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Bevezetés és célkitőzések 

 

Napjaink egyik legfontosabb tudományos célkitőzése a földi 

éghajlati rendszer mőködésének megértése. Ezzel szorosan 

összefüggı kérdés az emberiség energiagazdálkodása, ami jelen 

formájában hosszútávon nem tőnik fenntarthatónak. Az esetleges 

éghajlatváltozási következményektıl függetlenül, a véges készletek 

miatt elkerülhetetlennek tőnik, hogy az emberiség a jövıben a 

fosszilis tüzelıanyagok helyett más energiaforrásokra rendezkedjen 

be. A néhány jelenleg is mőködıképes alternatív megoldás közül a 

szélerımővek – valamint a napkollektorok és napelemek – széleskörő 

alkalmazása tőnik a legígéretesebbnek. Mindazonáltal a szélmezık 

intermittens jellege miatt a fosszilis erımőveket nem lehet 

egyszerően szélerımővekkel kiváltani. A dolgozatban különbözı 

modellek és adatfeldolgozási technikák segítségével kvantitatívan 

megvizsgáljuk több hipotetikus, teljes Európát lefedı szélerımő-

hálózat teljesítményének ingadozásait. Az a célunk, hogy bemutassuk 

az európai “szél nyersanyag” korlátait. Ezzel egyetemben elvégezzük 

Európa szélklimatológiájának részletes statisztikus elemzését. 

A dolgozat elsı, az európai szélenergiával foglalkozó 

alkalmazott tudományos része után egy, a globális villámtevékeny-

séggel kapcsolatos alapvetı fizikai kérdés tisztázására teszünk 

kísérletet. 
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A tudományos közvéleményben hosszan elhúzódó vita folyik 

arról, hogy a kozmikus sugárzás hogyan és milyen mértékben 

befolyásolja a földi éghajlatot. A dolgozat második felében szintén 

statisztikus és adatfeldolgozási technikák segítségével próbáljuk meg 

azonosítani a kozmikus sugárzás és a villámtevékenység között 

esetlegesen fennálló kapcsolatot. Igaz, hogy a villámtevékenység 

csak egy apró részfolyamat a földi éghajlati rendszerben, de a 

kozmikus sugárzás villámokkal való kapcsolata elméletileg 

viszonylag jól megalapozott, és ezen kapcsolat tisztázása talán az 

általánosabb folyamatok jobb megértéséhez vezethet. 

 

Adatok és módszerek 

 

Különbözı statisztikus és adatfeldolgozási technikákat 

használtunk az alábbi szélsebesség-, villámlás-, kozmikus részecske-, 

stb. adatbázisokon: a European Centre for Medium-Range Weather 

Forecasts Európára vonatkozó ERA-40 reanalízis szélmezıin (10 m-

es és 1000 hPa-os szinteken); magyarországi szélerımővek mérésein; 

egy magyarországi gyár villamosenergia-fogyasztási idısorán; a 

Lightning Imaging Sensor (LIS) mőholdas optikai mérésein; a 

Lightning Detection And Ranging (LDAR) hálózat, és a World Wide 

Lightning Location Network (WWLLN) hálózat földi rádiós adatain; 

a Northern California Earthquake Data Center (NCEDC) Schumann-

rezonancia erısség idısorán, ami a globális villámtevékenység 
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erısségére utal; a Jungfraujoch, Climax, és Haleakala állomásokon 

felvett földi neutron-fluxus méréseken; a Polar Orbiting 

Environmental Satellite (POES) mőholdak által rögzített proton-

fluxus adatokon; stb. 

A villámlás adatok esetében jelentıs adatfeldolgozásra volt 

szükség, ezért különbözı szőrı-, átlagoló-, és klaszterezı algoritmu-

sokat használtunk. Egy egyszerő modell segítségével sikerült számot 

adni a LIS idısorok spektrumában látható számtalan csúcs 

mibenlétérıl. 

A különbözı idısorok alapvetı statisztikai tulajdonságainak 

(átlag, szórás, stb.) meghatározásán túl Weibull és általánosított 

gamma eloszlást illesztettünk a szélerısség adatokhoz. Az 

illesztéshez a maximum likelihood módszert használtuk. 

Az adatok idıbeli viselkedésének tanulmányozására spektrális 

módszereket vetettünk be (a “Fast Fourier Transform” és a Lomb 

algoritmust), valamint különbözı “évszakos” átlagokat. Korrelációs 

mátrixokat és autokorrelációs függvényeket is megvizsgáltunk. 

