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B
B.1

Bevezetés
Az értekezés tárgya

Jelen értekezés tárgya az elvételes kondenzációs és az ellennyomású gőzturbinás
erőműegységek három- és többállapotú megbízhatósági leírásával kapcsolatos
kérdések vizsgálata. A szóban forgó erőműegységek javasolt megbízhatósági
modellezése, az erőműegységek sztochasztikus üzemmenetének leírása diszkrét
állapotterű és folytonos időparaméterű Markov-folyamatok, illetve diszkrét
állapotterű és diszkrét időparaméterű Markov-láncok segítségével történik. A
kutatási munka főbb eredményeit összegző tézisek egyrészt a három- és
többállapotú megbízhatósági leírás elvételes kondenzációs és ellennyomású
erőműegységekre történő alkalmazására, másrészt a leírásához szükséges hosszú
távú valószínűségeloszlások meghatározására vonatkoznak. A kifejlesztett
számítási eljárás jelentős mértékben javítja a LOLP-számítások1, így a
villamosenergia-termelés
rendszerszintű
megbízhatósága
számításának
pontosságát, lehetővé téve ezáltal a rendszerszintű tartalékképzés
differenciáltabb tervezését.
B.2

A hosszú távú kutatási program

A doktori dolgozat egy hosszabb távú kutatómunka első szakaszának
eredményeit összegzi. A hosszú távú kutatási program a rendszerszintű
teljesítőképesség-tartalék és a szabályozási célokat szolgáló teljesítőképesség
meghatározásakor a valószínűségelméleti alapokon nyugvó számítási módszerek
továbbfejlesztését, gyakorlati alkalmazhatóságának javítását tűzte ki célul. A
hosszú távú kutatási program öt fő célkitűzést foglal magában. Ezek a
következők.
A gyakorlatban jól használható – viszonylag egyszerű – számítási módszer
kidolgozása
1.

2.
3.

a villamosenergia-termelés rendszerszintű megbízhatósági
jellemezőjének, a LOLP valószínűségi mérték alkalmazásának a
továbbfejlesztésére,
az optimális rendszerszintű teljesítőképesség-tartalék,
és a szabályozási célokat szolgáló rendszerszintű teljesítőképesség
nagyságának
meghatározására,

1

A LOLP valószínűségi mérték mibenlétének ismertetése megtalálható az alábbi két szakirodalmi közlésben:
[1]:
Dr. Fazekas András István: A rendszerszintű teljesítőképesség-hiány valószínűségi mértéke: a LOLP. A számítási eljárás
ismertetése. Magyar Energetika, 2008/2, p.33-43.
[2]:
Dr. Fazekas András István: A LOLP meghatározásának alapjául szolgáló rendszer konfiguráció-számítások. Magyar Energetika,
2008/3, p.17-28.
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valamint
4.
5.

a teljesítőképesség-többlet rövid távon jelentkező,
és hosszú távon jelentkező költségének

valószínűségelméleti alapokon történő számítására.
Jelen disszertáció a hosszú távú kutatási program részeként az első pontban
megfogalmazott feladat megoldásának eredményeit összegzi.
B.3

Problémafelvetés

A villamos energiát és hőt kapcsoltan termelő (kogenerációs) erőműegységeket
mindezidáig „kényszermenetrendes”, vagy „kvázi kényszermenetrendes”,
„aggregált” erőműegységekként modellezték. Számos esetben2 ezen
erőműegységek teljesítőképességével egyszerűen csökkentették a rendszerszintű
teljesítményigényt. Ez azt jelentette, hogy a kogenerációs erőműegységek
rendelkezésre álló teljesítőképességének figyelembe vételekor nem számoltak a
hőkiadás miatti teljesítőképesség-csökkenéssel, másrészt ezen erőműegységeket
meghibásodás nélküli erőműegységeknek tekintették. Az általános gyakorlatnak
megfelelően a rendszerszintű vizsgálatok során ezen erőműegységeket
kétállapotú megbízhatósági modellel írták le. A kétállapotú megbízhatósági
leírás szerint az adott erőműegység vagy teljes teljesítőképességével üzemképes,
vagy teljes teljesítőképességét elveszítve üzemképtelen. Erőműegységek
kétállapotú megbízhatósági leírása azonban csak abban az esetben ad megfelelő
pontosságú eredményt, ha a modellezett erőműegységek éves üzemideje nagy,
azaz, ha az adott erőműegységek az év túlnyomó részében üzemben vannak. Az
ún. alaperőművi erőműegységek megbízhatósági modellezése esetében ez a
számítási eljárás a tapasztalat szerint megfelelő pontosságú eredményt
szolgáltat.
Külön magyarázat nélkül belátható, hogy a kétállapotú megbízhatósági modell
alkalmazása durva közelítését jelenti a valóságos üzemmenetnek a villamos
energiát és hőt kapcsoltan termelő, elvételes kondenzációs és ellennyomású
erőműegységek esetében. Ennek alapvetően két oka van.
Egyrészt ezek az erőműegységek éves kihasználási óraszámukat tekintve
meghaladják a csúcserőművi erőműegységek éves üzemidejét, ugyanakkor
azonban jelentősen elmaradnak az alaperőművi erőműegységek éves
üzemidejétől. Másrészt az elvételes kondenzációs és ellennyomású gőzturbinás
erőműegységek a kapcsolt termelés miatt a teljes üzemi időszak meghatározott
2

Ez volt a gyakorlat például a WASP számítógépes programrendszerrel végzett rendszerszintű optimalizációs számítások során.
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részében a névleges villamos teljesítőképességüknél kisebb villamos
teljesítőképességgel állnak az erőműrendszer rendelkezésére. Következésképpen
a kogenerációs erőműegységek differenciált megbízhatósági modellezésére nem
alkalmas a kétállapotú megbízhatósági leírás Ezen a helyzeten nem változtat az
a gyakorlat sem, amely a hőkiadás miatti teljesítőképesség-vesztést egyfajta (a
teljes tárgyidőszakra vonatkoztatott) átlagértékkel (HH: hőszolgáltatás miatti
hiány [MW]) próbálja számításba venni.
Ez a probléma értelemszerűen azokban az esetekben jelentkezik, amikor az adott
erőműrendszeren belül jelentős arányban vannak kogenerációs erőműegységek a
rendszert alkotó energiatermelő egységek között. A hazai erőműrendszerben ez
a helyzet. A rendszerszintű szabályozó teljesítőképesség és tartalék
teljesítőképesség tervezése során nem hagyható figyelmen kívül ezen
erőműegységek teljesítőképessége, ugyanakkor félrevezető eredményhez vezet a
kétállapotú megbízhatósági leírás alkalmazása az elmondottak miatt. Az
erőműrendszerek, a villamosenergia-termelés megbízhatósági analízise során
alkalmazott számítási eljárások olyan országokban (Franciaország, Amerikai
Egyesült Államok, Kanada) kerültek kifejlesztésre, amelyek villamosenergiarendszerében (erőművi alrendszerében) nem volt jelentős a kogenerációs
erőműegységek részaránya. Alapvetően ez magyarázza, hogy ennek az elméleti
problémának a megoldását a gyakorlat mindezidáig nem kényszerítette ki.
A tézisekben megfogalmazott javaslatok ennek a problémának a feloldását
célozzák.
B.4

A problémafelvetés aktualitása

A sztochasztikusan változó igények valamint a forrásoldalon fellépő
véletlenszerű teljesítőképesség-vesztések (erőműegységek véletlenszerű
meghibásodása, kiesése következtében fellépő forrásoldali teljesítőképességvesztés) szükségessé teszik azt, hogy a forrásoldalon megfelelő mennyiségű
teljesítőképesség többlet (tartalék) álljon rendelkezésre. Csak megfelelő
mennyiségű tartalék kapacitás esetében biztosítható a mindenkori fogyasztói
igények megfelelő biztonsággal történő kielégítése.
Magától értetődően anyagi következményei és a szolgáltatás-kimaradás okozta
problémák miatt kiemelt jelentőséggel bíró kérdés a teljesítőképesség-többlet
mértékének, vagyis a fogyasztói igények megfelelő biztonsággal történő
kielégítéséhez szükséges rendszerszintű tartalék teljesítőképesség nagyságának
és költségének meghatározása. A hazai villamosenergia-rendszerben a
rendszerszintű tartaléktartás összes költsége 2010-ben előreláthatóan meghaladja
a 100 Mrd Ft-ot.
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Mindezek alapján nem szorul külön indoklásra az a törekvés, amely a
rendszerszintű villamosenergia-termelés adott színvonalú megbízhatóságának
biztosításához szükséges rendszerszintű teljesítőképesség-tartalék minimális
mértékének egzakt számítására irányul. Az optimális nagyágú rendszerszintű
teljesítőképesség-tartalék meghatározásának első lépése a villamosenergiatermelés rendszerszintű megbízhatóságának meghatározása, másképpen
fogalmazva az optimális (= a definiált rendszerszintű megbízhatóságot biztosító
legkisebb) rendszerszintű tartalék teljesítőképesség meghatározása. Ez adja, és
ez magyarázza a villamosenergia-termelés rendszerszintű megbízhatóságával
kapcsolatos számítások kiemelt fontosságát, így a LOLP meghatározásával
kapcsolatos kérdések vizsgálatának fontosságát. Jelen disszertáció tárgyát
képező vizsgálatok erre irányulnak.
B.5

A doktori disszertáció felépítése

Az eredményeket összefoglaló értekezés a Bevezetésből, a 10 főfejezetből és az
Összefoglalásból áll. Az 1. főfejezet a tárgyterülethez kapcsolódó hazai és
külföldi szakirodalmat tekinti át. Ennek a résznek a célja, hogy képet adjon a
szakterületen folyó kutatási munkákról, azok jelenlegi állásáról és az eddig elért
eredményekről. A szakirodalmi áttekintés során a hangsúly a tézisekben
megfogalmazott állításokkal kapcsolatos szakirodalmi vonatkozások,
kapcsolódások, bemutatásán van. A 2. főfejezet az elvételes kondenzációs és
ellennyomású gőzerőművi erőműegységek – a kifejlesztett számítási eljárás
szempontjából releváns – tulajdonságait (a mindenkori kiadott hőteljesítmény és
az ugyanakkor kiadható maximális villamos teljesítmény közötti összefüggést)
mutatja be. A 3. főfejezet a mindenkori maximálisan rendelkezésre álló villamos
teljesítőképesség valószínűségi eloszlásfüggvényének származtatását ismerteti a
külső levegő napi középhőmérséklete valószínűségi eloszlásából. A 4. főfejezet
ismerteti az elvételes kondenzációs és ellennyomású erőműegységek
megbízhatósági leírását állapottér modell alkalmazásával. Az 5. főfejezet
bemutatja a szóban forgó erőműegységek megbízhatósági leírását folytonos
időparaméterű, diszkrét állapotterű Markov-folyamatok segítségével, míg a 6.
főfejezet a diszkrét állapotterű és diszkrét időparaméterű Markov-láncokra
vonatkozóan teszi ugyanezt. A 7. főfejezet a definiált üzemállapotok hosszú távú
valószínűségeloszlásának sajátosságára mutat rá elvételes kondenzációs és
ellennyomású erőműegységek esetében. A 8. főfejezet ismerteti a kiadható
maximális villamos teljesítőképesség stacioner valószínűségi eloszlásának
ismerete alapján a LOLP számítások bemenő adatainak meghatározását, így
mindenekelőtt a különböző teljesítőképességű üzemképes üzemállapotok
készenléti tényezőjének meghatározását. A 9. főfejezet tartalmazza a rendszer
teljesítőképesség-konfigurációk számításának rövid bemutatását és a LOLP
számítások ismertetését. A 10. főfejezet összegzi a kifejlesztett számítási eljárás
alkalmazásával kapcsolatos legfontosabb tapasztalatokat, s konkrét
7

számpéldákon keresztül szemlélteti a tézisekben megfogalmazott javaslatok
gyakorlati alkalmazását, a példaszámítások eredményeit. A Összefoglalás az
értekezésben kifejtettek áttekintő összefoglalását adja, minden egyes tézishez
hozzárendelten az adott témakörrel kapcsolatos publikációkat. A disszertációhoz
a hivatkozott szakirodalom jegyzéke kapcsolódik.
Tekintettel jelen disszertáció terjedelmi korlátaira, a főfejezetek csak a
tézisekkel szorosan kapcsolódó kérdéseket tárgyalják röviden, összefoglaló
jelleggel. A kifejlesztett számítási eljárás részletes ismertetését [3], [50] és [51]
tartalmazza.
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1.

A tézisekkel kapcsolatos szakirodalom és a jelenlegi
számítási gyakorlat áttekintése

A doktori értekezésben tárgyalt tématerülettel kapcsolatos szakirodalom
áttekintése a tézisekkel kapcsolatos kérdések vizsgálatára redukálódik, annak
érdekében, hogy világosan megállapítható legyen az, hogy a felvetett
problémákkal és az azok megoldásával kapcsolatos kérdésekben hol tart
napjainkban a szakterületi kutatás, az elmélet fejlesztése. Az áttekintés külön
tárgyalja a hazai és a külföldi (angol és német nyelvű) szakirodalom áttekintését.
1.1.

A tézisekkel kapcsolatos hazai szakirodalom áttekintése

1.1.1.

A rendszerszintű teljesítőképesség-hiány valószínűségelméleti
alapon történő meghatározásának megjelenése a hazai
tervezési gyakorlatban

A hazai rendszerszintű tervezési gyakorlatban (lásd: [3], [5]) a
valószínűségelméleti számításokon alapuló tervezési eljárások és ezzel szoros
összefüggésben a villamosenergia-termelés rendszerszintű megbízhatóságát
jellemző valószínűségi mértékek használata a kilencvenes évek elején, a WASP
számítógépes programrendszer alkalmazásával kezdődött. A Wien Automatic
System Planning Packege (WASP) számítógépes programrendszert eredetileg a
Tenessee Vallee Authority (TVA) és az Oak Ridge National Laboratory (ORNL)
fejlesztette ki az Amerikai Egyesült Államokban a hetvenes évek elején. A
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (International Atomic Energy Agency,
(IAEA)) fejlesztette tovább a programcsomagot több lépcsőben. Ennek az
intenzív és a széleskörű alkalmazásbeli tapasztalatokat integráló fejlesztésnek az
eredményeképpen állt elő a nyolcvanas évekre a WASP-III fejlesztési változat.
A rendszerszintű hosszú távú bővítéstervezésre használt optimalizációs eljárás
alkalmazását a Világbank a Magyar Villamos Művek számára is kötelezően
előírta. Ennek eredményeképpen került sor a tervezési programrendszer hazai
alkalmazására és – valószínűségelméleti alapokon nyugvó – rendszerszintű
megbízhatósági számítások elvégzésére. A hazai gyakorlatban akkor
előzmények nélküli számítási eljárások és alapelvek első alkalmazása Dörfner
Péter (MVM) és munkatársainak a nevéhez fűződik. A nyolcvanas évek végén, a
kilencvenes évek elején került sor az első LOLP-számítások elvégzésére, a hazai
erőműrendszerre vonatkozóan. A hazai gyakorlat számára az elméleti hátteret
[6] adta. Itt a 7. fejezet részletesen foglalkozik a villamosenergia-termelés
rendszerszintű megbízhatóságának kérdéseivel, bemutatva elsősorban az
Ontario Hydro tervezési gyakorlatát. A könyv számos valószínűségi mértéket
definiál (Loss-of-Energy Probability: LOEP, Loss-of-Load Expectation: LOLE,
Expected Unserved Energy: EUE stb.), köztük a LOLP mértéket is, a
villamosenergia-termelés rendszerszintű megbízhatóságának jellemzésére. A
könyvben ismertetett WASP számítógépes programrendszer a villamos energiát
9

és hőt kapcsoltan termelő erőműegységeket kényszermenetrendes
energiatermelő egységekként modellezte („must-run units”), és valójában nem
volt alkalmas a különböző technológiájú kogenerációs erőműegységek
üzemének differenciált modellezésére. A villamos energiát és hőt kapcsoltan
termelő erőműegységeket „aggregált erőműegységként” (rendszerszinten
összegzett teljesítőképességükkel) és egyetlen megbízhatósági jellemzővel
(készenléti tényezővel) lehetett modellezni a számítógépes programrendszerrel.
Ez a megközelítés lehetetlenné tette ezen erőműegységek differenciált
jellemzését megbízhatósági szempontból. Ez nem volt véletlen, hiszen a
programrendszer alapvetően fejlődő országok számára került kifejlesztésre, ezek
villamosenergia-rendszerében pedig a kapcsolt energiatermelés nem volt jelen.
Nem beszélve arról, hogy a programrendszer fejlesztői hatalmas vízerőművi
kapacitásokkal rendelkező villamos társaságok alkalmazottai voltak, a kapcsolt
energiatermelés tehát számukra, ha nem is ismeretlen, de mindenképpen
jelentőség nélküli probléma volt. Az MVM munkatársai széles körű propagandát
fejtettek ki az új számítási elvek hazai szakmai gyakorlatban való
elterjesztésének érdekében ([7], [8]) és egyben számos megoldást javasoltak az
említett korlátok leküzdésére. A LOLP valószínűségi mérték alkalmazása az
OVT, később a MAVIR Zrt. tervezési gyakorlatában is általánossá vált a
kilencvenes évek közepén. A kilencvenes évek végén azonban a WASP
számítógépes programrendszer használata háttérbe szorult és a rendszerszintű
számításokat a későbbiekben a PSIM nevű programrendszerrel végezték.
1.1.2.

Villamosenergia-termelés rendszerszintű megbízhatóságával
kapcsolatos hazai szakirodalmi közlések

Dörfner Péter és Hoffer János 1989-ben publikálta „A kumuláns módszer és
használata villamosenergia-rendszerek megbízhatósági számításaiban” című
cikkét ([9]), amely lényegében a kumuláns módszer alkalmazását bemutató
esettanulmány. A cikk alapvetően a kérdéskör matematikai oldalával
foglalkozik, a számításokban alkalmazott matematikai apparátus bemutatására
helyezi a hangsúlyt. Ebből a szempontból mindmáig egyedülálló a LOLP érték
számításával kapcsolatos magyar nyelvű szakirodalom területén. A
rendszerszintű teljesítőképesség-mérleg felépítését, a rendszerszinten szükséges
különféle tartalék teljesítőképességeket, a rendszerszabályozást és az ezzel
összefüggő tervezési kérdéseket tárgyalja Stróbl Alajos ([10], [11]). Az
összefoglaló áttekintés részben a nemzetközi előírásokat, részben az MVM Zrt.
illetve a MAVIR Zrt. tervezési gyakorlatát ismerteti, utalva a LOLP
számításokkal való összefüggésekre is. A cikk alapvetően a gyakorlati
alkalmazás oldaláról tárgyalja a felsorolt kérdésköröket. Külön kiemelendő a
LOLP és a rendszerszintű optimális üzembiztonsági tartalék (ÜBTopt)
összefüggéseire is rámutató cikk, amelynek szerzője Potecz Béla ([12]). A cikk
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abból a szempontból bír kiemelt fontossággal, hogy a bemutatott számítások
eredményeinek ismertetésekor megadja, hogy az adott korlátozás milyen LOLP
értéknek felel meg. A szerző felveti a tartaléktervezés gazdaságossági
megfontolásokon
alapuló
tervezésének
lehetőségét,
bemutatva
a
tartalékkapacitások és a fogyasztói korlátozási kár közötti összefüggést.
A hazai szakfolyóiratokban publikált cikkeket áttekintve megállapítható, hogy
az említett példákon túlmenően a rendszerszintű megbízhatóság valószínűségi
mértékével, a LOLP értékkel kapcsolatos publikációk nem jelentek meg. A
LOLP-pal kapcsolatos rendkívül szűk körű szakirodalmi közlések egyike sem
foglalkozik a LOLP valószínűségi mérték alkalmazásának korlátaival, az
esetleges
differenciáltabb
mérték
bevezetésének,
definiálásának
szükségességével, a hazai szakirodalmi közlések tehát nem érintik, nem említik
a tézisekben megfogalmazott állításokat. Nem található a hazai szakirodalomban
az erőműegységek differenciáltabb, három- vagy többállapotú megbízhatósági
leírásával kapcsolatos közlés sem, eltekintve Fazekas András István e kérdéssel
vonatkozó szakirodalmi közléseitől.
1.1.3.

Rendszerszintű megbízhatósági számítások a MAVIR Zrt. tervezési
gyakorlatában

A MAVIR Zrt. által rendszeres időközönként közzétett „A villamosenergiarendszer közép- és hosszú távú forrásoldali kapacitásterve” című kiadványok
használják a LOLP fogalmát a rendszerszintű teljesítőképesség-tartalék
jellemzésére vagy támaszkodnak a LOLP értékre, mint megbízhatósági
jellemzőre. E tanulmányok azonban, (funkciójukból következően) nem adják
meg a számítások alapjául szolgáló alapfeltételezéseket (rendszerszintű
teljesítmény-igény
valószínűségi
eloszlásfüggvénye,
erőműegységek
megbízhatósági jellemzői, stb.). és nem foglalkoznak a villamosenergia-termelés
rendszerszintű megbízhatóságával kapcsolatos elméleti kérdésekkel.
1.1.4.

A villamosenergia-termelés rendszerszintű megbízhatóságával
kapcsolatos kérdések tárgyalása az egyetemi oktatásban,
szakkönyvekben

A villamosenergia-termelés szakterületével kapcsolatos egyetemi tankönyvek és
szakkönyvek ([13], [14], [15], [16], [17], [18], [19]) nem foglalkoznak a LOLP
valószínűségi mérték számításával, és elméletével összefüggő kérdésekkel. Gács
Iván professzor előadásai, illetve az interneten hozzáférhető jegyzetei
foglalkoznak a rendszerszintű tervezés több kérdésével ([20], [21]), így többek
között a rendszer teljesítőképesség-mérleg felépítésével, a LOLP, illetve az
erőműegységek többállapotú megbízhatósági modellezése azonban nem tárgya
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ezen egyetemi oktatási segédanyagoknak. Több mint másfél évtizede jelent meg
Tersztyánszky Tibor „A villamosenergia-rendszer életképességének növelése”
című könyve
([22]), amely alapvetően a teljesítményhiányos rendszer
frekvenciacsökkenésének elméleti kérdéseivel foglalkozik. A könyvben
bemutatott szimulációs számítások valószínűségelméleti megfontolásokon
alapulnak. A könyv Függelékének harmadik részében (A villamosenergia-ellátás
és -szolgáltatás megbízhatóságának értékelésére szolgáló indexek, mutatók
áttekintése) a második fejezet tekinti át a valószínűségi indexeket. Az áttekintés
azonban csak a fogalmi definíció ismertetésére szorítkozik, teljes terjedelme két
és egynegyed oldal. Itt mindenesetre bemutatásra kerül több, a villamosenergiatermelés rendszerszintű megbízhatóságát jellemző korszerű valószínűségi
mérték, így a LOLP, a LOLE, a POPM, a LOEP, az EUE stb.
A rendszerszintű teljesítőképesség-tervezést, mint rendszerszintű tervezési
feladatot részletesen tárgyalja Fazekas András István „Villamosenergiarendszerek rendszerszintű tervezése I. megjelent könyve ([5]). A könyv második
kötetében (Villamosenergia-rendszerek rendszerszintű tervezése II. Budapest,
Akadémiai Kiadó, megjelenés alatt ([3])) külön főfejezet tárgyalja mind az
erőművi alrendszer (a villamosenergia-termelés), mind a hálózati alrendszerek
megbízhatóságával összefüggő kérdéseket, részleteiben bemutatva a korszerű
valószínűségelméleti tervezési módszereket.
1.2.

