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ELİSZÓ 

Az ember a trópusi éghajlati övben jelent meg, ahol kevés gondja volt az 
energia-ellátással. Amint ıseink kirajzottak Afrikából, egyre inkább olyan 
területekre kerültek, ahol a táplálékon túlmenıen is kellett energiáról 
gondoskodniuk. A felszabadítható hıt a növények által megkötött napsugárzás 
szolgáltatta. Noha a több tízezer évvel ezelıtti idıkbıl is vannak nyomai a 
viszonylag fejlett társadalomnak, a mezıgazdasági termelés kialakulásához az 
éghajlat stabilitására volt szükség, ez a stabilitás a legutolsó jégkorszak 
elmúltával köszöntött be, nem régebben, mint 11 000 évvel ezelıtt. Ekkor 
indult meg az emberiség lélekszámának növekedése és az egyre nagyobb 
települések megjelenése, ez mind a kettı az energiaigény megnövekedését is 
jelentette. Energiát nemcsak a termesztett növényekbıl nyertek.  
 A történelmi ókorból is ismerünk erdıirtásokat, amelyek egyes régiók 
éghajlatát máig érvényesen befolyásolják. Az áramló levegı energiáját is korán 
megtanulták ıseink kihasználni. Az újkorral kezdıdı gépesítés elvezetett a 
konzervált napenergia, a szén, a kıolaj és a földgáz egyre erıteljesebb 
használatáig. Ez függetlenített az idıjárási változékonyságtól, másrészt kis 
helyen nagymennyiségő energia felszabadítását tette lehetıvé. Ezen technikára 
alapozva a világ néhány országa magas gazdasági fejlettséget ért el és ennek 
megfelelı életformát alakított ki.  
 A konzervált napenergia készletei azonban végesek, kibányászásuk 
egyre költségesebb, ráadásul az elégetésükkel olyan mennyiségő szén-dioxidot 
juttatunk a légkörbe, amely kimozdítja egyensúlyából a természetes szén-
körfogást és a Földi éghajlatát is a 11 000 éve tartó, viszonylag stabil, 
állapotából.  Tehát az érvek amellett szólnak, hogy nézzünk más 
energiaforrások után. Mielıtt az új technika mőszakilag kifejlıdik és emberileg 
elfogadásra kerül, a régi források bevonásával óvhatjuk a tartalékainkat és 
csökkenthetjük az éghajlatra gyakorolt nyomás növekedését, ha támaszkodunk 
a megújuló forrásokra. Így került elıtérbe az utóbbi évtizedekben a napenergia 
és a belıle származó szélenergia hasznosításának elterjesztése.  
 A megújuló energiaforrások felhasználásának elfogadtatására 
Magyarországon is több hullámban folytak kísérletek. Vizsgálatok szerint a 
megújulónak mondható energiaforrások hazai éves átlagai a következık: 

napenergia                                       140 W/m2 
szélenergia                                  5 – 11 W/m2 
geotermikus gradiens                     0,09 W/m2 
folyóvizek mozgási energiája   ~8*10-5 W/m2 
hévizek                                      ~5*10-6 W/m2 
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 Az ország éves energiafelhasználása 1 millió TJ-nál kicsivel nagyobb, 
azaz mintegy 0,5 W/m2 energiasőrőséget jelent. Annak ellenére, hogy ez az 
érték jóval kisebb a napenergia és a szélenergia felszíni sőrőségénél, ez nem 
jelenti azt, hogy a teljes energiafelhasználásunk ezekbıl könnyedén fedezhetı 
lenne. Most reálisnak az látszik, amit az EU elvárás mutat, azaz 10 % körüli 
megújuló részarány elérése az évtized végére. 
 Ezen cél elérését kívántuk elısegíteni, amikor, konzorciumot alakítva, 
benyújtottuk az NKFP-3A/0038/2002 számon regisztrált pályázatunkat, 
amelynek teljes címe: „Magyarország légköri eredető megújuló 
energiaforrásainak vizsgálata, a meglévı potenciálok feltérképezése és 
felhasználásuk elısegítése meteorológiai mérésekkel és elırejelzésekkel.  
(A pályázat futamideje 2002-2005.) A konzorciumban résztvevı szervezetek: 

- Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ), 
- Szent István Egyetem, Agrárenergetikai és Élelmiszeripari gépek 

Tanszéke (SZIE), 
- Debreceni Egyetem Meteorológia Tanszéke (DE), 
- MEGAVILL - MIX Kft., 
- BOREAS Magyarország Kft. 

A teljes cím kifejezi az induláskori célkitőzést. A jelen kötet tartalma pedig 
bemutatja a kapott eredmények legfontosabbjait. 
 A konzorcium vezetıjeként köszönetet mondok mindazoknak, akik részt 
vettek a munkában, elkötelezett és kiváló szakemberek áldozták idejüket és 
erejüket a hazai megújuló energiaforrások hasznosításának segítése céljából. 
Köszönet illeti a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatal munkatársait is, 
akikkel közösen birkóztunk a kapcsolatos adminisztratív és pénzügyi 
feladathalmazzal. Külön kiemelt köszönettel tartozom én is, valamint a 
konzorcium többi tagja is, Wantuchné Dobi Ildikónak, aki vállalta a munka 
szervezési részét, ráadásul ennek a kötetnek a megszerkesztését is. 
 
 
Budapest, 2006. május 31. 
 
 
 

Major György 
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Szélprofil vizsgálatok eredményeinek összefoglalása 

Varga Bálint, Németh Péter, Dobi Ildikó 

Országos Meteorológiai Szolgálat 
1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1.; e-mail: varga.b@met.hu 

Összefoglalás – A szélenergia hasznosítása szempontjából fontosak a szélturbinák 
tengelymagasságában a szél sebességére, irányára, változékonyságára vonatkozó ismeretek.  
A légkör alsó un. planetáris határrétegének egyik alapvetı sajátossága a szélsebesség 
magassággal történı exponenciális jellegő növekedése. A becslés pontosságát a szélprofilt 
meghatározó az Hellmann kitevı értéke szabja meg. A gyakorlatban adott helyre jellemzı profil 
megismeréséhez tornyokon elhelyezett anemométereket vagy SODAR berendezést 
alkalmaznak. A SODAR-ral néhányszor tíz méteres felbontással mérhetı a légkör alsó 2-300 
méteres rétege. A cikk a magassági szélmérési adatok feldolgozásának eredményeit vázolja fel. 

A mérımőszer és a mérési helyszínek bemutatása 

Az NKFP pályázat keretében 2003 tavaszán az Országos Meteorológiai 
Szolgálat beszerzett egy közepes teljesítményő SODAR berendezést.  
A SODAR (SOnic Detection And Ranging) egy olyan távérzékelési eszköz, 
amely a hanghullámok segítségével méri a szél irányát és sebességét.  

1. ábra. Sodar berendezés 64 hangszórója. 

A mőszer lelke egy 8×8 darab hangszóróból álló táblából áll (1. ábra), 
amelyet dupla hangszigetelı fal vesz körül. A szerkezet egy 2,5 méteres 
oldalhosszúságú konténerre hasonlít, amely felfelé, függıleges irányban nyitott 
(2. ábra). A mérés során a 64 tagot számláló hangszórócsoport elıször 
függıleges irányban kibocsát egy nagy teljesítményő hanghullámnyalábot, 
amely a légkörben kisebb-nagyobb intenzitással, de állandóan jelen lévı 

 



 8

mikroturbulenciákról – mint határfelületekrıl – visszaverıdik, miközben 
fáziseltolódást szenved. A hangszórók idıközben átkapcsolnak ’vevı’ 
funkcióba, és mikrofonként detektálják a visszaérkezı – a kibocsátottnál jóval 
gyengébb – hanghullámokat. A következı hanghullámot 25°-kal északi irányba, 
az utolsót pedig 25°-kal keleti irányba dılve bocsátja ki, ilymódon szerezve 
információt a szélvektornak a tér három irányára esı vetületeirıl, amelybıl a 
szél iránya és sebessége származtatható. 

2. ábra. Összeszerelt SODAR. 

A vertikális felbontás, a legalsó mérési szint magassága és az 
adatrögzítés gyakorisága a beállítástól függ. A meteorológiai szolgálatnál 
mőködı SODAR beállítása szerint a mérési tartomány 30-315 méterig terjed, a 
vertikális felbontás pedig 15 méter. Egy-egy kibocsátás és detektálás között 3-4 
másodperc telik el, amelyet 10 perces idıközönként átlagolva rögzít a 
mőszerhez tartozó kültéri egység. A berendezés elhelyezhetıségét tekintve nem 
támaszt különösen nagy igényeket, vízszintes felületen bárhol felállítható.  
A mérési elvbıl adódóan azonban ügyelni kell arra, hogy nyitott, szabad 
területen legyen elhelyezve, nagyobb, zavaró hangforrások és egyéb 
objektumok – pl. országút, gyárépület, erdısáv – befolyásolhatják a mérés 
megbízhatóságát. Távérzékelési eszközrıl lévén szó, a mérési elvbıl adódik, 
hogy a mért adatok rendelkezésre állása a mőszertıl távolodva csökken, azaz a 
földfelszín közelében jobb, teljesebb, a magasság növekedésével ritkább az 
adatbázis. Általában elmondható, hogy a szélenergia szempontjából elsıdleges 
alsó 100-150 méteres rétegben az adatok 85-90 %-ban rendelkezésre állnak  
(3. ábra). 

Az expedíciós mérések 2003 tavaszától kezdve összesen két éven át 
tartottak, ezalatt négy magyarországi helyszínen több hónapos mérésre került 
sor. A helyszínek kiválasztásánál – a fent említett technikai követelményeken 
kívül – fontos szempont volt, hogy olyan telephelyeken történjen a mérés 
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amelynek közvetlen környezete, felszín borítottság adottságai, ezáltal 
szélviszonyai feltételezhetıen egy nagyobb területre reprezentatívak. Szempont 
volt továbbá, hogy az eddigi gyakorlattal ellentétben nem kifejezetten a korábbi 
tapasztalatokból már ismertnek tekinthetı északnyugat-dunántúli és Bakony 
környéki, szélenergiában gazdagabb területek szélviszonyait térképezzük fel, 
hanem az ország más, kérdéses területeit vizsgáljuk. Így esett a választás a 
paksi atomerımő mellett mőködı meteorológiai fıállomásra, a szegedi 
regionális központra és az egyik konzorciumi partner tiszakécskei 
gyümölcsösére (1. táblázat). 

 
SODAR mérés helye kezdete vége 
Budapest (LFI) 2003.03.13. 2003.06.30. 
Paks 2003.10.20. 2004.04.23. 
Szeged 2004.04.26. 2005.03.17. 
Tiszakécske 2005.03.18. 2005.07.07. 

1. táblázat. A SODAR mérések helye és ideje 

 

3. ábra. Adat rendelkezésre állás a magasság függvényében. A mérések hitelesítése. 

Elsı lépésként a SODAR hitelesítését – az OMSZ automata 
meteorológiai mérıhálózatban egységesen alkalmazott, kalibrált WAA és WAV 
15 A típusú elektromos szélsebesség- és széliránymérıkkel történı 
összehasonlítást végeztük el. Ehhez a budapesti Marcell György 
Obszervatóriumban felállított 30 méteres rácsos torony tetején elhelyezett 
forgókanalas anemométer került installálásra, amely a SODAR legalsó mérési 
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szintjével azonos magasságban mért. Három hónapos párhuzamos mérés után 
kiértékeltük az eredményeket. A két mőszer méréseibıl készített szélsebesség-
gyakorisági diagramon látható, hogy a két görbe nagy pontossággal, közel 
egymást fedve fut a teljes sebességtartományban (4. ábra). Az átlagos eltérés 
0,1 m/s, amely a mőszaki gyakorlatban a kalibrációs hibahatárnak tekinthetı 
nagyságrendő (Varga, Németh, 2004). 

 

 

4. ábra. Szélsebesség gyakorisági eloszlás a két mőszer esetében  
Budapesten, 30 méter magasságban. 

Ezt követıen a SODAR átkerült Paksra, ahol egy teljes téli félév 
szélklímáját lehetett tanulmányozni. Emellett a paksi atomerımő területén lévı, 
az ország egyik legmagasabb mérıtornyán három magasságban elhelyezett –  
az OMSz által üzemeltetett – anemométerek és széliránymérık méréseivel 
újabb verifikációt végeztünk 

A mérıtornyon 20, 50 és 120 méteren mőködnek automata szélmérık, a 
SODAR-ral közös magassági szint a legfelsı. Az 50 méteren mért értékeket a 
SODAR 45 és 60 méteren mért értékein végzett lineáris interpolációval 
elıállított adatsorral hasonlítottuk össze. 

A szélirányok esetében nem végeztünk interpolációt, mivel korábbi 
tapasztalatok alapján a szélirány eloszlás változékonysága elhanyagolható a 
SODAR mérési szintjei által reprezentált rétegekben. Az 50 méteres szint 
szélsebesség és szélirány gyakorisági eloszlása az összehasonlító ábrán hasonló, 
mint a budapesti minta esetén (5-6 ábra). 
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5. ábra. Szélirány gyakorisági eloszlás a két mőszerrel Pakson, 50 méter magasságban. 

 

 
6. ábra. Szélsebesség gyakorisági eloszlás a két mőszer esetében Pakson, 50 méter 

magasságban. 
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A mért szélprofilok 

Szélprofil vizsgálatoknál a meteorológiában a logaritmikus szélprofilt, a 
mérnöki gyakorlatban ennek empirikus változatát az un. hatvány törvényt (1) 
alkalmazzák (Dobesch and Kury, 1999). A két összefüggés közötti kapcsolat az 
un Hellmann kitevı α=1/ln(10/h0) esetén áll fenn. Egyenletes sík felszín felett 
h0=0,01 esetén  α=1/70≈0,142. Az összefüggés a tapasztalatok szerint a 
szélerımővek számára szükséges magasságig jó közelítést ad a tényleges 
vertikális profil jellegére vonatkozóan.  

A h1 és h2 magasságokban mért v1 és v2 szélsebességek alapján becsülhetı a 
szélprofil jellege. SODAR adat összesen 20 mérési szinten állt rendelkezésre, 
így a kitevı kiszámításának számos kombinációja állítható elı. Felvetıdik a 
kérdés, melyik két magasság sebesség adatát használjuk a becslésekhez. 

Az adatokkal jól ellátott alsó 150 méteres réteg méréseibıl végzett 
vizsgálatok alapján az eredmény adódott, hogy a Hellmann kitevı magassággal 
való változékonysága miatt a szélprofil görbék széles tartományban 
változhatnak (7. ábra). Az ábrán a két vízszintes tengelyen annak a két szintnek 
a magassága van feltüntetve, amelybıl a Hellmann kitevıt becsültük, a 
függıleges tengely pedig magát a kitevıt mutatja. A viszonylag nagy 
adathalmazból (11 hónap 10 percenkénti mérésbıl készült) szegedi mintában a 
különbözı magasságokból számított Hellmann kitevık maximális és minimális 
értékei 0.26 és 0.41 között alakultak. 

Minden mérési helyszínre a teljes vizsgált réteg szélprofilját a 20 mérési 
szint eredményeinek összes kombinációjából számolt Hellmann kitevık 
számtani átlagával becsültük, és megvizsgáltuk, hogy az így kapott görbe 
hogyan illeszkedik a ténylegesen mért átlagértékekre. A tapasztalatok azt az 
eredményt hozták, hogy az átlagos értéket alkalmazva jó közelítést kapunk a 
szélsebesség vertikális profiljára nézve mind a négy helyszínen (8. ábra).  
A diagramon a jelzett pontok a mért átlagos szélsebességet jelölik, a folytonos 
vonalak pedig az átlagos kitevıvel illesztett profilt. 

α









=

1

2

1

2
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h
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     (1) 
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7. ábra. A Hellmann kitevı változása a számítás alapjául vett mérési magasságok függvényében 
Szegeden. 

 

8. ábra. Átlagos szélprofilok a négy mérési helyszínen. 
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A paraméterek statisztikai vizsgálata 

A vertikális szélprofil, továbbá a potenciális szélenergia becslésénél az 
elsıdleges cél, hogy a felszínközei mérések felhasználásával a optimális 
paraméterek megválasztásával közelíteni tudjuk a kérdéses magasságban a 
szélsebesség különbözı statisztikáit, ezáltal minél pontosabb becsléseket 
kapjunk. Az ismertetett számítások során a teljes mérési idıszak átlagos 
szélsebességeit használtuk fel, így a különbözı paraméterek éghajlati jellemzıit 
határoztuk meg.  

Ahogy a teljes idıszakra, úgy minden mérési részidıszak pillanatnyi 
értékére számítható egy-egy kitevı. Minden 10 perces mérésre a legkisebb 
négyzetek módszerének alkalmazásával illesztettünk egy hatvány jellegő 
profilt, és az így elıállított átlagos kitevıket tartalmazó adatbázist külön 
vizsgáltuk. A 9. ábra a gyakorisági eloszlás görbéket illusztrálja, jelezve az 
átlagos érték körül a pillanatnyi értékek eloszlását illetıleg a kitevıértékek 
szórását. 

9. ábra: A Hellmann kitevı gyakorisági eloszlása. 

A kitevı értéke közel sem állandó, nemcsak hely függı hanem idıben 
változó, napi, évi menete van. Megvizsgáltuk, hogy a szélsebesség 
függvényében hogyan alakul a Hellmann kitevı eloszlása (10. ábra).  
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A diagramot a legalsó – 30 méteres – mérési szint pillanatnyi szélsebességét 
alapul véve készítettük el. A 10. ábra szerint a felszínközei szélsebesség 
növekedésével a kitevı értéke kis szélsebességeknél kb. 3 m/s-ig drasztikusan 
csökken. (Ez az érték jellemzıen a szélerımővek indulási értéke.) Amikor a 
felszín közelében a szélsebesség ennél nagyobb, növekszik a labilitás és 
csökken a profil meredeksége. 

10. ábra. A Hellmann kitevı szélsebesség-függése. 
 

A Hellmann kitevı idıbeli változékonyságát vizsgálandó a szélsebesség 
és a kitevı napi meneteire végeztünk felméréseket. A planetáris határréteg egy 
jellemzı tulajdonsága, hogy a szélsebesség a felszínközeli rétegekben nappali 
maximummal rendelkezik, míg nagyobb – a 60-70 méter feletti – 
magasságokban ez a jelleg megfordul, a sebesség maximumok éjszaka adódnak 
(11. ábra). A szélprofil exponenciális jellegébıl adódóan emiatt a Hellmann 
kitevınek is lesz egy szignifikáns napi menete. A nappali órákban – amikor 
inkább labilisnak tekinthetı a légkör – értéke lecsökken, míg az éjszakai 
órákban, stabil hımérsékleti rétegzıdés esetén a magassággal való nagyobb 
sebességkülönbség miatt megnövekszik. A paksi mérések feldolgozásából 
készült 12. ábrán a jelenség szignifikánsan kimutatható. A téli félév hosszabb 
éjszakái miatt a szélsebességprofil változása reggel 8 óra körül jelenik meg és 
délután 17 óra tájékán tér vissza az éjszakai állapothoz. 

Ezek az eredmények a magasabb szinteken végzett mérések fontosságát 
is megerısítik, ugyanis a földfelszíni mérésekbıl a magasban zajló napi menet 
nem mutatható ki még jól megválasztott átlagos Hellmann kitevıvel sem. 
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Energetikai szempontból különösen fontos ismerni a széljárás ezen 
tulajdonságát, mivel a szélgenerátorok tervezése és üzemeltetése során 
figyelembe kell venni a nap folyamán szolgáltatható energia mennyiségét, 
tekintettel az igény és az átvételi ár napszakonkénti változására is. 

 

11. ábra. A szélsebesség és a Hellmann kitevı átlagos napi menete különféle magasságokban 
Szegeden (lent) és Pakson (fent.  
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A WAsP szélklíma modell  

A lokális szélenergia potenciál meghatározására alkalmas WAsP (Wind Atlas 
Analysis and Application Programe) modellt a Risø-i Nemzeti Laboratórium 
légkörfizikai és szélenergiai részlege fejlesztette speciálisan szélenergetikai 
becslések céljára. A szoftware korai verziói a szélsebesség adatbázisok 
statisztikai feldolgozására és a meteorológiai állomások környékére számított 
úgynevezett szabad áramlás tulajdonságainak kiszámítására alkalmazták. 
Késıbbi változatokat kibıvítették térbeli extrapolációra képes modellel, 
amellyel már nem csak az adott meteorológiai állomás közvetlen környezetének 
szélklímája, hanem egy nagyobb távolságban lévı helyszín speciális energetikai 
tulajdonságai is számíthatóvá váltak. 

Egy adott helyen a légáramlást a WAsP az alábbiak szerint modellezi 
(Troen and Petersen, 1989). Feltételez egy zavaroktól mentes alapáramlást, 
amelyet a nagytérségő légköri képzıdmények kormányoznak, erre kerülnek a 
hely specifikus módosító hatások, melyek különbözı mértékben befolyásolják 
az áramlás irányát és sebességét. A számítások során figyelembe vett 
legfontosabb módosító tényezık a domborzat, az érdesség, az árnyékolás és a 
hımérsékleti stabilitás. Az érdesség a felszínborítottsággal összefüggésben lévı 
paraméter, az árnyékolás a szélmérı mőszer közvetlen – néhány 10 méteres – 
körzetében található tereptárgyak, akadályok összességét foglalja magában. A 
hımérsékleti stabilitás a határrétegnek egy belsı pillanatnyi tulajdonsága, 
amely befolyásolja a szélprofil pillanatnyi állapotát. 

A modell alapelve szerint egy adott helyen létrejövı szélklímát úgy 
számítja ki, hogy a legközelebbi (maximum néhány 10 kilométerre lévı) 
mérıhely szélviszonyait a különféle helyi hatásoktól „megtisztítja” – ezt az 
eljárás nevezik röviden feltranszformálásnak – és az így létrejövı zavarmentes 
szélmezıt tekintik a vizsgált területre jellemzı szélklímának. Ha a kérdéses 
terület is rendelkezik helyi befolyásoló hatásokat létrehozó tulajdonságokkal, 
akkor egy ellenkezı irányú ún. letranszformálást hajtanak végre. 

Minél részletesebb és pontosabb a helyi hatásokat létrehozó akadályok, 
domborzati és érdességi viszonyok leírása, annál megbízhatóbb a nagyobb 
területre számított szélklíma. A domborzati forrást egy digitalizált adatbázis 
alkotja, amely 100 méteres felbontással fedi le Magyarország területét.  
Az érdesség változásait érdességi rózsa definiálásával, vagy az érdességi 
határvonalak (erdı-mezı, vízpart, stb) modellezési területre rajzolásával 
parametrizálhatjuk. Az árnyékolás kérdésében nem támaszkodhatunk sem a 
digitalizált, sem a kézzel rajzolt térképekre a nem kielégítı felbontási finomság 
miatt, ehhez az állomás környékérıl készített helyszínrajzokat és 
panorámafotókat használtuk fel. 
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Tanulmányok és eredményeik 

Magyarországi állomásokra készültek korábban szélatlasz feldolgozások a 
WAsP modellel (Dobesch and Kury, 1997; Radics, 2004). Az NKFP projekt 
keretében a szoftverrel számos tesztfuttatás készítettünk. Vizsgálatokat 
végeztünk az érdesség, a stabilitási paraméter változtatására adott 
modellreakciókra valamint a szélprofil jellegét leíró egyenletek viselkedésére. 
A WAsP modellel egy-egy állomásra kapott becsléseket összehasonlítottuk a 
széltérképek értékeivel. Az eredményekkel a 2. táblázatban összegeztük. Az 
„Idıszak” oszlop a WAsP modell alapjául szolgáló meteorológiai mérések 
idejét tartalmazza. Az ERA-40 reanalízis mezıkbıl elıállított szélklíma az 
1992-2001 közötti adatok alapján készült, míg a MISH módszer két részre 
bontja a felhasznált több évtizedes idısort (lsd. Szépszó és mtsai, valamint 
Szentimrey és mtsai cikkét). A táblázat az átlagos szélsebesség értékeit (m/s) 
foglalja össze a három módszer eredményei alapján, melybıl látható, hogy az 
érdesség és az árnyékolás figyelembe vétele jelentısen csökkent az eltérés. 

 
 

Hely 
Idıszak Magasság Érdesség árnyékolás WAsP ERA-40 MISH 

Moson-
magyaróvár 

1998-
2004 

105 m + + 6.7 6.5 — 

Besnyı 
1999-
2002 

80 m + + 6.6 6.0 5.5 

Monor 
2000-
2003 

10 m - - 2.5 2.7 2.6 

Keszthely 
1997-
2003 

80 m - - 4.6 5.5 4.5 

Kisbér 
2001-
2004 

30 m - - 3.4 4.5 — 

Kulcs 
2001-
2002 

100 m - - 5.8 5.5 — 

Gesztely 
1998-
2004 

100 m + + 5.5 5.5 — 

Nógrádmarcal 
1998-
2002 

100 m + + 3.7 4.1 — 

Szeged 
1999-
2004 

75 m + - 4.9 5.1 4.8 

Szombathely 
1998-
2001 

100 m + + 5.5 5.4 — 

Visonta 
2000-
2002 

100 m - - 3.6 4.5 — 

Zalaegerszeg 
1999-
2003 

100 m + - 4.6 5.0 — 

 
2. táblázat. Különféle módszerekkel becsül átlagos szélsebesség értékek. 
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A WAsP modell a jelentıs szintkülönbségekkel rendelkezı területek 

szélmezıjének vizsgálatára csak korlátozottan alkalmas (Bartholy és Radics, 
2000, 2001). Magyarország területének túlnyomó részét síkságok és alacsony 
dombságok borítják, ezért megfelelı terület a modell futtatására. A 12. ábrán 
látható példa a domborzat szélmezıre gyakorolt hatását mutatja. Az ábra bal 
felsı részén a Velencei-hegység található, ahol lokális szélsebesség növekedés 
jelentkezik, míg az ábra középsı és jobb oldali részén – amely a Csepel-szigetet 
és a Pesti-síkságot reprezentálja – kisebb szélsebességek fordulnak elı. 
Megfigyelhetı továbbá a Duna vonalában tapasztalható éles kontraszt, amely a 
domb mögötti alacsonyabban fekvı terület szélárnyékos voltát tükrözi. A kulcsi 
szélerımő például egy lokális szélerısödést mutató kiemelkedésre épült. 

12. ábra. Szélsebesség területi eloszlása. 

Az érdesség szerepét vizsgálva egy olyan sík terepet választottunk, ahol 
viszonylag egyenletes, erıs szelek fújnak. A 13. ábrán Mosonmagyaróvár 
környékének 105 méteres felszín feletti magassághoz tartozó szélviszonyai 
láthatóak. Ezen a körülbelül 28×28 km-es területen néhány kisebb település, 
nagy kiterjedéső erdık és hasonló mérető szántók találhatók. Az ábrán látható, 
hogy a kisebb települések 105 méteres magasságban elhanyagolható mértékben 
befolyásolják a szél sebességét, a nagyobb erdıterületek felett azonban némi 
sebesség csökkenést figyelhetünk meg, amely a sokéves átlagot tekintve a 
területek közepe fölött éri el a maximumát. Az értékek jól illeszkednek az  
ERA-40 reanalízis mezıkbıl képezett szélklíma térképek ezen a területen 
felvett értékeihez. 
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13. ábra. WAsP modellel készült szélsebesség becslés. 

Összefoglalás 

A WasP modell fejlesztése során az egyik fı irányvonal volt, hogy magassági 
mérések nélkül, pusztán a szinoptikus meteorológiai állomások hosszú 
adatsoraira támaszkodva minél pontosabb szélprofilt és szélklíma 
származtassuk. Ehhez az állomásokat környezı terület nagyon pontos leírására 
van szükség. A felszínközeli szélviszonyokból származtatott geosztrofikus 
áramlás képe csak egy bizonyos távolságig reprezentálja a magassági 
szélviszonyokat, amely a domborzattól, az érdességtıl és a sugárzási 
viszonyoktól függıen maximum néhányszor 10 km lehet. Ezen okok miatt 
országos széltérkép elıállítására közvetlenül nehezen alkalmazható, ám egy-egy 
kisebb terület nagy felbontású modellezésére kiválóan használható. 
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Mérések Magyarország szélenergia potenciáljának 
meghatározásához 

Tóth László, Schrempf Norbert, Tóth Gábor 

Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar 
2103 Gödöllı, Páter K. u. 1.; e-mail: Toth.Laszlo@gek.szie.hu 

Összefoglalás – A konzorciumi feladatban vállaltak szerint e cikkben a Szent István Egyetem 
részérıl azok a fontos mérési adatfeldolgozási módszerek és ábrák szerepelnek, amelyek 
érzékeltetik a témakör összetettségét, valamint azt, hogy az eredmények miként szolgáltattak 
hasznos információkat a meteorológiai adatbázisok alapján készült széltérképekhez. Ezen túl, 
többirányú a feldolgozásból fakadóan, számos olyan ismerethez és szélklíma jellemzıhöz 
jutottunk, amely a szélparkok tervezıi és a beruházói, továbbá a gyártók, ill. a szállítók számára 
elınyösen alkalmazható. 

Anyag és módszer: adatbázisok és a feldolgozásuk 

A téma keretén belül 25 helyszínen végeztünk energia célú szélméréseket (Tóth 
és mtsai 2003, 2004, 2005). A várható energiatermelés meghatározásának 
érzékeltetésén túl bemutatjuk, hogy a szélparkokban elhelyezkedı gépegységek 
várható termelési adatainak kellı pontosságú megállapítása az adatbázisok 
milyen jellegő feldolgozását igényli. A számításhoz a teljesség igénye nélkül 
fıként a kinyerhetı energia meghatározásához e szakterületen ismert, alábbi 
matematikai formulákat használtuk (Patay, 1997, Tóth és Horváth, 2003).  
A szélerımővek várható teljesítménye: 

P Avmax = ∞
16

27

1

2
3ρ     (kW)    (1) 

Ahol: 
ρ − a levegı sőrősége [kg/m3],  
A – a vizsgált (pl. generátoroknál a rotor által súrolt) felület [m2],  
v − a szél sebessége [m/s]. 

