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Előszó
A villamosenergia-ipar napjainkban történetének egyik legnagyobb átalakulását éli meg. A több évtized
leforgása alatt kialakult struktúra és az üzemeltetési gyakorlat egyaránt új kihívásoknak kell, hogy
megfeleljen. Ez a külső nyomás többrétű: a decentralizált energiatermelés térnyerése, a megújuló
energiaforrások kihasználásának minden korábbinál erősebb támogatása, a kommunikációs technológiák
látványosan felgyorsult fejlődése mind hozzájárul annak az új irányvonalnak a kialakításához, melyet
intelligens villamosenergia-rendszernek, vagy az angol nyelvből meghonosodott terminológia szerint smart
gridnek nevezünk.
Ennek az igen szerteágazó és egyre inkább multidiszciplinárissá vált tudományterületnek mindössze kis
szeletét jelenti az a munka, melyet doktori disszertációmban bemutatok. Ugyanakkor a szélerőművek
rendszerintegrációja olyan, korábban nem tapasztalt kihívásokat hozott a villamosenergia-iparban dolgozók
számára, melyek megoldása elsődleges fontosságúvá vált az évek folyamán. Ehhez a munkához kívántam
hozzájárulni azokkal a kutatásokkal és publikációkkal, melyek eredményei jelen disszertációban kerülnek
összegzésre.
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni témavezetőmnek, Dr. Dán Andrásnak a több éves közös munka
során nyújtott szakmai segítségéért, támogatásáért, tanácsaiért és kritikai észrevételeiért, melyek nagyban
elősegítették munkámat.
Köszönettel tartozom Bilicz Sándornak és Vokony Istvánnak, akikkel lehetőségem volt rendszeresen
megvitatni ötleteimet és eredményeimet, illetve a BME Villamos Energetika Tanszéken dolgozó kollégáknak,
akik hasznos észrevételeikkel segítették kutatásaimat.
Szeretnék továbbá köszönetet mondani a MAVIR Zrt.-nek és az Energetikus Képzést Támogató
Alapítványnak, hogy kutatói ösztöndíjjal támogatták munkámat.
Végül, de nem utolsósorban köszönöm a bíztatást és a támogatást szüleimnek és Verának, akik mindvégig
mellettem álltak.
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Szélenergia
A szélenergia hasznosításának története