A tézisekkel kapcsolatos külföldi szakirodalom áttekintése

Magának a megbízhatóságelméletnek és ezen belül a villamosenergiarendszerek megbízhatósági vizsgálatának (Reliability Analysis of Power
Systems) kiterjedt külföldi (elsősorban angol és német nyelvű) szakirodalma
van. A villamosenergia-rendszerek rendszerszintű tervezési kérdéseit (ezek
között a megbízhatósággal kapcsolatos kérdéseket is) tárgyalja általában [23],
valamint [24]). Ezek alapművek. Célirányosan az erőműrendszerek, a
villamosenergia-termelés és a hálózati üzem megbízhatósági kérdéseivel
kapcsolatos elméleti vizsgálódások alapvetően két szerző, Roy Billinton és John
Endrényi nevéhez kapcsolhatók. Túlzás nélkül lehet azt állítani, hogy e két
szerző által
megjelentetett
könyvek a villamosenergia-rendszerek
megbízhatósági analízisének minden elméleti, és gyakorlati aspektusát
tárgyalják. Az említett szerzők legfontosabb művei a következők: [25], [26],
[27], [28]). A szakfolyóiratokban megjelent publikációk száma elképesztően
nagy. Roy Billinton vezetésével több kiadvány jelent meg, amely
szisztematikusan áttekinti a szakfolyóiratokban megjelent minden – e
tárgyterülettel kapcsolatos – publikációt.
A villamosenergia-termeléssel kapcsolatos megbízhatósági vizsgálatok már a
harmincas években megjelentek. A mai értelemben vett megbízhatóság-elméleti
megközelítést először Jemolle és Baleriaux alkalmazta [29]. A villamosenergia-
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rendszerek üzemének kvantitatív műszaki-gazdasági és megbízhatósági
elemzését lehetővé tevő és leegyszerűsítő ún. „egyenértékű terhelési görbék”
(Equalized Load Duration Curves = ELDC) definíciója Baleriaux és társai
nevéhez fűződik. Az általuk javasolt számítási módszert fejlesztette tovább az
ausztrál Booth [30], valamint Joy és Jenkis [31]. Ők legáltalánosabb
megközelítésben az egyenértékű terhelési görbéket négy összetevő eredőjeként
definiálták. Ezek az összetevők a következők: a villamosenergia-rendszerben
jelentkező fogyasztói terhelés sztochasztikusan változó része (1), a fogyasztói
terhelés determinisztikus része (2), a tervszerű karbantartáson levő
energiatermelő egységek villamos teljesítőképességének megfelelő összetevő
(3), valamint az energiatermelő egységek véletlenszerű meghibásodásának
megfelelő összetevő (4). Az eredő egyenértékű terhelési görbe ezen összetevők
konvolúcióval képzett eredőjeként áll elő. Az eredő egyenértékű terhelési
görbék segítségével modellezhetők a villamosenergia-rendszer üzemét leíró
sztochasztikus folyamatok. Az egyenértékű terhelési görbe (mint a
rendszerszintű terhelés valószínűségi eloszlásfüggvénye) és a rendszert alkotó
erőműegységek alkotta valószínűségi eseménytér lehetséges konfigurációi
alapján számolható a LOLP. A nagy alapgondolat ebben az esetben az volt,
hogy az erőműegységek megbízhatósági jellemzői alapján, kombinatorikai
alapon
kiszámolható,
hogy
a
különböző
rendszerkonfigurációk
(esetkombinációk) eredményeképpen milyen teljesítőképesség-vesztéssel lehet
számolni. Meghatározható volt tehát az, hogy mekkora teljesítőképességveszteség milyen valószínűséggel következik be. Ennek komplementer
eseménye pedig az, hogy mekkora teljesítőképesség milyen valószínűséggel áll
rendelkezésre. A rendszerszintű terhelés valószínűségi eloszlásfüggvénye
alapján ismert egy adott rendszerszintű terhelés bekövetkezésének
valószínűsége. A két – valószínűségi értelemben egymástól független esemény –
eredőjeként adódik a rendszerszintű teljesítőképesség-hiány valószínűségi
eloszlása. Értelemszerűen az első számítási modellekben az erőműegységeket
kétállapotú rendszerelemként modellezték, de hamarosan nyilvánvalóvá vált,
hogy a kétállapotú modell elsősorban az alaperőművi egységek valószínűségi
viselkedésének leírására alkalmas. Ekkor születetett a kisebb kihasználású
erőműegységek valószínűségi modellezésére a négyállapotú modell, amely már
az üzemidőhöz képest jelentős állásidőt is figyelembe vette a számítások során.
Elviekben kidolgozott és ismert volt a tetszőleges, n -állapotú (így a
háromállapotú) valószínűségi modell is. A szakirodalomban van ugyan példa
erőműegységek háromállapotú, sőt négyállapotú megbízhatósági leírására (([27],
p.272.), ([27], p.291.), ([28], p.155-161.)), mindazonáltal a gyakorlatban e
modellek alkalmazása nem jellemző. A számítási igények radikális növekedése
és a megbízható bemenő adatok (statisztikai adatbázis) hiánya miatt a
kétállapotú modell alkalmazása volt általános. Ez a helyzet napjainkban is.
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Az elvételes kondenzációs és ellennyomású erőműegységek három- és
többállapotú valószínűségi modellezésére javasolt megoldás újdonságtartalma
tehát nem a három- és többállapotú modell kidolgozása (ez már korábban is
ismert volt), hanem a három- és többállapotú állapottér-modell alkalmazása a
szóban forgó erőműegységek valószínűségi modellezésére. Erre vonatkozóan
nincs példa az angol és német nyelvű szakirodalomban. Ennek egyik alapvető
oka az, hogy a valószínűségelméleti vizsgálatok kifejlesztésében és
alkalmazásában élenjáró országok villamosenergia-rendszereiben nincs
számottevő kapcsolt energiatermelés, így a probléma sem jelentkezett sürgetően
megoldandó problémaként.
Nincs előzménye a külföldi szakirodalomban annak a számítási eljárásnak sem,
amelyet a doktori disszertációban javasoltam az ellennyomású és az elvételes
kondenzációs erőműegységek három- és többállapotú modellezéséhez
szükséges, az erőműegységek valószínűségi viselkedését leíró bemenő adatok
meghatározására. Ez az előzőekből következik, hiszen a kérdéskörrel nem
foglalkoztak behatóan a korábbiakban említettek miatt. A javasolt megoldás
annyiban is újszerű, hogy a csökkentett teljesítőképességgel való működés, azaz
ebben az üzemállapotban való tartózkodás, valószínűségének a meghatározása a
külső levegőhőmérséklet tartamdiagramjának alapján történik.
A német és angol nyelvű tárgyi szakirodalom főbb munkáinak áttanulmányozása
révén megállapítható, hogy a tézisekben megfogalmazott állítások tárgyalását
nem tartalmazzák.
Megállapítható az is, hogy az ismertebb – a rendszerszintű tervezést támogató –
számítógépes programcsomagok szinte kivétel nélkül a LOLP, az ENS
mutatókat használják a rendszerszintű villamosenergia-termelés megbízhatósági
jellemzésére. Közös vonása ezeknek a programoknak, hogy az optimalizáció
során a tervezők megválaszthatják – pontosabban peremfeltételként előírhatják a
LOLP egy meghatározott értéket, definiálva ezáltal a villamosenergia-termelés
rendszerszintű megbízhatóságát. A bővítéstervezést (expansion planning)
támogató optimalizációs programok a LOLP mindenkori értékének megfelelően
határozzák meg a rendszerszintű tartalék teljesítőképesség nagyságát.
Értelemszerűen magasabb megengedett LOLP értékekhez kisebb szükséges
tartalék teljesítőképesség adódik és fordítva.
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2.

2.1.

Az elvételes kondenzációs és az ellennyomású
erőműegységek megbízhatósági modellezés
szempontjából releváns tulajdonságai
A hőteljesítmény-igények alakulása fűtési célú hőtermelés
esetén

A villamos energiát és hőt kapcsoltan termelő erőműegységek az erőműhöz
csatlakozó hőellátó-rendszer (általában távhőellátó-rendszer) számára hőt adnak
ki, és egyben kapcsolódnak a villamosenergia-rendszerhez, azaz a hálózatba
villamos energiát táplálnak. Az esetek többségében a kiadott hőt fűtési célú
hőigények kielégítésére használják fel. Ez a helyzet Magyarországon is, jóllehet
vannak olyan országok, amelyekben az ún. technológiai célú hőigények
összemérhetőek a fűtési célú hőigényekkel. A technológiai célú hőigények
esetében a mindenkori fogyasztói hőigényt az adott technológia határozza meg.
A fűtési célú hőigények esetében a mindenkori hőteljesítmény-igény alapvetően
a külső levegőhőmérséklettől függ. Az elméleti fűtési hőteljesítmény-igény az
alábbi összefüggéssel számolható:
Q f0  Q f0 (Tk )  k f Af (Tb  Tk )  C1Tk  C2

(2.1-1)

Az összefüggésben:
Q f0

az elméleti fűtési hőteljesítmény-igény [kW];

kf

a fűtendő épület hőátviteli tényezője [kWm-2K-1];
a fűtendő épület határoló felülete [m2];
a külső levegő hőmérséklete [ºK];
a fűtött helyiség belső levegőhőmérséklete [ºK];
állandó [kWK-1].
állandó [kW].

Af
Tk
Tb
C1
C2

Adott hőellátó rendszer hőteljesítmény-igényének külső hőmérséklettől függő
változására mutat példát a 2.1-1. ábra.
A fűtés valóságos viszonyai – több ok miatt – eltérnek az elméleti
összefüggésekben leírt fizikai folyamatoktól. Jelen vizsgálat szempontjából
azonban ennek nincs fontossága, csupán annak a ténynek, hogy a mindenkori
fűtési hőteljesítmény-igény, és ebből következően a fűtési energiaszükséglet a
külső levegőhőmérséklettől függ, azzal arányos, vagyis
Q f 0  Q (Tk )  k f A f

  f0

 (T

b

 Tk ) d .

(2.1-2)

 0
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Az összefüggésben:
 f0

fűtési időtartam (szokásosan a fűtési
meghatározott éves fűtési időtartam) [h];
elméleti fűtési hőigény [kJ].

Q f0

határhőmérséklet

által

FŰTÉSI HŐTELJESÍTMÉNY-IGÉNY ALAKULÁSA A NAPI
KÖZEPES KÜLSŐ LEVEGŐHŐMÉRSÉKLET FÜGGVÉNYÉBEN

HŐTELJESÍTMÉNY-IGÉNY
[MW]
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NAPI KÖZEPES KÜLSŐ LEVEGŐHŐMÉRSÉKLET [C]
KIADOTT HŐTELJESÍTMÉNY
2.1-1. ábra
Fűtési hőteljesítmény-igény alakulása a napi közepes külső levegőhőmérséklet függvényében

A gyakorlatban az elvételes kondenzációs és az ellennyomású erőműegységek
általában igen sok hőfogyasztó eredő hőigényének kielégítésére adnak ki hőt,
azaz általában távfűtő rendszerek hőforrásaként üzemelnek. Ebből következően
az előző, (2.1-1) és (2.1-2) összefüggések közvetlenül nem értelmezhetőek,
hiszen aggregált hőigényekről van szó. A napi közepes külső levegőhőmérséklet
és a hőteljesítmény-igény (= szóban forgó erőműegység hőkiadása) ugyanis
véletlenszerűen változik, a kettő között azonban igen szoros kapcsolat van. Az
aggregált hőteljesítmény-igényeket torzító igen sok véletlen tényező miatt ez a
kapcsolat sztochasztikus kapcsolat. Általános gyakorlat szerint ezekben az
esetekben az összetartozó mérési eredményekre támaszkodva meghatározásra
kerül a hőteljesítmény-igények regressziós egyenese. A továbbiakban a
regressziós egyenes által meghatározott összefüggés értett a mindenkori – napi
közepes külső levegőhőmérséklettől függő – hőteljesítmény-igények alatt. Ez az
összefüggés jellegében azonos a (2.1-1) – (2.1-2) összefüggésekkel, azaz a
mindenkori hőteljesítmény-igény lineáris függvénye a (napi közepes) külső
levegőhőmérsékletnek.
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2.2.

Összefüggés az elvételes kondenzációs és az
ellennyomású gőzturbinás erőműegységek
hőteljesítménye és villamos teljesítménye között

Kapcsolt energiatermelés számtalan technológiával megvalósítható. Ezek között
jelentős különbség van az energetikai hatékonyság, a szabályozhatóság, az
üzemviteli rugalmasság szempontjából. A kogenerációs erőműtechnológiák egy
része esetében az adott erőműegység által kiadható maximális villamos
teljesítőképesség függ a mindenkori hőigénytől, az aktuális hőteljesítménytől.
Ez a helyzet az ún. elvételes kondenzációs és az ellennyomású gőzturbinás
erőműegységek esetében. Ilyen technológiájú erőműegységek egyszerűsített
kapcsolási sémáját mutatja az 2.2-1. és a 2.2-2. ábra.
Elvételes kondenzációs és ellennyomású gőzturbinás erőműegységek esetében
fennáll az
LPP max  f (Q (Tk )) .

(2.2.-1)

összefüggés. A (2.2-1) összefüggés azt mondja ki, hogy az adott
erőműegységből kiadható maximális villamos teljesítmény ( LPP max ([MW])) az
adott erőműegység mindenkori Q ([MW]) hőteljesítményétől függ. Ez utóbbi
pedig végső soron a külső levegőhőmérséklet függvénye (értelemszerűen
döntően fűtési célú hőkiadás esetében). A mindenkori kiadott hőteljesítmény és
az ugyanakkor maximálisan kiadható villamos teljesítmény közötti kapcsolatot
az adott erőműegység technológiája határozza meg (2.2-3. és 2.2-4. ábrák).
A további vizsgálatok szempontjából csak az a hőmérséklet-tartomány a
releváns, amelyben a kiadott hőteljesítmény, és az ugyanakkor kiadható
maximális villamos teljesítmény a külső levegőhőmérséklet függvénye. Ez a
tartomány az ún. arányossági tartomány. A példa szerinti esetben az arányossági
tartomány a -14 [C] és a +9 [C] közötti hőmérséklet-tartomány. Más esetekben
ez ettől eltérő is lehet.
A villamosenergia-termelés rendszerszintű megbízhatósági vizsgálata
szempontjából középponti fontosságú kérdés az, hogy az adott erőműegység
milyen teljesítőképességgel áll a villamosenergia-rendszer rendelkezésére. Az
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ELVÉTELES KONDENZÁCIÓS
GŐZTURBINÁS ERŐMŰEGYSÉG
villamos teljesítmény

P
P
G

Q

max.

min.
hőteljesítmény

Q
1

2.2-1. ábra
Elvételes kondenzációs gőzturbinás erőműegység, Q: Kiadott hőteljesítmény, P: Kiadott villamos teljesítmény

P

ELLENNYOMÁSÚ GŐZTURBINÁS
ERŐMŰEGYSÉG
villamos teljesítmény

P
G
redukáló

Q

max.

min.
hőteljesítmény

Q

1

2.2-2. ábra
Ellennyomású gőzturbinás erőműegység Q: Kiadott hőteljesítmény P: Kiadott villamos teljesítmény
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VILLAMOS TELJESÍTMÉNY
[MW]

ELVÉTELES KONDENZÁCIÓS ERŐMŰEGYSÉG JELLEGGÖRBÉJE
(ÖSSZEFÜGGÉS A KIADOTT HŐTELJESÍTMÉNY ÉS A
MAXIMÁLISAN KIADHATÓ VILLAMOS TELJESÍTMÉNY KÖZÖTT
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2.2-3. ábra
Elvételes kondenzációs gőzturbinás erőműegység jelleggörbéje

A KIADOTT HŐTELJESÍTMÉNY ÉS A MAXIMÁLISAN KIADHATÓ
VILLAMOS TELJESÍTMÉNY ALAKULÁSA A NAPI KÖZEPES
KÜLSŐ LEVEGŐHŐMÉRSÉKLET FÜGGVÉNYÉBEN
(ELVÉTELES KONDENZÁCIÓS ERŐMŰEGYSÉG)
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NAPI KÖZEPES KÜLSŐ LEVEGŐHŐMÉRSÉKLET [ ºC]
KIADOTT HŐTELJESÍTMÉNY

KIADOTT VILLAMOS TELJESÍTMÉNY

2.2-4. ábra
A hőkiadás és a kiadható maximális villamos teljesítmény alakulása a külső hőmérséklet függvényében,
elvételes kondenzációs erőműegység esetében
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elvételes kondenzációs és az ellennyomású erőműegységek a mindenkori kiadott
hőteljesítménytől függően változó maximálisan kiadható villamos
teljesítménnyel állnak az erőműrendszer rendelkezésére. A további vizsgálatok
szempontjából ennek a hőkiadás miatti teljesítőképesség-változásnak van
fontossága. A példa szerinti elvételes kondenzációs erőműegység esetében a
hőkiadás miatt fellépő teljesítőképesség-vesztés alakulását szemlélteti a külső
közepes levegőhőmérséklet függvényében a 2.2-5. ábra.
Ellennyomású
gőzturbinás erőműegységek esetében a kiadott hőteljesítmény növekedésével
növekszik a kiadott villamos teljesítmény.
VILLAMOS TELJESÍTŐKÉPESSÉG-VESZTÉS HŐKIADÁS MIATT A
KÜLSŐ KÖZEPES LEVEGŐHŐMÉRSÉKLET FÜGGVÉNYÉBEN
(ELVÉTELES KONDENZÁCIÓS ERŐMŰEGYSÉG)

VILLAMOS
TELJESÍTŐKÉPESSÉGVESZTÉS [MW]
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NAPI KÜLSŐ KÖZEPES LEVEGŐHŐMÉRSÉKLET [C]
2.2-5. ábra
Villamos teljesítőképesség-vesztés a napi külső közepes levegőhőmérséklet függvényében elvételes
kondenzációs erőműegység esetében
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3.

3.1.

A maximálisan rendelkezésre álló villamos
teljesítőképesség valószínűségi eloszlásfüggvényének
származtatása a külső levegő napi középhőmérséklete
valószínűségi eloszlásából
Az elvételes kondenzációs és az ellennyomású
erőműegységek speciális meghatározottsága

A korábbiakban említésre került, hogy a villamosenergia-termelés
rendszerszintű megbízhatósági vizsgálata során alapkérdésként merül fel az,
hogy az egyes erőműegységek milyen villamos teljesítőképességgel állnak a
villamosenergia-rendszer rendelkezésére. A villamos energiát és hőt kapcsoltan
termelő elvételes kondenzációs és ellennyomású gőzturbinás erőműegységek
esetében az erőműegységek véletlenszerű meghibásodásán (kényszerkiesésén),
azaz teljes teljesítőképesség-vesztésén túlmenően a mindenkori hőkiadás is
korlátozza a rendszer számára rendelkezésre álló maximális villamos
teljesítőképességet (lásd 2.2-5. ábra). A 2. főfejezetben bemutatottak szerint
ugyanis szoros kapcsolat van ezen erőműegységek mindenkori hőteljesítménye
és az ugyanakkor maximálisan kiadható villamos teljesítménye között (2.2-3. és
2.2-4. ábrák).
Az elvételes kondenzációs és az ellennyomású gőzturbinás erőműegységek ezen
meghatározottsága lehetővé teszi azt, hogy számítható legyen a mindenkor
rendelkezésre álló maximális villamos teljesítőképesség valószínűségi eloszlása,
tekintettel arra, hogy a mindenkor rendelkezésre álló maximális villamos
teljesítőképesség a (2.2-1) összefüggés szerint végső soron a külső
levegőhőmérséklet függvénye. Ilyen módon lehetővé válik az elvételes
kondenzációs és az ellennyomású erőműegységek differenciált megbízhatósági
leírása.
3.2.

A napi közepes külső levegőhőmérséklet valószínűségi
eloszlásfüggvénye

A napi közepes külső ( Tk ) ([°C]) levegőhőmérséklet valószínűségi eloszlása
adott földrajzi helyen ismert. Ez a következőket jelenti. A külső
levegőhőmérséklet, és ebből következően annak napi közepes értéke is,
véletlenszerűen változik időben. E véletlen folyamat leírása során az  Ei
eseményteret az Ei elemi események feszítik ki: Ei  {E1 , E2 , ,...,Ei ,...,En } .
Valamely Ei elemi esemény következik be akkor, ha a napi közepes külső
levegőhőmérséklet a (Tk ,i 1 , Tk ,i ] értéktartományba esik. Jelen vizsgálat keretében
megállapodásszerűen az E1 elemi esemény akkor következik be, ha a közepes
külső levegőhőmérséklet  20,0  Tk  19,0 [C] hőmérséklet-tartományba esik.
Ebben az esetben a napi közepes levegőhőmérséklet véletlen változó
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megállapodásszerűen a  Tk  f ( E1 )  Tk ,1  19 [C] értéket veszi fel. Hasonlóan:
az E51 elemi esemény akkor következik be, ha a közepes külső
levegőhőmérséklet  30,0  Tk  31,00 [C]. Ebben az esetben a napi közepes
levegőhőmérséklet
véletlen
változó
megállapodásszerűen
a
 Tk  f ( E51 )  Tk ,51  31[C] értéket veszi fel. Az elemi események  Ei halmazán
értelmezett tehát a  Tk függvény, amelynek értéke attól függ, hogy melyik elemi
esemény következett be:
 Tk  f (Ei )  Tk ,i .

(3.2-1)

Fennállnak a következő összefüggések:
Ei  E j  ,

(i  j, i, j  1,2,...),

i n

 Ei   Ei.

(3.2-2)

.
(3.2-3)

i 1

Adott földrajzi régióban, adott vonatkoztatási időtartam átlagában minden egyes
hőmérsékletértékre, vagyis a  Tk valószínűségi változó minden egyes lehetséges
Tk ,i értékére vonatkozóan ismert annak előfordulási valószínűsége, vagyis
ismertek rendre a
P( Tk  f ( E1 )  Tk1 )  p1 ,
P( Tk  f ( E2 )  Tk 2 )  p2 ,

P( Tk  f ( Ei )  Tk ,i )  pi

(3.2-4)



értékek. A (3.2-4) összefüggésben pi [-] az Ei elemi esemény bekövetkezésének
a valószínűsége. Az eloszlásfüggvényt a
F Tk (Tk )  P( Tk  Tk )

(3.2-5)

összefüggés definiálja, ahol Tk egy tetszőleges hőmérsékletérték (valós szám).
Tekintettel az energiaipari általános gyakorlatra, a mérési pontosságból
következően Tk lehetséges értékei tizedes pontosságú értékek, azaz a  Tk
valószínűségi változó diszkrét valószínűségi változónak tekintett 3.
Megállapodásszerűen abban az esetben, ha a  Tk valószínűségi változónak nincs
3

Elviekben semmi akadálya nincs annak, hogy a szóban forgó változót folytonos változóként való felfogásának. A későbbiekben tárgyalásra
kerül ez az eset is.
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olyan értéke, amelyre nézve fennáll a (3.2-5) összefüggés szerinti reláció, akkor
ez a szituáció lehetetlen esemény, következésképpen ekkor P( Tk  Tk )  0 .
Magyarországon a napi közepes külső levegőhőmérséklet – hosszabb
megfigyelési időszak átlagában – a  19,0  Tk  31 [C] hőmérséklettartományba
esik, így megalapozottan kijelenthető, hogy az alacsonyabb, illetve magasabb
hőmérsékletértékek előfordulása gyakorlatilag zérus valószínűségű. Ezt a
megfontolást szem előtt tartva a napi közepes külső levegőhőmérséklet diszkrét
valószínűségi eloszlásfüggvényét definiáló összefüggések:
F Tk (Tk )  0 , ha Tk  Tk ,1 ,
FTk (Tk )  p1 , ha Tk ,1  Tk  Tk ,2 ,
F Tk (Tk )  p1  p2 , ha Tk ,2  Tk  Tk ,3 ,
FTk (Tk )  p1  p2  p3 , ha Tk ,3  Tk  Tk ,4 ,

(3.2-6)



FTk (Tk )  p1  p2  ...  pk 1 , ha Tk ,k 1  Tk  Tk ,k ,


Az egyes hőmérsékletértékek közötti reláció: Tk ,1  Tk ,2  ... Tk ,k . Amennyiben A
jelöli a  Tk  Tk ,i eseményt, B jelöli a  Tk  Tk , j eseményt és C jelöli az
Tk ,i   Tk  Tk , j eseményt, továbbá Tk ,i  Tk , j , úgy C  B  A , a
P( B  A)  P( B)  P( A) .

(3.2-7)

összefüggés alapján
P(Tk ,i   Tk  Tk , j )  F Tk (Tk , j )  F Tk (Tk .i )

(3.2-8)

mivel
P(Tk ,i   Tk  Tk , j )  P(C)  P( B)  P( A)  F Tk (Tk , j )  F Tk (Tk ,i ).

(3.2-9)

A (3.2-8) összefüggés alapján számítható annak a valószínűsége, hogy a napi
közepes külső levegőhőmérséklet tetszőleges hőmérséklet-tartományba) esik.
Értelemszerűen
A  ,
B  ,
C  .

