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Bevezetés

Az EU 2001/77/EK irányelve kötelezõvé teszi 
mind a régi, mind az újonnan csatlakozott 
tagországok számára a megújuló ener-
giafelhasználás növelését. Magyarországnak 
az ilyen erõforrásokból kitermelt villamos 
energia jelenlegi 0,5 %-os részarányát 2010-
ig 3,6 %-ra kell növelnie. Ennek egyik lehet-
séges eszköze a szélerõmûvekkel elõállított 
villamos áram.

 A szél energiájának becslése, a hazai po-
tenciál felmérése összetett meteorológiai és 
mûszaki feladat. A cikkben kizárólag a téma 
meteorológiai vonatkozásairól, a módszerek-
rõl és az utóbbi évek kutatási eredményeirõl 
nyújtunk rövid áttekintést.

A levegõ áramlásának vízszintes irányú 
komponensét nevezzük szélnek. Kialakulá-
sának oka a Napból érkezõ sugárzás egyen-
lõtlen földi eloszlása. A szél pillanatnyi nagy-
ságát és irányát a nagytérségû légmozgások 
(például az áramlás erõssége, a ciklonok, 
anticiklonok pályája) és a helyi hatások (pél-
dául a talaj színe, állapota, a domborzat, a 
növényzet, a beépítettség stb.) együttesen 
határozzák meg, ennek következtében tér-
ben és idõben szüntelenül változik.

A szél mérése során pontszerû mintavé-
telezést végzünk, melybõl a méréssel nem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rendelkezõ helyekre és magasságokra kell 
becslést készítenünk. Mindezekbõl követke-
zik, hogy a szélben rejlõ energia kiszámítása 
komoly matematikai feladat.  

Az Országos Meteorológiai Szolgálat 
(OMSZ) meteorológiai állomás-hálózatában 
– a Világ Meteorológiai Szervezet (WMO) 
elõírása szerint – a felszín felett rendszerint 
tízméteres szinten mérik a széladatokat. A 
rendelkezésre álló idõsorok adott mérõhely-
re reprezentatívan tükrözik a széljárás napi, 
havi, évi stb. változásaink jellemzõit, ezek 
alapján a mérõhelyre meghatározható a szél-
sebesség tér- és idõbeli eloszlása. Energetikai 
célú alkalmazás során nehézséget jelent, 
hogy a mérés egy szinten történik, és relatíve 
alacsony a mûszermagasság. Ilyen célú becs-
léshez ideális lenne az országot lefedõ, egy-
séges mérési elvû, 100 méter alatti többszintû 
szélmérésbõl, legalább tíz év hosszúságú 
adatsorok felhasználása, ilyennel azonban 
még nem rendelkezünk. Az utóbbi években 
az ország számos pontján, különbözõ helye-
ken és eltérõ magasságokban, más-más 
idõpontokban folynak azonban energetikai 
szélmérések. A meteorológiai célú szélméré
sek elõnye az idõsorok hossza, amelybõl 
megismerhetõk az évek közti, illetõleg az 
éven belüli eltérések, melyek a becslés pon-
tosságához nélkülözhetetlen információt je-
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lentenek. (A két mérés kombinálásával jelen 
cikkben nem foglalkozunk.) Az alábbiakban 
a meteorológiai méréseket és modelleket 
felhasználó, országos léptékû szélsebesség- 
és energiabecsléshez alkalmazott módszerek 
közül mutatunk be néhányat.

METEOROLóGIAI ADATBÁZISON ALAPU-
Ló BECSLÉSI MóDSZEREK 

„Közelítõ” becslések
 

Ide soroljuk azokat a becslési módszereket, 
amelyek a szélmérések, megfigyelések 
hosszú idejû átlagértékeit használják. Pél-
daként ezek közül kettõt említünk. Koppány 
György (1989) feltevése és számítása szerint 
Magyarország 500 métert elérõ vagy meg-
haladó területeire telepíthetõ szélerõmûvek 
összteljesítménye az ország villamos energia-
fogyasztásának kb. 3 %-át fedezné. Vajda 
György (1999) az egész földi légkör mozgási 
energiáját elemzõ tanulmányának alapgon-
dolatát tovább folytatva azt a következtetést 
vonhatjuk le, hogy az összes szárazföld 
területének kb. 0,6 ezrelékét kitevõ magyar-
országi területre 1,8 GW szélteljesítmény jut.