 
A mért szélsebesség adatsorok jellemzését és a hosszabb távú becsléseket a 
Weibull eloszlásfüggvény segíti: 
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ahol: k és a Weibull alaktényezıt: c a helyi szélviszonyokra jellemzı érték 
(becslésnél c ≈ 1,12 vá, ahol: vá = mért átlagos szélsebesség). 
A KF  = kihasználási tényezı bevezetésével, az átlagos teljesítmény: 

FneFGnátlG KvAKPP 3
2, 2

ρη==   (kW)   (3) 

eη = az aerodinamikai, a villamos és a mechanikus hatástényezık együttesen. 

PGn = névleges teljesítmény, az n számú tartományra osztott szélsebesség 
átlagértékek (vn) alapján.  
A szélerımő éves energiatermelése: 

8760, GnFévátlG PKtPE =⋅=   (kWh)    (4) 

 
A mérések során az adatgyőjtık által szolgáltatott adatbázis szolgáltatja az 
összes késıbbi alkalmazható számítások alapjait a gyártmányokra, a 
beruházások gazdaságosságára, a kapható pénzügyi hitelekre, az invesztíciók 
mértékére vonatkozóan, tehát a széladatbázis megbízhatósága meghatározó 
jelentıségő (1. táblázat). 

1. tábláza. Adatbázis minta. 

Mérési helyenként az adatgyőjtık évente 600000-700000 adatot 
győjtenek be. A kutatás során a 25 mérıhelyen közel 18 millió adat képzıdött. 
Ilyen hatalmas adathalmaz értékelése megbízhatóan a vonatkozó fizikai, 
mőszaki és halmazelméleti számításokra épülı és e célokra létrehozott 
programokkal értékelhetı. A feldolgozásukhoz Ammonit ALWIN és a Windpro 
2.4, 2.5 programokat használtuk fel. A 2. táblázatban az ismert GPS 
koordinátájú  mérési helyeket soroltuk fel. 
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Helység (ill. 

térségének) neve 
A mérési 

magasságok 
GPS szélesség 

N 
GPS hosszúság 

E 
Ajka 25-40 m 4705106 1734800 
Alsószentiván 85-60-40 4646556 1845613 
Bogyoszló 20-35 m 

85-60-45 m 
4734295 1713244 

Ceglédbercel I. 15-40 m 
50-25 m 

4714249 1942327 

Erk 20-45 m 4737687 2007433 
Hárskút 15-35 m 4711397 1748087 
Inota 15-30 m 4713242 1811301 
Járiföld 20-35 m 4716865 1732417 
Kiskunfélegyháza 35-60 m 4641730 1952364 
Komárom 15-35 m 

50-30 m 
4740034 1805019 

Kozárd 15-30 m 4754801 1934499 
Kıröshegy 15-30 m 4649917 1754821 
Kulcs 15-35 m 4703870 1854496 
Méra 15-35 m 4821744 2107863 
Nagytétényi fennsík 35-65 m 4725906 1856893 
Osstffyasszonyfa 25-45 m 4718129 1703398 
Pilis 25-50 m 4718034 1935145 
Sopron 25-40 m 4741878 1634047 
Szıd 20-40 m 4743909 1912302 
Zalaszentiván 20-40 m 4654202 1654119 
Béb 20-40 4720247 1734074 
Dánszentmiklós 15-30 4712666 1931817 
Kiskunhalas 35-65 4624624 1929417 
Pátka 20-45 4716057 1826843 
Tiszakécske 25-50 4656848 2003590 

2. táblázat. Energiacélú szélmérések helyei. 

Eredmények: a mérések alapján számított fıbb paraméterek és jellemzık. 

Az alábbiakban bemutatjuk a mérési adatokból a programok felhasználásával 
kapott jellemzı eredményeket, melyek segítségével a várható energiatermelést 
befolyásoló emiatt a szélerımőre típusának kiválasztását befolyásoló, illetıleg a 
statikai méretezéseknél (pl. alapozás) fontos tényezıket határozhatjuk meg. 
Példaként egy általános kiértékelést mutatunk be. 

A méréseket a mérıoszlopokon mindig két (h1 és h2) magasságban 
kanalas anemométerekkel végeztük a szélprofil meghatározása érdekében.  
Az 1. ábrán a nagyszámú adatbázis csupán egy „foltot” alkot, következtetéseket 
ez alapján nem vonhatunk le. 
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1. ábra. 10 perces szélsebesség átlagok halmaza a szélirányok szerint. 

Az adatbázis rendezésében az ismert statisztikai (Rayleigh és Weibull) 
eloszlásfüggvények segítenek (2. ábra). 
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2.ábra. Az említett eloszlási függvények és a diszkrét (mért értékek) ábrázolása. 

A programokban az eloszlások meghatározhatók a szélirányok, az 
idıtartamok, illetıleg idıszakok szerint is (3. ábra). A 4. ábrán a 12 fı 
szélirány szerinti eloszlási függvények láthatók. A függvények és adatok az 
energiatartam számításához szükségesek, de információt szolgáltatnak arra 
vonatkozóan is, hogy mely szélirányban van akadály, vagy árnyékhatás. 
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Gyakoriság  
% 

V (m/s) 

Diszkrét  
 
Weibull  

 

3. ábra. A szélsebesség diszkrét és Weibull szerinti eloszlása északi irányból. 

A 3. és 4. ábrák alapján meghatározható a különféle irányokból a  
szélsebességek várható értéke. Az 5. és 6. ábra szintén a helyi szélklímáról ad 
információt a szélerımő parkok tervezıi számára. Például: melyek azok a 
szélirányok, ahol a gépek között nagyobb távolságot kell biztosítani, hogy a 
mögöttük lévı térben a szélviszonyok zavarmentesen helyreálljanak. A 6. ábra 
már a várható tényleges energiatermelésre ad elméleti információt. 

 

 
 

V (m/s) 

Gyakoriság 
% 

Vátl (m/s) 

 

4. ábra. A szélsebességek Weibull szerinti eloszlása 12 szélirányból, ill. azok átlaga. 
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Szélirány eloszlás (%) 

 

5. ábra. Szélirányok százalékos megoszlása. 

 

 
 

kWh/m 2/év 

 
6. ábra. A várható(elméleti) évi energiatermelés  
szélirányok és szélsebesség tartományok szerint. 

 
A szélklíma igen fontos jellemzıje az adott pontra jellemzı turbulencia, 

amely a szél változékonyságára utal, továbbá meghatározza az alkalmazható 
géptípust és információt nyújt a várható energia-termelés egyenletességére 
vonatkozóan. Méréseink szerint a felszín közelben változatos felületeken, a 
beépített területeken, továbbá a szélvédı erdısávok közelében nagyobb a 
turbulencia. Ez részben indokolja a nagyobb magasságú oszloptelepítéseket. 
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Turbulencia: v>4 m/s 

H=60m H=30m 

 

7. ábra. A 4 m/s–nál nagyobb szélsebességeknél a fı szélirányok szerint a turbulencia 
alakulása, a két mérési magasságban. 

 

 
 

Turbulencia: v>4 m/s 

H=60m H=30m 

m/s 

 

8. ábra. A 4 m/s–nál nagyobb szélsebességeknél a turbulencia alakulása a két mérési 
magasságban. 

A helyi mérések alapján konkrét berendezések paramétereit figyelembe 
véve lehet az értékelést folytatni. A számításokhoz az adott berendezésre 
jellemzı teljesítmény-, szélsebesség-függvény (9. ábra), valamint (itt nem 
ábrázolt) teljesítmény- és nyomatéktényezı adatsorának ismerete is szükséges.  
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9. ábra. Teljesítmény a szélsebesség függvényében. 

A számítások eredményeképpen megkapjuk a szektoronkénti várható 
éves energia-termelést, amelybıl az összes energiatermelés becsülhetı. A 
program meghatározza a különféle szélirányokból a további modellezésekhez 
szükséges paramétereket, továbbá a berendezés várható kihasználási tényezıjét.  
 

 

 
 

MWh/év 

Szektor 
 

10. ábra. Elméletileg várható  évi energiatermelés szélirányok szerint. 
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Szektor 
Weibull 

c-parameter 
(m/s) 

Közepes 
szélsebesség 

va (m/s) 
k-parameter 

Eloszlás 
(%) 

Hellmann (α) 
kitevı 

Átlag 7,085 6,331 3,046 100 0,43 

1 8,473 7,586 3,175 5,408 0,2761 
2 8,329 7,417 2,801 9,975 0,3767 
3 6,994 6,231 2,836 11,997 0,2957 
4 6,923 6,201 3,208 7,044 0,5161 
5 5,941 5,435 4,689 5,158 0,6775 
6 6,474 5,927 4,749 14,247 0,5749 
7 7,313 6,576 3,464 17,814 0,3815 
8 7,137 6,342 2,643 13,02 0,5617 
9 6,385 5,707 3,058 6,794 0,4602 
10 6,865 6,2 3,749 3,954 0,3396 
11 5,332 4,77 3,118 2,022 0,3104 
12 6,28 5,649 3,489 2,568 0,4801 

3. táblázat. Az energetikai számítások alapjául szolgáló legfontosabb paraméterek. 

A további számításokhoz lényeges a szélsebesség szélirány szerinti 
átlagainak idısora a különféle magasságokban (11. ábra). Ezen összefüggésbıl 
az energiatermelési menetrendre lehet következtetni, amely az energia átvevıje 
szempontjából lényeges, hiszen utal a hálózat várható terhelésére, továbbá a 
tulajdonosnak is fontos, hiszen a különféle idıszakokra várható termelési 
volumenekre is választ ad, amely a villamos-energia idıszaki árat határozza 
meg. Mőködı gépnél a számított és ellenırzött adatokat a 12. ábra szemlélteti. 

 

 
 

V (m/s) 

h (óra) 

Szélirány ( o) H = 40m 

H = 60m  

Szélirány ( o) 

 

11. ábra. A szélsebességek és szélirányok alakulása a nap folyamán. 
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Havi átlagos energiatermelés  (Kulcs, 2002), 
Pátl = 93220 kWh/hónap, s=+/- 28700 kWh/hónap.
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12. ábra. A csúcs- és a völgyidıszakban, valamint az összes energiatermelés a kulcsi erımőnél 

2002 év folyamán (EMSZET Kft.) 

Eredmények értékelése és következtetések  

Szélprofil és a várható teljesítmény 
Általános tapasztalat, hogy a 30-40 m magasságban végzett szélmérések, az 
azonos helyszínen végzett kontrolmérések szerint, még az energia célú 
szélmérésnél használatos módszerek eseténél is alul becslést eredményeznek 
(lsd. Dobi cikke). Tehát a méréseket a lehetıségek szerint minél nagyobb 
magasságokban, a becsléseket a generátor magasságára kell elvégezni. 

Ugyanakkor a szélprofilból adódóan a korszerő gépeknél a lapát 
végeknél a csúcsmagasságban a szélsebesség 5-10 %-kal is nagyobb lehet 
(David, 1994), hiszen a gondola fölött a lapát kinyúlása legalább 30-40 m  
(13. ábra). Az ábrából is látható, hogy a gondola magasság változásával a 
lapátkerék jelentısen eltérı szélviszonyok közé kerülhet. Emiatt a szélprofil 
meghatározása és annak megfelelıen a generátor magasságának kiválasztása 
döntı jelentıségő a tervezés folyamán. 

 A 14. ábra az átlagos és az évi energiatermelést, valamint a 
gépkihasználást mutatja VESTAS 800 kW névleges teljesítményő Pitch 
rendszerő generátor esetén, a mérési adatokkal továbbá Rayleigh és Weibull 
eloszlási függvényeket. A 30 méteren mért átlagos szélsebességekbıl becsültük 
az értékeket 60 m-re. (A 6. ábrán ugyanez látható, 100 m-re számítva). 
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Generátor 

H (m) 

v (m/s)  
 

13. ábra. A szélprofil alakulás az adott területre jellemzı átlagos Hellmann kitevı 
felhasználásával. A generátor magasságban jelentkezı eltérés ~1,0 m/s.A függıleges vonal a 60 

és 100 méteres generátor magasság esetén a lapátok alsó és felsı csúcsát jelzi. 
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14. ábra. VESTAS 800 kW – os szélerımő teljesítmény potenciáljának kihasználása 

 60 m-es tornyon. 
 
 
 

 
 

15. ábra. VESTAS 800 kW– os szélerımő teljesítmény potenciáljának kihasználása 100 m-es 
tornyon. 

Teljesítmény, a 850 kW százalékában 

Mérés 

Mérés  

Teljesítmény, a 850 kW százalékában 
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A mérési helyeken kapott szélprofilok jelentısége 

Néhány mérési helyen a koordináták ismeretében a szél statisztikákat 
összehasonlítottuk az OMSZ eredményeivel. A széltérképhez felhasznált 
dinamikus modell grid adatai az ellenırzött helyeken az eltérı metodika 
ellenére meglepıen jó egyezést mutattak (lsd. Szépszó és mtsai cikkében). 
Eltérés részben a mérési helyek specifikus környezetébıl fakad, tekintettel arra, 
hogy nem minden esetben lehetett ideális terepet választani. Példa erre az inotai 
erımő mellett megvalósult szélgenerátor, amely kedvezıtlen területen, 
szélárnyékban létesült. A helyszíntıl 4 km távolságban (az árnyékot adó hegy 
gerincén, 25 m magasságban évi átlagban 5 m/s szélsebesség adódott. Az 
elvégzett  25 mérési hely közül a létesítmény a legkedvezıtlenebb helyen épült. 

A számítás módja Dimenzió A generátor  
60 m 

magasságban 

A generátor  
100 m 

magasságban 

Különbség 

Mérési adatok alapján 
Átlagos teljesítmény kW 222,3 306,2 83,9 
Évi energiatermelés MWh/év 1947 2682 735 
Kihasználási tényezı % 26,1 36,0 9,9 

Rayleigh eloszlással 
Átlagos teljesítmény kW 220,5 301,3 80,8 
Évi energiatermelés MWh/év 1931,2 2639,2 708 
Kihasználási tényezı % 25,9 35,5 9,6 

Weibull eloszlással 
Átlagos teljesítmény kW 219,3 299,8 80,5 
Évi energiatermelés MWh/év 1921,5 2626,5 705 
Kihasználási tényezı % 25,8 35,3 9,5 

4. táblázat. Az energiatermelés és a gépkihasználás összehasonlítása 
 60 m illetve a 100 m magas torony esetén. 

*Megjegyzés: A termelési növekmény: 735 400 kWh/év, ami a számítás idején figyelembe vett 
feltételek mellett évi 15-16 milló Ft bevételtöbbletet jelent. 

A számítások (4. táblázat) alapján levonható általános következtetés, 
hogy Magyarországon elınyösen, és gazdaságosan a 100 méter, vagy a fölötti 
generátor-magasságú szélerımővek mőködtethetık. E magasságban, megfelelı 
terület az, ahol az átlagos szélsebesség 6 m/s-nál nagyobb, és legalább 2100-
2600 óra évi csúcskihasználás reálisan elérhetı (ekkor  KF > 0,2). 
 
A tájegység és a domborzati tényezık szerepe 
 
Tapasztalatunk szerint az értékelés céljára készített programok, pl. a 
WINDPRO-2.5 a számított értékeket eleve 8-10%-kal alul becsli. A mérések és 
ellenırzések során alapvetı megerısítést nyert, hogy a domborzatnak igen 
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jelentıs befolyása van a helyi széljárás alakulására. A terep viszonyok 
figyelembe vételével jól kiválasztott hely, regionálisan kevésbé kedvezı 
térségre jellemzı szélviszonyok között is kedvezı eredményt szolgáltathat. 
Általában a domb szelesebb oldalán magasabban javasolt az elhelyezés, 
szélárnyékos oldalon azonban alkalmatlan (16. ábra).  

 

 

Szél 

V1/V2- a mért szélsebesség értékek aránya 

Szélirány (fok) 

V1 

V2 

 

16 ábra. A két magasságban domboldalon mért szélsebességek viszonya különféle 
szélirányokban. 

A fenti állítás igazolására jó példa a kulcsi és a mosonszolnoki 
berendezés, melyek azonos típusúak és magasságúak (17. ábra). A régebbi 
meteorológiai térképek Magyarország középsı területét az ország egyik 
szélcsendes területének jelölik, ebbe esik a kulcsi terület is. A méréseik alapján 
végzett számításaink és az erımővekkel szerzett tapasztalatok szerint a 
szélviszonyokban gazdagabb területnek ismert Kisalföldi térségben lévı 
mosonszolnoki erımővel összevetve a kulcsi erımő többnyire azonos, sıt egyes 
években 1-2 %-kal több energiát állít elı.  

A meteorológiai (Petersen, 1994) és a helyi szélmérés eltérı célú. A 
hagyományos meteorológiai mérések alapján megjelölt szélklímáról kell, hogy 
az energetikai szélmérések alapján alkotható vélemény megváltozzon. 

Kihasználási tényezı 

Külön figyelmet szenteltünk a kihasználási tényezı meghatározására, 
melynek mértéke alapvetıen az adott terület szélviszonyaitól függ, különös 
tekintettel a turbulens jelenségekre. Számításainkat 5-6 gép típusra végeztük el. 
Tapasztalatunk szerint a legújabb fejlesztéső berendezéseknél a kihasználási 
tényezı gyakran 5-10%-kal nagyobb, azaz a korábbi gépeknél a kihasználási 
tényezı jellemzıen 0,23, addig a korszerő gépnél 0,3 érték adódik. Ez a 
különbség éves viszonylatban számottevı energiatermelést redményez. 
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Szélerımővek (Kulcs, Mosonszolnok) 2004.
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17. ábra.  Kulcsi és a mosonszolnoki erımőveknél mért szélsebességek és energiatermelés 
(Enercon, E40, 600 kWn) 2004. év folyamán. 

Általános érvényő eredmények 

1. A helyi energia célú szélméréssel és a meteorológiai szolgálat térségben 
mért több éves széladatainak megfelelı célú feldolgozása révén a 
szélerımővekkel várható átlagos éves villamos energiatermelése a 
generátorjellemzık ismeretében 3-7%-os pontossággal 
prognosztizálható. Elemzéseink szerint az év során a várható átlagos 
szélsebesség értékeit és az éves energiatermelés (heti, vagy havi 
adatsorokból) negyed fokú polinomokkal közelíthetı (R2 > 0,6).  

2. Adott helyszínre, nagyobb magasságokra (100-150 m) az átlagos 
szélsebesség, ill. a szélprofil számításához, a Hellmann kitevı 
meghatározása szükséges. A számítás során feltételezzük, hogy a mérési 
pont közvetlen környezetében a légkör stabilitási szempontból semleges 
állapotú. Magyarországon a kedvezı szélpotenciált mutató területeken 
az α tényezı átlagos értéke 25-60 m magassági tartományok között 0,2-
0,5-re adódik. A lokális topográfiai és a felületi érdességi viszonyok 
meghatározók, az α tényezı értékében a helyi érdességtıl függıen akár 
20-70 %-os eltérés is elıfordulhat. A magyarországi domborzat és 
felületi súrlódási viszonyok következtében az 50 m felszín feletti 
magasság határ értéknek tekinthetı, ezért a beruházásokat megalapozó 
szélmérésekhez a felsı anemométer ennél nagyobb magasságban  
szolgáltat kellı pontosságú eredményt a becslések készítéséhez. 
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3. A több szintő szélmérések alapján a különbözı magasságokban mért 

átlagos szélsebességek szerint a szélprofil változása a nap folyamán 
jelentıs. A profilt determináló kitevı értéke a generátorok 
magasságában a déli órákban a legkisebb, az éjszakai órákban az α 
tényezı értéke a magasság függvényében jelentısen növekszik, akár 2-3 
szoros értéket is elérhet (lsd. Varga és mtsai cikkében). 

 
4. Az általunk vizsgált 25–85 m közötti tartományban napközben a 

magasabban lévı tartományok az 50–60 m magasságban 
„összehúzódnak”. Vagyis napközben – fıként 13.00-16.00 óra között– 
egymáshoz „közelednek”, az éjszakai órákban (fıként 22.00-02.00 óra 
között) áramlatok „távolodnak” (lsd. Varga és mtsai cikkében). 

 
5. A korlátozott magasságú anemométres mérésekbıl levont következtetést 

az 30-300 m magasságok között az akusztikus SODAR mérések is 
igazolták. A SODAR mérések 15-45 m magassági tartományában az 
adatbázis megbízhatósága erısen helyfüggı, rossz elhelyezés esetén 
környezeti „zajok” befolyása kimutatható. A SZIE anemométeres 
méréseihez képest pozitív és negatív eltérések is elıfordulnak. Az 
említett tartomány felett az anemométeres mérésekkel megeggyezıek. 

 
6. A több helyen végzett méréseink szerint magyarországi adottságok 

között a szélerımővektıl reális megtérülés csak 100 m fölötti generátor 
magasságban várható. Az országnak jelentıs kiterjedéső olyan területei 
vannak, ahol a szélpotenciál gazdaságos energiatermelést tesz lehetıvé, 
azaz a h >100 m gondola magasságban, a va > 6,0 m/s (lsd. Hunyár és 
mtsai cikkében).  

 
7. Önmagában a szélirányok és az α tényezı, valamint a szélsebességek 

nagysága és a szélirányok között nincs statisztikailag bizonyított ok-
okozati összefüggés. Az α tényezı értéke az év során folyamatosan 
változik, legmagasabb értéket nyáron az általában alacsonyabb átlagos 
szélsebességekkel rendelkezı idıszakokban ér el. 
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18. ábra. Mérési adatok Ostffyasszonyfán. 

 
8. Az elkészült széltérképek (lsd. Szentimrey és mtsai, Szépszó és mtsai 

sikkében) nem helyettesítik az erımővek, vagy erımőrendszerek 
létesítéséhez szükséges, minimálisan egy évig tartó, s a fentebb jelzett 
magasságokban végzett méréseket (lsd. Dobi cikkeiben), valamint az 
adatbázisok széleskörő elemzését. 

Mérési eredmények próbája 

A mérési helyek közül két helyszínen valósult meg szélerımő: Kulcson, 600 
kW (Enercon) és Erken 850 kW (Enercon). Kulcsi szélerımő negyedik éve 
termel, az erki pedig 2005 júniusban kezdte meg mőködésést. Mindkét 
berendezésnél a végzett energia célú szélmérések eredményeit 
összehasonlítottuk a tényleges eredményekkel. A tényleges termelés alapján 
megállapítható, hogy az energia célú szélmérések megfelelı pontosságúak 
voltak a várható eredmények meghatározásához. Természetesen a mérés 
minden esetben megelızi a telepítést, s így a kalkulált értékek eltérnek a késıbb 
mért eredményektıl tekintettel arra, hogy a szélbıl kinyerhetı teljesítmény 
idıjárásfüggı, emiatt az évek során eltérı. Egész év vonatkozásában 10% az 
eddig tapasztalt átlagos eltérés, azonban ennél nagyobb, pl. 20 % is 
elıfordulhat. 

Ostffyasszonyfa
Szélsebesség átlagértékek és a magassági korrekciós  tényez ı alakulésa az év során (2002) 
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19. ábra. Kulcs, 600 kW (Enercon). 

 

 
20. ábra. Erk 850 kW (Enercon) 

Konklúzió 

A program során végzett nagyszámú mérés lehetıséget biztosított a 25 hazai 
szélenergia-potenciál meghatározásához, a meteorológiai adatbázisok alapján 
készült térkép ellenırzéséhez. A vizsgálatokat végzı kutatócsoport birtokába 
jutott egy olyan szakmai ismeretanyagnak, amely a magyarországi szélerımő 
telepítések bázisát szolgálja. Az eredmények könyvek és szakcikkek, elıadások 
és számos különbözı fórumokon tett nyilatkozat formájában eljutott az 
érdeklıdıkhöz és illetékes szakemberekhez egyaránt.  
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Energetikai célú szélmérések kivitelezése 
(eszközök, módszer, értékelés) 

Schrempf Norbert, Tóth László, Tóth Gábor 

 Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar 
2103 Gödöllı, Páter K. u. 1.; e-mail: Schrempf.Norbert@gek.szie.hu 

Összefoglalás – A szélenergia hasznosítás gyakorlatában számtalan méréstechnikai megoldást 
alkalmaznak, melyek gyakran a mérési elv tekintetében is eltérnek. Ismeretes ultrahangot 
kibocsátó berendezés (SODAR) ill. a kanalas szélsebességmérık alkalmazása. Jelenleg az 
anemométerrel végzett mérések szolgáltatják a gyakorlat számára leginkább elfogadott 
adatbázist, ezáltal használatuk a legelterjedtebb. E mérıérzékelık üzemeltetése, valamint a 
keletkezı adatbázis kiértékelése során – mint bármely mérési eljárás esetén – különbözı 
szempontokat kell figyelembe venni. A felvett mérési adatok alapján, egy adott terület várható 
energiatermelési mutatóinak helyes meghatározásához ezen ismeretek nélkülözhetetlenek.  

Az energetikai célú szélmérések fajtái 

Az energetikai célú szélmérések 3 fı csoportba sorolhatók: 
1) Meteorológiai szélmérések.  

A meteorológiai szolgálat mérıállomásai a telepítési hely közelében. 
2) Telepítési célú szélmérések.  

Közvetlenül a telepítendı szélerımő helyén, figyelemmel a domborzatra 
és az érdesség jellemzıkre. 

3) Ellenırzı mérések (szélparkok esetén). 
Ezek lehetnek a tényleges telepítési célú szélmérések bázisai, továbbá, 
mint ellenırzı egységek fennmaradnak. 

A várható felhasználástól függıen, azaz a mérés jellege szerint különbözı 
mérırendszerek ismeretesek. A mőszerek és a segédeszközök összeállítása 
elsısorban mőszaki és gazdasági szempontok alapján történik.  
A szélenergetikai beruházások során, már az elıkészület folyamatában, a mérési 
helyszín ismeretében meg kell határozni, hogy milyen mérés alkalmazása 
célszerő. 
Ennek meghatározásához ismerni kell: 
- az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) adatbázisában, az adott 

helyszínre, vagy környezetére vonatkozó szélsebesség és szélirány 
értékeket, egyéb statisztikákat, 

- a helyi domborzati viszonyokat, 
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- a szél áramlási tulajdonságait befolyásoló természetes és mesterséges 
környezeti elemeket, (úgymint: növényborítottság jellege és mértéke, 
mesterséges tereptárgyak és/vagy települések elhelyezkedése, geometriai 
méretei), 

- figyelembe kell venni a beruházás ökonómiai mértékét. 
Az OMSZ mérési adatai alapján tájékoztató képet lehet alkotni az adott 

területen 10−12 m magasságban uralkodó szélviszonyokra. Ennek segítségével 
és a domborzati valamint a környezeti jellemzık ismeretében, átlagos 
magassági korrekciót alkalmazva (Hellmann kitevı) behatárolható az optimális 
mérési helyszín. 

Amennyiben a mérési pont, a meteorológiai állomások elhelyezkedése 
vagy a domborzati és környezeti feltételek miatt nem egyértelmően 
jellemezhetı, javasolt egy elızetes, úgynevezett informatív mérés lefolytatása. 
Kedvezı esetben telepítési célú szélmérés kivitelezése javasolt, a szélgenerátor 
létesítésének várható helyszínén. 

Az informatív mérések jellemzıi 

E mérések elınye, hogy egy terület jellemzı szélviszonyainak felmérését 
könnyen, gyorsan és alacsony beruházási költséggel lehet megvalósítani. 

Alkalmazott eszközök, mőszerek: 

Típus P 6140 Anemometer „compact” 

Mérési tartomány 0,5 - 50 m/s 

Mérési pontosság ± 3 % mérési adat, ill. ± 0,5 m/s 

Felbontás < 0,1 m/s 

Indító szélsebesség 0,5 m/s 

Érzékelı Fotodióda – félgömb kanál 

Környezeti hımérséklet (-30°C) – (+ 70°C) 

 
1. táblázat. A Thies, 4.3519.00.000 gy.sz., kanalas szélsebességmérı mőszaki adatai. 
(Forrás: Ammonit GmbH.) 
 

A gyártó által meghatározott, a mérıérzékelıre jellemzı összefüggés: 

Megtett út = Impulzus * 0,074 + 0,6 [m] 
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Típus P6240 / P6245 Windfahne  

„compact” 

Mérési tartomány 
0 – 360°  
fokozatmentesen 

Mérési pontosság ± 2° 

Felbontás 1° 

Környezeti hımérséklet (-30°C) – (+ 70°C) 

Érzékelı Potenciométer 

2. táblázat. A Thies, 4.3129.X0.012 gy.sz., széliránymérı mőszaki adatai.(Forrás: Ammonit 
GmbH.). 
 
 
 

Típus P 1301 - Windsiter 420 

Bemeneti csatornák 
2 x Szélsebesség 
1 x Szélirány 

Hımérséklet 
- Üzemi 
- Tárolási 
- Kijelzı-mőködési 

 
- 30 ... + 70 °C 
- 40 ... + 70 °C 
- 10 ... + 50 °C 

Tároló egység EPROM, 8 Kbyte (13 statisztikai adatsor) 

Óra Valós-idı mérı óra, pontosság (-10°C) – (+50 °C): < 250 ppm 

Adatkiolvasás 
Kijelzı, 1 x 16 karakter 
soros RS232 port, 19200baud, E71 ASCII 

Statisztikák 
- Mérési tartomány 
- Tárolási tartomány 
- Rendezés 
- Kiértékelés 

1 vagy 10 perc 
napi, heti, vagy havi (naptár szerint) 
Statisztikai egységekre osztott győrő-tároló 
30 osztály 1 m/s intervallumokban (2 magasságban) 
12-szektorra osztott szélrózsa (az 1-es anemométer közepes 
szélsebessége alapján) 
24 órás Napi-értékelı 
2 gyakoriság elemzı, beállítható tartománnyal 

3. táblázat. Az Ammonit, P 1301 - Windsiter 420 adatrögzítı mőszaki adatai.  

