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Az egyik legfontosabb meteorológiai jellemző az égbolt felhőborítottsága, ami az időjárást és
az éghajlatot is befolyásolja. A felhők felismerését és az ég felhőfedettségének mérését egyre
inkább önműködő berendezések végzik. Korábban kimutattuk, hogy ha egy felhős égbolt
színes fényképén túl fölhasználjuk az ég képalkotó polarimetriával mért polarizációs
mintázatait is, akkor a felhődetekció pontossága növelhető. Egyik fő kutatási célunk olyan
újgenerációs polarizációs felhődetektorok építése, amelyek 3 darab, 180o látószögű
halszemoptikát, 3 digitális kamerát és 3 eltérő, rögzített áteresztési irányú lineáris polárszűrőt
tartalmaznak. E polarimétereket Magyarországon és egy Atlanti-óceáni expedíción fogjuk
tesztelni. Két polarizációs felhődetektort egymástól megfelelően nagy földi bázistávolságra
sztereo-párba állítva azt vizsgáljuk, hogy a mért égbolt-polarizációs információk mennyiben
javítják a térbeli felhődetekciót. E nem csak felhők felismerésére alkalmas polariméterekkel
mérjük továbbá a légkörbe került vulkáni aeroszolok, szárazföldi homok, por és virágpor
égbolt-polarizációt módosító hatásait. E polarizációs felhődetekciós módszerünkről a magyar
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában 2011. szeptemberében egy szabadalmi bejelentést
nyújtottunk be (P-1100482). Tervezett kutatómunkánk másik fő vonala szerint a képalkotó
polarimetriával mért égbolt-polarizációs mintázatokat arra is használjuk, hogy a polarimetrikus
viking-navigáció két fő lépése hibafüggvényének laboratóriumi biofizikai mérése után
meghatározzuk azon meteorológiai viszonyokat, melyek kedveznek e navigációs
módszernek. E kutatást az OTKA K-105054 számú pályázat támogatta.
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