A szél energiájának hasznosítása nem új keletű – a hajózás területén a vitorlások története több mint 5000
évre nyúlik vissza. Régészetileg is bizonyított tény az is, hogy már az ókori építészek is tudatosan alkalmazták
a szelet az épületek szellőzésének elősegítésére. [1] Ehhez képest a szélenergia mechanikai energiává történő
átalakítása lényegesen későbbre datálható. A mai napig vitatott, hogy a világ mely részén alakulhatott ki a
koncepció. A kutatók egy része Hammurápinak, Babilon uralkodójának az elsőségét vallja, az i.e. XVII.
században az ország földjének öntözésére kialakított rendszerben használhattak szélenergiát. A másik
népszerű álláspont Indiát tartja az ötlet szülőföldjének. Bizonyítékként a korának főépítészeként említett
Csánakja által jegyzett Artasasztra szolgál, mely az i.e. IV. században írásban rögzítette egy szélenergiával
működő vízátemelő szerkezet felépítését. Bármelyik álláspont is legyen a valós, jelenleg semmilyen tárgyi
bizonyítékkal nem rendelkezünk arról, hogy valamelyik szerkezet is felépült volna a valóságban.
Az első fennmaradt eszközök az ókori Perzsiából (i. e. 200.), illetve a Római Birodalom területéről (i.sz. 250.)
származnak. Az első, klasszikus értelemben is szélmalomnak tekinthető berendezést a VII. században (más
források szerint a IX. században), a ma Irán és Afganisztán határán fekvő Sīstān tartományban emeltette I.
Omár kalifa. A függőleges tengelyű szélmalmok kifejezetten hosszú tengellyel rendelkeztek, melyek végére 612 nádból, vagy szövetből készült vitorlát szereltek fel. A malmokat főleg kukorica őrlésére és
vízszivattyúzásra használták, de találkozhatunk velük a cukornád-feldolgozás során is. A technika gyorsan
elterjedt a világon, a Közel-Kelet, Közép-Ázsia és Kína mellett Európába is eljutott. A franciák 1105-ben, az
angolok az 1180-as években említik először a szélmalmot, mely – szemben a kiindulásul szolgáló perzsa
modellel – vízszintes tengelyű volt. Utóbbi tény miatt számos kutató feltételezi, hogy az európai szélmalmok
az Ázsiában használtaktól függetlenül alakultak ki. A korai felhasználásokat követően több száz éven
keresztül viszonylagos csönd uralkodott a szélenergia-hasznosítás területén. A következő írásos nyomra
egészen a XIV. századig kell várnunk, ekkor indult meg ugyanis a mai Hollandia területén fekvő mocsarak
lecsapolása, és így váltak a szélmalmok az ország egyik jelképévé. Közel 600 évvel később, az 1900-as évek
elején Dániában már közel 2 500 szélmalmot tartottak számon, melyeket különféle mechanikai munkákra
használták; együttes teljesítményüket ma 30 MW-ra becsülik. Szintén a XIX. és a XX. század fordulójára
nyúlnak vissza az első, dedikáltan elektromos áramot termelő szélmalmok gyökerei. 1887 júliusában,
Skóciában helyezték üzembe a legelső „szélgenerátort”: James Blyth (a Glasgowban működő Anderson’s
College, a mai Stratchlyde University jogelődjének professzora) saját hétvégi házában a szél által termelt
elektromossággal töltötte a francia Camille Alphonse Faure által fejlesztett savas ólom akkumulátorait,
melyek a ház világításához szolgáltattak energiát. Blyth a túltermelésből származó fölösleget felajánlotta
Mykirk település közvilágításához, azonban a lakosok „az ördög találmányát” látták az eszközben, így ez az
elképzelés nem valósult meg. Szintén az 1887-es év krónikájához tartozik az első tengerentúli alkalmazás:
Clevelandben Charles F. Brush egy, a skóciainál nagyobb gépet tervezett, mely 1900-ig szolgáltatott áramot.
Brush szélerőműve egy 18 m magas toronyból és egy 17 m átmérőjű rotorból állt. Utóbbi összesen 144 lapátos
volt, azonban a kifejezetten lassú forgási sebesség miatt a szélerőmű teljesítménye csak 12 kW-ot ért el. Ezzel
a teljesítménnyel Blyth-hoz hasonlóan akkumulátorokat töltött, melyek egyszerre akár 100 izzólámpát, 3
ívlámpát és számos, a laboratóriumban található villamos gépet elláthattak. A szélerőmű használatával csak a
clevelandi villamos hálózat kiépülésekor hagytak fel.
A szélerőművek XX. századi története két, egymástól jól elkülöníthető korszakra osztható; az 1973-as
olajválság ugyanis gyökeresen megváltoztatta a szélerőművek fejlesztésének motivációját. Dánia úttörő
szerepet játszott, hiszen az ország villamosenergia-rendszerének kiépülésében meghatározó volt a
rendelkezésre álló szélenergia: 1908-ban már 72 szélerőmű üzemelt az országban, melyek teljesítménye 5 és
25 kW között változott. Az Egyesület Államokban 1927-ben alapították meg a Jacobs testvérek (Joe és
Marcellus) a Jacobs Wind céget, mely a következő 30 évben kb. 30 000 szélerőművet gyártott
Minneapolisban. Ezek jellemzően olyan farmokon üzemeltek, ahol nem volt elérhető villamosenergiaszolgáltatás: akkumulátorokat töltöttek, táplálták a világítást. A Jacobs Wind mellett más gyárak is feltűntek:
a Windcharger, a Millet Airlite, a Universal Aeroelectric, a Paris-Dunn, az Airline vagy a Winpower, így az
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1930-as években az Egyesült Államokban már tömegesen gyártottak szélerőműveket. Szintén ennek az
időszaknak a terméke a modern, vízszintes tengelyű szélerőművek közvetlen elődjének tekintett WIME-3D. A
30 m-es toronyra szerelt, 100 kW-os generátor 1931 és 1942 között működött a Szovjetunió üdülővárosában,
Jaltában. Érdekesség, hogy az akkori feljegyzések szerint a 6,3 kV-os elosztóhálózatra csatlakozó szélerőmű
éves kihasználása 32% körül mozgott, ami nem tér el érdemben a napjainkban használt típusok hasonló
eredményeitől. Az 1 MW-os határt 1941-ben lépték át, Castletonnál, az Egyesült Államokban. A Palmer
Cosslett Putnam tervei alapján az S. Morgan Smith Company által gyártott turbina 1,25 MW-os
teljesítménnyel bírt. 1100 órán át üzemelt, amikor az egyik lapátban anyaghibát fedeztek fel – ezt azonban a
háború okozta nyersanyaghiány miatt már nem javították ki. Az ígéretes fejlesztéseknek az 1936-ban indított
villamosítási program vetett véget, gyakorlatilag felszámolva a szélerőművek piacát az Egyesült Államokban:
a szélerőművek által termelt energia 12-30 c$/kWh-s ára nem tudott versenyképes lenni a nagyerőművek 36 c$/kWh értékével.
Az újbóli fellendülés az 1970-es évekig váratott magára, ekkor azonban két trend is újból a szélenergia felé
fordította az emberek figyelmét. Az egyik ilyen folyamat egy új, önellátó életfilozófia térhódítása volt: az
emberek otthon talált alkatrészekből, nem ritkán a 30-as évekből megmaradt eszközökből és bármelyik
boltban kapható építőanyagokból szélerőműveket barkácsoltak. Lényegesen nagyobb nyomatékot adott
persze a fejlesztéseknek a nyersolaj világpiaci árának robbanásszerű emelkedése, mely fókuszba helyezte a
megújuló energiaforrások felhasználásával foglalkozó kutatásokat. Az úttörő szerepét az Egyesült Államok
vállalta magára, őt követte számos európai ország. A NASA által felügyelt kutatások során a clevelandi Lewis
Research Centerben 13 kísérleti szélturbinát fejlesztettek ki. A nagyszabású program hatása máig érezhető: az
acélból készült henger alakú tornyok, a változtatható sebességű generátorok, a kompozit lapátszerkezeti
anyagok és a lapátszög-szabályozás mellett számos úttörő aerodinamikai, szerkezeti és akusztikai megoldás
született meg a kutatás során. A 3 toronyból álló MOD-2 szélturbina csoport 1981-ben összesen 7,5 MW
csúcsteljesítményre volt képes. 1987-ben a világ legnagyobb működő szélerőműve lett a MOD-5B, melynek
közel 100 m átmérőjű rotorja, 3,2 MW-os névleges teljesítménye és 95%-ot elérő rendelkezésre állása ma is
figyelemre méltó értékek. Szintén ehhez korszakhoz köthető egy technikatörténeti érdekesség. A korai
vízszintes tengelyű szélerőművek a régi szélmalmokhoz hasonlóan az óramutató járásával ellentétesen
forogtak. 1978-ban azonban az Økær lapátgyártó manufaktúra úgy döntött, hogy szakít a hagyományokkal, és
az óramutató járásával megegyezően forgó lapátprofilt készített. A vele később kapcsolatba kerülő cégek
(Vestas, Siemens, Enercon, Nordex) hamarosan uralták a világpiacot, így mára teljesen természetesnek
vesszük a szélerőművek forgásirányát.
Az iparág számára az igazi áttörést az 1990-es évek hozták el. Számos tényező – például a gyártástechnológia
fejlődése, a turbinák teljesítményének növekedése, vagy a megújuló energiaforrások hasznosítását támogató
pénzügyi források bővülése – együttes hatására szinte példa nélküli növekedés indult meg, melynek hatására
a szélerőművek egyre nagyobb szeletet képviselnek a világ energiaellátásában.

