ellenőrzik az adásidő pontos betartását, az adott táviratok 
hibátlanok-e. Pontosan nyilván van tartva minden hiba. Pl. 
felhívták a figyelmünket arra. hogy 1958. március-áprilisában 
naponta háromszor nem adtuk a miskolci jelentést. De ugyan
akkor az is baj, ha több anyagot adunk mint amennyi a 
határozatokban szerepel. Ez történt nálunk a pilótok esetében. 
Erre azért van szükség, mert a távgépiróvonalak annyira 
meg vannak terhelve, hogy csakis az előirt anyagot tudják 
továbbítani.

Itt szeretném felhívni munkatársaink és észlelőink fi
gyelmét, hogy minden jelentést pontosan, meghatározott idő
ben, hiba nélkül továbbítsanak a rendeltetési helyére. Ha ez 
nem történik meg. akkor a mi távgépíró-központunk nem 
tudja továbbítani rendes időben az anyagot. Ezt elsősorban 
nemzetközi konferenciák, kongresszusok kifogásolják, ami 
részünkre sem kellemes', mert kiesik égi fogaskerék abból 
a nemzetközi gépezetből, amely a meteorológiai jelentéseket 
továbbítja.

Ez a látogatás megnyugtatott abban, hogy a mi hírközlő 
szolgálatunk nem fejlődött rossz utón. Megállapítottam, hogy 
nem vagyunk lemaradva a német szolgálat mögött. Abban 
különbözik a két szolgálat, hogy a miénk kisebb méretű. Azt 
is figyelembe kell vennünk, hogy a távgépíró hálózat nálunk 
alig három-négy éve épült ki, és ennek a kiépítésénél és a 
kezelési munka elsajátításánál nem állt rendelkezésünkre 
semmi tapasztalat, semmi irodalom. Ennek ellenére mégis 
jó utón haladtunk és haladunk.

Sokat tanultam a tanulmányút alkalmával, a látottakat 
igyekszünk a mi kereteinken belül, a mi viszonyainkra al
kalmazni.

Ezúton is köszönetét mondok mindazoknak, akik elősegí
tették ezt a tanulmányutat és 12 felejthetetlen napot szereztek 
számomra, ügy gondolom ezzel a látogatással is közelebb ke
rült a német és a magyar meteorológiai hírközlő szolgálat.

Olasz Sándor.
/

Néhány szó a vihar-jelentésekrőL

Mint ismeretes, a veszély-, ilL viharjelentések küldése a 
repülés biztonsága érdekében történik. A beérkezett jelentések 
alapján értesítik a magasban járó repülőgépet a fenyegető ve
szélyről. megadják számára az irányt, amerre szállhat, s a leg
közelebbi repülőtér távolságát, ahol leszállhat. Ugyanekkor a 
talajon állomásozó repülőgépeket erősen lerögzítik, nehogy a 
viharos erejű szél felborítsa, vagy egyéb módon kárt tegyen 
bennüL Mint látjuk, nagyon komoly feladat a veszélyjelentés 
munkája, mert emberéletről és a népgazdaság vagyonáról van 
szó.

Igyekszem röviden összefoglalni, hogy melyek azok a leg
fontosabb tudnivalók, amelyekre a veszélyjelentésckkel kapcso
latban tekintettel kell lenni'-

1. / A lá tá s tá v o ls á g o t a Vihar- és Repmeteor távirat
ban minden esetben közölni kell. Igen fontos a látástávolság 
ismerete, különösen a repülőgépek szempontjából Gondoljunk 
arra, hogy a mai korszerű repülőgépek leszálláskor igen nagy 
sebességgel érik el a talajt, s ilyenkor bizony nem mindegy 
az. hogy 200 m-re, vagy 2000 m -re lehet ellátni, könnyen 
megtörténhetik a szerencsétlenség. Ha a látástávolság értéke 
1500 m alá csökken (sürü eső, havazás, hófúvás, stb, miatt), 
OBS Vihar-t kell kiadni Újabb OBS Vihar-t kell kiadni ak- 
Lor, ha 1000 m alá csökken a látástávolság, pl ha a párás
ságból köd lett

2. / Ónoseső, vagy ónos szitálás esetében is OBS Vihar-t 
adunk, mert ilyenkor a repülőgép könnyen megcsúszhat és 
balesetet eredményezhet-

3. / Ha a szél ereje eléri vagy meghaladja a 12 m/mp-l 
vagy a 6-os Beaufort-fokol újabb OBS Vihar-t kell kiadni 
s akkor is, ha a szélerősség eléri, vagy meghaladja a 20 
m/mp-et illetve a 8-as Beaufort fokozatot

4.1 Zvator esetében vagyis ha dörgés-villámlás van. a 
szélerőnek_nem kell feltétlenül elérni a kritikus értéket Ziva
tar lehetséges záporesövel, és anélkül is. (Volt eset arra is. 
hogy a repülőgép-szárnyba ütött a villám, amint azt a közel
múltban a napi sajtóban olvashattuk):

5. / Alacsony felhők esetében, ha az egész égbolt csaknem 
teljesen, vagy pedig teljesen borult és a felhőfoszlányok 150 m 
alatt vannak: ez erősen zavarja a pilóta látását:

6 . / Repmeteor-táviratot akkor kell kiadni, ha az előbb fel
sorolt elemek a kritikus érték alá csökkentek.

7. / Általában tartózkodjunk a hosszú szövegezéstől lehe
tőleg csak a veszélyes jelenséget említsük meg, - k iv é te l a 
látástávolság:

8.1 A kiadott OBS Vihar, ill. OBS Repmeteor-táviratok 
szövegét a szolgálati füzetbe be kell vezetni s azt minden hó
napban be kell küldeni, azaz a belelt lapokat kérjük a pos
tára adni, minden hónap 5-ig az előző havit.

A jelentések küldésében legyünk éberek és pontosak!
Csömör Mihály

A téli csapadék észlelése.

A téli időszakban a szilárd csapadékok (hó, dara, 
ónos eső. stb) ugyanúgy, mint az eső i a 200 cm2 felfogó
felületű, Hellmann-rendszerű csapadékmérő vei, s  az ehhez 
tartozó üveg-mérőhengerrel mérjük. Azonban ezeket a csa
padékokat előzőleg meg kell olvasztanunk.

Az olvasztást többféleképpen végezhetjük:
A csapadékmérőt leemeljük a tartóvasról, és meleg helyi

ségbe (konyha, iroda, stb) visszük, s ott a tűzhely közelébe 
helyezz ük. Felfogó felületét - hogy olvadás közben ne párolog
hasson - kartonlappal, vagy deszkával letakarjuk. Amikor a 
hó. vagy dara, stb, megolvadt, üveghengerünk segítségével 
lemérjük.

Ha a csapadékot rövid idő alatt kell megmérni, p l ha 
észlelési időpontunkban havazik, s csak egy csapadékmérővel 
rendelkezünk, akkor az üveghengerben lemérünk 10. vagy 20 
mm langyos vizet, ezzel leöntjük a felfogó-edényben lévő ha
vai Az igy megolvasztott hóléből mérés után természetesen 
le kell vonni a hozzáöntött melegvíz mennyiségéi. Ovakod-
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junk átlói, hogy oz üveghengerünkbe Forró vizet töltsünk, 
mert elrepedhet.

Többször előfordul olyan eset, hogy az észlelő gyors 
mérést akar végezni, esómérőjét a forró tűzhelyre álhtja: en
nek eredménye, hogy igen sok csapadékmérőnek kilyukad az 
alja, vagy ha ez nem fordul elő, a gyors melegítés követ
keztében a csapadék elpárolog, s az állomás kevesebb 
mennyiséget, hamis adatot jelent. Bármilyen gyorsan is vé
gezzük el az olvasztást, erős havazáskor igen könnyen nagy 
mennyiségű hó felfogását mulaszthatjuk el. Hogy ez ne tör
ténjék meg, csak a gyüjtőpalackot és a felfogó edényt vi
gyük be a belső helyiségbe, s az alsó tartályt hagyjuk az 
oszlopon. Olvasztás után a tartályból kaparjuk bele a felfogó 
edénybe az olvadás ideje alatt hullott havat. Ezt természe
tesen csak a következő észlelésnél mérjü^ meg.

Az ilyen olvasztásnál ügyelni, kell arra, hogy a felfogó 
edény tölcsérkéje, amely a gyüjtőpalack szájába illeszkedik, 
le ne törjék.

Intézetünk terve az, hogy a jövőben az összes állomá
sunk rendelkezzék tartalék csapadékmérővel is, amely igen 
megkönnyíti Munkatársaink téli észleléseit.

A csapadék mennyiségének megállapítása mellett a csa
padék alakját is jegyezzük fel. A csapadék-alakokat télen 
a következő módon részletezzük:
Kristályos csapadékok:
Jégtűk: ' Vékony, legtöbbször egészen apró jégkris

tályok, gyakran olyan kicsinyek, iiogy alig 
látszanak.

Hó: llatszögű jégkristályokból álló pelyhek. foly-
*  tonos, mérsékelt sebességű hullása.
Hózápor: A hópelyliek heves, megszakításokkal járó
$  hullása, áivonuló, helyenként igen vastag

(sötét) felhőzettel, gyakran szélrohamokkal.
Ilavaseső: A hó és az eső vegyes hullása.
*
Záporszerű Eső és hó vegyes gyors hullása, esetleg 
havaseső: megszakításokkal,
v
Szemcsés csapadékok:
Szemcsés hó: Hosszúkás, fehér, puha jégszemcsék hullása,
A átmérőjük kisebb, mint 1 mm. (A népnyelv-

szerint "kása").
Jégszemcsék: Gömbölyű, átlátszó, kemény mérsékelt nagy-
A ságú, 1-4 mm átmérőjű jégszemecskék.
Hódara: Nem átlátszó, puha. gömbölyű (2-5 mm
& átmérőjű) jégszemek.
Jégdara: Gömbölyű, átlátszó felületű, belül fehér maggal,
A kemény 2-5 mm nagyságú jégszemecskék.
Jégeső. Többnyire szabálytalan formájú, átlátszó felü-
A letű (belül fehér mag) jégszemek, esetleg

összefagyott jégdarabok. (Többnyire a nyán 
félévben hull

Téli bevonatok, és lerakódások:

Onos eső: Túlhült viz hullása, amely átlátszó jégbevona-
eo tót képez. (Fák ágain, vezetékeken, úttesten

stb.)
Dér: Apró jégkristályok közvetlen kiválása a fcisu-
l_j gárzás útján 0 fok hőmérséklet alá lehűlt,

többnyire vízszintes felületeken.

Kristályos Túlhült ködszemekből történő fehér, kristályos,
zúzmara: finom lerakódás
V
Szabálytalan Túlhült ködszemekbő! történő, alaktalan, fehér,
alakú zúzmara: durva jéglerakódás.
V

Állomások látogatása során

. . „az egyik dunántúli állomáson tapasztaltam, hogy a 
csapadékmérő készülék 2.5 in ( ! )  magas oszlop tetejére 
volt felszerelve, s létrán lehetett megközelíteni. A kényel
metlen kezeléstől eltekintve, - az ilyenformán észlelt adat
helytelen.

H e l y t e l e n

Az észlelő elmondotta azt, hogy a csapadékmérőt még 
elődje állította az oszlopra, ő a szolgálati lakásba történő 
költözéskor így találta, s azóta ilyen körülmények között méri 
a csapadékot.

(Meg kell említenem, hogy másutt olyan állomási is talál
tam. ahol az udvaron a földre helyezték a caapadékmérőt: ez 
szintén nem helyes)

H e l y t e l e n

A csapadékviszonyok vizsgáláSa során voltaképpen an
nak megállapilása szükséges, hogy a talajra menny: csapa
dék hullik, - s ezért első pillanhtra lalán az tűnnek cél
szerűnek. ha a készüléket úgy süllyesztenénk a tálai szint
jébe, hogy a kifogó edény felső része azonos magasságba 
kerüljön a talajjal. Ezt azonban nem oldhatjuk meg ebben a 
formában, mert a csapadék nemcsak felülről jutna bele a 
mérőbe, hanem a földről is belefolyna, ami több-kevesebb 
mennyiséggel megnövelné a ténylegesen lehullott csapadék
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mennyiségét. A szél is belehordhatna mindenféle szennyező 
anyagot. Ha ellenben túl m agasra állítanék a felfogó edényt, 
akkor a szél elhordaná az esőt. havat, hiszen a szél ereje 
a magassággal együtt növekszik. így tehát érthető, hogy a 
magasabbra szerelt csapadékmérő készülék kevesebb csa
padékot mér. mint a íalajközelben felállított műszer. Azt a- 
zonban nem lehet kiszámítani, hogy mennyivel kevesebbet. 
De még kevésbé lehet megállapítani azt. hogy a szél hatása 
mennyire érvényesült: mekkora lehetett a szél erőssége, szél
árnyékban volt-e a készülék, vagy pedig szélnek jobban ki
tett helyen. -  hiszen csapadékmérő állomásaink nincsenek 
szélmérő műszerrel felszerelve.

Mindezeket figyelembevéve, nemzetközi magállapodás ér
telmében a talaj színe fölött 1 m magasságban helyezzük el

H e l y e s

a csapadékmérőket. így a környező terület adatai egymás
sal összehasonlíthatók. Amelyik állomáson más magasság
ban mérik az adatokat, -  az észlelési eredmények a kör
nyezettől eltérőek, amely a térképes feldolgozásnál szembe
tűnővé vállik, s megállapítható, hogy az ilyen adat hibás.

Csömör Mihály

A földön lévő hótakaró megmérése.

Különböző fontos gyakorlati érdekek (erdészet, árvízvé
delem. mezőgazdaság, sport. stb .) szükségessé teszik a ta
lajon fekvő hóréteg magasságának megmérését.

A hóréteg magasságának megmérése cm beosztású mé
rőléccel történik, cm pontossággal. A mérést olyan sik helyen 
kell végezni, ahol a hó magassága az észlelő becslése sze
rint a környezet általános hóviszonyainak megfelel. A hó
magasság megkérése úgy történik, hogy a hómérőlécet me
rőlegesen leszúrjuk a talaj színéig, s leolvassuk, hogy a .hó- 
réteg a hómérőléc beosztását hány cm-ig takarja.

Egyenlőtlen talajon - pl. konyhakertben - egy mérés 
Dóm ad megfelelő eredményt. Ilyenkor úgy járunk el helye
sen, hogy több helyen mérünk, s  a mérési eredmények kö
zépértékét jegyezzük fel, vagyis a mérések eredményét össze- 
gezzük.és elosztjuk a mérések számával. Pl. 7 cm + 9 cm 
+ 8 cm =  24 : 3 =  8. A (ió magassága tehát ebben az eset
ben 8 cm.

Erősebb hófúvás után nehéz feladat a helyes hómagas
ság megállapítása. Ilyenkor az észlelő két adatot is jegyezzen 
fel. Az egyik adat a becslés szerint, az észlelőhely vidékén 
legjobban megfelelő hómagasság. Ezt a hóréteg bejegyzésére 
szolgáié rovatba jegyezzük be. A másik adat a legkiemel
kedőbb hóbuckák magassága, ezt a jegyzet-rovatba Írjuk be. 
pl.: 60 cm -es hóbuckák.

A talajon fekvő hóréteg magasságát minden reggel, akár 
esett előző napon akár nem, 7 órakör megmérjük. A mérést 
mindaddig folytatjuk, amig összefüggő hótakaró van a felszí
nen. Ha már nincs összefüggő hótakaró, hanem csak foltok
ban van még hó, a hófolt ES jelét tesszük ki a hóréteg ro
vatba. Ha a hófúvás olyan erős, hogy lehetetlen a hómagas
ságot megállapítani, a hófúvás jelét 4» jegyezzük be. Ha a 
talajt egyenletes, összefüggő, dé 1 cm-nél vékonyabb hó
lepel borítja, a hóréteg rovatba "lepel” szócskát Írunk.

Gyakori és komoly hiba az hogy az észlelő elmulasztja 
a földön lévő hótakaró naponkénti lemérését., avagy csak 
akkor méri. ha friss hó huIL Ez nem helyes mert a hóré- 
teg naponta összezsugorodik, párologtat, esetleg olvad, te
hát változtatja magasságát.

Igen sok észlelő a hóréteg magasságát az előző napra 
Írja be. ugyanúgy, mint a csapadék mennyiségét. Ez hely
telen, mert a szabály szerint a földön fekvő hóréteg ma
gasságát az észlelés napjára kell bejegyezni. Tehát, ha ja
nuár 6-ig nem volt hó akkor délután 14-és 16 óra között 
2.4 mm hó hullott, ezt 7-én reggel megmérjük. A 2.4 mm-t 
6-ára jegyezzük be. A hóréteg magasságát (pl. ebben az 
esetben mintegy 3 cm -t) 7-ére tüntetjük fel.

Ahol ún. hómérőléc nincsen az állomáson, ott Munka
társunk házilag is könnyen készíthet ilyet. Erre alkalmas 
egy, cm beosztású hegyes lécdarab. (A cm -es beosztást 
vonalzó segítségével magunk elvégezhetjük). Ügyes hőmérő
léc leírását olvashatjuk a LÉGKÖR 1956 évi 2 számába 
Petreczki Zoltán kiszombori észlelőnktől.

Arany József.

Mosonmagyaróvárról. . .

Köszönettel tartozunk Szabó Gábor IV. gimnáziumi ta
nulónak. aki nemcsak a helyettes észlelő munkakörét látta 
el augusztus hónapban a magyaróvári éghajlati állomásun
kon -  hanem a műszerkert karbantartásáról is gondosko
dott. Kiirtotta a gyomot, s  ebbe a munkába öccsét is bevon
ta. Munkája nyomán az állomás képe egészen más benyo
mást kelt a látogatóban, mint az előző hónapok során. Tiszta, 
rendes, ápolt környezetben találjuk a hőmérőházat. - s ezért 
igen köszönjük mindkettőjük fáradozását. Szabó Gábor ma
radéktalanul ellátta a szinoptikus táviratok összeállítását és 
feladását, pontosan végezte a megfigyeléseket. Az új észle
lőt betanította, s az állomás további működése során is tá
mogatja. Közreműködéséhez kériük az iskola támogatását, 
amelyet meg is kaptunk, hiszen igen fontos a számunkra, 
hogy jó kezekben tudhatjuk az állomás irányítását, mert a 
gyakorlati és tudományos célokra pontos, megbízható adato
kat nyerünk. Nagy lelkesedése nem maradt fiatalos fellángo
lás, hanem segitőkészségét a jövőre nézve is felajánlotta, 
ha az új észlelő másirányú elfoglaltsága esetén helyettesre 
szükség lesz. Ezt igen köszönjük és alkalomadtán számot is 
tartunk rá

Csömör Mihály

Hálózati - hírek:

Uj észlelőink:

Kevélynyergi menedékház
Budapest-Lőrinc
Alsókövesd
Mezőtúr
Jávorkút
Tárnáméra
Nógrádszakál
Boldogkő vár álja
Gibárt
T ar- F e nyvesp úszta,

Lakatos László gondnok 
Tóth Pálné
Mészáros Gábor bérelszámoló 
Augisztinyi Mátyás hiv.segéd 
Szegedi József erdész 
Mezei Barnabás könyvelő 
Német Lászlóné 
Juhász ímréné adminisztrtátor 
Sebestyén Balázs 
Cseh József Evez. erdész

Arany József

-8-



c£rtulÉ L IDŐJÁRÁS
1959, május. Ezt a hónapot átlagkörüli hőmérséklet jel

lemezte. A csapadék mennyisége az ország nagyobb r é 
szében meghaladta az átlagot, a többlet azonban általában 
nem volt jelentékeny.

