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Az 1800-as évek elején Jean-Baptist Joseph Fourier előadásai: 
 miért annyi   a hőmérséklet a Föld felszínén, amennyi ?   
 A számításokhoz  többek között  ismerni   kell a felszínre  
érkező napsugárzás  mennyiségét. 
 
Pouillet: első pirheliométer 1838-ban 
 
1890-es évtized:  Smithsonian intézet water flow pirheliométerei 
                                Angstrőm kompenzációs pirheliométere 1896 
 
 
A közvetlenül a napból érkező sugárnyaláb intenzitását sokkal  
könnyebb mérni, mint egy síkra beérkező összes napsugárzás  
mennyiségét 



Marczell György  két cikke az IDŐJÁRÁS  
 folyóiratban 1927-ben: 
 

„Hegy és völgy napsütése”  
 
Az elsőben a „lehetséges napsütéstartam” 
 formuláit vezeti le különböző irányú lejtőkre,  
 a másodikban  a direkt sugár intenzitásának 
 képleteivel egészíti ki különböző  
 napmagasságok esetén 
 
 



A második Marczell cikk első lapja 
 



A Szabó – Tárkányi könyv: 
 

NAPSUGÁRZÁSI ADATOK AZ ÉPÍTŐIPARI TERVEZÉS SZÁMÁRA 
 

Dr. Szabó Gyula és Dr. Tárkányi Zsuzsanna 
 

Építéstudományi Intézet, Budapest, 1969 
 

Döntően  függőleges felületekre vonatkozó táblázatokat tartalmaz: 
 

• 14 éves mért direkt sugárzás és diffúz sugárzás adatokból a vízszintesre 
 

• Ugyanezekből számított adatokat állítottak elő a függőleges felületekre 
        10 fokos azimut lépcsőkben 

 
• Minden hónap sugárzás szerinti középső napjára és minden óraközépre 

 
• Direkt, diffúz és összes napsugárzás, együtt a 3 mm vastag üvegen bejutó 
      értékkel 

 



A négy főégtáj irányába néző falakra jutó 
 napsugárzási energia mérése az 
 Obszervatóriumban 1968 decemberétől  
1977 januárjáig, teljes 8 év: 1969-1976 
 
Az óraértékek megvannak 
 
Takács Olga:  

„Vertikális felületekre jutó napsugárzási  
energia” 
IDŐJÁRÁS, 1979. 3. szám 



Takács Olga cikkének 1. ábrája 



Taklács Olga cikkének 3. ábrája 
 



Valkó Péter mérő-kocsijának üzemelése 1985 
szeptemberben az Obszervatóriumban, 
 IDŐJÁRÁS,  1986. 1. szám 
 
Többek között mérte  az összes beérkező napsugárzási 
energiát 77 különböző irányú felületre. Négy műszer közel  
6  perc alatt tapogatta végig az égboltot 
 
A négy főégtájú falra és a vízszintesre érkező összes 
sugárzásból  jól számítható tetszőleges irányú lejtőre jutó 
sugárzás. 
 
A 8 éves falakra vonatkozó adatsorunkból a várható 
átlagok igen megbízhatóan megadhatók bármely lejtőre 



Valkó  egyik ábrája 
 



Valkó másik ábrája 
 



Vízszintes felületre eső napsugárzási energia mérése 
 

• Az első Robitzsch telepítési hullám: 1936 – 1944 között 15 állomás 
      ebből 2 élte túl a háborút: Buda-OMI és Tiszaörs 

 
• Második Robitzsch telepítési hullám: 1957-58  25 állomás,   
       ebből 12 érte meg a 15 éves folyamatos működést 1972-vel bezárva 

 
• Első Kipp&Zonen telepítési hullám:  1972-1992 között 7 állomás mérte 
     termooszlopos műszerrel a globálsugárzást 

 
• Második Kipp&Zonen műszerek telepítési hulláma: 1993-tól napjainkig, 
     jelenleg (2013)  40 állomás működik az automata állomások hálózatának 
      részeként 



A NAPSUGÁRZÁS MAGYARORSZÁGON  1958 – 1972 
 

OMSZ Hivatalos Kiadványai, Magyarország Éghajlata 10. szám 
Budapest, 1976 

 
Szerkesztette:   Major György 

Összeállították: Morvay Anna, Takács Olga, Tárkányi Zsuzsanna,  Weingartner Ferenc 
 
 
 

A 12 Robitzsch műszer (+ 40 napfénytartam mérő) 15 
éves adatsora alapján havi és évi térképek 
Magyarországra 
 
A fal-mérésekből 5 éves adatsorból napi összegek 
gyakorisági eloszlásai 



A 15 éves adatsorból 
készült éves térkép és 
a budapesti adatokból 
 készült izoplétás ábra 



WORLD MAPS OF RELATIVE GLOBAL RADIATION 
 

Annex to „Meteorological Aspects of the Utilization of Solar Radiation  
as an Energy Source” 

WMO Techinal Note No. 172  WMO No. 557, 1981 
 

Készítették: Major Gy., Miskolczi F.,  Putsay M.,  Rimóczi-Paál A., 
Takács O.,  Tárkányi Z. 