1.2 A szélenergia szerepe a világ energiaellátásában
A dolgozat megírásakor a Global Wind Energy Council már publikálta a 2011-es éves jelentését ([2]); ennek
adatai alapján kívánom bemutatni a szélenergia szerepét napjaink villamosenergia-ellátásában.
A pénzügyi és gazdasági világválság hatásait a szélenergetika iparága is megérezte, azonban a 2011-es év már
ismét fejlődést mutatott: a 2010-hez képest 6%-os bővülés volt tapasztalható, és a 40,5 GW-nyi újonnan
beépített kapacitás kapcsán több mint 50 milliárd euró befektetés történt, ez valamivel több, mint
1200 EUR/kW beruházási költségnek felel meg.
Az Egyesült Államok piaca kiheverte a korábbi sokkot, Kanada rekord évet produkált, míg Európa továbbra is
jó úton halad a saját maga által kitűzött 20-20-20-as célok felé. Habár az offshore telepítések száma
valamelyest csökkent, Románia, Lengyelország, Törökország és Németország jó adatainak köszönhetően
ennek hatása nem volt számottevő. Az 1-1. és 1-2. ábrán 1996-ig visszamenőleg láthatóak az adott évben
üzembe helyezett, illetve az adott év végén üzemben álló szélerőművi kapacitások.
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1-1. ábra: adott évben a világon üzembe helyezett szélerőművi kapacitás [2]

