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Összefoglalás: a tanulmány egy viszonylag rövid, globálisan melegedő időszakra vonatkozóan 

vizsgálja az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott országok területén a felszínre érkező napener-

gia alakulását, ugyanakkor számszerűsíti e sugárzás statisztikai kapcsolatát két független változó-

val, éspedig a vizuálisan megfigyelt felhőzettel és a légköri hosszúhullámú kisugárzással. Ismerve 

ez utóbbi két paraméter változását a hőmérséklet-változás függvényében egy rendelkezésre álló 

hosszabb idősoron, ez esetben 0,5 °C félgömbi átlaghőmérséklet-emelkedéskor, statisztikailag be-

csülhető a globálsugárzás lehetséges változása hasonló körülmények között. A bemutatott eredmé-

nyek, az évszakokon belüli és területi különbségek mellett a várható napenergia kismértékű, pár 

százalékos növekedését vetítik előre. A globálsugárzás növekedése leginkább a vizsgált terület déli 

részén a meleg félévben figyelhető meg. Az empirikus regresszión alapuló számítások eredményei-

nek jövőbeli extrapolálásához természetesen fel kell tételezni, hogy a térségben a felhőzet a jövő 

klímaváltozásaira is ugyanúgy reagál, mint azt a múltban megfigyelhettük. 
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Bevezetés 

 

A felszínre érkező napenergia energetikai 

szempontból optimális, hosszú távú felhaszná-

lásához lényeges a globálsugárzás területi és 

időbeni eloszlásának ismerete, számszerűsíté-

se, illetve ennek jövőbeli alakulása az ezt 

meghatározó légköri tényezők esetleges válto-

zásának függvényében.  

A Föld–légkör rendszer sugárzásátviteli fo-

lyamatát egyik jelentős mértékben meghatáro-

zó meteorológiai elem a felhőzet (Salby, 

1996), amely a légkörébe jutó napsugárzás egy 

részét (a rövidhullámon visszasugárzott ener-

gia 69%-át) azonnal visszasugározza a világűr 

felé, így csökkenti a felszín energiafelvételét. 

Ugyanakkor a felhőzet módosítja a felszín 

hosszúhullámú kisugárzását is, mivel ennek 
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egy részét elnyeli és saját, a felszínhez viszo-

nyítva alacsonyabb hőmérsékletén sugározza 

vissza, illetve a világűr felé. Összhatásában a 

felhőzet bolygónk energiamérlegében negatív 

összetevőként jelenik meg (ERBE; Harrison et 

al. 1990). A továbbiakban a felszíni besugár-

zást ily módon lényegesen befolyásoló felhő-

zet vizsgálatát találtam indokoltnak. Ha szoros 

kapcsolat mutatható ki a felszínre érkező ener-

giamennyiség és a felhőzet, illetve a felhőzet 

indikátoraként viselkedő, a légkör felső hatá-

rán mért hosszúhullámú kisugárzás között, 

akkor ezeket a változókat a továbbiakban a 

sugárzás alakulását befolyásoló tényezőknek 

tekinthetjük. Ha ismerjük e tényezők viselke-

dését adott változásokra, akkor következtethe-

tünk arra, hogy az adott változás során hogyan 

fog alakulni a globálsugárzás mennyisége. A 

következőkben ismertetett vizsgálatnál e vál-

tozás 0,5 °C félgömbi átlaghőmérséklet-

emelkedés, amely a vizsgált, több évtizedes 

hőmérsékleti adatsort jellemezte (1. táblázat), 

és amelynek globális szintű bekövetkezését 

több éghajlati modell 2050-re adja a maihoz 

hasonló CO2 kibocsátás mellett (IPCC, 2001). 
 

1. táblázat 
A félgömbi átlaghőmérséklet és a múló idő 

közötti lineáris trend statisztikai mutatói 
 

 1973–1996 (felhőzet) 1979–2000 (OLR) 
Korreláció 0,796 0,736 

Regresszió (Kév–1) 0,021 0,022 

Kovariancia 0,993 0,898 

OLR: hosszúhullámú kisugárzás, outgoing longwave radiation 

Módszerek  
 

A rendelkezésre álló napenergia jövőbeli vál-

tozásának becslése közvetett módon, három-

lépéses analóg statisztikai módszerre épül, 

éspedig: 

 

adott W változó, amely közvetett kapcsolatban 

van az X változóval az Y változón keresztül: 

W{Y(X)}. Ha W(Y) és Y(X) nem bonyolult, pl. 

lineárisak, és X változó változása, ∆X nem 

nagy mértékű, akkor mindkét függvény lineá-

risan felírható az alábbi formában: 

 

W(Y) ≈ Wo+(dW/dY).Y (1) 

Y(X) ≈. Yo+(dY/dX).X (2) 

 

A fenti deriváltak a rendelkezésre álló megfi-

gyelések alapján statisztikai regressziós mód-

szerekkel számszerűen megközelíthetőek. Ha 

a W változó ∆X változásra adott értéket akar-

juk leírni, a deriváltak szorzatát a megfelelő 

regressziós együtthatók szorzataként értelmez-

hetjük 

 