(3.2-10)

ahol  az  Ei eseménytéren értelmezett összes lehetséges esemény halmaza
(azaz  Ei összes lehetséges részhalmazából képzett halmaz).
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A napi közepes külső levegőhőmérséklet valószínűségi eloszlásfüggvényét
Budapestre vonatkozóan, 30 éves átlagában a 3.2-1. ábra adja meg.
NAP KÖZEPES KÜLSŐ LEVEGŐHŐMÉRSÉKLET
VALÓSZÍNŰSÉGI ELOSZLÁSFÜGGVÉNYE
1,0000

VALÓSZÍNŰSÉG [-]

0,9000

ARÁNYOSSÁGI TARTOMÁNY (-15 ºC- +9 ºC)

0,8000
0,7000
0,6000
0,5000
0,4000
0,3000
0,2000
0,1000
0,0000

-19 -16 -13 -10

-7

-4

-1

2

5

8

11

14

17

20

23

26

29

NAPI KÖZEPES KÜLSŐ LEVEGŐHŐMÉRSÉKLET [ºC]
3.2-1. ábra
A napi közepes külső levegőhőmérséklet éves valószínűségi eloszlásfüggvénye, Budapesten, 30 év átlagában

3.3.

Az elvételes kondenzációs erőműegység hőkiadásának és
rendelkezésre álló maximális villamos
teljesítőképességének véletlen változása

A példaként szerepeltetett elvételes kondenzációs erőműegység olyan
hőfogyasztók hőforrásaként üzemel, amelyek mindenkori hőteljesítmény-igénye
a napi közepes levegőhőmérséklettel arányosan változik (2.1.-1). Az elvételes
kondenzációs erőműegység hőkiadását a példa szerinti esetben az alábbi
összefüggések határozzák meg:
Q i  500, ha Tk ,i  14,
Q i  20Tk ,i  220, ha  14  Tk ,i  9,
Q  20, ha T  9.
i

(3.3-1)

k ,i

Az összefüggésekből láthatóan az adott erőműegység hőkiadása a  14  Tk ,i  9
([°C]) hőmérséklet-tartományban arányos a napi közepes külső
levegőhőmérséklet alakulásával, ezen a tartományon kívül azonban nem, itt
műszaki korlátok által meghatározott. A példa szerinti esetben az elvételes
kondenzációs erőműegység aktuális hőteljesítménye és az ugyanakkor kiadható
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maximális villamos teljesítménye között az alábbi összefüggés áll fenn az
arányossági tartományban:
LPP max,i  0,2817391
Q i  411,2695, ha 0  Q i  500

(3.3-2)

Végső soron tehát a mindenkor rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség (=
adott hőkiadás mellett maximálisan kiadható villamos teljesítmény) is a napi
közepes levegőhőmérséklet függvénye az alábbiak szerint:
LPP max,i  270,4, ha Tk ,i  14,
LPP max,i  5,6347826Tk ,i  349,2869, ha  14  Tk ,i  9,

(3.3-3)

LPP max,i  400,0, ha Tk ,i  9.

Nyilvánvaló, hogy ha az adott – példa szerinti elvételes kondenzációs –
erőműegység hőkiadásának, illetve rendelkezésre álló maximális villamos
teljesítőképességének alakulását, vagyis a Q i és az LPP max,i értékek alakulását
tekintjük, akkor azok véletlenszerűen alakulnak az adott megfigyelési
időintervallumon belül. A  Tk valószínűségi változóval analóg módon
definiálható tehát az Q erőművi hőteljesítmény véletlen változó, illetve a  LPP max
erőművi maximális kiadható villamos teljesítmény ( = maximálisan
rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség) véletlen változó. A (2.2-1), a (3.31), (3.3-2) és (3.3-3) összefüggésekből következően
Q  Q ( Tk ) ,

(3.3-4)

 LPP max   LPP max (Q )

(3.3-5)

és végső soron
 LPP max   LPP max ( Tk ) .

(3.3-4)

z azt jelenti, hogy az Q erőművi hőteljesítmény véletlen változó, illetve a
 LPP max erőművi maximális kiadható villamos teljesítmény ( = maximálisan
rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség) véletlen változó egyaránt a  Tk
napi közepes külső levegőhőmérséklet változó transzformáltja.
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3.4.

A  LPP max véletlen változó valószínűségi eloszlásának
meghatározása

Jelen vizsgálat szempontjából a  LPP max erőművi maximális kiadható villamos
teljesítmény ( = maximálisan rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség)
véletlen változó valószínűségi eloszlásának meghatározása bír kiemelt
jelentőséggel, hiszen a végső kérdés az, hogy milyen valószínűséggel esik az
adott erőműegység maximálisan rendelkezésre álló villamos teljesítőképessége
egy adott teljesítőképesség-tartományba. Az előzőekben megállapítást nyert,
hogy  LPP max véletlen változó a  Tk napi közepes külső levegőhőmérséklet
változó transzformáltja.
Valamely véletlen változó és transzformáltjának valószínűségi eloszlása az
alábbi tétel alapján határozható meg abban az esetben, ha a  diszkrét véletlen
változó, amelynek lehetséges értékei az x1 , x2 ,... számok, és y  r(x ) egy
tetszőleges függvény, úgy   r( ) valószínűségi változó eloszlását a
P(  yk ) 

 P(  x ),

r ( xi )  y k

i

(k  1,2,...)

(3.4-1)

valószínűségek definiálják, ahol y1 , y2 ,...az r( x1 ), r( x2 ),...számok közül a
különbözőket jelentik. Ez könnyen belátható abból következően, hogy az
  yk esemény akkor és csak akkor következi be, ha a  által felvett x i érték
olyan érték, amelyre nézve r( xi )  yk . Nyilvánvalóan

 P(  y

k

)  1.

(3.4-2)

k

(3.4-1) szerint, ha a  Tk napi közepes külső levegőhőmérséklet valószínűségi
változó felveszi a  Tk  f ( E9 )  Tk ,9  11 értéket,
akkor
P(  LPP max  LPP max,9 ) 

 P(

 Tk ,9 ),

Tk
LPP max ( Tk , 9 )  LPP max, 9  286 , 6

(k  1,2,...).

(3.4-3)

Mivel LPP max,9  286,6 érték mindössze egyszer adódik, így nem kell összegzést
elvégezni, s annak a valószínűsége, hogy a  LPP max valószínűségi változó értéke
éppen LPP max,9  286,6 megegyezik annak valószínűségével, hogy a  Tk
valószínűségi változó értéke éppen Tk ,9  11.
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Ez

a

valószínűség

pedig:

P( Tk  Tk ,9 )  0,00109589
04 ,

következésképpen
P(  LPP max  LPP max,9  286,6)  0,00109589
04. Az ún. nem arányossági szakaszban
már
másképpen
alakul
a
helyzet,
hiszen
különböző
külső
levegőhőmérsékletekhez ugyanaz a maximálisan rendelkezésre álló villamos
teljesítőképesség
tartozik
(példaképpen
a
[C]
 19  Tk ,i  14
hőmérséklettartományban. A  LPP max valószínűségi változó a  LPP max  270,4
értéket veszi fel azokban az estekben, amikor bekövetkezik az E1 , E2 ,...,E6
esemény, vagyis amikor a napi közepes levegőhőmérséklet értékek Tk ,1 , Tk ,2 ,...Tk ,6
értékeknek megfelelőek. Ezen hőmérsékletértékek előfordulási valószínűsége
összegeként adódik a keresett valószínűség, amely ebben az esetben
P(  LPP max  270,4)  0,00064106
85 .
Általánosságban kimondható tehát, hogy
P(  LPP max  LPP max,r ) 

 P(

Tk
LPP max ( Tk ,i )  LPP max, r

 Tk ,i ),

( r  1,2,...).

Az állítás természetesen a kiadott hőteljesítménykre
megfogalmazható, ekkor az a következő alakot ölti:
P(Q  Q r ) 

 P(

Q ( Tk ,i ) Q r

Tk

 Tk ,i ),

( r  1,2,...).

(3.4-4)
vonatkozóan

is

(3.4-5)

Szigorúan az arányossági tartományra vonatkozóan egyszerűsödik a helyzet,
tekintettel arra, hogy ekkor kölcsönösen egy-egyértelmű hozzárendelés van a
megfelelő értékek között:
P(  LPP max  f (Gi )  LPP max,i )  P( Tk  f ( Ei )  Tk ,i ) .

(3.4-6)

A (3.4-6) összefüggés szerint tehát a Gi esemény akkor és csak következik be
(azaz a  LPP max valószínűségi változó akkor és csak akkor veszi fel az
 LPP max LPPmax,i értéket), ha megvalósul az Ei esemény, vagyis akkor, ha a  Tk
valószínűségi változó a  Tk  f ( Ei )  Tk ,i értéket veszi fel.
A bemutatott számítási elv alkalmazásával meghatározható tehát az elvételes
kondenzációs és ellennyomású erőműegységek hőkiadásának és maximálisan
rendelkezésre álló villamos teljesítőképességének valószínűségi eloszlása és
eloszlásfüggvénye.
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A Magyarországon reálisan előforduló napi közepes külső levegőhőmérsékletek
teljes tartományára vonatkozóan a kapott eredmény a gyakorlati számítások
szempontjából nem informatív. A valószínűségi eloszlás igen egyenlőtlen képet
mutat az év egészét tekintve mind a hőkiadás, mind rendelkezésre álló
maximális villamos teljesítőképesség esetében. Ennek az az oka, hogy az éves
összes időtartamon belül meglehetősen nagy annak az időszaknak az aránya,
amikor a példa szerinti elvételes kondenzációs erőműegység hőkiadása, és ebből
következően rendelkezésre álló maximális villamos teljesítőképessége nem függ
a külső levegőhőmérséklettől, állandó értékű. A gyakorlatban általában az évnek
az az időszaka érdekes a vizsgálatok szempontjából, amikor az erőműegység
hőkiadása és maximális villamos teljesítménye a külső, napi közepes
levegőhőmérséklet függvénye, azaz az ún. arányossági tartomány a releváns
hőmérséklet-tartomány. A 3.4-1. és 3.4-2. ábrák ezeket az eseteket mutatják.
Értelemszerűen ebben az esetben, vagyis ha a vonatkoztatási időtartomány az
ún. arányossági hőmérséklet-tartománynak megfelelő időtartamra zsugorított, az
arányossági tartományon belül az egyes napi középhőmérsékletű napok relatív
gyakorisága megváltozik, az alábbi összefüggésnek megfelelően:
hr  hr

a
a a
.

m m m

(3.4-7)

Az összefüggésben:
hr
hr

a
m
a

3.5.

az arányossági tartománynak megfelelő (transzformált) relatív
gyakoriság [-];
éves relatív gyakoriság [-];
éves vonatkoztatási időtartam [d];
az arányossági tartománynak megfelelő vonatkoztatási időtartam [d];
adott napi közepes hőmérsékletű napok éves abszolút gyakorisága
[da-1].
Az erőműegység maximálisan rendelkezésre álló villamos
teljesítőképességének diszkrét valószínűségi
eloszlásfüggvénye

A 3.4. fejezetben bemutatottak alapján meghatározható az elvételes
kondenzációs és ellennyomású gőzturbinás erőműegységek hőkiadásának és
rendelkezésre álló maximális villamos teljesítőképességének adott
tárgyidőszakra vonatkozó valószínűségi eloszlása. A valószínűségi eloszlás
ismeretében pedig meghatározhatók a diszkrét valószínűségi eloszlásfüggvények
is. Meghatározható tehát a
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F LPP max ( LPP )  0 , ha LPP  LPP max,1 ,
F LPP max ( LPP )  p1 , ha LPP max,1  LPP  LPP max,2 ,
F LPP max ( LPP )  p1  p2 , ha LPP max,2  LPP  LPP max,3 ,

F LPP max ( LPP )  p1  p2  p3 , ha LPP max,3  LPP  LPP max,4 ,

F LPP max ( LPP )  p1  p2  ...  pk 1 , ha LPP max,k 1  LPP  LPP max,k ,

(3.5-1)



összefüggés.
Az összefüggésekben LPP [MW] egy tetszőleges teljesítményérték. Analóg
módon
meghatározható
természetesen
a
hőkiadás
valószínűségi
eloszlásfüggvénye is. A 3.5-1. és 3.5-2. ábrák az arányossági tartományra
vonatkozóan mutatják a valószínűségi eloszlásfüggvény alakulását. A keresett
valószínűségi eloszlásfüggvény ismeretében már számítható az, hogy az adott
erőműegység által kiadható maximális villamos teljesítőképesség milyen
valószínűséggel esik egy adott tetszőleges LPP2  LPP1 teljesítőképesség
tartományba ( LPP1 , LPP2 tetszőleges teljesítőképesség értékek [MW], melyekre
nézve LPP2  LPP1 ). Értelemszerűen
LPP min  LPP1  LPP max

(3.5-2)

és
LPP min  LPP2  LPP max ,

(3.5-3)

vagyis a szóban forgó tetszőleges teljesítőképesség értékek az adott
erőműegység üzemi teljesítménytartományába esnek, vagyis az LPP min ([MW])
minimális és az LPP max ([MW]) maximális kiadható villamos teljesítőképesség
által meghatározott teljesítménytartományba. Amennyiben FLPP max ( LPP ) a  LPP max
valószínűségi változó diszkrét valószínűségi eloszlásfüggvénye, úgy tetszőleges
LPP2  LPP1 teljesítőképesség értékekre vonatkozóan
P( LPP1   LPP max  LPP2 )  F LPP max ( LPP2 )  FLPP max ( LPP1 ) .
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(3.5-4)

ELVÉTELES KONDENZÁCIÓS ERŐMŰEGYSÉG HŐKIADÁSÁNAK
DISZKRÉT VALÓSZÍNŰSÉGI ELOSZLÁSFÜGGVÉNYE AZ
ARÁNYOSSÁGI TARTOMÁNYBAN
1,00

VALÓSZÍNŰSÉG [-]

0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500

HŐKIADÁS [MW]
3.5-1. ábra
Elvételes kondenzációs erőműegység hőkiadásának valószínűségi eloszlásfüggvénye az arányossági
tartományban

ELVÉTELES KONDENZÁCIÓS ERŐMŰEGYSÉG MAXIMÁLISAN
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ VILLAMOS TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉNEK
DISZKRÉT VALÓSZÍNŰSÉGI ELOSZLÁSFÜGGVÉNYE AZ
ARÁNYOSSÁGI TARTOMÁNYBAN

VALÓSZÍNŰSÉG [-]

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
270,40

281,20

292,00

302,80

313,60

324,40

335,20

346,00

356,80

373,00

383,80

394,60

MAXIMÁLISAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ VILLAMOS
TELJESÍTŐKÉPESSÉG [MW]
3.5-2. ábra
Elvételes kondenzációs erőműegység maximálisan rendelkezésre álló villamos teljesítőképességének
valószínűségi eloszlásfüggvénye az arányossági tartományban
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Ez könnyen belátható, hiszen
P( LPP1   LPP max  LPP2 )  P( D)  P( H )  P( J )  F LPP max ( LPP2 )  F LPP max ( LPP1 ) .

(3.5-5)

ahol
D
H

az LPP1   LPP max  LPP2 esemény,
a  LPP max  LPP2 esemény,

és
J

a  LPP max  LPP1 esemény.

Ekkor ugyanis fennáll a D  H  J esemény, és J  H .
Mindezek alapján a következőképpen formulázható az 1. tézisem:
Az elvételes kondenzációs és az ellennyomású erőműegységek rendelkezésre
álló maximális villamos teljesítőképessége, mint valószínűségi változó (  LPP max )
a napi közepes külső levegőhőmérséklet, mint valószínűségi változó (  Tk )
transzformáltja. Ebből következően az adott elvételes kondenzációs, illetve
ellennyomású gőzturbinás erőműegység mindenkor rendelkezésre álló
maximális
villamos
teljesítőképességének
valószínűségi
eloszlása
meghatározható a külső levegőhőmérséklet adott helyen és adott időszakban
ismert valószínűségi eloszlása (eloszlásfüggvénye) alapján.
3.6.

A maximálisan kiadható villamos teljesítmény, mint
valószínűségi változó eloszlásfüggvényének származtatása
a napi közepes külső levegőhőmérséklet
tartamdiagramjának transzformációja révén

A 3.5 fejezetben ismertetett számítási eljárás az adott erőműegység maximális
rendelkezésre álló villamos teljesítőképessége (azaz az adott hőkiadás mellett
maximálisan
kiadható
villamos
teljesítmény)
valószínűségi
eloszlásfüggvényének meghatározását célozta. A bemutatott számítási eljárás a
gyakorlatban jelentősen egyszerűsíthető. A keresett valószínűségi
eloszlásfüggvény ugyanis (az előzőekben definiált arányossági tartományban)
származtatható a napi közepes külső levegőhőmérséklet tartamdiagramjának
speciális transzformációja révén.
Amennyiben Tk [°C] az adott vizsgálati tárgyidőszakban a napi közepes
levegőhőmérsékletet jelenti, t k [°C] pedig egy tetszőleges hőmérséklet értékét
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jelöl, úgy D (tk ) [h] azon időtartamot adja meg egy adott tárgyidőszakon belül,
amikor fennáll a Tk  tk reláció. Azaz azon órák számát adja meg a
vonatkoztatási tárgyidőszakon belül, amelyekben a napi közepes külső
levegőhőmérséklet értéke nagyobb vagy egyenlő egy meghatározott t k [°C]
hőmérséklet értéknél. A napi közepes külső levegőhőmérséklet adott
tárgyidőszakra vonatkozó tartamdiagramja meteorológiai statisztikai adatok
alapján határozható meg adott földrajzi helyre vonatkozóan. A napi közepes
külső levegőhőmérséklet adott tárgyidőszakra vonatkozó tartamdiagramja több
transzformációs lépésben átalakítható a napi közepes külső levegőhőmérséklet
valószínűségi változó eloszlásfüggvényévé. A szükséges transzformációk első
lépése az abszcissza tengelyen szereplő időértékek relatív időértékekké való
átalakítása. Az átalakítás eredményeképpen adódó diagram esetében az
abszcisszatengelyen levő értékek úgy foghatók fel, mint valószínűségi értékek,
amelyek megadják annak a valószínűségét, hogy egy adott napi közepes külső
levegőhőmérséklet esetében milyen valószínűséggel jelentkezik nagyobb (vagy
egyenlő) napi közepes levegőhőmérséklet érték, vagyis amelyek megadják a
P(Tk  tk ) valószínűséget. A második transzformációs lépés az abszcissza és az
ordinátatengelyek felcserélése. Ekkor az ordinátatengelyen a valószínűségi
mérték szerepel, míg az abszcisszatengelyen a különböző napi közepes
levegőhőmérséklet értékek szerepelnek. Az előbbiekben említett két
transzformáció eredményeképpen kapott görbe úgy tekinthető, mint a
véletlenszerűen változó Tk valószínűségi változó eloszlásfüggvényének
komplementer görbéje, a
d (tk )  1  FTk (tk )

(3.6-1)

görbe. Az összefüggésben
d (t k )
FTk (tk )



az a relatív időtartam [-], amikor Tk  t k ( d (t k )  D(t k ) /  );
Tk valószínűségi változó valószínűségi eloszlásfüggvénye;
teljes vonatkoztatási időtartam [h].

A fentiekből következően
eloszlásfüggvénye a

a

Tk

valószínűségi

FTk (tk )  1  d (tk )

változó

valószínűségi

(3.6-2)

összefüggéssel definiált, és azt a relatív időtartamot adja meg, amelyben Tk  t k .
A relatív időarány valószínűségi mértékként is felfogható. Ekkor a relatív
időarány annak a valószínűségével egyenlő (annak a valószínűségét adja meg),
amikor Tk  t k , vagyis
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FTk (t k )  P(Tk  t k ).

(3.6-3)

Az FTk (tk )  P(Tk  tk ) tehát annak a valószínűségét adja meg, hogy napi közepes
külső levegőhőmérséklet ( Tk [°C]) kisebb, mint egy adott t k érték. Az ilyen
módon definiált összefüggés bizonyíthatóan kielégíti az eloszlásfüggvény
esetében értelmezett követelményeket.
1.
2.

3.
4.
5.

FTk (tk )  0.

(3.6-4)

A függvény monoton növekvő, tehát tk ,1 és tk , 2 esetén,
ha fennáll a tk ,1  tk ,2 reláció, akkor FTk (tk ,1 )  FTk (tk ,2 ) ,
vagyis tk ,1 & tk ,2 ((tk ,1  tk ,2 )  ( FTk (tk ,1 )  FTk (tk ,2 )).

(3.6-5)

lim FTk (t k )  0.

(3.6-6)

lim FTk (t k )  1.

(3.6-7)

FTk (t k )  P(Tk ,  t k ) minden pontban balról folytonos, azaz

(3.6-8)

l  
l  

c R

FTk (t k )  FTk ( c ).
esetén l lim
c 0

Mivel bizonyíthatóan az előzőekben definiált függvény kielégíti az 1.-5.
pontokban rögzített követelményeket, ezért e függvény az Tk valószínűségi
változó eloszlásfüggvényének tekinthető. A valószínűségszámításból ismert,
hogy ha valamely valószínűségi változó FTk (tk ) eloszlásfüggvénye folytonos, és
véges számú pont kivételével létezik FTk' (t k ) , akkor a deriváltfüggvény a Tk
sűrűségfüggvényének tekinthető, azaz
FTk' (tk )  f Tk (tk ).

(3.6-9)

Az összefüggésben f Tk (tk ) az FTk (tk ) sűrűségfüggvénye. Ebből következően
FTk (t k ) 

tk

f

Tk

( z )dz .

(3.6-10)



Az eloszlásfüggvény tehát a sűrűségfüggvény integrálfüggvénye. Mindezek
alapján értelmezhető a Tk valószínűségi változó sűrűségfüggvénye is. A
valószínűségszámításból ismert összefüggés alapján f Tk (t k ) sűrűségfüggvényt az
f Tk (tk )  

dFTk (tk )
dtk

(3.6-11)
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összefüggés definiálja.
tulajdonságokkal.
1.

Ez

a

sűrűségfüggvény

rendelkezik

f Tk (tk )  0. (a sűrűségfüggvény nem lehet negatív).


2.

f

Tk

(tk )dtk  1.

az

alábbi

(3.6-12)
(3.6-13)


tk , 2

3.

f

Tk

(tk )dt k  P[tk ,1  Tk  t k , 2 ] .

tk ,1

Ez az összefüggés azt jelenti, hogy tetszőleges
[tk ,1; tk , 2 ] intervallumbeli integrálja a sűrűségfüggvénynek
a Tk valószínűségi változó [tk ,1; tk ,2 ] intervallumba esésének
valószínűségével egyenlő.

(3.6-14)

A bemutatott módon a külső levegő napi középhőmérsékletének adott
tárgyidőszakra vonatkozó tartamdiagramjából származtatható a külső levegő
napi középhőmérsékletének adott tárgyidőszakra vonatkozó valószínűségi
eloszlásfüggvénye. Ismerve az egyes napi közepes hőmérsékletértékekhez
tartózó maximálisan rendelkezésre álló villamos teljesítőképességet ilyen módon
meghatározható ennek valószínűségi eloszlásfüggvénye. A gyakorlatban ez azt
jelenti, hogy a hőmérséklet skálát az egyes hőmérsékletekhez tartozó
maximálisan kiadható villamos teljesítőképesség skálával kell helyettesíteni. Ez
azonban csak az ún. arányossági tartományban igaz, amikor is kölcsönösen egyegyértelmű a Tk ,i és LPP max,i közötti kapcsolat.
A 3.6. fejezetben bemutatottak alapján a 2. tézisem a következőképpen
formulázható:
Az elvételes kondenzációs és az ellennyomású gőzturbinás erőműegységek
esetében a maximálisan rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség, mint
valószínűségi változó (  LPP max ) valószínűségi eloszlásfüggvénye származtatható
speciális transzformációk révén a külső levegő napi közepes hőmérséklete (Tk )
adott földrajzi helyre vonatkozó tartamdiagramjából. Ez az ún. arányossági
tartományban lehetséges, vagyis abban a teljesítménytartományban, amelyben
az adott erőműegység maximálisan rendelkezésre álló villamos
teljesítőképessége ( LPP max,i ) és a napi közepes külső levegőhőmérséklet ( Tk ,i )
között kölcsönösen egy-egyértelmű megfeleltetés van.
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4.

4.1.

