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Globális átlaghőmérséklet változás 

A klíma szcenáriók jelölik ki azt a sávot, amin belül az  

antropogén hatás elvileg „szabályozható” 

Forrás:  IPCC-AR5-WG I 
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ÜHG kibocsátás 

Forrás:  IPCC-AR5-WGIII Chapter7, Energy Systems, 2014 

Az emissziós törekvések ellenére az 

üvegházgázok kibocsátása növekszik. 

Az energia szektor felelős a teljes ÜHG 

kibocsátás >60%-ért.   

  



Mérséklési stratégiák 

Diana Ürge-Vorsatz, MTA Jelenkori éghajlatváltozás, 2014 május 23 

„A mérséklési stratégiák elsöprő többsége az energiaellátásra, 

technológiai megoldásokra (innovációk, megújuló energia 

források)és karbon árazásra fókuszál.” 



Beruházások várható alakulása 2010-2029 

Forrás:  IPCC-AR5-WGIII Chapter7, Energy Systems, 2014 



Energia szektor szempontjai 

Döntéstámogatás 

Operatív 

„Near real-time” 
Üzemeltetés 

Stratégiai 

”Long-term” 

Telepítés, tervezés  

(új létesítmények) 

Emisszió korlátozás 

(meglévő  
infrastruktúra) 

Forrás:  WMO Bulletin, Vol 60(2), 73-80 old 

Mihez kell meteorológiai információ? 



Felhasználói igények 

Energia szektor 
által érintett 
felhasználók  

Met. adat és info igény 

Nagyközönség Folyamatos energia szolgáltatás 
Riasztás extrém eseményre (hőségriadó, vihar, tűz) tartózkodási 
helyre; egyszerű éghajlati statisztikák főleg szélsőségek 

Hálózat 
menedzser 

Megbízható, folyamatos rendszerüzemeltetés, „menetrend” 
Saját modelljeik számára inputként  valós idejű met. adatok, 
előrejelzések  (15’-10 nap) a hálózat területére 

Politikus Gyors tanácsadás az energia ellátást veszélyeztető helyzetekre 
Döntéstámogatás választási ciklus, középtávra 

Befektető Létesítmény gazdaságos üzemeltetése 
Előrejelzés és riasztás,  klíma előrejelzések létesítmény 
élettartamán belüli időszakra 

Kereskedő Különösen fontos a hűtési és fűtési időszak  
„testreszabott” szolgáltatások (szállítás, tárolás, elosztás) 

WMO Bulletin, Vol 60(2), 73-80 old nyomán 



Meteorológiai szempontok: idő skálák 

Időjárási adatok: múlt – jelen – jövő 

„Near-real time data” (jelen): 

 felszíni mérőhálózat, távérzékelési adatok:  

 radar, műhold; numerikus modell grid adatai  

 (erőmű operatív működtetéséhez, grid csatlakozás, hagyományos erőművek 
működésének „időzítése”, CO2 emisszió szabályozás, termelt energia 
becslése) 

„Long-term data”(múlt & jövő): 

 klíma normák: sokéves átlagok, éven belüli  szórás, órás 
változékonyság, hűtési-fűtési napok száma, extrém 
eloszlás, visszatérési periódusok; klíma modellezés 

(tervezéshez, megtérülési becslésekhez stb) 

Forrás:  Virtual Institute of Energy Meteoprology 



Meteorológiai szempontok: tér skálák 

• Mikro: várható energiabecslése  

• Mezo: optimális helykiválasztásához a térbeli 

    és időbeli fluktuációk elemzése 

• Makro: energia potenciál becslés  

 

 
Forrás:  Virtual Institute of Energy Meteoprology 

http://www.passzivhaz-magazin.hu/wp-content/uploads/2013/01/sz%C3%A9lenergia.jpg 



„Energiameteorológia” 

Forrás:  Virtual Institute of Energy Meteoprology 

Az energetika és a meteorológia  határterülete. „Küldetése” az energia ipar  

számára szükséges operatív szolgáltatások és specifikus meteorológiai 

alap és alkalmazott meteorológiai ismeretet igénylő kutatási feladatok 

megoldása. Ebbe beletartozik minden olyan meteorológia kérdés, amely 

valamely energia kitermelésével, előállításával,  átalakítással, szállítással 

vagy felhasználással stb. összefügg. Tágabb értelemben a kölcsönhatás 

másik oldala, azaz az energia szektor éghajlatra gyakorolt hatása, ezen belül 

pl.  kibocsátás korlátozás is a tárgykörhöz tartozik.  Ezen felül olyan 

fejlesztéseket céloz, amely elősegíti a megújuló energiák gazdaságos 

felhasználását.  