Az informatív méréseknél a mérıérzékelıket 35−50 m magas 
mérıoszlopra, két magasságban szereljük fel. Ez az energetikai mérések egyik 
alapfeltétele, mivel legalább két magasságon mért szélsebesség érték 
segítségével tudjuk meghatározni egy adott területre az un. Hellmann kitevı 
értékét (lsd. Varga és mtsai cikkében). A Hellmann kitevı a magassági 
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korrekciót határozza meg, segítségével tudjuk számítani a generátor üzemi 
magasságában várható szélsebesség értékét, és felvenni a függıleges szélprofilt. 

Az anemométereket és a széliránymérıt úgy kell elhelyezni, hogy sem 
az oszlopszerkezet, sem pedig a rögzítési megoldás ne befolyásolja az érzékelık 
körüli áramlásokat. 

 

 
 

1.ábra. Informatív méréseknél alkalmazott mérıoszlop és az érzékelık elhelyezése. 
 

Ebben az esetben a rendelkezésre álló legjobb adatfelbontása: 0,1 m/s 
szélsebesség, 1° szélirány, percenkénti mintavétel, a mért értékeket pedig napi 
átlagolással rögzíthetjük. 

Néhány évvel ezelıtt még elegendı volt az így létrejött adatbázis, mára 
azonban az energetikai számítások valamint a szélerımőpark tervezés sokkal 
részletesebb adatbázist igényel, ezért nevezzük informatív, azaz tájékoztató 
jellegőnek a fent leírt méréseket. Természetesen az így kapott adatbázis 
segítségével is lehet energiatermelést számítani, csupán kisebb a kapott adatsor 
felbontása, kevésbé részletes eredményt kapunk. A beruházást, egy generátor 
létesítése esetén, a gyártó cégek kivitelezik. 

Mintául szolgál az Erken megvalósult, E-48 típusú, 800 kW 
teljesítményő Enercon generátor telepítése. Informatív mérések esetén 
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probléma abban az esetben jelentkezik, ha egy pénzintézet felé kell bizonyítani 
a megtérülést, mivel ma már ezek az intézetek csak a részletes mérési 
adatbázison alapuló, elsısorban toronymérésekbıl származó energetikai 
számításokat és az azokra épülı gazdasági mutatókat fogadják el. 

Más a helyzet, ha a szélerımő telepítés körülményei és a tájékoztató 
számítások is indokolttá teszik az úgynevezett telepítési célú méréseket. Ennek 
két oka lehet: 
1. Az egyik, hogy a kedvezı eredmények alapján szélerımőpark is 
létesíthetı, és a késıbbi számítások érdekében célszerő áttérni a részletes 
adatrögzítésre. 
2. A másik, hogy továbbra is bizonytalan az adott területen egy esetleges 
beruházás megtérülési ideje. 

Telepítési célú mérések 

A méréseket célja, hogy egy szélerımő, de leginkább egy szélerımőpark 
létesítési helyszínéül kiválasztott terület lokális meteorológiai adottságait 
részletesen feltérképezzük (Schrempf és mtsai, 2005; Schrempf és Tóth, 2005). 

Alkalmazott eszközök, mőszerek: 

Típus 
P 6100H Anemometer  

"first class"  

Mérési tartomány 0,3...75 m/s 

Mérési bizonytalanság 
(Kalibrálás nélkül) 

0,3...50 m/s < 3% adat,  
vagy < 0,3 m/s 
50...75 m/s < 6% adat 

Felbontás 0,05 m/s 

Környezeti hımérséklet - 50...+ 80° C 

Érzékelı Optoelektronikus 

Csapágycsere, újrakalibrálás Legkésıbb 24 havonta ajánlott 

4. táblázat A Thies, 4.3350.00.000 gy.sz., kanalas szélsebességmérı mőszaki adatai 
(Forrás: Ammonit GmbH.) 

 
A gyártó által meghatározott, a mérıérzékelıre jellemzı összefüggés: 
Szélsebesség [m/s] = frekvencia [1/s] * meredekség [m] + konstans [m/s] 
meredekség = 0,050m; konstans = 0,3m/s 
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Típus P2520 - METEO-32X 

Bemeneti csatornák 

3 x Szélsebesség 
2 x Szélirány 
1 x relatív légnedvesség 
1 x léghımérséklet 
1 x légnyomás 
1 x globálsugárzás 
1 x csapadék 
4 x 12-bit ADC 
2 x 16-bit-számláló 
2 x Státusz 

Tároló 1000 kByte (EEPROM) 500.000 mérési adat 

Óra 
- tartalék elem 

Valós-idı, pontosság -30°C ... +60°C: < 25 ppm 
3V Lítium gomb elem CR2032, kb. 180 ... 230mAh 

Mérési adatsorok 
- Mérési tartomány 
- Tárolási tartomány 
- Rendezés 
- Összetevık 

 
1 ... 60 másodperc 
1 ... 9999 Mérési tartomány 
Napi egységekre osztott győrőtároló 
Közép, Maximum, Minimum, normál szórás 

Statisztikák 
- Mérési tartomány 
- Tárolási tartomány 
- Rendezés 
- Kiértékelés 

1 perc 
havi (naptár szerint) 
4 statisztikai egységre osztott győrőtároló 
29 osztály 1 m/s-os tartományokban (2 magasságban) 
36-irányú szélrózsa, irányonként tárolva (Anemométer 1) 

5. táblázat. Az Ammonit, P 2520 – METEO-32X adatrögzítı mőszaki adata.  
(Forrás: Ammonit GmbH.) 

Az 5. táblázatból is látható, hogy ebben az esetben akár 
másodpercenkénti mintavétellel és 10 perces átlagolással is mérhetjük az egyes 
vizsgált paramétereket. Egy-egy adatsor, mely tartalmazza az átlagos, a 
legnagyobb, ill. a legkisebb értéket, valamint az értékek normál szórását, a 
naptári napoknak megfelelıen kerül tárolásra (lsd. Tóth és mtsai cikkét). E 
mellett lehetıség van a késıbbi könnyebb kezelhetıség érdekében az adatsorok 
havi összesítésére is. 

A szélsebességmérés három magasságban történhet, ezáltal pontosabb 
vertikális szélprofil és két Hellmann kitevı számítható. Az anemométerek 
mérési tartománya szélesebb, felbontóképességük finomabb. Elhelyezésüknél 
figyelembe kell venni a domborzati adottságoknak és a terület fedettségének, 
ill. az egyéb tereptárgyaknak megfelelı, jellemzı kiegyenlítıdési magasságot, 
valamint a tervezett szélerımő üzemi tartományát, a rotor mőködésének 
megfelelı magassági tartományt. Ennek megfelelıen általában két féle 
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magassági kombinációt alkalmaznak: 25-50-65 m, valamint 40-60-80 m.  
A mérıérzékelık elhelyezési magasságát minden esetben a helyi mérési 
körülményeknek megfelelıen kell megválasztani. 

 

 

 

2. ábra. Telepítési célú és ellenırzı méréseknél alkalmazott mérıoszlop (rácsos tartó) 
és az érzékelık elhelyezése. 

 

1. mérési magasság 
(1db anemométer) 

2. mérési magasság 
(1db anemométer és 
1db széliránymérı) 

3. mérési magasság 
(1db anemométer és 
1db széliránymérı) 

Adatrögzítı 
Napelem, többi érzékelı 
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Ellenırzı mérések 

Az ellenırzı méréseket a felépült és üzembe helyezett szélerımő-parkoknál 
alkalmazzák legfıképp az energiatermelési mutatók számításához. Ezen 
mérések legnagyobb jelentısége a várható villamosenergia-termelés 
elırejelzésében van, melyet például Németországban már a gyakorlatban is 
alkalmaznak. A villamos hálózat terhelése, valamint a fogyasztói igények 
kielégítésének optimalizálása érdekében kiemelkedı fontosságú a szélerımő 
parkok várható energiatermelésének számítása. A termelés elırejelzésnél 
országos mérési hálózatot alkalmaznak, részben a meteorológiai állomások, 
részben a szélerımő-parkokban elhelyezett mérıpontok adatbázisára 
támaszkodva. Az ellenırzı méréseket a telepítési célú méréseknél is 
alkalmazott eszközökkel végzik. A mérıtorony, az érzékelık, a kiértékelés elve 
és módszere is azonos. 

Az energetikai szélmérések elıkészítése 

Az energetikai mérések kivitelezését megelızıen ellenırizni kell az adott 
terület szélerımő telepítési alkalmasságát. 

A két legfontosabb szempont: 
• a természetvédelem 
• a villamos hálózatra való csatlakozás lehetısége. 

Természetvédelem 

Természetvédelmi területen, ill. annak közvetlen közelében, vagy várhatóan 
védettség alá kerülı területen nem engedélyezik szélerımő létesítését. Ennél 
fogva ezeken a helyszíneken nem érdemes energetikai szélmérést végezni (3. 
ábra). A természetvédelmi hatóság az adott területen illetékes 
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség. 

Hálózati csatlakozás 

Hasonló a helyzet a villamos hálózattal kapcsolatban is, hiszen ha a megtermelt 
villamos energiát nem tudjuk hová betáplálni, vagy a beruházás-gazdaságosság 
a nagy csatlakozási távolság miatt nem tartja alkalmasnak a területet, akkor 
szintén nem érdemes méréseket folytatni (4. ábra). 
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3. ábra. Természetvédelmi szempontból jelentıs területek áttekintı térképe. (Forrás: KVVM) 

 

4. ábra. A VER alap- és fıelosztó hálózata. (Forrás: VER) 
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Automata meteorológiai állomások 

Miután a vizsgálat helyszíne mind természetvédelmi, mind villamoshálózati 
csatlakozás szempontjából alkalmasnak bizonyult, célszerő megrendelni a 
legközelebbi meteorológiai állomás adatait, feldolgozásait.  

 

 

5. ábra. Az OMSZ automata állomáshálózata. (Forrás: OMSZ) 

Több szempontot kell figyelembe venni. A domborzat tagoltságától 
függıen minél összetettebb a vizsgált terület, annál közelebbi állomás adataira 
van szükség. A meteorológiai állomások adatbázisuk segítségével az ország 
egészének meteorológiai helyzetérıl adnak tájékoztatást, ezért a legtöbb esetben 
egyetlen állomásról származó adatbázis nem elegendı egy terület jellemzésére. 
Ilyenkor pontosabb eredményt szolgáltat a három legközelebbi állomás 
adatbázisának összevetése és az adatok értékelése. Ennek során a várható 
uralkodó szélirányba esı adatbázis a domináns.  

Magyarország – energetikai mérési bázisával ellenırzött – energetikai 
széltérképei segítségével is kaphatunk tájékoztató információt egy adott 
területrıl (lsd. Szépszó és mtsai, Szentimrey és mtsai, cikkében).  
A meteorológiai adatsorok rendszerint hosszabbak, mint a telepítési mérések, 
emiatt mindkét adatbázis figyelembevételével, nagyobb biztossággal 
határozható meg egy adott terület szélenergia potenciálja. 
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A mérési helyszín kiválasztása 

A mérıpont kiválasztása során törekedni kell arra, hogy a mérési idıszak 
végére felhalmozódó adatbázis a szélerımő várható telepítési helyszínét a 
lehetı legpontosabban írja le. Ennek megfelelıen a legjobb éppen azon a helyen 
elvégezni a mérést, ahol a szélerımővet tervezik. Egyedi létesítésnél, azaz egy 
szélerımő esetén ez megoldható. Szélerımőpark létesítésénél már 
körültekintıbben kell eljárni. 

Sík vidéken, ahol a terület az 1-es érdességi osztályba sorolható, tehát az 
érdességi együttható kicsi (0,03 m), egy mérési ponton győjtött adatbázis több 
négyzetkilométer energetikai jellemzésére alkalmas. Ilyen esetben célszerő a 
tervezett szélerımő park várható középpontjába telepíteni a mérırendszert. 

Más a helyzet az erısen tagolt területeken, mivel itt az érdesség 
többszörösére nı az elızınek (0,4 −1,6 m), emiatt egyéb szempontokat is 
figyelembe kell venni: 
- az áramlást akadályozó tényezık (természetes és mesterséges 

tereptárgyak, takaró növényzet jellege), 
- a völgy hatása, 
- a domb hatása, 
- a tengerszint feletti magasság változása, 
- az áramlások turbulenciája és annak jellege. 
Mindezeket pedig fokozottan figyelembe kell venni a leggyakoribb 
szélirányokban. Ennek jelentısége a késıbbi parktervezésnél van, hiszen egy a 
gyakorlatban alkalmazott ökölszabály szerint a berendezéseket a rotor átmérı  
5-9-szeres távolságra kell elhelyezni a fı szélirányban, és 3-5-szörös távolságra, 
a fıirányra merılegesen, mivel maguk a szélgenerátorok gyakorlatilag 
akadályként állnak a szél útjában. 

Emiatt ezeken a területeken, a megfelelı mérıpont kiválasztása a 
jellemzık összetett elemzését igényli. A 6. táblázatból is látható, hogy számos 
tényezı okozhat helytelen eredményt egy terület energetikai kiértékelésénél. 
Ezek közül a helyszín helytelen kiválasztásából eredıen akár 5%-os is lehet az 
eltérés, valamint a fellépı turbulencia 3%-ban módosíthatja az adatokat. 

A mérés elıkészítése 

Ugyancsak látható a 6. táblázatból, hogy a mérıeszközöket megfelelıen kell 
elhelyezni a mérıoszlopon és az érzékelıket mind a mérés kezdetét 
megelızıen, mind a mérés végét követıen hitelesíteni kell. 
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A konzorcium keretében végzett energetikai szélméréseknél alkalmazott 
anemométerek mindegyike a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán 
került hitelesítésre (6. ábra). 

 

6. táblázat. Bizonytalansági tényezık az energetikai célú szélméréseknél. 

 

 

6. ábra. Szélcsatorna a SZIE-GÉK tanmőhelyében. 

Bizonytalansági tényezık az energetikai célú 
szélméréseknél 

Lehetséges eltérés 
[%] 

A mérıérzékelık hitelesítése 0,5 – 3,0 

A mérıérzékelık elhelyezése a mérıoszlophoz viszonyítva 0,5 – 4,0 

Turbulencia a mérési helyen (függıleges áramlás) 0,2 – 3,0 

A mérési hely kiválasztása 0,5 – 5,0 

A mérés idıtartama 0,3 – 3,0 

A mérési adatok feldolgozása 0,0 – 2,0 

Kapcsolat a hosszú távú meteorológiai adatbázissal 0,5 – 5,0 

A mérési adatok átszámítása a megfelelı helyre és magasságra 1,0 – 10,0 

Az energiatermelés meghatározásánál jelentkezı 
bizonytalanság 3,0 – 30,0 

A mérési pontatlanság és a kiértékelés bizonytalanságának 
együttes hatása 

2,0 – 20,0 
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A hitelesítésnél a Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH. mérıérzékelıi, 
adatgyőjtıje és szoftvere kerül alkalmazásra. E mérırendszer segítségével az 
anemométerek mérési pontosságukhoz képest legalább négy nagyságrenddel 
pontosabban ellenırizhetık. 

Az energetikai szélmérés adatbázisának kiértékelése: 

A kapott szélsebesség, szélirány és egyéb meteorológiai adatokat egy komplex 
szoftver segítségével elemezzük. A dán Emd International A/S által fejlesztett 
WindPRO szoftver a mérési adatbázis mellett többek között figyelembe veszi: 
� a domborzati adottságokat, 
� az áramlás-módosító tényezıket, 
� az alkalmazott berendezések mőszaki paramétereit, 
� a környezeti hatásokat, 
� a parktervezés kritériumait, 
� a gazdaságosság mutatószámait. 

Következtetések: 

Energetikai célú szélmérések kivitelezésénél legalább a következı 
szempontokat kell betartani (Tóth és mtsai, 2006): 
- Helyszín gondos megválasztása a szükséges paraméterek egzakt 

számítása érdekében. 
- A felsı anemométert a szélerımő tervezett magassága közelébe javasolt 

elhelyezni a vertikális szélprofil és a napi menet pontosabb 
megismeréséhez. 

- Hitelesítés szükséges a mérést megelızıen és azt követıen a 
mérıérzékelık ellenırzése, és ez által a valós mérési adatbázis felvétele 
érdekében. 

Irodalom: 

Schrempf, N., Tóth, G., Tóth, L., 2005: Energy Aspects of Wind Measurements in Hungary, 
Hungarian Agricultural Engineering N° 18/2005, 42-44p. 

Schrempf, N., Tóth, L., 2005: Szélpotenciál meghatározásához alkalmazott mérési módszerek, 
MTA AMB, K+F Tanácskozás N°29 Gödöllı, Szélenergia Magyarországon Szekció, 
38-42p. 

Tóth L., Schrempf N., Tóth G., 2006: Magyarország energetikai szélpotenciáljának 
meghatározása, Energiagazdálkodás, 1. szám, 12-15p. 
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Módszer a szélenergia napi menetének jellemzésére 

Tar Károly 

Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék 
4010 Debrecen, Pf. 13., e-mail: tark@puma.unideb.hu 

Összefoglalás – Ebben a cikkben a hónap egy napjára átlagosan esı fajlagos szélteljesítmény 
idısorát elemezzük statisztikai módszerekkel az 1991-2000 idıszakban hét magyarországi 
meteorológiai megfigyelı állomásra. A havi átlagos fajlagos szélteljesítmény tulajdonságai a 
vele arányos, a szélsebesség köbök óránkénti átlagára illesztett közelítı függvény görbe alatti 
területén keresztül vizsgálhatók. Jelen cikkben a  közelítı függvény különbözı tulajdonságait 
elemezzük, melyekbıl következtetések vonhatók le a szélenergia napi menetére vonatkozóan. 
Egy olyan statisztikus, sztochasztikus klimatológiai modellt vázolunk tehát fel, amely a 
szélenergia villamos energia elıállításra történı hasznosításában az energetikai 
rendszerirányítás számára is alkalmazható.  

Cél, adatbázis, módszerek 

A cikk egy olyan komplex vizsgálat egy szeletét tartalmazza, amelynek célja a 
szélenergetikai paraméterek kölcsönös meghatározottságának feltárása, ezek 
alapján pedig egy olyan statisztika, sztochasztikus modell felvázolása, amely a 
mindennapi szélenergia hasznosításban is jól használható.  

Az energetikai vizsgálatokhoz szükséges óránkénti szélsebesség 
adatokat az OMSZ bocsátotta rendelkezésünkre az 1991-2000 idıszakban tíz 
magyarországi meteorológiai megfigyelı állomásra. Ezek földrajzi helyzetét az 
1. ábrán láthatjuk. Debrecenben, Békéscsabán, Miskolcon és Gyırben azonban 
áthelyezték a meteorológiai állomást, amelynek következtében Miskolc 
esetében ez jelentıs tengerszint feletti magasság, Békéscsaba esetében pedig 
jelentıs anemométer magasság növekedésével járt. Gyırben mindkét magasság 
minimálisan változott. Debrecenben az állomás-áthelyezés egy korábbi 
vizsgálatunk szerint nem okozott szignifikáns változást az alapvetı 
szélstatisztikák értékében (Tar és Kircsi, 2001). Gyırben viszont igen, amit 
széladat-idısorok egyszerő homogenitás vizsgálatával mutattunk ki. Ennek oka 
valószínőleg az állomás új helyének környezetébıl adódik. Így csak azon 
állomások adatait dolgoztuk fel, amelyek havi adatsorai homogénnak 
tekinthetık a vizsgált idıszakban: Debrecen, Szeged, Budapest, Pécs, 
Keszthely, Szombathely és Kékestetı. Az 1. táblázatban megadjuk ezen 
állomások pontos földrajzi koordinátáit, valamint a szélmérı talajfelszín feletti 
magasságát.  
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1.ábra. Az adatbázist alkotó meteorológiai megfigyelı állomások (bekeretezve) földrajzi 
elhelyezkedése. 

A havi átlagos fajlagos szélteljesítmény tulajdonságai a vele arányos, a 
szélsebesség köbök óránkénti átlagára illesztett trigonometrikus polinom görbe 
alatti területén (határozott integrálján) keresztül vizsgálhatók. Definiálunk egy 
mérıszámot e függvény közelítésére és elemezzük e mérıszám térbeli 
változását. A közelítı függvény egy napos és fél napos hullámai 
véletlenszerőségének vizsgálatával jutunk el azokhoz a megállapításokhoz, 
melyekbıl következtetések vonhatók le a szélenergia napi menetére 
vonatkozóan. 

h (m) ha (m) 
Állomás ϕ λ 

1991-2000 

Szombathely 47,27° 16,63° 221 9 
Keszthely 4,756° 17,24° 113 15 
Pécs 46,00° 18,23° 202 10 
Budapest-L. 47,43° 19,18° 139 12 
Szeged 46,26° 20,09° 82 9 
Debrecen 47,49° 2161° 108 10 
Kékestetı 47,87° 20,02° 1011 26 

1. Táblázat: Az állomások pontos földrajzi koordinátáit és az anemométer talajfelszíntıl mért 
magasságai  (ϕ: földrajzi szélesség, λ: földrajzi hosszúság, h: tengerszint feletti magasság, ha: 

az anemométer talaj feletti magassága).
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A havi átlagos fajlagos szélteljesítmény meghatározása közelítı függvénnyel 

A fajlagos szélteljesítmény az egységnyi függıleges felületen egységnyi idı 
alatt áthaladó levegı tömegének mozgási energiája. Kiszámítása egy adott 
idıpontban a 
 

3

2
vPf

ρ=                                                                  (1) 

 
összefüggés alapján történik, ahol v a pillanatnyi szélsebesség, ρ a levegı 
sőrősége, mértékegysége pedig W/m2. Egy hosszabb idıszak fajlagos 
szélteljesítményének meghatározására két lehetıség adódik: 

••••    a fenti összefüggésben az idıszak átlagsebességét írjuk a v helyébe, 
••••    az idıszak egyes (diszkrét) idıpontjaiban meghatározott értékeket 

összegezzük.  
A második lehetıség gyakorlatiasabb. Ekkor azonban az összeg értékének az 
idıszak mérési idıpontjainak számától való függése jelent problémát, hiszen 
más lesz az összeg értéke, ha pl. egy napon minden órában vagy tíz percenként 
vagy esetleg csak az ún. terminus idıpontokban megmért szélsebességekbıl 
végezzük el a számítást.  

E függıség kiküszöbölésére létezik elvi megoldás: a szélsebesség-köbök 
napi menetét megadó függvény görbe alatti területét kell meghatározni és ezt 
ρ/2-vel megszorozva megkapjuk a napi összes fajlagos szélteljesítmény pontos 
értékét. A számítást integrálással tudjuk elvégezni. Tetszıleges idıszak (pl. 
hónap, évszak, év) egy napjára átlagosan jutó fajlagos szélteljesítményt (Pfmd) 
alkalmasan választott közelítı függvény segítségével becsülhetjük. 

A módszer 

Az idıszak egy napjára átlagosan jutó fajlagos szélteljesítményt (Pfmd) a 
a szélsebesség köbök mérési idıpontonkénti átlagának napi menetét közelítı 
függvény görbe alatti terület és a levegı sőrőségének ismeretében számíthatjuk 
ki. 
A közelítı függvény most a következı: 
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egy trigonometrikus polinomokból álló Fourier-sor elsı két eleme, ahol N a 
napi mérési idıpontok száma, x = 0,1 , 2, …, N-1. Az illesztés/közelítés 
jóságának mérésére az ún. reziduális szórásnégyzet szolgál:  
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vagyis az m. hullám amplitúdója (Dobosi és Felméry, 1971). Látható azonban, 

hogy az 2
ms függ az adatok nagyságától, azaz nem alkalmas esetünkben az 

összehasonlításra. Erre a közelítés relatív mértékét definiáló  

2
0

2
m

2
0

m0
s

ss
s

−
=      (5) 

paramétert használtuk, amely már az értékektıl függetlennek tekinthetı a 
szélsebességek nagyságától, így az anemométer magassága szerint sem kell 
korrigálni. Az 2

ms  értékei a közelítı polinomok számának növekedtével 

csökkennek. Tegyük fel, hogy ez nem így van, ekkor 2
ms ≈ 2

0s , azaz s0m≈0. 

Amennyiben az 2
ms -vel való közelítés „teljesen tökéletes”, akkor 2

ms ≈0, azaz 

s0m≈1. A közelítı függvény illeszkedése tehát annál jobb, minél közelebb áll az 
s0m az 1-hez (Tar és Kircsi, 2001, Tar, Kircsi és Vágvölgyi, 2002). A (2) 
függvény primitív függvénye a következı: 
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ahol 
N
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m

πα 2= . Ha tehát az am és bm együtthatók meghatározásához a 

szélsebesség köbök mérési idıpontonkénti átlagának idısorát használjuk, akkor 
az idıszak egy napjára átlagosan jutó fajlagos szélteljesítmény: 

)]0(F)1N(F[
2

P 22fmd −−ρ= , 

ahol tehát  
Tga=F2(N-1)-F2(0)                                                         (7) 

a görbe alatti terület. A görbe alatti területet az x értékek által meghatározott 
területegységben adja meg a határozott integrál.  

A fent leírt módszert az éves és az évszakos napi átlagos 
szélteljesítmény meghatározására dolgoztuk ki óránkénti adatok 
felhasználásával (Tar és Kircsi, 2001, Tar, Kircsi és Vágvölgyi, 2002). Elsıként 
a paksi tíz perces (N=144) toronymérések segítségével az mutatjuk be, hogy a 
módszerünkkel valóban kiküszöbölhetı a mérési idıpontok számától való 
függés. A 2. táblázatban megadjuk az 50 m-es mérési adatokból meghatározott 
statisztikai jellemzıket ([v], sv, [v3] 1), valamint a közelítés jóságát (s02) és a 
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görbe alatti területeteket (F2(N-1)-F2(0)) a 2000-2001-es évek hónapjaira a tíz 
perces (N=144) és az ezekbıl kiválogatott óránkénti (N=24) mérések 
felhasználásával. A táblázat utolsó oszlopában a görbe alatti területek eltérését 
közöljük az óránkénti értékek %-ában kifejezve. Egy eset kivételével (2000. 
július) a tíz perces adatok alapján számolt görbe alatti területek mindössze 1-7 
%-kal, átlagosan csak 3,2 %-kal nagyobbak, mint az óránkénti adatokból 
számoltak.  

A következıkben a hónapok egy napjára átlagosan jutó szélteljesítmény 
idısorát vizsgáljuk, azaz az 1991-2000 idıszak minden hónapjára alkalmazzuk 
a fent leírt módszert a hét állomás esetében.  

A közelítı függvény illeszkedése 

Elsıként az (5) összefüggéssel definiált mérıszám térbeli változását 
elemezzük. Az 3. táblázatban megadjuk e paraméter legfontosabb statisztikai 
jellemzıit. Az átlagértékekbıl látható, hogy a közelítés legjobb Szegeden és 
Debrecenben, legrosszabb Keszthelyen és Pécsett. A paraméter 
változékonysága – amit a variációs együttható és az extrém értékek különbsége, 
az ingás jelez – az elıbbi sorrenddel nagyjából fordítottan változik.  
A maximális értékek egyébként fıként tavaszi és nyári hónapokban fordulnak 
elı, a minimális értékek pedig kizárólag a téli hónapokban jellemzıek. Ebbıl a 
közelítés jóságának a sebességtıl való függésére meghatároztuk az s02 és a [v] 
közötti korrelációs együtthatókat is. A 0,05, ill. a 0,10 szignifikancia szinthez  
n≈120 elemszám esetén |r0.05|≈0.1793, ill. |r0.10|≈0,1509 kritikus érték tartozik. A 
táblázat utolsó elıtti sorából megállapítható, hogy a sztochasztikus kapcsolat 
Kékestetı kivételével mindenhol legalább 0,05 szignifikancia szintő.  

A táblázat utolsó sorában az átlagnál nagyobb paraméter értékek relatív 
gyakoriságát közöljük %-ban. Legkevesebb ilyen érték Szombathelyen, a 
legtöbb pedig Kékestetın fordul elı, mindenhol 50 %-ot jóval meghaladó 
gyakorisággal. 

Egy-egy állomáson az esetek kevés száma miatt az átlagnál nagyobb 
értékek elıfordulásában nem mutatható ki különösebb évi menet. A hét 
állomást együtt kezelve viszont azt tapasztaljuk, hogy a márciusi és áprilisi, ill.  
a szeptemberi és októberi értékek meghaladják a 10 %-ot, összesen 43,7 %-ot 
képviselve. Az extrém értékeket vizsgálva feltőnı, hogy a minimumok között 
0-hoz igen közel álló értékek is vannak. Az abszolút minimum 0.03, ami 
Keszthelyen 2000 decemberében  adódott. Az abszolút maximum pedig 0,98, 
ami Debrecenben, 1994 augusztusában fordul elı. A 2. ábrán ezt a két esetet 
láthatjuk. Az ábrákat szemlélve célszerőnek láttuk a két hullám, az egész napos 
és a fél napos véletlenszerőségének eldöntését. 
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  Óránkénti értékekbıl tíz perces értékekbıl 

év hó 
[v] 

(m/s) 
sv (m/s) 

[v3]1  
(m3/s3) 

s02 
Tga24 

 
(m3/s3) 

[v] 
(m/s) 

sv (m/s) 
[v3]1  

 (m3/s3) 
s02 

Tga144 

 
(m3/s3) 

% 

1 4,13 2,71 186,5 0,37 4239,5 4,13 2,67 182,0 0,35 4329,6 2,1 
2 4,40 2,18 154,4 0,71 3552,2 4,40 2,18 154,1 0,68 3672,7 3,4 
3 4,96 2,26 206,7 0,89 4829,7 4,94 2,29 208,4 0,91 4979,5 3,1 
4 4,21 2,23 149,5 0,77 3475,9 4,19 2,26 151,0 0,82 3604,4 3,7 
5 3,27 1,73 68,6 0,55 1574,6 3,26 1,75 69,3 0,58 1651,2 4,9 
6 3,76 2,05 108,2 0,71 2506,5 3,75 2,03 106,3 0,74 2536,4 1,2 
7 4,73 2,06 169,2 0,92 3943,4 4,69 2,03 164,9 0,91 3939,4 -0,1 
8 3,24 1,68 64,5 0,29 1478,7 3,24 1,68 64,8 0,52 1543,0 4,3 
9 3,22 1,80 70,7 0,46 1617,1 3,19 1,79 69,6 0,51 1655,7 2,4 

10 3,46 1,58 69,3 0,79 1600,1 3,46 1,57 68,6 0,77 1635,9 2,2 
11 3,85 1,75 94,4 0,38 2184,0 3,86 1,74 94,9 0,38 2262,3 3,6 

20
00

. 