Hűvös, csapadékos időjárással kezdődött a május hónap. 
Az atlanti-óceáni léghullámok, amelyek már április végén is 
irányították Közép-Európa időjárását, május elején is ural
mon maradtak. Május elsején, egy nyugatról érkező hideg
front hatására bőséges esőzés volt, különösen a Mátra vi
dékén (Mátraháza 91 mm), a Dunántúl nyugati felében pe
dig.zivatarok. jégesők voltak. A következő nap is voltak, 
de már csak kisebb zivatarok, harmadikára pedig a front 
kelet felé elvonult, és az Alpok vidékén egy anticiklon a- 
lakult ki. Nálunk is megszűnt az esőzés, kiderült az idő, 
de az északias légáramlás sarkvidéki levegőt hozott. Az 
éjszakai lehűlés igen megerősödött, sokfelé volt talajmenti 
fagy, sőt Terényben 4-én hajnalban 2 m magasságban is 
-0.5° volt a minimumhőmérséklet. Az anticiklon központja 
már hatodikén délre helyeződött át, hazánkba szubtrópusi le
vegő érkezett, a hőmérséklet gyorsan emelkedett, már he
tedikén országszerte 20° felett volt a hőmérsékleti maximum, 
majd a következő napokon a 25°-ot is meghaladta. A szép 
tavaszi időjárást 10-én egy délen, a Balkán félszigeten át 
kelet felé vonuló lassúmozgású ciklon zavarta meg. amely 
különösen az ország déli felében okozott nagyobb csapadék- 
hullást. Kezdetben délies volt u légáramlás, de 12-én már 
a ciklon tovavonulása következtében északról áramlott be 
hűvösebb levegő, és a nappali felmelegedés 13-án már is
mét 20° alatt maradt Ezután napokon át a Szovjetunió felől 
szárazföldi, aránylag hűvös levegő áramlott hazánkba, s  ez 
főleg a Dunántúlon okozott záporokat zivatarokat Május 16- 
ától azonban, már a Fekete-tenger felől érkeztek enyhe,pára
dús légtömegek, a hőmérséklet emelkedésnek indult, és borult 
fülledt időjárás köszöntött be. A nedves levegőben napról nap
ra zivatarok alakultak ki az ország számos vidékén. Ebben 
az időjárási helyzetben észlelték országszerte a hónap leg
magasabb hőmérsékletét, főleg 21-én, 26-28°-ot de a 30° - 
ot sehol sem érte el a maximum. Észak-Európát ekkorra mór 
sarkvidéki levegő árasztotta el. amely 21-ről 22-éré virra
dó éjszaka érte el az országot és Borsod A.Z. megyében 
heves zivatart okozott (Perecse 55 mm), majd az esőzés 
másnap az ország déli részeire is átterjedt. Ezután hazánk 
fölött az északeurópai anticiklon jutott uralomra és 24-étől 
kezdve derült, száraz, hűvös időjárás köszöntött be, néhány 
helyen talajmenti fagyot is észleltek. Újabb hideg légtömeg 
áramlott be északról 27-én, de ugyanekkor a Balkán félszi-

1959. MÁJUS

get felett elhelyezkedő ciklon következtében a magasban eny
he levegő áramlott hazánk fölé. s  a két levegőfajta találko
zásánál csapadék képződött. így a hónap utolsó napjaiban 
borús csapadékos időjárásban volt részünk, különösen 30-án. 
amikor a ciklon magja hazánk fölé helyeződött át. Somogy 
déli részén. Komlósdon e napon 59 mm csapadékot észlel
tek. A hűvös, esős időjárás június első napjaiban is foly
tatódott.

A havi középhőmérséklet az Alföld déli és a Dunántúl 
keleti részén 16 felett volt. hazánk többi alacsony vidékén 
15 és 16° között, de a nyugati határszegélyen a 15°-ot sem 
érte el. így általában kissé alacsonyabb volt az átlagnál, de 
az eltérés csak héhány tizedfok. A legerősebb lehűlés több
nyire negyedikén, vagy 5-én következett be és néhány fok
kal felülmúlta a fagypontot, északkeleten azonban 24-25-én 
észlelték a legalacsonyabb hőmérsékletet. A legmagasabb 
napi maximumot majdnem mindenütt 21-én mérték, a leg
erősebb felmelegedés Kecskeméten elérte a 29.6°-ot. 10-e 
és 20-a körül volt néhány nyári nap is, de számuk (4-8) 
nem érte el az átlagost. Fagyos nap csak Terényben for
dult elő.

A páranyomás havi középértéke 8-9 mm volt, s ez az 
érték kissé alacsonyabb az átlagosnál. Hasonlóképpen nem 
érte el az átlagot a nedvesség sem 65 % körüli értékével.

Az idei május az átlagosnál kissé borultabb volt. A 
napsütés havi összegei azonban 240-260 óra az országos 
átlagnak felelnek meg.

A csapadék eloszlása igen egyenetlen, mivel legnagyobb
részt zivatarok alakjában hullott, ilyenkor pedig a csapadék
eloszlás szeszélyes szokott lenni. A legtöbb csapadékot a 
Dráva-Mura vidékén és a Duna-Tisza közénél; déli részén 
észlelték a zalamegyei Csörnyeföldön 202 mm hullott, ez a 
legnagyobb havi mennyiség az országban. A sok zivatar 
következtében azonban másutt is vannak gocok. ahol a havi 
csapadékösszeg 150 mm-t felülmúlta, igy Zalaszentgrót és 
Albertirsa vidékén. Kevés volt azonban a csapadék az Al
föld északkeleti részén, továbbá a Balaton északkeleti szom
szédságában, de ott is mindenütt meghaladta a 30 mm-t. A 
csapadék az ország nagyobb részében meghaladta az átla
got, helyenként az átlag kétszeresét is (Tűrje 246 %). vi
szont a Szeged közelében fekvő Sándorfalván, csapadékos 
vidékek szomszédságában az átlag fele sem hullott. A csa
padékos napok száma 10-15 volt, nagyjában megfelelt az 
átlagosnak. A zivataros napok száma 4-8 viszont meghaladta 
az átlagot.

A mérsékelten hűvös és csapadékos időjárás kedvezett 
a növényzet fejlődésének, de hátrányos volt a korai gyümöl
csök fejlődésére, és elősegítette a gombabetegségek elterjedé
sét.

H ő m é r s é k 1 e t C° C 8 a i a d é k mm

Flavi
közép

Eltérés- 
a normá

listól

Absz.
max. Dátum Absz.

min. Dátum Havi
Ö3szeg

Eltérés-
a normá

listól

Napok
száma

Havas
napok
száma

Ziva
tarral

Magyáróvár 16.1 +1.0 26.9 19. 2.3 4. 31 -29 9 0

Nagykanizsa 14.8 -0.8 26.8 21. 0.9 4. 98 +13 16 7

Budapest Met Int 16.4 -0.2 27.9 21. 4.3 5. 82 +18 11 6

Szeged (Egyetem) 16.7 -0.2 28.3 21. 5.6 4. 51 - 6 10 4

Debrecen (Egyetem) 15.6 -0.5 27.4 19. 2.5 25. 51 - 7 12 4

Miskolc 15.3 -0.9 26.6 20. 4.0 24. 64 + 3 9 4

Kékestető 9.9 -0.7 ' 20.3 21. 1.0 3.. 145 +58 15 4



1959. június. Az idei nyár első hónapját, főleg első felé
ben hűvös, borult időjárás jellemezte. A csapadék, különösen 
az ország nyugati részein jóval felülmúlta az átlagot

A május végén hazánk felett elhelyezkedő ciklon csak 
harmadikára vonult el kelet felé, igy a hónap első napjaiban 
folytatódott az igen hűvös, csapadékos időjárás. Elvonulása 
után 4-én északról sarkvidéki levegő áramlott az országba, 
és 5-én hajnalban sokfelé 5° körüli hőmérsékleteket mértek, 
a talaj közelében pedig a fagypont közelébe szállott a hő
mérséklet, A Szovjetunió felett a napokban maximum alakult 
ki. amely hatását hazánkra is kiterjesztetté. Az idő kiderült, 
és már 5-én megindult a felmelegedés. 6-án délben már or
szágszerte 25° fölé emelkedett a hőmérséklet, majd a kö
vetkező napokban helyenként a 30°-ot is elérte. Nyugat-Euró- 
pát azonban már 7-én hűvös, óceáni levegő árasztotta eL 
Ennek első hulláma 9-én érkezett hazánkba, és különösen a 
Dunántúl és a Mátra vidékén okozott nagy zivatarokat, he
lyenként jégeső is hullott. A következő napokban folytatódott 
a hűvös levegő beáramlása, azonban az ország középső tá
jain elakadt. 8 itt egy veszteglő front keletkezett. így a nyu
gati és keleti országrészek között nagy hőmérsékleti ellentét 
alakult ki. A Dunántúlon 11-én a hőmérséklet délben is csak 
11-13 fokig emelkedett, erős, a Balatonon viharos északi szél 
tombolt, mig keleten sütött a nap, és a déli hőmérséklet még 
20° fölé emelkedett. Siófokon 11-én a szél sebessége egész 
nap folyamán meghaladta az óránkénti 65-km-t a legerősebb 
széllökés pedig a 100 km/órát. Az időjárási helyzet rendkí
vül hasonlított az előző évi június ugyanezen napjaira, mint 
akkor, az idén is óriási felhőszakadások voltak, ha ezek mé
rete nem is érte el a tavalyiakat. A legnagyobb esők a Du
nántúlon hullottak, különösen a Mecsekben, melynek legma
gasabb részein 11-én a Kozári vadászháznál 124, Misina- 
tetőn 112 mm csapadék hullott, s  ez Nagymányok. Szászvár 
vidékén nagy árvizeket okozott. A front csak 15-ére vonult 
el kelet felé, 14-én még nagy esők voltak, most azonban már 
az ország keleti tájain. Július 16-án újabb hidegfront érkezett, 
s ez főleg a Balaton vidékén okozott nagyobb zivatarokat, he
lyenként jégesővel. Június 17-én végre néhány napra meg
nyugodott az időjárás. Közép-Európa felett anticiklon került 
uralomra,és megindult újból a felmelegedés, amelyet azonban 
ismételten megzavart egy-egy északnyugatról beáramló hű
vös légtömeg érkezése, az ország kisebb részein zivataro
kat okozva. Csak amikor 24-én igen száraz sarkvidéki le
vegő árasztotta el Európát, szűntek meg az esőzések. Június 
27-étől azonban újra megindult az óceáni levegő beáramlása 
8 az időjárás ismét csapadékosra fordult. Különösen erős 
lett a beáramlás 29-én. s  a Dunántúl nyugati részein újból 
felhőszakadások voltak.

A havi középhőmérséklet hpzánk legnagyobb részén 
17-19° között volt, csak a nyugati határszélen és az északi
hegyvidék magasabb részein maradt 17° alatt, ezzel szem
ben délen és a Körösök vidékén 19° felett volt, de a 20°-ot 
sehol sem érte eL A havi középérték nyugaton 0.5 -1.0 -08 
hiányt mutatott az átlaghoz képest, keleten alig tért el az át- 
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A havi legmagasabb hőmérséklet általában 28-30° volt, 
dátuma azonban igen változatosan alakult. A Dunántúlon és 
a Duna-Tisza közének déli részén legnagyobbrészt 19-20-án 
mérték a maximumot, de egyes helyeken már 8-9-én, vagy 
csak 22-én, ilL 29-én állott be a legmagasabb hőmérséklet.

A hőmérséklet minimumának értékei az évszakhoz ké
pest alacsonyak. A lehűlés 5-én országszerte 6-8°-ig ter
jedt. kivéve a Balaton és a főváros környékét, ahol 9-10° 
volt a minimum. Ezzel szemben Nagykanizsán 4.6°-os, Ké
kestetőn 3. l°-os értékeket jegyeztek fel A minimum dátuma 
a Dunántúl és az Északi hegyvidék egyes helyein 11-e. vagy 
17-e.

A nyári napok száma a Dunántúlon 10-15, keleten és 
északon 13-19 volt. j ITőségnap csak kivételesen fordult 
elő 1-2.

A páranyomás júniusi középértéke 11 mm körül volt, és 
kb. megfelelt az átlagnak. A relatív légnedvesség havi közép- 
értéke a Dunántúl nyugati felén 75 % felett, hazánk többi ré
szén 65-75 % között volt, és ez sem tért el lényegesen az 
átlagtól. A felhőzet mennyisége az Alföld északke feji része 
kivételével kevéssel felülmúlta az átlagot. A középértékek 
általában 5-6 tized körül voltak. A napsütés havi összege 
a Dunántúlon 200-230 óra között váltakozott. Pécsett azon
ban megközelítette a 250 órát. Az Alföldön általában 230- 
260 órás napsütést jegyeztek fel. kivéve az északkeleti de- 
rültebb területeket, ahol a 270-280 órát is elérte a havi ösz- 
szeg. Az utóbbi összegek 20-30 órával felülmúlták az átlagot, 
az előbbiek ugyanannyivei maradtak az átlag alatt.

A hónap folyamán kisebb területek kivételével átlag fe
letti csapadék hullott. Igen bőséges volt a csapadék a Du
nántúlon az összegek csaknem mindenütt felülmúlták a 100 
mm-t, sőt kisebb területeken a 200 mm-t is. Iharoson So
mogy megyében mérték a legnagyobb havi összeget. 281 mm-t. 
Nagy területeken az átlag kétszeresénél több csapadék hul
lott, sőt az összegek helyenkint az átlag háromszorosát is 
elérték. Az Alföldön és az Északi hegyvidéken már keve
sebb volt a csapadék, általában 100 mm-nél, sőt az Alföld 
középső és keleti részein 75 mm-nél kisebb összegek for
dultak elő. A legkisebb havi összeg M0 mm volt Mezőberény- 
ben. Békés megyében. Bár az Alföldön és északon is elő
fordult kivételesen az átlag háromszorosával felérő csapadék, 
általában az átlag és annak másfélszerese között voltak az 
összegek. Budapesttől keletre, a Galga és a Zagyva völgyé
ben a Duna-Tisza közének déli részén, a Körösök vidékén 
és a Hajdúságban azonban a csapadék nem érte, el az át
lagot, sőt helyenkint az átlag háromnegyedét sem. A csa
padékos napok száma általában 9-13 volt. Ezek közül 3-6 
napon hullott 10 mm-nél nagyobb eső. Országos viszonylat
ban mintegy 10 napon észleltek zivatart.

Június első felének bőséges esőzése, majd a hónap má
sodik felénél szárazabb jellegű, napfényben gazdagabb, me
legebb időjárása általában kedvező volt a mezőghzdaság szá
mára, és különösen a gabona- és gyümölcsfélék érését moz
dította elő. u  rj

H ő m é r 8 é k l e t C° C s a p a d é k mm

Havi
közép

Eltérés 
a normá

listól

Absz.
max. Dátum Absz.

min. Dátum Havi
összeg

Eltérés 
a normá

listól
Napok
száma

Havas
napok
száma

Ziva
tarral

Magyaróvár 18.2 +0.2 29.0 28. 7.2 5. 147 +89 8 * -

Nagykanizsa 17.6 -1.4 29.2 20. 4.6 6. 133 +58 15 • 8
Budapest Met Int 19.3 -0.4 29.5 22. 9.3 5. 80 +12 12 4 • 7
Szeged (Egyetem) 19.8 -0.4 30.9 20. 9.2 5. 102 +36 11 6
Debrecen (Egyetem) 18.7 -0.7 29.4 29. 7.6 25. 58 -10 11 . 3
Miskolc 18.5 -0.5 29.2 9. 19 5. 73 _+ 0 13 • 6
Kékestető 12.8 -0.7 21.8 22. 3.1 5. 133 +34 15 6
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A tudomány újabb hatalmas kutatóeszközt állított a Föl
dünket övező bolygóközi térség közvetlen vizsgálatának szol
gálatába. A Szovjetunióban 1959. október 4-én (pontosan két 
évvel a legelső mesterséges hold kilövése után, amely 1957- 
ben ugyanezen a napon történt) útnak indították egy sokkal 
hatalmasabb rakéta segítségével az e lső  önm űködő é s z 
le lő á llo m á s t. am ely a Föld körül m e ssze  elnyú ló  
e llip sz isp á ly á n  k e rin g v e , huzam os időn át s z o l 
g á lta t  é s z le lé s i  ad a to k a t a bo lygóközi té rn e k  a 
Föld k ö rn y e z e té b e  eső  r é s z é r ő l .

Minthogy a Föld körül keringő testről van szó, ezt is, 
joggal nevezhetjük mesterséges holdnak. De több tekintetben 
felülmúlja az összes eddigi mesterséges holdakat. Mindenek
előtt abban, hogy sokkal nagyobb távolságra távozik el a 
FöldtőL Az eddigi mesterséges holdak mind olyan pályán ke
ringtek, amely vagy teljes egészében benne fekszik a légkör
ben, vagy az ellipszisalakú pályának csak egy része nyúlik 
fel a légkörön kívülre. Aránylag még legjobban távolodik el 
a Földtől az 1957. augusztus 7-én felbocsátott mesterséges 
hold, mert ennek minden keringése alkalmával eljut a Föld
től 42500 kilométerre, de ez még csak kilencedrésze a Föld 
és Hold közötti távolságnak. Ez annyit jelent, hogy az eddigi 
mesterséges holdak a bolygóközi térnek csak olyan részébe 
jutottak el, amely még nagyon-nagyon közel van a Földhöz. 
Az 1959. október 4-i szovjet kutatóállomás viszont olyan pá
lyán kering, amelynek legtávolabbi pontja messze túl van a 
Hold távolságán, éspedig az első keringése alkalmával ke
reken 470000 km távolságba jutott el a Földtől. E z z e l az 
e g y e tle n  lé p é s s e l  több m int t í z s z e r e s r e  tá g u lt 
az a k ö rze t, am elyből é s z le lé s i  ada tokat tudunk  
s z e r e z n i .  A teljesítmény tehát olyan hirtelen felszökött, 
hogy indokoltan hívjuk ezt az új mesterséges holdat már egy 
teljesen új néven: bolygóközi kutatóállomásnak,

A kutatóállomás kilövését pontos irányítás alapján úgy 
végezték, hogy első keringése alkalmával magát a Holdat is 
megkerülje. Ez teljes mértékben sikerült, a kutatóállomás két 
és fél nap alatt eljutott a Hold közvetlen közelségébe, és
pedig a Hold mellett 7000 km távolságban elhaladva, a Hold 
vonzási terében hurokalakú pályát futott be. Eközben a Hold 
mögé kerülve, október 7-én lefényképezte a Holdnak azt a 
túlsó oldalát, amelyet emberi szem még sohasem  látott.

Ez már a harmadik fontos lépés volt az idei évben, amit 
a szovjet tudomány megtett a Hold pontosabb megismerésére. 
Az év legelején, január 2-án kilőtték az első kozmikus raké
tát, amely nagy közelségben haladt a Hold mellett, és több 
értékes észlelési adatot szolgáltatott. Szeptember 12-én olyan 
rakétát sikerült útnak indítani, amely a 13-áróI 14-ére virradó 
éjjelen eltalálta a Holdat. Egy hónap sem telt el ezután, és 
egy még újabb szovjet rakétakilövés megvalósította a Hold 
megkerülését.

1. A Hold helyzete a kutatóállomás kilövésekor.
2. A Hold helyzete, amikor a kutatóállomás legközelebb érke

zett hozzá.
3. A Hold helyzete, amikor a kutatóállomás ismét földközelbe 

érkezett
1. ábra
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Ezzel a nagy teljesítménnyel a bolygóközi állomás mun
kája még koránt sincs befejezve, hiszen tovább kering a 
Föld körül, Minden keringése alkalmával eljut messzebbre, 
mint a Hold távolsága. De ez nem jelenti, hogy minden ke
ringésekor a Holdat is meg fogja kerülni, mert időközben a 
Hold a saját pályáján halad tovább és olyan helyekre kerül, 
amelyek messze, oldalra esnek a bolygóközi állomás pályá
jához képest (1. kép).

Amint látjuk, a szovjet tudósok kettős feladatot tűztek a 
kutatóállomás működése elé. Az egyik volt, hogy az első 
keringés alkalmával a Holdat is megkerülje, és adatokat hoz
zon a Hold eddig láthatatlan túlsó oldalán uralkodó állapotok
ról. Ezt a feladatot az állomás már meg is oldotta. A má - 
sodik feladat pedig abból áll, hogy a Földünket környező boly
góközi térség jelenségeiről szolgáltasson folyamatos észlelé
seket Az állomás ennek a célnak is megfelelt

Dr. Aujeszky László

N em zetk ö zi G e o f iz ik a i Év 
é s  N em zetk ö zi G e o fiz ik a i

Együttműködés
A légkör megismerése egyes helyeken végzett mérések

ből indul kt Minthogy azonban a légköri folyamatok nem el
szigetelten lépnek fel, a meteorológiai vizsgálatoknak az egész 
légkörre ki kell terjedniök. Azt mondhatjuk, hogy a légköri 
jelenségek fizikai jellege megkívánja a pontos méréseket 
geofizikai jellege pedig a földi légkör egészének vizsgálatát. 
Ebből következik, hogy a meteorológia fejlődését az első 
műszerek megjelenésétől számíthatjuk. Több, mint 2000 év
vel ezelőtt Heron alexandriai tudós arról ir. hogy i.e. 400- 
500 évvel a mai Indiában már megmérték az esőt A szél
zászló őse is 2000 évesnél öregebb műszer. Arisztotelész 
híres tankönyvét saját megfigyelései alapján te . 350 év kö
rül irta. Ebben foglalkozik a széllel, zivatarral, esővel, har
mattal, szivárvánnyal napgyűrűvel, stb. A légköri mérések 
legfontosabb állomásai: Galilei megszerkesztette az első lég- 
hőmérőt (1592). Viviani pedig Torricelli elgondolása alapján 
az első higanyos barométert (1643), majd Saussure a ma 
is használt haj8zálas nedvességmérőt (1783). A méréstech
nika fejlődésével műszereket szerkesztettek a napsugárzás, 
a légköri elektromosság és a levegő számos fizikai tulajdon
ságának mérésére.

Ennek a fejlődésnek helyes értékelése végett azonban 
szem előtt kell tartanunk, hogy a földi méretű légköri jelen
ségek okait egyetlen megfigyelőhelyen a legkorszerűbb mű
szerekkel is hiába keressük.