∆W = (dW/dY).(dY/dX).∆X (3) 

 

A W függő váltózó esetünkben a globál-

sugárzás, amelynek változását az X félgömbi 

átlaghőmérséklet függvényében vizsgáljuk, a 

közbeiktatott független Y paraméter alapján, 

amely az összfelhőzet, illetve a légkör hosszú-

hullámú kisugárzása.  
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Az (1) egyenletbe behelyettesítve W(Y) = Wo 

+ b1 . Y , b1 együtthatót a legkisebb négyzetek 

elvén alapuló, kétváltozós lineáris korrelációs-

regresszió alapján határoztam meg. A (2) 

egyenletben a helyi illetve félgömbi paraméte-

rek közötti statisztikus kapcsolat maghatározá-

sára az ún. instrumentális változók módszerén 

alapuló regresszióbecslést (Fomby et al. 1984, 

Körösi et al., 1990) alkalmaztam, ahol az Y(X) 

= Yo + b2 . X egyenlet b2 regressziós együtt-

hatóját az alábbi képlet adja: 

 

b2 = 
),cov(
),cov(

ZX
ZY  (4) 

 

ahol az X független változó a félgömbi átlag-

hőmérséklet, Y a vizsgálni kívánt helyi (állo-

másonkénti, vagy rácsponti) értékek, Z az inst-

rumentális változó, esetünkben az évek egy-

másutánja, pl. 1973–1974. stb. (A eljárás 

konkrét alkalmazásának első példája az Alpi-

Kárpáti térség csapadékadataiból indult ki – 

Mika és Bálint, 2000.).  

 

 

Adatok 
 

A célmennyiségként vizsgált globálsugárzás 

adatai a magyar Országos Meteorológiai 

Szolgálat Műholdas Laboratóriumából szár-

maznak. Az adatbázist a SODA EU5 (SOlar 

Radiation DAtabases for Environment) kutatá-

si program keretében kidolgozott módszer 

(Rimócziné Paál et al., 2001) alapján, 

METEOSAT digitális műholdképek és egy 

sugárzásátviteli modell beépítésével állították 

elő az 1992–1996 időszakra, 2,5x2,5 fokos 

felbontásban, mértékegysége Wh/m2 (eredeti 

felbontás 10 km). 

 

Mivel a műholdról mért adatok csak a fenti öt 

évre álltak rendelkezésre, ami kizárja a globá-

lis trendekkel való közvetlen összevetést, a 

globálsugárzás és a félgömbi átlaghőmérséklet 

kapcsolatának meghatározása közvetetten, a 

felhőzet és a légköri hosszúhullámú kisugárzás 

hosszabb idősorainak vizsgálatával, több lé-

pésben történt.  

 

A felszíni vizuális felhőmegfigyelések az 

„Extended Edited Cloud Reports Archive” 

(Hahn és Warren, 1999) adatbázisból szár-

maznak. A számításokhoz 257 megfigyelőál-

lomás (1. ábra) 1971 és 1996 közötti hónapos 

adatai álltak a rendelkezésre, a teljes felhőfe-

dettséget 100%-nak tekintve. Néhány állomás 

esetében voltak adathiányok. Ezeket az összes 

állomás korrelációs mátrixának ismeretében a 

hiányos állomással legszorosabb korrelációt 

mutató állomás meglevő adataiból egyszerű 

lineáris regresszió útján pótoltam.  

 

A hosszúhullámú kisugárzás (Outgoing 

Longwave Radiation, OLR) adatok a NOAA 

kvázipoláris műholdcsaládjának (TIROS-N, 

NOAA-6-14) méréseiből származnak (Gruber 
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A globálsugárzás kapcsolata 
a felhőzettel és a légkör 
hosszúhullámú kisugárzásával  

és Krueger, 1984). A légkör külső határára 

(„tetejére”) értelmezett, 1979–2000 közötti, 

Wh/m2 egységben kifejezett adatok 2,5x2,5 

fokos felbontásúak.   

 A globálsugárzás és felhőzet kapcsolatának 

számszerűsítése 257 felszíni állomás vizuáli-

san megfigyelt, hónapos felhőzetének 12 db 

5x5 fokos területekbe való átlagolása (kivétel a 

déli és keleti sáv, ahol a területek 2,5x10, 

2,5x10,5 fokos elrendezésűek), valamint a 

sugárzási adatok (1992–1996) hasonló csopor-

tosítása alapján történt. Éves átlagban a két 

elem között negatív, szignifikáns statisztikai 

kapcsolat mutatható ki (2. ábra, bal), évszakos 

bontásban ez viszont a 12 esetből (20 minta 

alapján) tavasszal 12, nyáron 12, ősszel 4, té-

len pedig 2 esetben áll fent. 

 
 

1. ábra A vizsgált terület, · felszíni állomások, 
• a rácsháló középpontja 

 

Az északi félgömb átlaghőmérséklete és a 

helyi változók kapcsolatának vizsgálatára a 

hőmérsékleti anomália adatsor (Jones et al., 

1994) ált rendelkezésre az 1973–2000 közötti 

időszakra (referencia időszak 1961–1990). 