12 3,17 1,72 63,1 0,58 1449,0 3,19 1,71 63,5 0,61 1512,3 4,4 
1 3,79 1,81 94,4 0,86 2185,1 3,79 1,79 93,6 0,88 2232,8 2,2 
2 4,84 2,40 205,2 0,76 4755,2 4,82 2,40 203,3 0,71 4848,5 2,0 
3 4,35 1,78 127,6 0,38 2940,1 4,33 1,78 126,1 0,41 3006,2 2,2 
4 4,38 2,48 177,6 0,90 4127,5 4,36 2,48 176,5 0,86 4213,5 2,1 
5 3,97 1,93 112,1 0,65 2563,4 3,95 1,91 110,5 0,72 2631,9 2,7 
6 4,68 2,46 201,8 0,84 4683,1 4,70 2,45 203,4 0,84 4853,0 3,6 
7 3,77 1,90 97,2 0,67 2253,6 3,78 1,88 96,6 0,74 2306,1 2,3 
8 3,14 1,73 66,0 0,51 1511,8 3,14 1,74 66,3 0,56 1580,4 4,5 
9 3,94 1,92 113,2 0,85 2633,0 3,95 1,98 117,6 0,77 2807,3 6,6 

10 3,06 1,54 51,9 0,67 1195,5 3,09 1,54 53,0 0,73 1263,7 5,7 
11 4,39 2,42 170,4 0,79 3931,8 4,42 2,45 175,3 0,68 4180,1 6,3 

20
01

. 

12 3,47 1,88 84,2 0,64 1945,3 3,47 1,85 82,6 0,57 1968,9 1,2 

2. táblázat. Az óránkénti és a tíz perces értékekbıl meghatározott havi átlagos szélsebességek 
([v]) és szórások (sv), a szélsebesség köbök egy mérési idıpontra esı átlaga ([v3] 1), valamint a 

trigonometrikus polinommal való közelítés jósága (s02) és a közelítı függvény görbe alatti 
területe (Tga24 és  Tga144, azaz  a szélsebesség köbök egy napra  esı átlaga), valamint az 

utóbbiak különbsége (%-ban) Pakson, 50 m-en. 

A közelítı függvény véletlenszerősége  

A harmonikus analízisben az amplitúdók várható értékét expektanciának (E) 
nevezik, 

N
sE n

π= .       (8) 
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Annak eldöntésére, hogy az m hullám N/m periódusa véletlenszerő vagy 
valódi, az Am amplitúdó és az E expektencia arányát használják. Ha az Am/E 
elég nagy, akkor kicsi annak valószínősége (p), hogy a periódus az adatok 
véletlenszerő elrendezıdésébıl ered, így statisztikailag reálisnak tekinthetı.  
Általában az Am/E>2 érték már elfogadható (p=0.05), de az idıjárási adatok 
idısorának periódus analízisénél az Am/E>1.5 esetben (p=0.17) is reálisnak 
tekintik az adott hullámot (Koppány, 1978).  

 
 Debrecen Szeged Budapest Pécs Keszthely Szombathely Kékestetı 
Átlag 0,77 0,79 0,74 0,68 0,71 0,76 0,76 
Szórás 0,17 0,15 0,18 0,21 0,21 0,17 0,16 
var.eh. 0,22 0,19 0,24 0,32 0,30 0,22 0,21 
max. 0,98 0,96 0,95 0,96 0,95 0,96 0,97 
Min. 0,13 0,30 0,10 0,07 0,03 0,13 0,13 
Ingás 0,85 0,66 0,85 0,89 0,92 0,83 0,84 
korrelációs  
együttható 

0,2042 0,2408 0,2198 0,2086 0,1863 0,2960 0,1326 

> % 63,3 62,5 60,8 61,7 61,0 59,3 64,2 

3.táblázat: A közelítés jóságát megadó paraméter (s02) legfontosabb statisztikai jellemzıi  

A 4. táblázatból látható, hogy az egész napos hullám 0,05 szignifikancia 
szinten az estek 80-95 %-ában, 0,17 szignifikancia szinten pedig az esetek 89,2-
97,5 %-ában nem tekinthetı véletlenszerőnek. Érdekesebb a fél napos hullám 
véletlenszerőségének vizsgálata. Itt a fenti intervallumok a táblázat szerint 11,7-
25 %, ill. 29,2-57,5 %.  

Vizsgáljuk meg ez utóbbi, azaz a 0,17 szignifikancia szinthez tartozó 
nem véletlenszerő félnapos hullámok éves váltakozását. Az A2/E>1,5 esetek 
havonkénti megoszlását állomás-csoportonként vizsgáljuk. Megkülönböztetünk 
síkvidéki állomásokat (Debrecen, Szeged és Budapest), nem síkvidéki 
állomásokat Kékestetı nélkül (Pécs, Keszthely, Szombathely) és azzal együtt. 
A 3. ábrán a feltétel teljesülésének %-os gyakoriságát ábrázoltuk az egyes 
állomáscsoportokban és az összes állomáson együtt. A síkvidéki állomásokon a 
feltétel júniusban egyszer sem teljesül, a gyakoriság 10 % fölé az ıszi és téli 
hónapokban, valamint márciusban kerül, októberi maximummal, februári 
másod-maximummal.  

A nem síkvidéki állomásokon az éves menetben az elsı és másod-
maximumok hónapja ugyanez, az elsıdleges értéke azonban lecsökken az elızı 
esethez képest a júniusi javára, ahol egy 6 % körüli harmadlagos maximum 
alakul ki. Kékestetı bevonásával a fenti megállapítás megmarad, viszont az elsı 
és másodlagos maximumok idıpontja/hónapja megcserélıdik. Mindkét utóbbi 
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esetben május és július a minimumok idıpontja. A hét állomást együtt kezelve 
megállapítható, hogy a görbe inkább a nem síkvidéki állomások 
jellegzetességeit mutatja. 

 

2. ábra. A szélsebesség köbök óránkénti átlagának legrosszabb és a legjobb közelítése. 

A szélsebesség köbök óránkénti átlagára havonként illesztett 
trigonometrikus polinom félnapos periódusú hulláma tehát leginkább a késı 
tavaszi és nyári hónapokban mutat véletlenszerőséget a 0,17 szinifikancia 
szinten, a téli, kora tavaszi és ıszi hónapokban (az év nagyobbik felében) 
realitásának gyakorisága megnövekszik. Ezekben az utóbbi hónapokban tehát 
számítani kell a szélenergia napon belüli markáns változásaira: délelıtti és 
délutáni minimumaira, nappali és éjszakai maximumaira (Kékestetın fordítva). 
Azokban az esetekben, ahol a félnapos hullám véletlenszerő, nincs ilyen 

Keszthely, 2000. december, s 02=0.03
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napszakos változása az energiának, hiszen az egész napos hullám dominál dél 
körüli maximummal. Ezeket szemlélteti a 4. és 5. ábra, amelyeken  a A2/E 
arány extrém értékeihez tartozó hónapokban ábrázoltuk szélsebesség köbök 
óraátlagainak mért, valamint az elsı és második hullámmal közelített értékekeit. 
Az 5. ábrán látható, hogy az A2/E arány minimális értékeinél a második és az 
elsı hullám gyakorlatilag egybe esik, azaz a közelítés egyáltalán nem javult a 
véletlenszerő második hullám bevonásával. A potenciális szélteljesítmény 
idıbeli változása villamos áram termelése esetén rendszerirányításnak igen 
nagy gondot okoz: a kiesı elektromosságot más forrásból kell pótolni. 
Németországban pl. a legnagyobb napi ingadozás meghaladhatja a 80 %-ot 
(Stróbl, 2006). A 6. és a 7. ábrán bemutatjuk a napi ingásokat a 4. és a 5. ábrán 
szereplı esetekben: a szélsebesség köbök óránkénti átlagos értékeinek a napi 
legnagyobb értéktıl való eltérését ábrázoltuk %-ban kifejezve a közelített 
értékek alapján. 

A 6. ábra szerint valós félnapos hullám esetén Debrecenben és 
Keszthelyen a görbék délelıtti és délutáni maximumai 80 % körüliek, 
Budapesten és Pécsett 60-70 % közé esnek, Szombathelyen és Szegeden pedig 
50 és 60 % közé. A napi változás Kékestetın a legkisebb, itt csak a kora 
délutáni órákban emelkedik 40 % fölé. A 7. ábra szerint véletlenszerő, tehát 
nem domináns félnapos hullám esetén a napi maximumtól való legnagyobb 
eltérések éjszaka Szombathelyen 80 % fölé, Debrecenben és Budapesten 70 és  
80 % közé, Keszthelyen és Szegeden 60 és 70 % közé, Pécsett 40 és 50 % közé 
esnek. Kékestetın az eltéréseknek természetesen nappali, dél körüli maximuma 
van, 60 % fölött. 

 

% Debrecen Szeged Budapest Pécs Keszthely 
Szombat-

hely 
Kékestetı 

A1/E>3 74,2 68,3 62,5 45,8 56,7 65,8 65,0 
A1/E>2  95,0 92,5 95,0 80,0 88,3 94,2 91,7 
A1/E>1,5  97,5 95,8 95,8 89,2 92,5 97,5 95,0 
A2/E>2 12,5 24,2 11,7 25,0 12,5 17,5 17,5 

A2/E>1,5 40,0 50,0 38,3 57,5 36,7 40,8 29,2 

4. táblázat. Az egynapos és a félnapos hullám realitásának %-os arányai  
0,05  (Ak/E>2) és 0,17. 

 A villamos-energia termelés szempontjából tehát azok a napok 
elınyösek, amelyeken a szélsebesség köbök óraátlagának napi menete 
egyszerő, azaz egy maximummal rendelkezik. Azok a napok, amelyeken a  
második hullám véletlenszerő, biztosan ilyenek, mint ahogyan fentebb láttuk.  
A 5. táblázat szerint az ilyen napok gyakorisága p=0,17 szignifikancia szinten 
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kb. 43 és 70 % közé esik a 7 állomáson, a legtöbb ilyen Kékestetın van, a 
további sorrend pedig Keszthely, Budapest, Debrecen, Szombathely, Szeged és 
Pécs. Nem vizsgáltuk azonban még azt az esetet, amikor az egész napos hullám 
dominanciája mellett a félnapos véletlenszerő, azaz A1/E>1,5 és A2/E≤1,5. 
Feltehetı, hogy ezek száma elég sok. Arányuk (a hónapok összes számához 
viszonyítva) a különbözı állomástípusokon a következı: a síkvidéki 
állomásokon 63,6 %, a nem síkvidékieken Kékestetı nélkül 58,3 %, azzal 
együtt 60,4 %, a hét állomáson összesen pedig 61,8 %. Havonkénti 
megoszlásukat a 8. ábra mutatja. 

3. ábra. A félnapos hullám realitásának havi gyakoriságai (Ak/E>1,5) szignifikancia szinteken 
(p=0,17). 

 A 3. ábra szerint a félnapos periódusú hullám leginkább a késı tavaszi 
és nyári hónapokban mutat véletlenszerőséget, az elsı hullám realitása a 
második véletlenszerőségével együtt szintén ezekben a hónapokban növekszik 
meg a 8. ábra szerint (0,17 szignifikancia szinten). Tavasszal és nyáron tehát 
elég nagy biztonsággal számíthatunk arra, hogy a szélenergia napon belüli 
változása az irányítás számára kedvezıbb módon, azaz 7. ábra szerint 
viselkedik.  

A rendszerirányítás szempontjából azonban valószínőleg azok a napok a 
legelınyösebbek, amelyeken egyáltalán nincs szignifikáns napi menet. Ezek 
száma az elızıekbıl következıen elég kevés. Azon hónapok száma ugyanis, 
amelyek egy napjára átlagosan esı szélteljesítmény sem egy napos, sem 
félnapos periódussal nem rendelkezik mindössze 2 % (17 nap) volt a vizsgált 
idıszakban.  
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A Schuster-féle kritérium szerint a reális periódusok esetében az Ak/E>3 
egyenlıtlenségnek kell teljesülni, ami – mint utaltunk rá – a meteorológiai, 
klimatológiai elemek esetében túl szigorúnak tőnik (Berkes, 1964).  
A 4. táblázatban megadjuk e kritérium teljesülésének gyakoriságát is az  
elsı hullám (egy napos periódus) esetében. Látható, hogy várakozással 
ellentétben ez a hullám is csak az esetek 45,8-74,2 %-ában  teljesíti ezt a 
szigorú kritériumot (0,01 szignifikancia szinten). Ennek az lehet az oka, hogy a 
második (kevésbé megbízható, véletlenszerőbb) hullám, ahogyan fentebb 
láttuk, „elrontja” az éjfél körüli minimummal és dél körüli maximummal 
jellemezhetı egyszerő talajközeli napi menetet. A 9. ábrán az A1/E>3 feltétel 
teljesülésének %-os gyakoriságát ábrázoltuk az egyes állomáscsoportokban és 
az összes állomáson együtt.  

Látható, hogy a nem síkvidéki állomásokon a leghatározottabb az éves 
menet tavaszi, ill. júliusi kiugró értékekkel. Ez a Kékestetı bevonásával is 
megmarad, sıt tompítva ugyan, de a hét állomást együtt kezelve is. A síkvidéki 
állomásokon pedig ettıl egyenletesebb, mérsékelt nyári maximummal 
rendelkezı éves menet figyelhetı meg. Az A1/E>3 kritérium teljesülés esetén 
tehát az elsı hullám erıs dominanciáját várjuk, azaz a második hullám ekkor 
nem tudja befolyásolni a fentebb már említett egyszerő napi menetet. Így is van: 
az A1/E>3 esetek 71,6-97,2 %-ában (Szeged 71,6, Pécs 76,6, Debrecen 77,8, 
Budapest 81,2, Keszthely 82,5, Szombathely 87,7, Kékestetı 97,2 %) teljesül 
az A2/E≤1,5 egyenlıtlenség.  

Felmerült a kérdés, hogy vajon az elsı hullámra vonatkozó fenti szigorú 
kritérium teljesülése befolyásolja-e a szélenergia mennyiségét? Vagy fordítva: 
több vagy kevesebb energiával rendelkeznek-e azok a hónapok, amelyekben 
teljesül ez a feltétel? A 5. táblázatban közöljük a hét állomáson az óránkénti 
értékekbıl számolt, a szélenergiával arányos görbe alatti területnek 
(Tga=F2(23)-F2(0)) a teljes idısorra, valamint ennek a feltételnek eleget tevı és 
nem tevı részhalmazára (hónapokra) vonatkozó statisztikai jellemzıit.  

A hét állomás közül ötben (Debrecen, Budapest, Pécs, Keszthely, és 
Szombathely) a feltételnek eleget tevı hónapok átlagos energiája nagyobb, 
mint a teljes idısorra és a feltételnek eleget nem tevı hónapokra számolt átlag. 
Szegeden és Kékestetın pedig a feltételnek eleget nem tevı hónapok 
rendelkeznek a legnagyobb átlagos szélenergiával. Ugyan csak öt, de más 
(Debrecen, Szeged, Budapest, Keszthely, Kékestetı) állomáson az átlag körüli 
szórás elemszámtól közelítıleg független mértéke, a variációs együttható 
szintén a feltétel teljesülése esetén a legnagyobb, Keszthelyi maximummal. Az 
extrém napi energia esetében a három közül kettı természetesen mindig 
egyezik: a maximumoknál a teljes idısorra és a feltétel teljesülését mutató 
hónapokra Pécs kivételével mindenhol, a minimumoknál ez alól két kivétel van: 
Debrecen és Pécs.  
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Debrecen, 1996. november: A 2/E=2,9 (max.)
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Szeged, 2000. január: A 2/E=3,2  (max.)
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Budapest, 1991. február: A 2/E=2,7 (max.)
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Pécs, 2000. február: A 2/E=3,3 (max.)
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Keszthely, 1997. február: A 2/E=3,3 (max.)
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Szombathely, 1999. december: A 2/E=2,8 (max.)
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Kékestet ı, 2000. január: A 2/E=3,2 (max.)

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

óra

m 3/s 3

mért

1 hullám

2 hullám

4. ábra. A szélsebesség köbök óraátlagainak közelítése egy és két 
hullámmal igen erıs 2. hullám (félnapos periódusú) esetén.  
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Debrecen, 1995. augusztus, A 2/E=0,3 (min.)
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Szeged, 1996. május: A 2/E=0,0  (min.)
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Budapest, 1996. április: A 2/E=0,3 (min.)
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Pécs, 1999. július: A 2/E=0,3 (min.)

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

óra

m 3/s 3

mért

1 hullám

2 hullám

Keszthely, 2000. augusztus: A 2/E=0,3 (min.)
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Szombathely, 1992. június: A 2/E=0.3 (min.)
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Kékestet ı, 1998. június: A 2/E=0,2 (min.)
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5. ábra. A szélsebesség köbök óraátlagainak közelítése egy és két 
hullámmal igen gyenge 2. hullám (félnapos periódusú) esetén.  
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6. ábra. A szélsebesség köbök óraátlagainak a napi maximumtól való eltérése reális félnapos hullám esetén. 
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7. ábra. A szélsebesség köbök óraátlagainak a napi maximumtól való eltérése véletlenszerő 
 félnapos hullám esetén. 



 68

A1/E>1,5 & A2/E<=1,5
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8. ábra. Az egész napos hullám realitásának és a félnapos hullám véletlenszerőségének együttes 

gyakorisága (p=0,17). 
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9. ábra. Az egész napos hullám realitásának havi gyakoriságai (p=0,01). 
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  átlag szórás  var. eh.  max. min.  
teljes 1252,1 619,8 0,50 3810,6 323,5 

A1/E>3 1307,9 664,2 0,51 3810,6 387,8 Debrecen 

A1/E≤3 1098,6 451,1 0,41 2030,7 323,5 
teljes 1741,0 830,3 0,48 5839,1 474,9 

A1/E>3 1717,9 858,5 0,50 5839,1 474,9 Szeged 

A1/E≤3 1790,9 774,6 0,43 4693,3 517,4 
teljes 907,6 443,4 0,49 3051,9 307,8 

A1/E>3 941,2 488,8 0,52 3051,9 307,8 Budapest 

A1/E≤3 851,7 353,1 0,41 1753,6 339,6 
teljes 1580,3 895,5 0,57 4702,1 241,5 

A1/E>3 1744,5 964,2 0,55 4265,4 419,6 Pécs 

A1/E≤3 1441,4 814,9 0,57 4702,1 241,5 
teljes 830,9 649,1 0,78 3602,7 88,5 

A1/E>3 899,1 736,5 0,82 3602,7 88,5 Keszthely 

A1/E≤3 741,8 506,0 0,68 2575,4 177,8 
teljes 3254,2 2161,0 0,66 11926,3 443,4 

A1/E>3 3443,2 2213,5 0,64 11926,3 443,4 Szombathely 

A1/E≤3 2890,1 2032,9 0,70 9297,7 656,2 
teljes 3775,1 2021,5 0,54 10528,3 922,7 

A1/E>3 3606,2 2081,8 0,58 10528,3 922,7 Kékestetı 

A1/E≤3 4088,8 1888,6 0,46 8713,9 1318,1 

5. táblázat. A közelítı függvénynek a fajlagos szélteljesítménnyel arányos görbe alatti 
területének a teljes idısorra és az A1/E>3, ill. A1/E≤3 a feltételeknek eleget tevı hónapokra 

vonatkozó statisztikai jellemzıi. 

Következtetések 

 
Trigonometrikus polinomok illesztésével kimutattuk, hogy a 

szélsebesség köbök óránkénti átlagának, így az óránkénti átlagos fajlagos 
szélteljesítménynek is háromféle napi menete lehetséges. Az elsı esetben napi 
egy maximális és egy minimális érték, a második esetben pedig napi két 
maximális és két minimális érték lép fel. A harmadik esetben tulajdonképpen 
nincs is napi menet, azaz az óránkénti értékek csak véletlenszerően változnak. 
Ezen estek szezonális elıfordulása a szélenergia villamos energia elıállításra 
történı hasznosításában az energetikai rendszerirányítás számára jelenthet 
hasznos információt.  
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Széltérkép fejlesztés állomások adatsoraiból, statisztikai 
klimatológiai eljárással 

Szentimrey Tamás, Bihari Zita, Birszki Bálint 

 
Országos Meteorológiai Szolgálat 

1525 Budapest, Pf. 38.; e-mail: szentimrey.t@met.hu 

Összefoglalás –  A szélsebességre vonatkozó térképek elıállításának egy kézenfekvı lehetısége 
a statisztikai klimatológiai eljárások alkalmazása. Ebbıl a szempontból ez esetben egy térbeli 
interpolációs problémáról van szó. Az interpolációhoz, illetve a szükséges éghajlati paraméterek 
modellezéséhez az alapvetı információt az állomások adatsorai jelentik. Az általunk 
alkalmazott, az Országos Meteorológiai Szolgálatnál kifejlesztett MISH interpolációs rendszer 
kimondottan meteorológiai adatok interpolálására készült, a modellezéshez hosszú adatsorokat 
használ, és tetszıleges modellváltozót figyelembe tud venni. A széltérképek készítésénél a 
topográfiai modellváltozókon kívül, bizonyos speciális modellváltozókat, úgymint szélmérı 
magasság és érdesség, is felhasználtunk. Tanulmányunkban egyrészt röviden ismertetjük a 
matematikai statisztikai eljárásunkat, másrészt bemutatunk az eljárással készült éghajlati és napi 
széltérképeket is.  

Bevezetés 

A felszínközeli szélsebesség térben az egyik legváltozékonyabb meteorológiai 
elem, amelynek pillanatnyi értéke nagymértékben függ a felszín (domborzat, 
felszínborítottság, beépítettség) hatásaitól is. Interpolációja, széltérképek 
készítése emiatt rendkívül bonyolult feladat, akár dinamikus, akár statisztikai 
módszerek alkalmazásával. Ugyanakkor felhasználói oldalról egyre nagyobb az 
igény a szél térbeli változásának ismeretére. A pillanatnyi, napi értékeken túl 
nagy szükség van a sokévi átlagokra, az éghajlati térképekre is, hiszen pl. 
tervezési, szélenergia-hasznosítási feladatokhoz ismeretük nélkülözhetetlen.  

A nemzetközi szoftver-piacon több olyan program megjelent, melyek 
segítségével a szélsebesség térbeli változását modellezni lehet, de ezek 
használata nehézkes, „zárt dobozok”, nem lehet tudni, milyen számításokra 
épülnek. Elsısorban helyi energetikai célú számításokhoz és nem országos 
térképek elıállítására készültek, és csupán egy-egy mérési pont adatait 
használják fel. 

Az OMSZ-nál kifejlesztett MISH (Meteorological Interpolation based 
on Surface Homogenized Data Basis) interpolációs rendszer (Szentimrey, 
Bihari, Birszki, 2004, 2005) kimondottan meteorológiai adatok interpolálására 
készült, a modellezéshez hosszú adatsorokat használ, és tetszıleges 
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modellváltozót figyelembe tud venni. A klimatológiai és napi széltérképek 
elkészítéséhez is ezt alkalmaztuk, a szélsebességet meghatározó speciális 
modellváltozók (szélmérı magassága, érdesség) felhasználásával.  

Felhasznált adatok 

A MISH eljárás lényege, hogy az interpolálni kívánt meteorológiai elem térbeli 
statisztikai szerkezetét – úgymint a lokális statisztikai paraméterek térbeli 
változását és a sztochasztikus kapcsolatokat – éghajlati adatsorok 
felhasználásával modellezzük. Az elemektıl függıen e számításokhoz jelentıs 
adatmennyiségre van szükség, általában 20-30 éves, havi adatsorokra, különös 
tekintettel a sztochasztikus kapcsolatok modellezésére. 

A szélsebesség adatsorainál ezt az elvárást csak úgy lehetett teljesíteni, 
hogy más adatsorokat használtunk fel a sztochasztikus kapcsolatok 
modellezéséhez és másokat a lokális statisztikai paraméterek modellezéséhez, 
illetve a térképek készítéséhez. Erre azért volt szükség, mert a hosszú 
adatsorokkal rendelkezı régi állomásokon nincs kellı információnk olyan 
modellváltozókról, mint az érdességi adatok és a szélmérı magasságok, a 
pontosan felmért, új szélmérı automatáknak adatsora még viszonylag rövid1.  

A sztochasztikus kapcsolatok modellezéséhez használt adatok 

 
A térbeli sztochasztikus kapcsolatok modellezéshez 60 állomás 1971-1995 
közötti havi átlagos szélsebesség sorait használtuk fel. A modellezést 
megelızıen az adatokat a MASH (Multiple Analysis of Series for 
Homogenization) rendszerrel (Szentimrey, 1999) pótoltuk és homogenizáltuk. 

A lokális statisztikai paraméterek modellezéséhez használt adatok 

A lokális statisztikai paraméterek térbeli változásának modellezéséhez és az 
interpolált éghajlati térképek elıállításához 95 automata állomás, 1999-2004 
közötti havi átlagos szélsebesség sorait használtuk fel. Az állomások térbeli 
elhelyezkedése a 7. ábrán látható. A modellezés során, modellváltozóként 
figyelembe vettük a szélmérı mőszer felszín feletti magasságát és az állomás 
átlagos érdességi magasságát is.  

                                                           
1 Megj. Az automata meteorológiai mérıhálózat telepítése 1996-ban kezdıdött. 
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Topográfiai adatok  

A sztochasztikus kapcsolatok modellezéséhez, modellváltozóként a távolságot 
és a tengerszint feletti magasságkülönbséget használtuk. A lokális statisztikai 
paraméterek térbeli változásának modellezéséhez, az érdességi adatokon és a 
szélmérı magasságokon kívül, bizonyos a tengerszintfeletti magasságból 
számítható domborzati paramétereket, az un. AURELHY paramétereket 
(Benichou, P. and Le Breton, O., 1987) is felhasználtunk. Ezeket az adatokat 
egy félperces felbontású digitális domborzati térkép alapján határoztuk meg. 

A szélsebesség térbeli változásának és idıbeli változékonyságának vizsgálata 

Mielıtt az interpolációra térnénk, hasonlítsuk össze a havi szélsebességek 
térbeli változását az idıbeli változékonyságukkal a 95 automata állomás adatai 
alapján. Ehhez a szórásanalízis egyszerő csoportosítás módszerét használjuk.  
Jelölések: 
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Az egyszerő csoportosítás módszere alapján az átlagos teljes térbeli és idıbeli 
változás, illetve változékonyság felírható az alábbi formában: 
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ahol ( )( )∑
=

−=
N

j
jTÉR VV
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22 1
S  jellemzi a várható értékek átlagos térbeli 

változását, míg  ( )∑
=

=
N

j
jIDİ D

N
D

1

22 1
S   az átlagos idıbeli változékonyságot.  

Az 1. ábra szerint, az TÉRS  paraméter valamennyi hónapban jelentısen 

felülmúlja a IDİD  paramétert, ami arra utal, hogy a havi szélsebességnél a 

várható értékek térbeli eltéréseinek sokkal nagyobb szerepe van, mint a várható 
értékek körüli idıbeli ingadozásnak. Ebbıl következik, hogy egyrészt valóban 
szükség van a szélsebesség térbeli változását jellemzı éghajlati térképekre, 
másrészt a várható értékek térbeli változásának modellezéséhez esetleg kisebb 
idıbeli minta is elegendı. 
 

 
1. ábra. A szélsebesség térbeli változásának és idıbeli változékonyságának összehasonlítása. 

Átlagos havi szélsebesség interpolációja 

A MISH rendszert meteorológiai elemek napi és havi értékeinek, illetve ezek 
átlagainak interpolálására dolgoztuk ki. A sokévi átlagok interpolálásával kapott 
térképek az úgynevezett éghajlati térképek. A meteorológiai elem eloszlásától 
függıen a MISH rendszer kétféle interpolációs formula, modell alapján 
mőködik. Normális eloszlású elem esetén az additív, míg lognormál esetben a 
multiplikatív formula a megfelelı. A szélsebesség eloszlása a lognormál 
eloszláshoz áll közel, ezért a multiplikatív formulát, modellt alkalmaztuk.  
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Interpolációs eljárásunknál, egy adott hónapra, a prediktorok szerepét a 95 
állomáshoz tartozó havi értékek 6 éves átlagai ( ) ( )95,..,1 == NjV jS  

játszották. A prediktandus hely D∈0s  tetszıleges magyarországi rácspont, 

félperces beosztással. A multiplikatív formula szerinti interpolált érték a 
prediktandus helyre: 
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ahol ( )Miji ,...,1=S az 0s  rácspont környezetében lévı állomások, továbbá, 

ismeretlen interpolációs paraméterek, a súlytényezık ( ) ( )Miwi ,...,100 =≥s , 
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iw s , és a lokális interpolációs paraméterek ( )sQ  ( )D∈s .  

Az optimális interpolációs paramétereket az éghajlati statisztikai paraméterek 
egyértelmően meghatározzák. 