 

A természet és a technológia közötti „interfész”:  

 

 

  

  

First World Renewable Energy Congress, 1990;   

L.O. Olsson (WMO) 

Forrás:  2nd World Renewable Eneregy  Congress, 1992 



Nap Energia Meteorológia 

Napenergia számítások 

A napsugárzás tér és időbeli változásának 
hatását az energia rendszerekre a 
fotovoltaikus cellától az hálózatokig. 

Műholdas sugárzás mérés felhasználása 

Térben és időben nagyfelbontást 
biztosít, helykiválasztáshoz, költség 
haszon becsléshez és monitoring és 
kontroll célokra egyaránt alkalmas. 

Napenergia előrejelzése 

Különböző Speciális /specifikus 
előrejelző modellek segítik hatékony 
és gazdaságos a grid integrációt,  

Forrás: http://www.uni-oldenburg.de/ 

Besugárzás Meteosat-7,  
Heliosat módszerrel  

Európára, Németországra… 



Napenergiás fejlesztések 

Felhőmozgás 
A műhold képek felhő mozgás 
vektorának felhasználása pontosabb 
sugárzásbecslést tesz lehetővé. 
Jelenleg kutatási fázis az infra 
tartományban.  

Előrejelzés „optimalizáció 
„éghajlati statisztikákkal 
• Kritikus paraméterekre(pl. köd)  
• Az előrejelzési idők 

függvényében a modellek 
kombinációja. 
 

Forrás: http://www.uni-oldenburg.de/ 



Szél Energia Meteorológia 

• speciális topográfiájú 
helyek feletti áramlások 
(pl. hegyek, óceánok), 

• légrétegződés,  
turbulencia, 

• szélerőmű modellezés,  

• szélenergia előrejelzés,  

• hálózat integráció  
Szélenergia Potenciál Németországban 

Forrás: http://www.uni-oldenburg.de/ 



Szélenergiás fejlesztések 

Szélenergia előrejelzés: 
•Légköri határréteg modellezése 
•Időjárás függvényében az 
előrejelzés bizonytalanságának 
becslése 
•Turbinák kölcsönhatása 
hálózatban  
•PREVIENTO 
•ANEMOS (offshore) 
•HONEYMOON (beágyazott 
rövidtávú modell) 
 

•  
Szélfarm modellezés:  
• Turbina működés és 
kölcsönhatások modellezése 
(optimalizáció FlaP) 

• numerikus  időjárás előrejelző 
modellek (NWPs )>>>>>>>>>>> Forrás: 3TIER  

Forrás: http://www.uni-oldenburg.de/ 



K+F konferenciák és oktatás 

http://www.icem2013.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

K+F: 

• innovatív 

• felhasználó központú 

• egyedi (magas minőség) 

• nemzetközi együttműködés  

(pl. COST ES2001) 

Oktatás: 

• gyorsan fejlődés 

• virtuális képzések 



Meteorológiai információk 

Szél Atlasz >>> 
80m magasságban  10 évnyi órás 
adatsorból számolva 

<<< Globál sugárzás 
3 km felbontás, műholdas 
adatokból 

WMO/GFCS 

Globális Klíma Szolgáltatások 

pl. Energia szektor számára 

„Free” adat és információ 



 OMSZ, MTB, MMT 

• OMSZ : K+F, szolgáltatás, oktatás segítése: 
BsC/MsC/PhD dolgozatokhoz adatok 

  (nem meteorológus témavezetők meghívása) 

• Meteorológiai Tudományos napok (1984, 2001) 

• MMT és MTB „katalizátor” 

• Konferencia CD (előre regisztráltak részére) 
o www.mettars.hu 

o NSZSZ & LEA előadások 2009-2014 

o Konferencia anyagok (cikk, poszter vagy előadás) 

 

 



Köszönöm a figyelmet! 

Szápár, 2006 


