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Numerikus Modellezı és ÉghajlatNumerikus Modellezı és Éghajlat--dinamikai Osztály dinamikai Osztály 
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AZ ÉGHAJLATI RENDSZERAZ ÉGHAJLATI RENDSZER

Az éghajlati rendszer: a légkör és a vele Az éghajlati rendszer: a légkör és a vele 
érintkezésben levı négy geoszféra (hidroszféra, érintkezésben levı négy geoszféra (hidroszféra, 

krioszférakrioszféra, kontinentális felszín és bioszféra) , kontinentális felszín és bioszféra) 
kölcsönhatásban állókölcsönhatásban álló együttese együttese 
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GLOBÁLIS KLÍMAMODELLEKGLOBÁLIS KLÍMAMODELLEK

•• Az egész Földre szolgáltatnak éghajlati elırejelzéseket Az egész Földre szolgáltatnak éghajlati elırejelzéseket 
(tipikus horizontális felbontás: néhány 100 km)(tipikus horizontális felbontás: néhány 100 km)

•• Lehetıség változó külsı kényszerek figyelembevételére Lehetıség változó külsı kényszerek figyelembevételére 
(pl. CO(pl. CO22 koncentráció várható változása koncentráció várható változása →→ kibocskibocsááttáási si 
forgatforgatóókköönyvek)nyvek)

•• GlobGlobáális lis áátlagban szolgtlagban szolgááltatnak eredmltatnak eredméényeket nyeket →→ a a 
regionregionáális vlis vááltozltozáások irsok iráánynyáára vonatkozra vonatkozóóan nem adnak an nem adnak 
ttáájjéékoztatkoztatáást (a regionst (a regionáális vlis vááltozltozáások elsok elııjele akjele akáár r 
ellentellentéétes is lehet a globtes is lehet a globáális vlis vááltozltozáásoksokééval)val)
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AZ ÉGHAJLAT REGIONÁLIS ELİREJELZÉSEAZ ÉGHAJLAT REGIONÁLIS ELİREJELZÉSE

KiindulásKiindulás: a globális klímamodellek jó minıségő elırejelzéseket : a globális klímamodellek jó minıségő elırejelzéseket 
szolgáltatnakszolgáltatnak

•• Statisztikai leskálázás: statisztikai kapcsolat a múltbeli globáStatisztikai leskálázás: statisztikai kapcsolat a múltbeli globális és lis és 
regionális változások között (és ezt alkalmazza a jövıre nézve)regionális változások között (és ezt alkalmazza a jövıre nézve)

•• Nagyfelbontású vagy változó felbontású globális modellek (nagy Nagyfelbontású vagy változó felbontású globális modellek (nagy 
számításigény, nincs határfeltétel probléma) számításigény, nincs határfeltétel probléma) 

•• Regionális éghajlati modellek: korlátos tartományú numerikus Regionális éghajlati modellek: korlátos tartományú numerikus 
modellek (határérték probléma, oldalsó határfeltételek: globálismodellek (határérték probléma, oldalsó határfeltételek: globális
modellek)modellek)
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Modell 1Modell 1

Utófeldolgozás: Utófeldolgozás: specispeciáállisis statisstatisztikai ztikai 

és dinamikai alapú leskálázásokés dinamikai alapú leskálázások

Objektív alapokon nyugvó hatásvizsgálatokObjektív alapokon nyugvó hatásvizsgálatok

VégfelhasználókVégfelhasználók: : gazdaság, társadalom, egészségügy, politika stb.gazdaság, társadalom, egészségügy, politika stb.

MModeodellll NN

3D 3D meteorolmeteorolóógigiaiai output mezıkoutput mezık

BizonytalanságokBizonytalanságok

Modell 2Modell 2 Modell ...Modell ...

AZ ÉGHAJLATI MODELLEK AZ ÉGHAJLATI MODELLEK 
EREDMÉNYEINEK FELHASZNÁLÁSAEREDMÉNYEINEK FELHASZNÁLÁSA
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Évszakos hımérsékletváltozás 2021–2050-re [oC]
Referencia: 1961–1990 modellátlaga

Tavasz

Nyár

İsz

Tél

1.31.3

1.1.6 6 –– 2.02.0

1.1.4 4 –– 2.62.6

1.1.1 1 –– 1.61.6
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Éves relatív csapadékváltozás 2021-2050-re [%]
Referencia: 1961–1990 modellátlaga

Átlagos változás: -0.9 – -0.2 
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Tavasz

Nyár

İsz

Tél

--10 10 –– 77

3 3 –– 1414

--55

--7 7 –– 33

Évszakos relatív csapadékváltozás 2021–2050-re [%]
Referencia: 1961–1990 modellátlaga
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Hıségnapok (Tmax ≥ 30 °°°°C) számának változása 
2021–2050-re [%]

Referencia: 1961–1990
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