Elvételes kondenzációs és ellennyomású gőzturbinás
erőműegységek megbízhatósági leírása állapottér modell
alkalmazásával
Az állapottér-leírás lényegi jellemzői

Mind az erőműegységek individuális, mind rendszerszintű megbízhatósági
modellezése esetében az ún. „állapottér-leírás” módszer alkalmazása a
legkorszerűbb számítási eljárások közé tartozik ([25], [26], [27] és [28]).
Az ún. állapottér-leírás alkalmazása során az adott erőműegységet, vagy
erőműrendszert (az erőműrendszerben levő erőműegységeket) definiált
üzemállapotaikkal és az egyes üzemállapotok közötti átmenetek
valószínűségével jellemzik. Valamely megbízhatósági szempontból modellezett
erőműegység vagy erőműrendszer állapotának megadása alatt az erőműrendszert
alkotó erőműegységek adott időpontbeli lehetséges üzemállapotai valószínűségi
eloszlásának megadását értik. Az adott időpontbeli rendszerállapot, vagy
erőműegység üzemállapot akkor definiált egyértelműen, ha ismert a lehetséges
üzemállapotok, illetve rendszer konfigurációk adott időpillanatbeli valószínűségi
eloszlása. Értelemszerűen a lehetséges erőműegység üzemállapotok, illetve
rendszer konfigurációk adott időpillanatbeli valószínűségi eloszlásának a
megadása előfeltételezi az egyes lehetséges üzemállapotok egyértelmű
definiálását. Szokásos definiált üzemállapotok például a „teljes
teljesítőképességgel üzemképes”, a „meghibásodott (üzemképtelen)”, a
„csökkentett teljesítőképességgel üzemképes”, a „tartalékban van”, a
„tartalékban meghibásodott” stb. üzemállapotok. Az egyértelmű leírás
feltételezi az egyes üzemállapotokat jellemző kritériumok egzakt megadását,
annak érdekében, hogy bármelyik esetben egyértelműen besorolható legyen az
adott modellezett erőműegység az előzetesen definiált lehetséges üzemállapotok
valamelyikébe. Minden esetben a vizsgálat konkrét célja, a rendszert alkotó
erőműegységek funkciója, a számítások időhorizontja, a modellezett
erőműegységek megbízhatósági viselkedését leíró statisztikai adatbázis
rendelkezésre állása, differenciáltsága dönti el azt, hogy milyen üzemállapotokat
célszerű definiálni.
Az állapottér-leírás esetében, ha egy vagy több modellezett erőműegység
állapota megváltozik, akkor a rendszerben új rendszerállapot definiálódik, azaz a
rendszer új állapotba ment át. Véges számú rendszerelem és véges számú
lehetséges
üzemállapot
esetében
a
rendszer
lehetséges
összes
rendszerállapotainak száma véges konkrét érték. Adott erőműegység esetében az
összes lehetséges üzemállapotot által alkotott halmazt állapottérnek nevezik.
Erőműrendszerek esetében az összes lehetséges rendszer konfigurációt magában
foglaló halmazt konfigurációs térnek (halmaznak) nevezik. Az állapottér és a
konfigurációs tér elviekben grafikusan ábrázolható, a megbízhatósági leírás
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differenciáltságától és a rendszerelemek, illetve a lehetséges üzemállapotok
számától függően többé-kevésbé bonyolult állapottér-ábrákkal. Nagyszámú
rendszerelem és sok üzemállapot esetében az ábrázolás nehézkes, nem jól
áttekinthető.
4.2.

Az állapottér leírást megalapozó számítások

Az állapottér-leírás módszer alkalmazásának előnye, hogy az esetek abszolút
többségében Markov-modell alkalmazásával leírható a rendszer egyik
rendszerállapotból egy másik rendszerállapotba való átmenete, s ennek egymás
utáni alkalmazásával a rendszerállapotok váltakozása. A Markov-modell (leírás)
alkalmazásának feltétele az, hogy az egyes rendszerelemek egyik
üzemállapotból a másik üzemállapotba való átmenetének a valószínűsége csak
az üzemállapot-változást közvetlenül megelőző üzemállapottól függ, nem függ a
korábbi rendszerállapotoktól, azaz attól, hogy milyen üzemállapotokban volt az
adott erőműegység több lépéssel az adott üzemállapot-változást megelőzően.
Ugyanez igaz a rendszer konfiguráció-változásokra is. Az erőműegységek
véletlenszerű állapotváltozásának, illetve az erőműrendszerek konfigurációváltozásának leírása történhet diszkrét időparaméterű és diszkrét állapotterű
Markov-láncokkal és folytonos időparaméterű, diszkrét állapotterű Markovfolyamatokkal.
Abból kiindulva, hogy az említett feltételek teljesülnek, az egyes állapotok a
gyakoriságukkal jellemezhetők. Általában adott i állapotból j állapotba való
átmenet qi, j (t ) gyakoriságát az alábbi összefüggés definiálja ([25], p.51. és kk):
(4.2-1)

1
P( X (t  t )  j | X (t )  i ) .
t 0 t

qi , j (t )  lim

Az összefüggésben az X (t ) valószínűségi (véletlen) változó, amely a rendszert
t , illetve t  t időpillanatban jellemzi. A megbízhatósági modellek, leírások
döntő többsége esetében az állapotok közötti átmenetek gyakorisága nem függ
az időtől, másképpen fogalmazva időben állandó. Általános gyakorlat szerint
ebben az esetben adott i állapotból j állapotba való átmenet gyakoriságát i, j
jelöli. Ebben az esetben fennáll az alábbi összefüggés:
P( X (t  t )  j | X (t )  i)  i, j t .

(4.2-2)

Értelemszerűen ebben az esetben feltételezett, hogy t elegendően kicsiny
érték. Az előzőekben említett i, j értéket ekkor úgy interpretálják, hogy ez az
érték az i állapotból a j állapotba való átmenetek időegységre eső számát adja
meg, szokásos mértékegysége ebből következően erőműegységek esetében [h -1],
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[d-1], vagy [a-1]. Megbízhatóságelméleti megfontolások alapján időben állandó
átmeneti gyakoriság abban az esetben feltételezhető, ha a rendszerbeli
különböző üzemállapotok előfordulásának (az egyik üzemállapotból a másik
üzemállapotba való átmenetnek) exponenciális eloszlása van. Az exponenciális
eloszlás feltételezését a gyakorlati tapasztalatok alátámasztják.
Egy adott erőműegység esetében az i üzemállapotba kerülés gyakoriságát fi
[h-1, d-1 vagy a-1] jelöli. Értelmezése magától értetődő: fi adja meg az i
üzemállapotba kerülések időegységre eső számát. Értékét az adott erőműegység
hosszú távú megfigyelése alapján lehet megállapítani. Ennek az értelmezésnek
megfelelően fi értéke nem függ az időtől (nem változik az időben).
Értelmezhető természeten ugyanez a fogalom annak feltételezésével is, hogy fi
értéke időben változik. Annak az átlagos gyakoriságát, hogy egy adott
erőműegység valamely definiált A üzemállapotba kerül egy adott t időpontot
követő T időtartamon belül az
f A (t , T ) 

1 t t T
 DA ( )d .
T t t

(4.2-3)

összefüggés adja meg. Az összefüggésben
az A üzemállapot t időpontot követő T időintervallumon belüli
bekövetkezésének átlagos gyakorisága [h-1, d-1 vagy a-1];

f A (t , T )

míg
az A üzemállapot (rendszer konfiguráció)
valószínűségének sűrűségfüggvénye.

DA (t )

bekövetkezési

Az említett sűrűségfüggvényt definiáló összefüggés:
D A (t )  lim

t 0

(4.2-4)

1
P [ A | (t , t  t )] .
t

A szögletes zárójelben levő kifejezés azt jelöli, hogy az A üzemállapot
bekövetkezik a (t , t  t ) időintervallumban. Határértékről van szó az
összefüggésben, ami infinitezimálisan kicsiny t értékek esetében az A
üzemállapot, t időpontbeli gyakoriságát adja meg. Ez az érték úgy fogható fel,
mint a gyakoriság időfüggő (időben változó) értéke – szemben a hosszú
időintervallumra vonatkozóan értelmezett, időben nem váltózó gyakorisággal. A
(4.2-3) összefüggés szerinti, T időintervallumra vonatkoztatott átlagos
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gyakoriság ( f A (t , T ) ) abban az esetben, amennyiben T   , közelít az időtől
nem függő f A , illetve fi gyakorisághoz.
Az erőműegység állapottér leírása, illetve adott erőműrendszer rendszer
konfiguráció leírása magában foglalja az állapotgyakoriság és az egyes
állapotokban való tartózkodás közepes ideje közötti összefüggések
meghatározását. Az említett jellemzők közötti összefüggések egyszerűen
megadhatók, ha a rendszer állapotváltozásainak folyamata olyan folyamatnak
tekintett, amelyben két, egymást felváltó állapot váltakozásáról van szó. Az
eddigi jelölést alkalmazva a vizsgált rendszer vagy i rendszerállapotban, vagy
az i rendszerállapoton kívüli valamely más, jelen vizsgálat szempontjából
azonban irreleváns állapotban van. A leírás alapjául szolgáló modellt a 4.2-1.
ábra mutatja.
Az i állapotban való tartózkodás közepes idejét Ti -vel ([h, vagy d]), míg az i
rendszerállapoton kívüli (valamely más rendszerállapotban) való tartózkodás
idejét Ti' -vel ([h, vagy d]) jelölve a közepes ciklusidő ( Tci ([h, vagy d])) a két
közepes tartózkodási idő összegeként adódik:
Tci  Ti  Ti' .

(4.2-5)

Az állapotgyakoriság definíciójából következően – hosszú távon, feltételezve,
hogy az állapotgyakoriság nem időfüggő – ez az érték a közepes ciklusidő
reciprokaként adódik:
fi 

1
1
.

Tci Ti  Ti '

A (4.2-6) összefüggést
fi 

(4.2-6)
Ti
- vel szorozva az egyenlet az
Ti

Ti
Ti

Tci Ti (Ti  Ti' )Ti

(4.2-7)

összefüggéssé alakítható. A Ti / Tci hányados valószínűségként értelmezhető. A
hányados annak a valószínűségét adja meg, hogy hosszú időtávot figyelembe
véve mekkora a valószínűsége annak, hogy az adott erőműegység az i
állapotban tartózkodik. Ennek figyelembe vételével a (4.2-7) összefüggés az
alábbi alakot nyeri:
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Minden
más
rendszer
-állapot

i

4.2-1. ábra
Erőműegységek megbízhatósági leírásának alapjául szolgáló kiinduló modell

fi 

p X i
.
Ti

(4.2-8)

Az összefüggésben:
az i üzemállapotban való tartózkodás valószínűsége [-].

p X i

A (4.2-8) összefüggés alapvető jelentőségű, amely az i állapotba lépés
gyakorisága és az i állapotban tartózkodás valószínűsége közötti kapcsolatot
adja meg.
Az i állapotból a j állapotba lépés gyakorisága ( f ij [h-1, d-1 vagy a-1]) az
alábbiak szerint határozható meg:
f ij  lim

t 0

(4.2-9)

1
P[( X (t  t )  j )  ( X (t )  i )] .
t

Az összefüggésben logikai „és” kapcsolatban szerepel annak a valószínűsége,
hogy az adott erőműegység a (t ) időpillanatban az i állapotban tartózkodik, míg
a (t  t ) időpillanatban a j állapotban.
A logikai „és” kapcsolatból
következően írható, hogy:
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1
( P[( X (t  t )  j ) | ( X (t )  i )] P[ X (t )  i ]  ij p X i .
t 0 t

f ij  lim

(4.2-10)

Az összefüggésben ij [h-1] az i állapotból a j állapotba való átmenet
gyakorisági rátája. Könnyen belátható, hogy
f i   f ij .

(4.2-11)

i j

A (4.2-10) és a (4.2-11) összefüggés alapján:
f i  p X i  ij .

(4.2-12)

i j

A (4.2-8) összefüggés alapján írható továbbá, hogy
Ti 

1

 ij

.

(4.2-13)

i j

Az (4.2-5) – (4.2-13) összefüggések a rendszer állapotterét egyértelműen leíró
alapvető összefüggések. Ezek segítségével már számítható a legfontosabb
jellemzők.
4.3.

Erőműegységek megbízhatósági leírása a jelenlegi
gyakorlat szerint

Műszaki berendezések, rendszerek többállapotú megbízhatósági leírásának az
elmélete régóta ismert, kidolgozott és sikeresen alkalmazott a műszaki gyakorlat
egyes területein. Az erőműrendszerek, erőműegységek megbízhatósági
vizsgálata során azonban mindezidáig a kétállapotú megbízhatósági modell
alkalmazása volt jellemző. A szakirodalomban van ugyan példa erőműegységek
háromállapotú, sőt négyállapotú megbízhatósági leírására (([27], p.272.), ([27],
p.291.), ([28], p.155-161.)), mindazonáltal a gyakorlatban e modellek
alkalmazása nem jellemző. Ennek alapvetően nem az az oka, hogy a
többállapotú megbízhatósági leírás lényegesen bonyolultabb matematikai
apparátus alkalmazását és ebből következően lényegesen nagyobb mennyiségű
számítás elvégzését követeli meg, hanem az, hogy az erőműegységek
többállapotú megbízhatósági leírásához az esetek abszolút túlnyomó
többségében nem áll megfelelő statisztikai adatbázis rendelkezésre. Világosan
kell látni, hogy mind az erőműegységek üzemének individuális megbízhatósági
analízise, mind a rendszerszintű megbízhatósági vizsgálatok során az alapkérdés
az, hogy az adott erőműegység (adott erőműrendszer) milyen valószínűséggel
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tartózkodik egy adott – definiált – rendszerállapotban. Kétállapotú leírás
esetében ez annak a kérdésnek a megválaszolását jelenti, hogy milyen
valószínűséggel üzemképes és milyen valószínűséggel üzemképtelen az adott
erőműegység. Erre vonatkozóan pontos statisztikai nyilvántartás van. Négy vagy
ötállapotú megbízhatósági leírás esetében ugyanez a kérdés úgy fogalmazódik
meg, hogy milyen valószínűséggel tartózkodik az adott erőműegység egy adott
teljesítőképesség- tartományban, beleértve a meghibásodott (zérus
teljesítőképességű, üzemképtelen üzemállapotot is), hiszen a rendszer számára
mindig az a fontos, hogy az adott egység mekkora teljesítőképességgel tud
hozzájárulni a rendszerszintű eredő teljesítőképességhez. Könnyen belátható,
hogy (az esetek abszolút többségében) nem áll rendelkezésre olyan adatbázis,
amelynek alapján ezek a kérdések megalapozottan megválaszolhatók lennének.
Napjainkban példaképpen a szélerőművi termelés esetében vetődik fel ez a
kérdés különös fontossággal. A megfelelő adatbázisok kiépítése jelenleg van
folyamatban e területen. Összefoglalóan kijelenthető tehát, hogy az
erőműegységek három- és többállapotú megbízhatósági leírásának alapvetően az
az akadálya, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő statisztikai adatbázis.
Az elvételes kondenzációs és az ellennyomású erőműegységek esetében
azonban a 2. és 3. főfejezetben bemutatottak alapján meghatározható az egyes
definiált üzemállapotok valószínűségi eloszlása, következésképpen ezekben az
esetekben sikeresen alkalmazható a három-és többállapotú megbízhatósági
leírás.
Ennek alapján javasolom a 3. tézisemben az elvételes kondenzációs és
ellennyomású gőzturbinás erőműegységek három- és többállapotú
megbízhatósági leírását, ami a villamosenergia-termelés rendszerszintű
megbízhatósági számítások jelentős pontosság-javulását eredményezi.
A 3. tézisem a következőképpen formulázható:
A villamosenergia-rendszerek, illetve az erőművi alrendszerek rendszerszintű
megbízhatósági számításai során az elvételes kondenzációs és az ellennyomású
gőzturbinás erőműegységek esetében azok három-, illetve többállapotú
állapottér-leírását javasolom, azokban az esetekben, amikor a szóban forgó
erőműegységekből döntően (80-90 %-ban) fűtési célú, vagy ismert lefutású
technológiai hőigények kielégítése történik.
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4.4.

Elvételes kondenzációs és ellennyomású erőműegységek
három és többállapotú állapottér leírása Markov-modell
alkalmazásával

Elvételes kondenzációs és az ellennyomású erőműegységek három- és
többállapotú megbízhatósági leírása során – a rendelkezésre álló statisztikai
adatállománytól, és a számítás céljától függően – a legegyszerűbb esetet két több
különböző teljesítményű üzemállapot, s egy üzemképtelen (meghibásodott)
üzemállapot – összességében tehát három üzemállapot definiálása jelenti. Több
üzemképes üzemállapot definiálása esetében jelentősen megnő a számítási
igény. Számítási tapasztalatok alapján négy üzemképes üzemállapot és egy
meghibásodott üzemállapot definiálása eredményezi a számítási eredmény
legnagyobb mértékű pontosságjavulását. Kevesebb definiált üzemállapot
esetében a számítás leegyszerűsített volta miatt romlik a számított érték
pontossága, több üzemállapot definiálása azonban már elhanyagolható mértékű
pontosságjavulást eredményez.
A számítások során az egyes definiált üzemállapotok együttesen alkotják a
diszkrét állapotteret. Az üzemképes üzemállapotok példaképpen az alábbi
módon definiálhatók:
Pmin  LPP  P1  U 1 ,
P1  LPP  P2  U 2 ,

(4.4-1)

P2  LPP  Pmax  U 3 .

Az összefüggésekben Pmin [MW] és Pmax [MW] az adott erőműegység minimális,
illetve maximális kiadható villamos teljesítménye, míg P1 [MW] és P2 [MW] az
adott erőműegység üzemi teljesítménytartományának valamilyen megfontolás
szerint meghatározott két teljesítményértéke, melyekre nézve fennáll a
Pmin  P1  P2  Pmax

(4.4-2)

reláció. Az erőműegység aktuális teljesítményét (terhelését) LPP [MW] jelöli.
Attól függően van az adott erőmű az U1, U2 , U3 üzemképes üzemállapotok
valamelyikében, hogy LPP [MW] éppen mely teljesítménytartományba esik. A
definícióból következően az adott erőműegység kizárólagos vagylagossággal
van az U1, U2 , U3 , illetve a D jelű üzemállapotok valamelyikében. A D jelű
üzemállapot a „meghibásodott, üzemképtelen” üzemállapotot jelöli. Az
állapotteret tehát ebben az esetben ezek a diszkrét üzemállapotok alkotják:
U  {U1, U2 , U3 , D}

(4.4-3)
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Elvételes kondenzációs és az ellennyomású erőműegységek általában nem
vesznek részt a villamosenergia-rendszer frekvencia-szabályozásában, és nem
töltenek be tartalék kapacitás funkciót (például szekunder tartalék
kapacitásként). Üzemükre tehát az a jellemző, hogy nem állnak tartalékban, azaz
ezen erőműegységekre általában nem jellemző az, hogy üzemképes állapotban
állnának. Amennyiben mégsem ez a helyzet, úgy minden további nélkül
definiálható egy úgynevezett „tartalékban állás (állás üzemképes
üzemállapotban)” üzemállapot. Természetesen ezen üzemállapot definiálása
feltételezi, hogy megfelelő statisztikai adatállomány áll rendelkezésre a
megfelelő megbízhatósági jellemzők meghatározására. Ebben az esetben a
lehetséges üzemállapotok diszkrét állapottere az alábbi szerint alakul:
U  {U1, U2 , U3 , R, D} ,

(4.4-4)

ahol R jelöli a „tartalékban állás (állás üzemképes üzemállapotban)”
üzemállapotot. Az erőműegység üzeme olyan módon képzelhető el, hogy
miközben a t folytonos időparaméter befutja az adott vizsgálati
időintervallumot, a rendszer – az adott erőműegység – különböző üzemállapotba
kerül. Az
X t  Ui

(4.4-5)

jelölés azt jelöli, hogy az adott rendszer valamely t időpillanatban az U i  {U }
üzemállapotban van, Ui -vel jelölve a továbbiakban az állapotteret alkotó
tetszőleges állapotot. Az erőműegységek megbízhatósági leírása során
feltételezett, hogy a rendszer véletlen hatásoknak van kitéve (hiszen a
rendelkezésre álló maximális villamos teljesítőképessége a véletlenszerűen
változó külső levegőhőmérséklet függvénye, másrészt az erőműegység
véletlenszerűen kerül D , azaz meghibásodott üzemállapotba). Ebből
következően az X t állapotváltozó minden t -re valószínűségi változó. A szóban
forgó erőműegységek megbízhatósági leírásakor feltételezett továbbá, hogy ha
az adott erőműegység valamely tetszőleges t1 időpillanatban az X t1  U1
üzemállapotban van, akkor valamely t 2 , (t 2  t1  h) (h  0) időpillanatban
X t 2  U 2 állapotba kerül, függetlenül a korábbi viselkedésétől. Ez az a sajátosság
az, ami miatt az adott véletlen folyamat Markov-folyamatnak tekinthető.
Példaképpen elvételes kondenzációs erőműegység üzeme során a 4.4-1. ábra
szerinti állapotváltozások lehetségesek, abban az esetben, ha az állapottér a
(4.4-3) összefüggés szerinti.
Az egyszerűbb áttekintés érdekében a lehetséges állapotváltozásokat összegzi az
4.4-1. táblázat.
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A 4.4-2. ábra mutat példát egy konkrét folyamat realizációra egy elvételes
kondenzációs erőműegység esetében. Az ábra szerinti esetben az adott
erőműegység t1  t 2  ...  ti  ...időpontokban üzemállapotot váltott, azaz
valamely definiált üzemállapotból egy másik definiált üzemállapotba ment át,
amelyben azután ti1  ti   i véletlen ideig tartózkodott. A 4.4-2. ábrából

U2

U1

D

U3

4.4-1. ábra
Lehetséges üzemállapot-változások,

U1 ,U 2 ,U 3 és D definiált üzemállapotok esetében

láthatóan az erőműegység állapotváltozása véletlenszerű egyrészt abban a
vonatkozásban, hogy egymást követően mely üzemállapotokba (U i ) kerül,
másrészt abban a vonatkozásban, hogy az egyes definiált üzemállapotokban
mennyi ideig tartózkodik ( i ) . Ez azt jelenti, hogy – az ábra mutatta módon – az
összetartozó üzemállapotok és az adott üzemállapotokban való tartózkodás
időtartama véletlenszerűen váltogatja egymást. Az erőműegység adott
időintervallumbeli üzem tehát egyértelműen leírható az egymást követő,
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összetartozó [U i , i  ti1 t i ] értékpárokkal. Az ábra szerint konkrét
folyamatrealizáció esetében például az összetartozó értékpárok a 4.4-2. táblázat
szerintiek.
4-1. táblázat
Kogenerációs erőműegységek esetében értelmezett üzemállapot-átmenetek
Az átmenetet leírása
Üzemállapotátmenet
Minimális teljesítőképességű üzemállapotból csökkentett
teljesítőképességű üzemállapotba való átmenet
Minimális teljesítőképességű üzemállapotból maximális
teljesítőképességű üzemállapotba való átmenet
Minimális teljesítőképességű üzemállapotból
meghibásodott üzemállapotba való átmenet
Minimális teljesítőképességű üzemállapotból minimális
teljesítőképességű üzemállapotba való átmenet
(= nincs állapotváltozás)
Csökkentett teljesítőképességű üzemállapotból minimális
teljesítőképességű üzemállapotba való átmenet
Csökkentett teljesítőképességű üzemállapotból maximális
teljesítőképességű üzemállapotba való átmenet
Csökkentett teljesítőképességű üzemállapotból
meghibásodott üzemállapotba való átmenet
Csökkentett teljesítőképességű üzemállapotból csökkentett
teljesítőképességű üzemállapotba való átmenet
(= nincs állapotváltozás)
Maximális teljesítőképességű üzemállapotból minimális
teljesítőképességű üzemállapotba való átmenet
Maximális teljesítőképességű üzemállapotból csökkentett
teljesítőképességű üzemállapotba való átmenet
Maximális teljesítőképességű üzemállapotból
meghibásodott üzemállapotba való átmenet
Maximális teljesítőképességű üzemállapotból maximális
teljesítőképességű üzemállapotba való átmenet
(= nincs állapotváltozás)
Meghibásodott üzemállapotból minimális
teljesítőképességű üzemállapotba való átmenet
Meghibásodott üzemállapotból csökkentett
teljesítőképességű üzemállapotba való átmenet
Meghibásodott üzemállapotból maximális
teljesítőképességű üzemállapotba való átmenet
Meghibásodott üzemállapotból meghibásodott
üzemállapotba való átmenet
(= nincs állapotváltozás)

Kezdő
üzemállapot

Vég
üzemállapot

U1  U 2

U1

U2

U1  U 3

U1

U3

U1  D

U1

D

U1  U1

U1

U1

U 2  U1

U2

U1

U2 U3

U2

U3

U2  D

U2

D

U2 U2

U2

U2

U 3  U1

U3

U1

U3 U2

U3

U2

U3 D

U3

D

U3 U3

U3

U3

D  U1

D

U1

D U2

D

U2

D U3

D

U3

DD

D

D

4.4-2. táblázat
Véletlenszerűen változó időtartamok és üzemállapotok összetartozó értékei

X ti

 i  ti  ti1

D
1

U1

U2

U3

U1

U2

2

3

4

5

6

D
7

U1

U3

8

9

Értelemszerűen végtelen sok konkrét folyamatrealizáció lehetséges az egymást
követő összetartozó [U i , i  ti1 t i ] értékpároktól függően. Bizonyítható, hogy a
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 i időtartamok, vagyis az egyes definiált üzemállapotokban való tartózkodás

időtartamai exponenciális eloszlást követnek. Az erőműegységek üzemét, mint

Üzemállapotok
U3

U2

U1

D

t0

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

t13

t14

t15

Időosztások
1

2

3

5

4

6

7

8

9

Időtartamok
4.4-2. ábra
Példa egy konkrét folyamatrealizációra négyállapotú megbízhatósági leírás esetén

sztochasztikus folyamatot tehát az alábbi tulajdonságok jellemzik (többek
között):
t1  t 2  ...  t (n1)  t n ,

(4.4-6)

esetén
FXtn| Xt1, Xt 2,...,Xtn1  FXtn| Xtn1.