1-2. ábra: adott évben a világon üzemelő szélerőművi kapacitás [2]

A 2011-es év végén világszinten 238 GW névleges kapacitású szélerőmű üzemelt, mely 20%-os növekedést
jelent az előző év azonos adatához képest. Meg kell említenünk ugyanakkor, hogy noha igen impresszív, ez a
növekedési ütem mégis elmarad az elmúlt 10 évben tapasztalt 28%-hoz képest. A világpiacot tekintve a fő
hajtóerőt továbbra is Kína és India jelenti. Habár Kína esetében a növekedés üteme lényegesen lassult, még
így is a világon üzembe helyezésre került új kapacitások 43%-át ebben az országban találhatjuk, amennyiben
pedig Indiát is ide soroljuk, a két ország a 2011-es évben a világ szélerőművi piacának több mint 50%-át adta.
Sorozatban a második olyan évet könyvelhettük el, amikor a szélerőművi beruházások többsége nem OECD
tagállamokban valósult meg. Ez a trend a jövőben minden bizonnyal tovább fog erősödni. India 2010-ben
került fel a dobogóra az adott évben beépített kapacitásokat tekintve, ezt a pozícióját pedig 2011-ben is
megőrizte. Amennyiben tartani tudja saját növekedésének ütemét, 2013 végére megelőzheti Spanyolországot
a teljes beépített kapacitásokat tekintetében is.
Az 1-3. ábra ismerteti a 2011-es évben üzembe helyezett szélerőművi kapacitások országok szerinti eloszlását,
illetve az év végéig beépítésre került összesített kapacitásokat.
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1-3. ábra: az összesített, valamint az üzembe helyezett szélerőművi kapacitások a 2011-es évben [2]

Amennyiben Európát nézzük, a 2011-es évben 10 281 MW szélerőmű üzembe helyezése valósult meg, ebből
9 616 MW az EU 27 tagállamának valamelyikében. A számok nagysága közel megegyezik az egy évvel
korábbival – ez is mutatja, hogy milyen kiszámíthatóságot adott az európai piacnak a megújuló direktíva. Az
összeurópai beépített kapacitás jelenleg 96,6 GW, ebből 93,95 GW található az EU országaiban. Az offshore
(nem szárazföldi) telepítések mindössze 17 MW-tal maradtak el 2010-től, azonban a 2011-es évi 866 MW is
jelentősnek mondható annak fényében, hogy a teljes offshore kapacitás nagysága 3 813 MW (az európai
szélerőművek 9%-a). Ezen kapacitás jelentős része az Egyesült Királyság partjainál található; 2011-ben már
több mint 2 000 MW-ot adott ez az ország, míg a sorban második Dánia csak 857 MW-ot. Az adott évben
beépítésre került szélerőművi kapacitások tekintetében Németország előnye jelentős: 2 086 MW-nyi
szélerőmű került üzembe.
A jövőkép kontinensenként lényegesen eltérő lehet. Az esetleges akadályok közé kell sorolnunk az Egyesült
Államokban a szövetségi támogatási rendszert, Kínában a hálózati problémákat, Indiában az adópolitikát,
Európában az offshore fejlesztések ütemével kapcsolatban megoszló véleményeket, valamint a Közel-Keleten
a politikai instabilitást.