 
 
 

• Az első méréseken alapuló globális térkép 
 

• Műholdas relatív fényesség 4 éves  (1967-70)   adatsorából, USA National Climatic Center  
 

• 227 északi féltekei, 42 déli féltekei felszíni állomás ugyanazon időszakból mért adataiból 







A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS  
METEOROLÓGIAI MEGALAPOZÁSA 

MAGYARORSZÁGON 
 

Szerkesztette: Major György  Készítették: Farkasné Takács Olga, 
Major György,  Nagy Zoltán, Rimócziné Paál Anikó 

ÉTI-85. 132, Budapest, 1985 

Komplex statisztikai összeállítás: 
• 25 éves adatsorból térképek 
• 8 éves adatsorból függőleges felületek adatai 
• Optimális lejtőirányok 
• Sugárzási minimumok és maximumok 
• Szélső sugárzási értékek együttes előfordulása 

hőmérséklettel és széllel 



25 éves adatsorból 
készült térkép és 
budapesti izopléta 
 



TIPIKUS METEOROLÓGIAI ÉV SZERKESZTÉSE 
 

Szerkesztette: Major György 
 

OMSZ kisebb kiadványai 68. szám, Budapest, 1992 
 
 

• Más néven: teszt referencia év. Egy  időszak éghajlatának speciális 
jellemzése. 

  
• Egyéves óránkénti adatsor sok meteorológiai elemből,  számítógépes modell 

teszteléshez, floppyn tárolva és külön kinyomtatva 
   
• Az Európai gazdasági Közösség 28 állomásáról készültekkel összhangban 

összeállítva, OTKA pályázat keretében 
 

• Igen komplex munka, sok résztvevővel, 15 éves adatsor feldolgozásával 
 
 

 
 





Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei 
 

Szerkesztette:  Dobi Ildikó 
 

OMSZ, Budapest, 2006 
 
 
• Döntően szélenergia 

 
• A napenergia rész az automata állomások 

méréseiből, számítógépes megjelenítés 



A felső ábra 1951-80 teljes 30 év 44 
poligon részben számított adatából, 
Dávid, Takács és Tiringer, OMSz Kisebb 
Kiadványai 66, Bp. 1990 
 
 
Az alsó ábra 15 állomás  1997-2002 
közötti 6 év, 15 automata állomáson 
mért globálsugárzás adtából 
számítógépes térképezés eredménye, 
Bella Szabolcs munkája 
 



Whitlock et al. (NASA Langley): 1995, BAMS, pp.905 
46 hónap (1985. márc. – 1988. dec.) műholdas mérésből 





A WMO-nak készült térkép és a NASA térkép 
összehasonlítása: 
                                                       Majorék          Whitlockék 
Pólusok:                                             120                       120 
 
Egyenlítő:                                           260                       275 
 
Földi átlag:                                         166                       188 
 
A számok mértékegysége:  W/m2 



ÖSSZEFOGLALÁS 
1992-ig a hazai meteorológusok, különösen a sugárzási 
 szakemberek, megtettek mindent, ami addig megtehető volt a  
napenergia hasznosítás  meteorológiai megalapozása érdekében: 

 
1. Elkészítették az első műholdas adatokra alapozott, az egész földre érvényes 

napsugárzási térképeket 
2. A hazai meteorológiai napsugárzás méréseket speciális napsugárzás 
      mérésekkel egészítették ki 
3. A hazai méréseket a szakirodalom alapján a legkomplexebb és leg- 
      korszerűbb módon dolgozták fel, az  eredményeket közzétették 
4.   2006-ban néhány újabb adattal egészítették ki a korábbi eredményeket 
5. A folyamatosan változó éghajlat a korábbi mérésekből  
     származó eredmények újabbakra cserélését igényelné, ehhez 
     folynak a mérések.  Meggyőződésem szerint azonban a  
      változás (ha kimutatható lenne is a mérésekből) a  
      felhasználók pontossági igényein belül van. 
         
 
 