Éppenezért a meteorológia geofizikai 'irányú fejlődését 
1780—tói számíthatjuk, amikor Károly Tivadar Mannheimben 
megalapította a Societas Meteorologica Palatina-t azzal a 
céllal, hogy nagy területen nemzetközi megfigyelő hálózatot 
szervezzen. A 12 év adatait tartalmazó és efemeridák né
ven ismeretes kiadványból szerkesztette meg Brandes 1820- 
ban az első időjárási térképet, amelyen már megjelentek a 
légnyomási képződmények és a mérsékelt égöv nagy szél
rendszerei. Dove a múlt század közepén Brandes munkáját 
folytatva rájött arra, hogy ezek a nagy szélrendszerek ör
vénylő jellegűek. Hatásukra a sarkvidék hideg és az ala
csonyabb szélességek meleg légtömegei árasztják- el azokat 
a területeket, amelyeken az óriási ciklonok áthaladnak. így 
indult útjára a mannheimi első mérföldkőtől a szinoptikus 
meteorológia.

Tagadhatatlan, hogy a fejlődő meteorológia a légkör 
összetett jelenségeit sikerrel kutatja, de egyoldalú szemléle
tet nyerne, ha a többi geofizikai tudománytól elszigetelten 
fejlődnék. A szilárd földkéreg, az óceánok és a légkör köl
csönhatását kellőképpen értékelnünk kell. Ez a helyes törek
vés valósult meg a Nemzetközi Polárévekben: az 1882-ben 
megkezdett első polárévben, majd 1932-ben a második polár- 
év folyamán. A földmágnesség. az oceanográfia a gravimet
ria. a geográfia, a geológia, a meteorológia sok értékes ered
ményt köszönhet a két polárévnek.

A második polárév után a gyakorlati élet követelte a ge
ofizikai ismeretek kibővítését, és ezzel megnövekedtek a ku
tatás anyagi lehetőségei is. A 30-as években a 10 km-en

kezdődő sztratoszféra nem érdekelte a gyakorlati embert, ma 
pedig a távolsági repülőgépek itt teszik meg útjuk legnagyobb 
részét. Az ionoszféra elektromos töltésű rétegei részben elő
segítik. részben megzavarják a nagy távolságú rádióhirközlésí. 
Ezen keresztül a többszáz km magasan lévő légrétegek is 
beleszólnak az ember mindennapi munkájába. A közlekedés, 
a nyersanyagok és a természeti energiaforrások feltárása te
rületén hasonló igények jelentkeztek a földi méretekben meg
indítandó geofizikai kutatásokra. Ennek köszönhető, hogy az 
lonoszférakutatások Bizottsága 1950-ben javasolta a Nemzet
közi Geofizikai Év megrendezését Miután számos geofizikai 
jelenségre a naptevékenység hatással van, a NGÉ-et a leg
közelebbi napfoltmaximum időszakára 1957/58-ra tűzték ki. 
A nagyarányú munkához 95 állam és gyarmati territórium 
csatlakozott tehát belekapcsolódott jóformán az egész ter
mészettudományos világ. A kutatások kiterjednek a sarki 
övezetekre, a trópusokra, sivatagokra és az óceánokra is. 
A rakéták és a mesterséges holdak pedig a légkör külső 
határáról is szolgáltatnak geofizikai adatokat A vizsgálatok 
13 munkaterületen folynak, amelyek jóformán a természettu
dományok valamennyi ágát magukban foglalják. A NGÉ-et 
1959-ben a szervező bizottság moszkvai kongresszusán a 
Szovjelűnió javaslatára Nemzetközi Geofizikai Együttműködés 
néven meghosszabitották.

Ha a légkört nehézipari üzemhez hasonlítjuk, akkor leg
fontosabb feladatunk megismerkedni a légkör mechanizmusát 
működésben tartó energiákkal. Éneikül az időjárás előrejel
zésének a feladata nélkülöz minden fizikai alapot A NGÉ 
meteorológiai méréseinek ez a legfőbb célja.

A Föld energiaháztartásáról ezidőszerint csak megköze
lítő becsléseink vannak, de kétségtelen, hogy a Föld energia- 
háztartásának a szél a hordozója. Ezért a NGÉ legfontosabb 
meteorológiai feladata a földi szélrendszerek együttesének: az 
általános cirkulációnak vizsgálata.

A szélenergia hasznosításának gondolata magyarázza 
meg azt a lüpotézisekben gazdag múltat amely az általános 
cirkuláció kutatása mögött van. Valamennyi elgondolásnak 
az volt a célja, hogy az általános cirkuláció törvényszerű
ségeit és megfigyelt jelenségeit levezesse három geofizikai, 
tényezőből: a Föld hőháztartásából, a Föld forgásából és a 
mozgó levegő súrlódásából.

A cirkuláció hajtómotorját voltaképpen a Fold hőháztartása 
szolgáltatja a Föld felszínének különböző felmelegedése ré
vén. A Föld forgása következtében a mozgó levegő eltérül 
eredeti irányából. Végül a súrlódás a talajközelében leféke
zi, és  turbulenssé teszi a szelet. A bonyolult képből kivá
laszthatók egyes állandó jellegű szelek, amelyek a hosszú 
megfigyelési sorok középéitékeiben is megjelennek. Erre az 
állandó cirkulációs rendszerre az időjárástól függően külön
böző változó jellegű légmozgások helyeződnek, amelyek 
gyakran felülmúlják és felismerlictetlenné teszik az állandó 
cirkulációt. Ezek egybefoglalva a turbulens szelek összessé
gét alkotják.

I
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Az állandó jellegű áramlásokról az elmúlt évtizedekben 
számos áramlási modell készült. Legtöbbjük megegyezett ab
ban, hogy a folytonossági elvből kiindulva az állandó áram
lást zárt cirkulációnak tételezték fel. Legismertebbek ezek 
közül a passzát és a monszuncirkuláció. Ezek létezését a 
talajon mért szelek valószínűvé teszik, a magasban feltéte
lezett ellenáramlásról ezzel szemben megoszlanak a véle
mények.

A három geofizikai tényező közül a földfelszín különböző 
felmelegedése délkörmenti légáramlást indítana, a földforgás 
azonban ezt a szelet a szélességi körök irányába fordítja. 
Végül is az állandó cirkulációban i  szélességi-körmenti 
komponensek Jelentékenyen felülmúlják a délkörmenti össze
tevőket. Jelenlegi ismereteink szerint az állandó jellegű áram
lásnak ez a nagyobbik összetevője több áramgyűrű, köráram 
formájában jelentkezik, amelyek nagyjából az egyenlítővel 
párhuzamosan futják körül a földet. Megkülönböztethető a 
talaj közelében egy keleti köráramlás a trópusi zónában kb. 
a 30. észak és déli szélességek között, egy-egy nyugati 
köráram a mérsékelt övékben és két kis kiterjedésű keleti 
áramlás a sarki övezetben. A mérsékelt övék nyugati áram- 
gyűrűje a magasban a sarkvidék fölé is kitérjeszkedik, de 
behatol a trópusi zónába is. Legnagyobb értékét kb. 10 km 
magasságban a 30. szélességi fok körül éri e l  Ez a magas
ban mutatkozó szélmaximum, középértékben 40 m/s, az ún. 
szubtrópusi futóáramlás, amely it! állandó jellegű.

A nem állandó jellegű -szelek kiterjedésük és tartósságuk 
szerint sorba szedve az ún. turbulenciaspektrumot alkotják. 
Ide tartoznak a mérsékelt övék nyugati köráramában mutat
kozó kigyózások, meanderek. Ezek hullámhossza 5-10 ezer 
km lehet s felnyúlhatnak a sztratoszféráig. Ide sorolhatjuk a 
nyugati köráram időszakos megtorpanásait, a blocking vagy 
torlódás jelenségét, amely kelet-nyugati hálráló mozgással 
hetenkint mintegy 60 hosszúsági fokot tesz meg, s átlagos 
élettartama 12-16 nap. Ide tartozik a nyugati köráram felső 
szintjében megjelenő szubpoláris futóáramlás, amely több- 
•ezer km hosszú, tőbbszáz km széles és néhány km magas 
áramcső formájában rendszerint azon helyek fölött jelenik 
meg. ahol a hideg sarki és melegebb mérsékeltövi levegő 
a polárfront zónájában összeáramlik. A szél sebessége a 
cső tengelyében' elérhet 100 m/s nagyságot is. A szubtrópusi 
állandó jellegű fntóáramlással szemben a -szubpoláris futó
áramlás nem állandó jellegű, vándorol, erősödik, gyengül és 
helyenként feloszlik.

Több szerző, igy Rossby és Flohn a futóáramlásnak 
olyan dinamikus indító erőt tulajdonit, amely a ciklonok és 
anticiklonok útján gondoskodik a déíkörmenti hőmérséklet- 
különbségnek, a cirkuláció hajtóerejének állandó kiegyenlíté
séről. A turbulens áramrendszerek közé tartoznak a mérsé
keltövi ciklonok és anticiklonok, a hegyrendszerek következ
tében fellépő turbulens légmozgások, a konvektiv felhők áram- 
rendszerei, a talajmenti súrlódás miatt fellépő kis turbulenciák 
stb. Ennek a bonyolult áramlási képnek minél alaposabb fel
derítése a NGÉ feladata. .

Vannak bizonyos korlátok, amelyek mind az állandp, 
mind a turbulens légmozgásokra érvényesek, s  amelyek se 
gítségül vehetők, ha az általános cirkuláció sajátságait vizs
gáljuk. így többek között feltételezzük, hogy a légkörével 
együtt forgó Föld forgássebessége állandó, tehát azok a súr
lódási erők, amelyek a Föld felszíne és légköre között fel
lépnek. összességükben kiegyenlítik egymást. Nyilván a nyu
gati szelek súrlódása a nyugat-keleti irányban forgó Földet 
gyorsítani, a keleti szélek súrlódása pedig lassítani igyek
szik. Ebből máris következik, hogy a légkör alsó rétegében 
nem lehetnek pusztán nyugati szelek, hanem a földforgás 
szempontjából ugyanolyan hatásfokú keleti szelek létezését 
is fei kell tételeznünk.

Ha a sarkvidékek kis hatásfokú szélrendszereitől elte
kintünk, a Földet egy keleti és két nyugati állandó jellegű 
áramlás övezi. A Földnél gyorsabban forgó nyugati körára
mok a felszín közelében állandóan impulzusnyomatékot ad
nak át a lassabban forgó Földnek, ez viszont ugyancsak a 
felszín közelében ezt továbbadja a nála is lassabban forgó

keleti köráramnak. A köráramok azonban maguk is állandó 
jellegűek, sebességük hosszú idő átlagában állandó. Ez csak 
úgy lehet, ha az egyenlítői keleti köráramból az átvett im
pulzusnyomaték valahol visszavándorol a nyugati szelek zó
nájába. Az eddigi mérések azt mutatják, hogy ezt az átvi
telt a turbulens légmozgások biztosítják, legnagyobb intenzitás
sal a szubtrópusi futóáramlás környezetében kb. 10 km ma
gasságú övben. Ezekkel az eredményekkel kapcsolatban 
számos kérdés megoldása vár a NGÉ-re. Láttuk pl., hogy a 
nyugati köráram a talaj közelében ad le impulzusnyomatékot 
a Földnekj és ezt a keleti áramgyűrű ugyancsak a talaj kö
zelében veszi át a Földtől Ezzel szemben az impulzusnyo
maték visszavándorlása zömmel a felső légrétegekben tör
ténik. A további kutatások feladata annak tisztázása, hogy 
a nyomaték hogyan tevődik át a ital aj közeléből a magasabb 
rétegekbe, és fordítva.

A NGÉ-nek a földi szélrendszerekkel kapcsolatos prog
ramja lehetővé teszi a légkör kinetikai energiakészletének 
pontosabb felméréséi Eddigi becsléseink szerint a földi szél
rendszerek teljesítménye 2.1012 kilowatt.

Figyelemreméltó, hogy ez az olcsó energiaforrás ma, az 
atomenergia felhasználásának küszöbén újból az energiagaz
dálkodás érdeklődési körébe került, s  világszerte foglalkoz
nak a felhasználható szélenergia számbavételével

A szél energiája nem egyenletesen oszlik el a légkör
ben. Mindenekelőtt a magassággal az alsó km-ben gyorsan, 
azután lassabban nő egészen a sztratoszféra határán bekö
vetkező csökkenésig. Ha a szélenergiát globálisan vesszük 
számításba, már egy technikailag megvalósítható magasság
ban is meghaladja a Föld összes vizi energiakészletéi a tel
jes energiakészlet pedig a vizi energiák mintegy 2000-sze- 
rese.

A szélenergia nagy helyi különbségeket is mutat. Fel
használhatóság szempontjából kétségkívül legkedvezőbbek a 
szélviszonyok a passzát szelek zónájában. A passzátszél 
állandó jellege és  erőssége (az ÉK-i passzát átlagos se
bessége 5, a DK-ié 6 m /s) nagyon kedvező a szélenergia 
kihasználására,

A mérsékelt égöv alatt a szél -nagy változékonysága 
mi itt— erre kisebb lehetőséget nyújl Ennek ellenére világ
szerte számos olyan szélfeldolgozás történi amelynek cél
ja a felhasználható szélenergia számbavétele voll Magyar- 
országon ez a kérdés mintegy féléypzázados múltra tekint
het vissza, de az eddigi eredmények nem adnak erre sem 
pozitív, sem negatív irányban megnyugtató feleletei A ma
gyarországi vizsgálatok első lépésének a Műegyetem me
zőgazdasági géptani tanszékének a 30-as években végzet 
méréseit tekinthetjük, amely negatív eredményt adott. A kér
dés ezzel nem zárult le. mert a felhasznált állomáshálózat 
nem nyújthatott hű képet Magyarország szélviszonyairól. A 
szélenergia felhasználása újból napirendre került, amikor 
1855-ben az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 
keretében szélenergia-munkabizottság alakull A bizottság 
munkája, különösen vezetőjének Ledács Kiss Aladárnak 
cikkei nyomán kezdenek kibontakozni azok a műszaki, me
zőgazdasági lehetőségek, amelyek a szélenergia kihasználást 
indokolják. Mindenesetre a megnyugtató megoldás első lépése
ként a szélviszonyoknak erre a kérdésre alkalmazott feldolgo
zását kell végrehajtanunk. Kakas József és Mezősi Miklós 
részletesen foglalkoztak 1956-ban irt közös cikkükben ennek 
a feldolgozásnak meteorológiai feltételeivel Az erre a célra 
felállítandó és kb. 26 állomásból álló hálózat létesítésének 
és  egy évi fenntartásának költsége kb. 600000 R -ra becsül
hető. Sem az álk,máshálózat felállítása, sem az eredmények 
feldolgozása nem kizárólag meteorológiai feladat. A regiszt
ráló műszerek magassági elhelyezése, a feldolgozás egyes 
fázisai, igy p l a szélerősségközök kiválasztása az energia
felhasználás műszaki feltételeitől függ. Éppenezért ez a fel
adat az ún, műszaki meteorológia körébe tartozik.

Ennek az ismertetésnek az anyaga ugyan nem a szél
energia hasznosításának kérdése volt, de lehetetlen a geo
fizikai méretű energiakészletek számadatai mellett elmenni 
anélkül, hogy a hazai felhasználás lehetőségeire ne gondoljunk.

Dr. Béli Béla.



A hömérsékletméróshez szükséges- alapismereteket 
jelen tájékoztatásom nem hivatott taglalni, mert azokat ész
lelő munkatársaink mindegyike ismeri. Fel kell azonban hiv- 
ní a figyelmet a témakörrel kapcsolatban azokra az e se 
tekre, amelyek a téli hőmérsékletmérés során komplikáció
kat okozhatnak, és az ebből eredő hibák megnehezíthetik 
Intézetünk munkáját.

Mindjárt elöljáróban fel szeretném hívni a figyelmet 
arra. hogy a hőmérséfdetmérés bármennyire is műszeres, 
mégis kell hogy megelőzze azt egy müszernélküli megfi
gyelés, vagy másképpen érzékelés. Az észlelőnek önma
gának kell elsősorban azt megállapítania, hogy kb. mennyi 
lehet a hőmérséklet, mert csak ebben az esetben tud a sza
bálynak megfelelően gyors és pontos munkát végezni. Isme
retes ugyanis, hogy a téli hideg időben az ember lehelete. 
testhőmérséklete erősen befolyásolhatja leolvasáskor a hő
mérőket. Ezért a leolvasást a lehető leggyorsabban kell vé
gezni. ezt pedig csak akkor lehet, ha a felállított hőmérőkön 
nem kell keresgélni a higányszál (vagy minimum hőmérők
nél a pálcika) végét, hanem a megfelelő érték környékét fi
gyelve, azonnal leolvasható. Bizonyos idő után olyan gya
korlati értékelésre tehet szert az ember, hogy csaknem egye
zik az előzetes érzékelés a leolvasott értékkel. Egy-kót 
csalódás után azt is megtanulja az észlelő, hogy másként 
kell elbírálni a hőmérsékletet szeles időben, és másként kö
dös, párás időben, mivel mindkét esetben más és más lesz 
az érzékelés (hőérzet). A gyakorlott észlelő bizonyos idő 
elteltével nemcsak a műszer leolvasójává válik, hanem a szó 
legszorosabb értelmében észlelővé. így kevésbé fordulhat 
elő az az eset, hogy a műszer leolvasása alkalmából „el
olvasás" történjék. Dymódon elkerülhetjük az 5-10 -os. gya
korta előforduló elolvasásokat.-mert az észlelő nem csupán 
mechanikus műszerleolvasást végez, hanem önmaga érzé
kelését is ellenőrző munkává, érdeklődő munkává alakítja, 
Mindezek előrebocsájtása után felsorakoztatom azokat a ta
pasztalatokat, és módosító tényezőket, amelyek a téli hő
mérsékletméréseknél különböző hőmérőknél elő szoktak fordulni.

Kezdem mindjárt a leolvasás sorrendjének megfelelő
en az állomási hőmérő, helyesebben a száraz-nedves hő
mérőpáron. Ez a két hőmérő tudvalévőén azt a célt szolgál
ja. -  azon kívül, hogy róla a pillanatnyi hőmérsékleti érté
ket leolvassuk -  hogy mindkét hőmérő leolvasott értékét ki
keresve a pszichrométer táblázatból, a levegő páratartalmát 
belőle megállapíthassuk. A két hőmérő közül az egyiket a 
nedves hőmérőt, muszlin-anyaggal vontuk be azért, hogy azt 
nedvesítés után mesterséges párologtatásnak vethessük alá. 
Ennél a mérésnél azt a fizikai törvényt akarjuk a mérések
ben alkalmazni, hogy a párolgó felület a környezetéből hőt 
von el, és ezzel hűti a hőmérőt. A párolgás, ilL a hűtés 
mértéke függ a páratartalomtól, mivel a párolgás mértéke, 
erőssége (intenzitása) függvénye a párateltségnek. Minél 
kisebb a levegő páratartalma, annál több nedvességet ké
pes még befogadni, nagyobb lesz a párolgás, tehát a hő
mérő is erősebben hül le. Minél párateltebb a levegő, an
nál kisebb lesz a párolgás, és igy a hűtés is. 100 X-os 
nedvességnél semmit sem párologtathatunk, mert a levegő 
már nem képes több nedvesség befogadására: ilyenkor mind
két hőmérő azonos értékre fog beállni, mert a nedves hő
mérőt nem hütötte semmi. Ebből a magyarázatból azt a kö
vetkeztetést kell levonnunk, hogy szabályos mérésnél a ned
ves hőmérő vagy egyenlő értéket mutathat a száraz hőmérő
vel, vagy kevesebbet, többet csak igen ritkán. Ezen ritka ki
vételhez azok az esetek tartoznak, amikor télen, nagy hi
degben erősen párás a levegő, de ilyen esetekben is csak 
2-3 tizeddel lehet magasabb a nedves hőmérő a száraznál.

1. ábra. A rejtett (latens) hő által melegített nedves 
hőmérő helytelen értéket mutat.

Egyébként amennyiben azt tapasztalnánk, hogy a nedves hő
mérőnk jóval többet mutat, akkor valamilyen hibát követtünk 
eL Eyen hibák:

1./ Téli mérésnél, akár szivófonatos (August-féle) 
nedves hőmérővel, akár aspirátoros hőmérővel dolgozunk, 
mindenképpen jégréteg képződik pár perc múlva a nedvesí
tés után a nedves hőmérőn. Ez egyáltalán nem baj, sőt igy 
is kell lennie, mert hiszen a jég is párolog, és télen a jég 
párolgásának megfelelően ilyen táblázatot is kell használnunk 
a kikeresésre. Baj azonban az, ha az állandó nedvesítés nyo
mán lijabb és újabb jégréteg képződik a hőmérőgömb köré. 
ami már egy bizonyos vastagság után elszigeteli a hőmérő 
gömbjét, és a felső jégréteg párolgása már nem érzékelhető 
a hőmérőn. Ilyenkor a nedves hőmérő a jég hőmérsékletét 
fogja mutatni. Csak olyan vastagságú réteget szabad tehát 
képezni, ami a párologtatást érzékeli a hőmérőn, és ha úgy 
látjuk, hogy vastagodik a jégréteg, vékonyítsuk azt meg, ol
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vasszuk le az dijunkkal, természetesen nem az észlelés e- 
lőtt, hanem mindig utána.