 

A felszínre érkező globálsugárzás és a légkör 

hosszúhullámú kisugárzása között tapasztalt 

pozitív kapcsolat (2. ábra, jobb) magyarázata, 

hogy  a  Föld–légkör  rendszer  hosszúhullámú 
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2. ábra A globálsugárzás és a felszínről megfigyelt felhőzet (bal), 
illetve hosszúhullámú kisugárzás (jobb) közötti korreláció (1992–1996) 
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kisugárzását (OLR) nagy arányban a felhőzet 
vezérli: felhőtlen égbolt esetén a Stefan-
Boltzman törvény szerinti kisugárzás a felszín 
hőmérsékletének negyedik hatványával ará-
nyos, és ezt csak kismértékben tudják tompítani 
a légkör üvegházhatású anyagai (vízgőz, szén-
dioxid stb.). Ezzel szemben, ha jelentős a felhő-
fedettség, akkor ez a felszínről induló hosszú-
hullámú kisugárzást elnyeli, és lényegében a 
saját, a felszínhez viszonyítva alacsonyabb 
hőmérsékletén sugározza ki újból a világűr felé. 
Ilyen értelemben tehát az OLR felhő-
indikátornak tekinthető. A globálsugárzás és 
OLR közti szignifikáns kapcsolatok aránya: 
tavasz 12:11, nyár 12:12, ősz 12:11, tél 12:3. 
 
 
Független mutatók kapcsolata 
a félgömbi átlaghőmérséklettel 
 
A felszínről megfigyelt felhőmennyiség (1973–
1996), valamint a hosszúhullámú kisugárzás 
(1979–2000) és félgömbi átlaghőmérséklet kö-
zött az instrumentális változók módszerével 
számított regressziós együtthatók lényegében az 

adott paraméter jövőbeli változásának becslését 
adják 0,5 °C melegedésre (3. ábra), feltétezve, 
hogy a térségben a felhőzet, ill. a kisugárzás a 
jövő klímaváltozásaira is ugyanúgy reagál, mint 
azt a múltban megfigyelhettük.  
 
 
A globálsugárzás kapcsolata 
a félgömbi átlaghőmérséklettel 
 
A globálsugárzás változásának becslése 0,5 °K 
melegedésre az előző két pontban kapott reg-
ressziós együtthatók összeszorzásával adható 
meg. A következők a mindkét esetében szigni-
fikáns kapcsolatot mutató, meleg félév ered-
ményei mutatják. 
 
A 4. ábrán a felszínre érkező napsugárzás vi-
zuális felhőzetváltozás alapján kapott becslése 
látható a nyolc újonnan csatlakozott EU-s or-
szág területét reprezentáló rácshálókban. A 
pozitív értékek a napenergia növekedését jel-
zik, főként a nyári hónapokban és a terület déli 
részén, ahol az eddigi átlagos globálsugárzás 
akár 7,8%-ával is nőhet a besugárzás. 

  
3 ábra A felhőzet (%), illetve OLR (Wh/m2) abszolút változása a félgömbi átlaghőmérséklet 

0,5 °C-os növekedésekor 
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4 ábra A globálsugárzás relatív változásának becslése az empirikus felhőzet regressziója alapján. 
Relatív változás: az abszolút változás és a kiinduló felhőzet hányadosa %-ban 

 

 
 

5. ábra A globálsugárzás relatív változásának becslése az légkör hosszúhullámú kisugárzásának 
regressziója alapján. Relatív változás: az abszolút változás és a kiinduló érték hányadosa %-ban 

 
 
A felhőindikátorként tekintett OLR alapján 

adott becslési értékeket az 5. ábra mutatja, 

ahol a globálsugárzás lehetséges változásának 

térbeli és időbeli eloszlása előjelben hasonlóan 

alakul a 4. ábrán bemutatott értékekkel, azon-

ban pár százalékkal nagyobb növekedést adva. 

 

 

Következtetések 
 

A globálsugárzás jövőbeli alakulása mind te-

rületi, mint időbeni megosztottságot mutat 

0,5 °C félgömbi átlaghőmérséklet emelkedés 

során. A két független paraméter alapján meg-

határozott változások 84%-ban pozitív előjelű-

ek, ami a napenergia várható növekedésére 

utal, hangsúlyozottan a vizsgált terület déli 

részén.  

 

A fent bemutatott eljárás nem meríti ki a fel-

szín energiahozamának alakulását becslő eljá-

rások teljességét, és nem mentes bizonyos me-

todikai hiányosságoktól sem. Például, az inst-

rumentális változók módszerének gyengesége, 

hogy a regressziós együttható pontszerű becs-

léséhez nem határozható meg konfidencia-in-
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tervallum, így nincs mód arra sem, hogy a 

végső globálsugárzás becslését konfidencia-

intervallummal lássuk el. Ugyanakkor nem 

minden esetben állt rendelkezésre kellő hosz-

szúságú idősor, amit a felhasznált, pl. műhol-

das adatok sajátossága indokolt. 
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