Az ilyen tulajdonságú sztochasztikus folyamatokat ebből következően Markovfolyamatoknak nevezik. A Markov-folyamatok esetében az X tn véletlen változó
értéke a t n időpontban csak e véletlen változó t n 1 időpillanatbeli értékétől függ
közvetlenül. Közvetlenül független a folyamat korábbi ( t n 1 időpillanatot
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megelőző) realizációjától. Másképpen fogalmazva ez azt jelenti, hogy a
Markov-folyamatok, mint sztochasztikus folyamatok esetében a jelent követő
jövőbeli időpillanatban realizálódott érték csak a folyamat jelen pillanatban
realizálódott értékétől függ, s nem függ közvetlenül attól, hogy milyen értékek
realizálódtak a folyamat múltbeli időpillanataiban. A modellezett elvételes
kondenzációs és ellennyomású erőműegységek üzemmenetére is igaz ez a
tulajdonság.
A 4.4-3. ábra a lehetséges állapotváltozásokat mutatja arra az esetre
vonatkozóan, ha a lehetséges üzemállapotok a (4.4-4) szerintiek, vagyis arra az
esetre vonatkozóan, amikor az adott erőműegység megbízhatósági leírása
ötállapotú megbízhatósági modellel történik. Az ábrán az egyes lehetséges
üzemállapotok közötti átmeneteket az egyszerűbb ábrázolás végett már
kétirányú nyilak jelzik. A lehetséges üzemállapot-átmenetek táblázata ennek
alapján már egyértelműen definiált.
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U2

U1

U3

R

D

4.4-3. ábra
Lehetséges üzemállapot-változások,

U1 ,U 2 ,U 3 és D és R definiált üzemállapotok esetében
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5.
5.1.

Erőműegységek véletlen üzemmenetének leírása folytonos
időparaméterű diszkrét állapotterű Markov-folyamatként
Általános eset

A bemutatásra kerülő számítási eljárás újszerűségét a három- és többállapotú
megbízhatósági leírás elvételes kondenzációs és ellennyomású erőműegységek
esetében történő alkalmazása, valamint a számításhoz szükséges bemenő adatok
származtatása képezi.
Folytonos időparaméterű, diszkrét állapotterű Markov-folyamatok esetében
bevezetve a t n1  t és t n  t  h jelöléseket, a Markov-folyamatot definiáló
feltételes valószínűség az alábbi alakot nyeri:
P[ X (t  h)  j | X (t )  i]  pij (t, h) .

(5.1-1)

Ezt a feltételes valószínűséget átmeneti valószínűségnek nevezik. Az
úgynevezett homogén Markov-folyamatok esetében a pij átmeneti valószínűség
kizárólagosan h -tól függ, t -től nem, azaz az átmeneti valószínűség
kizárólagosan a h időintervallum nagyságától függ, az adott időponttól nem. A
pij (t ) átmeneti valószínűségek az ún. átmeneti valószínűség mátrixba ( P(t ) )
rendezhetők ( N a definiált üzemállapotok száma), ahol:
 p11 (t )
 p (t )
P(t )   21
 

 p N 1 (t )

p12 (t )

p1N (t ) 
p 22 (t )  p 2 N (t ) 
 [ pij (t )] .





p N 2 (t )  p NN (t )


(5.1-2)

Az átmeneti valószínűségeket megadó P(t ) mátrix (5.1-2) egy négyzetes
mátrix, amelynek elemei nemnegatív számok, s amely mátrix minden sorának az
összege egyet tesz ki. Az ilyen tulajdonságokkal bíró mátrixokat sztochasztikus
mátrixoknak nevezik. Elegendően kicsiny h  t időintervallumok esetében a
homogén Markov-folyamatokra nézve vonatkozóan fennállnak a
P[ X (t  t )  j | X (t )  i]  pij (t )  qij t,

(5.1-3)

és
P[ X (t  t )  i | X (t )  i]  pii (t )  1  qi t.

(5.1-4)

összefüggések. A (5.1-4) összefüggésben a pii (t ) annak a valószínűsége, hogy
a folyamat során nem következik be állapotváltozás a t időintervallumban,
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azaz a folyamat i állapotban marad a t időintervallum végén, feltéve, hogy a
kezdetén is i állapotban volt. Az (5.1-3) és (5.1-4) összefüggésekben szereplő
qij és q i mennyiségeket átmeneti intenzitásnak nevezik. Az átmeneti intenzitás
értékek az időegységre eső állapotátmenetek valószínűségét adják meg az
pij ( t )

qij  lim

t 0

t

(5.1-5)

i  j,

,

és
qi  lim

t 0

1  pii (t )
.
t

(5.1-6)

összefüggésekben. Homogén Markov-folyamatok esetében értelemszerűen az
átmeneti intenzitások értéke állandó, nem függ az időtől. Az átmeneti
intenzitások A mátrixa a következő módon definiált:
 q1
q
A   21
 

 q N1

q1N 
 q 2 N 
.

 

  qN 


q12
 q2

qN 2

(5.1-7)

Ennek a mátrixnak a sajátossága, hogy minden sorának összege zérust ad ki. Az
átmeneti valószínűségeket megadó P(t ) sztochasztikus mátrix és az átmeneti
intenzitásokat megadó A mátrix között az alábbi összefüggés áll fenn (([26],
p.312-316.), ([25], 318)]:
A  lim

P(t )  I

t 0

t

.






0
0
.


1

(5.1-8)

Itt
1
0
I 


0

0
1

0

(5.1-9)

Az (5.1-8) összefüggés az (5.1-5) és a (5.1-6) összefüggésekből adódik.
Feltételezve, hogy valamely erőműegység egy adott időpillanatban az i
állapotban van, a következő t időintervallumban vagy a j állapotba kerül,
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vagy marad az i állapotban, azaz nem következik be állapotváltozás Ebből
következően
pii (t )   pij (t )  1.

(5.1-10)

i j

Ezt szemlélteti az 5.1-1. ábra. Az előzőekben foglaltak felhasználásával adódik
az

l

pii(dt)

i

pil(dt)

j

pij(dt)
pik(dt)

k
5.1-1. ábra
Lehetséges üzemállapot-átmenetek az i -üzemállapotból kiindulva, abban az esetben, ha az állapotteret az i,j,k és
l üzemállapotok definiálják

Az egymást követő h1 és h2 időintervallumokra vonatkozó átmeneti
valószínűség az egyes időintervallumokra vonatkozó átmeneti valószínűségek
kombinációjaként határozható meg, ha
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h  h1  h2 .

(5.1-12)

Az eredő h időintervallumra vonatkozó átmeneti valószínűség (5.1-2. ábra)
pij (h)   pik (h1 ) pkj (h2 ).

(5.1-13)

k

i

1

2

i

j

N

k
5.1-2. ábra
Az átmeneti valószínűség alakulása egymást követő időintervallumokban

A fenti egyenletet Chapman-Kolmogorov egyenletnek nevezik. Az X (t )
valószínűségi változó feltétel nélküli valószínűségi eloszlása az alábbi módon
határozható meg, feltéve, hogy X (t )  i és P[ X (t )  i]  pi (t ) :

52

pi (t  t )  pi (t ) pii (t )   p j (t ) p ji (t ).

(5.1-14)

j i

Mátrixegyenlet formában a fenti (5.1-14) összefüggés a
p(t  t )  p(t ) P(t ),

(5.1-15)

alakú, ahol
p(t  t )  [ pi (t  t )],

(5.1-16)

és
p(t )  [ pi (t )].

(5.1-17)

Az (5.1-16) és (5.1-17) szerinti vektorok sorvektorok. Megfelelő
helyettesítésekkel, az (5.1-6) és (5.1-7) összefüggések felhasználásával írható,
hogy
pi (t  t )  pi (t )(1  qi t )   p j (t )q ji t.

(5.1-18)

j i

Az (5.1-18) összefüggésből a
pi (t  t )  pi (t )
  pi (t )qi   p j (t )q ji .
t
j i

(5.1-19)

Képezve a t  0 határátmenetet, a
p i (t )   pi (t )qi   p j (t )q ji

(5.1-20)

j i

differenciálegyenlet adódik. Itt p i (t ) a pi (t ) idő szerinti deriváltja 

dpi (t ) 
.
 dt 

Mindez mátrixegyenlet formájában:
p (t )   p(t ) A ,

(5.1-21)

ahol
p (t )  [ p i (t )] .

(5.1-22)

Az (5.1-21) szerint mátrix differenciálegyenlet megoldása:
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At

p (t )  p (0)e .

(5.1-23)

Itt a p(0) egy sorvektor, amely tartalmazza a kezdeti feltételeket, míg
e

At

 I  At  A

2

t2
 ... .
2!

(5.1-24)

A gyakorlatban előforduló konkrét feladatok többsége esetében a hosszú távú
valószínűségek az érdekesek. Azaz keresett pi (t ) értéke t   esetén. Kérdés
tehát az, hogy ebben az esetben mi lesz a valószínűségi eloszlás. Feltételezve,
hogy létezik ilyen valószínűség pi (t ) változásának egyre kisebbnek kell lennie
növekvő t esetén. Ennek következtében a (5.1-21) szerinti mátrix
differenciálegyenlet a következő alakra egyszerűsödik:
0  pA,

(5.1-25)

Ebben az esetben a p sorvektor az egyes definiált üzemállapotokban való
tartózkodás valószínűségét adja meg t   esetén. Fennáll továbbá az
i N

p
i 1

i

(5.1-26)

 1,

egyenlet szerinti összefüggés. Az így adódó (5.1-25) és (5.1-26) szerinti
egyenletrendszer megoldásai szolgáltatják az egyes üzemállapotokban
tartózkodás hosszú távú valószínűségeit, vagyis az egyes üzemállapotokban való
tartózkodás hosszú üzemidő után beálló valószínűségi eloszlását.
5.2.

Kétállapotú Markov-folyamatok

Erőműegységek megbízhatósági leírásakor a legegyszerűbb esetet az jelenti,
amikor az állapottér mindössze két lehetséges definiált üzemállapotot foglal
magában, nevezetesen az üzemképes üzemállapotot és az üzemképtelen
üzemállapotot ([26], p.312-315). Az X állapotváltozónak tehát két lehetséges
értéke van, amely értékek időben váltogatják egymást: X  0 esetben az adott
erőműegység üzemképes üzemállapotban van, míg az X  1 esetben az adott
erőműegység üzemképtelen (meghibásodott). Egy adott időpillanatban
véletlenszerűen bekövetkező meghibásodást követően az adott erőműegység
véletlenszerűen változó hosszóságú ideig üzemképtelen. Ezalatt az idő alatt
történik az erőműegység javítása, majd a javítási folyamat végén az
erőműegység ismét üzemképes állapotba kerül. Az ilyen módon leírt üzemben
tehát az üzemképes és az üzemképtelen állapotok időtartamai véletlenszerűen
változó időtartamok. Feltételezve, hogy mind az üzemképes, mind az
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üzemképtelen üzemállapotokban töltött időtartamok exponenciális eloszlásúak,
azaz a T0 üzemi időtartamok és a T1 üzemképtelen (meghibásodási) időtartamok
exponenciális eloszlásúak, a folyamatot leíró valószínűség-eloszlási függvények
a következő alakúak:
FT0 1  e t ,

(5.2-1)

és
FT1  1  e  t .

(5.2-2)

Ezekben az összefüggésekben az
E (T0 ) 

(5.2-3)

1



érték az üzemképes időtartamok várható értéke (közepes értéke), míg a
E (T1 ) 

(5.2-4)

1



a meghibásodási időtartamok középértéke (várható értéke). Értelemszerűen
annak a valószínűsége, hogy az adott erőműegység a t  t példaképpen az
X  1 üzemállapotban van, függ attól, hogy ugyanez az erőműegység milyen
üzemállapotban volt a t időpillanatban, de nem függ attól (közvetlenül), hogy
korábbi időpillanatokban milyen üzemállapotban volt. Ez azt jelenti, hogy ezt a
véletlen folyamatot Markov-folyamatnak lehet tekinteni.
Az egyes definiált üzemállapotok közötti üzemállapot-átmenetek valószínűségei
a következőképpen határozhatók meg:
P[ X (t  t )  1 | X (t )  0]  p01 (t )  t ,

(5.2-5)

és
P[ X (t  t )  0 | X (t )  1]  p10 (t )  t .

(5.2-6)

Számítható annak a valószínűsége is, hogy nem következik be állapotváltozás
valamely elemi t időintervallumban. Ekkor a fenti összefüggések a következő
alakot nyerik:
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P[ X (t  t )  0 | X (t )  0]  p00 (t )  1  t ,

(5.2-7)

és
P[ X (t  t )  1 | X (t )  1]  p11 (t )  1  t .

(5.2-8)

Az összefüggéseket magyarázza az 5.2-1. ábra.

t

1-t

0

t

1

1-t

5.2-1. ábra
Kétállapotú Markov-modell

Ezeket az értékeket az (5.1-5) és az (5.1-6) összefüggésekbe helyettesítve a következők
adódnak:

q01   ,
q10   ,

(5.2-9)

q0   ,
q1   .

A fenti átmeneti intenzitások mind állandó értékűek, azaz időfüggetlenek,
következésképpen a Markov-folyamat homogén Markov-folyamat.
A feladat a p0 (t ) és a p1 (t ) valószínűségek meghatározása. Az átmeneti
valószínűségeket megadó sztochasztikus mátrix a következőképpen néz ki:
t 
1  t
P(t )  
.
 t 1  t 

(5.2-10)

Az (5.1-8) összefüggés alapján az átmeneti intenzitásokat megadó A mátrix az
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A(t )  
.






(5.2-11)

alakot nyeri. Az adódó differenciálegyenletek a következők:
p 0 (t )   p0 (t )   p1 (t ) ,

(5.2-12)

és
p 1 (t )   p0 (t )   p1 (t ) ,

(5.2-13)

A megoldást az (5.1-23) egyenlet megoldása adja. Első lépésként Az (5.1-24)
összefüggés felhasználásával az e At érték meghatározása a feladat.
 2  
A 
2
   
2

 2   
  (    ) A ,
   2 

(5.2-14)

és általánosságban
A  (1) n1 (   ) n1 A ,
n

(5.2-15)

Behelyettesítve az (5.1-24) összefüggésbe a
n 

e  I   ( 1) n 1 (   ) n 1 A
At

n 1

tn

n!

,
1  n   {(   )t}n 
1
I
(1  e  (    ) t ) A.
  
A  I 

    n 1 
n!



(5.2-16)

adódik. Kiinduló állapotként feltételezett, hogy az adott erőműegység a t  0
időpontban működőképes, azaz p(0)  [1,0] . A (5.2-16) összefüggést a (5.1-23)
összefüggésbe helyettesítve és figyelembe véve, hogy
p(0) I  [1,0] ,

(5.2-17)

valamint
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p(0) A  [,  ] ,

(5.2-18)

az alábbi összefüggés adódik:
[ p0 (t ), p1 (t )]  [1, 0] 

1
(1  e (    )t )[ ,  ] ,


(5.2-19)

A fenti (5.2-19) összefüggés átrendezésével a


p0 (t ) 








e (    ) t ,

(5.2-20)

valamint a


p1 (t ) 








e (    ) t .

(5.2-21)

összefüggés nyerhető. A t   esetén, vagyis hosszú időtávot figyelembe véve a
fenti összefüggések lényegesen egyszerűbb formát nyernek:


p0 



,

(5.2-22)

és
p1 




.

(5.2-23)

A hosszú távú valószínűségek lényeges tulajdonsága, hogy azok függetlenek a
kezdeti eloszlástól. Az
M0 

1



.
(5.2-24)

és
M1 

1



.

(5.2-25)

összefüggésekben
M0

a közepes működési idő [h],

58

M1

a közepes javítási idő [h],

és
M c  M 0  M1 

1





1



(5.2-26)

.

Itt
Mc

a közepes ciklusidő [h].

Az (5.2-24), (5.2-25) és (5.2-26) összefüggések felhasználásával írható, hogy
p0 

M0
,
M 0  M1

(5.2-27)

M1
.
M 0  M1

(5.2-28)

és
p1 

Abban az esetben, ha csak a hosszú távú valószínűségek meghatározása a cél,
úgy azok az (5.2-12) és (5.2-13) összefüggések figyelmen kívül hagyásával
közvetlenül számíthatók az (5.1-25) és (5.1-26) egyenletekből. Ebben az esetben
a következő egyenletrendszer adódik:
0   p0   p1 ,
0   p0   p1 .

,

(5.2-29)

Fennáll továbbá értelemszerűen a p0  p1  1 összefüggés is. ezt is felhasználva
adódik az (5.2-23) és (5.2-24) szerinti megoldás.
5.3

Erőműegységek egyszerűsített háromállapotú
megbízhatósági leírása

Erőműegységek háromállapotú megbízhatósági modellezésekor ([26], p.272274.) példaképpen az alábbi üzemállapotok definiálhatók:
1.
2.
3.

Üzemképes üzemállapot: U [-];
Csökkentett teljesítőképességű üzemállapot: RU [-];
Üzemképtelen (meghibásodott) üzemállapot: D [-].
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Az egyes üzemállapotok értelmezése nem szorul külön magyarázatra.
Értelemszerűen definiálni kell, hogy mi értett „csökkentett teljesítőképességű
üzemállapoton”, rendelkezésre álláson. A 5.3-1. ábra az erőműegység
üzemmenetét mutatja háromállapotú megbízhatósági modellezés esetén, míg a
5.3-2. ábra mutatja az erőműegységek háromállapotú megbízhatósági leírásának
alapjául szolgáló állapotábrát.
ERŐMŰEGYSÉG HÁROMÁLLAPOTÚ MEGBÍZHATÓSÁGI
MODELLEZÉSE / JELLEMZŐ ÜZEMMENET
U = ÜZEMKÉPES, D = MEGHIBÁSODOTT ÜZEMÁLLAPOT,
RU = CSÖKKENTETT TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ ÜZEMÁLLAPOT

ÜZEMÁLLAPOT

5

4

3

2

TU

TRU

TD TRU TD

TU

TU

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

IDŐOSZTÁSOK
5.3-1 ábra
Erőműegységek üzemmenete háromállapotú megbízhatósági modellezés esetén

Erőműegységek háromállapotú megbízhatósági modellezése esetében a
lehetséges három üzemállapot közötti véletlenszerű átmeneteket, azok
gyakoriságát a megfelelő megbízhatósági jellemzők fejezik ki. Az 5.3-2. ábra
szerinti jelölések alapján az egyes üzemállapotok közötti átmenetek
gyakoriságát megadó megbízhatósági jellemzők az alábbiak szerint
értelmezhetők.
12

Az U  RU üzemállapotok közötti átmeneti ráta [h-1]. Az U  RU
üzemállapot átmenet az adott erőműegység teljes teljesítőképességű
üzemállapotából a csökkentett teljesítőképességű üzemállapotba való
átmenetet jelenti.
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Az RU  D üzemállapotok közötti átmeneti ráta [h-1]. Az RU  D
üzemállapotok közötti átmenet a csökkentett teljesítőképességű
üzemállapotban bekövetkező meghibásodásokat, vagyis a csökkentett
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teljesítőképességű
üzemállapotban
teljesítőképesség-vesztést fejezi ki.

bekövetkező

teljes

13

Az U  D üzemállapotok közötti átmeneti ráta [h-1]. Az U  D
üzemállapotok közötti átmenet a teljes teljesítőképességű
üzemállapotban bekövetkező teljes teljesítőképesség-vesztést fejezi ki.
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Az RU  U üzemállapotok közötti átmeneti ráta [h-1]. Az RU  U
üzemállapotok közötti átmenet a csökkentett teljesítőképességű
üzemállapotból a teljes teljesítőképességű üzemállapotba való
átmenetet jelenti.
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A D  RU üzemállapotok közötti átmeneti ráta [h-1]. Ez az
üzemállapot átmenet csak a kogenerációs erőműegységek esetében
értelmezett üzemállapot-változás, amely a meghibásodást helyreállító
javítást követően a csökkentett teljesítőképességű üzemállapotba való
visszatérésnek
felel
meg.
Erőműegységek
konvencionális
háromállapotú megbízhatósági leírása esetében ez az üzemállapotátmenet nem értelmezett, hiszen a valós műszaki gyakorlatban
értelmetlenség annak feltételezése, hogy a meghibásodott
erőműegység teljesítőképességét csak részlegesen állítják helyre.
Kogenerációs erőműegységek megbízhatósági modellezése esetében
azonban ez az üzemállapot-váltás értelmezett, hiszen ebben az esetben
arról van szó, hogy a meghibásodott erőműegység megjavítását
követően az aktuális hőigények miatt csak csökkentett
teljesítőképességgel üzemel.

 31

A D  U üzemállapotok közötti átmeneti ráta [h-1]. A D  U
üzemállapot-átmenet esetében a meghibásodott erőműegység
teljesítőképességének maradéktalan helyreállításáról, majd az adott
erőműegység teljes teljesítőképességgel történő üzembevételéről van
szó.

definiálható az üzemképes üzemállapothoz tartozó készenléti tényező 3KU [-], a
csökkentett teljesítőképességű üzemállapothoz tartozó készenléti tényező 3 K RU
3

[-], valamint a meghibásodási tényező K [-]. Az erőműegység alapvető
megbízhatósági jellemzőinek ismeretében, az ábra szerinti jelölésekkel a
készenléti tényező 3 KU [-] az alábbiak szerint számolható:
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U

μ12

μ31

λ 12

λ31

D

RU

μ32
U
RU

D

λ23

ÜZEMKÉPES
CSÖKKENTETT
TELJESÍTŐKÉPESSÉGGEL
ÜZEMKÉPES
ÜZEMKÉPTELEN
(MEGHIBÁSODOTT)

5.3-2. ábra
Erőműegységek megbízhatósági leírására javasolt háromállapotú modell

Az elmondottakat foglalja össze az 5.3-1. és 5.3-2. táblázat.
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5.3-1. táblázat
Kogenerációs erőműegységek esetében értelmezett üzemállapot-átmenetek
Az átmenetet jellemző
Üzemállapot-átmenet
Kezdő üzemállapot
ráta

Vég üzemállapot

12
23

U  RU

U

RU

RU  D

RU

D

13
 21
 32
 31

U D

U

D

RU  U

U

D  RU

RU
D

D U

D

U

RU

5.3-2. táblázat
Erőműegységek tradicionális háromállapotú megbízhatósági modellezése esetében értelmezett üzemállapotátmenetek
Az átmenetet jellemző
Üzemállapot-átmenet
Kezdő üzemállapot
Vég üzemállapot
ráta

12
23

U  RU

U

RU

RU  D

RU

D

13
 21
 32
 31

U D

U

D

RU  U

RU

U

D  RU

nem értelmezett

D U

D

U

Erőműegységek háromállapotú megbízhatósági modellezése esetében
3

KU 



31  21  3123  32  21
31 21  3123  32 21  13 32  12 32  12 31  12 23  13  21  13  23

(5.3-1)

A konkrét számításokat megkönnyítendő a nevezőben szereplő többtagú
összeget három részre bontják, s definiálják az  ,  és  mennyiségeket az
alábbiak szerint.
  31 21  3123  32  21,
  12 32  12 32  12 31,
  1223  1321  1323.

(5.3-2)
(5.3-3)
(5.3-4)

Ennek felhasználásával
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3

KU 


.
   

(5.3-5)

A csökkentett teljesítőképességgel való rendelkezésre állás készenléti tényezője,
most már az egyszerűsített alakban:
3

K RU 


.
   

(5.3-6)

Végül az erőműegységek meghibásodási tényezője ( U [-]) az alábbiak szerint
számolható:
3

K


.
   

(5.3-7)
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6.
6.1.