1.3 A szélenergia integrációja által okozott problémák áttekintése
A szélenergia integrációjának a villamosenergia-rendszerre gyakorolt hatásait már évek óta kutatják, így igen
kiterjedt irodalom áll rendelkezésünkre a területen. A korai munkák közé sorolható a [3], mely igen széles
körben vizsgálta a szélerőművekkel kapcsolatos problémákat: feszültségminőségi oldalról, a villamosenergiarendszer és –piac oldaláról, több ország példáját is bemutatva minden esetben. A korai kutatások után a nagy
léptékű integráció által okozott problémák kerültek a figyelem középpontjába, hiszen egyre több országban
(elsősorban Európában) bírt már a villamosenergia-termelési mixben is jelentős súllyal a szélenergia. A
következőkben három olyan kutatást kívánok bemutatni, melyek európai, illetve világszinten is kiemelkedő
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jelentőséggel bírnak, és amelyek tapasztalatai jól összegzik a szélenergia integrációjának a villamosenergiarendszerre gyakorolt hatásait.
A TradeWind tanulmányhoz ([4]) kapcsolódó kutatások 2006 novembere és 2008 decembere között
zajlottak. A projekthez szükséges forrásokat az Európai Bizottság az Intelligent Energy Europe programon
keresztül biztosította. A TradeWind hosszú távú céljaként a szélenergia európai integrációja előtt álló
akadályok felszámolását határozták meg. Célja, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg a szabályozási rendszer, a
piaci szabályzók és a csatlakozási eljárások területén. A kutatások az Európai Unió 27 tagállamára terjedtek
ki, magában foglalva az UCTE, a Nordel, az Egyesült Királyság és Írország szinkron üzemelő hálózatainak
vizsgálatát. Időhorizontját tekintve a tanulmány 2010-re, 2015-re, 2020-ra és 2030-ra tekint előre. A 2015-ös
szcenárió célja, hogy lehetővé váljon az európai TSO-k (Transmission System Operator – átviteli hálózati
rendszerirányító) által készített EWIS (European Wind Integration Study, [5]) anyaggal való összehasonlítás.
Habár a TradeWind kutatások kiterjedtek a műszaki és modellezési területekre is, a hangsúly a szélenergia
integrációjának szabályozási, intézményi és piaci kérdésein volt. Ennek megfelelően nem volt cél, hogy
mélyreható hálózati vizsgálatok, tranziens szimulációk vagy megbízhatósági elemzések készüljenek. A
felhasznált adatok között megtalálhatjuk a különböző beépítettségű szcenáriókhoz tartozó határkeresztező
áramlásokat, az európai átviteli hálózat jelenlegi és tervezett topológiáit, illetve a villamosenergia-piac
működésének különböző peremfeltételek és szabályrendszerek mentén végrehajtott szimulációját.
A TradeWind tanulmány által megfogalmazott ajánlások a következő elemekre építenek:






a mozgásban lévő időjárási rendszerek határkeresztező áramlásokra gyakorolt hatása, különböző
beépítettségű szcenáriók esetén
a szélerőművi termelés előrejelzésének pontossága nemzetközi szinten
különböző átviteli hálózat fejlesztési szcenáriók
a szélenergia által kiváltható hagyományos erőművi egységek nagysága
az új piaci szabályozásoknak a piac hatékonyságára gyakorolt várható hatása

Meg kell jegyezni azonban, hogy a felsoroltaktól eltérő lehetőségek, például az energiatárolók felhasználása
nem képezte vizsgálat tárgyát.
Részben más területekre helyezte a hangsúlyt az EWIS munka ([5]), melyen erősen érezhető a TSO-k
részvétele, így elsődleges célként a szélenergia nagy léptékű hálózati integrációja kapcsán megoldandó
problémákat helyezték vizsgálataik középpontjába. A projekt egyrészt 2007-es indulásakor összegyűjtötte,
hogy milyen azonnali kihívásokkal kell szembenéznie Európának, másrészt a tervezett 2015-ös
projektzáráskor visszatekint ezen kihívások kezelésére. Utóbbi eredményekből kívánják meghatározni, hogy
mennyire lehet valós a 2020-ra kitűzött európai célok megvalósítása. Ennek megfelelően a tanulmány
elsősorban a már jelenleg is tapasztalható hálózati problémák megoldását keresi, ezek között is kiemelten
foglalkozik azokkal, melyek a TSO-k szempontjából is fontosak: az átviteli hálózat fejlesztésével, illetve az
üzemeltetési kérdések újfajta megközelítésével. Az EWIS által kitűzött célok a következőek:



megoldást találni a szélenergia integrációja által okozott hálózati problémákra
egy olyan, harmonizált összeurópai javaslat elkészítése, mely:
o a szélenergia integrációjával foglalkozik üzemeltetési és műszaki szempontból
o tárgyalja az Európában szükségessé váló piacszervezési megállapodásokat
o leírja a szükséges szabályozási eljárásokat
o foglalkozik minden olyan egyéb, közérdekű kérdéssel, mely befolyásolhatja a szélenergia
integrációját.