Statisztikai becslések a meteorológiai állomá
sok széladataiból 

Ebbe a kategóriába tartoznak azok a számí-
tások, melyek a meteorológiai megfigyelõ 
állomások felszíni szélmérési adatain ala-
pulnak, és a feldolgozás során kizárólag 
statisztikai módszereket alkalmaznak. Ezen 
adatok éghajlati célú feldolgozásai a szél-
energia hely- és idõbeli változására is 
tartalmaznak információt. Ilyen az 1. ábra 
(Dobosi – Felméry, 1971), amely valamilyen 
éves egyensúlyra utal. Eszerint a nagyobb 
szélerõ az ország nyugati és keleti területein, 
a mérsékelt, illetve gyenge az ország közepe 
táján jellemzõ. E sajátos, a szélenergia mennyi-
ségét is meghatározó képet a két szélkapu (a 
Dévényi kapu és az Erdõs Kárpátok 1000 m 
alatti vonulatai), valamint az Északi-Kárpátok 

védõ és eltérítõ hatása okozza. 
A 2. ábra huszonkilenc jelenlegi (1997–

2002) meteorológiai állomás adatai alapján 
a WAsP modell felhasználásával számított 
éves átlagos szélsebességek eloszlását mu-
tatja (Bartholy et al., 2003). Az elõdeinél 
lényegesen nagyobb területi, fõleg pedig 
idõbeli felbontás miatt ez a térkép sokkal 
pontosabban jelöli ki az azonos átlagos 
szélsebességû területeket, jó egyezést mu-
tatva a szórványos energetikai szélmérések 
eredményeivel.

A mért széladatok alapján az ország tet-
szõleges pontjára ún. horizontális interpolá-
ció segítségével lehet becslést végezni. Tér-
képek elõállításához használatos térinforma-
tikai programcsomagok látszólag számos 
lehetõséget kínálnak erre (például inverz tá-
volság, spline, kriging módszerek), azonban 

1. ábra • A Beaufort-fokban (B°) kifejezett szél-
erõsség évi középértékeinek területi eloszlása 

Magyarországon (Dobosi – Felméry, 1971).

2. ábra • A 10 m-re interpolált szélsebességi 
értékek (m/s) éves átlagának területi eloszlása 

Magyarországon (Bartholy et al., 2003).
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a választható eljárások nem veszik figyelem-
be a mért idõsorok alapján becsülhetõ 
éghajlatistatisztikai paramétereket (lokális 
paraméterek, sztochasztikus kapcsolatok). 
A domborzatot, a talaj felszínborítottságát 
és az éghajlati statisztikai paramétereket fel-
használó matematikai eljárás (Szentimrey, 
2005; Bihari, 2005) alkalmazásával kapott 
tízméteres szintre vonatkozó szélsebességtér-
képet a 3. ábra mutatja. A feldolgozás során a 
véletlenszerû kapcsolatok megállapításához 
hatvan állomás huszonöt éves (1971-95) havi 
szélsebesség -adatai, a további számításhoz 
ötvenöt automata állomás (1997-2003 közöt-
ti) szélsebesség- adatai kerültek felhasználásra 
(Wantuchné Dobi et al., 2005). 

A szélsebességnek 10 méternél nagyobb 
magasságokban történõ becsléséhez vertikális 
interpolációra van szükség, ami történhet az 
ún. empirikus szélprofil-törvények és/vagy 
a közeli energetikai szélmérési eredmények 
felhasználásával. A 10 méteres széladatok 
azonban közvetlenül, transzformáció nélkül 
felhasználhatók ezen szint energetikai jellem
zésére, valamint az olyan relatív mennyiségek 
meghatározására, amelyek a magasságtól 
függetlenek. Utóbbira mutatunk példát a 4. 
ábrán, amelyen a havi relatív energiák éves 
menetét ábrázoltuk három meteorológiai 
állomáson, két egymástól kb. húszévnyire 
lévõ ötéves idõszakban (Tar, 2004). Az ábra 
alapján a következõkre hívjuk fel a figyel-
met. Az elsõ ötéves idõszakban (1968-72) 
Budapesten és Debrecenben (síkvidéki 
állomások) a relatív energiák éves menete 
követi a szélsebesség szabályos menetét: 
márciusi elsõdleges, novemberi másodlagos 
és júliusi harmadlagos maximum, szeptem-
beri minimum. Szombathelyen a tavaszi 
elsõdleges maximum egy hónappal késõbb 
alakul ki úgy, hogy márciusban visszaesés 
következik be a februári értékhez képest, az 
õszi maximum pedig decemberre tevõdik 
át. A júliusi harmadlagos maximum itt a 
legkifejlettebb, amibõl a kialakulás orográ-

3. ábra • Éves átlagos szélsebesség 10 méteres 
magasságban (Wantuchné Dobi et al., 2005).