A súlytényezık modellezése 

Az optimális súlytényezık vektorát ( ) ( ) ( ) T
0010 ],...,[ sssw Mww= alapvetıen a 

sztochasztikus kapcsolatok határozzák meg: 
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ahol 1  az azonosan 1 vektor, pr,0c  a logaritmus értékekhez tartozó 

prediktandus-prediktor kovariancia-vektor és prC a logaritmus értékekhez 

tartozó prediktor-prediktor kovariancia-mátrix. A kérdéses optimális 
súlytényezık modellezése tehát visszavezethetı bizonyos statisztikai 
paraméterek modellezésére. A korrelációk modellezése a hosszabb adatsorok 
(60 állomás, 1971-1995) felhasználásával és környezetenként történt. Ez utóbbi 
azt jelenti, hogy minden rácsponthoz egy-egy korreláció-modellt rendelt az 
eljárás, a környezı állomások adatsorai alapján. Modellváltozókként a 
távolságot és a tengerszint feletti magasságkülönbséget használtuk. 
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A lokális interpolációs paraméterek modellezése 

A lokális interpolációs paraméterek modellezéséhez egyrészt a tengerszintfeletti 
magasságból származtatható domborzati paramétereket (AURELHY-féle 
fıkomponensek) használtuk, másrészt szükség volt bizonyos speciális, 
kifejezetten a szélsebességgel kapcsolatos modellváltozókra is, úgymint a ( )sz  

szélmérı magasságra, valamint a( )s0z  érdességi magasságra.  

A modellváltozókkal kapcsolatban egy kulcskérdés, hogy milyen formula 
szerint használjuk ıket. Esetünkben a formula meghatározását természetesen a 
szélprofil modellekre vezettük vissza. Két alapvetı, gyakran alkalmazott 
szélprofil modell: 

logaritmikus modell:              ( ) ( )( ) ( )
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ahol ( )s1δ , ( )s2δ  lokális valószínőségi változók. Ezek tapasztalati formulák, 
melyek alkalmazásakor bizonyos problémák, nehézségek merültek fel. Egyrészt 
önmagában a modell túl pontatlannak bizonyult, másrészt a kitevı-szabálynál, 
az ( )( )s0zα  kitevı érdességtıl való függésének meghatározása, formalizálása 

jelentett akadályt a modell alkalmazása szempontjából. Végül némi 
matematikai spekulációval a fenti két tapasztalati formulát egyaránt 
helyénvalónak feltételezve, belılük egy harmadik kétparaméteres formulát 
vezettünk le: 
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ahol ∗
0z  egy tetszıleges konstans érdességi állandó (pl. 0,1), ( )s3δ  lokális 

valószínőségi változó, és az  ( )∗
0zα , ( )∗

0zγ  modellparaméterek a minta alapján 

becsülhetık. 
Következésképpen, a várható értékek térbeli változását reprezentáló ( )sQ  
lokális interpolációs paraméterek modellezése az alábbi formula alapján történt:  
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ahol ( )sP  a topográfiai modellváltozók (magasság, Aurelhy-féle 

fıkomponensek) és bizonyos modellparaméterek függvénye. Az  ( )∗
0zα , ( )∗

0zγ   

paraméterek és a topográfiai modellparaméterek becslésénél szintén a 
környezetenként modellezés elve szerint jártunk el arra törekedve, hogy a 
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( ) ( )21 jj QQ SS  hányadosok jól közelítsék a ( ) ( )21 jj VV SS  hányadosokat, ha az 

21, jj SS  állomások egy rácspont környezetében vannak. Ez alapján várható 

ugyanis, hogy a ( ) ( )( ) ( )jj VQQ SSs ⋅0  érték jó becslése a ( )0sV  

prediktandusnak, ha az jS állomás az 0s  rácspont környezetében van. A további 

finomítást, pontosítást az (1) formula szerinti súlyozás biztosítja. 

Havi éghajlati szélsebesség térképek  

Havi éghajlati szélsebesség térképek készültek mind a tizenkét hónapra. Kisebb 
magasság esetén, az interpoláció egységesen 10 m-es szélmérı magasságra és 
0,1 m érdességi magasságot feltételezve történt, mivel a célunk az éghajlati 
adottságok jellemzése volt, és ilyen szempontból a szélmérı magasság illetve az 
érdesség térbeli változása csupán esetlegességek. A térképek (4., 5., 6., 7. 
ábrák) félperces térbeli felbontással készültek, és az interpolációs formula tehát 
az (1), (2) alapján, a modellezett paraméterek felhasználásával, 
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A 0,1 m érdességi magasságra vonatkozó modellezett ( )1,0α  kitevık menete a 
2. ábrán látható. Készültek interpolációs térképek 75 m-es szélmérı 
magasságra és 0,1 m érdességi magasságra is (8. ábra). Ekkor a (2) alapján 
levezethetı átszámítási formula, ami lényegében egy szorzást jelent, 

( ) ( ) ( ) ( )
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0
10

0
75

10

75
α








⋅= ss IntInt VV       ( )D∈0s  , 

 
A  ( )1.05,7 α  szorzókat a 3. ábrán tüntettük fel. Az átszámítással kapcsolatban 
meg kell jegyeznünk, hogy sajnos nagyobb szélmérı magasságra kevés 
mintaelemünk volt, így a nagyobb magasságra történı interpolálásnál, ami már 
inkább extrapolálásnak mondható, komolyabb mértékő hiba valószínősíthetı, 
mint a kisebb magasságnál.  
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2. ábra. A 0,1 m érdességi magasságra vonatkozó modellezett ( )1,0α  kitevık havi értékei. 
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3. ábra. A 10 m-es szélmérı magasságról 75 m-es szélmérı magasságra való átszámításnál 

alkalmazott 
( )1.05,7 α  szorzók havi értékei. 

 
 

4. ábra. Havi átlagos szélsebesség térképek, 10 m-en és 0,1 m érdességi magasságot 
feltételezve.  
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5. ábra. Évi átlagos szélsebesség 10 m-en, 0,1 m érdességi magasságot feltételezve. 
 

 
 

6. ábra. Évi átlagos szélsebesség 75 m-en, 0,1 m érdességi magasságot feltételezve. 



 80

Napi, havi szélsebesség értékek interpolációja 

 
Mint már az elızıekben jeleztük, a MISH rendszert meteorológiai elemek napi 
és havi értékeinek, illetve ezek sokévi átlagainak interpolálására dolgoztuk ki. 
Tehát a szélsebesség esetében is nem csupán éghajlati térképek elıállítására van 
lehetıség, hanem egy adott napra, hónapra vonatkozó interpolációs térképek is 
készíthetık. Ehhez az eljáráshoz a korábban bemutatott modellezés eredményeit 
használtuk fel, kiegészítve az adatokat egy félperces felbontású érdességi 
térképpel. Tehát ez esetben, az interpolációnál a prediktorok tetszıleges 
megfigyelési helyekhez tartozó napi, vagy havi szélsebesség értékek 

( ) ( )NjV j ,..,1=s , és a prediktandus hely, D∈0s , most is tetszıleges 

magyarországi rácspont félperces beosztással. Az (1) multiplikatív formula 
némi módosításával kapott részben multiplikatív, részben additív formula 
szerint a prediktandus helyen 10 m-es szélmérı magasságra vonatkozó 
interpolált érték: 
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ahol ( )Miji ,...,1=s az 0s  rácspont környezetében lévı megfigyelési helyek, a 

ϑ  egy küszöbérték, a ( ) ( )jii QQq ss0= ( )Mi ,...,1= interpolációs 

paramétereket a (2) formula és a ( )s0z ( )D∈s  érdességi adatok alapján 

számoljuk,  
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továbbá a ( ) ( )Miwi ,...,10 =s súlytényezıket, az ( )1,0α , ( )1,0γ  paramétereket 

és a ( )sP  modellezett topográfiai változót az éghajlati térképek modellezési 
eredményeinek felhasználásával határozzuk meg. Végezetül példaként, egy a 
vázolt eljárás szerint készült napi szélsebesség interpolációs térképet mutatunk 
be a 7. ábrán. 
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7. ábra. Napi átlagos szélsebesség interpolációja 2005. június 8-án. 
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Magyarországi szélklimatológia elıállítása  
globális mezık dinamikai leskálázásával 

Szépszó Gabriella1, Horányi András1, Kertész Sándor1 és Lábó Eszter2 

1Országos Meteorológiai Szolgálat 
1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1; e-mail: szepszo.g@met.hu  

2Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
1111 Budapest, Mőegyetem rakpart 3–9. 

Összefoglalás – A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok szél- és napenergiával 
kapcsolatos pályázata során az Országos Meteorológiai Szolgálat egyik kiemelt feladata olyan 
nagyfelbontású széltérképek elıállítása volt, amelyek a légkör alsó 100 méteres rétegének 
szélklímáját jellemzik egy múltbeli idıszak feldolgozása alapján. Erre a feladatra a Szolgálatnál 
több megoldás is született – a cikkben a numerikus modellek felhasználásán alapuló dinamikai 
leskálázás illetve ennek elsı eredményei kerülnek bemutatásra. 

Bevezetés 

A magassági szélklíma meghatározása során alapvetıen két problémát kell 
megoldani. Az elsı problémát az jelenti, hogy a szélmérések többnyire csak a 
felszín közvetlen közelében érhetık el, illetve, amennyiben rendelkezésre is 
állnak magassági szélmérések, azok idıszakosak, expedíciós jellegőek és térbeli 
felbontásuk is elégtelen. Hosszabb idıszakok vizsgálatához tehát csak a felszíni 
megfigyelésekbıl lehet kiindulni, azokból kell alkalmasan megválasztott 
módszerrel a magassági szélviszonyokra következtetni. A második probléma a 
mérési pontok szabálytalan térbeli elhelyezkedésébıl fakad. A gyakorlatban is 
jól használható térképek készítéséhez ugyanis egy nagyfelbontású rácson kell 
ismernünk az adatokat, a mérési pontokból tehát mindenképpen a rács pontjaiba 
kell interpolálnunk az értékeket. Tekintve, hogy a felszínen a meteorológiai 
mérıállomások egymástól átlagosan 30-50 km-re helyezkednek el, a 
széltérképekhez igényelt rács pedig néhány kilométeres felbontású, az 
interpoláció megvalósítása egyáltalán nem triviális feladat, ha a felszíni 
viszonyokat is pontosan kívánjuk figyelembe venni. 
 A problémák egy lehetséges megoldását jelenti a numerikus elırejelzı 
modellek alkalmazása, amelyek egy háromdimenziós térbeli rácson oldják meg 
a légköri folyamatokat leíró hidro-termodinamikai egyenletrendszert.  
A modellek futtatásához szükséges kezdeti feltételeket (az ún. analízist) 
ugyancsak ezen a számítási rácson kell elıállítani a térben és idıben 
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szabálytalanul elhelyezkedı megfigyelések felhasználásával. Az analízis 
elıállítása során tehát a fent ismertetetthez nagyban hasonló problémát kell 
megoldani (Kertész, et al., 2005). Erre a feladatra napjainkra már számos, 
rendkívül összetett, operatívan is használt eljárást fejlesztettek ki. A módszerek 
tökéletesedésével az 1990-es években megkezdték a múltbeli idıjárás 
rekonstrukcióját, azaz a múltra vonatkozó analízisek elıállítását is. Az 
ECMWF2 2003-ra készítette el (az ERA-40 projekt során) az ún. újra-analizált 
mezıket (re-analíziseket), amelyek egy az egész Földet lefedı 3-dimenziós 
rácsra vonatkozóan tartalmazzák a legfontosabb meteorológiai változókat az 
1957 és 2002 közötti idıszakra. 
 A re-analízisek felbontása meglehetısen durva (100 km-nél nagyobb a 
rácstávolság), az adatbázis csupán a nagyléptékő áramlási rendszerek jellemzıit 
írja le, így abban a domborzati viszonyok által nagymértékben befolyásolt 
regionális skálájú áramlási folyamatok nem jelennek meg, azaz nagyfelbontású 
szélklimatológia elıállítására közvetlenül nem alkalmas. Az igényelt finom 
felbontású szélmezı elıállításához ezért az ERA-40 adatok ún. dinamikai 
leskálázását hajtottuk végre, amelynek során az OMSZ-ban a rövidtávú 
elırejelzésre használt ALADIN3 korlátos tartományú modellt futtattuk a re-
analízisek által biztosított kezdeti és peremfeltételekkel kisebb, ugyanakkor 
finomabb felbontású tartományon. A cikkben részletesen bemutatjuk a 
felhasznált adatbázist, az alkalmazott eljárásokat és azok tudományos hátterét, 
valamint ismertetjük a dinamikai leskálázással kapott eredményeket is. 

A numerikus idıjárás elırejelzés alapjai 

Az idıjárás alakításában a legfontosabb szerepet a légkörben fellépı hidro- és 
termodinamikai folyamatok játszák, így az idıjárás-elırejelzési modellek is 
fıként ezeket a folyamatokat és kölcsönhatásokat veszik figyelembe. A tömeg- 
és energia-megmaradási egyenletek, valamint a Newton-féle mozgásegyenletek 
az univerzális gáztörvénnyel kiegészítve alkotják azt a folytonos nemlineáris 
parciális differenciál-egyenletrendszert, melynek megoldására – analitikus 
megoldás hiányában – az 1910-es évektıl kezdve numerikus modelleket 
konstruálunk (Horányi, et al., 1998). A kezdeti- és határfeltételeket igénylı 
egyenletrendszert a numerikus megoldás során egy háromdimenziós térbeli rács 
rácspontjaiban értelmezzük, és az elırejelzés folyamán diszkrét integrálási 
lépésekben oldjuk meg. 
                                                           
2 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, azaz Európai Középtávú Elırejelzı 
Központ 
3 Aire Limitée, Adaptation dynamique, Développement InterNational, azaz korlátos tartományú 
modellezés dinamikai adaptációval nemzetközi együttmőködésben 
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A térbeli rács létrehozásának szükségessége szigorú értelemben csak a 
rácspont-modellekre igaz. (Az egyenletekben szereplı horizontális térbeli 
differenciál-operátorokat vagy véges különbségekkel közelítjük a rácspont-
modellekben, vagy megfelelıen megválasztott folytonos függvények analitikus 
deriválásán keresztül számoljuk a spektrális modellekben.) Fontos megjegyezni 
azonban, hogy a számítások jelentıs részét a spektrális modellek is a lerögzített 
rácson végzik: a spektrál-technika alkalmazása a differenciál-operátorok 
számítására és az azokkal végzett lineáris mőveletekre korlátozódik, minden 
egyéb számítás a rácspont-térben kerül alkalmazásra (Radnóti, 2003). 

Az integrálás megkezdéséhez szükséges kezdeti feltétel meghatározása 
(az adatasszimiláció) az elırejelzés elkészítésének egyik legkritikusabb lépése, 
hiszen minél pontosabban ismerjük a kiinduláskor a légkör állapotát leíró 
meteorológiai paraméterek – hımérséklet, légnyomás, szélsebesség, 
légnedvesség – eloszlását, annál megbízhatóbban tudjuk elırejelezni ezek 
változását. Az asszimiláció során tehát az elırejelzési tartományt lefedı 
háromdimenziós rács minden pontjában elıállítjuk az állapotváltozók kezdeti 
értékeit, amihez minden létezı meteorológiai információt felhasználunk: 
különbözı típusú megfigyelési adatokat, illetve – mivel a megfigyelési adatok 
száma még az új mérési technikák megjelenésével sem közelíti meg a modell 
állapotterének dimenzióját – korábbi idıpontból indított modell-elırejelzéseket 
(Bölöni, 2003). A megfigyelésekbıl és a modell-elırejelzésekbıl származó 
információk kombinálására több módszer is elterjedt: a legkisebb négyzetes 
lineáris statisztikai becslések családjába tartozó optimális interpoláció (ennek a 
módszernek hátránya, hogy a távérzékelésen alapuló megfigyelések 
figyelembevételére nem nyújt közvetlen lehetıséget), illetve a variációs 
technikák (3d-var, 4d-var), amikor egy a megfigyelések és a modell-állapot 
eltérésén alapuló ún. veszteségfüggvényt definiálunk és a feladatot ennek 
minimalizálásával oldjuk meg. 

A légkör véges függıleges kiterjedése miatt az elırejelzési feladat 
megoldásához nemcsak kezdeti feltételekre, hanem alsó és felsı 
peremfeltételekre is szükségünk van. A légkör alsó határán, azaz a földfelszínen 
a „tökéletes körüláramlás” feltételével élünk, míg a légkör tetején a nagy-
frekvenciájú hullámok csillapítása, illetve a felsı peremrıl való 
visszaverıdésük elkerülése érdekében a „szivacs-réteg” vagy a „sugárzó 
perem” közelítések használatosak (Práger, 1992). 

A modellekben alkalmazott vertikális koordináta-rendszer általában eltér 
a hagyományos Descartes-koordináta rendszertıl, mivel az egyenletek 
megoldásánál fontos szempont, hogy a modellezett légkör függıleges 
kiterjedése egyértelmően meghatározható legyen, illetve a domborzat 
figyelembevétele is elengedhetetlen az elırejelzés készítése során (egyrészt, 
mivel a domborzat egyenetlenségei a légkör vertikális kiterjedéséhez képest 
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nem hanyagolhatóak el, másrészt pedig a domborzat az alsó troposzférában 
komoly idıjárás alakító tényezı). Mindezekre a Descartes-i rendszer nem, vagy 
csak bonyolult formulák bevezetésével nyújt lehetıséget (Práger, 1992).  
A leggyakrabban használt vertikális koordináta-rendszerek a felszínkövetı-, a 
nyomási-, az izentróp-, a szigma- és a különbözı hibrid koordináta-rendszerek, 
amelyek több koordináta-rendszer elınyeit is egyesítik. 

Az egyenletekben megjelenı dinamikai tagokat (például a különbözı 
erıhatásokat) a megoldás során explicit módon tudjuk származtatni. 
Az integrálás folyamán olyan folyamatokat is figyelembe kell venni, amelyek 
túl bonyolultak, illetve amelyeknek karakterisztikus mérete kisebb a modell 
térbeli rácsának felbontásánál – ezeket ún. parametrizációs eljárások 
segítségével empirikus összefüggések felhasználásával írjuk le a numerikus 
modellekben. Tipikus példa parametrizáció alkalmazására a csapadékképzıdés 
mechanizmusa, a sugárzás, a konvekció vagy a turbulens folyamatok. 

Az integrálás számításigénye nagyban csökkenthetı, a horizontális 
felbontás pedig növelhetı, ha globális (az egész Földre vonatkozó) elırejelzés 
helyett egy kisebb tartományra készítünk elırejelzést (azaz korlátos tartományú 
modellt futtatunk). Ebben az esetben a tartomány oldalsó határain is szükségünk 
van peremfeltételekre, amelyeket a gyakorlatban globális vagy a tartományt 
magában foglaló korlátos tartományú modellek elırejelzései szolgáltatnak. 

Az ECMWF re-analízisek 

A re-analízis projektek keretében az ECMWF-nél az egész Földet lefedı 
háromdimenziós rácson elıállították a prognosztikai változókat a lehetı legtöbb 
mérési adat (felszíni megfigyelések, rádiószondás felszállások, radar- és 
mőholdas mérések adatai, repülıgépes mérések stb.), illetve megbízható 
elırejelzések felhasználásával a kor legmodernebb adatasszimilációs 
technikáinak segítségével. 

Az elsı, ERA-15 elnevezéső projekt 1993-ban vette kezdetét az Európai 
Unió támogatásával. Ennek során az 1979–1993 közötti 15 év analíziseit 
állították elı hatórás idıbeli felbontással. A re-analízisek elıállítása során a 
hagyományos megfigyeléseket optimális interpolációval, a mőholdas adatokat 
pedig 1-dimenziós variációs technikával asszimilálták az elırejelzésekhez.  
A modellt több mint 125 km-es felbontáson futtatták és 31 vertikális szinten 
történtek a számítások (Gibson, et al., 1997). 

A második (ERA-40) re-analízis projekt 2000-ben indult, melynek során 
az 1957–2002 idıszak több mint negyven évét fedték le re-analízisekkel 
ugyancsak hatórás idıbeli felbontásban. 1996-ban az ECMWF elırejelzési 
gyakorlatában az addig használt asszimilációs eljárást (az optimális 
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interpolációt) a háromdimenziós variációs technika váltotta fel, s ennek egy 
továbbfejlesztett változata, a 3D-FGAT4 vált a re-analízisek elıállítása során 
alkalmazott módszerré. Az analíziseket a korábbi re-analízisekhez képest kissé 
jobb felbontáson és még több (60) vertikális szinten készítették el (Kållberg, et 
al., 2004). Az ERA projektek során elıállított eredményeket több számítógépen 
is tárolják, többek között az ECMWF MARS5 adatbázisában, ahonnan kutatási 
célokra a partnerek és a társult tagok számára szabadon letölthetık. A re-
analízisek nagy jelentıséggel bírnak nemcsak az éghajlati, hanem egyéb 
modellezési kutatások területén is. Sok központ alkalmazza az adatokat 
modellfuttatásaik kezdeti- és peremfeltételeként, illetve mivel az egész Földet 
lefedı háromdimenziós rácson állnak rendelkezésre, összehasonlításuk a modell 
eredményekkel jóval egyszerőbb, mint a szabálytalan térbeli és idıbeli 
eloszlású megfigyeléseké, ezért gyakran használják ıket verifikációra is. 

Az ALADIN modell 

Az ALADIN projekt az OMSZ egyik legfontosabb nemzetközi együttmőködése 
a korlátos tartományú numerikus modellezés területén (Horányi, et al., 1996). 
A projektet a Météo-France kezdeményezte 1990 végén és napjainkra 15 
nemzeti meteorológiai szolgálat tagja az együttmőködésnek. Az OMSz a 
kezdetektıl részt vesz az ALADIN projektben, amelynek legfontosabb célja 
egy korszerő korlátos tartományú numerikus elırejelzı modell megalkotása és 
közös fejlesztése. Az ALADIN korlátos tartományú modellt az OMSz-ban 1997 
óta futtatjuk operatívan naponta kétszer rövidtávú (48 órás) elırejelzések 
készítésére. 

Az ALADIN modellben a horizontális differenciál-operátorok 
reprezentációja spektrális technikával történik, teljes harmonikus függvények 
illesztésével (Horányi, et al., 1996). Az oldalsó peremfeltételek csatolása során 
a modell a Davies-sémát (Davies, 1976) alkalmazza, amely egy néhány 
rácspontból álló ún. relaxációs zóna bevezetésével szőri ki a tartomány 
peremérıl visszaverıdı hamis hullámokat úgy, hogy eközben érintetlenül 
hagyja a tartományon kívülrıl származó értékes információt. Az ALADIN 
modell vertikális irányban hibrid koordináta-rendszert (Simmons and Burridge, 
1981) használ, amely a légkör alján pontosan követi a felszínt, míg a légkör 
tetején a nyomási felületekkel esik egybe, könnyen kezelhetı formulát 
szolgáltatva a felsı peremfeltételre a légnyomás nullává válásával. 
                                                           
4 3D First Guess at Appropriate Time: a 3D-VAR technikától abban különbözik, hogy a 
megfigyelések hozzájárulásai a veszteségfüggvényhez nem az aktuális analízis, hanem az egyes 
megfigyelések idıpontjára vonatkoznak. 
5 Meteorological Archival and Retrieval System 
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A dinamikai leskálázás 

Az 1992 és 2001 közötti idıszakra az 5 km-es felbontású magyarországi 
szélklimatológia elıállítása az ERA-40 adatok felhasználásával történt. A finom 
felbontású szélmezı eléréséhez a re-analízisek dinamikai leskálázását hajtottuk 
végre, amelynek során az ALADIN modellt futattuk a re-analízisek által 
biztosított kezdeti- és peremfeltételekkel több egymásba ágyazott, kisebb, 
ugyanakkor finomabb felbontású tartományon. A dinamikus leskálázást a 
következı lépésekben valósítottuk meg (1. ábra): 

1. A legelsı lépés természetesen a szükséges ERA-40 adatok letöltése volt az 
ECMWF MARS adatbázisából. 

2. A következı lépésben a globális adatokat egy 45 km-es horizontális 
felbontású európai tartományra interpoláltuk. Emellett vertikális 
interpolációra is sor került, mivel az ALADIN modell és a re-analízisek 
függıleges szintjei nem estek egybe. 

3. Az elsı leskálázási lépésben az ALADIN modellt 45 km-es felbontáson 
futtattuk, kezdeti és határfeltételként felhasználva az elızı pontban 
elıállított információkat. 

4. A második leskálázási lépésben az ALADIN modellt egy kisebb, Európa 
középsı részét lefedı tartományon futtattuk 15 km-es felbontáson, 
határfeltételként az elızı lépésben elıállított elırejelzéseket használva. 

5. Az utolsó lépésben a 15 km-es futtatás eredményeire egy speciális 
dinamikai adaptációs (ún. DADA) utófeldolgozást alkalmaztunk egy még 
kisebb, csupán Magyarországot lefedı tartomány felett. Ennek 
eredményeként elkészült az 5 km-es felbontású szélmezı a 10, 25, 50, 75, 
100, 125 és 150 méteres magassági szinteken hatórás idıbeli felbontásban 
az 1992 és 2001 közötti idıszakra vonatkozóan. 
Az egyes leskálázási lépésekben végrehajtott modell-integrálások 

hosszának és a peremfeltételek csatolási mechanizmusának megválasztásánál 
számításba kellett venni, hogy az elkészült adatbázist kettıs céllal állítottuk elı: 
a már említett finom felbontású szélklimatológiai vizsgálatok mellett a 
késıbbiekben magyarországi csapadékklíma becslésére is ugyanezt az 
adatbázist kívánjuk felhasználni. Az integrálás a 45 km-es horizontális 
felbontáson a tízéves idıszak minden napjára a 00 UTC-s idıpontból indult és 
36 órára terjedt ki. Az integrálás elején a numerikus elırejelzı modellekben ún. 
felpörgési jelenség lép fel, amely során a modell-fizika igazodik a tényleges 
idıjárási helyzethez. Ez a szél esetében csupán egy néhány órás idıszak, a 
csapadék esetében azonban a megfelelı állapot eléréséhez több idı (akár 12 óra 
is) szükséges, ezért az integrálás elsı 12 órájára vonatkozó információt minden 
alkalommal elvetettük és csak a 12 órától 36 óráig tartó részét használtuk fel a 
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következı (finomabb) skálán történı elırejelzéshez (2. ábra). A 15 km-es 
horizontális felbontású tartományon végzett modellfuttatásokat ugyanilyen 
módon hajtottuk végre, az 5 km-en alkalmazott speciális dinamikai adaptáció 
esetében azonban az integrálások hatóránként történtek és mindössze harminc 
percig tartottak. 

 

1.ábra. A dinamikai leskálázás lépései. Az ábrákon az egyre finomodó felbontású modell-
tartományok láthatók. 

Az utolsó lépésben alkalmazott DADA az ALADIN modell speciális 
konfigurációja. Alkalmazása során elıször a durvább (15 km-es) felbontású 
meteorológiai elırejelzési mezıt egy finomabb (5 km-es) felbontású rácsra 
interpoláljuk, majd egy rövid modell-integrálást hajtunk végre, melynek végén 
elıáll a finomabb felbontású domborzathoz igazított pontosabb szélmezı. Az 
integrálás során kizárólag azokat a folyamatokat vesszük figyelembe, amelyek a 
felszínközeli szél alakításában közvetlen szerepet játszanak, ezért a légkör felsı 
tartományában a modellszintek számát lecsökkentjük, illetve a diabatikus 
folyamatok nagy részét is figyelmen kívül hagyjuk. A szélmezı finomabb 
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felbontású domborzathoz történı adaptálódásához 15-30 perc elegendı (Žagar 
and Rakovec, 1999), így a megvalósítás során harmincperces modell-integrálás 
alkalmazásával érjük el a kívánt célt. A 3. ábrán egy dinamikai adaptációval (5 
km-es felbontáson) illetve anélkül (15 km-es felbontáson) készített 10-méteres 
ALADIN szélelırejelzésre látunk példát – az ábrákon mind a domborzat 
felbontásbeli különbsége, mind a szélmezık közötti eltérés megfigyelhetı. 

 

2. ábra. Az egymásba ágyazott 45 és 15 km-es ALADIN futtatások gyakorlati megvalósítása. 

   

3. ábra. Példa egy 10-méteres szélelırejelzésre speciális dinamikai adaptáció alkalmazása 
nélkül, 15 km-es felbontáson (fent), illetve speciális dinamikai adaptáció alkalmazásával 5 km-

es horizontális felbontáson (lent). 
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Eredmények 

A hatóránként elıálló szélmezıkbıl a különbözı magassági szinteken átlagszél-
térképeket készítettünk (4. ábra) a tízéves idıszak egészére vonatkozóan.  
A kapott eredmények szerint a magasabb szinteken a legnagyobb átlagos 
szélsebesség a Dunántúl északi (hegyvidéki) területein fordul elı. Az átlagos 
értékek már 75 méteres magasságban is meghaladják a kritikus 5 m/s-ot  
(a szakirodalom szerint ez az az évi átlagos szélsebesség, amelynél már 
érdemes az adott helyen szélerımő-beruházást kezdeményezni). A szélsebesség 
területi eloszlása jó egyezést mutat a Szolgálatnál más (például statisztikai) 
módszerrel készített széltérképekkel. 

 

 

4. ábra. A dinamikai leskálázással számított átlagos szélsebesség különbözı magasságokban az 

1992–2001 idıszakra vonatkozóan. 

 A széltérképek minısége természetesen csak akkor ítélhetı meg korrekt 
módon, ha mérésekkel is össze tudjuk vetni ıket. A vizsgált idıszakra az OMSz 
által mőködtetett 19 SYNOP mérıállomás 10 m-es széladataival vetettük össze 
az eredményeket. Az 5. ábra a megfigyelések és a dinamikai leskálázással 
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kapott átlagszelek különbségét mutatja be. Látható, hogy a dinamikai 
leskálázással többnyire kissé felülbecsültük a szélsebességet. Az átlagszél 
mellett megvizsgáltuk a mérési pontokban a szélirány szerinti eloszlást is. A 
legtöbb helyen a megfigyelt és a szimulált szélirányeloszlás jó egyezést 
mutatott, de különbségek természetesen itt is adódtak. A 6. ábrán három 
reprezentatív mérési pontra mutatjuk be a szimulált és a valódi szélirány 
eloszlást. 

 

5. ábra. A dinamikai leskálázással számított, illetve a meteorológiai mérésekbıl származtatott 
10 m-es átlagszél különbsége az 1992–2001 idıszakra vonatkozóan. 