Mivel a három tanulmány közül az EWIS kapcsolódik a legszorosabban saját kutatásaimhoz, részletesen
kívánom bemutatni az üzemeltetéssel kapcsolatos javaslataikat.
Az [5]-ben a TSO-k a következő, szélerőművekhez kapcsolódó problémákról számoltak be:
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A szélerőművi termelés változékonysága miatt nehéz a termelés és a fogyasztás egyensúlyát
fenntartani, illetve az a jelenleginél nagyobb mennyiségű szabályozási tartalék rendszerben tartását
igényli.
Az esetleges feszültségletörések következtében a hálózatról nagy számban és egyszerre leváló
szélerőművekkel kieső termelés pótlása, mely probléma elsősorban a régen rendszerbe állított
egységekhez köthető, hiszen a jelenlegi csatlakozási előírások már megkövetelnek bizonyos mértékű
feszültségletörés elviselést.
A szélerőművek földrajzi (és topológiai) szempontból is elosztott energiatermelőként vannak jelen a
hálózatban, így megfelelő mérésük és vezérlésük dedikált vezérlőközpontok létrehozását követeli
meg.

A jövőre nézve a három probléma közül várhatóan az elsőhöz fog a legtöbb feladat kapcsolódni. Az
előrejelzések pontosságának javítása, valamint a rugalmas termelőegységek üzemeltetése az a két lehetőség,
mellyel jelenleg az európai országok próbálják elejét venni a problémának. Mivel jellemzően a TSO-k
felelősek a villamosenergia-rendszeren belül a termelés és a fogyasztás egyensúlyának megtartásáért, ezek a
vállalatok élen járnak az új megoldások honosítása terén is. Jó példa erre Spanyolország, ahol több éves
munkával hoztak létre egy olyan vezérlőközpontot, mely kizárólag az ország szélerőműveinek valósidejű
mérési adatait fogadja, és ezen adatok alapján dönt az esetlegesen szükséges beavatkozásokról. Ha Európát
nézzük, egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a rendszer napközbeni (ún. intra-day), illetve valósidejű
kereskedelmi képességei, melyek segítségével a piaci szereplők javíthatnak saját helyzetükön. Mint ilyen
szereplők, a TSO-k is kiépítik ezeket a képességeket, hogy a számukra szükséges szolgáltatásokat kezelhessék,
illetve ezen keresztül támogassák mind a termelői, mind a fogyasztói oldal rugalmasságát. Példaként
állíthatjuk az Egyesült Királyságot, ahol a piaci szereplők már akár 1 órás horizonton is módosíthatják
kereskedésüket, ugyanakkor a TSO-nak rendelkezésre állnak a megfelelő beavatkozási lehetőségek, például a
szivattyús-tározós erőművek is.
A harmadik bemutatni kívánt munkát a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA – International Energy Agency)
szélenergiával foglalkozó szervezete kezdeményezte IEA Wind Task 25 néven [7]. A vizsgálatok elindításáról
2005 szeptemberében döntött a szervezet, 2011-ben pedig meghosszabbította azt 2014-ig. A [7] végső célja
olyan releváns információk biztosítása, melyek elősegítik a szélenergia nagy léptékű hasznosítását, miközben
szem előtt tartják a gazdaságossági szempontokat is. A munkacsoport keretében egy nemzetközi fórumot
hoztak létre, melyen keresztül a különböző országokból érkező résztvevőknek lehetőségük volt megismerni
egymás üzemeltetési tapasztalatait. A legnagyobb kihívást az jelentette, hogy világszerte összehangolják a
TSO-k, valamint a kutatóhelyek és más ipari fejlesztőcsoportok munkáját.
Mindhárom tanulmány közül ez tartalmazza a legrészletesebb vizsgálatokat; a szélerőművek integrálásának
költségoldalával, az átviteli hálózat bővítésével, a szélerőművek által kiváltható hagyományos erőművek
mennyiségével is foglalkozik, valamint javaslatokat fogalmaz meg a jövőbeni tanulmányok részére.
Kutatásaim szempontjából azonban ennek a tanulmánynak is van egy pontja, mely részletesebb ismertetést
igényel, ez pedig a szabályozási tartalékok szélenergia hatására megváltozó mennyisége.
Jóllehet, viszonylag hosszú ideje bizonyított, hogy a szélerőművek integrációja növeli a szükséges
tartalékkapacitások mennyiségét, azonban a munka során összegyűjtött üzemeltetési tapasztalatok alapján a
legnagyobb kihívást ez az 1-6 óránál rövidebb horizonton jelenti. Ugyan a szélerőművek jelenleg nem
okoznak különösebb problémát a frekvenciaszabályozás szempontjából, a kisebb méretű villamosenergiarendszerekben, illetve a nagy szélerőművi kapacitással bíró országokban kihívást jelenthetnek a jövőben. A
rövid idejű tartalékkapacitások mennyiségét jellemzően statisztikai módszerek segítségével számolják, a
szélerőművek termelés-előrejelzésének hibáját, valamint a terhelésbecslés hibáját felhasználva. A
szélerőművek hatása legjobban a 10 perctől néhány óráig terjedő tartományban észlelhető, és gyakorlatilag
elhanyagolható a másodperces felbontású frekvenciaszabályozás esetén. Nemzetközi tapasztalatok alapján a
szélerőművek miatt megnövelt tartalékok mennyisége széles skálán mozoghat. A [7] szerint, ha a teljes
erőművi kapacitás 10%-át teszik ki a szélerőművek, a tartalékok nagysága a szélerőművi kapacitás 1-15%-a
kell, hogy legyen, míg 20% esetén ez az érték már 4-18%. A tanulmány megállapítja azt is, hogy szemlélet
szempontjából fontos, hogy kettéválasszuk a néhány órától egy napig terjedő időtartományra vonatkozó és a
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másodperces-perces időtartományon belül aktivizálható tartalékok kezelését. Egy másik fontos tapasztalat,
hogy a tartalékigények mennyiségének a növekedése nem feltétlenül tesz szükségessé új beruházásokat,
hiszen a szélerőművekhez kapcsolódóan a legnagyobb tartalékot akkor kell tartani, amikor azok termelése
nagy – ez az időszak viszont egybe fog esni azzal, amikor a többi erőmű üzemel alacsony terheléssel.
Természetesen a kiválasztott három tanulmány mellett számos további munka eredményeit lehetne
példaként hozni, azonban már egy ilyen viszonylag szűk merítésből is látszik, hogy a szélerőművek
integrációja által okozott problémákat igen hasonlóan identifikálják a témával foglalkozó kutatócsoportok.
Mindezek mellett a részletesen is bemutatott két téma is jól mutatja, hogy kutatásaimnak mind előzménye,
mind aktualitása is van.