Erőműegységek véletlen üzemmenetének leírása diszkrét
időparaméterű diszkrét állapotterű Markov-láncként
Általános eset

Markov-láncoknak nevezik a diszkrét időparaméterű és a diszkrét állapotterű
Markov-tulajdonsággal bíró sztochasztikus folyamatokat. Az említett Markovtulajdonságot az alábbi összefüggés definiálja:
P[ X n  xn | ( X 1  x1 )  ( X 2  x2 )  ...  ( X n1  xn1 )] 
 P[( X n  xn ) | ( X n1  xn1 )]

,

(6.1-1)

A diszkrét állapotterű Markov-láncok esetében az állapottér véges számú
lehetséges (vagy megszámlálhatóan végtelen számosságú) állapotot foglal
magában. Ezeket a továbbiakban i, j, k ,... szimbólumok jelölik. A t időparaméter
is diszkrét értékeket, nevezetesen a 0,1,2,...értékeket veheti fel. Homogén
Markov-láncokról van szó azokban az esetekben, amikor
P[ X n  j | ( X n1  i)]  pij  const.

(6.1-2)

A pij mennyiségeket egylépéses átmenet-valószínűségeknek nevezik. Ezek az
átmenet-valószínűségek definiálják az átmeneti valószínűségeket megadó
mátrixot az alábbiak szerint:

P

(1)

 p11(1)
 (1)
p
 [ pij ]   21
 
 (1)
 pN1

p12(1)
(1)
p22

p N(1)2

p1(1N) 

p2(1N) 

 
(1) 
 p NN




(6.1-3)

Az átmeneti valószínűségeket megadó P (1) mátrix minden egyes elemére
vonatkozóan igaz, hogy pij  0 , és az egyes sorokban levő elemek összege egyet
tesz ki:  pij  1 . Analóg módon definiálhatók az ún. m -lépéses átmeneti
j

valószínűségek:
P[ X nm  j | ( X n  i)]  pij( m)  const.

(6.1-4)

Az m -lépéses átmeneti valószínűségeket megadó mátrix ebben az esetben:
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P

(m)

 p11( m )
 (m)
p
(m)
 [ pij ]   21
 
 (m)
 pN1

p12( m )  p1(Nm ) 

(m)
p22
 p2( mN) 


 
(m) 
p N( m2)  p NN


(6.1-5)

A Chapman-Kolmogorov egyenlet alapján:
pij( m)   piku pkjv ,

(6.1-6)

k

ahol u  v  k. A (6.1-5) szerinti m -lépéses átmeneti valószínűségeket megadó
mátrix elemeire vonatkozóan igaz, hogy
pij( m)   pik(1) pkj( m1) ,

(6.1-7)

k

Következésképpen
P

( m)

P P
(1)

( m 1)

,
(6.1-8)

Egyszerűen belátható, hogy
P

(m)

m
P ,

(6.1-9)

azaz az m -lépéses átmeneti valószínűségeket megadó mátrix azonos az
egylépéses átmeneti valószínűségeket megadó mátrix m -edik hatványával.
Ennek alapján meghatározhatók az egyes definiált rendszerállapotok
(üzemállapotok) abszolút valószínűségei is. Ez a t  0 időpontbeli
valószínűségeloszlástól, azaz az ún. kezdeti valószínűségeloszlástól, és t
értékétől függ, azaz attól, hogy a kezdeti időpillanattól kezdve hány
állapotváltozás történt. A
p j (n)   pi (0) pij( n) ,

(6.1-10)

i

összefüggésben p j (n)  P[ X n  j] és pi (0)  P( X 0  i] . A fenti (6.1-10)
összefüggés mátrix formában is írható, ekkor az alábbi alakot ölti (([25], p.324.
és kk.), ([26], p.261-276.)):
p(n)  p(0) P

( n)

n
 p(0) P ,

(6.1-11)
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Számos esetben a hosszú távon beálló valószínűségeloszlás az érdekes, vagyis
p j ( n ) érték. Véges állapottér (azaz véges számú lehetséges
keresett a p j  nlim

rendszerállapot (üzemállapot)) esetében ez az érték létezik. Ezt az eloszlás
stacionárius eloszlásnak nevezik. Számítása a
p j  pi pij ,

(6.1-12)

i

összefüggés alapján lehetséges.
A 6.1-1. és 6.1-2. ábra a lehetséges üzemállapot-változások fa-digarmját mutatja
az első négy, illetve három időosztásban elvételes kondenzációs és
ellennyomású erőműegységek kétállapotú és háromállapotú megbízhatósági
leírása esetében.
Hosszú távú valószínűségeloszlás meghatározása
kétállapotú Markov-láncok esetében

6.2.

Kétállapotú Markov-láncok esetében az átmeneti valószínűségeket megadó
mátrix
p
P   00
 p10

p01  1  p01
p01 


p11   p10
1  p10 

(6.2-1)

alakú. A mátrix sztochasztikus mátrix, következésképpen egyes elemei között
fennáll a következő összefüggés: p00  p01  1 és p10  p11  1. Az n -lépéses
átmeneti valószínűségeket megadó mátrix az alábbi módon számolható:
P

(n)

 p10
1

p01  p10  p10

p01  (1  p01  p10 ) n

p01 
p01  p10

 p01 
 p01
 p 1  p  .
10 
 10

(6.2-2)

Az n -lépés után beálló állapotvalószínűségek a következők:
p10
(1  p01  p10 ) n
p0 (n) 

{ ( p01  p10 )  p10 } .
p01  p10
p01  p10
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(6.2-3)

0. period

Üzemállapot-változások
1. period
2. period
3. period

pUU
pUU

pUU

U

pUD

D

pUU

U

pUD

D

pUU

U

pUD

D

pUU

U

pUD

D

pUU

U

pUD

D

pUU

U

pUD

D

pUU

U

pUD

D

pUU

U

pUD

D

U

U

pUD
pUU

4. period

D

U
pUU

pUD

U

D

pUD

D

U

pUU
pUU

U

pUD
pUD

U

D

D
pUU

pUD

U

D

pUD

D

6.1-1. ábra
Lehetséges állapotváltozások az első négy időintervallumban kétállapotú Markov-lánc esetében
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Üzemállapot-változások
1. period
2. period

0. period

pUU

U

pUR

pUD

U

R

D

pUU

U

pUR

R

pUD

D

pUU

U

pUR

R

pUD

D

pUU

U

pUR

R

pUD

D

6.1-2. ábra
Lehetséges állapotváltozások az első három időintervallumban, háriomállapotú Markov-lánc esetében

és
p01
(1  p01  p10 ) n
p1 (n) 

{ ( p01  p10 )  p10 } .
p01  p10
p01  p10

(6.2-4)

A hosszú távú valószínűségeket megadó összefüggések:
p0 (n) 

p10
.
p01  p10

(6.2-5)

p01
.
p01  p10

(6.2-6)

és
p1 (n) 
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Rövid távú valószínűségeloszlás meghatározása
kétállapotú Markov-láncok esetében

6.3.

Kétállapotú Markov-láncok esetében a rövid távú valószínűségeloszlás
számítása során az alábbi egyszerűsítő feltételezéssel élnek:
p01   t ,
p10   t .

(6.3-1)

Az egylépéses átmeneti valószínűségeket megadó mátrix ebben az esetben az
alábbi alakot nyeri:
 t 
1   t
P
.
  t 1   t 

(6.3-2)

A (6.1-5) összefüggés alapján az n -lépéses átmeneti valószínűségeket megadó
összefüggés a következőképpen alakul:
P

(n)



1    (1  (   )t ) n     

    .
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(6.3-3)

7.

7.1.

A lehetséges üzemállapotok hosszú távú valószínűségi
eloszlásának sajátossága elvételes kondenzációs és
ellennyomású erőműegységek esetében
Az ergodicitás bizonyítása

Az 5.és a 6. főfejezetben bemutatásra került az, miképpen írható le diszkrét
állapotterű és folytonos időparaméterű Markov-folyamatokkal, illetve diszkrét
állapotterű és diszkrét időparaméterű Markov-láncokkal az elvételes
kondenzációs és az ellennyomású erőműegységek véletlen üzemmenete. Itt
megállapításra került, hogy a villamosenergia-termelés rendszerszintű
megbízhatósági analízise szempontjából a hosszú távú valószínűség-eloszlások
meghatározásának van jelentősége, tekintettel a vizsgálatok időhorizontjára. A
kérdés az, hogy miképpen határozható meg a hosszú távú, vagyis az ún.
stacioner valószínűségeloszlás ezen modellek esetében. A szóban forgó
technológiájú erőműegységek ugyanis a stacioner eloszlásnak megfelelő
eloszlásban tartózkodnak az egyes definiált üzemállapotokban – hosszabb
időtávot tekintve. Ezen valószínűségeloszlással kapcsolatban két alapvető kérdés
vetődik fel. Egyrészt az a kérdés, hogy bizonyítottan létezik-e a stacionárius
eloszlás ezen estekben, másrészt az a kérdés, hogy miképpen határozható az
meg – lehetőség szerint egyszerű módon. Az első kérdés azzal a kérdéssel
ekvivalens, hogy ergodikus Markov-láncok-e az ellennyomású, illetve az
elvételes kondenzációs erőműegységek sztochasztikus üzemmenetét leíró
Markov-láncok? Első lépésben az említett erőműegységek véletlen üzemmenetét
leíró Markov-láncok ergodicitásának bizonyítására kerül sor.
Elvételes kondenzációs és ellennyomású erőműegységek esetében, N definiált
üzemállapotot feltételezve az állapotátmenetek valószínűségét megadó
úgynevezett egylépéses átmenet-valószínűségek mátrixa a következő alakú:

P

(1)

 p11(1)
 (1)
p
  21
 
 (1)
 pN1

p12(1)
(1)
p22

p N(1)2

p1(1N) 

p2(1N) 

 
(1) 
 p NN




(7.1-1)

Lényegi meghatározottsága az állapotváltozásoknak, hogy minden egyes
üzemállapotból pozitív valószínűséggel van átmenet bármely más
üzemállapotba. Ez a mátrix értelemszerűen sztochasztikus mátrix, azaz

(7.1-2)
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p

(1)
ij

1 ,

j

és ezen túlmenően minden eleme nagyobb nullánál (ez biztosítja, hogy bármely
üzemállapotból el lehet jutni bármely más üzemállapotba), vagyis
pij(1)  0,

i, j  1,2,..., N .

(7.1-3)

Amennyiben ugyanis e mátrix bármely eleme zérus értékű lenne, akkor az azt
jelentené, hogy az adott üzemállapotból nem lehet eljutni valamely tetszőleges
másik üzemállapotba. Az erőművek üzeme véletlen üzemállapot-változások
sorozataként fogható fel, azaz, a rendszer (az adott erőműegység) egymást
követő lépésekben megy át az egyik üzemállapotból a másik üzemállapotba.
Abban az esetben, ha az üzemállapot-változások egylépéses átmeneti
valószínűségeit tartalmazó mátrix minden eleme nagyobb nullánál, vagyis
teljesül a (7.1-3) feltétel, úgy ezen átmenet-valószínűségeket megadó mátrix R edik hatványmátrixára vonatkozóan is igaz, hogy minden eleme nagyobb
nullánál, azaz fennáll, hogy a

P 

(1) R

 

(7.1-4)

R

 [ pij(1) ] ,

mátrix minden eleme esetében

 

min pij(1)
i, j

R

(7.1-5)

   0.

Ez azt jelenti, hogy R ( R  T , ahol T a természetes egész számok halmaza)
lépésben az adott erőműegység tetszőleges i üzemállapotból eljuthat valamely
j üzemállapotba. Másképpen fogalmazva: tetszőleges i üzemállapotból a j
üzemállapot R lépésben ( R állapotváltozás eredményeképpen) elérhető
( i, j  1,2,...,N ) . Az adott erőműegység véletlen üzemmenetét leíró egylépéses
átment-valószínűségek mátrixának ( R  1) -edik hatványa az alábbi módon
képezhető:
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P 

(1) ( R 1)

 p11(1)
 (1)
p
  21
 
 (1)
 p N 1

p12(1)
(1)
p22






(1)
pN 2 

 p11( R 1)
 ( R 1)
p
  21
 
 ( R 1)
 pN1

p1(1N) 

p2(1N) 
 
(1) 
p NN


 p11( R )
 (R)
 p21
 
 (R)
 pN1

p12( R )  p1(NR ) 

(R)
p22
 p2( RN) 



 
(R) 
p N( R2)  p NN


p12( R 1)  p1(NR 1) 

( R 1)
p22
 p2( RN1) 
.


 
( R 1) 
p N( R21)  p NN


(7.1-6)

Az R  1 lépéses átmenetek valószínűségére vonatkozóan fennáll a következő
összefüggés:
pij( R1)   pik(1) pkj( R1) .

(7.1-7)

k

Ebben az összefüggésben a pij( R1) érték a ( P) R mátrix j -edik oszlopa elemeinek
súlyozott számtani középértéke, ahol a súlyok a P mátrix i -edik sorának elemei.
Ez könnyen belátható, hiszen a (7.1-7) összefüggés kifejtve a következőket
jelenti példaképpen i  2 és j  2 esetében:
( R1)
(1) ( R1)
(1) ( R1)
(1) ( R1)
p22
 p21
p12  p22
p22  p23
p32  ...  p2(1()N 1) p((NR11))2  p2(1N) pN( R21) .

(7.1-8)

A számtani középre nézve igaz, hogy az a legnagyobb és legkisebb szám közé
esik abban az esetben, ha a súlyok mind pozitívak. Az üzemállapot-változások
átmeneti valószínűségét megadó mátrixra vonatkozóan ez a feltétel teljesül. Így
min pij( R )  min pij( R 1)  max pij( R 1)  max pij( R ) .
i

i

i

i

(7.1-9)

Ebből következően a P (1) (átmeneti valószínűségeket megadó) mátrix
hatványozását minden határon túl folytatva a ( P(1) ) r mátrix (r  R  1, R  2, ...)
minden oszlopában a legkisebb és a legnagyobb elem közötti különbség, vagyis
a
max [( pij(1) ) r ]  min[( pij(1) ) r ]  

(7.1-10)

i

i

mennyiség egyre csökken (zérushoz tart) az r szám növekedésével:
lim[max [( pij(1) ) r ]  min[( pij(1) ) r ]]  lim   0 .
r 

i

(7.1-11)

r 

i

73

Fennáll tehát, hogy

 

lim P
r 

(1) r

 p11( r )
 (r )
p
  21
 
 (r )
 p N 1

p12( r ) 
(r )
p22

 
p N( r2) 

p1(Nr ) 

p2( rN) 

 
(r ) 
p NN


 p1()
 ( )
 p1
 
 ( )
 p1

p2() 
p2() 
 
p2() 

p N() 

p N() 

P



p N() 

(7.1-12)

Ez azt jelenti, hogy a


lim ( P ) r  P ,
(1)

(7.1-13)

r 

mátrix olyan mátrix, amelynek bármely oszlopában egyforma számok állnak,
azaz ezen mátrix minden sora egyforma. Véges sok állapotú Markov-lánc
esetében a P mátrix sztochasztikus mátrix, vagyis
pi  0 ,

(7.1-14)

és
k N

p
k 1


k

1,

(7.1-15)

Azt a valószínűségi eloszlást, amit P minden sora reprezentál határeloszlásnak
nevezik. Lényeges tulajdonsága ennek a határeloszlásnak, hogy az független az
üzemállapotok kezdeti eloszlásától. Vagyis, az adott erőműegység ugyanolyan
valószínűséggel kerül határesetben valamely tetszőleges j üzemállapotba,
függetlenül attól, hogy mely üzemállapotból indult el az állapotváltozás. A
bemutatottak alapján tehát az elvételes kondenzációs és ellennyomású
erőműegységek üzemállapot-változásai olyan Markov-lánccal írhatók le,
amelyek esetében léteznek a
lim  pij(1)  r   p j 



(7.1-16)

r 

határértékek. Ilyen módon bizonyított, hogy az elvételes kondenzációs és
ellennyomású erőműegységek véletlen állapotváltozásait leíró diszkrét
időparaméterű és véges diszkrét állapotterű Markov-láncok ergodikus Markovláncok. Következésképpen – hosszú távon – (nagyobb számú üzemállapotváltozást követően) az egyes üzemállapotokban való tartózkodás valószínűsége
a határeloszlásnak megfelelő értéket veszi fel.
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7.2.

A stacioner eloszlás meghatározása

A gyakorlati számítások számára középponti jelentőségű kérdés, hogy miképpen
határozható meg a stacioner eloszlás, hiszen ez az eloszlás adja meg azt, hogy
milyen valószínűséggel tartózkodnak az adott erőműegységek az egyes definiált
üzemállapotokban. A kérdés megválaszolásának a kiindulópontja az, hogy a 3.
főfejezetben bemutatottak szerint a szóban forgó erőműegységek egyes
üzemállapotokban való tartózkodásának a valószínűsége végső soron a napi
közepes
külső
levegőhőmérséklet
tárgyidőszakra
vonatozó
eloszlásfüggvényéből vezethető le, annak a feltételezésével, hogy az
erőműegységek meghibásodása független attól, hogy mekkora az aktuálisan
kiadott hőteljesítmény (és ebből következően mekkora a rendelkezésre álló
maximális villamos teljesítőképesség). Mindezek figyelembe vételével triviális
válaszként adódik, hogy a stacionárius eloszlást, vagyis a határeloszlást az egyes
üzemállapotok közötti átmenetek valószínűségét megadó sztochasztikus
mátrixból kiindulva a Markov-láncok elméletében ismert szokásos módon lehet
meghatározni. Értelemszerűen ebben az esetben ismerni kell az egyes
üzemállapotok közötti átmenetek valószínűségét (a korábban említetteknek
megfelelően az átmeneti valószínűségek időfüggetlennek feltételezettek, vagyis
homogén Markov-láncokról van szó a modellben). Ez az út természetesen
meglehetősen számításigényes.
Szerencsére a rendszerszintű megbízhatósági vizsgálatok, így a LOLPszámítások
számára
csak
a
definiált
üzemállapotok
stacioner
valószínűségeloszlása az érdekes, ez pedig származtatható a 3. főfejezetben
bemutatott módon a  LPP max véletlen változó, végső soron pedig a  Tk
valószínűségi változó valószínűségi eloszlásfüggvényéből (ugyanitt bizonyítást
nyert, hogy a maximálisan rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség, mint
véletlen változó (  LPP max ) végeredményben a napi közepes külső
levegőhőmérséklet, mint véletlen változó (  Tk ) transzformáltja).
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Az elvételes kondenzációs és ellennyomású
erőműegységek fő megbízhatósági jellemezőinek
számítása
A LOLP valószínűségi mérték definíciója

8.

8.1.

Az előzőekben bemutatott számítások eredményeképpen meghatározható az,
hogy az adott elvételes kondenzációs és ellennyomású erőműegységek milyen
valószínűséggel tartózkodnak a definiált üzemállapotokban, azaz a számítások
eredményeképpen előállt a keresett valószínűségeloszlás. Soron következő
feladatként ezen eredmények alapján kell meghatározni az adott erőműegységek
legfontosabb megbízhatósági jellemzőit. A kapott eredményeket felhasználva
erre lehetőség nyílik. Jelen vizsgálat szempontjából azon megbízhatósági
jellemzők a relevánsak, amelyek a villamosenergia-termelés rendszerszintű
megbízhatóságával kapcsolatos vizsgálatok, így a LOLP-számítások
legfontosabb bemenő adatait képezik. Ennek megfelelően jelen vizsgálat a
továbbiakban a LOLP-számítások bemenő adataiként szereplő, különböző
„készenléti” és „meghibásodási” tényezők képzésével összefüggő kérdésekkel
foglalkozik.
Nem belemenve a LOLP valószínűségi mérték számításával kapcsolatos
kérdések tárgyalásába, jelen vizsgálat keretében csak annak ismertetése célszerű,
hogy a villamosenergia-rendszerek, a rendszerszintű villamosenergia-termelés
megbízhatósági számításai során a rendszerszintű teljesítőképesség-hiány
általánosan használt valószínűségi mértéke a szóban forgó valószínűségi mérték
(LOLP: Loss-of-Load Probability). A LOLP valószínűségi mértéket az alábbi
összefüggés definiálja:
   P(C  C j ) P( L  C j ).

(9.1-1)

j

Az összefüggésben:

P
C
Cj

L

LOLP értéke [-];
valószínűség [-];
a rendszerszinten rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség
egy adott vizsgálati időintervallumban [MW];
a rendszerszintű rendelkezésre álló teljesítőképesség egy konkrét
értéke [MW];
rendszerszintű terhelés [MW].

Az összefüggés alapján a LOLP annak az együttes valószínűsége, hogy a
rendszerszinten rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség éppen C  C j
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[MW] nagyságú és a rendszerszintű terhelés ( L [MW]) meghaladja ezt az
értéket, vagyis
( C  C j ) & ( L > (C  C j ).

(9.1-2)

A bemutatott definícióból következően a rendszerszintű teljesítőképesség-hiány
valószínűségi mértékét két – valószínűségelméleti értelemben egymástól
független – véletlen esemény egyszerre való bekövetkezésének eredő
valószínűsége adja.
8.2

Erőműegységek üzemi készenléti tényezője

Az erőműegységek megbízhatósági viselkedésének leírása és a LOLPszámítások szempontjából legfontosabb számított érték az ún. készenléti tényező
(üzemi készenléti tényező), illetve meghibásodási tényező, mint megbízhatósági
jellemző − értelemszerűen kétállapotú megbízhatósági leírás esetében. A
készenléti tényező azt az időhányadot adja meg, amelyben az adott erőműegység
átlagosan üzemképes (működik), hasonló módon értelmezett az ún.
meghibásodási tényező is, ebben az esetben az üzemképtelen időszak és a teljes
vonatkoztatási tárgyidőszak arányáról van szó.
Az erőműegységek KU [-] készenléti és K D [-] meghibásodási tényezője, a  [h1
] meghibásodási ráta, illetve a  [h-1] javítási ráta, valamint az átlagos
(közepes) működési idő MU [h] és a javítás átlagos (közepes) ideje M D [h], a
ciklus gyakoriság ( f [h-1])
és a ciklusidő ( T [h]) között – kétállapotú
megbízhatósági leírás esetében – az alábbi összefüggések vannak (([43], p.129138.), ([27], p.9-12.)):
KU 

MU
M
f
 U  ,
MU  M D
T


KD 

MD
M
f
 D  .
MU  M D
T


KU 

MU


,
MU  M D   

KD 

MD


.
MU  M D   

(8.2-1.)

(8.2-2.)
(8.2-3.)

(8.2-4.)

Az összefüggésekben szereplő megbízhatósági jellemzők meghatározása az
erőművi gyakorlatban regisztrált üzemviteli adatok statisztikai feldolgozásával
történik.
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8.3.