4. ábra • A havi relatív szélenergia éves menete 
(Tar, 2004) 

fia okozta termikus tényezõinek intenzív 
hatására következtethetünk. A második 
ötéves idõszakban mindhárom állomáson 
alaposan átrendezõdik a havi relatív ener-
giák éves menete. A legfontosabb talán 
az, hogy Szombathely kivételével eltûnik 
(korábbra vagy késõbbre tevõdik) a júniusi 
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helyi maximum, ami a szélenergiával hajtott 
öntözõberendezések szempontjából hátrá-
nyos. A másik két állomáson a minimum egy 
hónappal elõbb, augusztusban követezik 
be. Szombathelyen és Budapesten az elsõd-
leges, Debrecenben pedig a másodlagos 
maximumok tolódnak késõbbre. 

Mindezek és az elõzõ tanulmányainkban 
kimutatott idõbeli változások valószínûleg 
összefüggésbe hozhatók az európai légnyo-
mási mezõben bekövetkezett, statisztikailag 
szignifikánsnak tekinthetõ változásokkal, 
mivel a globális hõmérsékletnövekedés a 
felszínközeli nyomásmezõ átrendezõdését is 
okozhatja. Christian-D. Schönwiese és mun-
katársai (1994), valamint Sirius Meyhöfer és mun-
katársai (1996) vizsgálatai szerint ez a folyamat 
Európában már elkezdõdött: a téli fél évben 
a tengerszinti átlagos légnyomás kontinen-
sünk déli részén növekedett, északi részén 
pedig csökkent, viszont  a nyári fél évben nincs 
szignifikáns változás. Ugyanakkor Dionyssios 
Metaxas és munkatársai (1991) és Aristides Bar-
tzokas – Dionyssios Metaxas  (1996) úgy találták, 
hogy nyáron a kontinens északi, északnyugati 
részébõl a délkeleti részek felé tartó hideg lég-
tömegek beáramlásának átlagos intenzitása 
növekedett. Vizsgálataiknak megfelelõen 
tehát a nyári cirkulációs rendszer is megvál-
tozott, ami a felszínközeli légnyomási mezõ 
átrendezõdésének következménye ebben 
az évszakban is.

Modellbecslések

Egy szélerõmû vagy akár egy szélpark ter-
vezésének elõfeltétele a – lokális szélmezõ 
pontos ismeretét feltételezõ – lehetséges éves 
energiatermelés becslése. Kizárólag ennek 
felhasználásával igazolhatjuk a szélenergiát 
átalakító rendszerek gazdaságosságát. A 
szakszerû tervezéshez és telepítéshez a ro-
tortengely magasságában mért szélvektor 
legalább kétéves adatsora (Dobesch – Kury, 
1999) szükséges. A gyakorlatban azonban az 
ilyen magasságban történõ mérések ritkák, 

mert megvalósításuk technikai akadályokba 
ütközik, és rendkívül drága. A helyszíni 
mérések mellett vagy helyett szükség van 
tehát a meteorológiai mérõhálózatok hosszú 
mérési adatsorait felhasználó matematikai-fi-
zikai modellek adaptálására. Egy szélerõmû 
optimális elhelyezésének meghatározásához 
nélkülözhetetlen a numerikus áramlási model-
lek alkalmazása.

Az elmúlt évtizedekben végzett kutatások 
eredményeként napjainkban már számos 
numerikus áramlási modell létezik. A nu-
merikus modelleket a figyelembe vett fizikai 
alapelvek alapján két csoportra bonthatjuk: 
diagnosztikus és prognosztikus modelleket 
különböztetünk meg. Az elsõ csoportba 
azok a modellek sorolhatók, melyek néhány 
fizikai kényszer figyelembevételével – a te-
rületen mért adatsorok felhasználásával – az 
ugyanazon idõszakra vonatkozó teljes szél-
mezõt számítják. A prognosztikus modellek 
ezzel szemben az ismert kiindulási állapot és 
a megadott határfeltételek segítségével elõre 
jelzik a szélmezõ állapotát.

