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1Debreceni

Bevezető. A szél iránya és sebessége függ a bárikus mezők szezonális eloszlása és azok kölcsönhatása által megszabott alapáramlástól,
valamint a domborzat áramlásmódosító hatásától. A tengerszint feletti magasság, a hegyvonulatok csapásiránya, a völgyek elhelyezkedése, a
felszín tagoltsága és érdessége szintén meghatározó szerepet tölt be a szélklíma idő- és térbeli tulajdonságainak alakításában. A munkánk
célja, hogy szélenergetikai szempontból bemutassuk a Kárpátalja területére jellemző szélirány-mező statisztikai szerkezetében - a viszonylag
összetett orográfiai környezet függvényében - meglévő jellegzetes vonásokat.
A felhasznált adatok. Adatbázisunkat 9 meteorológiai megfigyelő
állomás 2011. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakra
vonatkozó, 3 óránként regisztrált szélsebesség és szélirány
adatsorai alkották. Az állomások földrajzi elhelyezkedése és
tengerszint feletti magassága az 1. ábrán látható.
A jellemző szélirányok kiválasztására egy a valószínűségek
egyenlőségének eldöntésére vonatkozó átalakított statisztikai
próbát (Vince, 1975) alkalmaztunk, amely szerint adott
valószínűségi szinthez meghatározható egy kritikus tartomány h1
és h2>h1 határokkal úgy, hogy ha van olyan D szélirány, amelynek
gD gyakoriságára teljesül a gD>h2 egyenlőtlenség, akkor az irányok
eloszlása nem tekinthető egyenletesnek. Ilyen irány azonban több
is van, ezeket az adott helyre az adott időszakban jellemző
irányoknak nevezzük. Ha gD<h2, akkor pedig nem jellemző
irányoknak nevezzük (Tar és Verdes, 2003; Tar, 2004). A h1 és h2
értékei:
ℎ1 = 𝑝0 𝑛 − 𝑢𝜀 𝑛𝑝0 1 − 𝑝0

2. ábra: A szélirányok relatív gyakorisága (%) és a jellemző szélirányok
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és ℎ2 = 𝑝0 𝑛 + 𝑢𝜀 𝑛𝑝0 (1 − 𝑝0 )

ahol p0 egy szélirány előfordulásának valószínűsége egyenletes
eloszlást feltételezve, n az összes esetek száma. Az uԑ pedig a
2𝛷 𝑢𝜀 − 1 = 1 − 𝜀
összefüggésből határozható meg, ahol 𝛷(x) a standard normál
eloszlású valószínűségi változó eloszlásfüggvénye.
A legnagyobb energiatartalommal bíró jellemző szélirányok
meghatározása. Egy adott D szélirány adott időszakra (pl. év,
évszak, hónap) vonatkozó átlagos energiatartalmát a D napi
átlagos fajlagos szélteljesítményével (Pf1(D)) lehet meghatározni:
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3. ábra: A szélirányok relatív energiatartalma (%)
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ahol, fDj annak a gyakorisága, hogy a D irányú szél sebessége vj
legyen, k a szélsebesség-intervallumok, N az adott időszakban
figyelembe vett esetek száma. Ha Pf1 az időszak (irányoktól
független) napi átlagos fajlagos szélteljesítménye, akkor a
𝑃𝑓1 (𝐷)
𝑃𝐷 =
𝑃𝑓1
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arány az adott szélirány relatív energiatartalmát adja meg. A
legnagyobb
energiatartalommal
bíró
jellemző
szélirányt
energetikai uralkodó széliránynak tekintjük (3. ábra).
Eredmények és következtetések. A meteorológiai állomásokon
regisztrált szélirányok nem a nagytérségi irányszektorokat, hanem
erősen a domborzati egységek (pl. folyóvölgy) földrajzi
orientációját tükrözik, a leggyakoribb szélirány az északi (2. ábra).
A jellemző irányok száma 1 és 5 között változik, összes
gyakoriságuk pedig 34,4% és 85,2% között. Az általuk szállított
összes energia 47,4% és 94,6% között van. Az egy jellemző
irányra eső energia 16,0% és 47,4% közé esik (1. táblázat).
1. táblázat: A jellemző szélirányok (CWD) együttes és átlagos relatív
gyakorisága (CWDF és CWDF1), együttes és átlagos relatív energiatartalma
(CWDE és CWDE1), átlagsebességük (CWDV1), egy nem jellemző szélirány
átlagos relatív energiatartalma (NWDE1) és átlagsebessége (NWDV1), valamint
az átlagos szélsebesség (AWDV1) a 2011-2015-ös időszakban
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