
A globális felhőzeti kép

A bal oldali, a látható tartományban készített
műholdképen jól látható a globális felhőzeti és áram-
lási mező szerkezete. Hasonlítsuk össze a vízgőz
elnyelési sávjában Európáról ugyanekkor készült kép-
pel, mely a légtömegek víztartalmát mutatja (5.1.2.
fejezet)
A termikus egyenlítőt (a passzátszelek összeáramlási
zónáját) a hatalmas felhő-clusterekből, zivatar-
felhőkből álló öv jelöli ki (Nyugat-Afrika partvonala,
illetve az Atlanti-óceán felett). Az egyenlítői
cirkulációs zóna leszálló ágában (szubtrópusi magas-
nyomás) alakulnak ki a nagy sivatagok (felhőmentes
területek). 
A több tíz kilométeres zivatarfelhők kis kör alakú fehér
foltokként jelentkeznek. Óceáni területek felett jól
kivehetők az 50 km-es karakterisztikus méretű méhsejt
szerűen elrendezett felhőcellák. 
A 6-8 ezer km-es karakterisztikus méretű ún. Rossby-
hullámok uralják a mérsékelt és a magas szélességek
áramlási rendszerét mindkét féltekén. A több ezer 

km-es felhősávok a polárfront elhelyezkedését
mutatják. E szakadozott frontálzóna körbefutja a
Földet. Tekintsünk csak Európa és az észak-atlanti
térség felhőzetére, vagy a déli félgömb Afrika és
Antarktisz közötti területeire. 
Nyugat-Európa időjárását egy ciklonális rendszer
határozta meg 2002. július 12-én, a kép készültekor.
Jól látszik ennek az öregedő ciklonnak a zárt felhőzete.
Hazánk meleg, nyárias időjárását egy anticiklon
alakította. Nem látunk frontálzónát (összefüggő
felhőzeti mezőt). 

A kis képen egy
trópusi ciklon felhő-
rendszerét mutatjuk
be. Jól látható a 20-
40 km-es karakte-
risztikus méretű
felhőmentes terület.
Ez a trópusi ciklon
szeme. 
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A légköri
mozgásrendszerek
jellemző mérete és

élettartama

A különböző skálájú
légköri mozgás-

rendszerek jól
elkülönülnek egymástól.

Kialakulásukban a
horizontális (nagyskála)

és a függőleges
instabilitások (kisebb

skálák) játszanak
szerepet. 