A készenléti és kiesési tényezők számítása elvételes
kondenzációs és ellennyomású erőműegységek három- és
többállapotú megbízhatósági leírása esetében

Az elvételes kondenzációs és az ellennyomású gőzturbinás erőműegységek
rendelkezésre álló maximális villamos teljesítőképessége valószínűségi
eloszlásfüggvényének ismeretében meghatározhatók az ilyen erőműegységek
készenléti és kiesési tényezői. Ezek képezik ugyanis a villamosenergia-termelés
rendszerszintű megbízhatósági számításainak legfontosabb bemenő adatait.
A kétállapotú megbízhatósági leírástól eltekintve a legegyszerűbb esetet a
háromállapotú megbízhatósági leírás jelenti4. Elvételes kondenzációs és
ellennyomású gőzturbinás erőműegységek háromállapotú megbízhatósági
leírása esetében a rendszerszintű megbízhatósági számítások, mindenekelőtt a
LOLP számítások bemenő adatainak a meghatározása a 3 KU [-] teljes
teljesítőképességű készenléti tényező, a 3 K RU [-] csökkentett teljesítőképességű
készenléti tényező, valamint a 3 K D [-] meghibásodási (kényszerkiesési) tényező
meghatározására irányul (a bal felső indexben levő szám az állapotteret definiáló
lehetséges üzemállapotok számára utal a következőkban). Ebben az esetben
tehát három lehetséges üzemállapot definiált, melyek közül az ún. „csökkentett
teljesítőképességgel üzemképes” üzemállapotot az adott erőműegysége átlagos
üzemmenetétől függően definiálják. Ez a megbízhatósági leírás már pontosabb
eredményt szolgáltat, mint a kétállapotú leírás, azonban még ebben az esetben is
igen elnagyolt a valóságos üzemmenet, az adott tárgyidőszakbeli rendelkezésreállás modellezése. A 3 K D [-] meghibásodási (kényszerkiesési) tényező az adott
erőműegység műszaki állapota által meghatározott – a számítások
szempontjából ismert – jellemző (bemenő adat). Megalapozottan feltételezhető,
hogy adott (hosszabb) vonatkoztatási tárgyidőszakban valamely kogenerációs
erőműegység esetében a meghibásodott üzemállapotok időtartama független a
megbízhatósági leírás módjától. Megalapozottan feltételezhető továbbá, hogy a
véletlenszerű teljes teljesítőképesség-vesztés bekövetkezése nem függ a
pillanatnyi terhelési állapottól. Ez a feltételezés egyébként általánosan elfogadott
és alkalmazott a rendszerszintű megbízhatósági számítások során.
Az előbbiekben említett (az erőművek megbízhatósági analízise során
ugyancsak általánosan alkalmazott) feltételezések mellett – a készenléti tényező
végső soron (hosszabb távon) – az üzemképes időszak és a teljes vonatkoztatási
tárgyidőszak (vagyis az üzemképes és a meghibásodott üzemi időszakok
összegének) időarányával azonos. A meghibásodási (kényszerkiesési) tényező
pedig a meghibásodott üzemállapot és teljes vonatkoztatási időtartam időarányát
4

A megbízhatósági és a meghibásodási függvény levezetése többállapotú általános esetre vonatkozóan megtalálható:
[43], p.138-139.)
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fejezi ki. Mindebből következően a feladat az individuálisan vagy aggregáltan
modellezett kogenerációs erőműegység üzemképes üzemi időszakának
valószínűségelméleti megfontolások alapján történő „felosztása” a teljes és
csökkentett teljesítőképességű üzemi eredő időszakaszra, figyelembe véve az
üzemképtelen üzemállapotok összes időtartamát is.
A továbbiakban a szóban forgó erőműegységek valóságos üzemmenetét már
igen jól követő ötállapotú megbízhatósági leírás esetére vonatkozóan történik a
készenléti, illetve a meghibásodási tényezők bemutatása. Az állapotteret ebben
az esetben négy – különböző teljesítőképességű – üzemképes üzemállapot
(U1 ,U 2 ,U 3 ,U 4 ) és a „meghibásodott” üzemállapot (D) alkotja, azaz
( U  {U1,U2 ,U3,U4 ,D}

(8.3-1)

Meghatározandók tehát a 5TU1, 5TU 2 ,5TU 3 , és a 5TU 4 [h], valamint értelemszerűen a
5
TD [h] tárgyidőszakbeli összesített időtartamok. A kiinduló összefüggés a
TU1 5TU 2 5TU 3 5TU 4 5TD 5T

5

(8.3-2)

összefüggés, ahol
5

TD

5

TU1

5

TU 2

5

TU 3

5

TU 4

5

T

a „meghibásodott” üzemállapotbeli időtartamok összesített értéke a
teljes vonatkoztatási időintervallumon belül [h];
az „ LPP1 átlagos teljesítőképességgel üzemképes” üzemállapotok
időtartamának összesített értéke a teljes vonatkoztatási
időintervallumon belül [h];
az „ LPP2 átlagos teljesítőképességgel üzemképes” üzemállapotok
időtartamának összesített értéke a teljes vonatkoztatási
időintervallumon belül [h];
az „ LPP3 átlagos teljesítőképességgel üzemképes” üzemállapotok
időtartamának összesített értéke a teljes vonatkoztatási
időintervallumon belül [h];
az „ LPP4 átlagos teljesítőképességgel üzemképes” üzemállapotok
időtartamának összesített értéke a teljes vonatkoztatási
időintervallumon belül [h];
a teljes vonatkoztatási időtartam [h].

Az egyes készenléti tényezőket, illetve a meghibásodási tényezőt az előzőek
alapján definiáló összefüggések:
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5

5

5
TU 1
TU 1
KU 1  5  5
5
5
T
TU 1  TU 2  TU 3  5TU 4  5TD

(8.3-3)

5

5

KU 2

5
TU 2
TU 2
 5 5
5
5
T
TU 1  TU 2  TU 3  5TU 4  5TD

(8.3-4)

5

5

KU 3

5
TU 3
TU 3
 5 5
5
5
T
TU 1  TU 2  TU 3  5TU 4  5TD

(8.3-5)

5

5

KU 4

5
TU 4
TU 4
 5 5
5
5
T
TU 1  TU 2  TU 3  5TU 4  5TD

(8.3-6)

5

5

5
TD
TD
KD  5  5
5
5
T
TU 1  TU 2  TU 3  5TU 4  5TD

(8.3-7)

Az (8.3-2) összefüggésből következően az LPP,U 1 , LPP,U 2 , LPP,U 3 és LPP,U 4 ([MW])
átlagos teljesítőképességű üzemképes időszakok tárgyidőszakbeli összesített
időtartamára vonatkozóan fennáll az alábbi összefüggés.
TU1 5TU 2 5TU 3 5TU 4 5T 5TD .

5

(8.3-8)

Ez a számítások kiinduló összefüggése, az üzemképes időszakok összes
időtartama ezen összefüggés szerint határozható meg. Az adott erőműegységre
vonatkozóan 5TD ([h]) az üzemi meghibásodási statisztikákból megbízhatóan
minden esetben rendelkezésre áll.
A számítások első lépése ennek megfelelően a vonatkoztatási tárgyidőszak
( 5T ([h]) rögzítése. Ezt a konkrét megbízhatósági számítások határozzák meg. A
vonatkoztatási tárgyidőszak hossza az egy hét időtartamtól egészen a féléves
időtartamig terjedhet. A számítások második lépéseként a (8.3-7) összefüggés
alapján meghatározandó 5 K D [h] értéke. A hivatkozott összefüggés
átrendezésével ez könnyen megvalósítható, hiszen 5 K D [-] értéke – a mindenkor
rendelkezésre álló üzemi – hosszú távú – statisztikák ismeretében – bemenő
adat:
TD 5K DT

5

(8.3-9)

Az üzemképes időszak hossza (5TU1 5TU 2 5TU 3 5TU 4 ) a (8.3-8) összefüggésből
adódik.
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A megválaszolandó kérdés most az, hogy miképpen határozhatók meg a keresett
(8.3-3)-(8.3-6) szerinti készenléti tényezők? A számítások kiindulópontja az
adott erőműegység adott tárgyidőszakban rendelkezésre álló maximális villamos
teljesítőképességének valószínűségi eloszlása. Ez a valószínűségi eloszlás a 3.
főfejezetben bemutatottak szerint határozható meg. A példa szerinti elvételes
kondenzációs gőzturbinás erőműegység esetében a 8.3-1. ábra tünteti fel a teljes
üzemi tartomány ( 270,4  LPP,max,i  400,0 ) egy lehetséges felosztását rész üzemi
tartományokra. A felosztás önkényes, az adott konkrét szituációban figyelembe
veendő szempontoktól, megfontolásoktól függ. Jelen példa szerinti esetben az
egyes rész üzemi tartományok a 8.3-1. táblázatban foglaltak szerint definiáltak.
8.3-1. táblázat
Elvételes kondenzációs erőműegység üzemi teljesítménytartományának felosztása résztartományokra.
Üzemi tartomány jele

Üzemi teljesítmény-tartomány

A teljesítmény-tartományban való
tartózkodás valószínűsége
[-]
0,1454659468

1

P(270,4   LPP max  LPP max,i  340,6)

2

P(340,6   LPP max  LPP max,i  362,2)

0,2492257688

3

P(362,2   LPP max  LPP max,i  383,8)

0,2693813830

4

P(383,8   LPP max  LPP max,i  400,0)

0,3359269014

ELVÉTELES KONDENZÁCIÓS ERŐMŰEGYSÉG MAXIMÁLISAN RENDELKEZÉSRE
ÁLLÓ VILLAMOS TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉNEK VALÓSZÍNŰSÉGI
ELOSZLÁSFÜGGVÉNYE AZ ARÁNYOSSÁGI TARTOMÁNYBAN

AZ EGYES ÜZEMI TARTOMÁNYOKBAN VALÓ TARTÓZKODÁS
VALÓSZÍNŰSÉGE

0,4000

4

0,3500
0,3000
0,2500

3

0,2000
0,1500

2

0,1000
0,0500

400,00

394,60

389,20

383,80

378,40

373,00

362,20

356,80

351,40

346,00

340,60

335,20

329,80

324,40

319,00

313,60

308,20

302,80

297,40

292,00

286,60

281,20

275,80

1
270,40

0,0000

270,40

VALÓSZÍNŰSÉG [-]

0,4500

MAXIMÁLISAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ VILLAMOS
TELJESÍTŐKÉPESSÉG [MW]
8.3-1. ábra
Elvételes kondenzációs gőzturbinás erőműegység maximálisan rendelkezésre álló villamos teljesítőképességének
rész üzemi tartományokra bontott valószínűségi eloszlásfüggvénye

A 8.3-1. táblázat megadja az egyes rész üzemi tartományok jelölését, valamint
annak a valószínűségét, hogy a  LPP max valószínűségi változó a megadott
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teljesítménytartományba esik. Példaképpen annak a valószínűsége, hogy a
 LPP max valószínűségi változó olyan értékeket vesz fel, amelyek a
teljesítőképesség-tartományba
esnek
207,4  LPP max,i  340,6 ([MW])
P(207,4   LPP max  340,6)  0,1454659468
. Az erőműegység üzemi teljesítménytartományának résztartományokra osztása ugyanis ekvivalens az eseményteret
definiáló elemi események egyes résztartományokhoz rendelésével. A példa
szerinti esetben az 1 jelű teljesítménytartományban való üzem azt jelenti, hogy a
G6  G18 elemei események következnek be, vagyis  LPP max maximálisan
rendelkezésre
álló
teljesítőképesség
valószínűségi
változó
a
 LPP max  LPP max,i , (i  6,7,...,18) értékeket veszi fel. Mivel  LPP max valószínűségi
változó a  Tk valószínűségi változó transzformáltja, így az előbbi kijelentés
ekvivalens azzal a kijelentéssel, hogy az E6 , E7 ,...,E18 események következnek be,
vagyis a  Tk valószínűségi változó  Tk  Tk ,i , (i  6,7,...,18) értékeket veszi fel. Ez
azt jelenti, hogy a napi közepes külső levegőhőmérséklet a 14  Tk ,i  1 [°C]
hőmérséklet-tartományban van.
Mindezek alapján az 1 jelű üzemi teljesítménytartományban való tartózkodás
valószínűsége az ismert módon számítható a konkrét esetben:
P( LPP max,6  ( LPP max  LPP max,i )  LPP max,18 ) 
 F LPP max ( LPP max,18 )  F LPP max ( LPP max,6 )

(8.3-10)

Általánosságban:
P( LPP max,r  LPP max  LPP max,s ) 
 F LPP max ( LPP max,s )  F LPP max ( LPP max,t )

(8.3-11)

ahol LPPmax,r és LPPmax,s az adott erőműegység maximálisan rendelkezésre álló
villamos teljesítőképesség-tartományába tartozó tetszőleges teljesítményértékek.
A bemutatott módon tehát meghatározható, hogy milyen valószínűséggel
tartózkodik az adott erőműegység egy adott teljesítőképesség-tartományban. Az
erőműegységek itt bemutatott megbízhatósági számításakor ez a valószínűsség
nem más, mint egy időarány, nevezetesen az adott teljesítőképességtartományban való tartózkodás és a teljes vonatkoztatási időtartam aránya, (8.32) figyelembe vételével (azaz a valószínűségi értékeket ennek alapján kell
meghatározni).
Mindezek alapján a 4. tézisem az alábbiak szerint fogalmazható meg:
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Az elvételes kondenzációs és az ellennyomású gőzturbinás erőműegységek
esetében fennállnak az alábbi összefüggések:
i  d 1
d


i 1

d

(8.3-12)

TUi  d TD  d T

KUi 

d

TUi

d
T

d

TUi

d 1

(  TUi )  TD
d

 P( LPP,max,Uia   LPP ,max  LPP,maxUif ) 

d

(8.3-13)

i 1

 FLPP max ( LPP max,Uif )  FLPP max ( LPP max,Uia )

d

KD 

d

TD

d
T

d
d 1

TD

(8.3-14)

(  d TUi )  d TD
i 1

Az összefüggésekben:
a lehetséges definiált üzemállapotok száma [-];
i -edik üzemképes üzemállapotban való tartózkodás időtartama [h];
d
KUi i -edik üzemképes üzemállapothoz tartozó készenléti tényező [-];
d
TD a „meghibásodott” üzemállapotban való tartózkodás időtartama [h];
d
K D a „meghibásodott” üzemállapothoz tartozó meghibásodási tényező [-];
d
T
teljes vonatkoztatási időtartam [-];
LPP,max,Uia az i -edik üzemképes üzemállapot teljesítménytartományának alsó
határa [MW];
LPP,max,Uif az i -edik üzemképes üzemállapot teljesítménytartományának
felső határa [MW].

d
d
TUi

Elvételes kondenzációs és ellennyomású gőzturbinás erőműegységek esetében,
a különböző üzemképes üzemállapotokhoz tartozó készenléti tényezők
( d KUi .[-]) az adott üzemképes üzemállapotban való tartózkodás és a teljes
vonatkoztatási időtartam arányaként számíthatók.
Ez az időarány a
maximálisan rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség valószínűségi
eloszlásfüggvénye alapján határozható meg, és ez nem más, mint annak a
valószínűsége, hogy a szóban forgó erőműegység az adott definiált üzemképes
üzemállapotokban tartózkodik. Az erőműegység különböző üzemképes
üzemállapotaihoz tartózó készenléti tényezői annak figyelembe vételével
határozhatók meg, hogy az üzemképes üzemállapotokban és a meghibásodott
üzemállapotban való tartózkodás időtartama összességében a teljes
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vonatkoztatási időtartammal azonos. A meghibásodási tényező ( d K D .[-]) a
szokásos módon számítható.
A villamosenergia-termelés rendszerszintű megbízhatósági számítása, a LOLP
számítások során, a lehetséges rendszer teljesítőképesség-konfigurációk
számításakor szükség van az egyes üzemképes üzemállapotok esetében
figyelembe veendő teljesítőképesség meghatározásához. Az eddigiekből
következően az egyes definiált üzemképes üzemállapotok esetében
meghatározott készenléti tényező mindig az adott teljesítőképességtartományhoz rendelt. A rendszer teljesítőképesség-konfiguráció számításokhoz
azonban szükség van egy – az adott teljesítőképesség-tartományhoz rendelt
„jellemző”, vagy „átlagos” villamos teljesítőképesség, vagyis az LPP1 , LPP2 , LPP3 és
LPP4 ([MW]) teljesítőképesség értékek meghatározására.
Az egyes definiált üzemképes üzemállapotokhoz tartozó átlagos
teljesítőképesség meghatározása során a számítás alapelve az, hogy adott
teljesítőképesség-tartományban tartózkodás során ténylegesen kiadott villamos
energia egyezzen meg az átlagértékkel számolt villamosenergia-kiadással.
Ezen alapelv szem előtt tartásával az átlag teljesítőképesség a példa szerinti
esetben, az U1 jelű üzemállapotra vonatkozóan a következőképpen határozhatók
meg:

LPP,U 1 

pL

i 6 , 7 ,...18

i

PP max,i

(8.3-15)

p

i 6 , 7 ,...,18

i

Általánosságban:

LPP,Uk 

pL

iGUk

i

PP max,i

p

i GUk

,

(8.3-16)

i

ahol
az U k definiált üzemállapotban lehetséges Gi elemi események
indexhalmaza.
GUk
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Analóg módon határozhatók meg a megfelelő készenléti tényezők tetszőleges
definiált üzemállapot esetében is.
A bemutatottak alapján az 5. tézisem a következőképpen formulázható:
Az egyes definiált üzemképes üzemállapotokhoz tartozó átlagos
teljesítőképesség ( LPP,Uk ([MW])) meghatározásának alapelve az, hogy az adott
teljesítőképesség-tartományban tartózkodás során ténylegesen kiadott villamos
energia mennyisége egyezzen meg az átlagértékkel számolt villamosenergiakiadással. A k -adik üzemképes üzemállapotbeli átlagos teljesítmény
( LPP,Uk ([MW]) az adott üzemállapotbeli teljesítményértékek előfordulási
valószínűséggel súlyozott összege (  pi LPP max,i ) és az egyes teljesítményértékek
iGUk

előfordulási valószínűségei összegének (  pi ) a hányadosaként adódik.
iGUk

LPP,Uk 

pL

iGUk

i

PP max,i

p

i GUk

,

(8.3-17)

i

ahol
az U k definiált üzemállapotban lehetséges Gi elemi események
indexhalmaza.
GUk
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9.
9.1

A rendszerkonfigurációk számítása
A rendszerkonfigurációk lehetséges száma

Az erőműrendszerek általában nagyszámú ( n [-]) erőműegységből állnak. Az
erőműegységek kétállapotú megbízhatósági leírása esetében a lehetséges
rendszerkonfigurációk száma: 2 n . Háromállapotú megbízhatósági modellezés
esetén a lehetséges rendszerkonfigurációk száma: 3n . Általánosságban:
z  an

(9.1-1)

Az összefüggésben:
z
a
n

a lehetséges összes rendszerkonfigurációk száma [-];
a lehetséges üzemállapotok száma [-];
az erőműrendszert alkotó erőműegységek száma [-].

Ez azt jelenti, hogy igen nagyszámú összefüggés definiálja a rendszerteret,
hiszen a definiált lehetséges üzemállapotok n -edik hatványa szerint nő a
lehetséges rendszerkonfigurációk száma. A kép valamelyest bonyolódik abban
az esetben, ha ugyanabban az erőműrendszerben az erőműegységek egyes
csoportjai esetében eltérő számú lehetséges üzemállapot értelmezett. Ebben az
esetben
z  a1n1 a2n2 ... ,

(9.1-2)

ahol
a lehetséges összes rendszerkonfigurációk száma [-];
a lehetséges üzemállapotok száma [-];
az a1 , illetve a2 lehetséges definiált üzemállapottal bíró erőműegységek
száma [-].
z
a1 , a2 ,...
n1 , n2 ,...

9.2.

Erőműrendszer állapottér-diagramja két erőműegység és
két lehetséges üzemállapot esetében

Példaképpen a 9.2-1. ábra két erőműegységből álló erőműrendszer állapotterét
mutatja két lehetséges üzemállapot („ U ” (üzemképes) és „ D ” (üzemképtelen
(meghibásodott)) esetén. A rendszerállapotokat (konfigurációkat) a 9.2-1.
táblázat összesíti.
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9.2-1. táblázat
Lehetséges rendszer konfigurációk két erőműegység és két lehetséges üzemállapot esetében
Konfiguráció 1
Konfiguráció 2
Konfiguráció 3
Konfiguráció 4
U1
D1
U1
D1
Erőműegység 1
U2
U2
D2
D2
Erőműegység 2

U1
D2

U1
U2

D1
D2

D1
U2
9.2-1. ábra
Rendszer állapottér két erőműegység és két lehetséges üzemállapot esetében

A 9.2-1. ábra a lehetséges legegyszerűbb esetet mutatja. A rendszer állapottér
látszólagos egyszerűsége ellenére azonban a helyzet mégsem olyan egyszerű
ebben az esetben sem. Külön hangsúlyozottan ki kell emelni, hogy bizonyos
rendszerállapotok között nem lehetséges közvetlen átmenet. A példa szerinti
esetben nem lehetséges közvetlen átmenet a Konfiguráció 1 és a Konfiguráció 4
jelű rendszerállapotok között. Ez úgy értendő, hogy egyetlen lépésben (egyetlen
rendszer állapotváltozásnak eredményeképpen) nem lehetséges az átmenet. A
modell, a leírás szempontjából az említett állapotok között csak két lépésben
történhet meg az átmenet, még ha a lépések között infinitezimális rövid idő telik
is el (9.2-2. ábra, 9.2-2. táblázat).
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U1
D2

U1
U2

D1
D2

D1
U2
9.2-2. ábra
Nem lehetséges állapotváltozások két erőműegység és két lehetséges üzemállapot esetében
9.2-2. táblázat
Nem lehetséges rendszer állapotváltozások két erőműegység és két lehetséges üzemállapot esetében
Rendszer konfigurációk, amelyek között nincs közvetlen átmenet
Konfiguráció 1
Konfiguráció 2
Konfiguráció 3
Konfiguráció 4
Kezdőállapot
Konfiguráció 4
Konfiguráció 3
Konfiguráció 2
Konfiguráció 1
Végállapot

A rendszerelemek és a lehetséges üzemállapotok számának növekedésével a
lehetséges rendszerállapotok száma ugrásszerűen nő, ami értelemszerűen igen
jelentősen megnöveli a szükséges számítások mennyiségét.
9.3.

Erőműrendszer állapottér diagramja erőműegységek
háromállapotú megbízhatósági leírása esetén

Értelemszerűen lényegesen bonyolódik a helyzet, ha az egyes rendszerelemek
(erőműegységek) esetében több lehetséges üzemállapot definiált. A 9.3-1.
táblázat a lehetséges rendszerkonfigurációkat mutatja arra az esetre
vonatkozóan, amikor az „erőműrendszer” két erőműegységből áll, és három
lehetséges üzemállapot értelmezett. Ezek a következők:
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üzemképes;
csökkentett teljesítőképességgel üzemképes;
üzemképtelen (meghibásodott).

U
RU
D

9.3-1. táblázat
Lehetséges rendszer konfigurációk két erőműegység és három lehetséges üzemállapot esetében
Rendszerkonfigurációk
RK1
RK2
RK3
RK4
RK5
RK6
RK7
RK8
Erőműegységek
E1
U1
U1
RU1
U1
D1
RU1
D1
D1
E2
U2
RU2
U2
D2
U2
D2
RU2
D2

RK9
RU1
RU2

A 9.3-1. ábra mutatja az egyes rendszerállapotok (rendszer konfigurációk)
között a lehetséges átmeneteket.
U1
R2
R1
D2
U1
D2
U1
U2

D1
D2

R1
R2

D1
U2
D1
R2
R1
U2
9.3-1. ábra
Lehetséges rendszerállapot változások két erőműegység és három lehetséges üzemállapot esetében

Elviekben a 9.3-2. táblázat szerinti esetekben az állapotváltozás mindkét
irányban végbemehet. A gyakorlati számításokban azonban néhány eset nem
értelmezett. A 9.3-3. táblázat ad tájékoztatást ezekről az esetekről.
A műszaki gyakorlatban általában nem értelmezett az az eset, amikor a javítás
eredményeképpen az adott erőműegység csökkentett teljesítőképességgel válik
üzemképessé. Nem kizárt természetesen ilyen eset sem, egyedi megfontolás
tárgyát képezi, hogy a rendszerállapotok számításában ezek az esetek
figyelembe vételre kerülnek vagy sem (9.3-3. táblázat).
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9.3-2. táblázat
Lehetséges rendszerállapot változások két erőműegység és három lehetséges üzemállapot esetében
Kiinduló
Rendszerkonfigurációk, amelyekbe a kiinduló állapotból lehetséges az átmenet
rendszerállapot
U1,U2
U1, RU2
RU1, U2
U1, D2
D1, U2
RU1, D2
D1, RU2
RU1, RU2

U1, RU1
U1, D2
D1, U2
RU1, D2
D1, RU2
D1, D2
D1, D2
RU1, D2

U1, D1
RU1, RU2
RU1, RU2
D1, D2
D1, D2

U1, RU2
D1, RU2
RU1, D2

RU1, U2

D1, RU2

9.3-3. táblázat
Nem lehetséges rendszerállapot változások két erőműegység és három lehetséges üzemállapot esetében
Rendszer
Rendszerkonfigurációk, amelyekből, mint kiinduló állapotokból nem értelmezett a
konfiguráció
gyakorlatban a megadott végállapotokba való átmenet
végállapot
U1,U2
U1, RU2
RU1, U2
U1, D2
D1, U2
RU1, D2
D1, RU2
RU1, RU2

U1, D2
D1, U2

D1, D2
D1, D2
RU1, D2

D1, RU2

Elvételes kondenzációs, illetve ellennyomású gőzturbinás erőműegységek
esetében azonban az említett megszorítás nem értelmezett, hiszen nem kizárt,
hogy javítás után az adott erőműegység redukált teljesítménnyel üzemel a
korlátozott hőigények miatt.
A bemutatottakkal analóg módon értelmezhetők a rendszerkonfigurációk abban
az esetekben is, ha a definiált lehetséges üzemállapotok száma háromnál több.
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10.
10.1

Alkalmazás, példaszámítások eredményei
A javasolt számítási eljárás alkalmazásával kapcsolatos
főbb megállapítások