 A 10 m-es mérésekkel való összehasonlításból adódó különbség több 
forrásból is eredhet. Míg a megfigyelések esetében az átlag kiszámítása órás 
szélmérések alapján történt, addig a dinamikai leskálázással csak hat óránként 
álltak rendelkezésre a széladatok. További problémát jelent, hogy az 5 km-es 
modellfelbontással eleve nem lehet pontosan visszaadni azokat a helyi 
sajátosságokat, amelyek a felszíni szélviszonyokat jellemzik: az alkalmazott 
módszer a szélmezı egy 5x5 km-es rácsdobozra vonatkozó átlagos jellemzıit 
tudja csak visszaadni, pontszerő jellemzésre ezért nem alkalmas. 
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6.ábra. A dinamikai leskálázással számított (alsó sor), illetve a meteorológiai mérésekbıl 
származtatott (felsı sor) 10 m-es szél átlagos irány szerinti eloszlása három mérési helyen az 

1992–2001 idıszakra vonatkozóan. 
 

 Meg kell említenünk azonban azt is, hogy a 10 m-es szél beválási 
jellemzıibıl nem lehet egyértelmően következtetni a magassági szél 
jellemzıire. Az ALADIN modell esetében (és más modelleknél is) általános 
tapasztalat, hogy a felszíntıl távolodva a szélelırejelzés jobb beválású (ezt 
rádiószondás mérések támasztják alá), a kisléptékő felszíni struktúrák ugyanis 
egyre kevésbé éreztetik a hatásukat. A fenti kérdések tisztázására 
mindenképpen hosszabb idıszakra kiterjedı magassági szélmérésekre lett volna 
szükség, ilyenek azonban egyelıre nem álltak rendelkezésünkre. 

Összefoglalás 

Az ECMWF ERA-40 re-analízis adatok ALADIN modellel történı dinamikai 
leskálázásával az 1992-2001 közötti 10 éves idıszakra 5 km-es felbontású 
magassági széltérképeket állítottunk elı. A kapott átlagos szélmezık jó területi 
egyezést mutattak más módszerekkel kapott széltérképekkel. Az eredmények 
kiértékelése a 10 m-es szélmérésekre vonatkozóan történt meg, ahol is a 
szélirány szerinti eloszlásnál jó egyezést, a szélsebesség esetén pedig 

Debrecen Sopron Szeged 
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felülbecslést tapasztaltunk. A magassági szintekre vonatkozóan nem állt 
rendelkezésünkre megfelelı mérési adatsor az összehasonlításhoz. 
 A dinamikai leskálázás révén elértük, hogy a felszínközeli szélmezık az 
alkalmazott ALADIN modellváltozatok részletesebb felszíni jellemzıi (például 
a domborzat) révén megbízhatóan tükrözzék a valós áramlási viszonyokat, s így 
olyan pontokban és magasságokban is szélmezıt tudtunk elıállítani, ahol 
máskülönben nem rendelkezünk mérési információkkal. Ki kell azonban 
hangsúlyoznunk, hogy a dinamikai leskálázás sohasem lehet teljesen pontos, 
hiszen valójában egy – a légköri törvényszerőségek felhasználásával készített és 
jelenlegi ismereteink szerint a lehetı legjobb – szimulációról van szó. 
 Mindazonáltal úgy véljük, hogy az elıállított 5 km-es felbontású 
szélklimatológia a magasabb rétegekben jól tükrözi az átlagos áramlási 
viszonyokat és jobb eredményeket szolgáltat, mint a felszíni mérések alapján 
származtatott térképek. 
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Összefoglalás – A szélenergia hasznosításának területén bekövetkezett változások szükségessé 
tették Magyarország szélenergia potenciáljának újbóli meghatározását. A dinamikai módszerrel 
készített széltérképek alapján becsült teljes szélenergia potenciál meglepıen nagy.  
A hasznosítható szélenergia potenciál számításához nagyszámú modern és gazdaságosan 
méretezett szélerımő paramétereit kerültek felhasználásra. A cikk végül kísérletet tesz a 
szélerımővek jövıbeni részesedésének meghatározására a villamosenergia termelésben. 

Bevezetés 

Magyarország szélenergia potenciáljának (Hunyár, 2004) újbóli megvizsgálását 
a következı tények tették szükségessé. 
 A szélerımővek tengelymagassága (H) az elmúlt években is 
folyamatosan növekedett, és mára a korszerőnek és gazdaságosnak mondható 
erımővek magassága meghaladja a 100m-t (1. ábra). 
 Idıközben elkészültek az OMSZ új széltérképei 10, 25, 50, 75, 100, 125 
és 150 méteres magasságokra, statisztikai és dinamikus modellek alapján. 
Korábbi publikációkban több hazai szerzı mélyen alábecsülte az ország 
szélenergia potenciálját, és sajnos ezek az eredmények mélyen belevésıdtek a 
köztudatba. Ezért szeretnénk elsısorban a döntéshozók figyelmét felhívni arra, 
hogy Magyarország igenis jelentıs szélenergia potenciállal rendelkezik, 
amelyet súlyos hiba figyelmen kívül hagyni. 
 Az olajárak jelenlegi (és jövıbeni) magas szintje indokolttá teszi az 
energiaforrásokhoz kapcsolódó stratégiák átértékelését. A szélenergia potenciál 
bonyolult fogalom, amelynek többféle definíciója is lehetséges, és ennek 
megfelelıen többféle számérték adható meg rá. Leggyakrabban a teljes, vagy 
totális potenciált értik alatta, amely egy év alatt – minden korlátozás nélkül 
rendelkezésre álló összes szélenergiát jelenti, rendszerint több év átlagából 
számítva. A valóban hasznosítható szélenergia potenciál számításakor többféle 
korlátozó tényezıt is figyelembe kell venni.  
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A korlátozó tényezık általában öt osztályba sorolhatók:  
- jogi, intézményi, engedélyezési, 
- környezetvédelmi elıírások, 
- gazdaságpolitikai, 
- technikai, 
- gazdaságossági. 

 A jogi, intézményi korlátozás elsısorban abban nyilvánulhat meg, hogy 
a helyi hatóságoknak kell az engedélyt kiadniuk az építmény felállításához.  
 A környezetvédelmi elıírások a természet, az élıvilág és az emberek 
védelmét hivatottak biztosítani. A technikai korlátok részben biztonsági és 
védelmi követelményekben nyilvánulnak meg, részben pedig a szélerımővek 
mőködésébıl adódnak. A gazdaságossági mutatók elsısorban az átlagos 
szélsebességtıl függenek, és a versenyképes fajlagos energiaárakkal 
jellemezhetık.  
 A fentiek alapján ezek szerint lehet definiálni „technikailag” 
rendelkezésre álló ”kereskedelmileg elérhetı” stb. szélenergia potenciálokat 
(Boyle,G., 1996). Ezeknél az adatoknál illik pontosan körül-határolni, hogy 
milyen korlátozó tényezık figyelembe-vételével nyerték azokat. 
 

 

1.ábra. A szélerımővek névleges teljesítményének és magasságának növekedése. 
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A teljes szélenergia potenciál 

A legegyszerőbb számítási módszer az, amely az ország területe felett egy év 
alatt átáramló – meghatározott vastagságú – légréteg kinetikus energiáját veszi 
figyelembe. Ezt a módszert követték a szerzık pl. a (Bohoczky F., 2003),  
(Bencze J., 2005) és (Tar K., 2005) publikációiban, amelyet néhány esetben 
csak a közölt végeredménybıl lehetett visszakövetkeztetni. Összefoglalnánk az 
általuk használt paramétereket: 

- az ország területe: 0,93 ⋅ 105 km2, 
- a figyelembe vett légréteg vastagsága: 50 m, 
- a levegı sőrősége: 1,23 kg/m3, 
- az átlagos szélsebesség: 3m/s. 

Az ország területét egyenértékő téglalappá alakítva, nem közömbös a 
végeredmény szempontjából, hogy annak mekkora a szélre merıleges és a 
széllel párhuzamos oldala. (Észak-nyugati széláramlást feltételezve mi a 
méreteket 280 km x 330 km-re vettük fel.) A fenti adatokkal a teljes éves 
energia és az éves átlagos teljesítmény (2. ábra): 

 
E0=7,33PJ/év  és  P0=232MW. 

 

 
 

2.ábra. A korábbi szerzık által feltételezett adatok a levegı kinetikus energiájának 
számításához. 

A következıkben számba vesszük, hogy a fenti paraméterekkel milyen 
súlyosabb hibákat követtek el a szerzık. A feltételezett vátl = 3 m/s éves átlagos 
sebesség Magyarországon kb. h=10 m-es magasságban érvényes. α = 0,25-ös 
Hellmann kitevı figyelembe vételével pl. h = 100 m-es magasságban uralkodó 
éves átlagos szélsebesség kb. vátl ≈ 5,3 m/s.  

A szélturbinákkal a levegı kinetikus energiáját minimum h=H+R 
magasságig ki tudjuk használni, de a valóságban a még magasabban levı 
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légrétegek is kölcsönhatásba lépnek egy nagyobb kiterjedéső szélpark 
erımőveivel. Így H=100 m tengelymagasság és R=50 m lapátkerék sugár 
esetén legalább h=200 m-rel kell számolni. 

Az éves kinetikus energiát és az éves átlagos teljesítményt nem az éves 
átlagos szélsebességgel kell számolni. Az utóbbi pl. a p(v) Weibull eloszlás 
segítségével határozható meg: 

.
0

dv)v(p)v(Pátl  éves 0P ∫
∞

=    (1) 

 
Ez az integrál általános esetben analitikusan nem számítható ki (néhány 

diszkrét esetben azonban létezik a primitív függvény, lásd „A” függeléket).  
A 3. ábrán a számítás végeredményét közöljük, ahol: 

,
P

P

0

átl éves 0=ε       (2) 

 
vagyis az éves átlagos teljesítményt az átlagos szélsebességgel számított 
teljesítményre viszonyítottuk. Láthatóan pl. a k=1,8~2 Weibull alaktényezı 
esetén az átlagos szélsebességgel számított teljesítmény csupán a felét adja a 
valóságos átlagos teljesítménynek. 

3.ábra. A (2) szerinti teljesítmény viszony a Weibull alaktényezı függvényében. 

A fenti korrekciókat végrehajtva a következı teljes szélenergia potenciál 
adódik Magyarország területére: 

E0=323,4 PJ/év=89,8 TWh/év, 
P0 éves átl=10,25GW=10250MW. 

Ez a potenciál a korábban publikált adatoknak (Bohoczky F., 2003, és Tar 
K.,2005) számításainak kb. 40-szerese. 
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A másik lehetséges módszer a Napról a Földre érkezı sugárzási 
energiából indul ki (Tar K., 2005; Vajda, Gy., 1999; M. R. Gustavson, 2004]). 
Gustavson (2004) szerint a légkör teljes kinetikus energiájának 35%-a 
disszcipálódik a légkör alsó, 1 km-es rétegében, ami kb 1,26 PW. Ha ebbıl a 
több oldalról alátámasztott adatból indulunk ki, akkor meg kell vizsgálni a 
légkör mozgási energiájának magasság szerinti eloszlását ebben a 
tartományban. Ha eltekintünk a hımérséklet magasság miatti változtatásától, 
akkor a sőrőség közel exponenciálisan csökken a magassággal, ami 
viszonylagos egységekben: 

 

.e' Ch

0

−=
ρ
ρ=ρ     (3) 

 
A szél sebessége ugyancsak közelítıleg exponenciálisan közelíti meg a vg 
geosztrofikus szélsebességet a magasság növekedésével: 
 

.e1
v

v
v h

g

' γ−==     (4) 

 
(C és γ a levegı paramétereibıl számítható állandók.) 
A viszonylagos egységekben számítható kinetikus energia: 
 

2''' )v(E ρ=      (5) 
 

aszimmetrikus harang alakú görbe a magasság függvényében, amelynek 
maximuma 1~2 km körül található (Vajda Gy., 1999) szerint. A 4. ábrán 
csupán minıségileg helyes ábrát vázoltunk. Ha 1 km-ig lineáris növekedést 
tételezünk fel közelítıleg a kinetikus energiában, akkor 200 m-ig a jelzett  
1,26 PW teljesítménynek az 1/25-öd része adódik. Figyelembe véve 
Magyarország területének és a Föld teljes felületének arányát az országunkra 
jutó éves átlagos teljesítmény: 
 

P0 éves átl=6,24 GW 
 

ami ugyan csak kb 60%-a az elızı módszerrel kapott 10 GW-os eredménynek – 
de figyelembe véve az utóbbi becslés bizonytalanságait – az egyezés 
elfogadható. 
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4.ábra. A sőrőség, a szélsebesség és a kinetikus energia változása a magassággal. 

Szélerımő építésére fel nem használható területek 

A következıkben a nagyteljesítményő szélerımővek építése szempontjából 
nagy biztonsággal kizárható magyarországi területeket soroljuk fel: 
A magyarországi települések belterületei. 

- A nagyobb tavaink vízfelületei és ezek közvetlen környezete. 
- Nagyobb folyóink együttes magyarországi hossza: 1967 km. Ezeket egy 

500m átlagos szélességő tiltott sávval vesszük figyelembe. 
- A védett területek (nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, 

természetvédelmi területek, helyi jelentıségő területek). 
- A mezıgazdasági mővelés alatt álló szántóföldek nem zárhatók ki mivel 

a szélerımővek kis alapterületük miatt csupán a terület néhány %-át 
foglalják el. Kizárhatók viszont a gyümölcsösök és a szılıs kertek. 

- Erdık (lomblevelő, tőlevelő). 
- A vasútvonalak építési hossza: 7897 km. A vonal menti 500 m széles 

tiltott sávval számoltunk. 
- Az országos közúthálózat területei. A másodrendő fıutak esetében 200 

m, a többi esetben 500 m széles tiltott sávval számoltunk. 
- A nagyfeszültségő és középfeszültségő villamos vezetékek tiltott 

területeit  
500 m, illetve 200 m széles sávval számoltuk. 

- A 400 m tengerszint feletti magasságú meredek lejtéső területek. 
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Az eredményeket statisztikai évkönyvek (Magyar statisztikai évkönyv 2001; 
Területi Statisztikai évkönyv 2001 Villamos energia statisztikai évkönyv 2000) 
adatai alapján számoltuk ki és foglaltuk össze az 1. táblázatban. 

 
Megnevezés Tiltott terület [km2] 

Települések belterülete 
Vízfelületek 
Védett területek 
Kertek, szılık, gyümölcsösök 
Erdık 
Vasútvonalak 
Közutak 
Nagy- és középfesz.-ő vill. távvezetékek 
400m feletti erıs lejtéső terepek 

6 650 
1 753 
8 573 
2 880 
17 468 
3 949 
2 205 
15 419 
1 860 

Összesen 60 758 km2 
Az ország területének 65,3% 

1.Táblázat. Szélerımő telepítésre nem használható területek. 

 A fent említett tételek között vannak kisebb-nagyobb átfedések (pl. a 
védett területek és az erdık között). Ezeket nagyjából kiegyenlíthetik a 
figyelembe nem vett repülıterek és környezetük, a katonai területek, a 
telekommunikációs okok miatt tiltott területek és a magányos 
épületektıl/épületcsoportoktól való minimális távolságok (hétszeres rotor 
átmérı vagy 300m) betartása. 

Széltérkép 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az ERA-40 adatainak dinamikus 
leskálázásával képezte le a magyarországi szélklímát az 1992 és 2001 közötti 
idıszakra. Az eredmény a légkör alsó 150m-es rétegére vonatkozik, 5kmx5km-
es felbontású mezıkre (lsd Szépszó és mtsai. cikke). A továbbiakban a részletes 
számításokat példaképpen a 75 m-es magasságra mutatjuk be az 5. ábrán a 
felhasznált  széltérképet  
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5. ábra. Magyarország széltérképe h=75m-es magasságban. 

Az elmondott méretek miatt az országos léptékő széltérképek kisebb 
tájegységekre vonatkozó pontossága korlátozott, kisebb területekre vonatkozó 
széltérkép elkészítéséhez helyi mérésekre és más modellre lenne szükség.  
Az ország szélenergia potenciáljának becslésére azonban kiválóan alkalmas. 
A széltérkép alapján egybegyőjthetık az egyes „szélsebesség osztályokba” 
sorolható területek. A h=75m-es magasságra vonatkozó adatok a 2. táblázatban 
láthatók. 

 
Szélsebesség 
osztály 

Terület Hasznosítható terület 

H=75
m 

[km2] [%] [km2] [%] 

3-3,5 
3,5-4 
4-4,5 
4,5-5 
5-5,5 
5,5-6 
6-6,5 
6,5-7 

83 
1953 
6296 
21576 
45198 
14415 
3404 
279 

0,09 
2,10 
6,77 
23,2 
48,6 
15,5 
3,66 
0,30 

29 
678 
2185 
7487 
15684 
5002 
1181 
97 

0,03 
0,73 
2,35 
8,05 
16,86 
5,38 
1,27 
0,01 

Összes
en 

93000km2 100% 32271km2 34,7% 

2. Táblázat. Az egyes szélsebesség osztályok hasznosítható területei. 
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Itt éltünk azzal a viszonylag durva közelítéssel, hogy a tiltások (65,3%) egyenlı 
arányban érintik valamennyi szélsebesség osztály területét. 

Gazdaságossági okokból kizárjuk a további vizsgálatokból azokat a 
hasznosítható területeket, amelyeken az éves átlagos szélsebesség nem éri el az 
5m/s-os értéket (ez 10379 km2). 

A technikai és gazdaságossági korlátok figyelembevétele 

A továbbiakban a technikai és gazdaságossági korlátok komplex 
figyelembevétele céljából példaképpen a H=75 m tengelymagasságú és D=75 m 
átmérıjő szélturbinákkal elérhetı teljesítményeket/energiákat határozzuk meg. 

A turbinák névleges teljesítményei: 

3
npTn Av

2
CP

ρ=     (6) 

 
alapján számíthatók (ahol a Cp teljesítménytényezı a 6. ábra szerint a turbina 
szögsebességének és a szélsebességének az arányától függ, maximális értéke: 
Cpmax≈0,45, ρ=1,23kg/m3, A=4418m2). A hálózatba leadott teljesítmény 
számításakor figyelembe kell venni a megvalósított kapcsolástól függıen az 
áttétel, a generátor, a frekvenciaváltó és a transzformátor veszteségeit egy eredı 
(ηe≈0,9) hatásfokkal: 

 
PHn=ηePTn.     (7) 

 

 

6. ábra. A Cp teljesítménytényezı változása a λ gyorsjárási tényezı függvényében állandó 
lapátszög esetén. 

A turbinák méreteinek növekedésével jelentıs különbség adódik az alsó 
és a felsı helyzetben levı lapátokkal érintkezı szél sebességei között. Ezért 
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célszerő megvizsgálni, hogy mennyire jó közelítés a tényleges eloszlás 
figyelembevétele helyett a tengelymagasságban mérhetı szélsebességgel 
számolni. A kétféle módon számított teljesítmény hányadosa (σ) a B2.ábrán  
(a függelékben) látható a Hellmann kitevı (α) függvényében. A mindössze  
–1% és +2% körüli eltérés feleslegessé teszi a bonyolultabb számítást 
Szokásos esetben két aktív szabályozási tartomány van (7. ábra): 

vi≤v≤vn esetén maximális energia kinyerésre, és 
vn≤v≤vmax esetén PT=PTn=áll.-ra való szabályozás. 
 
Vagyis a vn névleges szélsebesség felett a szélben meglévı 

teljesítménynek (energiának) csupán egy tört részét tudjuk kinyerni. 
Az éves átlagos leadott teljesítmény (1)-hez hasonlóan: 

∫=
max

i

v

v
Tátl éves T dv)v(p)v(PP     (8) 

képlet alapján számítható. Az integrálás a 7. ábra szerint kis közelítéssel 
analitikusan is elvégezhetı: 

n,Hpátl éves Hn,Tpátl éves T PKP    és   ,PKP == ,  (9) 

 
ahol az éves idıbeni kihasználást reprezentáló „kapacitás” tényezı: 
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7. ábra. A turbina leadott teljesítménye a szokásos szabályozási tartományokban. 

szélbıl kinyerhetı 
teljesítmény 
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 Számításainkban a hazai viszonyokra illesztett Weibull eloszlással 
számolunk. Magyarországon a Weibull eloszlás k „alaktényezıje” viszonylag 
alacsony más vidékek alaktényezıihez viszonyítva. A Bartholy-Radics (2000) 
szerzıpáros által 13 helyszínen, 10m magasságban megállapított „k” értékek 
aritmetikai átlaga ka=1,44 amelyet esetünkben még át kell számítani a 75m-es 
tengelymagasságra. Az átszámítást legtöbb esetben Justus empirikus 
összefüggése alapján végzik el. Ez az összefüggés azonban monoton 
növekedést tételez fel „k”-ra a magasság függvényében, amelynek 
ellentmondanak a mini SODAR-ral végzett mérések (Stefan Emeis, 2001). Ezek 
ugyanis 50~80m magasságban maximumot regisztráltak egy-egy adott 
helyszínen. Cikkünk további részében Wieringa által javasolt összefüggést 
alkalmazzuk, amely illeszthetı az említett mérési eredményekhez: 

.e)hh(ck)h(k am

a

hh

hh

aa
−

−
−

−+=    (11) 
 
(Itt hm=80m-es maximum magassággal és c=0,022-es állandóval számoltunk.) 
A kétféle k(h) függvényt, - átlagos magyarországi viszonyokra vonatkozóan – a 
8. ábrán hasonlítottuk össze. 
 

8.ábra. A Weibull eloszlás k alaktényezıjének változása a magasság függvényében JUSTUS és 
WIERINGA szerint. 

A gamma függvény segítségével igazolható, hogy az 1,5≤k≤3 
tartományban nagyon jó közelítéssel érvényes a Weibull eloszlás c 
skálatényezıje és az éves átlagsebesség közötti alábbi összefüggés: 

12,1

)75(c
)75(vátl = .    (12) 
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Visszatérve a (10)-ben definiált Kp kapacitás tényezıre, a (6) szerint úgy 
is felfogható, mint az éves átlagos teljesítmény és a gép névleges (beépített) 
teljesítményének hányadosa. Ez utóbbit a tulajdonos igyekszik minél jobban 
kihasználni. Az elérhetı Kp érték méretezés kérdése, amely elsısorban a 
névleges szélsebesség megválasztásától függ (a 9. ábrán a vn/c 
viszonyszámtól). Pl. k=2 és vmax =2vn esetén akár Kp=0,6 is elérhetı volna. 

A másik cél, amit a tulajdonos/üzemeltetı el szeretne érni, az a 
legnagyobb elérhetı energia kinyerés, azaz a levegıben meglévı 
energia/teljesítmény minél nagyobb mérvő hasznosítása, tehát az 

,
P

P

átl éves 0

átl éves T
elm =η      (13) 

hatásfok maximalizálása (lásd 9.ábrát). A gazdaságossági optimum – „k”-tól 
függıen – valahol a két görbe maximum helyei között van (pl. 1,5≤vn/c ≤2). 
Nem követünk el jelentıs hibát, ha „k”-tól függıen  a gazdaságosság alapján 
elérhetı kapacitás tényezıt Kp≈0,2~0,25-re becsüljük. 

A továbbiakban az egyszerőség érdekében úgy számolunk, mintha az 
egy szélsebesség osztályba tartozó nem tiltott területek egy-egynégyszög alakú 
szélparkot alkotnának, amelyekben az egyes szélerımővek egy megfelelı 
sőrőségő négyzetrács metszéspontjaiban helyezkednének el. A szél sebessége 
lecsökken és erıteljesen szabálytalanná válik miután áthalad a szélturbina 
kerekén (turbulencia, örvénylés). A sebesség csökkenése, az örvénylés és a 
turbulencia a kinyerhetı energia szempontjából veszteséget jelent. Ez arra 
ösztönözne, hogy a szélturbinákat minél távolabb helyezzük el egymástól, 
elsısorban az uralkodó szélirányban. A terület ára, ill. bérleti díja és a villamos 
hálózathoz való csatlakozás költsége viszont a minél szorosabb elhelyezésre 
sarkall. 

Kismérető szélparkok esetén (néhányszor tíz egység) elérhetı hatásfok 
ηPark≈0,9~0,95, ha az uralkodó szélirányban (5~10)D, az erre merıleges 
irányban pedig (4~5)D rotor átmérınek megfelelı távolságot hagynak az 
egységek között. A szélenergia potenciál számításakor azonban irreálisan nagy 
mérető szélparkokat kell elképzelni, amely esetben a vízszintes irányú 
energiapótlás mellett a függıleges irányú szélenergia pótlás válik dominánssá. 
Amennyiben megtartjuk a 10Dx5D négyzetrács méreteket, úgy a park óriási 
méretei miatt az elıbbi hatásfok jelentısen romlik. A további számítások során 
minden szélsebesség osztályra a hatásfokot átlagosan minden egységre 
ηPark≈0,4-re becsüljük. Egy szélerımő ekkor 50D2≈0,28km2 területet igényel.  

Egy szélerımő által szolgáltatott éves energia átlagosan (függetlenül a 

parkbeli helyétıl): ].
év

kWh
[8760 PKE ParkeTnpH ηη=    (14) 
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9.ábra. A Kp kapacitás tényezı és a levegıben meglévı éves átlagos teljesítmény hasznosítására 
jellemzı ηelm változása vn/c-tıl függıen. 

Az egyes szélsebesség osztályokhoz tartozó hasznosítható területek 
nagysága, az ezeken elhelyezhetı szélerımővek száma és az adott területrıl 
nyerhetı éves villamos energiák mértéke a III. táblázat három utolsó 
oszlopában találhatók. A táblázat alsó összegzı sora szerint Magyarország 
hasznosítható szélenergia potenciálja az elızıekben vázolt korlátozó tényezık 
figyelembevételével, H=75 m tengelymagasságú és D=75 m átmérıjő 
szélturbinák esetén: 

ΣE=56,85 TWh/év=204,7 PJ/év 
 

(Péves átl=6489MW).      (15) 
 
Ez az eredmény elfogadható összhangban van a levegı kinetikus 

energiája alapján számított Eo=89,8TWh/év teljes szélenergia potenciállal. Az 
ország területének csupán kb. 23%-os felhasználása (21964 km2) alapján ugyan  
nagyobb különbséget várnánk a két potenciál között, de  100%-os 
területfelhasználás esetén az ηPark hatásfok tovább romlana. Ezért a 
hasznosítható energia távolról sem nıne arányosan a felhasznált terület 
nagyságával. Másrészrıl a jelen számítás konkrét szélerımővei valószínőleg a 
h=200m-nél magasabban elhelyezkedı levegı kinetikus energiájának egy részét 
is hasznosítják (a függıleges energiaátadáson keresztül). 
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Szélsebesség 
osztály 
közepes 
sebessége 
h=75 m 

vn 
[m/s] 

PTn 
[kW]  

PHn 

[kW]  
EH 
[MWh/év] 

 
Hasznosítható 
terület 
[km2] 

 
Szélturbinák 
száma 
[db] 

 
Összes  
energia 
[TWh/év] 

5,25 m/s 9,45 1032 929 651 15684 56014 36,47 
5,75 m/s 10,35 1356 1220 855 5002 17864 15,27 
6,25 m/s 11,25 1741 1567 1098 1181 4218 4,63 
6,75 m/s 12,15 2194 1974 1383 97 346 0,48 

     ΣT=21964km2Σdb=78442 
ΣE=56,85 
[TWh/év] 

3. Táblázat. Különbözı szélsebesség csoportba sorolt területek. 

Megjegyezzük, hogy pl. a H=100m-es magasságban érvényes 
széltérképet és D=100m átmérıjő turbinákat használva (a H=75m-es 
magassághoz viszonyítva) kb. 38%-kal nagyobb (77,6TWh/év) potenciális 
energiát kapunk, ami egyértelmően arra utal, hogy ma már nem szabad 
Magyarországon 100m-nél kisebb tengelymagasságú turbinákat alkalmazni.  
A növekedés egyértelmően a turbináknál magasabban levı légrétegek kinetikus 
energiájából származik. A 77,6TWh/év kb. kétszeresen haladná meg az ország 
jelenlegi éves energiaigényét. Ha csupán az ország legszelesebb területeit 
(vátl(100)>6m/s) használnánk a jelzett erımővekkel, akkor Magyarország 
jelenlegi energiaszükségletének több mint felét lehetne kinyerni az ország 
területének mindössze 4,5%-ról. 

Az országos igényt meghaladó szélenergia potenciál természetesen nem 
jelenti azt, hogy szélerımővekkel termelt villamos energiával valaha is lehetne 
fedezni az ország teljes villamos energia igényét az év minden idıszakában.  
A szélsebesség statisztikai törvények szerinti változása miatt – beleértve a 
szélcsendes idıszakokat is – a szélenergia mindig csak kiegészítı energiaforrás 
lesz. A pillanatnyi fogyasztói igények és az aktuálisan szélenergiából elıállított 
villamos teljesítmény közötti különbséget más, klasszikus vagy alternatív 
energiaforrásokból kell elıállítani. A tartalék teljesítmény rendelkezésre állásán 
túlmenıen többletköltséget jelent, ha a belépı helyettesítı erımővek egy része 
részterheléssel, a névlegesnél lényegesen rosszabb hatásfokkal üzemel. Az így 
fellépı többletveszteséget az adott egység névleges teljesítményének 15%-ra 
szokás becsülni (UK). Az angol energia rendszerben emiatt jelentkezı 
többletköltségeket a 10. ábrán láthatjuk a szélenergia százalékos 
részesedésének függvényében (EWEA, 1999). Miközben a részesedés 1%-ról 
10%-ra növekszik, az energia fajlagos többletköltségei megduplázódnak. 
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A teljesítményben jelentkezı ingadozások kiegyenlítésére ma a 
legalkalmasabb és leggazdaságosabb megoldás a szivattyús tározású 
vízerımővek alkalmazása. Hosszú és esetleg középtávon az elektrokémiai 
energiatárolás is gazdaságos lehet, ha az több feladatot is ellát párhuzamosan, és 
ha annak elosztott (beágyazott) jellegébıl fakadó elınyeit is figyelembe 
vesszük. Magyarországon jelenleg a pillanatnyi teljesítmények kiegyenlítésére 
fosszilis tüzelıanyagokkal mőködı erımőveket alkalmaznak, amelyeknek nagy 
része nem alkalmas a gyakori indulásra és leállásra a gyors elhasználódás miatt. 