2.1 A másik hiba ennek ellenkezője. Ez azonban inkább 
csak a szivófonatos hőmérőknél szokott előfordulni. A szivó- 
fonat rendeltetésének csak cseppfolyós állapotú víznél tud ele
get tenni, akkor tudja csak a tálkában tartott desztillált vizet 
a hőmérő gömbjéhez közvetíteni. Amikor a viz megszilárdul 
és jéggé fagy, akkor már nem. Ilyenkor az észlelőnek kell 
ezt a szerepet személyesen vállalnia, és kis ecsettel, vagy 
kézzel rávinni a vizet a hőmérő gömbre, s  ott mesterséges 
jégréteget képezni. Száraz, szeles időben ez a jégréteg ha
marosan elpárolog, s  az észlelő sokszor nem is veszi ész
re, hogy nincs ami párologjon a nedves hőmérőről. Tehát 
szeles, száraz időben, ha a két hőmérő közel azonos ér
téket mutat, és kikeressük a táblázatból az akkor leolvasott 
értéket, hibás, magas légnedvességi százalékot kapunk. Vizs
gáljuk meg tehát mindenkor kellő gonddal a nedves hőmérőt, 
hogy megfelelő vastagságú jégréteg vonja-e be a hőmérő 
gömbjét, mert akár túl vastag a  jégréteg, akár hiányzik, hibás 
használhatatlan adatot szolgáltatunk.

3. / Az aspirátorral szellőztetett nedves hőmérőnél is 
követhetünk el hasonló hibát, ha az észlelés után nem ned
vesítünk télen minden alkalommal, azzal az indoklással, hogy 
a jég nehezebben párolog, és bizonyára lesz elég jégréteg 
a következő észlelésnél is. Mint ahogy akkor sem járunk el 
helyesen, ha vaktában, minden észlelés után ránedvesitünk az 
előző jégrétegre, mert elszigeteljük a vastag jégréteggel a 
hőmérő gömbjét a külső levegőtől, tehát ennél a nedves hő
mérő fajtánál is azt az eljárást kell követnünk, hogy az ész
lelések után kétnaponként ellenőrizzük, van-e megfelelő vas
tagságú jégképződmény, és ha nincs, rendbehozzuk.

4. / Eddig csak azokról a téli napokról beszéltem, ami
kor a hőmérséklet nem emelkedik a 0 fok fölé. -  pedig hi
bák gyakran előfordulnak olyan időben is. amikor nappal 
még sokszor 5-10 C -ig is felmelegszik a levegő, viszont 
éjszaka erősen a fagypont alá süllyed. Eyenkor nappal a 
muszlinburkolaton a jég megolvad, este és éjszaka pedig a 
megolvadt viz mozdulatlan állapotban van. csak túlhül, meg
fagyni nem képes. Sok esetben -10 C -ig is lehűlhet a viz 
cseppfolyós állapotban, s éppen innen indul el a hiba. Ugyan
is az ilyen túlhült viz a legközelebbi észleléskor a házikó, 
vagy a hőmérő megmozdulása nyomán fagyásnak indul. 
Márpedig a viz megfagyáskor átmeneti állapoton megy ke
resztül, mert rejtett hő (latens hő) szabadul fel ben
ne, és ez a hő 0 C° - ra melegíti fel a hőmértőt Ha 
pl. ilyenkor a levegő hőmérséklete -8 0°, a száraz hő-

2. ábra. Helytelen hóeltakaritás

mérő ezt az értéket fogja mutatni, de a nedves hőmérő 0 C°- 
ra emelkedik. Az előbbiekben magyarázatot adtam arra néz
ve, hogy ez az állapot nem helyes, mert a nedves hőmérő 
mindig alacsonyabb, vagy legfeljebb azonos értéket mutathat 
a száraz hőmérőhöz képest. Mi tehát a teendő, hogy ezt a 
meghamisításra vezető körülményt elkerülhessük ? Meg kell 
akadályoznunk azt, hogy a muszlin burkolaton lévő viz az

észlelés ideje alatt fagyjon meg. mégpedig úgy, hogy lega
lább egy órával az észlelési idő előtt menjünk ki a hőmérő- 
párhoz. és a nedves hőmérőt mozgassuk meg. Ha dér, hó. 
vagy zúzmara kristályok találhatók, akkor szedjünk össze 
belőlük egy papirszeletre, és szórjuk rá a muszlinnal bo
riiéit hőmérőgömbre. Ez esetben a viz megfagyása az ész
lelési idő előtt meg fog történni és észleléskor már helyes 
értéket nyerünk. Fenti eset rendszerint ősszel, tavasszal, vagy 
enyhébb téli napokon szokott előfordulni. Itt ismét azt kell 
kihangsúlyozni, hogy nem elég gépiesen leolvasó munkát vé
gezni, mert az előbb említett esetleges hibaforrást nem tud
juk megelőzni. Az észlelő figyelmének tehát ilyen irányban 
is ki kell terjednie.

Meg kell még emlékeznem a téli hőmérsékletméréseknél 
a talaj közelében és a talajban elhelyezett hőmérőkről (ra
diációs minimum és talajhőmérő sorozatról). Mindkét hőmérő
fajtánál fokozottan kell ügyelnünk arra, hogy a hó eltakarí
tásnál elegendő teret szabadítsunk fel a hőmérők környé
kén, mert ha csak a közvetlen környezetét tesszük szabad
dá, akkor mesterséges fagyzúgot készítünk. Tudvalevő ugyan
is, hogy a hideg levegő súlyos, és mindenkor a talajnak leg
alacsonyabb pontját keresi meg. Ebben az esetben a környék
ről belefolyik a hideg levegő, mérésünk, tehát máris irreális. 
Ha a reggeli észleléskor azt tapasztaljuk, hogy betemette 
műszereinket a hó. szabadítsuk meg a skála-részt, olvassuk 
le az értékeket, s jegyezzük az adatok mellé, a hó jelét (*). 
Ezután takarítsuk el a havat a környékről.

Szakemberek körében is vitatott még az. hogy melyik a 
helyesebb: ha természetes körülményeket meghagyva, a radi
ációs minimumot ráhelyezzük a hó tetejére minden hóhullás 
után, vagy pedig eltakarítjuk a környékéről a havat és a ta
lajon hagyjuk a hőmérőt. A talajhőmérőknél pedig melyik a 
reálisabb érték: a csupasz-, vagy a havas, természetes ta- 

Jajfelszin alatt történt mérés. Ez azért vitatott, mert a hónak 
szigetelő, melegítő hatása van. A Kulin-Szilágyi-féle mérések 
alapján a hó magasságától függően 5-10, magas hó esetén 
15 C -os hőmérsékleti különbség lehet a hó alatt és felett 
történt mérések között. Mezőgazdasági szempontból vitathatat
lanul a természetes körülményeket kell mérnünk, dft az ész
lelési szabályzatban a hó eltakarítása van előírva, és igy 
ezt kell követnünk. Ha a hó alatti mérési módszert be akar
nánk vezetni, ki kellene cserélni talajhőmérőinket újabb kon
strukciójú műszerekre, amelyeknél a hőmérők skálája olyan 
magasan van. hogy az minden körülmények között a legma
gasabb hóból is kiemelkedjék. A radiációs minimum hőmérő
ket pedig elmozdítható állványra kellene helyeznünk. Mivel 
csak egységesen végzett észlelések hasonlíthatók össze egy
mással, járjunk el az eddigi szabálynak megfelelően, és ta
karítsuk el a hőmérő környékét, de lehetőleg nagyobb terü
leten.

Meg kell emlékeznünk még egy igen fontos szabályról: 
a hőmérőket - különösen a házikón kívül elhelyezetteket - 
télen gyakran be\fonja a jég, hó, stb. Ilyenkor csak azt a 
skála-részt szabad óvatosan megtisztítani a bevonattól, a- 
mely résznél az érték leolvasható. A műszer többi részé
hez, de különösen a mérőtesthez ne nyúljunk. Ebben az 
esetben a leolvasott érték mellé jegyezzük be, hogy milyen 
bevonat volt. A hőmérők megtisztítását csak ezután végezzük 
e l

Oláh Lajos.

A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG hagyományossá 
váló vándorgyűlései sorában az ötödiket ez év augusztus 28-
30-án tartotta Miskolcon, a Bükk-hegységben és Egerben. A 
több mint száz résztvevő érdeklődéssel hallgatta meg az elő
adásokat az ipari meteorológiai tárgyköréből A vándorgyűlés
hez tanulmányutak kapcsolódtak (Sajó-völgy. Bükk-hegység, 
Eger) amelyeken többen adtak szakszerű, élvezetes magya
rázatot. Befejezésül Egerben a szőlő és gyümölcstermelés 
meteorológiai problémáiról tartottak előadást.
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A légnyomás a levegő súlyából származik. A légkört 
ugyanis a Föld nehézségi ereje (a gravitáció) köti hozzánk, 
és ez a vonzóerő jelentkezik, mint a levegő nyomása. A 
légnyomás a levegőben mindenütt, és minden irányban ér
vényesül. de a magassággal fogyó mértékben. Általában 
5.5 km-enként a légnyomás feleződik, tehát 5500 m ma
gasságban a talaj felett már csak  380 higanymilliméter 
(kb. 500 mb), 11 km-ben 170 liiganymilliméter (kb. 230 mb) 
16 km-ben pedig 75 higanymilliméter (100 mb) az értéked A 
légnyomást a higanybarométerben lévő higanyoszlop ma
gasságával mérjük mm-ekben. újabban ezt átszámítjuk az 
erő millibár egységeire. A technikában az atmoszféra, azaz 
légkörnyomás a szokásos egység, ami pontosan 1 kg erőt. 
1000 mb-t jelent 1 cm^ felületre.)

A légnyomás ilyen eloszlása a függélyes mentén szin
tén a nehézségi erőnek a következménye. A vonzóerő ugyan
is igyekszik a talajra "húzni" le az egyes molekulákat, vi
szont a hőmérséklet éppen eltávolításukra törekszik. (A Hold
nak azért nincs légköre, mert a molekulák hőmozgása erő
sebb, mint a vonzóerő.) így tehát a levegő sűrűsége (az 
1 cmJ térfogatban lévő anyagmennyiség) a talaj közelében 
nagyobb, mint feljebb. A talajon 1 m’* levegő átlagosan 
1.25 kg-ot nyom, viszont 14 km táján már csak ennek 
1/5-öd részét A légnyomás és a sűrűség pontos értéke n- 
zonban még a hőmérséklet- és a nedvesség eloszlásának 
is függvénye.

A légnyomásnak a magasságtól való függését felhasz
nálhatjuk egyrészt arra. hogy a légnyomást akármilyen más 
szintre átszámítsuk, másrészt pedig arra. hogy légnyomás
mérő segélyével magasságkülönbségeket állapítsunk meg.

Az első feladatfajta sorába tartozik a légnyomás tenger
szintre történő átszámítása. Miért is van erre szükség? 
Az időjárásváltozások fő oka a szél. vagyis a levegő moz
gása egyik térségből a másikba. A szél oka pedig a víz
szintes irányú légnyomáskülönbségekben (gradiens) ke
resendő. A szóbanforgó Iégnyomáskülönbséget azonban egy 
meghatározott szintben kell megállapítanunk, éppen a lég
nyomás függélyes csökkenése miatt. A különböző magas
ságban levő állomások légnyomását tehát egységes szintre 
kell átszámítani. Nemzetközi megegyezéssel a tenger szint
jét választották közős szintnek. Ezért tehát az észlelőállo- 
másokon megfigyelt légnyomásadatokat a szinoptikus távira
tok számára mindig át kell számítanunk a tenger szintjére. 
Mielőtt azonban e műveletet elvégeznénk, a barométerállást 
magát előbb még 0°-ra kell redukálnunk, és ellátjuk a mű
szerállandóval is. (A műszerállandó az a javítás, amit a mű
szer kisebb hibái miatt kell alkalmaznunk. Ez rendszerint 
az un. tengerszinti redukciós táblázatban már el van rejtve.) 
0°-ra  azért kell redukálnunk a barométerünk higanyoszlo
pának hosszát, mert a különféle hőmérsékletű szobalevegő- 
ben a higanyoszlop többé-kevésbé kitágul, és igy nem al
kalmas a levegő pontos súlyának mérésére. Közmegegyezés 
szerint tehát a higanyoszlop hosszát 0° hőmérsékletre kell 
átszámítanunk. E célra szolgál a 0°-os redukciós táblázat, 
amely mindig a szobahőmérséklet szerint használandó, ellen
tétben a tengerszinti redukciós táblázattal, amelyben a külső 
levegő hőmérséklete (tehát a száraz hőmérő adata) veendő 
figyelembe. Egészen pontos -inkább csak laboratóriumi- szá
mításoknál tulajdonképpen még a levegő nedvességtartalma 
is figyelembe veendő, mert a levegő sűrűségét ez is befo
lyásolja. A nedves levegő ugyanis -egyébként azonos körül
mények között- könnyebb, mint a száraz.

Az állomásokon lévő tengerszinti átszámító táblázatokban 
csak a levegő hőmérséklete és az állomás magassága (te
hát maga a 0°-ra számított barométerállás) szerepel, mert 
a nedvességváltozások hatása elenyésző. Közelítő számítá
sok céljára szokás 11 méterenként 1 higanymilliméteres 
változással számolni. Ez az érték azonban télen és nyáron 
más és más. azonkívül a magasságtól is függ. Pl 10 km 
magasság körül már 20 m -re esik 1 higanymilliméter, (Mb- 
szám itás esetén 8 m veendő a talaj közelében és 15 m 
10 km magasságban.)

A repülési szakkörök a légnyomás kiszámítására az un. 
nemzetközi normál-légkört használják, melynek képlete:

5.256
)H

p = P o  <1- 44.3 
ahol P a keresett légnyomás H km magasságban. P0 pedig 
a talajnyómás. Az említett másik feladatot, tehát a magas
ságmérést hasonló képletek és számítások segélyével le
het elvégezni. Ehhez azonban a légnyomást két pontban, a 
talajon és a kérdéses magasságban is meg kell mérni. Ezt 
a célt szolgálja a repülő légnyomásmérője, az aneroid- 
barométer is. amelynek skála-beosztása mindjárt méterekben 
készül, higanymilliméterek, vagy mb-ok helyett. A műszer 
pontos használatához azonban a pilótának szüksége van a 
talajmenti nyomás ismerete mellett a légnyomás változásá
nak értékére is, mert ha csak az induló állomáson észlelt 
légnyomás szerint állítja be műszerét, abban az esetben ér
kezéskor- a közben megváltozott, illetve ott más értékű lég
nyomás miatt -esetleg többszáz méteres hibával állapíthatná 
csak meg magasságát Ez pedig balesetekre vezethet a le
szállásnál. főleg ködös időjárás esetén. így tehát a repülő
terek időjárási szolgálatának egyik igen fontos műszere ép
pen a barométer, amelynek segélyével képes csak a pilóta 
tájékozódni talajfeletti magasságáról (Ma már rádiólokátoros 
magasságmérők is használatban vannak, főleg lakatlanabb 
vidékek felett végzett repüléseknél Ez a készülék a vissza
verődő rádióhullámok késéséből állapítja meg a magasságot)

Meteorológiai szempontból azért fontos a légnyomás nagy
pontosságú és kellő időben végzett mérése, illetve átszámí
tása, mert csak igy nyerhetünk képet a talajmenü légnyo
más eloszlásáról, tehát a légnyomási gradiensekről, amelyek 
-mint említettük- a szél meghatározásánál fontosak.

Klimatológiai szempontból érdekes a légnyomás napi 
menetének és évi járásának vizsgálata. Ezért tehát nagy 
gondot fordítsunk a légnyomás észlelések pontosságára, va
lamint az észlelési idők betartására. Gondoskodjunk arról is. 
hogy a légnyomásiró műszer, a barográf is mindig kifogás
talanul rajzoljon, mert csak igy tudjuk leolvasni a táviratok
ban ugyancsak szereplő légnyomási tendencia (3 órás vál
tozások) értékét. Ezek a szalagok egyébként megkönnyiük 
az esetleges észlelési hibák korrigálását is.

Megemlítjük még. hogy a levegő nyomása számos tech
nikai szerkezetben is szerephez jut. így pL a szivókutaknál 
éppen a levegő nyomása hozza fel a mélyből a vizel (10 
m-nél mélyebb kútbó] igy nem lehet vizet nyern;. mert a le
vegő nyomása csak 10-m-es vizoszlopot képes felemelni)

A légnyomás emeli a magasba a hidrogénnel, vagy 
más. levegőnél könnyebb gázzal töltött ballonokat is. de 
szerepe van -a  sűrűségen keresztül- a repülőgépek hord- 
képességének megállapításánál is. Melegebb, kisebb nyomású 
levegőben a repülőgép kisebb terhet emelhet (ugyanolyan 
teljesítmény mellett), mint hidegebb levegőben, nagyobb lég
nyomás esetén.

Dr. Berkes Zoltán.
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Kígyó a felhőben.

Augusztus 2-án ritka természeti jelenséget figyeltem meg. 
A szemem előtt játszódott le egy felhőtölcsér rövid élete ke
letkezésétől a feloszlásáig. Az érdekes látvány mindössze 
12 percig tartott.

Az időhelyzet a következő volt: 3/8-ad cumulonimbus 
felhőzet különálló tömbökben, 2 /8-ad  elszórt altocumulus- 
szaL Az égbolt dél felől csaknem teljesen derült volt. észak
ról hideg front összefüggő felhőzete közeledett. Gyenge D-i, 
DK-i légáram lás mellett a hőmérséklet 25°C körül' volt.

Az észlelt jelenséget az alábbi leírásban közlöm.
A nevezett napon 13 óra 36 perckor Taktaharkány köz

ségtől (Zemplén m.) ÉNy-ra egy 2/10 nagyságú tömb alap
jából egy sejét hengeres fejhőesóva kezdett kinyúlni tölcsé- 
resen kiszélesedő tőből kissé ferde szögben a föld felé. Egy
két perces megállapodás uíjr. a tölcsér hengerének közepé
ből pillanatok alatt egy vékonyabb és ritkább nyúlvány futott 
lei, amely fokozatosan az előző csóva vastagságára és sűrű
ségére duzzadt fel. Közben -  valószínűleg erősebb DK-i ma
gassági szél hatására - a felső harmadában megtört és az 
alsó kétharmada ÉNy-i irányba hajlott, 3-4 perc múlva újabb

1./ A keletkezés 
stádiumában. 

(1. perc után)

2.1 A fejlődés 
stádiumában, 
f (3, perc)

3 ./ A kifejlettség 
stádiumában.

(6. perc)

4./ Az oszlás 
megindulása. 

(9. perc)

f:' 5./ A feloszlás 
utolsó szakasza. 

(11. perc)

vékony esik futott ki a sötét hengeres csóvából, amely már 
kb. a földfelszín és a felhő alapja közötti távolság feléig ju
tott. Ez is gyenge vastagodásnak és sötétedésnek indult, de 
mielőtt elérte volna az előbbihez hasonló teltségi fokát, a to
vábbfejlődésében megállt. Majd 1-2 perc múlva e gyengén 
fejlett nyúlvány megrokkant, elvilágosuló foltok jelentek meg 
rajta és ezzel megindult a tölcsér feloszlása. A feloszlás a 
kifejlődéssel ellentétes irányban folyt le. Először a legkésőbb 
kialakult rész oszlott szét. utána nemsokkal a sötétebb töl
csérnyúlványban is megkezdődött a szétesés. Világosabb és 
sötétebb foltok jelentek meg rajta, amelyek sorban álló kis 
tépett feJhődarabkákra szakadozva gyorsan eltűntek. így vé
gül 2-3 perces oszlási folyamat után a felhőtölcsér utolsó 
maradványa is eltűnt.

A jelenséget utazás alkalmával a vonatból néztem vé
gig, amelynek sok kiváncsi nézője akadt, de látszólag sen
ki sem tudta, hogy mi lehet a különös látvány. Tiszaluc ál
lomásán egy gyerek elkiáltotta magát: "Nézzétek, egy kígyó 
nyúlt ki a felhőből".

Völgyesi Sándor
Felhőtölcsér a Balaton felett

Jól észlelhető felhőtölcsér volt a Balaton felett az 1959. 
július 31-én a koradélutáni órákban lezajlott vihar idején. A 
vihart megelőző időjárási helyzet nagy vonásokban a követ
kező volt: július utolsó napjaiban Európa keleti és déli ré
szein meleg, nedves légtömegek voltak uralmon, mig Nyugat- 
Európát fokozatosan hűvösebb óceáni légtömegek árasztot
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ták el. A két különböző levegőfajta között erős hőmérsékleti 
kontraszt jött létre. A közöttük lévő átmeneti zóna napokig 
vesztegelt Ausztria és Magyarország határán, majd július
31-én hirtelen zúdult be az ország területére a hideg leve
gő, és néhány óra alatt- végigrohant a magyar medence te
rületén, erős zivatartevékenység kíséretében, nagy hőmér
sékletcsökkenést okozva.

