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Mi is az a COST? 
• COST (European COoperation in the field of Scientific and 

Technical Research ) 

• Egy kormányközi keret-megállapodás az európai 
együttműködés megvalósítására a tudományban és a technikai 
fejlesztésben 

• Alapelvek: 

– Részvétel önkéntes 

– Kutatásban résztvevő országok javasolhatnak témát (+az EB) és azok 
finanszírozzák 

– Az együttműködést az MC (Management Commitee) hangolja össze 
(döntési jog ) 

– Csak a nemzeti szinten folyó kutatások összehangolását (utazások, 
workshopok, nyári iskolák…stb.) finanszírozza 



Mi is az a COST? 
• Küldetése: erősítse Európát a tudományos kutatásban és a 

technológiai fejlesztésben oly módon, hogy elősegíti az európai 
kutatók között az együttműködést és a kölcsönhatást 

• 9 terület:  
– Orvostudományok és molekuláris biológia 

– Kémia, molekuláris tudományok és technológiák 

– Föld- és környezettudományok 

– Élelmiszer és mezőgazdaság 

– Erdőgazdálkodás 

– Az egyén és a társadalom, kultúra és egészségügy 

– Információs és kommunikációs technológiák 

– Anyagok, fizika és nanotudományok 

– Közlekedés és városfejlesztés 

• www.cost.eu 

 



A szél- és napenergia jellemzői 

• Nagy térbeli változékonyság a decentralizált energiatermelés 
miatt 

• Nagy időbeli változékonyság az állandóan változó időjárási 
feltételek miatt 

 

Következésképp: A megújuló energiák elektromos hálózatba való 
integrálási stratégiáját optimalizálni kell 

 

Tudományos cél: A lehető legjobb szél- és napenergia 
előrejelzést szolgáltatni a hálózat elosztók részére (az 
előrejelzést követő első percektől néhány napra előre) 

 

 



A COST ES1002 (WIRE) akció 

• WIRE (Weather Intelligence for Renewable Energies) 
 

• Célja: a percestől a több napos időskáláig tartó nap- és 
szélenergia termelés előrejelzési módszereinek 
továbbfejlesztése 
 

• 3 pillére: 

– A numerikus modellek megfelelő utófeldolgozási módszerekkel  és 
valós idejű megfigyelésekkel való kombinálása 

– A megújuló energiák integrálásának optimalizálására való törekvés - az 
érintett felek közötti megállapodás létrehozásával 

– A tudományos és a végfelhasználó közösségek elvárásait és céljait 
összekötő tudás-csere akció 

 



A COST ES1002 (WIRE) akció 
• 3 munkacsoport alakult 

– Modellezés és utófeldolgozás 

– Mérés, megfigyelés és validáció 

– Alkalmazás, erőművek 

• Mi az az utófeldolgozás? 

 

 

  Numerikus modell          Mérés, megfigyelés 

 

 

 

 

    

Rövidtávú (szél- és napsugárzás) előrejelzés  
(perces skálától több napig)  

Utófeldolgozás 



Miért kell utófeldolgozni a modelleket? 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

• A numerikus időjárás előrejelző modellek domborzata, klímája, s ezért az 
outputjai (DMO) nem teljesen reprezentálják a valóságot 

• A valóságtól való „távolság” a felbontás függvénye (gridtávolságnál kisebb 
karakterisztikus méretű folyamatokat parametrizálják) 

• Ezek az eltérések szisztematikus hibát okoznak 

• Ezeket a hibákat korrigáljuk az utófeldolgozással 

 



1. Munkacsoport: modellezés és utófeldolgozás 

• Egy teljesítményvizsgáló tesztprogramot indított el a csoport 
– fő feladat: a legmodernebb modellekkel és módszerekkel 
történő előrejelzések kiértékelése, a hibák jellemzőinek 
felismerése (verseny szituáció)  

• A módszerek összehasonlítása adott helyekre (szél- és 
naperőművek), ugyanarra az időintervallumra, adott 
megfigyelések és modell alapján (Phase I: 2 szélerőmű és 2 
naperőmű) 

• Két lépcsőben történik (Phase I: 2013, Phase II: 2014) 

• 2013 év végén szerveződött egy workshop kifejezetten a 
városi időjárás megértésére (Weather Intelligence for urban 
areas) 

 



 

2. Munkacsoport: Mérés, megfigyelés és 

validáció 

 
• A MeteoSwiss által a napsugárzás-mérő műszereket 

összehasonlító projekt kiértékelése (workshop) 

• A 2013-ban induló DNICast projekt támogatása 

• Egy kérdőív kidolgozása és elterjesztése 
(bizonytalansággal kapcsolatos felhasználói 
követelmények) – közösen a DNICast-al  

• Egy felhőmeghatározás témájának szentelt workshop 
előkészítése (Total Sky Imagers) 



 

3. Munkacsoport: Alkalmazás, erőművek 

 
• A DLR (Dynamic Line Rating) előrejelzésnek és a DLR 

kutatással kapcsolatos terveknek szentelt állásfoglalás 
kidolgozása  

• CIGRE számára egy új – DLR-el foglalkozó munkacsoport 
létrehozása és feladataik meghatározása (CIGRE: nagy 
villamos rendszerekkel foglalkozó nemzetközi tanács) 

• A meteorológiával foglalkozó, illetve az iparban (DSO, 
TSO) dolgozó közösségek együttműködésének 
előmozdítása 

 



DLR (Dynamic Line Rating) 

• SLR (Static Line Rating) : statikus -> maximális átvihető 
teljesítmény  - lehetséges legrosszabb eset (évszakosan 
változó)  

• DLR: távvezeték dinamikus terhelhetőségének számítása 

• A DLR rendszer erőteljesen növeli a távvezetékek átviteli 
képességét és az áramellátás eszköz-kihasználtságának 
hatékonyságát illetve megbízhatóságát 

 

 
• A távvezetékek állapotát 

(belógását) befolyásoló 
tényezők: hálózati terhelés, 
környezeti hőmérséklet, 
napsugárzás, szél (irány, 
sebesség!), nedvesség 



Köszönöm szépen a figyelmet! 