 

10.ábra. Többletköltségek az angol energiarendszerben a szélenergia részesedésének 
arányában 

Egyedi szélerımővek, ill. kis és közepes nagyságú szélparkok esetén 
alapvetı gazdaságossági követelmény, hogy 10km-es távolságon belül legyen 
csatlakozásra alkalmas középfeszültségő vezeték vagy alállomás. Ezt a feltételt 
már a szélenergiapotenciál egy huszad részét hasznosító szélerımő parkok 
esetén sincs értelme vizsgálni, hiszen ez a teljes távvezetékrendszer erıteljes 
módosítását igényelné az irányítási rendszerrel együtt. Ha a távlati 
energiapolitika jelentıs szélenergia kihasználást tervez egy régióban, úgy 
célszerő lenne legalább áramszolgáltatói szinten elıre megtervezni és 
kivitelezni a gerincvezetéket, és nem a beruházói igények jelentkezése szerint 
többször módosítani azt. 

Köszönetnyilvánítás 

A Szerzık köszönetet mondanak a T046916 sz. OTKA pályázat keretében 
kapott támogatásért, ami hozzájárult a fenti eredmények eléréséhez. 
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„A” FÜGGELÉK 

A szélsebesség idıbeni eloszlásának figyelembevétele. 
Az éves átlagos szélsebesség: 
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Az éves átlagos szélsebességgel számított teljesítmény: 
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A két teljesítmény hányadosa: 
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Ha a Weibull eloszlás alaktényezıje a szokásos határokon belül van (1,5≤k≤3), 
akkor: 
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      (A5) 

Pl. k=3 és k=1,5 esetén a primitív függvények: 
 

∫ x e-xdx=-(1+x)e-x,   és  ε=1,123, 

 
2

x∫ e-xdx=e-x(-x2-2x-2),   és  ε=2 ⋅1,123,  (A6a,b) 

(Itt mindkét esetben alkalmaztuk a L’ Hospital szabályt.) 
A numerikus számításokat a következı véges számértékekkel végeztük el: 
 

,dxex12,1 x
10x

0x

k/33

k

−
=

=
∫=ε  

ahol: 
dx=10k/104.      (A7) 
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„B” FÜGGELÉK 

 
A szélesség térbeni eloszlásának figyelembevétele 
A térbeni viszonyokat a „B1” ábra szemlélteti. 
Sima terepet feltételezve a szélsebesség magasság szerinti változása jól 
közelíthetı v=4m/s sebesség felett az ismert hatványfüggvénnyel (itt α a 
Hellmann állandó): 

 

 

B1. ábra Geometriai elrendezés a szélsebesség térbeni eloszlásának figyelembevételére. 

Teljesítmények számításához a szélsebesség harmadik hatványát kell átlagolni a 
szélkerék által súrolt kör felületre: 
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Ezzel az átlagolt sebességgel számított teljesítményt viszonyítjuk a 
tengelymagasságban érvényes szélsebességgel meghatározott teljesítményre  
(Pt-re): 

 
Pl. α=0 és α=1/3 esetén nem csak könnyő analitikusan integrálni a fenti 
kifejezést, de ezekre az értékekre egzakt σ=1 adódik. Ez a végeredmény 
triviális α=0-ra, hiszen ekkor nem változik a szélsebesség a magassággal.  
Kicsit meglepıbb, hogy létezik még egy ilyen eredményt adó Hellmann kitevı. 
A teljes σ(α) görbe a B2 ábrán látható. 
 

B2. ábra. A tényleges szélsebesség eloszlással és a tengelymagasságban mérhetı 
szélsebességgel számított teljesítmények aránya a Hellmann kitevı függvényében.
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Széltérképek összehasonlítása 

Dobi Ildikó 

Országos Meteorológia Szolgálat, 
H-1525 Budapest, P.O.Box 38.; e-mail: dobi.@met.hu 

Összefoglalás – A rendszeres meteorológiai szélmérések kezdete óta visszatérı feladat az 
átlagos szélsebesség és uralkodó szélirányról térképek elıállítása. Számos „széltérkép” készült 
fıként meteorológiai állomások adatainak számtani átlagolásával. Az utóbbi évtizedben 
alkalmaznak Magyarországon interpolációs eljárásokat és különféle modelleket a méréssel nem 
rendelkezı helyek adatainak becslésére. A cikk ezekrıl kíván áttekintést nyújtani kiegészítve és 
összevetve a pályázat keretében kifejlesztett eljárásokat készült térképekkel, továbbá logikai 
rendszerbe főzve a kötetben ismertetett fejlesztési feladatokat.  

Bevezetés 

A szél sebessége és iránya térben és idıben egyaránt változékony. Adott helyen 
pillanatnyi állapotát a különbözı skálájú fizikai folyamatok alakítják  
(lsd. Wantuch és mtsai. cikkében). A szél, mint megújuló energiaforrás elınye, 
hogy általa káros anyag kibocsátás nélkül nyerhetı tiszta energia. 
Magyarországi elterjedését egyebek mellett limitálja a korlátozottan 
rendelkezésre álló szélenergia, továbbá az a tény, hogy az idıjárás 
következtében ingadozó a szélerımő villamos energia-termelése.  
 Az ország szélenergia potenciálja elméleti számítás szerint, bizonyos 
egyszerősítı feltételek, pl. állandó, egyenletes szélsebesség mellett 75 méteres 
magasságban 204 PJ/év, (lsd. Hunyár és mtsai cikkét).  
A valódi termelés a szél változékonysága és a különféle veszteségei (pl. 
súrlódás, tehetetlenség) miatt az elméleti értéknél kevesebb.  
A szélenergia idıjárás függése miatt az összes elméleti adottság kihasználása 
esetén sem alkalmas önmagában egyenletes áram termelésre, szekunder energia 
forrásként azonban, részben más megújulókkal kombinálva hozzájárulhat a 
környezetkímélıbb technológiákra történı átálláshoz. 
 A hasznosítás céljából kedvezı adottságú térségek megismeréséhez a 
szélmérések hosszú sorának statisztikai feldolgozásai nyújtanak segítséget. A 
szélsebesség és az energiatermelés közti hatvány összefüggésbıl adódóan (lsd. 
Varga és mtsai cikkét) a térképek alapján következtetni lehet az egyes régiók 
között jellemzı eltérésekre. Néhány térkép nem elegendı egy beruházás pontos 
helyének kiválasztásához, ehhez a helyi szélklíma pontosabb ismerete 
szükséges (lsd. Tóth és mtsai, Varga és mtsai cikkében.) 
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 Az alábbiakban áttekintjük a korábbi évtizedek széltérképeit 
felhasználva Radics és Bartholy (2002) munkáját. A könyebb áttekintés és 
összehasonlítás érdekében együtt mutatjuk be az OMSZ-ban folyó korábbi 
munkákat (Major, 1984; Mika, 2001), a Debreceni Egyetem és az ELTE 
meteorológia tanszék munkatársainak néhány térképét, a hannoveri egyetem, 
továbbá a Szent István Egyetem eredményeit. Végezetül ezeket összevetjük a 
konzorcium keretében az OMSZ által kidolgozott (lsd. Szentimrey és mtsai., 
valamint Szépszó és mtsai cikkében) térképekkel. 

Széladatok 

A széltérképek készítésénél többnyire különbözı a vizsgált idıszak hossza, az 
expedíciós méréseknél olykor néhány hónap, éghajlati feldolgozásokban a 
statisztikai megbízhatóság érdekében rendszerint legalább tíz év. A mérési 
körülmények, az adatfeldolgozás alapvetıen befolyásolja az eredményeket, 
azonban a mérıhelyek pontos elhelyezkedése, száma, a mérés módja utólag 
gyakran ismeretlen. A mérési körülményekre vonatkozó un. meta adatok a szél 
feldolgozásoknál különösen fontosak. A mérési magasság szintén meghatározó 
paraméter.  
 Az OMSZ hálózatában a WMO (Word Meteorological Organisation − 
Meteorológiai Világszervezet) elıírás szerint tíz méteres magasságban 1935-96 
között Fuess rendszerő mechanikus anemométereket alkalmaztak, az utóbbi 
évtizedben Väisäla típusú automata mőszerekkel történik a mérés. Egyre 
gyakoribb a tornyokon tipikus 30-60 méter között energetikai becslések 
céljából végzett szélmérés (lsd. Tóth és mtsai cikke). Az országban 
legmagasabban elhelyezett folyamatosan mőködı anemométerek találhatók 
Pakson 120, Hegyhátsálon 115 méteren. SODAR berendezéssel 30 és 315 
méter között (lsd. Varga és mtsai. cikke) 15 méterenként detektálható a szél 
sebessége és iránya.). Elsısorban elırejelzési célokra szolgálnak egyéb 
meteorológiai eszközök (pl. radar, pilot és „wind profiler”), melyek egyebek 
közt a szélre vonatkozó információt is szolgáltatnak. A számítások eredményeit 
lényegesen befolyásolják az adatkezelés részletei, az adathiányok kezelése 
kerekítés pontossága. 

Felszíni szélmérések átlagolásával készült térképek 

Az OMSZ állomásain mért széladatok számtani átlagai tartalmazzák az alábbi 
munkák. A legkorábbi a Bacsó Nándor 1901-30-as idıszak feldolgozása  
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(1. ábra). A felhasznált mérıeszközökrıl, az adatok eredetérıl kevés 
információ áll rendelkezésre. 

1.ábra. A szélerısség (m/s) évi középértékeinek területi eloszlása 1901-30 adatok alapján. 
(Bacsó feldolgozása nyomán Radics Bartholy, 2002) 

 
Az 1931-40-es idıszak téli és nyári félévének átlagait bemutató  
2. ábrákon, megjelent a Dunántúli középhegység feletti lokális maximum, a 
minimum helye pedig keletebbre található.  
 

 
  

 
2. ábra. A szélerısség(m/s) áprilisi (bal) és októberi (jobb) középértékeinek területi eloszlása 

1931-40 adatok alapján.(Bacsó, 1959 nyomán Radics, Bartholy 2002) 
 

Az ötvenes években a szélenergia célú kutatásokat megalapozó mérıhelyek 
elhelyezésére készült felmérés (3. ábra).  
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3. ábra. A szélenergia kutatás szempontjából javasolt mérıhelyek és a meteorológiai állomás 
hálózat az ötvenes években. (Kakas és Mezısi, 1956) 

Magyarország klíma atlaszában a tavaszi térképen 4 m/s feletti értékek láthatók 
az ország középsı és északnyugati részén (4. ábra). 
 

  
4. ábra Havi átlagos szélsebességek áprilisban (bal) és októberben (jobb) 1958-62 mérések 

alapján.(Kakas, 1967 nyomán Radics, Bartholy 2002) 
 

Tar Károly azonos 1968-72 idıszakra vonatkozóeredményei közül a 
legszelesebb áprilisi és a legszélcsendesebb októberi látható az  
5. ábrákon. 

 

6. ábra Havi átlagos szélsebességek áprilisban (bal) és októberben (jobb) 1968-72 mérések 
alapján. (Tar, 1991 nyomán Radics, Bartholy 2002) 
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  Az 1982-es légköri erıforrás felmérés kertében (Major, 1984) 
készült az 6. ábrán látható térkép. Azonos állomások öt éves átlagai  
0-0,4 m/s-al nagyobbak a tíz évesnél, kivéve Budapesten, Sopronban és 
Szombathelyen. A maximális érték Kékestetı adata. 

6. ábra. Évi átlagos szélsebesség az 1968-72és az 1971-80 idıszakok mérései alapján. 
(Wágner és mtsai, 1984) 

Eben az idıszakban készült el a Nemzeti Atlasz, melybıl a harminc éves 
átlagok a legszelesebb és a legszélcsendesebb hónapok jellemzı szélviszonyait 
illusztrálják (7.ábra). Bartholy és mtsai (2003) eredményeit a 8. ábra. 
tartalmazza.

  
7. ábra Havi átlagos szélsebességek áprilisban (bal) és októberben (jobb) 

 1951-80 (Nemzeti Atlasz, 1989 alapján Radics és Bartholy, 2002) 

 
8. ábra. Évi szélsebesség területi eloszlása. (Bartholy és mtsai, 2003) 
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Energetikai célú helyi szélmérések 

Módszertanilag azonos módon megjeleníthetık a helyi toronymérések 
eredményei, azonban lényeges különbségek vannak az adatok származásában. 
A meteorológiai szélméréseket rendszerint a térségre reprezentatív 
mérıhelyeken végzik, ezzel szemben a szélenergetikai mérésekhez a vizsgált 
terület legszelesebb helyét célszerő kiválasztani. Ennek következtében a lokális 
mérésekbıl készült térképeken jellemzıen nagyobb szélsebesség értékek 
adódnak (9. ábra). 
 A meteorológiai szolgálatok hálózatba szervezve, a nemzetközi 
elıírásoknak megfelelıen azonos mőszerrel és magasságban, egységesen 
végzik a méréseket. A helyi toronymérések magassága többnyire különbözı.  
Szintén jellegzetes, hogy az energetikai szélmérés rendszerint expedíciós 
jellegő, legfeljebb egy éves tartamú, gyakran idıbeli átfedés sincs a térképen 
együtt ábrázolt átlagok között. Annak ellenére, hogy a több szintő magassági 
mérés lokálisan a legpontosabb eredményt biztosítja helyi szélviszonyok 
megismeréséhez, a rövid minta a származtatott statisztikák szempontjából 
jelentıs bizonytalanság forrása. A hosszú felszín közeli meteorológia idısorok 
elınye, hogy a szél változékonyságáról hasznos információt nyújtanak. 
 Az energetikainak nevezett méréseket legalább két magasságban végzik 
ahhoz, hogy pontos szélprofilt lehessen számolni. SODAR becslések szerint az 
anemométerek elhelyezési magassága befolyásolja a becslés pontosságát (lsd. 
Varga és mtsai cikke), célszerő a felsı eszközt a tervezett rotor magasságához 
lehetı legközelebb elhelyezni. Ebbıl a szempontból az egy szinten mért 
meteorológiai adatsor magassági átszámítása a pontosságot limitálja. 
Összességében a meteorológia és a helyszíni két szinten végzett mérések 
együttes alkalmazása célravezetı. 

 
9. ábra Szélsebességek alakulása 35-45 méteres magasságban végzett 

toronymérések alapján. (Tóth és Horváth, 2003) 
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 Szélirányok 

A szélerımővek szélirányba történı automatikus beállása miatt az uralkodó 
szélirány rendszerint kevésbé frekventált kérdés. Kivételt képeznek a 
szélparkok, melyeknél a tervezés során az egyes erımővek termelését 
befolyásoló lényeges szempont, emiatt a szélirány gyakoriságot figyelembe kell 
venni. A 10. és 11. ábrák szerint a korábbi téli és az aktuális irányok között 
szembetőnı a hasonlóság. Hozzátesszük, hogy fıként a délkeleti országrészben 
a másodlagos délies fıirányok gyakorisága megközelíti az uralkodó 
szélirányokét. 
  

10. ábra. Az uralkodó szélirányok és az átlagos szélsebesség területi eloszlása télen (bal) és 
nyáron (jobb) (Dobosi és Felméry, 1971). 

 

11. ábra Uralkodó szélirányok Magyarországon, 1997-2003  
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Szélirányonkénti szélsebességek 

Az 1901-1989 között az OMSZ által mért pilot (léggömbbel végzett magas 
légköri mérések), továbbá torony és orografikus mérések kiértékelését  
Dr. Szepesi Dezsı a konzorcium rendelkezésére bocsájtotta. Az 1. táblázat 
összegzi a felhasznált mérési idıszakokat. A 12. ábra sorozat nyolc szélirányra 
adódó átlagos szélsebességeket mutatja. Az eredmények szerint északias szél 
esetén a nyugati és keleti országrészben, délies irányú szélnél a viharsarokban 
legerısebb az áramlás. A keleties szelek energetikai szempontból sehol nem 
jelentısek, ezzel szemben az adatok alapján arányában az észak-nyugatias szél 
hatása a legintenzívebb. 
 

Állomás helye Szélmérés ideje 
Baja 1984-89 
Budapest KLFI 1962-89 
Budapest OMI 1929-49 
Debrecen Meteorológiai állomás 1966-70 
Debrecen Meteorológiai állomás 1949-53 
Gyır Meteorológiai állomás 1982-89 
Siófok Obszervatórium 1966-70 
Kékestetı 1982-86 
Keszthely 1982-89 
Miskolc 1966-70 
Paks 1966-71 
Paks 1990-93 
Misina tetı 1932-37 
Pécs Repülıtér 1950-53 
Pécs Repülıtér 1966-70 
Siófok Obszervatórium 1959-63 
Szeged Repülıtér 1949-53 
Szeged Repülıtér 1962-89 
Szombathely 1949-53 
Szombathely 1982-89 
Vatta 1973 76 
János-hegy 1911-13 
Nagykanizsa 1953-57 
Farkasgyepő 1931-40 
Szolnok 1982-89 
Selmecbánya 1876-85 
Dobogókı 1901-14 
Sopron 1982-89 

1.táblázat. Számításhoz felhasznált felszállási adatok. 
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12. ábra. Szélsebességek szélirányonkénti átlagai. 
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Széltérképek elıállítása modellekkel 

A mérıhelyek és szőkebb környezetük szélviszonyainak jellemzésére egységes 
WAsP (Wind Atlas Application and Analysis) modellel készülı statisztikai 
feldolgozások szolgálnak (Dobesch et al, 1997; Radics, 2004). Ezzel szemben 
az országos széltérképek elıállítására nincs nemzetközi ajánlás, az alkalmazott 
modellek koncepciója, a domborzat, az árnyékolás, az érdesség figyelembe 
vétele, idıbeli-térbeli felbontása és a modelltıl elvárható pontosság eltérı.  
 A WAsP modell a mérési hely körüli néhányszor km-es sugarú körben 
ad becslést a kívánt magasságban, a köztes területek interpolációja külön, 
közelítı megoldást igényel. 29 meteorológiai állomás napi adatainak 
felhasználásával készített országos kompozit képet a 13. ábra mutatja (Radics, 
2004) 
 

 
 

13. ábra .10 m felszín feletti magasságra modellezett rendelkezésre álló szélteljesítmény-mezı  
(Radics, 2004) 

 
A hannoveri egyetemen készített FITNAH (Flow over Irregular Terrain with 
Natural and Anthropogenic Heat Sources) modell eredménye  
(14. ábra) az ország síkvidéki területeit 100 méteres magasságban egyformán 
kedvezınek tőnteti fel. A modell a geosztrofikus szélbıl számol a felszínre 
értékeket, ebbıl adódik az alföldi területek egységes képe. A térkép 
összességében azt a megtévesztı képet sugallja, mintha az ÉNYi és a DK-i 
országrész szélenergia készletei hasonlók lennének. 
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14. ábra. Hannoveri egyetem FITNAH modellel készült széltérképe. (Deli, 2003) 
 

Az NKFP projekt keretében kétféle eljárás került kifejlesztésre.  
A statisztikai elvet alkalmazó módszer az OMSZ által mért felszíni 
homogenizált széladatokon alapul, a horizontális interpoláció az állomások 
közötti sztochasztikus kapcsolatokra épülı intézményen belüli modell fejlesztés 
(MISH) eredménye (lsd. Szentimrey és mtsai cikke). Az érdesség minden 
pontban egységes (0,1), ami a 0 (víz felület) – 4 (városi környezet) értékő 
érdességi skálán a 2 kategóriának felel meg. A domborzat jellegzetes szerkezete 
a szélmezıben is tükrözıdik. 

 
15. ábra. Átlagos szélsebesség 10 méteres magasságban statisztikai 

módszerrel számolva.  
(Lsd. Szentimrey és mtsai cikke) 
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Az elırejelzésben használt dinamikus módszerek éghajlati alkalmazását az 
ECMWF reanalízis adatbázisa tette lehetıvé. Ebben a megközelítésben a 
szélmérések (felszíni automata és magas légköri egyaránt) közvett módon 
szerepelnek. A leskálázáshoz alkalmazott ALADIN modell tartalmazza - 
egyebek közt- a szél dinamikája szempontjából meghatározó fizikai 
folyamatokat és hatásokat pl. stabilitás, domborzat körüli áramlást, az érdesség 
évszakos változása (16. ábra).  

 

16. ábra. Átlagos szélsebeség 75 méteres magasságban (dinamikai módszerrel számolva.  
(Lsd. Szépszó és mtsai cikke.) 

A dinamikus térképekbıl (17. ábra) számított fajlagos energia elméleti érték, a 
szélerımővek hatásfoka és a szélsebesség változása miatt a valóságban a 
kinyerhetı energia a leolvasható értékeknél lényegesen kevesebb. 
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17. ábra fajlagos szélsebesség 50 méteres magasságban. 

Hasonlóságok és különbségek 

A bemutatott széltérképeket szubjektíven hasonlítottuk össze. 
A térképeken közös: 

- legnagyobb szélsebesség Dunántúlon, fıként az északi részén 
(Kisalföld, Bakony, Fejér megye), 

- hegyvidék (csúcsok kiemelkednek, pl. Kékes, Mecsek). 
- DK-i országrészben „foltokban” magas értékek fordulnak elı. 
- legkisebb potenciálok É, ÉK-i országrészben, dny határvidéken láthatók. 

Térképekben eltérı: 
- átlagos szélsebesség nagysága. 
- ellentmondásos a DNY-i országrész és az ország középsı része. 
- ellentmondó a Homokhátság és az alsó Tiszavidék, Nyírség. 
- a „foltok” elhelyezkedése különbözik. 

Összefoglalás 

A megújuló energia felhasználásának széles körő elterjesztése, ezen belül a 
szélerımővek optimális helyének megválasztása gazdasági érdek, melynek a 
projekt erdményeinek publikálása révén kívánt a konzorcium hozzájárulni.  
A közös munka keretében kidolgozott módszerekkel lehetıvé vált az OMSZ-
ban az országos „meteorológiai” és ”energetikai” széltérképek rendszeres 
aktualizálása és tesztelése. 
 Egyedi beruházások megítéléséhez nem nélkülözhetı a lokális 
szélmérés, amely a helyi sajátosságok, közvetlen környezeti hatások 
kimutatásához a legpontosabb eszköz. Szükség van továbbá a meteorológiai 
évtizedes szélmérésekre, melyek az évek közti változékonyság és a szélsıségek 
megismeréséhez szükségesek. Ezen adatokat inputként felhasználva a lokális 
szélviszonyokat finom térbeli felbontással feltérképezı speciális modellek  
pl. WAsP, WindPro, stb. lokálisan pontos, megbízható becsléseket tesznek 
lehetıvé. 
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Napenergia, mint megújuló energiaforrás - magyarországi 
lehetıségek 

Bella Szabolcs, Major György, Nagy Zoltán 

Országos Meteorológiai Szolgálat 
1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1.; e-mail: bella.sz@met.hu 

Összefoglalás – Hazánk sugárzási egyenlege a medence hatás és az alacsony 
felhıborítottságnak következtében kismértékben pozitívnak tekinthetı, szemben a 
szélességünkhöz tartozó negatív átlagértékkel. Munkánk során a sugárzási egyenlegbıl a 
globálsugárzás térbeli és idıbeli eloszlást vizsgáltuk, melyhez alapvetıen az 1997-2002-es 
idıszak adatait használtuk fel. Mivel a domborzat jelentısen befolyásolja az egységnyi felületre 
érkezı globálsugárzás értékét, számításokat végeztünk arra vonatkozóan, hogy a különbözı 
kitettségő lejtık esetében a beérkezı globálsugárzás mennyisége milyen eltérést mutat a sík 
(vízszintes) felülethez képest. 

Bevezetés 

A légkör mozgásait a Nap sugárzó energiája táplálja. A Napból a bolygóközi 
téren keresztül a Földre érkezı sugárzás a légkörön áthaladva jut a felszínre, 
ahol szóródik és elnyelıdik. A felszínre a légkör által nem módosított közvetlen 
és a szórt sugárzásnak egy része érkezik. A légkör és a felszín a napsugárzásból 
nyert energiát a saját hımérsékletének megfelelı hosszabb hullámokon 
kisugározza a világőrbe. 

Sugárzás mérésének története 

Közvetlen napsugárzást elıször 1907-ben Ógyallán (Hurbanovo) mértek 
Angström pirheliométerrel. Folyamatos regisztráláson alapuló mérések 
hazánkban 1936-ban indultak meg Robitzsch-aktinográfot használatával.  
A hálózat szerő sugárzásmérések a háború elıtti években kezdıdtek, azonban a 
háború befejeztével abbamaradtak. 1953-ban négy, majd 1954-tıl három 
Robitzsch mőszer mőködött az országban egészen 1957-ig, amikor a 
Nemzetközi Geofizikai Év keretében megindult egy komolyabb telepítés, 
melynek eredményeként tizenháromra emelkedett a folyamatosan mérı 
állomások száma. Az 1970-es évek elején a sugárzásmérı állomásokat 
csökkentették, és ugyanakkor a Robitzsch-aktinográfokról áttértek a korszerőbb 
termooszlopos érzékelık és elektromos regisztrálók alkalmazására. 
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A legtöbb éghajlati elemrıl (csapadék, hımérséklet, légnyomás stb.) az 
ötvenes évekre elegendıen hosszú adatsorok győltek össze, amibıl elkészültek 
a területi eloszlást bemutató térképek. Globálsugárzás feldolgozásához azonban 
csak az ötvenes évektıl mőködött elegendı számú állomás. Emiatt az 
1951-1980-as idıszakról készült térképpel végezzük el az összehasonlítást. 
 Az OMSZ által mőködtetett földfelszíni automata meteorológia 
mérıhálózatban jelenleg 28 helyen folyik a féltérbıl érkezı teljes napsugárzás, 
az un. globálsugárzás detektálása (1. ábra).  A hálózatban mőködı mőszereket 
az OMSZ Földfelszíni Megfigyelések Osztályán lévı nemzeti etalonokhoz 
hitelesítik. A központi állomáson, Budapest Pestszentlırincen a globálsugárzás 
mellett a következı sugárzási komponenseket mérik: 

- direkt sugárzás, 
- diffúz, globál, reflex sugárzás, 
- égbolt hosszúhullámú visszasugárzása, 
- talaj hosszúhullámú kisugárzása, 
- UV-B sugárzás. 

 

 

1. ábra. OMSZ sugárzásmérı hálózata, 2005. 

 A paraméterek mérése a sugárzásmérı hálózatban 5 másodpercenként 
automatikusan történik. Ezekbıl készülnek 1, illetve 10 perces áltagok.  
Az 1 perces átlagolás esetében tárolásra kerül még a maximum, minimum, 
illetve a szórás értékei. A mért paraméterek mellett az alábbi paraméterek 
számított paraméterek állnak elı: 

- légköri homályosság, 
- számított globálsugárzás, 
- albedó, 
- sugárzási egyenleg. 
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2. ábra. Az elnyelt és a kimenı sugárzás átlagos értéke zonálisan és Magyarországon  

(Péczely, 1998). 

Magyarország napenergia potenciálja 

A Kárpát-medencében hatása kimutatható az ország sugárzási egyenlegében.  
A 2. ábra a zonális átlagokat mutatja. A 47-ik szélességi fokhoz tartozó 
sugárzási egyenleg értéke negatív, átlagosan – 35 MJ/m2/nap. Magyarországra 
ugyan szintén negatív, azonban sokkal kisebb mértékben, mindössze –2.76 
MJ/m2/nap. Major és mtsai. (2002) számításai szerint a légoszlop sugárzási 
egyenlege – 89 W/m2 a felszín sugárzási egyenlege 57 W/m2, tehát a sugárzási 
mérleg –32 W/m2. Magyarország felszínén elnyelt napsugárzás értéke  
142 W/m2. Ezt alapul véve egy évben egy négyzetméterre 4,478 GJ/m2 energia 
jut. Magyarország teljes területére esı összes energia 
416 *103 PJ. Az ország éves energiafelhasználása körülbelül 1088 PJ. 
Mindezek alapján a potenciálisan kinyerhetı napenergia elméletileg 420-szor 
nagyobb, mint az ország éves energia igénye. 

Globálsugárzás térképek 

A sugárzási egyenleg és komponenseinek országos eloszlását az 1951-1980-as 
idıszak adatai alapján Dávid és mtsi (1990) határozták meg (3. ábra). 
A globálsugárzás - adatsorok pótlása, ellenırzése a napfénytartam és a 
globálsugárzás szoros kapcsolatának felhasználásával történt. A harminc év 
átlagát 44 éghajlati állomásra állították elı. 
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3. ábra. A globálsugárzás évi összegeinek területei eloszlása [MJ/m2] 1951-1980  

(Dávid és mtsai., 1990). 

Hét év méréseibıl újabb globálsugárzási térképeket készítettünk a digitálisan 
rendelkezésre álló 1997-2002-es idıszakról. A 4. ábrán az évi összegek 
eloszlása látható, emellett elkészültek az egyes hónapokra vonatkozó, illetıleg a 
téli és a nyári félévre vonatkozó globálsugárzás térképek 
az alábbi 14 állomás adatai alapján: Agárd, Baja, Budapest, Debrecen, Gyır, 
Kékestetı, Keszthely, K-puszta, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Sopron, Szeged, 
Szombathely, Szarvas, illetve Pécs. 