A felhőtölcsér a somogyi parthoz közel. Siófoktól né
hány km-rel ÉK-re alakult ki, szépen iveit egyre lejjebb, 
de a vízfelszínt nem érte el. Jellemző, hogy a vihar idején

fellépő legnagyobb széllökések idején volt észlelhető (a 
siófoki szélregisztrátum 21 m /sec -o s szelet jegyzett föl.) 
A szélsebesség csökkenésével, amely a vihar erejének 
csökkenését jelzi, a felhőtölcsér is rohamosan eltűnt a zi
vatarfelhő aljáról.

A felhőtölcsér jelensége tehát az energia nagyságára 
enged következtetni, és ezért nem érdektelen, hogy észle
lőink az ilyen ritka term észeti tüneményt is megfigyeljék 
é s  följegyezzék.

Adámy Lászlóné

ENDREY TIVADAR
A magyar meteorológusok és meteorológiai észlelők né

pes családja mély megillelődéssel értesült arról, hogy egyik 
régi, kedves munkatársunk, Endrey Tivadar ny. tanítóképző 
intézeti tanár, a bajai Meteorológiai Állomás vezetője ezévi 
szeptember 27.-én elhunyt

Endrey Tivadar 74 évet ért meg, és állandó szorgalmas 
munkában eltöltött élet zárult le vele. Vasutascsalád gyer
meke volt. Középiskolai tanulmányai végeztével Budapesten 
a II. kér. Főreáliskolában tett érettségi vizsgát, majd a ta
nulást folytatva tanítóképző intézeti tanári oklevelet szerzett. 
Előbb a budapesti Pedagógiumban, később (1911-1920) a 
temesvári tanítóképző intézet tanáraként működött.

Itl került közvetlen kapcsolatba a meteorológiával, még 
pedig menyasszonya, később hitvese Berecz Ottilia révén, 
aki Berecz Edének, a temesvári Meteorológiai Obszervató
rium vezetőjének volt a leánya, és az Obszervatóriumban 
észlelői teendőket látott el. Endrey Tivadarnak a meteoro
lógiával való foglalkozás második hivatásává vált, és végig
kísérte egész életén.

Szorgalmasan tanult, és nagy ambícióval szerzett magá
nak jártasságot a meteorológia tudományának területén. Az 
első világháború alatti hosszú katonai időjelző szolgálata 
folyamán, melyet részben a temesvári léghajós csoportnál, 
részben a háborús frontok különböző szakaszain teljesített, 
nagy gyakorlatra tett szert, ami addigi meteorológiai tanul
mányait kiegészítette. A tábori időjelző szervezetnek a há
borút követő teljes felbomlása után még együtt maradt a re
pülőkkel, és 1920-tól 1922-ig a Kereskedelmi Minisztérium 
Légügyi Szakosztályán a meteorológiai ügyek előadója volt. 
Ebben a minőségben végezte az első repülőtéri magassági 
szélmérő hálózat szervezésének előmunkálatait, a felszere
lés összeállítását, a repülőtéri személyzet betanítását. Ugyan
ezen időszakban a Magyar Aeroszövetség által a Műegye
temen rendezett pilótaképző tanfolyamokon légkörtan tárgy
körből sorozatos előadásokat tartott. A tanári munkakörhöz 
1922-ben tért vissza, 1928-ig Budapesten a József Fiúneve
lő Intézetben, majd 1946-ig a Bajai Tanítóképző Intézetben 
dolgozott.

Itt létesített ismét hivatalos kapcsolatot a meteorológi
ával. mert 1933-tól kezdődően a Tanítóképző Intézetnél levő 
Meteorológiai Állomáson végzett megfigyeléseket, majd 1944- 
től a saját lakásán folytatta azokat, mint az állomás veze
tője. Példamutató lelkiismeretességgel látta el ebbeli fela
datát, ami nem volt könnyű, mert a bajai állomásnak a fel- 
szabadulás után a meteorológiai szolgálati fejlesztés folya
mán megszaporodott a munkája, és vezetőjének nemzetközi 
felhasználás érdekében éjjel nappal időjelentéseket kellett ad
nia, emellett az előirt éghajlati észleléseket végeznie, és 
szükség esetében figyelmeztető vihartáviratokat küldenie.

A sok tennivaló dacára Endrey Tivadar soha sem e- 
légedett meg a munka előirt terjedelmével, hanem azon fe
lül is végzett éghajlati feldolgozásokat, melyeket azután elő
vett íróasztala fiókjából, ha felvilágosításért fordultak hozzá, 
A bajai hatóságok, üzemek, rendőrség, bíróság, a Városi 
Tanács Mezőgazdasági Osztálya, a Gáz- és Villamosmű
vek, a Posta, termelőszövetkezetek, Vízügyi Igazgatóság csak

♦ ♦ ♦

hozzá jöttek helyi adatokért, véleményért, tanácsért, és meg 
is kapták azokat kifogástalanul. Többször tartott meteorológiai 
tárgyú előadásokat légoltalmi kiképzés keretében is. A fel
dolgozott és szemléletes formában színes grafikonokkal ábrá
zolt 15 éves éghajlati adatsorozatot most a Bajai Múzeum 
őrzi.

Hosszú betegsége alatt is nagy akaraterővel dolgozott, 
és csak amikor állapota súlyosabbra fordult, engedte meg, 
hogy hitvese helyettesítse, aki teljes szakjártassággal tá
mogatta férjét a munkában.

Endrey Tivadar szerette a meteorológiát, és mint tanár 
számos tanítványában felkeltette a légkörtan tudománya iránti 
érdeklődést. Mindig csak családjának és a munkájának élt 
A sors megengedte neki, hogy nemcsak gyermekeit, hanem 
unokáit is felnőni lássa, akiknek képe lassan halványuló 
öntudatát az öröm fényével ragyogta be.

Emlékét a meteorológia munkásai kegyelettel meg fog
ják őrizni.

Dr. Hiile Alfréd

Á L L O M Á S H Á L Ó Z A T U N K  H Í R E I  

Észlelóváltozások éghajlatkutató állomásainkon:

Fügödön, Nagy Béla igazgató 
Magyaróvárott, Kuglics Éva 
Sztálinvárosban Szántó Vilmosné 
Zemplénagárdon Kovács János agronómus 
Sárospatakon Tóth Károlyné könyvtáros

Uj észlelők csapadékmérő állomásainkon:

Nagykónyi. Frich Jolán postamester 
Mezőkeresztes. Lajos Imre könyvelő 
Márianosztra, Kiss Gábor erdész 
Alsókövesd. Nagy Antal erdőmérnök 
Kunszentmárton, Kovács Irma tanár 
Szécsény. Va^ga László 
Kozármislény. Kész Zsigmond tanító 
Magastax. Fagyas Sándor erdész 
Bp.-Zuhatag-sor, Kádár Csilla tanuló 
Csehimindszent, Varga József tanár 
Előszállás, Medovarszky Mihály 
Bükkfeketesár, Péter István erdész 
Karapancsa, Bállá István 
Becske, Tömeg Jenő 
Sásd, Garai Gyula 
Várgesztes, Kovács Pál 
Téglás, Pozsár Gyula tanító 
Verseg, dr. Tegze Istvánná agronómus 
Egervár, Kaposi Ferencné 
Fenyőfő, Altmann István erdész 
Szelcepuszta, Bak László 
Berzence, Budavári Tamás 
Somogytúr, Manhold Pál 
Pászló-Városerdő. Kamódy Tibor erdész 
Balatonszemes-Őszöd, Barthos László
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1959. július. A nyár középső hónapja az állagosnál me
legebb. de kissé borult és az ország legnagyobb részében 
erősen csapadékos jellegű volt.

Július első napjaiban folytatódott az óceáni beáramlás, 
amely június 27-én indult meg. Helyenkint. főleg a Dunán
túlon kisebb zivatarok voltak az é .szakhoz képest hűvös 
időjárással. Az ország legnagyobb részén július elsején és 
másodikán észlelték a hónap legalacsonyabb hőmérsékletét. 
Július 5-én azonban egy anticiklon terjesztette ki befolyá
sát hazánkra, az időjárás derükebb és szárazabb lett. Nyu- 
gat-Európát szubtrópusi levegő árasztotta el. ott szokatlanul 
meleg lett az időjárás. Hazánkon ezután egy igen lassú  
mozgású hidegfront vonult keresztül, amely 7-én a Dunántúlon, 
8-án a Tiszántúlon okozott záporokat, kiadós esőt azonban 
csak a főváros budai hegyvidéke kapott. Július 9-én azon
ban ismét az anticiklon hatáskörébe kerültünk, s az idei 
nyár legmelegebb időszaka következett be. A hőmérséklet 
gyorsan emelkedett. 9-én még csak 29-30 fokig, 10-én már
32-34. 11-én pedig már 35°-ig terjedt a déli felmelegedés. 
A legmelegebb nap 12-e volt, amikor a Balatontól keletre eső 
területeken 35° felett volt a legtöbb helyen a maximum, a 
nyugati határon azonban csak 31-33 fokos volt a felmelege
dés. A derült időjárást csak az ország déli. délkeleti része
in zavarták meg a nagyfokú felmelegedés következtében ke
letkező kisebb zivatarok. A következő napon már csökkent 
kissé a felmelegedés, mert a szubtrópusi légtömegek lassan 
délkeletre vonultak, és megindult az óceáni levegő beszivár
gása, s ezen a napon már többfelé voltak nagyobb záporok, 
majd a következő napokban az óceáni beáramlás erősödött. 
A hőmérséklet csak fokozatosan csökkent, de 15-én már 
csak a Dunától keletre emelkedett 30 fok fölé. Sokfelé vol
tak erősebb zivatarok, 14-én az Aggteleki fennsíkon a Jós- 
vafői barlangkutató állomáson 107 mm csapadék hullott. Iga
zában azonban csak 17-én indult meg hűvös tengeri levegő 
beáramlása, a Dunántúlon a nappali felmelegedés már 20° 
alatt maradt, ezenkívül nap-nap után az ország különböző 
részein heves felhőszakadások voltak, sokszor 50-mm-t is 
meghaladó mennyiségben. A legerősebb felhőszakadás 20-án 
a Bakonyban zúdult le. Farkasgyepün 141 mm csapadék hul
lott A patakok, elsősorban a Torna patak kiáradt, Devecser 
környékén több helység napokon át el volt zárva az ország 
többi területétől A Dunántúllal ellentétben a keleti részeken,
- bár ott is voltak nagy zivatarok -. a hőmérséklet ezekben 
a napokban is magas maradt, és általában meghaladta a 25 
fokot Július 22 után kevesebb lett a csapadék, de 24-én egy 
hidegfront-átvonulással kapcsolatban ismét országos esőzés 
volt Mivel azonban Közép-Európát magas légnyomás borí
totta e napokban, az idő általában derültebb lett, csak 31-én

/D ŐJÁRÁS
érkezett ismét nyugat felől hűvös levegő, újabb erős felhő- 
szakadásokat okozva, elsősorban a Dunántúl keleti részein.

A hónap elején és közepén jelentkező hűvösebb időszak 
kivételével júliusban az átlagosnál melegebb időjárás uralko
dott. A Dunántúl legnagyobb részén 20-21° volt a havi kö
zéphőmérséklet, a Balaton környékén és délen azonban meg
haladta a 22°-ot. Ugyancsak 22° feletti értékeket jegyeztek 
fel az Alföldön, sőt a Tiszántúlon nem volt ritka a 23°-os 
középhőmérséklet sem. Ezek az értékek általában 1° körüli 
hőtöbbletet jelentenek az átlaghoz képest, de a keleti legmele
gebb részeken +2° feletti eltérések is előfordultak. A legerő
sebb nappali felmelegedést kevés kivétellel 12-én mérték. A 
maximum nyugaton 32-34°, keleten általában 35-36° volt A 
legmagasabb érték 37.2°, Kisvárdán, A havi minimum a hó
nap első két napján jelentkezett 10-12° közötti értékkel, a 
Balaton környékén azonban még ezeken a napokon sem 
szállt 13-15 alá a hőmérséklet. A nyári napok száma több
nyire 20-25, keleten ennél is több: 26-29 volt. Nyugaton és 
északon 5-10, keleten 10-13 hőségnapot jegyeztek fel. Mind
kétfajta gyakorisági érték kissé magasabb az átlagnál.

A páranyomás 13-14 mm es középértékei 1-2 mm-rel 
múlták felül az átlagot, A relatív nedvesség havi középértéke 
nyugaton és északon 75 X, keleten 70 X körül volt. és 
5-10 X-os többletet mutatott az átlaghoz képest.

Július az átlagnál kissé borultabb volt A felhőzet közép
értéke 50-55 X között váltakozott. Ennek megfelelően a nap
sütés összegei sem érték el az átlugot. Országszerte mintegy 
230-280 órán át sütött a nap.

A csapadék a zivutaros időjárás miatt rendkívül szeszé
lyes eloszlást mutat A Dunántúl nyugati felén és az északi 
hegyvidéken hullott a legtöbb eső. Nagy területeken 100 mm 
felett voltak az összegek, sőt 200 mm feletti mennyiségek is 
előfordultak. A Dunántúl keleti felén és az Alföldön általában 
50-100 mm eső esett,. kivéve a Duna-Tisza közét, ahol Pest 
megye jórészen 100 mm-nél nagyobb havi összegeket je
gyeztek fel A Dunántúlon Székesfehérvár térségében, a Ba
latontól délre és a déli határszélen ezzel szemben 50 mm-t 
sem érte el a havi csapadékmennyiség.

A szeszélyes csapadékeloszlás miatt kis távolságokon 
belül is átlag alatti és feletti csapadékösszegek váltakoznak. 
Általában mégis az átlag felett volt a havi mennyiség, sőt 
a Duna-Tisza közén Dánszentmiklós környékén az átlag négy
szeresét is elérte. Ezzel szemben a Dunántúlon többfelé az 
átlag fele alatti összegeket jegyeztek feL A legtöbb csapadé
kot, 291 mm-t Farkasgyepün mérték. A csapadékos napok 
száma 10 körül volt. Szokatlanul erős volt a zivatartevékeny
ség. Országos viszonylatban 24 napon észleltek zivatart. E-

1958. JÚLIUS

H ő m é s é k 1 e t C° C s a p a d é k mm

Havi
közép

Eltérés 
a normá

listól
Absz.
max. Dátum Absz.

min. Dátum Havi
összeg

Eltérés 
a normá

listól
Napok
száma

Havas
napok
száma

Ziva
tarral

Magy aróvár 20.9 +0.8 33.0 13. 7.6 1. 201 + 138 12 4
Nagykanizsa 20.7 +0.1 32.4 12. 10.0 6. 127 + 49 13 9
Budapest Met. Int. 22.7 + 1.1 35.5 12. 13.5 1. 124 + 73 13 10
Szeged (Egyetem) 23.2 +0.8 35.1 12. 12.7 1. 55 + 5 11 12
Debrecen (Egyetem) 22.5 +1.2 36.2 12. 11.0 2. 62 + 5 13 12

' '1° 21.9 +0.8 34.9 12. 10.9 2. 140 + 80 16 12
| Kok estető 16.6 +0.8 27.7 12. 6.8 1. 130 + 40 14 8
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zek nagy része 12-e után jelentkezett, amikor minden nap 
jelezlek hazánk valamely részéről zivatart, több esetben jég
esővel

1959. júliusnak időjárása a mezőgazdaságra általában ked
vező volt. A meleg időjárás előmozdította az érést, bár a sok 
zivataros esőzés zavarta az aratási és cséplési munkálatokat 
Sokfelé erőművi károkat is okozott de igen előnyös volt a ta
karmányfélékre. kapásokra és másodvetésekre.

1959, augusztus az átlagosnál kissé hűvösebb, borúsabb 
időjárást hozott A csapadék az ország területének nagyobb 
részében az átlag alatt maradt, s  ezzel megkezdődött a szá
raz hónapoknak egy olyan sorozata, amely jelentős mező- 
gazdasági károkat idézett elő később az ősz folyamán.

Augusztus elején óceáni levegő áramlott be hazánkba, 
hűvös, csapadékos borús időjárással Emellett nyár derekán 
szokatlanul egy Földközi-tengeri ciklon melegfrontja okozott 
jelentősebb csapadékot 2-án a délnyugati részeken (Ker- 
kafalva 62 mm), a következő nap pedig az óceáni hideg lég
tömegek jártak nagy felhőszakadással Jászberény vidékén. 
Jászapátiról 59 mm. csapadékot jelentettek. Negyedikétől kezd
ve azonban az azóri maximum benyomult a kontinensre. He
tedikén már hazánkra is kiterjesztette hatását Az idő derül- 
tebb, melegebb lett, és az esőzés is megszűnt A zavarta
lan szép idő 10-éig tartott Ekkor Magyarország fölött egy 
ciklon alakult ki. Északnyugat felől hűvös, délnyugatról eny
he levegő áramlott hazánk légterébe. Találkozásuk kiterjedt 
esőzést idézett elő. főleg 11-én az ország keleti felében, 
amikor Visontán 94 mm-es felhőszakadást észleltek jégeső
vel. és 12-én, amikor a zivatarok az ország déli és nyugati 
részeire terjedtek ki A ciklon csak lassan töltődött fel, majd 
16-ától kezdve ismét az óceáni hűvös légtömegek árasztották 
el az országot. Mindennap voltak az ország különböző tájain 
zivatarok, helyenként igen erős felhőszakadások. így 16-án a 
fővárostól délkeletre Maglódon 62 mm csapadék hullott, mig 
ugyanekkor Budapest szom szédos kerületeiben már csak 
jelentéktelen eső volt. Európa nyugati részein ezekben a 
napokban már egy anticiklon helyezkedett el, de hatását csak 
20-án terjesztette ki hazánkra. Ekkor a záporok megszűntek, 
a hőmérséklet emelkedésnek indult, a nappali felmelegedés 
23-ától 30 fok fölé emelkedett. A meleg, napfényes időjárás- 

'  nak egy északeurópai ciklon vetett végei amelynek központja 
27-én Finnország felett volt. és a hátoldalán beáramló hűvös 
levegő a 27-éről 28-ára virradó éjjel elöntötte hazánkat is. 
Mivel ez a levegő igen száraz volt, csak kevés csapadékot 
hozott, a hőmérséklet azonban erősen alászállott 30-án nyu
gaton már csak 15-18 fokig terjedt a déli felmelegedés, az 
éjszakai lehűlés pedig különösen erős Ietl Lőrincin 30-án 
a talaj közelében 0.7°-ig, az esztergomi repülőtéren l,2°-ig 
szállott le a hőmérséklet Északnyugat felől egy anticiklon 
terjeszkedett ki Európa fölé, amely szeptember nagy részében 
is uralmon maradt.

A havi középhőmérséklet az ország nyugati részem 19° 
körül volt mig a keleti országrészen a 20°. sőt a Tiszán
túl egyes tájain a 21°-ot is meghaladta. Nyugaton 0.5-1.0 fo
kos hőhiány mutatkozott, keleten az átlagos körül volt a hő
m érséklet A legerősebb felmelegedést általában 25-26-án 
észlelték, és értéke 29-32° volt a legmagasabb érték 33,0° 
volt Budaörsön A havi minimum az ország nyugati felé
ben 31-én állott be, mig keleten többnyire az ezt megelőző 
napok valamelyikén lépett fel A legerősebb lehűlés 10° alá 
süllyedt a Duna-Tisza köze kivételével ahol 10°-on felül volt 
a legalacsonyabb hőmérséklet Legmélyebbre Budakalászon 
süllyedt a hőmérséklet ahol 31-én csak 3,4°-ot észleltek. A 
nyári napok száma csak délkeleten érte el az átlagot nyu
gaton, ahol számuk csak 15 körül volt mélyen az átlag alatt 
maradt A hőségnapok száma is kevesebb volt az átlagosnál, 
sőt a Dunántúl nagy részén egyáltalán nem volt hőségnap.

A páranyomás havi középértéke 12-13 mm volt, s  igy 
nem nagyon tért el az átlagostól A légnedvesség havi kö
zépértékei többnyire meghaladták az átlagértéket de a kü
lönbség nem volt számottevő.

A hónap hűvös jellege ellenére a borultság nem volt 
különösen nagy, a felhőzet középértéke a délnyugati részek 
kivételével kisebb volt az égbolt 5 tizedénél, és körülbelül a 
normálisnak felelt meg. A napsütés tartalma 210-280 óra volt 
és a legtöbb helyen nem érte el az átlagost

Igen szeszélyes volt a csapadék eloszlása a gyakori zi
vataros esők következtében. Legkevesebb hullott a Dunán
túl északi felében, különösen a fővárostól közvetlenül nyu
gatra elterülő tájon, ahol helyenkint csak 3-4 mm csapadé
kot észleltek. Száraz volt a Balaton vidéke is. Ezzel szem
ben igen bőséges voíi az esőzés Mezőtúr és Szarvas kör
nyékén, ahol 100 mm-t meghaladó csapadék hullott A leg
nagyobb havi összeget 147 mm Visontán észlelték. *Az or
szág területének nagyobb részében a csapadék az átlag a- 
latt maradt a Dunántúl északi felében az átlag felét sem ér
te e l kisebb területeken, elsősorban a keleti 'részeken viszont 
az átlag kétszerese is hullott A csapadékos napok száma 
az ország egész területén kevesebb volt az átlagosnál. Zi
vatart majdnem minden nap észleltek az ország valamely 
vidékén, jégeső azonban az előrehaladott idénynek megfelelő
en csak kevés alkalommal hullott.