A kifejlesztett számítási eljárás gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban a
következő főbb megállapítások tehetők.
A számítási eljárás általánosíthatósága
A kifejlesztett számítási eljárás elvételes kondenzációs és ellennyomású
erőműegységek három- és többállapotú megbízhatósági leírására alkalmas,
abban az esetben, ha a hőkiadás döntően fűtési célú hőkiadás, azaz ha a napi
külső levegőhőmérséklettel arányos a hőkiadás. Az alkalmazási terület e szigorú
behatárolását az magyarázza, hogy ebben az esetben származtatható az adott
erőműegység maximálisan rendelkezésre álló villamos teljesítőképessége
valószínűségeloszlása a napi közepes külső levegőhőmérséklet valószínűségi
eloszlásából. A három- és többállapotú megbízhatósági leírás ugyanis feltételezi
az egyes definiált üzemállapotokban való tartózkodás valószínűsége
eloszlásának ismeretét. Ez egyben azt is jelenti, hogy a kifejlesztett számítási
eljárás minden olyan esetben alkalmazható, amikor – valamilyen módon –
ismert a definiált üzemállapotok valószínűségi eloszlása.
Alkalmazási terület
A jelenlegi számítási gyakorlat ismeretében a számítási eljárás elsősorban a
villamosenergia-termelés rendszerszintű megbízhatóságával kapcsolatos
számítások, így mindenekelőtt a LOLP-számítások pontosságának javítását
szolgálja. A rendszerszintű megbízhatósági analízisen túlmenően azonban a
kifejlesztett eljárás alkalmas erőműegységek individuális megbízhatósági
vizsgálatára, a rendelkezésre álló teljesítőképesség – különböző időhorizontú –
tervezésére. Jóllehet ez a gyakorlat Magyarországon még nem általános, a piaci
verseny erősödésével ez az alkalmazási lehetőség a jövőben vélhetően nagyobb
szerepet kap.
Igen perspektivikus alkalmazási területe lehet a kifejlesztett számítási eljárásnak
a szélerőművi erőműegységek termeléstervezése. Értelemszerűen az alkalmazás
eredményessége a rendelkezésre álló statisztikai adatállományon múlik.
A számítások időhorizontja
A bemutatott módszer fő alkalmazási területe a számítás időhorizontját tekintve
a hosszú távú megbízhatósági számítások területe. Ez konkrétan a két-három hét
és a fél év (fűtési szezon) tervezési időhorizontot jelenti. Ebben az esetben a
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legnagyobb az elért pontosságjavulás a korábban alkalmazott eljárásokkal
összevetve. Éves tervezési időhorizont esetén a pontosságjavulás mértéke
csökken. Ennek az az oka, hogy az éves eloszlásfüggvényen belül dominánssá
válik a fűtési időszakon kívüli idő aránya.
A számítási eljárás alkalmazásával elérhető számítási pontosságjavulás
Alapvető kérdésként vetődik fel az a kérdés, hogy az újonnan kifejlesztett
számítási eljárás milyen mértékben javítja a számítások pontosságát. A dolog
természetéből adódóan ez sok mindentől függ, mindenekelőtt azonban a
következőktől:
1. A differenciált megbízhatósági leírással modellezett erőműegységek
aránya (száma) az erőműrendszeren belül.
2. A differenciált megbízhatósági leírással modellezett erőműegységek
beépített villamos teljesítőképességének aránya az erőműrendszeren belül.
3. A differenciált megbízhatósági leírással modellezett erőműegységek
megbízhatósági jellemzői.
4. A számítás időhorizontja.
A tapasztalatok alapján 10-30 %-os pontosságjavulással lehet számolni.
Kijelenthető, hogy azokban az esetekben a legmarkánsabb a pontosságjavulás,
amikor az adott vizsgálati tárgyidőszakon belül a hőmérsékletváltozások
jelentősek.
Számítási igény
A javasolt számítási eljárás jelentősen megnöveli a számítási igényt. A
domináns növekedés a rendszerkonfigurációk számának ugrásszerű
növekedéséből adódik (lásd a (9.1-1) és (9.1-2) összefüggéseket).
10.2

A bemutatásra kerülő számítások

Terjedelmi okok miatt nincs lehetőség a gyakorlati alkalmazást szemléltető
számítások részletes ismertetésére. Jelen fejezet csak az összehasonlító
számítások alapelvének és az eredményeknek az ismertetésére szorítkozik.
A példa a tézisekben foglalt állítások, javasolt számítási eljárások
szemléltetésére
alkalmas.
Tekintettel
arra,
hogy
a
lehetséges
rendszerkonfigurációk száma az erőműrendszert alkotó erőműegységek
számától függően igen gyorsan növekszik, másrészt szem előtt tartva az
áttekinthetőség és az ábrázolhatóság követelményét, a példában az
erőműrendszert
három
erőműegység
reprezentálja.
A
lehetséges
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rendszerkonfigurációk számát az ismert összefüggés határozza meg. Kétállapotú
leírás esetében 8, háromállapotú leírás esetében 27, négyállapotú leírás esetében
64,
ötállapotú
megbízhatósági
leírás
esetében
125
lehetséges
rendszerkonfigurációval kell számolni. A valós helyzet leképezése érdekében a
három erőműegység közül csak egy kogenerációs – villamos energiát és hőt
kapcsoltan termelő – erőműegység került figyelembevételre. A beépített
villamos teljesítőképességet tekintve ez az erőműegység a példa szerinti
rendszerszintű beépített villamos teljesítőképesség egynegyedét adja. Az
erőműegységek megbízhatósági jellemzői torzítottak (a valóságos értékeknél
lényegesen rosszabbak) az eredmények ábrázolhatósága érdekében. Abból
következően, hogy az eredményeket egymáshoz hasonlítva kell értékelni, a
torzításnak nincs semmiféle negatív következménye. A beépített villamos
teljesítőképesség és a rendszerszintű – adott vizsgálati tárgyidőszakban
jelentkező – csúcsteljesítmény-igény aránya


LR,max
CR

(10.1-1)

 1,29

ami kevéssel meghaladja a hazai gyakorlatban szokásos értéket. Ez 29%-os
rendszerszintű
tartalék
teljesítőképességet
jelent
a
rendszerszintű
csúcsteljesítmény-igényre vetítve. Az erőműrendszerek valóságos üzeme során
különbséget tesznek különböző funkciójú, és különböző időtartam alatt
mozgósítható tartalékok között. A példa szerinti esetben szereplő tartalék
teljesítőképesség ilyen értelemben nem differenciált. Ez azonban nem
befolyásolja az eredmények gyakorlati alkalmazhatóságát, hiszen a különböző
funkciójú tartalékok esetében a számítás elve ugyanaz. Végül meg kell említeni,
hogy a példában szereplő erőműegység terhelésváltoztatási képessége,
terhelésváltoztatási sebessége, az indítási ideje, újraindítási ideje, az
újraindítások közötti minimális időtartam stb. figyelmen kívül hagyásra
kerültek, tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a vizsgálat tárgyát képező
kérdések szempontjából semmiféle relevanciája nincs. A rendszerszintű
villamosenergia-igények és a kogenerációs erőműegység esetében jelentkező
hőigények önkényesen felvettek. A számítás elve szempontjából a terhelési
görbék konkrét alakjának nincs jelentősége.
A számítások első lépéseként rögzítésre kerülnek az alapadatok, majd az
erőműegységek esetében a lehetséges üzemállapotok. Ezt követően történik a
terhelési görbék alapján a kogenerációs erőműegység megbízhatósági
jellemzőinek meghatározására. Ezek az adatok az erőműegység megbízhatósági
leírásához szükségesek. Az üzemi jelleggörbe és a hőigények alapján a
meghatározható a kogenerációs erőműegységgel kiadható maximális villamos
teljesítmény az adott tárgyidőszakban. Ennek a terhelési görbének speciális
transzformációja révén számítható a kogenerációs erőműegység terhelésének
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adott tárgyidőszakbeli valószínűségi eloszlásfüggvénye. Ez képezi az alapját a
készenléti tényezők ( 5 KUi [-]) és a meghibásodási tényező ( 5 K D [-])
meghatározásának. A kogenerációs erőműegység megbízhatósági jellemzőinek
meghatározását követően lehetővé válik a lehetséges rendszerállapotok
meghatározása. Következő lépés a lehetséges rendszerkonfigurációkhoz azok
előfordulási valószínűségének hozzárendelése, vagyis a meglévő rendszerszintű
teljesítőképesség valószínűségi eloszlásának meghatározása. Ez a valószínűségi
eloszlás egyértelműen meghatározza a rendszerszintű kiesett villamos
teljesítőképesség valószínűségi eloszlását is. A rendszerszintű terhelés
valószínűségi eloszlásának számítása a rendszerszintű terhelési görbe
transzformációja révén lehetséges a 3. főfejezetben bemutatott módon. A két
valószínűségi eloszlás (a rendszerszintű terhelésé és a rendszerszintű meglévő
teljesítőképességé)
egyértelműen
meghatározza
a
rendszerszintű
teljesítőképesség-hiány valószínűségi eloszlását. Ebből már származtatható a
LOLP értéke. Ez a számítás célja.
A bemutatott számítási elv alapján két különböző esetre vonatkozóan kerültek
elvégzésre a számítások. Az első esetben (1V jelű számítások) a három
erőműegységből álló erőműrendszerben az elvételes kondenzációs erőműegység
megbízhatósági leírása kétállapotú modellel, a teljes teljesítőképesség
figyelembe vételével történt. A második esetben (2V jelű számítások) az
elvételes kondenzációs erőműegység megbízhatósági leírása ötállapotú
megbízhatósági modellel történt. Az 1V és a 2V számítások eredményeképpen
kapott LOLP értékek összehasonlítása alapján ítélhető meg az, hogy milyen
mértékű pontosságjavulást eredményezett a tézisekben javasolt számítási
módszer alkalmazása.
10.3.

Az 1V, 2V számítások eredményének összehasonlító
értékelése

A számítási eredményeket a könnyebb áttekinthetőség kedvéért együtt
tartalmazza a 10.3-1. táblázat. A táblázat feltünteti a bázisértékhez képesti
eltérést. A 2V jelű számítási esetben a kogenerációs erőműegység háromállapotú
megbízhatósági modellezése a LOLP érték 26 % körüli növekedését
eredményezte. A differenciáltabb megbízhatósági számítás ilyen mértékben
javította a rendszerszintű megbízhatósági analízis során nyert eredmény
pontosságát.
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10.3-1. táblázat
Példaszámítás eredményeinek összefoglalása
Számítási változat A számítási változat fő jellemezői:

1V

2V

U1, U2 és U3 erőműegységek kétállapotú
megbízhatósági leírása;
Az U2 kogenerációs erőműegység a teljes
villamos teljesítőképességével kerül
figyelembevételre.
U1 és U3 erőműegységek kétállapotú
megbízhatósági leírása;
U2 kogenerációs erőműegység
háromállapotú megbízhatósági leírása;
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LOLP értéke

[-]

Eltérés a
bázisértékhez
képest
[%]

  LOLP 

0

 0,3509354839

  LOLP 
 0,4412399572
.

+26

OF

Összefoglalás

Az értekezés tárgya az elvételes kondenzációs és az ellennyomású gőzturbinás
erőműegységek három- és többállapotú megbízhatósági leírása diszkrét
állapotterű és folytonos időparaméterű Markov-folyamatok, illetve diszkrét
állapotterű és diszkrét időparaméterű Markov-láncok segítségével. A
kifejlesztett számítási eljárás jelentős mértékben javítja a LOLP-számítások, így
a villamosenergia-termelés rendszerszintű megbízhatósága számításának
pontosságát, lehetővé téve ezáltal a rendszerszintű tartalékképzés
differenciáltabb tervezését. A LOLP (Loss-of-Load Probability) a rendszerszintű
teljesítőképesség-hiány általánosan használt valószínűségi mértéke, amely annak
az aggregált valószínűségét adja meg adott tárgyidőszakra vonatkozóan, hogy a
rendszerszintű terhelés meghaladja a rendszerszinten rendelkezésre álló villamos
teljesítőképességet.
A villamos energiát és hőt kapcsoltan termelő erőműegységeket mindezidáig
„kényszermenetrendes”, vagy „kvázi kényszermenetrendes”, „aggregált”
erőműegységekként, kétállapotú megbízhatósági leírással modellezték. Külön
magyarázat nélkül belátható, hogy a kétállapotú megbízhatósági modell
alkalmazása durva közelítését jelenti a valóságos üzemmenetnek, mivel ezen
erőműegységek a kapcsolt energiatermelés miatt a teljes üzemi időszak
meghatározott részében a névleges villamos teljesítőképességüknél kisebb
villamos teljesítőképességgel állnak az erőműrendszer rendelkezésére.
E probléma feloldására javasolom az elvételes kondenzációs és az ellennyomású
erőműegységek megbízhatósági leírására a három- és többállapotú
megbízhatósági modell (állapottér-leírás) alkalmazását. A 3. tézis fogalmazza
meg ezt:
A villamosenergia-rendszerek, illetve az erőművi alrendszerek rendszerszintű
megbízhatósági számításai során az elvételes kondenzációs és az ellennyomású
gőzturbinás erőműegységek esetében azok három-, illetve többállapotú
állapottér-leírását javasolom, azokban az esetekben, amikor a szóban forgó
erőműegységekből döntően (80-90 %-ban) fűtési célú, vagy ismert lefutású
technológiai hőigények kielégítése történik.
A javaslat újdonságtartalmát nem a három- és többállapotú megbízhatósági
leírás képezi, hanem ennek a megbízhatósági modellnek az alkalmazása a
szóban forgó technológiájú erőműegységekre.
A 3. tézisben foglaltakkal kapcsolatos saját publikációk: [1], [2], [3], [4], [37],
[38], [39], [40], [41], [42], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50]. Az impact
factorral rendelkező folyóiratokban közölt publikációk vastagon szedettek.
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Az elvételes kondenzációs és az ellennyomású erőműegységek rendelkezésre
álló maximális villamos teljesítőképessége a mindenkori kiadott hőteljesítmény,
végső soron pedig a külső levegőhőmérséklet függvénye, értelemszerűen
azokban az esetekben, amikor a hőkiadás döntően fűtési célú. Ilyen módon
lehetővé válik az elvételes kondenzációs és az ellennyomású erőműegységek
üzemének differenciált megbízhatósági leírása. Az 1. tézisemben mutatok rá
erre az összefüggésre.
Az 1. tézisem kimondja, hogy az elvételes kondenzációs és az ellennyomású
erőműegységek rendelkezésre álló maximális villamos teljesítőképessége, mint
valószínűségi változó (  LPP max ) a napi közepes külső levegőhőmérséklet, mint
valószínűségi változó (  Tk ) transzformáltja. Ebből következően ezen
erőműegységek mindenkor rendelkezésre álló maximális villamos
teljesítőképességének valószínűségi eloszlása és eloszlásfüggvénye ( FLPP max )
meghatározható a külső levegőhőmérséklet adott helyen és adott időszakban
ismert valószínűségi eloszlása és eloszlásfüggvénye ( FTk ) alapján.
Az 1. tézisben foglaltakkal kapcsolatos saját publikációk: [3], [4], [20], [37],
[38], [39], [40], [41], [42], [44], [45], [46], [47], [50]. Az impact factorral
rendelkező folyóiratokban közölt publikációk vastagon szedettek.
A 2. tézisemben az adott erőműegység maximálisan rendelkezésre álló villamos
teljesítőképessége valószínűségi eloszlásfüggvényének meghatározására adok
egy egyszerű megoldást. Eszerint a maximálisan rendelkezésre álló villamos
teljesítőképesség, mint valószínűségi változó (  LPP max ) valószínűségi
eloszlásfüggvénye származtatható speciális transzformációk révén a külső
levegő napi közepes hőmérséklete (Tk ,i ) adott földrajzi helyre vonatkozó
tartamdiagramjából. Ez az ún. arányossági tartományban lehetséges, vagyis
abban a teljesítmény-tartományban, amelyben az adott erőműegység
maximálisan rendelkezésre álló villamos teljesítőképessége ( LPP max,i ) és a napi
közepes külső levegőhőmérséklet ( Tk ,i ) között kölcsönösen egy-egyértelmű
megfeleltetés van.
A 2. tézisben foglaltakkal kapcsolatos saját publikációk: [3], [4], [37], [38],
[39], [40], [41], [42], [44], [45], [50]. Az impact factorral rendelkező
folyóiratokban közölt publikációk vastagon szedettek.
Az értekezés bemutatja az erőműegységek megbízhatósági modellezését
állapottér-leírás módszerének alkalmazásával. Az ún. állapottér-leírás
alkalmazása során az adott erőműegységet, vagy erőműrendszert (az
erőműrendszerben levő erőműegységeket) definiált üzemállapotaikkal és az
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egyes üzemállapotok közötti átmenetek valószínűségével jellemzik. Valamely
megbízhatósági szempontból modellezett erőműegység vagy erőműrendszer
állapotának megadása alatt az erőműrendszert alkotó erőműegységek adott
időpontbeli lehetséges üzemállapotai valószínűségi eloszlásának megadását
értik. Az adott időpontbeli rendszerállapot, vagy erőműegység üzemállapot
akkor definiált egyértelműen, ha ismert a lehetséges üzemállapotok, illetve
rendszer-konfigurációk adott időpillanatbeli valószínűségi eloszlása. Szokásos
definiált üzemállapotok például a „teljes teljesítőképességgel üzemképes”, a
„meghibásodott
(üzemképtelen)”,
a
„csökkentett teljesítőképességgel
üzemképes”, a „tartalékban van”, a „tartalékban meghibásodott” stb.
üzemállapotok. Az állapottér-leírás módszer alkalmazásának előnye, hogy az
esetek abszolút többségében Markov-modell alkalmazásával leírható a rendszer
egyik rendszerállapotból egy másik rendszerállapotba való átmenete, s ennek
egymás utáni alkalmazásával a rendszerállapotok váltakozása. A Markov-modell
(leírás) alkalmazásának feltétele az, hogy az egyes rendszerelemek egyik
üzemállapotból a másik üzemállapotba való átmenetének a valószínűsége csak
az üzemállapot-változást közvetlenül megelőző üzemállapottól függ, nem
függhet a korábbi rendszerállapotoktól, azaz attól, hogy milyen
üzemállapotokban volt az adott erőműegység több lépéssel az adott
üzemállapot-változást megelőzően. Ugyanez igaz a rendszer konfigurációváltozásokra is. Az erőműegységek véletlenszerű állapotváltozásának, illetve az
erőműrendszerek konfiguráció-változásának leírása történhet diszkrét
időparaméterű és diszkrét állapotterű Markov-láncokkal és folytonos
időparaméterű, diszkrét állapotterű Markov-folyamatokkal. Az értekezés
mindkét esetre vonatkozóan bemutatja a módszer alkalmazását.
A villamosenergia-termelés
rendszerszintű megbízhatósági analízise
szempontjából a hosszú távú valószínűség-eloszlások meghatározásának van
jelentősége, tekintettel a vizsgálatok időhorizontjára. A kérdés az, hogy
miképpen határozható meg a hosszú távú, vagyis az ún. stacioner
valószínűségeloszlás ezen modellek esetében. A szóban forgó technológiájú
erőműegységek ugyanis a stacioner eloszlásnak megfelelő eloszlásban
tartózkodnak az egyes definiált üzemállapotokban – hosszabb időtávot tekintve.
Alapvető kérdésként vetődik fel az a kérdés, hogy bizonyítottan létezik-e a
stacionárius eloszlás ezen esetekben, másrészt az a kérdés, hogy miképpen
határozható az meg – lehetőség szerint – egyszerű módon. Az első kérdés azzal
a kérdéssel ekvivalens, hogy ergodikus Markov-láncok-e az ellennyomású,
illetve az elvételes kondenzációs erőműegységek sztochasztikus üzemmenetét
leíró Markov-láncok? Az értekezésben bizonyításra kerül, hogy az
erőműegységek véletlen üzemmenetét leíró Markov-láncok ergodikus Markovláncok, következésképpen létezik a keresett stacioner eloszlás.
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Az erőműegységek megbízhatósági viselkedésének leírása és a LOLPszámítások szempontjából legfontosabb számított érték az ún. készenléti tényező
(üzemi készenléti tényező), illetve meghibásodási tényező, mint megbízhatósági
jellemző. A készenléti tényező azt az időhányadot adja meg, amelyben az adott
erőműegység üzemképes. Hasonló módon értelmezett az ún. meghibásodási
tényező is, ebben az esetben az üzemképtelen időszak és a teljes vonatkoztatási
tárgyidőszak arányáról van szó. Három- és többállapotú megbízhatósági leírás
esetében az egyes üzemképes üzemállapotokra vonatkozó készenléti tényezők,
illetve a meghibásodási tényező meghatározásának hogyanját a 4. tézisemben
definiálom. Eszerint:
Az elvételes kondenzációs és ellennyomású gőzturbinás erőműegységek
esetében, a különböző üzemképes üzemállapotokhoz tartozó készenléti
tényezők ( d KUi .[-]) az adott üzemképes üzemállapotban való tartózkodás és a
teljes vonatkoztatási időtartam arányaként számíthatók. Ez az időarány a
maximálisan rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség valószínűségi
eloszlásfüggvénye alapján határozható meg, és ez nem más, mint annak a
valószínűsége, hogy a szóban forgó erőműegység az adott definiált üzemképes
üzemállapotokban tartózkodik. Az erőműegység különböző üzemképes
üzemállapotaihoz tartózó készenléti tényezői annak figyelembe vételével
határozhatók meg, hogy az üzemképes üzemállapotokban és a meghibásodott
üzemállapotban való tartózkodás időtartama összességében a teljes
vonatkoztatási időtartammal azonos. A meghibásodási tényező ( d K D .[-]) a
szokásos módon számítható.
A 4. tézisben foglaltakkal kapcsolatos saját publikációk: [3], [4], [37], [38],
[39], [40], [41], [42], [44], [45], [47], [48], [50]. Az impact factorral rendelkező
folyóiratokban közölt publikációk vastagon szedettek.
A LOLP-számítások további fontos bemenő adata az egyes definiált üzemképes
üzemállapotokhoz tartozó átlagos villamos teljesítőképesség ( LPP,Uk ([MW])).
Ezen átlagos teljesítőképesség meghatározásának alapelvét az 5. tézisemben
fogalmazom meg, a következőképpen:
Az egyes definiált üzemképes üzemállapotok átlagos teljesítőképessége
számításának alapelve az, hogy az adott teljesítőképesség-tartományban
tartózkodás során ténylegesen kiadott villamos energia mennyisége egyezzen
meg az átlagértékkel számolt villamos mennyiségével. A k -adik üzemképes
üzemállapotbeli átlagos teljesítmény ( LPP,Uk ([MW]) az adott üzemállapotbeli
teljesítményértékek
előfordulási
valószínűséggel
súlyozott
összege
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(  pi LPP max,i ) és az egyes teljesítményértékek előfordulási valószínűsége
iGUk

összegének (  pi ) a hányadosaként adódik.
iGUk

Az 5. tézisben foglaltakkal kapcsolatos saját publikációk: [42], [44], [45], [47],
[48], [50]. Az impact factorral rendelkező folyóiratokban közölt publikációk
vastagon szedettek.
A számítási eredmények alapján lehetővé válik a lehetséges rendszer
teljesítőképesség-konfigurációk kombinatorikus úton történő meghatározása. A
rendszer lehetséges teljesítőképesség-konfigurációinak meghatározása végső
soron a rendszerszintű rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség
valószínűségi eloszlásfüggvényének a meghatározására irányul. Ennek a
valószínűségi eloszlásnak, valamint a rendszerszintű terhelés valószínűségi
eloszlásának az ismeretében már közvetlenül számítható a LOLP értéke.
Alapvető kérdésként vetődik fel értelemszerűen az a kérdés, hogy az újonnan
kifejlesztett számítási eljárás milyen mértékben javítja a számítások pontosságát.
A tapasztalatok alapján 10-30 %-os pontosságjavulással lehet számolni.
Kijelenthető, hogy azokban az esetekben a legmarkánsabb a pontosságjavulás,
amikor az adott vizsgálati tárgyidőszakon belül a hőmérsékletváltozások
jelentősek.
A kifejlesztett számítási eljárás elvételes kondenzációs és ellennyomású
erőműegységek három- és többállapotú megbízhatósági leírására alkalmas,
abban az esetben, ha a hőkiadás döntően fűtési célú hőkiadás, azaz ha a napi
külső levegőhőmérséklettel arányos a hőkiadás. Az alkalmazási terület e szigorú
behatárolását az magyarázza, hogy ebben az esetben származtatható az adott
erőműegység maximálisan rendelkezésre álló villamos teljesítőképessége
valószínűségeloszlása a napi közepes külső levegőhőmérséklet valószínűségi
eloszlásából. A három- és többállapotú megbízhatósági leírás ugyanis feltételezi
az egyes definiált üzemállapotokban való tartózkodás valószínűsége
eloszlásának ismeretét. Ez egyben azt is jelenti, hogy a kifejlesztett számítási
eljárás minden olyan esetben alkalmazható, amikor – valamilyen módon –
ismert a definiált üzemállapotok valószínűségi eloszlása.
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