A szélerımővek optimális – az összegzett energiatermelés 

ingadozásait minimalizáló – elrendezését egy iteratív Monte Carlo 

algoritmus segítségével számoltuk ki. 

A kozmikus sugárzás és a villámtevékenység esetleges 

kapcsolatának ellenırzésére a “superposed epoch” módszert 

alkalmaztuk. 
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Új tudományos eredmények 

 

1. Megállapítottuk, hogy a 3 paraméteres általánosított gamma 

eloszlás kielégítı modellt ad az Európa és a környezı tengerek 

felett mérhetı felszíni szélsebesség statisztikai leírásához. Az 

általánosított gamma paraméterek földrajzi eloszlásából 

következtetni lehet a szélsebesség-eloszlások különbözıségének 

klimatológiai okára [1,2,3]. 

2. A szélsebesség idısorokból a napi- és éves menetek levonása 

után maradó – Lorentz spektrummal leírható – fı komponens, 

amit a ciklonok-aniticiklonok váltakozása okoz, rendkívül közel 

kerül az általánosított gamma modellhez (~1 % meg nem 

magyarázott variancia), ami annak helyénvalóságát támasztja alá 

[1,3]. 

3. Ahol lehetséges volt, megbecsültük a Hellmann exponenst a 

szélsebesség-profil hatványfüggvény közelítésében. Azonban az 

európai szélmezı teljesítménnyé való átszámolásához egy átlagos 

empirikus profilt használtunk és egy magyar szélerımő teljesít-

ménygörbéjét [2,3,4,5,6]. 

4. A reanalízis alapján számolt szélsebesség- és teljesítmény adato-

kat magyar szélerımő mérésekkel hasonlítottuk össze. 

Megállapítottuk, hogy a fluktuációk viszonylag jól egyeznek (a 

korrelációs együttható > 0.7), viszont az átlagos empirikus 

szélprofil ~30 %-kal alulbecsli a szélsebességet az adott 
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erımőnél. A teljesítmény adatok akkor egyeztek a legjobban, 

amikor a szélsebesség-értékeket azok hosszú távú átlagának 

arányával (erımő / reanalízis) transzformáltuk [7]. 

5. Reanalízis szélmezık alapján becsült szélteljesítmények felhasz-

nálásával megvizsgáltuk több hipotetikus ideális európai szélerı-

mő-hálózat statisztikáját. Abban az esetben, amikor a teljes 

szárazföldet “betelepítettük” erımővekkel, alacsony átlagos telje-

sítményt kaptunk jelentıs éves menettel és nagy ingadozásokkal. 

A szélerımő-hálózatot kisebb, de szelesebb területekre 

koncentrálva, megnövekedett átlagos teljesítményt és jelentısen 

felerısödött ingadozásokat kaptunk. A nagy fluktuációk okát a 

szélmezı korreláltságában azonosítottuk. A fluktuációk nem 

csökkenthetık tetszıleges mértékben, sem a turbinák optimális 

elhelyezésével, sem dinamikus vezérléssel [2,3,4,5,6]. 

6. Nagy idıbeli felbontású adatok alapján összehasonlítottuk egy 

nagyobb gyár villamosenergia-fogyasztását két magyarországi 

szélerımő által betáplált teljesítménnyel. A maximális fogyasz-

tást az átlagos szélteljesítményhez igazítva, a gyár csak az idı 34 

%-ában kap elegendı áramot. A szélerımő-kapacitást növelve 

sem érhetı el stabil alaperımővi ellátás. Továbbá az árammal 

ellátott idıszakok hossza hatványfüggvény eloszlást mutat (-1.4 

körüli kitevıvel), és ez nem változik számottevıen a szélerımő-

kapacitás növelésével. A fenti eredmények akkor is érvényesek, 

ha a gyár fogyasztását állandó értékkel helyettesítjük [8]. 
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7. A kozmikus sugárzás villámlással való feltételezett kapcsolatát 

megpróbáltuk kimutatni globális villámgyakoriság-anomália 

idısorokban a “superposed epoch” módszer segítségével. Az átla-

golást a kozmikus sugárzásban tapasztalható Forbush-minimu-

mokra végeztük el, azonban nem találtunk szignifikáns korrelá-

ciót. Gyenge pozitív korreláció látszott az egyenlítıi villámgya-

koriság adatok és a kozmikus részecske fluxus között, de ennek 

részletei nem erısítik meg a feltételezet kapcsolatot [9,10]. 
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