A mérsékelten meleg és napfényes időjárás általában ked
vező volt a növények érésére, de a szárazabb vidékeken, 
főleg a hónap végén a növényzet már érezte az eső hiányát, 
s  ez hátrányos lett a talaj megmunkálására annál is inkább, 
mert a szárazság szeptemberben még nagyobbfokúvá vált, 
8 az egész országra kiterjedt

a F.

1958. AUGUSZTUS

H ő m é r s é k 1 e t C° C s a p a d é k mm

Havi
közép

Eltérés- 
a normá

listól
Absz.
max. Dátum Absz.

min. Dátum Havi
összeg

Eltérés- 
a normá

listól
Napok
száma

Havas
napok
száma

Ziva
tarral

Magyaróvár 19.0 -0.1 30.3 25. 6.7 31. 26 -24 ,5 o 0

Nagykanizsa 18.7 -1.0 29.2 25. 26. 6.5 31. 138 +64 16 o 6

Budapest Met Int 21.0 +0.2 31.0 25. 11.0 31. 4 -43 4 9 4

Szeged (Egyetem) 21.4 +0.0 31.2 25. 12.5 31. 41 + 0 8 • 4

Debrecen (Egyetem) 19.9 -A.5 30.6 24. 7.3 29. 49 -  9 9 o 6

Miskolc 19.7 -0.5 30.6 25. 8.3 28. 30. 39 -  7 7 6

Kékestető 14.6 -0.8 22.6 25. 5.2 31. 51 -29 12 3
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Aki sokat tartózkodik a szabad ég alatt, és nyitott szem
mel jár a természetben, érdekes, sokszor csodálatos szép ta  -  
mészeti jelenségeket figyelhet meg. Régen, amikor még nem is
merték a fényjelenségek fizikai magyarázatát, természetesen 
baljós előjelnek tekintették egyiket-másikat, vagy természetfe
letti erőnek tulajdonították létrejöttüket. A mai kor emberének, 
aki a természet titkait kutatja, ismernie kell azokat a' fizikai 
törvényeket, amelyek ezeket a fényjelenségeket létrehozzák.

A fény -  mint tudjuk -  hullámszerűen terjed és egynemű 
közegben egyenesvonalú pályán halad. Bizonyítja ezt, hogy az 
átlátszatlan testek pontszerű fényforrás esetén éles határi ár
nyékot vetnek. Az egyenesvonalú terjedéstől azonban bizonyos 
esetekben eltérések mutatkoznak. Ezeket a jelenségeket fizikai 
okaik szerint a következőképpen csoportosíthatjuk.

1./ Fényelhajlás. Ha egy sötét szobába keskeny fehér 
sugárnyaláb hatol be, és ennek útjába szűk rést helyezünk eL 
akkor a rés mögötti fehér falon a résnek megfelelő világos 
csikón kívül mindkét oldalon még néhány nyújtottabb színes 
sáv látható. Minél keskenyebb a rés. annál távolabb kerül
nek egymástól és az eredeti csiktól a színes sávok, vagyis 
a fény annál jobban tér el az egyenes vonalú útjától. Az el
hajlás mértéke függ a fény hullámhosszától, azaz a színétől 
is. Éppen ezért az eredeti iránytól elhajlitott, eltérített fénysu
garak -  ha az eredeti fény fehér volt -  színesek lesznek a 
fehér fény felbomlott. Itt az elhajlás következtében fellép a 
szinszóródás. Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a fény
elhajlás jelenségénél a fénysugár egynemű közegben halad 
mindvégig, s a jelenséget csupán az okozza, hogy a fénysu
garat igen erősen leszűkítettük.

A fényelhajlás okozza a légkörben a nap- és holdudvar 
jelenségét, valamint az un. glóriát. A nap- és holdudvar, a 
Napot, vagy Holdat körülvevő fényes kerek folt. Akkor jele
nik meg az égen, ha az említett égitestek előtt vékony felhő
réteg (altostratus vagy altocumulus) helyezkedik eL De min
dig csak akkor, ha a felhőt vizcseppek alkotják. A felhőt al
kotó vizcseppecskék ugyanis olyan kicsinyek, hogy azokba a 
fénysugár nem tud behatóink hanem a közöttük megmaradó 
kicsiny réseken halad ák Itt következik be a fényelhajlás. 
Mivel a nagyobb cseppek között nagyobb a hézag, ezért az 
előbb elmondottak alapján már tudhatjuk, hogy kisebb a fény
elhajlás, vagyis az udvart alkotó kerek folt átmérője arány- 
lagosan kicsiny. Éppígy kis cseppecskék esetén a fényjelen
ség nagyobb kiterjedésű. Ha tehát azt tapasztaljuk, hogy az 
udvar az égitest körül -  egyik megfigyeléstől a másikig -

összébb húzódik, megnő az eső valószínűsége, ugyanis ez 
azt jelenti, hogy a cseppek á felhőben növekvőben vannak.

Minthogy az elhajlásnál szinszóródás is fellép, az ud
var széle sokszor színes. Kívül helyezkedik el a piros, be
felé azonban a színek elmosódottabbak.

A g ló r ia  jelensége az un, Brocken-szellemmel együtt 
tűnik feL A B r o c k e n - s z e l le m  tulajdonképpen árnyékje
lenség. Napsütötte magaslati ponton (ilyen a németországi 
Harz hegységben levő Brocken hegycsúcs, ahonnan a je
lenség a nevét kapta) állva a megfigyelő a körülötte és az 
alatta elterülő ködtakarón észreveheti a megnövekedett, kissé 
torz árnyékát Néha az árnyalak feje körül kis átmérőjű fé 
nyes folt jelenik meg. ez a g ló ria . Ezt is a fény elhajlás je
lensége okozza. Minthogy ennek mértéke kicsiny, a glóriát 
alkotó fényes folt általában csak az árnyalak fejét veszi kö
rük Ez az oka annak, hogy ha a megfigyelő többedmagával 
van, társainak az árnyéka is feltűnik a ködön, de glóriát 
mindenki csak a saját feje körül lát.

Ha a fénysugár idegen közeg határára érkezik, onnan 
részben visszaverődik, részben behatol az új közegbe. At
tól függően, hogy melyik irányban halad több fény, tehát 
melyik jelenség az erősebb, tükrözésrők szóródásról vagy 
fénytörésről beszélünk.

A tükröződés esetén a fénysugarak túlnyomó része  
meghatározott irányban visszaverődik az új közeg határáróL 
Ilyen esetekben a tárgyak tükörképe többé-kevésbé élethűen 
jelentkezik, de nem abból az irányból, ahol az illető tárgy 
tulajdonképpen van. / l.ábra/

Szóródásról akkor beszélünk, ha az idegen közegről 
(többnyire porszemecskékről, vagy még ezeknél is kisebb
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molekulákról) minden irányban, eredeti irányától függetle
nül verődik vissza a fény. /2 .ábra/

útburkolat ilyenkor vizesnek látszik, de a látszólagos vizes 
folt, ha közeledünk feléje, éppoly sebességgel visszahúzódik, 
tehát sohasem érhető eL

Másik ilyen jelenség a F á t a M organa, vagy magyarul 
a Morgan-tündér. Főleg a tengerek felett jelentkezik a nyári 
félév alatt, amikor a levegő hőmérséklete a tengerek felett a- 
lacsonyabb, mint a szárazföldek fölött. Ilyenkor a szárazföl
dek felől a tenger fölé áramló felmelegedett levegő létrehoz 
egy rendellenesen ritka réteget, amelynek alsó felületén be
következik a tükröződés. A látóhatár alatt lévő hajók képe a 
magasban jelenik meg. sőt egyes esetekben egy fordított á l
lású kép is megjelenik. Hazánkban ilyen jelenséget nem lehet 
megfigyelni.

3.1 F é n y tö ré s . A légkörben, mint említettük, a különbö
ző sűrűségű légrétegeken, vagy a levegőben lévő vizcseppe- 
ken és jégkristályokon való áthaladáskor lép fel ez a jelenség. 
Az előbbi következményeképpen még átlagos sűrűségeloszlás 
esetén sem halad a fény egyenes vonalban. Természetesen 
kicsiny távolságok esetén ez a jelenség elhanyagolható, de 
például már számításba kell venni, ha távoli fényforrások vagy 
csillagok helyét akarjuk pontosan meghatározni A fénytörés az 
oka annak, hogy a csillagokat magasabban látjuk, mint ahogy 
azok a valóságban vannak. /4.ábra/ P l napnyugtakor, amikor

Fénytörés akkor lép fel ha a fény behatol az új közeg
be. Ilyenkor is meghatározott irányban folytatja utjál amely 
azonban eltér az eredeti iránytóL A törésnek a mértéke függ 
attól a szögtől amellyel a fény az új közeg határához érke
zett, de függ a fény hullámhosszától is, azaz a színétől és 
függ az új közeg anyagi minőségétől (vagy azonos közegben 
a sűrűségváltozás mértékétől). Éppen ezért a fénytörés al
kalmával a fehér fény felbomlik alkotószineire. a jelenség 
színes lesz. /3.ábra/

Mindhárom jelenség előfordul a légkörben is. Ismeretes, 
hogy a levegő hőmérséklete, nyomása és igy a sűrűsége is 
időről-időre és helyről-helyre változik. Fénytanilag a külön
böző sűrűségű légrétegek különböző közegeknek tekinthetők. 
Tehát az említett jelenségek létrejöhetnek különböző sűrűségű 
légrétegek határán, de létrejöhetnek a légkörben lévő vendég
anyagokon. vizcseppeken, jégkristályokban vagy szennyező 
anyagokon is.

2.1 T ü k rö ző d és . A légkörben túlnyomórészt olyan lég
rétegek hatására jön létre, amelyek között igen nagy a  hőmér
sékletkülönbség, vágyj# a sűrűségkülönbség. Ez elsősorban 
sík vidékeken fordul elő, ahol a napsütötte talaj a vele szom
szédos légrótegeket erősen fölmelegitL Ebben az esetben az 
első, igen ritka légrétegen tükröződik a fénysugár, és feltűnik 
a távolabbi tárgyak képe a látóhatár fölött ez a d é l ib á b .

A délibáb  a Hortobágy jellegzetes fénytüneménye. A lá
tóhatár úgy csillog mint egy víztükör. Ebből emelkednek ki a 
távoli fák, házak, gémeákutak. Kisebb mértékű délibáb előfor
dul az erősen felmelegedett aszfalt és betonutak felett is. Az

Csillag látszólagos helye

•■rrmrmimwwiimiimnnnminniminimnnwmwnnm.
v=valóságos irány 
i = látszólagos irány

4. ábra.

úgy látszik, hogy a Nap alsó széle elérte a horizontot va
lóságban már lebukott a látóhatár alá.

A különböző sűrűségű légrétegek természetesen nincsenek 
nyugalomban, a csaknem állandóan fennálló légmozgás ezeket 
a rétegeket folytonosan kevert Ez azzal jár, hogy a fénysugár 
állandóan változtatja pályáját és bár kis mértékben, de több$ö- 
rösen megtörik. Emiatt látjuk a távoli fényforrásokat és csilla
gokat vibrálni Nappal pedig a távoli tárgyak képe hullámzik, 
rezeg.

Jelentősebb fénytörés lép fel akkor, ha a fénysugár a viz- 
cseppekbe vagy jégkristályokba behatolva törik meg. Amint már 
e mii tettük, a nagyon kicsi vizcseppekbe a fénysugár nem tud 
behatolni De ha a vizcseppek a nagyobb esőcseppek méretét 
elérik, a fénysugár beléjük hatol megtörik. így keletkezik a 
s z iv á rv á n y .

S z iv á rv á n y t akkor láthatunk, ha az esőcseppeket meg
világítja a Nap. Követelmény, hogy a Napnak háttal álló ész
lelő előtt essék az eső. 15. ábra/ ügy véljük, hogy a jelensé
get nem kell részleteznünk, annyira közismert De a követke
zőket mégis szükségesnek látjuk megemlíteni

Az esőcseppre eső fénysugár behatol a csóppbe, megtö
rik. Miközben kilép a cseppből ismételten megtörik. E kettős 
törés után jut csak szemünkbe a fény. Természetesen a ket
tős törésnél fellépő szinszóródás miatt a fehér fény színeire
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bomlik. A színek sorrendje közelítőleg a színkép színeivel e- 
gyezik, A  külső vörös körív 42.5 fokos szög alatt látszik. 
Természetesen a szivárvány fényessége függ az esőcseppek
re eső fény mennyiségétől is. A főszivárványon kiviil időn
ként látható egy un. mellékszivárvány is. Ennek fényereje jó
val kisebb. Színeinek sorrendje fordított. A belső vörös tv

5. ábra.

51 fokos szög alatt látszik. A mellékszivárvány hasonló fizi
kai okok következménye. Az a tapasztalati tény, hogy az e- 
gyes színek pontos sorrendje szinte minden szivárványban 
más, arra utal, hogy a szivárvány nem egyszerű fénytörési 
jelenség. A pontosabb magyarázatnál az elhajlásjelenségekef 
is figyelembe kell venni

Magasszintü felhőzet esetén (cirrus, cirrostratus) szintén 
érdekes fénytörési jelenséget figyelhetünk meg. A Nap vagy a 
Hold körül fényes, gyengén színes gyűrű, karika vagy ivda- 
rab látható, melyet szaknyelven haló  jelenségeknek is neve
zünk. Gyakran látható a gyűrűn, vagy annak közelében, a 
Naptól jobbra és balra -  ezzel egymagasságban - egy-egy 
kerek folt, amelyet melléknapnak nevezünk. Keletkezhetnek 
még a gyűrű tetején és alján, esetleg a két oldalán is érintő 
ivek. Előfordul, hogy a gyűrűt tőle távolabb egy nagyobb gyű
rű veszi körük Ezen a nagyobb gyűrűn is keletkezhetnek 
melléknapok és érintő ivek. Gyakran látható még a Napon és 
melléknapokon keresztülhaladó, a látóhatárral párhuzamos fé
nyes fehér iv is. A haló jelenségei nagyon változatosak le
hetnek, azonban legtöbb esetben a jelenségeknek csak az e- 
gyik. vagy másik része észlelhető. Csaknem teljes haló je 
lenséget 1929. február hó 3-án észleltek Kalocsán.

Mint említettük haló un. fátyolfelhő (Cs) esetén figyelhe
tő meg, abban az esetben, ha a felhőt alkotó jégtűk hatszög 
alapú oszlopocskák vagy lapocskák bizonyos rendszer sze
rint rendeződnek A haló egyszerű fénytörési és fényvisszave
rődési jelenségek együtteséből keletkezik Természetesen a 
fénytöréssel kapcsolatban itt is fellép a szinszóródás is. E- 
miatt a körök és ivek rendszerint színesek a Napot és mel
léknapokat összekötő fényes iv kivételével

Minthogy a fénytörésnél a fény a törés után meghatározott 
irányban halad, ezért minden egyes Ívnek körnek meghatáro
zón a jégtük alakjától függő nagysága van. így p l a leg
gyakrabban fellépő gyűrűnek az ivét a Napsugár irányától 
22 fokos szögben látjuk A Napot és a melléknapokat össze
kötő iv nem szines, hanem fehér. Ezt a jelenséget ugyanis 
nem fénytörés, hanem a jégtűk lapján történő visszaverődés, 
tükrözés okozza.

4.1 A sz ó ró d á s  okozza az ég csodálatosan kék színét 
A légkörben lévő molekulák ugyanis a kék szint minden irány
ban csaknem egyenletesen szórják szét, mig a többi szint ki
sebb mértékben téritik el. Tehát, ha a Nap felé tekintünk a 
Nap felől érkező vörös sugarak tulnyomórésze megérkezik 
mert ezek nem szóródnak szét mig a kék sugaraknak csak 
egy kis része jut el hozzánk Ezért látjuk a Napot és a Hol
dat a látóhatár közelében vörösnek Az égbolt színe viszont 
kék, mert a többi irányból csak a Napból érkező szétszórt

kék sugarakat látjuk. Ha pzt a gondolatmenetet folytatjuk, 
könnyen beláthatjuk hogy az égnek az a része a legkékebb, 
amely a Nap irányára merőlegesen látható. Ha a levegőben 
sok a szennyeződés, az ég fehérebbé válik, mert a porsze- 
mecskék a különböző színű fényt egyformán szórják s z é l

A szóródás mértéke függ a megvilágított molekulák szá
mától vagyis elsősorban attól milyen hosszú utat kell a fény
sugárnak megtennie a levegőben. Éppen ezért vörösebb a Nap 
és a Hold a látóhatár közelében.

A szóródás okozza azt is, hogy az árnyékban lévő tár
gyakat is láijuk hiszen a Nap szétszórt fénye elérkezik oda 
is, ahova az egyenesen hídadó sugarak nem juthatnak e l  Ha 
felemelkedünk a légkörbe pl. repülőgéppel vagy léggömbbel 
az ég egyre sötétebb lesz. s végül feltűnnek a csillagok is. 
A troposzféra tetején a sztratoszféra alján repülő TU-104-es 
repülőgépek pilótái megfigyelték hogy a sztratoszférában az 
ég feketének látszik. Efelett ugyanis már nagyon ritka a le
vegő és szennyezettség sincsen.

Ugyancsak a fényszóródással kapcsolatos az a jelenség, 
hogy napkelte előtt, illetve napnyugta utón is egy bizonyos 
ideig világosság van. Ez a szürkület Ekkor a napsugarak 
megvilágítják a légkör magasabb részeit s a szórt fény vilá
gosságot áraszt a  földfelszínen is.

Általában kétféle szürkületet szoktak megkülönböztetni 
A polgári szürkület a 47. északi szélességen 30-40 percig 
tart a csillagászati pedig 1 óra 40 perctől 3 óráig. A pontos 
meghatározásuk szerint a polgári Szürkület akkor kezdődik 
illetve addig tart amíg a Nap a látóhatár alatt 6 fokkal van. 
mig a csillagászati szürkület kezdetekor á napmagasság 18 
fok a látóhatár alatt

Az itt ism ertetett jelenségek fényforrása tulajdonképpen 
a Nap. Vannak azonban olyanok is, amelyek egyéb forrós
ból nyerik a fényüket Ilyen pl a villámlás és az un. Szent 
Elmo tüze. Minthogy ezeknél elektromos kisülések játszanak 
szerepet az ilyen jelenségek a légköri elektromosság tárgy
körébe tartoznak

Lépp Ildikó

A légnedvesség mérése az alapvető meteorológiai mé- 
résfeladatok közül messze kiemelkedik megannyi nehézségé
vel. A hajszálas nedvességmérők, és nedvességirók igen 
pontatlanok, örülhetünk, ha adataik hibája, relatív nedvesség- 
tartalomban kifejezve nem több 5-%-nál. A legtöbb esetben 
azonban, különösen a nem kellően karbantartott hajszálhigro- 
métereknél sokkal nagyobb hibák is előfordulnak. Ezért van 
szükség a bonyolultabb működésű, de sokkal pontosabb 
pszichrométerekre.

A p8ziclirométer. talán ezt szükségtelen is részleteznünk 
lényegében két hőmérőből áll Ezek közül az egyik a levegő 
hőmérsékletét méri. Ezt nevezzük „száraz hőmérőnek". A má
sik valamilyen nedvszívó bevonattal van ellátva, és mérés 
előtt meg kell vizeznünk. Az utóbbit “ nedves hőmérőnek” , 
a róla leolvasott értéket pedig ’’nedves hőmérsékletnek" ne
vezzük. A nedves hőmérséklet értéke függ a levegő hőmér
sékletétől, nedvességétől, és a hőmérő környezetében ural
kodó légáramlás erősségétől. Ha a légáramlás sebességét is
merjük. vagy ha ismert erősségű m esterséges légáramlást 
hozunk létre, akkor a két hőmérő adatából számítás, vagy 
táblázat segítségével megállapíthatjuk a levegő nedvességét.

A á/  t á t  -4m *A uhJc

PSZICHROMÉTERRÖL?
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Az August féle psziclirométernél a nedves hőmérő bur
kolatának vizutánpótlását szivófonat biztosítja folyamatosan. 
M esterséges légáramlást létrehozó szellőztető berendezés 
(aspirátor) nincs, és a szellőzetlen pszichrométerekhez va
ló táblázatok összeállításánál feltételezték, hogy a nedves hő
mérő körül 0.8 m /s (0.8 méter másodpercenként) sebessé
gű természetes légmozgás uralkodik. Ez a feltételezés azon 
alapul, hogy 2 méter földfeletti magasságban, a hőmérőházon 
kívül, az átlagos szélsebesség kb 2 m/s. Ugyanakkor kísér
letileg megállapították, hogy ha a hőmérőházon kívül uralko
dó légmozgás sebessége 2 m/s, akkor a ház belsejében kb.
0.8 m /s  erősségű légmozgás lép fel. Természetesen ez az 
állapot csupán átlagosan érvényes, és így az August féle 
pszichrométerek adataiba gyakran hiba csúszhat. Emiatt egy
re inkább tért hódítanak a mesterséges szellőztetésű pszichro
méterek.