4. ábra. A globálsugárzás évi összegeinek eloszlása [MJ/m2] 1997-2002  
földrajzi koordináták szerint 
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Az évi összegeket összehasonlítva mindkét feldolgozáson észak dél irányú 
övezetesség figyelhetı meg, a maximum az ország déli részén jelentkezik, kissé 
nyugatabbra tolódva, mint azt a 3. ábrán látjuk. Ennek oka részben a térképek 
készítésének eltérı módjával magyarázható. A 30 éves átlagok 44 állomás 
adatai alapján készültek, közöttük vannak olyan állomások, amelyeknek 
globálsugárzás értékei számított értékek. Ezzel szemben az 1997-2002-es térkép 
mért adatok alapján készült, a térbeli interpolálás Kriging módszerrel történt. 
Az optimális interpoláció a magasság kérdését nem kielégítıen kezeli. 
 A globálsugárzás területi eloszlásának egy másik lehetséges módja a 
meteorológiai mőholdak által szolgáltatott információk felhasználása. A pixelek 
relatív fényességi értékébıl nyerhetjük a sugárzásra vonatkozó információkat. 
Ezáltal a régebbi térképekhez képest részletgazdagabb térképeket nyerhetünk 
(Rimóczi-Paál, 2004). Harmadik módja a globálsugárzás meghatározásának a 
sugárzás modellezése. Ezáltal olyan területekre vonatkozóan is 
meghatározhatjuk a beérkezı sugárzást, ahol nem folyt mérés. Ilyen irányú 
modellezésre számos egyéb alkalmazási terület mellett elterjedt a 
térinformatikában használt digitális domborzatmodellek felhasználása. 

Idıbeli változékonyság 

Az adatsorok idıbeli feldolgozása 1971-2004 között Budapest-
Pestszentlırincre, és 1981-2004 között Szarvasra készült el. A lırinci 
globálsugárzás éves értékei az egyes évek között jelentıs szórást mutatnak 
(5. ábra) láthatók. Az adatsor szerint a legtöbb éves besugárzást 5000 MJ/m2 a 
rendkívüliségekben bıvelkedı 2003-as esztendıben regisztrálták. 
 

5. ábra: A budapesti globálsugárzás adatsor idıbeli menete. 

Budapes t - Lı rinc (g lobáls ugárzás )
y = 3,943x + 4322,2
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6. ábra. Maximális és minimális napi összegek évi menete: Budapest, Szarvas. 
 
Budapesten a maximális és minimális napi összegek burkoló görbéinek alakja 
(6. ábra) hasonló a korábbi, 1955-1982 idıszakéhoz (Major, 1985), bár a 
magasabb értékek irányába tolódott el mind a minimumok, mind pedig a 
maximumok esetén. A szarvasi adatok a budapesti érékekhez képest 
magasabbak, a maximum kifejezettebben jelentkezik a nyár elején. A téli 
idıszakban pedig a maximumok Szarvas esetében meglehetısen magas 
értéknek adódtak. A maximális és minimális havi összegek évi menete esetében 
is a magasabb értékek irányába történı eltolódás figyelhetı meg. Ebben az 
esetben is Szarvason Budapesthez képest magasabbak a havi értékek (7. ábra). 
 

7. ábra. Maximális és minimális havi összegek évi menete: Budapest, Szarvas. 
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Maximális  é s  minimális  havi össze ge k é vi me ne te
Szarvas  (1981-2004)
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Sugárzás modellezése 

Általában a sugárzási adatsorok sík felszín felett állnak rendelkezésre, azonban 
a ferde felületek sugárzásháztartása kiemelt fontosságú pl. a szoláris rendszerek 
(napkollektorok) felállítása esetében. A lejtık feletti sugárzásmodellezésre két 
lehetıség kínálkozik: az egyik, amikor a globálsugárzás értékét a sík felszín 
feletti globálsugárzás értékbıl közvetlenül számítjuk át. A másik esetben a 
vízszintes felszínen számolt sugárzást felbontjuk direkt és diffúz tagokra, s 
ezeket számítjuk át a lejtıre vonatkozóan.  
 A vízszintes felszínre vonatkozó sugárzás számítása Rajna (2003) 
munkája alapján történt. A felhızet három módon lett figyelembe véve, a derült 
esetben 0 okta, a felhıs esetben 4 okta, a borult esetben pedig 8 okta felhızetet 
feltételeztünk. Ilyen feltételek mellett 15 fokonként geometriai úton 
meghatároztuk különbözı lejtıszögek és kitettség esetében (szintén 15 
fokonként) a lejtık feletti globálsugárzás értékét a vízszintes felszínhez 
viszonyítva. A 8a,b. ábrák derült és felhıs esetben 90 fokos falhoz viszonyított 
szorzószámokat ábrázolja különbözı irány és hónap szerint. Ezen információ 
hasznos segítség a napkollektorok telepítési helyének megfelelı kijelölésében, 
mind irány, mind dılésszög kiválasztásában. 
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8a. ábra. Lejtık esetében a globálsugárzás relatív értékei 90 fokos lejtı és derült esetén. 
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8b. ábra. Lejtık esetében a globálsugárzás relatív értékei: 90 fokos lejtı, felhıs esetekben. 
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A szél és rövidhullámú sugárzás elırejelzése 

Wantuch Ferenc, Fehér Balázs, Kolláth Kornél 

Országos Meteorológia Szolgálat, 
H-1525 Budapest, P.O.Box 38.; e-mail: wantuch.f@met.hu 

Összefoglalás – A cikkben röviden áttekintjük a légmozgások tér és idıbeli megjelenését, 
elırejelezhetıségét, valamint az un. hidro-termodinamikai egyenletrendszer megoldásával nyert 
numerikus elırejelzések egyéb sajátosságait. Ismertetjük az Országos Meteorológiai 
Szolgálatnál alkalmazott szél és globálsugárzás elırejelzésre vonatkozó különféle gyakorlati 
eljárásokat: a valószínőségi elırejelzéseket, a meteorológiai elırejelzési mezık szerkesztésének 
módszerét, a dinamikai adaptációt, foglalkozunk továbbá a szélelırejelzések minıségével, 
beválási mutatóival. 

Bevezetés 

A szél és a napsugárzás idıjárásfüggı megújuló energiaforrások, emiatt pontos 
elırejelzésük a megtermelt villamosenergia átvételének fontos tényezıje. 
Mindkét elem prognózisával kapcsolatban fél évszázados gyakorlattal 
rendelkezik az intézmény, energetikai felhasználásukhoz azonban speciális 
fejlesztések szükségesek, melyekre részben a projekt keretében került sor6.  
Az alábbiakban röviden összegezzük az általános elırejelzés elvét és idıbeli, 
térbeli korlátait. A téma iránt részletesebben érdeklıdı olvasók figyelmébe 
ajánljuk az „Idıjárás numerikus elırejelzése” (2003) címő OMSZ kiadványt. 
Fıként a címben szereplı két elem jelenlegi elırejelzésérıl, beállásáról és a 
lehetséges további fejlesztésekrıl kívánunk rövid áttekintést nyújtani. 

Légköri folyamatok skálái és elırejelezhetıségük 

A légkör különféle mozgásformái térbeli kiterjedésük és élettartamuk alapján 
különbözı, egymástól jól elkülöníthetı osztályokba rendezhetık.  
A skála egyik végén a nagytérségő, az áramlási viszonyokat hosszú idıre 
(néhány napig, vagy akár több hónapig) meghatározó légköri képzıdmények 

                                                           
6 Szerk. A projekt 2005. szeptember 30.-al zárult. A fejlesztések eredményekén a szélerımővek 
üzemeltetetıi számára MM5 és ALADIN modellek alapján 00- 41 órára szóló órás prognózis készül, mely 
tartalmazza az erımő helyén várható uralkodó szélirány és átlagos szélsebesség órás elırejelzéseit. 
 A szélerımőveket érintı késıbbi szabályozások pl. 246/2005. (XI.10.) Korm. r. VET módosítása miatt a 
menetrendhez szükséges 10-15 perces szélelırejelzések pontosságának növelése érdekében további 
fejlesztés szükséges. 
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foglalnak helyet. A skála alsó végén a mikromérető, nagyon rövid (néhány perc, 
vagy néhány másodperc) élettartamú mozgásokat találjuk (például a kisebb 
felszíni tereptárgyak miatt képzıdı örvények). 
 Adott helyen a meteorológiai paraméterek – mint például a szél, vagy a 
beérkezı napsugárzás – idısorában jellegzetes periódusokat fedezhetünk fel, 
melyeket az említett különbözı skálákba rendezıdı jelenségek okozzák.  
A periódusok származhatnak például a beérkezı napsugárzás napi és évi 
menetébıl, vagy a környezı domborzat, tereptárgyak geometriai viszonyaiból, 
illetıleg általában a légkör belsı dinamikájából is. Ez utóbbi tipikus példája a 
ciklonok, anticiklonok egymást követı váltásaiból fakadó körülbelül 1 hetes 
periódus. 
 Az áramlási rendszerek (szél) és az ezzel nagyrészt összefüggı 
felhızeti, sugárzási viszonyok elırejelezhetısége függ attól, hogy milyen 
skálán vizsgálódunk (milyen hosszú idıintervallumokra átlagolt/integrált 
szélsebességet, illetve a napsugárzást tekintjük). Általában elmondható, hogy a 
nagyobb skálájú rendszerekhez köthetı jelenségek (pl. egy hidegfront-
betöréshez kapcsolódó szélerısödés) már több nappal elıre viszonylag 
pontosan elırejelezhetık. Ezzel szemben például a zivatarok környezetében 
elıforduló rövid ideig tartó viharos szélrohamot csak maximum 1-2 órával 
tudjuk egy adott helyre nagy megbízhatósággal jelezni; ennél hosszabb 
idıelınnyel csak a lehetıségére tudunk figyelmeztetni. 

Szél és globálsugárzás mérése 

Hazánkban a felszínközeli szél mérésére 90 automata mérıállomás mőködik.  
A szélmérı mőszerek a WMO7 No 8 Guide elıírása szerint, rendszerint a 
talajtól 10 m-es magasságban vannak elhelyezve. A digitális szélsebesség és -
irány, illetve -lökés adatok győjtése és tárolása 10 perces idıközönként történik.  
Az utóbbi évtizedekben a szél távérzékelt mérésére használatos eszközök 
korszerősítése révén a Szolgálat három doppler elven mőködı radart üzemeltet, 
melyek 15 percenkénti mérési programukban többek közt az állomások fölötti 
függıleges szélprofilját is mérik. Ezek mellett hordozható, szélprofil mérésére 
optimalizált eszközökkel is rendelkezünk2. A hagyományos rádiószondás 
állomások Budapesten és Szegeden szintén szolgáltatnak magassági 
széladatokat. 
 A felszínre érkezı globálsugárzást 28 helyen méri automata mőszer az 
országban, többféle sugárzási komponens rendszeres mérésére csak Budapest-

                                                           
7 Word Meteorological Organization − Meteorológiai Világszervezet 
2 lsd. SODAR leírása Varga és mtsai cikkében 
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Lırincen a Marcell György Obszervatóriumban kerül sor. Ezen kívül a 
beérkezı napsugárzás becslésére az észlelt felhızet mennyisége, illetıleg a 
mőholdas mérésekbıl származtatott produktumok is felhasználásra kerülnek. 

Numerikus elırejelzési modellek 

Az idıjárás elırejelzésének általános eszköze a légkörre vonatkozó hidro-
termodinamikai törvényeken alapuló egyenletrendszer valamely egyszerősítı 
feltételek melletti numerikus megoldása. Ezen egyenletek numerikus 
integrálásával a légkör egy kezdeti állapotából kiindulva elvileg tetszıleges 
késıbbi idıpontra készíthetı elırejelzés. A kezdeti állapot megadásához 
szabályos térbeli rácsra interpolált meteorológiai paramétereket (szél, 
hımérséklet, nyomás, nedvesség) kell megadni, amelyek a mérési 
információkból, illetve a korábbi elırejelzésbıl állnak elı un. adat asszimiláció 
segítségével.  
 A teljes Föld körüli légkör leírásával az úgynevezett globális modellek 
hivatottak, azonban a hatalmas számítási igény miatt csak a legnagyobb 
elırejelzı központok képesek ilyen modellek futtatására. Fontos körülmény, 
hogy mekkora az a legkisebb térskálájú képzıdmény, amit a modell még képes 
valósághően, kvantitatíve leírni. Az úgynevezett primitív egyenletes numerikus 
modellek esetén ennek már elsısorban csak az alkalmazott rácsfelbontás szab 
határt. Az orográfiai viszonyok modellbeni megjelenése szintén a rácsfelbontás 
által szabályozott (a domborzat a rácsnak megfelelıen simított). 
 A kisebb központokban úgynevezett korlátos tartományú modellek 
futtatására van lehetıség. Ezek segítségével a globális modell eredményeit 
mintegy „leskálázva”, a kérdéses területen finomabb rácsfelbontáson végzik el 
a számításokat. Jelenleg a globális modellek rácsfelbontása jellemzıen  
20-100 km, míg korlátos tartományon 2-20 km felbontást alkalmaznak.  
 Szolgálatunknál közép- és hosszú távú (2-21 nap) általános elırejelzési 
célokra elsısorban az Európai Középtávú Elırejelzı Központban (ECMWF) 
futtatott globális modellt használjuk, amelynek jelenlegi rácsfelbontása 
közelítıleg 25 km. A 10-tıl 21-ik napig egy rosszabb (40km-es) felbontású 
modellváltozat, az úgynevezett kontroll modell eredményeit használhatjuk 12 
órás bontásban. A kontroll modellel párhuzamosan, azzal megegyezı 
felbontásban a 10-ik napig még 50 hasonló modelltagot futtatnak a 
valószínőségi elırejelzések megalapozásához (errıl késıbbi fejezetben lesz 
bıvebben szó). Rövidtávú, azaz 12-48 órára elırejelzési célra az OMSZ 
szuperszámítógépén futtatott ALADIN (lsd. Szépszó és mtsai cikke) modellt 
alkalmazzuk (közép-európai tartományon, 8 km-es rácsfelbontással). 
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 Az ALADIN modell peremfeltételeit a francia ARPEGE globális modell 
szolgáltatja, és az ECMWF-hez hasonlóan napjában kétszer fut (00 és 12 UTC 
kezdeti idıpontokkal). Ultrarövid (+15 óráig) távú elırejelzési célra az MM5 
modellt használjuk, mely peremfeltételeit az ECMWF futási eredményeibıl 
nyeri (egy köztes rosszabb felbontású MM5 változat közbeiktatásával).  
Az MM5 esetében a legfrissebb mérési adatok asszimilálásával naponta hat 
alkalommal is frissül a prognózis. Megjegyezzük, hogy az MM5 az elızı 
modellekkel ellentétben nem alkalmazza a függıleges rétegzıdésre, 
mozgásokra vonatkozó kvázi-hidrosztatikus egyszerősítést, ezért a konvektív 
jelenségek (zivatarok), és kísérıjelenségei (kifutószél) már valósághőbben 
jelenhetnek meg az eredményekben.  
 Az 1. ábrán az ALADIN elırejelzett szél/széllökésmezıjére mutatunk 
példát. A Kárpát medencét körülvevı nagyobb hegységek áramlásmódosító 
hatása miatt, hazánk területén belül a szélmezıben gyakran igen nagy a térbeli 
változékonyság. A szélnek az ilyen nagytérségő folyamatok által 
meghatározott, mezoskálán leképezıdı szerkezetét a modell nagy pontossággal 
képes visszaadni. A nagytérségő áramlási rendszer, a magassági szél elsı 2-3 
napra szóló elırejelzése rendszerint igen alacsony hibával terhelt.  
Az elırejelzés minısége, beválása általában csökken a felszínhez közeledve. 
Nagyobb hibák gyakorlatilag a zivatarokhoz járuló széllökések, és a téli 
inverziós helyzetek3 összetettebb hımérsékleti rétegzıdéséhez társuló gyengébb 
szél esetén adódnak. 

Helyi domborzati viszonyok figyelembevétele 

A szélenergia hasznosítása és egyéb alkalmazások szempontjából az eredeti 
modelltartományon belül valamely kisebb területen, vagy néhány kitüntetett 
pontban nagy pontosságú szélelırejelzésre van szükség.  
A részletesebb széladatokat többféle úton elı lehet állítani. A szél igazodását a 
lokális orográfiai viszonyokhoz legkézenfekvıbb módon a modell 
rácsfelbontásának megfelelı csökkentésével érhetjük el a kívánt, eredetinél 
kisebb tartományon. Ezt az eljárást alkalmazzuk például a Balaton körüli 
szélmezı pontosítására az MM5 esetében. A másik módszer szerint a szél 
orográfiai igazodására optimalizált, csak tisztán az áramlási viszonyok leírására 
„karcsúsított” modellváltozatot futtatunk a kérdéses idıpontokban az eredeti 
modelleredményekbıl valamilyen finomabb rácson és domborzattal. 
                                                           
3 A Kárpát medencében fıként a téli félévben gyakran elıfordul un. „hideg párna” helyzet, 
amikor a hımérséklet a magassággal emelkedik. A jelenség jellemzıen hosszan tartó ködös, 
szélcsendes idıjárással társul. Az inverziót rendszerint csak egy erısebb hideg front képes 
megszüntetni. (Szerk.) 
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1. ábra: Az ALADIN modell különbözı magassági szintjeire (10m, 300m, 600m, 850hPa) 
vonatkozó elırejelzett szélmezıje, illetve a származtatott felszíni széllökés 

(bal alsó ábra, a 12 és 17m/s lökéseket izovonal is mutatja). 

 Ebben az esetben rövid integrálási idı után beáll a domborzatnak 
megfelelı egyensúly (a szél igyekszik a völgyek irányába igazodni, a hegyek 
mögött szélárnyékos zónák alakulnak ki). Az ALADIN modell szélmezejének 
pontosítására ezt a módszert, az úgynevezett dinamikai adaptációt alkalmazzuk. 
A 2. ábrán az eredeti ALADIN szélmezıre, és az arra alkalmazott dinamikai 
adaptáció finomabb szélmezejére láthatunk példát. 

   

2. ábra: Az ALADIN modell eredeti szélmezıje (bal oldali kép) és a 2 km-es rácson alkalmazott 
dinamikai adaptáció (jobb oldali kép) 10 m-es magasságban. A hegyek közvetlen környezetében 

helyenként jelentısebb különbségek is adódhatnak a két szélmezı között. 



 140

Utófeldolgozás 

Egy adott hely szélviszonyait befolyásoló tényezıket természetesen sohasem 
leszünk képesek tökéletesen reprezentálni a modellekben, mivel a rácsfelbontás 
finomításával csak közelíteni lehet az igazi orográfiához. Emiatt bizonyos 
szisztematikus hibákkal kell számolnunk, melyeket felderítve (modell output 
statisztika, Kalman-filter eljárással), a „nyers” modelleredmények 
korrigálhatók. 

Mezıszerkesztés 

A felhasználóknak szolgáltatandó, a modellekbıl automatikusan elıálló 
elırejelzéseket a szinoptikus ellenırizheti, minıségét javíthatja. A különbözı 
helyre, idıre szóló, különbözı meteorológiai paraméterekre vonatkozó 
elırejelzések ellentmondásmentes módosításainak végrehajtására az 
úgynevezett mezıszerkesztés van elterjedıben. Az országot lefedı tartományra 
a szél és széllökés szerkesztésével térben és idıben konzisztens elırejelzési 
adatbázis készül, amelyet naponta legalább két alkalommal módosít a 
szinoptikus. Az adatbázis az ALADIN és az ECMWF elırejelzési mezıire épül, 
a szinoptikus ez utóbbi modellek eredményeit módosíthatja. A mezıszerkesztés 
folyamata jelenleg nem terjed ki az ultrarövid távú, maximum néhány órás 
idıelınnyel rendelkezı elırejelzésekre, riasztásokra.  
 Az ilyen jellegő szolgáltatások egyedileg készülnek. Az elırejelzı 
szakemberek a modelleredmények mellett folyamatosan nyomon követik a 
legfrissebb beérkezı mérési, észlelési, távérzékelt adatokat, és ezek alapján 
döntést hoz valamilyen, a felhasználó számára kritikus idıjárási esemény 
várható bekövetkezése miatti riasztás elrendelésérıl. Ilyen jellegő szolgáltatás 
például a balatoni viharjelzés, ahol a 12 és 17 m/s fölötti széllökések várható 
kialakulása elıtt 1 órával kell elsı, illetve másodfokú riasztást elrendelni. Ezen 
elırejelzések esetén általában a jelenség várható helyére, idejére, intenzitására 
vonatkozóan részletesebb információkat szolgáltatunk, és a beválásra 
vonatkozó elvárások is magasabbak. Hasonló rendszer fejleszthetı a 
szélerımővek igényei szerint. 

Valószínőségi elırejelzések 

Az egy-két napra elıre szóló prognózisok készítésénél általában elegendı, ha az 
említett primitív egyenletrendszer integrálásából kijövı modelleredményeket 
vesszük figyelembe. Ezt a modellt nevezzük determinisztikus, vagy operatív 
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modellnek. Azonban hosszabb távra (2 −10 napra) szóló prognózisok esetén 
általában jobb megoldást szoktak adni a valószínőségi elırejelzések. Ezek úgy 
állnak elı, hogy a modellt különbözı, kissé módosított kezdeti feltételekbıl 
indulva sok példányban − jelenleg az ECMWF esetén 50 alkalommal − 
futtatják, és azt vizsgálják, hogy hány futtatás teljesítette a kérdéses feltételt (pl. 
hány tag adott 12 m/s-nál nagyobb széllökést, azaz mennyi annak a 
valószínősége, hogy a maximális széllökés 12 m/s-nál nagyobb lesz). Az ilyen 
típusú elırejelzéseket nevezzük más néven EPS-elırejelzéseknek (Ensemble 
Prediction System), a perturbált kezdeti feltétellel indított modelleket pedig 
EPS-tagoknak. Mivel így 50 alkalommal kell lefuttatni a modellt, a minél 
gyorsabb eredmény érdekében az EPS-tagoknál a modell térbeli felbontása 
kisebb, mint a determinisztikus modellé. Meg kell említeni, hogy a korlátos 
tartományú modellek esetén is lehetséges hasonló módszerrel valószínőségi 
elırejelzéseket elıállítani. 

A rövidtávú szélelırejelzések beválása 

A meteorológiai elırejelzések megbízhatóságát általában igen sokféle szempont 
alapján lehetséges számszerően kifejezni. A gyakorlatban az elırejelzés 
formájával, információtartalmával párhuzamosan, a beválási mutatók 
kiválasztását is a felhasználó igényeihez kell szabni. Gyakran használatos az 
elırejelzett és bekövetkezett értékek közötti különbségekbıl kiinduló beválási 
mutatók (közepes hiba: ME, átlagos abszolút hiba: MAE, átlagos négyzetes 
hiba gyöke: RMSE).  
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3.ábra: A maximális széllökésre vonatkozó beválási mutatók (közepes hiba: ME, átlagos 
hiba: MAE, illetve átlagos négyzetes hiba: RMSE) az ALADIN, ECMWF modellek illetve a 
szinoptikus következı napra vonatkozó elırejelzései alapján (2003-as év, országos átlag). 

Az elırejelzett és bekövetkezett átlagos eltérés alig haladja meg a 1.5 m/s-t. A „nyers” 
modelleredményeknél tapasztalható 0.5 m/s körüli szisztematikus alábecslés a szinoptikus 

elırejelzéseiben nem tapasztalható. 
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 Az elırejelzések értékelésénél mindig nagy szerepe van annak, hogy a 
modelleredményekbıl származtatott automatikus elırejelzést a szinoptikus (az 
elırejelzı meteorológus) mennyire képes javítani. A 3. ábrán a széllökésekre 
vonatkozó elırejelzések megbízhatóságát próbáljuk meg érzékeltetni a 
szolgálatunknál leggyakrabban alkalmazott két modell, illetve a szinoptikus 
elırejelzései alapján. 

 Közép és hosszútávra szóló elırejelzési információk 

A modellek nyers outputjai utófeldolgozáson mennek át. Egy ilyen 
utófeldolgozott produktumot láthatunk az 1. táblázatban, amelyben hat 
magyarországi városra vonatkozó valószínőségi szélprognózis szerepel 3 órás 
bontásban, az adatok közvetlenül a modellbıl származnak. Ez a produktum 
akkor hasznos az elırejelzı számára, amikor az adott város valamelyikére kell 
elırejelzést adnia. Természetesen nemcsak a táblázatban feltüntetett városokra 
lehetséges ilyen produktum elıállítása, hanem tetszıleges helyszínre. 
 

 

1. táblázat: az ECMWF 2003.05.21:12 UTC-s EPS modellbıl készített 5 napos 
idıtartamú  valószínőségi széllökés elırejelzés. 

 Az EPS típusú elırejelzéseket látványosabb diagramokon is lehet 
ábrázolni. Ezek közül az egyik az ún. fáklya-diagram (4. ábra), melyen 
Budapestre vonatkozó modell-elırejelzés látható. Elınye, hogy látható mind az 
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50 EPS-tag, illetve jelölve van a determinisztikus modell, a kontroll modell, és 
az EPS-átlag (az 50 EPS-tag átlaga). Minél széttartóbbak az ábrán a tagok, 
annál bizonytalanabb az elırejelzés. 

 

4.ábra: A 2 m-es hımérséklet, a csapadék és a 10 m-es szél fáklya-diagramja Budapestre a 
2004. november 17-én 00 UTC-kor futtatott ECMWF modell alapján 



 144

 Egy másik lehetıség az EPS-produktumok megjelenítésére az un. meteogram, 
amely egy meteorológiai paraméter idıbeli menetét mutatja egy adott földrajzi 
helyen. A 5. ábrán láthatunk egy ilyen meteogramot, amelyrıl leolvasható a 
determinisztikus és a kontroll modell értékén kívül az EPS-tagok maximumát, 
minimuma, illetve az alsó és a felsı kvartilis. 

5. ábra: EPS meteogram Budapestre, amely az összfelhızetet, a csapadékot, a 10 m-es 
szélsebességet és a 2 m-es hımérsékletet mutatja. 

 



 145

 A balatoni viharjelzés számára készített ábrán a térségben található négy 
településre szóló valószínőségi szélprognózis látható (6. ábra). Szemléletesen 
mutatja be a különbözı határértékekhez tartozó valószínőségeket. A határérték 
igazodnak a viharjelzésnél fontos riasztásokhoz. Hasonló ábra készíthetı más 
célra, településre, más küszöbértékekre, vagy akár a napsütéses órák számára, 
illetve a globálsugárzásra is. 
 

 
 

6. ábra: Siófoki Viharjelzı Obszervatórium számára készülı grafikus valószínőségi széllökés 
elırejelzés. A különbözı színezések a különbözı küszöbökhöz tartozó valószínőségeket jelölik.  

8.3 A sugárzás elırejelzése 

A szélsebességhez hasonlóan elıállíthatók olyan táblázatok és diagramok, 
melyek a globálsugárzást, annak valamilyen értéket meghaladó valószínőségét, 
illetve a napfényes órák számát mutatják. A 7. ábrán egy meteogram típusú 
produktum látható, amelyen a felhızet, a globálsugárzás és a napfénytartam van 
feltüntetve. 



 146

 

7.ábra: Siófoki EPS meteogram: felhızet, globálsugárzás, napfénytartam. 
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Valószínőségi elırejelzések verifikációja 

A gyakorlatban a felhasználó az adott, számára kritikus idıjárási eseménnyel 
összefüggı döntéseinek meghozatalát bizonyos elırejelzett valószínőségi 
küszöbértékekhez köti. Éppen ezért fontos annak ismerete, hogy különösen 
ezen kitüntetett küszöbök használata esetén milyen beválási statisztikák 
adódnak. Az egyik kitüntetett beválási mutató, hogy azon esetek közül, amikor 
nem következett be a kritikus esemény hányszor történt „riasztás” az eseményre 
(False Alarm Rate). Ez a mutató a felesleges riasztások arányát mutatja az adott 
valószínőségi küszöb választása esetén. A másik kitüntetett mutató az 
úgynevezett találati arány (Hit Rate), ami a sikeres riasztások arányát adja meg 
a kritikus események esetszámához képest (ha ez 100 %, akkor minden kritikus 
eseményt sikeresen jeleztünk elıre). Az adott esemény valószínőségi 
elırejelzéséhez tartozó ROC (Relative Operating Characteristic) diagramról 
éppen az utóbbi két kitüntetett beválási mutatóról tájékozódhatunk, a különbözı 
valószínőségi küszöbök választása esetén. Az elırejelzés optimális 
felhasználásához, döntési eljárásokba való beépítéséhez tehát elengedhetetlen 
ezen verifikációs eredmények ismerete.  

8. ábra: Relative Operating Characteristic (ROC) diagram: elırejelzett 12 UTC-s 
12 m/s-nál erısebb szél valószínősége és a 06:00 és 18:00 UTC között mért maximális 

széllökés(Balatonmária). A görbéken látható töréspontok egy-egy valószínőségi küszöb esetén 
(10%-os bontásban) mutatja a felesleges riasztások arányát és a találati arányt. Például a +72. 

órára szóló elırejelzések esetén a 20%-os riasztási küszöböt választva 70% fölötti találati 
arány, és kevesebb, mint 20% felesleges riasztás várható.  

(A verifikációhoz a 2002. nyarán készült ECMWF prognózisokat tekintettük.). 
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A 8. ábrán egy példát láthatunk a ROC diagramra. A kritikus idıjárási esemény 
ez esetben a 12 m/s-nál nagyobb széllökés. Az ECMWF Balatonfüredre szóló 
elırejelzését (legközelebbi rácspont) vizsgáljuk a tényleges mérések alapján 
értékelve. Az ábrán három különbözı idıtávra szóló elırejelzést vizsgálunk 
(+24, +48, +72 óra). Látható, hogy magas találati, és egyben alacsony 
fölösleges riasztási arány eléréséhez alacsonyabb valószínőségi küszöböt kell 
választanunk (20-30%).  
 

Összefoglalás 

 

A cikkben az OMSZ által készített globálsugárzás- és szél-elırejelzésrıl adtunk 
rövid áttekintést. Bemutattunk néhány produktumot, amelyeket a Szolgálatnál 
készítünk belsı, illetve külsı felhasználásra, és illetıleg diagramon ábrázoltuk a 
szélelırejelzések beválását. Az egyre nagyobb számítógépes kapacitás és a 
modellek rácsfelbontásának finomítása miatt egyre pontosabb elırejelzések 
várhatók, illetve a nem-hidrosztatikus közelítés alkalmazásával olyan 
mezoskálájú jelenségeket is könnyebben lehet a jövıben elırejelezni, mint a 
zivataros kifutószél, vagy lejtıvihar. 
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