Gyakorlati szempontból azonban három 
különbözõ számítási módszer létezik. Az elsõ 
csoportba tartozó modellek egyszerû, egydi-
menziós számítás során végzik a felszíni 
széladatok adott magasságba történõ verti-
kális extrapolációját. Sík területet tételeznek 
fel. Ide tartozik a közismert ALWIN modell 
(Ammonit GmbH, 2000), melyet a német 
Szélenergia Intézet (DEWI) fejlesztett. A máso-
dik csoportba azok a modellek sorolhatók, 
amelyek a felszín kisebb inhomogenitásait 
is kezelni tudják. Ilyen például a Wind Atlas 
Analysis and Application Program (WAsP) 
(Mortensen et al., 1993). A harmadik csoport-
ba tartozó modellek már képesek a teljesen 
inhomogén felszín felett kialakuló szélmezõ 
leírására.

A mára már széles körben elterjedt WAsP-
ot az Európa Unió finanszírozásában a nyolc-
vanas évek végén fejlesztették ki azzal a 
céllal, hogy lehetõséget nyújtson a standard 
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magasságban végzett meteorológiai szélmé-
rések alapján a rendelkezésre álló regionális 
szélenergia áttekintésére és egy adott terület 
várható éves átlagos szélteljesítményének 
becslésére. Alapvetõen öt paraméter fe-
lelõs a talajközeli szélmezõ alakulásáért: a 
felszíni érdesség, a topográfia, az árnyékoló 
objektumok jelenléte és a felszín hõmérsék-
leti és nedvességi karakterisztikái. Ennek 
megfelelõen a WAsP modellben az áramlást 
módosító hatások által okozott változásokat 
három – a domborzat, az érdesség és az ár-
nyékoló objektumok hatását leíró – almodell 
segítségével közelítik. 

Bár hazánk néhány tájegységének dom-
borzata erõsen tagolt, a felszín feletti magas-
ság kis távolságon belüli megváltozása és 
a domboldalak meredeksége nem éri el 
azt a küszöbértéket, ahol a WAsP modell 
becsléseinek hibája már nem elfogadható 
(Dobesch – Kury, 1999). Ezért Magyarország 
domborzati tagoltságát figyelembe véve fel-
tételezhetõ, hogy az egyszerûbb domborzati 
viszonyokkal rendelkezõ területek vizsgálata 
esetén – mint amilyen hazánk területének 
legnagyobb hányada – a WAsP modell 
kielégítõen pontos eredményt nyújt. Így le-
hetõség nyílik a mért széladatok horizontális 
és vertikális extrapolálásával a környezõ terü-
let áramlási viszonyainak meghatározására.

A nagyteljesítményû szélerõmûvek ener-
giatermelésének becslésekor a 60-120 
méteres szintek szélviszonyai alapján kell 
számolnunk. Ezért példaként a 5. ábrán a 
60, 80 és 100 méteres magasságra számított 
átlagos potenciális szélteljesítmény-értékek hori-
zontális metszetét mutatjuk be a hegyhátsáli 
mérõtorony 40×40 kilométeres körzetében. 
Ezekben a magasságokban már nem érzé-
kelhetõk a mikroklimatikus zavaró hatások, 
s így szignifikánsabban jelentkezik a Keme-
neshát északi lejtõjén és a Rába-völgyben a 
szélmaximum. A rotormagasság változása 
is jelentõsen módosítja a potenciális széltel-
jesítményt: 100 méteres magasságban már közel 

másfélszeres értéket találunk, mint a 60 méteres 
szinten. A modellezett átlagos szélsebességek 
és a topográfia jó egyezést mutat a rendelke-
zésre álló szélteljesítmény-mezõvel (Bartholy 
et al., 2003). De még ilyen kis horizontális 
távolságok esetén is lényeges különbségek 
mutatkoznak a hasznosítható szélenergia 
mennyiségében.