A szellőztetett pszichrométerekhez külön táblázatot ké
szítettek. E táblázat összeállításánál 2.6 m/s erősségű lég
áramlást vettek számításba. A méréseknél igen kis hibát o- 
koz, ha a légáramlás 2.5 m /s-nál nem kisebb, és 3 m /s nál 
nem erősebb. A hálózatunkban bevezetett pszichrométertipusok 
szerkezetének leírását, az észlelés módját, valamint a táblá
zatok kezelését az "Útmutatás 'meteorológiai megfigyelésekre" 
című Kézikönyvben megtaláljuk. Különösen ajánlatos a téli 
megfigyelésekkel kapcsolatos kérdések beható tanulmányo
zása. mert a legtöbb észlelési hibát éppen az ilyenkor al
kalmazandó mérési módszerek nem ismerése okozza. Jelen
legi cikkünkben azonban nem akarunk ismétlésekbe bocsát
kozni, és az Útmutatásban foglalt legfontosabb tudnivalókat 
csupán néhány kevésbé fontos, de meglehetősen hasznos 
tudnivalóval szeretnénk kiegészíteni. Röviden szólva a pszich- 
rométeres mérés néhány hibaforrásáról fogunk Írni. Ezt meg
előzően azonban kissé kibővitjük ismereteinket a nedves hő
mérő egyensúlyi hőmérsékletének kialakulására vonatkozóan.

Ismeretes, hogy a párolgás hőveszteséget okoz. A hő
veszteség annál erősebb, mennél erősebb a párolgás, azaz 
mennél szárazabb a levegő. Ez ad alapot a levegő nedves
ségtartalmának mérésére. A párolgás következtében folya
matosan hül le a nedves hőn\érő. és ha a hőmérőgömb ál
landó hőutánpótlást nem kapna, akkor lehűlése meg sem 
állana, amig az összes nedvesség el nem párolgott. Való
jában azonban a párolgásos hőveszteséget egy állandó hő
bevétel ellensúlyozza, mivel a levegő hőt ad át a hidegebb 
nedves hőmérőnek. A hőátadás annál nagyobb, mennél na
gyobb a hőmérsékletkülönbség, igy azután a lehűlő nedves 
hőmérő hőmérséklete fokozatosan elér egy olyan értéket, 
amelynél a levegőből nyert hőbevétel pontosan ellensúlyozza 
a párolgásos hőveszteséget. Ettől kezdve a nedves hőmérő 
hőmérséklete már csak akkor változik, ha a környezetében 
lévő levegő nedvessége vagy hőmérséklete is megváltozik.

A pszichrométeres mérés hibaforrásait két csoportba 
oszthatjuk. Az első csoportba a száraz hőmérséklet méré
sével kapcsolatos hibák tartoznak. Ezek közül a legjelen
tősebb a hőmérő meghibásodása lehet. Ennek elkerülése 
érdekében a hőmérőket időközönként ellenőrizni kell. Aján
latos két évenként újra hitelesíteni azokat, és állandóan fi
gyelemmel kell kisémi helyes működésüket. Az egyéb, szá
raz hőmérővel kapcsolatos hibaforrások, a hőmérőházban 
végzett méréseknél nem jelentősek.

A második csoportba azok a hibák sorolhatók, amelyek 
a nedves hőmérséklet észlelésével kapcsolatosak. Ezek kö
zül is kiemelkedően fontos a hőmérő hitelességének meg
romlásából eredő hibák elkerülése. Külön figyelmet érdemel 
az. hogy a szellőzöttség megváltozása milyen hibákat okoz
hat. Igaz ugyan, hogy ez a kérdés az észlelés folyamatá
ban általában kevés gondot okoz. mégis hasznos egy kis 
tájékozódás e kérdésben is.

Az August féle pszichrométer akkor mutat pontos ér
téket. ha a légáramlás sebessége 0.8 m /s. Ennél gyen
gébb légmozgás esetén a párolgás gyengébb, és igy a ned
ves hőmérő kevésbé hül le. következésképpen a nedves hő
mérséklet magasabb lesz a kelleténél. Ha viszont a légmoz
gás erősebb, éppen ellentétes előjelű hibát kapunk. Mivel az

átlagos szélsebesség a hőmérőházbn belül valóban kb 0.8 
m /s. igy átlagban egyforma gyakran lép fel mindkét irányú 
eltérés.

A szellőztetett pszichrométereknél eltérő a helyzet. A 
mérés sokkal pontosabb, és a szellőztetés ingadozása 2.6 
m /s  körül sokkal kisebb hibákat okozhat, sőt a szellőzés 
erősödése gyakorlatilag nem is okoz hibát, csupán a csök
kenése. Ezért a szellőztetett pszichrométereknél a nedves 
hőmérséklet hibája mindig egyirányú: a szellőzés csökke
nésével a nedves hőmérséklet emelkedik. Szellőztetett pszich
rométerek esetében amint ezt az alábbiakban még látni fog
juk, csak akkor lehet a nedves hőmérséklet a valóságosnál 
alacsonyabb, ha a hőmérő rossz.

Fenti megállapításunkat igazolja az. hogy az összes 
többi hibaforrás a nedves hőmérő kellő lehűlését gátolja. Ha 
a hőmérő burkolata nem elég nedves: csökken a párolgás, 
gyengül a lehűlés. Ha a muszlinburkolat nem simul rá elég 
szorosan a hőmérő gömbjére: akkor nem tudja a hőmérőt 
elég hatékonyan lehűteni. Ha a burkolat szennyes, ez a 
szennyeződés a vízben feloldódik, és csökkenti annak párol
gását. Ugyanígy hat az, ha desztillált viz, vagy esővíz he
lyett csapvizzel nedvesítjük a hőmérőt, mert a csapviz. na
gyobb ásványtartalma miatt, nehezebben párolog.

Külön csoportot képeznek a rossz észlelésből eredő 
hibák. A hőmérők hibás leolvasása, a rosszkor végzett ned
vesítés, a fagypont körüli nedves hőmérsékletek észlelésére 
vonatkozó utasítások figyelmen kívül hagyása stb. E hibák 
forrósa azonban nem a műszerben hanem az észlelést vég
ző emberben rejlik, igy most ezekre nem térünk ki.

Oláh Lajos

tA Ó S  Cl

REPÜW6ÉPZÚGÁS ?
Bizonyára sokan tapasztalták, különösen azok, akik re

pülőtéren dolgoznak, hogy a repülőgép zúgásának erősödése 
ifi. gyengülése nem mindig történik fokozatosan, sőt néha igen 
gyorsan rendkívül erős hangerőváltozások lépnek fel. Ezek 
a gyors hangerőváltozások lehetőségéi nyújtanak arra, hogy 
következtessünk belőlük a légkörben uralkodó hőmérsékleti 
eloszlásra. Ha a gépzúgás mérsékelt, és fokozatosan erősö
dik Ili. gyengül, ahogy a gép közeledik ill. távolodik, akkor 
okkal tehetjük fel azt, hogy a légkörben normálisnak mond
ható hőmérsékleti rétegződés uralkodik. Ha a gép zúgása 
szokatlanul és fülsértőén erős. majd ahogy a gép emelkedik 
hirtelen alig észrevehetővé halkul, akkor biztosra vehetjük, 
hogy felettünk hőmérsékleti inverzió van. Amig a gép az m- 
verzió8 réteg alatt repül, addig a zúgás különösen erős. mi
vel e rétegről a hang nagymértékben visszaverődik. Amint 
a gép áttörte ezt a réteget, és fölébe emelkedik, a zúgás hir
telen elhalkul, mivel ekkor már a hang e rétegről nem a föld 
felé. hanem éppen ellenkező irányban verődik vissza.

Amint tudjuk, a légkör hőmérsékleti rétegződését akkor 
tekinthetjük normálisnak, ha a hőmérséklet felfelé fokozatosan 
csökken, és ez a csökkenés kb. fél fokot tesz ki száz mé
terenként. Ilyenkor a nappali napsütés hatására a talajközei
ben felmelegedő levegő akadálytalanul emelkedhet a magas
ba. és jellegzetes gomolyos (cumulus) felhők képződhetnek. 
Az ilyen légrétegződés ugyanis: kedvez a konvektiv (fel
szálló) légmozgással járó felhőképződésnek.

Előfordul azonban az is, hogy a talaj közelében, vagy 
nagyobb magasságban olyan légrétegek alakulnak ki, amelyek
ben a hőmérséklet a magassággal nő. Ezek a rétegek néhány-
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méter vastagok lehetnek, és a hőmérsékletnövekedés több 
fokot is kitehet. Az ilyen légrétegeket nevezzük inverziós ré
tegeknek. E kérdésről a LÉGKÖR 1959 júniusi számában bő
vebben olvashattunk. Az inverziós rétegek tulajdonsága, hogy 
a felszálló levegőt útjában megállítják, mivel bennük a hőmér
séklet felfelé növekszik. Ugyanis a talajközelben felmelegedett 
és kitágult levegő csupán addig tud emelkedni, amig környeze
ténél melegebb. Mivel azonban a felszálló levegő emelkedés 
közben tetemesen lehűl, az inverziós réteget elérve egyszerre 
nálánál melegebb környezetbe kerül, igy útja ott megakad.

Tudjuk azt. hogy a mélyebb szintekről emelkedő levegő 
jelentős pára és pormennyiséget szállít a magasba. Beláthat

&

juk azt, hogy az inverziós rétegben, ahol a feláramló levegő 
megállásra kényszerül, a szennyező anyagok mennyisége 
megnő. Ez, és főként az éles hőmérsékletkülönbség, okozza 
azt. hogy az inverziós rétegről a hang visszaverődik.

Az 1. ábrán azt az esetet láthatjuk, amikor a megfigyelő 
fölötti légtérben nincs inverziós réteg. A 2. ábra viszont azt 
az esetet mutatja, amikor a gép egy inverziós réteg alatt re
pül. a réteget áttöri, majd fölé emelkedik. Az ábrák alsó ré
szén megfigyelhetjük, hogy a két esetben milyen eltérő mó
don alakul a gépzúgás erőssége, miközben a gép közeledik, 
átrepül a megfigyelőpont felett, majd távolodik. A két görbé
nek még a görbülete is eltérő. A hangerőnek a 2. ábrán lát-

I
I

2. ábra.

ható éles maximumát a megfigyelőpont felett a hangvisszave
rődés magyarázza, ugyanis a rétegről merőlegesen vissza
verődő zúgás jelentősen erősebb a ferdén visszavertnél. Má
sik érdekes jelenség, ami szintén a 2. ábrán figyelhető meg, 
hogy amint a gép az inverziós rétegen áthaladt, a gépzúgás 
egyszerre elhalkul.

A fenti jelenség ismeretében a repülőtéren dolgozó me
teorológus következtetni tud az esetleges inverziók létrejötté
re. és ennek alapján sok esetben előre tudomást szerez ar
ról. hogy milyen magasságban fog rétegfelhő kialakulni, ugyan
is az inverziós rétegek szintjében gyakran alakulnak ki az 
említett rétegfelhők.

Az inverzió és repülőgépzúgás közötti kapcsolatot a légi
forgalom is hasznosítja néha. Egyes légijáratoknál a repülé—: 
magasságot esetenként úgy választják meg. hogy a lakott terü
letek felett elrepülő gépek lehetőleg ne az inverziók alatt ha
ladjanak. hanem inkább azok felett. így elérik azt. K a  
gépzúgás zaja sokkal kevésbé zavarja a pi __ _ .agy éj
szakai álmukat alvó embereket.

Czelnai Rudolf

HfmrmÉRÉs
Jjautifaeckt-feíe

Ha nyáron szélcsendes reggelen parkban, vagy réten 
sétálunk azt tapasztaljuk, hogy a cipőnk vizes, illetve har
matos lesz. Mivel a harmat is a mezőgazdaság szempont
jából hasznos csapadék, meg kell találni a módját, hogy mér
ni tudjuk. Erre a célra szolgálnak a harmatmérlegek.legújabban 
pedig a harmatirók illetve regisztrálók.

Régebben 1 dm2 nagyságú gipszlapokat használtak a mé
rés céljára. A mérendő területre este kihelyezték a lapokat, 
majd hajnalban, amikor legnagyobb volt a harmat pontos ana
litikai cg-os mérlegen lemérték. A száraz gipszlap súlyát elő
re ismerték. A két súly különbsége adta a harmat súlyát, 
nagyságát Később celluloid lapokat használtak hasonló el
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járással. Legújabban a Lambrecht-féie műanyagserpenyős har- 
malmérlegekel használjuk. A vizsgálandó területre kihelyezzük 
a műszert U-alakú villájával szilárdan a talajhoz erősítve. A 
rögzítéshez használjunk vizszintmérőt. A helyes függőleges 
beállításhoz a műszerbe be van építve egy függőón. Ezeket 
az előírásokat feltétlen tartsuk szem előtt, hogy helyes ada
tokat kapjunk. Magát a műszert a zárt házikó az időjárás 
viszontagságai ellen védi, csak a mérleg serpenyőjét (har
matfelfogó felület) hagyjuk szabadon.

Ezt is csak a méréshez szükséges kivinnünk a szabad
ba, ugyanis a serpenyő leakasztható, igy megvédhetjük a ká
ros szennyeződéstől. Általában a talajtól 10 cm magasságban

1. ábra. Harmatmérleg a szélvédő hengerrel.

helyezzük a serpenyőt, de természetesen mérhetjük a vi
szonylagos harmatmennyiséget tetszőleges magasságban is.

A műszert a mellékelt l.sz. képen látjuk. Szél esetén 
szükséges a serpenyővédő henger használata, amit L-alakű 
lemezzel a műszer villájához erősítünk. A henger alal, fe
lül nyitott, tehát a harmatlecsapódást nerp akadályozza.

A 2. sz. képen látjuk a műszer belső berendezését. A 
műszer karjának (a mérőgerendának) jobboldali végén van 
a serpenyő, a baloldali végén pedig (henger alakú) futósúly 
látható, amivel a műszert kiegyensúlyozzuk, vagyis mutatóját 
0-ra állítjuk. Középen van elhelyezve a "műszer szive”, egy 
ékes csapágy a kétoldali rövzitőcsavarraL

2. ábra A műszer belső elrendezése

Szállításkor a gerendát rögzítjük, hogy a műszer sérülé
sét megakadályozzuk A skála előtt mozgó mutató megfelelő' 
áttétellel megnagyitva mutatja a harmat mennyiségét, ilL sú
lyát gr-okban. A műszer alján, látunk egy elnyújtott tartályt, 
amelynek baloldali felső része nyitott. Ebbe szilikon- (gyan
ta) olajat öntünk Ennek az olajnak az a különleges tulaj
donsága, hogy sűrűsége a hőmérséklettől csak kismértékben 
függ. Az olaj szél esetén a műszer lengéseit csillapítja, u- 
gyanis a gerendáról egy kar vezet az olajos tartályba és en
nek segítségével történik a rezgés csökkentése.

A mérleg skálája tizedes beosztású. A skála mérőtar
tománya 0-5 gr-Ig terjed. _

Ugyanúgy mint a csapadékot, a harmatot is 1 m -re  
vonatkoztatjuk 1 mm-es csapadék 1 liter, vagyis 1 kg. viz 
1 négyzetméteren. Mivel a harmatfelfogó felület (serpenyő)

az 1 m^-nek csak 1/100-ad része, vagyis 1 dm^, az erre 
a területre jutó 1 mm az 1 kg, századrésze, azaz 1 dkg.=10 
gr.=!00 ctg. lenne.

Nálunk azonban ilyen nagymennyiségű harmat nem for
dul elő. A leggyakrabban előforduló mennyiség 1-3 gramm, 
vagyis, 0.1-0.3 mm és csak kivételesen több.

A harmatmérés menete a következő:
1. A serpenyőt este kihelyezzük a műszerre.
2. Napkelte előtt (hajnalban), amikor a legnagyobb a 

harmat a műszert leolvassuk,
3. Mérés után a műanyagserpenyőt bevisszük és lehe

tőleg tiszta. száraz helyen táruljuk úgy, hogy kihelye
zéskor ne legyen rajta se szennyeződés, se nedves
ség.

Pödör János

Néhánu szó az észlelési
időpontról

Több észlelőnk érdeklődött már az észlelés időpontjai 
iránt, -  hogy miért nem egész órakor 17, 14, 21/ kell ész
lelni. hanem előtte hosszabb-rövidebb idővel. Ebből arra kö
vetkeztetünk hogy ez a kérdés általános probléma.

Meteorológiai észleléseket a célnak megfelelően kétféle
képpen lehel végezni:

1. / egy adott fizikai pillanatban.
2. / helyi középidőben.

Az egy adott fizikai pillanatban történt észlelés azt je
lenti, hogy egyszerre észlelnek pl. az egész északi féltekén. 
Ez a repülési szolgálatban szükséges. A légi közlekedésben 
ugyanis az a fontos, hogy a repülőgépek a néhány órás re
pülés alatt milyen meteorológiai viszonyokkal fognak útközben 
találkozni Csakhogy ezek az adatok éghajlatkutaiás szempont
jából nem használhatók, azért, mert az igy mért adatokban 
az egyes időjárási elemek napi járása tükröződik, s éppen
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ezért ezen adatok nem hasonlíthatók össze egymással. Ami
kor a budapesti rádió 12 órai pontos időjelzését halljuk, u- 
gyanakkor

Bukarestben 13 San-Francisco-ban 04
Moszkvában 14 New-Yorkban 07
Bombay-ben 17 Londonban 11 óra van.
Tokio-ban 21

A meteorológiai elemek a Nap állásától függően változ
nak. Pl. a hőmérséklet maximuma rendesen a Nap delelése 
után közvetlenül, a minimuma napkelte előtt áll be. Hason
lóan napi menete van a légnyomásnak, légnedvességnek, 
páranyomásnak, szélnek, stb. Ezért kell az éghajlatkutató ál
lomásokon az észleléseket a Nap járásának megfelelően, 
"helyi középidőben" végezni. Az állomások helyi közép-ideje 
nálunk mindenütt eltér a rádióban bemondott, ú.n. "közép- 
európai zónáidétól”.

Budapest 12®®

Közép-európai zónaidőnek nevezzük a Greenwich-től 
keletre /London közelében van/ eső 15-ik délkörnek helyi 
középidejét. Ettől a délkörtől keletre és nyugatra 7,5°-kal 
bizonyos területen azonos időbep /zóna-időben/ járnak az 
órák. Ezt az időt mondja be a rádió is a pontos időjelzé
sek alkalmával. Hazánk a 15-ik délkörtől keletre fekszik, 
ezért itt a Nap mindenütt korábban kel, delel, és  nyugszik 
is, mint a 15-ik délkörön. Minél keletebbre fekszik egy me
teorológiai állomás, annál nagyobb a helyi- és  zóna-ideje

közötti különbség. A mellékelt térképről egész percekben 
könnyen leolvasható az állomások helyi közép-ideje és zó
na-ideje közötti különbség. Keressük meg az állomásunk
hoz legközelebb eső függőleges percvonalat. A térkép alján 
leolvasható, hogy hány perccel kell a zóna-idő 07, 14 és  
21 órájánál korábban észlelni. Pl. Szolnokon 21, Mátészal
kán 29, Mosonmagyaróvárott 9 perccel kell a zóna-idők 
előtt észlelni. A térkép felső részén lévő számsor pedig 
azt jelzi, hogy az egyes állomásokon 06, 13 és 20 óra után 
hány perccel kell észlelni.

a M S I M I 1 S 0 4 i 4 t 4 7 « 4 S 4 1 4 3 4 t 4 1 4 0  3 t M 3 7 X 3 S 3 4  33 X  31 30 ?S

Az észlelések időpontjául azért választották nemzetkö
zileg a 07, 14 és 21 órát, mert ezek az időpontok repre
zentálják az egész nap időjárásának alakulását viszonylag 
legjobban. Kívánatos volna ugyan a napi 4 észlelés meg
valósítása. mégpedig Greenwichi idő szerint 06. 12, 18 és 
24 órakor, (helyi időben 01, 07, 13, 19), de ezt csak a 
hivatásos állomásainkon vezettük be. Ugyanis külső munka
társainktól nem kívánhatjuk, hogy éjfélkor észleljenek, meg
szakítva az éjszakai pihenést.

Az észlelési időpontok betartása igen lényeges, mert 
számtalanszor tapasztalhattuk azt, hogy a hőmérséklet, fel
hőzet vagy szél, s igy akármelyik meteorológiai elem - az 
észlelés néhány perce alatt is változik. Elképzelhető, hogy 
mennyit változik minden elem egy óra, de még egy fél óra 
leforgása alatt is. Ezért, ha valamilyen elháríthatatlan aka
dály miatt nem tudunk észlelni az előirt időben, hanem e- 
lőtte vagy utána csak 10 perccel is, -  ezt a körülményt a 
Meteorológiai Feljegyzések alján a "Jegyzetek" rovatában
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tüntessük fel. Ha pedig valamelyik észlelés egészen kima
radt volna, hagyjuk üresen az adatok helyét. Semmi eset
re sem szabad utólagosan mért, vagy éppenséggel "költött” 
adatokat bejegyezni.

Az eddig elmondottak nem érvényesek a csapadékmérő 
állomásokra. Ezeken a helyeken ugyanis változatlanul kö- 
zópeurópai zónaidőben (rádió-időben) észlelnek 8 ezt kér
jük a jövőre nézve is. Bár itt is igen fontos, hogy az ész
lelési időt pontosan betartják, különösen akkor, ha az ész
lelés pillanatában csapadékhullás van. sőt ebben az e se t
ben még inkább kell ragaszkodni ehhez. Ugyanis ha később 
észlelünk, akkor az előző napi összeg magasabb, az aznapi 
összeg pedig alacsonyabb lesz a valóságosnál. Ha valami

miatt egy észlelés kimaradt, s  közben csapadékhullás is 
volt, írjuk be bátra)) következő napi észleléskor a mért ösz- 
szeget az előző napra, s  egyidejűleg a jegyzet-rovatban 
tüntessük fel. melyik napon nem volt észlelés. Senki ne kí
sérletezzék a mért összeget becslés alapján beírni, hogy pl. 
tegnap ebből mennyi eshetett. Az Intézetben ezt szakembe
rek -  a környező állomások adatait is figyelembevéve -  
majd pótolják. Csak az a fontos ebben az esetben, hogy a 
csapadékösszeg biztos legyen.

Reméljük, hogy észlelőink megértik az észlelési idő
pontok betartásának fontosságát, mert ezután nemcsak azt 
tudják majd. hogy mikor végezzék el a megfigyeléseket, ha
nem azt is. hogy miért történik az adott időpontban.

Csömör Mihály
J

Az állomások látogatása során.....
- tapasztaltuk sok állomáson, hogy amikor az aspirátor el
romlik. nem tudják, mit tegyenek. Ezen a problémán igyek
szünk segíteni, amikor az évi nyomtatványokban küldtünk 2 
db. "szivofonaf’-ot is. Ezután is kérjük munkatársainkat, hogy 
amikor az aspirátor nem használható, azonnal szereljék fel a 
szivófonatot amig a csere-aspirátor meg nem érkezik. Ne 
mulasszuk el azonban a klimaivre feljegyezni, hogy mikor
tól- meddig volt a száraz-nedves hőmérőpár szivófonatos. 
Természetesen, amig aspirálni nem lehet, az adatokat csak 
a szivófonatos pszichrométer táblázatból szabad kikeresni. Ha 
ez nem áll rendelkezésre, a megfelelő rovatot hagyjuk üresen. 
Tervezünk még küldeni állomásainknak erre az alkalomra víz
tartó edényt is, melyet a mellékelt, ábra szerint szereljünk fel. 
Ezáltal elérjük azt. hogy az észlelések folyamatossága nem 
szenved hiányt, mert minden kéznél van.

Csömör Mihály.

Elhalálozás: Kohut Béla telepvezető, a Bp.-Kőbányai Vízmű 
csapadékállomásának vezetője elhányt. Intézetünk ezúton tol
mácsolja együttérzését a gyászoló család felé. -Az észle
léseket Kovács. Gábor telepvezető folytatja: új munkatársunk
nak elődjéhez hasonló becsületes, jó munkát kívánunk.
Kemecsén Dobos Illés több. mint negyed évszázadon keresz
tül kiváló munkájával segítette elő a meteorológia ügyét. Mély 
megrendüléssel vettük tudomásul munkatársunk váratlan ha
lálát. Hozzátartozóinak ezúton is kifejezésre jutalijuk részvé
tünket. Az örökébe lépő Juhász Lajos tanító kartársnak sok 
sikert kívánunk.

Tarcalon, az éghajlatkutató állomásunkat Bartos Aladár- 
né mg. mérnök vezette. Áthelyezése óta Ángyán Ferenc mg. 
mérnök folytatja a megfigyeléseket.
Tiszafüred-Gátőrháznál Szabó Gábor gátőr kiváló, nagyon 
pontos észleléssel tiz éven keresztül járult hozzá Intézetünk 
munkájához. >
Áthelyezése után Felhősi Sándor gátőrnek adta át az állomás 
vezetését. Igen hasznos segítség volt részünkre az is. hogy 
az új észlelőt alaposan kioktatta a megfigyelések módjára. 
Ezúton kérjük új munkatársunkat, hogy elődjéhez hasonlókép
pen végezze feladatát.

Ui észlelőink a csapadékmérő állomásokon:
Budapest-Árpádföld: Gruber Nándor mérnök 
Tab: Kovács Pál labor. vez.
Kiscséripuszta: Kugler Gézáné tanítónő.

-Felső tárkány: Gál Béla érd. a n.
Vilyipuszta: Bállá László előadó. 
Visegrád-Nagyvillám: Lénárd János gondnok. 
Salfőld: Egri Tibomé tanitónő,
Tápiószele: Beie József ny. tanító 
Isztimér: VVirth Lajos tanár 
Bükkszentlászló: Balga János erdész 
Kővágószöllős: Kiss Dezső főoperátor 
Ságujfalu: Mátai Gábor igazgató 
Magastax: Békési László kér. v. erdész 
Háromhuta: Scholler Gyula könyyelő 
Bp.-Kelenföld-Kocsiszin: Ferkovics József asztalos 
Sárospatak-Mosotfó: Deák Gyula csat. őr, 
Rétközberencs: Almási János csat. őr

Oldalnézet G" cső leszerelve, előlnézet
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1959, szeptember. Derült, száraz, napfényben gazdag 

hónappal kezdődött 1359. őszi évszaka. A hőmérséklet a- 
zonban a derült szeptemberek többségétől eltérően alacsony 
volt.

Augusztus végén sarkvidéki hideg levegő árasztotta el 
hazánkat, s ez szeptember elején is uralmon maradt. Európa 
nagyrészét egy anticiklon borította, cr-elynek centruma tőlünk 
nyugatra helyezkedett el. s igy hazánkban folytatódott az 
északi beáramlás. A derült éjszakákon a lehűlés igen erős 
volt. a talaj mentén itt-ott fagyok is jelentkeztek. A hideg 
beáramlás sokfelé záporokat is idézett elő, de a levegő nagy
fokú szárazsága következtében ezek csak egészen kismennyi- 
ségű csapadékkal jártak. Az időjárási helyzet hosszabb ideig 
alig változott. A Földközi-tenger felett egy ciklon alakult ki, 
amely 4-én már kiterjedt esőzést okozott a Balkánon, de ha
tását Magyarországra már nem tudta érvényesíteni. Csak „élen 
volt jelentéktelen eső. Az anticiklon központja azonban lassan 
keletebbre helyeződött át, s emiatt az északi áramlás átme
netileg gyengült, de azután 6-án már ismét Dánia felett volt 
a központja, és Közép-Európába ismét hűvös levegő érke
zett. Az északi beáramlás 9-én és 10-én ismét kisebb eső
ket idézett elő az északkeleti részeken. Ekkor már Észak- 
Európán vonultak át keletről-nyugatra ciklonok, ezek hatására 
az eleinte gyenül az északi beáramlás, s a nappali felme
legedés 12-én sokfelé elérte a 25 fokot. Az éjszakai lehűlés 
is csökkent, és már csak 10 körüli értékeket ért el. 14-én 
azonban északról hideg levegő áramlott be, ami ismét észak
keleten okozott esőt és zivatarokat, majd 16-án újból sark
vidéki levegő nyomult be. Csaknem az egész ország terüle
tén csapadékot idézett elő, de ez csak kevés helyen érte el 
a 10 mm-t. Ezután néhány igen hűvös nap következett, az 
éjszakai lehűlés többfelé már 2 m magasságban is elérte a 
fagypontot. Az időjárás átalakulása 22-én indult meg, amikor 
átmenetileg szubtrópusi levegő áramlott hazánkba egy itt ki
alakult kis ciklon hatására, majd az ezt követő hidegbetörés 
sok helyen okozott kisebb esőt, Csengeren 23 mm-es jégesői 
és zivatart. Másnap a Dráva vidékén voltak zivatarok. A 
Genovai-öböl vidékén egy igen erős ciklon alakult ki. amely 
26- án és 27-én átvonult az országon, és a hosszú száraz
ság után mindenütt jelentős csapadékot idézett elő, különösen 
a Tiszántúl középső részein. A békésmegyei Zsadányban 71 
mm-es felhőszakadás volt. Az ország nagy részén ezen a két 
napon hullott le a havi csapadékősszeg legnagyobb része. A 
ciklon elvonulása után azonban észak felől ismét maximum 
terjeszkedett ki. amely szokatlan makacssággal csaknem e- 
gész októberben kitartott, s a szeptemberi szárazság e hó
napban is folytatódott. Az időjárás igen hűvösre fordult, a 
déli felmelegedés általában már a 150-ot sem érte el, sok-

IDŐJÁRÁS
helyütt 29-én és 30-án észlelték a havi legalacsonyabb hő
mérsékletet.

A hőmérséklet havi középértékei az Északi-hegyvidéken 
10-13 , a Dunántúl nyugati felén és az Alföld északkeleti vi
dékein 13-14 . hazánk egyéb területein 14-16 között válta
koztak. A középértékek 1-2 -kai maradtak az átlag alatt. Az 
alacsony középhőmérséklet ellenérv a nappali felmelegedés 
10 és 13-a, között továbbá 22-én, 26-29° közötti nyárias 
értékeket ért el. A legmagasabb hőmérsékletet 29.0°-ot Sop
ronban mérték 22-én.

A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 19-én, vagy a 
hónap két utolsó napján állott be. A hajnali lehűlés e napo
kon általában -1. +2°-ig, a városok belsejében csak +3, +6°- 
ig terjedt. A Balaton környéke és a főváros belső területe ki
vételével mindenütt volt talajmenti fagy 4-5 alkalommal, de 
2 m magasságban csak kevés helyen fagyott

A legalacsonyabb minimumot -2.0, Göncön (Borsod AZ.mi 
mérték 18-án. A nyári napok száma délen 1-2 helyen elér
te a 8-at, általában azonban 4 körül volt. A hegyeken már 
egy nyári nap sem fordult elő.

A páranyomás 7.5-8.5 mm-es havi középértékei kb. 
1 mm-es hiányt mutattak az átlaghoz képest. A légnedves
ség havi középértékei a Dunántúlon 65-77 Sí. az ország e- 
gyéb részein 60-70 % között voltak, és nem érték el az át
lagot.

A felhőzet havi középértéke hazánk nyugati felén 3-4 
tized, keleti felén 4-5 tized között váltakozott, és nem érte 
el az átlagot Az egész ország bőséges napsütésben ré
szesült 200-245 órás volt a havi összeg, sőt a Szabadság- 
hegyen elérte a 253 órát is. A hónap 30-60 órás napsütés
többlettel zárult.

Országszerte kevés csapadék hullott. Az átlagot csak 
Szolnok megyében és a Körösök vidékén múlták felül az 
50 mm körüli havi csapadékmennyiségek, de ezeken a te
rületeken is csak a 26-27-én lehullott nagy csapadék emelte 
meg a havi összeget mer! 25-e előtt alig volt eső. A Du
nántúl déli részén és hazánk középső vidékein 25-50 mm-es. 
a Dunántúl egyéb vidékein és északon 25 mm alatti, sőt a 
Kis-Alföld nagy részén 5 mm-nél is kisebb összegeket je
gyeztek fel. A legkisebb havi csapadékösszeg 1,0 mm volt 
Gyomorén (Győr-Sopron m.). a legnagyobb 79 mm Zsadány
ban (Békés m.). A csapadékos napok száma is jóval az 
átlag alatt maradt, országszerte 3-6 napon hullott mérhető 
eső. 1 mm-nél nagyobb csapadék pedig 2-5 napon. Több
felé volt zivatar is.

Szeptember időjárása nem kedvezett a mezőgazdaság
nak. A sok napsütés ugyan előmozdította az érést és a ter
més betakarítását, de a hűvös időjárás már nem volt elő
nyös, a nagyfokú szárazság pedig egyenesen káros volt az 
őszi mezőgazdasági munkálatok számára.

1959. SZEPTEMBER

H ő m é r s é k 1 e t C° C s a p a d é k mm

Havi
közép

Eltérés 
a normá

listól .

Absz.
max. Dátum Absz.

min. Dátum
Havi

Összeg
Eltérés 

a normá
listól

Napok
száma

Havas
napok
száma

Ziva
tarral

Magyaróvár 13.8 -1.3 27.3 22. 1.3 20. 5 -57 4
Nagykanizsa 13.4 -2.0 25.2 22. -2.0 19. 23 -48 5 1
Budapest Met. Int. 15.7 -0.6 27.5 22. 4.8 30. 24 -30 4
" ’eged (Egyetem) 16.1 -1.3 27.0 22. 6.0 30. 23 -22 5 1

■ecen (Egyeiem) 13.4 -2.5 26.0 22. -0.7 19. 37 -12 5
Ic 13.6 -2.2 27.0 13. 0.2 19. 20 -36 5

..„^estető 9.5 -2.1 18.9 13. -0.7 29. 30 -46 6 •
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1959, október. Az ősz második hónapja feltűnően ha
sonlított a megelőző szeptemberhez. Szintén derült, napfény
ben gazdag, de emellett igen hűvös volt. A szárazság eb
ben a hónapban a szeptemberi arányait is felülmúlta.

Szeptember utolsó napjainak hűvössége október elsején 
is folytatódott. Közép-Európa felett magaslégnyomású kép
ződmény helyezkedett el, amelynek keleti oldalán erős é- 
szaki beáramlás jelentkezett. így éjszaka sokfelé a fagypont 
alá süllyedt a hőmérséklet, délben sem igen emelkedett 15° 
fölé. A következő napokban azonban ez az anticiklon kele
tebbre helyeződött át, az északi beáramlás elgyengült, és a 
derült idő következtében a déli hőmérséklet elérte a 20°-ot 
is. A szép őszi időjárás azonban csak rövid ideig tartott, 
mert a Szovjetunió felett igen hideg levegő halmozódott fel, 
amely ötödikén a délelőtti órákban hazánkat is elárasztotta, 
s  ezen a napon a déli felmelegedés már alig haladta meg 
a 10 -ot. Sajnos a hideg levegő betörése csak egész je 
lentéktelen csapadékkal járt. Ezenkívül a hajnali lehűlés i- 
gen megerősödött, már 6-án hajnalban Miskolc vidékén 5-6 
fokos fagyokat észleltek. Közép-Európát ismét egy anticik
lon borította! amely csak 9-én vonult el kelet felé. Ekkor 
megerősödött a déli áramlás, és a hőmérséklet ismét kissé 
emelkedett, s a hajnali fagyok egy-két napra megszűntek. 
Újabb hideg beáramlás hatására azonban már 13-ától ismét 
hűvösebbre fordult az idő. Közép-Európa felett immár állan
dósult a magas légnyomás, melynek centruma hol tőlünk nyu
gatra, hol keletre esett. Előbbi esetben enyhébb, utóbbiban 
hűvösebbre fordult az időjárás, amellett az ég csaknem vál
tozatlanul derült volt, és napokon át sehol sem észleltek csa
padékot. Reggelenként erős köd is jelentkezeti, amely csak 
a délelőtti órákban oszlott fel, s ezzel csökkentette a napsu
gárzás felmelegitő hatását Nyugat felől óceáni légtömegek 
közeledtek, de csak 22-én nyomultak be hazánk területére, 
a beáramlás is csupán jelentéktelen. 1-2 milliméteres csa
padékkal járt. Utána 23-án Európa északi részeiről hűvös 
levegő tört be az országba rendkívüli erős szélvihar kísé
retében. Majd ismét egy maximum terjeszkedett ki hazánk 
fölé derült őszi időjárással. Most azonban már csak rövid 
ideig-tartott ennek uralma. Anglia felett egy erős ciklon je
lentkezett, majd a Genovai öböl felett is kialakult egy ciklon, 
amely 28-án erős déli áramlást idézett elő. A hőmérséklet 

'  ezen a napon október végéhez szokatlanul magas, 22-24°-os 
értékig emelkedett A hosszú szárazság után sokfelé porvi
harokat észleltek, ami október végén szintén igen szokatlan 
jelenség. A ciklon elvonulása után a légáramlás északiasra 
fordult, a hőmérséklet normális értékre csökkent, ezenkívül 
csaknem az egész országban hullott csapadék. Az eső mennyi

sége azonban csak csekély volt s  igy 1959-ben az ország 
jelentős részén az eddig észlelt legszárazabb októbert figyel
ték meg.

A havi középhőmérséklet általában 9-10 között váltako
zott. a nyugati határvidéken 8° körül, északon 7-9° volt és 
nyugaton l°-kal. keleten 1.5 -2°-kal maradt az átlag alatt 
A legmagasabb hőmérsékletet kevés kivétellel 28-án mérték. 
A Dunántúlon néhány helyen 3-án. északon kivételesen 21-én, 
vagy 29-én mérték a maximumot. Értéke nyugaton 20-22° 
keleten 21-23.5° a hegyeken 15-19° volt A legalacsonyabb 
hőmérséklet többnyire 15-16-án állt be, de északon 5-6-án. 
az Alföld keleti részén inkább 14-én mérték a minimumot E 
napokon általában -2, -5°-tg  terjedt a lehűlés, de a Balaton 
környékén és délen néhány helyen nem süllyedt 0° alá a hő
mérséklet. A fagyos napok száma változatosan alakult: a leg
több helyen 7-10 volt, de Zalában és északon elérte a 15—öt 
is. Nyári nap már nem, téli nap még nem fordult elő.

A páranyomás 5-6 mm-es havi középértékei mintegy 2 
mm-rel voltak alacsonyabbak a sokévi átlagnál A hónap szá
raz jellege domborodik ki a 65-70 H-os relatív nedvesség 
középértékekben, amelyek több mint 10 %-kal maradtak az 
átlag alatt

Az egész hónap derült jellegű volt A 3-4 tizedes fel
hőzeti középértékek 20 % körüli hiányt mutatnak az átlaghoz 
képest Ennek megfelelően bőséges volt a napsütés: 190- 
220 órás havi összegeket jegyeztek fel. Ezek az összegek 
60-80 órával múlják felül az átlagot Utoljára 1921-ben volt 
hasonló bőséges napsütés októberben.

Rendkívül kevés csapadék hullott. Az összegek csaknem 
kivétel nélkül 10 mm alatt voltak, és az átlag negyedrészét 
sem érték el. Az országot keresztülszelő délnyugat-észak
kelet irányban húzódó kb. 200 km széles sávban mindössze 
1-3 mm-es. az átlag 1/10 részénél is kisebb összegek for
dultak elő. A szeptember-októberi szárazság csak az 1947-es- 
sel és az 1908-assal hasonlítható össze. A legnagyobb havi 
csapadékösszeg 29 mm volt Szentlászlón (Somogy m.). Az 
egész mennyiség egyetlen napon, október 30-án hullott, egy
úttal ez volt az országos 24 órai maximum is. A Balaton kör
nyékén és Somogy, valamint Tolna megyében többfelé nem 
volt mérhető csapadék. A csapadékos napok száma 1-5 kö
zött váltakozott, és az átlag felét is alig érte el.

Október napfényes, derűs és száraz időjárása előnyt»« 
volt a mezőgazdasági növények érésére és a betakarítási<c 
de megnehezítette a talajelőkészitést és a vetési munkálato
kai és hátrányos volt az őszi vetések kezdeti fejlődési sza
kaszán. A gyakori és erős őszi fagyok mindenfelé okoztak 
kisebb károkai

a F.

1959. OKTÓBER

H ő m é r s é k 1 e t C° C s a p a d é k mm

Havi
közép

Eltérés 
a normá

listól

Absz.
max. Dátum Absz.

min. Dátum Havi
összeg

Eltérés 
a normá

listól

Napok
száma

Havas
napok
száma

Ziva
tarral

Magyaróvár 9.4 -0.6 23.4 28. -3.6 15. 8 -32 4 •

Nagykanizsa 8.2 -2.1 21.0 28. -5.1 16. 1 -70 í . .

Budapes't Mel Inl 10.4 -0.7 22.0 28. 0.3 15. 3 -48 2 * .

Szeged (Egyetem) 11.1 -1.2 22.3 28. 1.4 2. 3 -45 3 . 1
Debrecen (Egyetem) 8.4 -2.0 23.1 23. -5.4 15. 13 -37 3 •

Miskolc 8.2 -2.2 20.8 29. -4.6 6. 6 -42 5 • * |
Kékestető 5.9 -0.3 15.2 21. -3.8 5. 5 -66 4 • * !
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