5. ábra • A rendelkezésre álló szélteljesítmény-
mezõ horizontális szerkezete Hegyhátsál 40×40 
kilométeres körzetében, 60, 80 és 100 méteres 

magasságban (Bartholy et al., 2003).
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Az elõrejelzési célból kifejlesztett (pro-
gnosztikus) modellek is egyre inkább 
szerepet kapnak az éghajlatkutatás, így a szél-
klíma-vizsgálatok területén is. Ennek egyik oka, 
hogy alkalmasak az idõjárást alakító regionális 
léptékû legfontosabb fizikai folyamatok mo-
dellezésére, megfelelõ ún. paraméterezéssel 
a lényeges környezeti adottságok figye-
lembe vételére. További elõnyük, hogy 
a háromdimenziós rácspontokra történõ 
számításokhoz ún. kezdeti feltételként a 
különféle mérési elvû – esetünkben a fel-
színi, mûholdas, rádiószondás szélmérések – 
adatait együttesen tartalmazzák. Az ECMWF 
(Európai Középtávú Elõrejelzõ Központ) 
ERA40 (1992-2002 közötti) ún. újraanalizált 
adatbázisán alapuló, az ALADIN korlátos 
tartományú modell felhasználásával készült 
Magyarországra az 5×5 km felbontású, 25-150 
m közötti széltérképsorozat (Wantuchné Dobi 
et al., 2005). A 6. ábra a sebesség köbével 
arányos fajlagos szélenergia-értékeket 
tartalmazza, 100 méteres magasságra. A 
gyakorlatban különbözõ veszteségek miatt 
ezen érték legfeljebb 59 %-ának kinyeré-
sére van elvi lehetõség (Betz-maximum). 
A valódi teljesítmény a hely szélviszonya-
ihoz optimálisan megválasztott berendezés 
esetén is lényegesen kevesebb ennél (Tóth 

– Horváth, 2003). 

Energetikai szélmérések
 

Szélerõmû létesítésekor annak tervezett he-
lyén legalább egyéves, több magasságban 
végzett, tízpercenként átlagolt szélmérésre, 
valamint egy közeli meteorológiai állomás 
minimum tízévnyi széladatára van szükség 
a hely szélklímájának megismeréséhez, az 
ajánlott szélenergetikai számítások elvég-
zéséhez. A lokális szélklíma ismerete segíti 
az erõmû optimális típusának kiválasztását 
is. Ez utóbbinál érdemes figyelembe venni, 
hogy Magyarországon a gyenge szelek nagy 
gyakorisága jellemzõ. Az energetikai becslés-

hez rendszerint a WAsP modellt alkalmazzák, 
amely tízperces vagy órás adatokon túl helyi 
információkat használ fel a domborzatra, nö-
vényzetre, beépítettségre, valamint a válasz-
tott erõmû típusára vonatkozóan.

Epilógus 

A nagyteljesítményû, elektromos áramot ter-
melõ szélerõmûvek helyének kiválasztása 
tehát nemcsak klimatológiai, de komoly 
mûszaki, gazdasági és környezetvédelmi 
megfontolásokat igényel. A beépítettség 
és az érdesség megváltozása, a szélklíma 
esetleges módosulása és a pontos helyszín 
egyedi domborzati viszonyai miatt minden 
egyes konkrét esetben el kell végezni a mini-
málisan egy-két éves helyszíni szélmérést, 
majd a részletes domborzati és érdességi 
paraméterek felhasználásával a modellezést 
a széltérkép-statisztikák elõállítására. 

A különbözõ idõszakokra (például évsza-
kok) vonatkozó országos átlagos szélsebes-
séget vagy átlagos energiát különbözõ 
magasságokban ábrázoló térképek készí-
tésére nincs egységes módszer. A különféle 
szél-adatforrásokat felhasználó eljárások 
közül az utóbbi évek néhány eredményét 
foglaltuk össze ebben a válogatásban. 
Egybecsengõ eredmény, hogy az ország 
legszelesebb területei a Dunántúl északi 
részén találhatók, ahol 100 méteren helyen-
ként 6 m/s-ot is meghaladó az éves átlagos 
szélsebesség.

6. ábra • Fajlagos szélenergia
100 m magasságban.
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Kutatásainkat az OTKA (több pályázat) és az NKFP (3A/0038/2002) támogatta. 

Kulcsszavak: megújuló energiaforrások, szél, szélenergia, meteorológiai és energetikai szélmé
rések, klimatológiai becslések, éghajlatváltozás, modellbecslések, WAsPmodell, széltérképek
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