1.4 A szélenergia szerepe Magyarország energiaellátásában
1.4.1

A szélenergia-hasznosítás története Magyarországon

Magyarországon a modern értelemben vett szélenergia-hasznosítás az 1900-as évek első felében indult meg,
majd a század második felében vett nagyobb lendületet. A korai időkről viszonylag kevés leírás érhető el,
ezért is tekinthető hiánypótló jellegűnek Ledács Kiss Aladár 1963-as könyve ([8]), mely jó összefoglalást ad
ezekről a törekvésekről.
„Már a két világháború közt felmerült az a gondolat, hogy az ország energiahelyzetén a szélenergia
hasznosításával kellene segíteni. Az akkori kormányzat e kérdés tanulmányozásával a József Műegyetem
Mezőgazdasági és Géptani Tanszékét bízta meg, amely Orosházán, Balatonföldváron és a Kékestetőn
végeztetett szélméréseket. Bár e mérések mai tudomásunk szerint kedvező eredményeket adtak, a tanszék
véleménye mégis kedvezőtlen volt, kimondván, hogy Magyarországon nincs hasznosításra érdemes
szélerő.
A második világháború után a rohamos ipari fejlődés elősegítése végett újra számot kellett vetni az ország
energiahelyzetével; akkor az érdeklődés ismét a természeti energiák, köztük a szélenergia hasznosítása felé
fordult. Ekkor került sor a Martonvásár-Erdőháti szélmotor kísérletekre, amelyekből azt a véleményt
szűrték le, hogy érdemes a kérdéssel foglalkozni, de ehhez fejlettebb eszközök kellenének. Ennek ellenére a
kezdeményezés ismét megrekedt. […]
… előadást tartottam az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületben, amelynek vitája folyamán Dóry
Béla mérnök egy szélenergia munkabizottság felállítását javasolta. A bizottság a szélenergia
hasznosításának néhány lelkes hívéből meg is alakult, s tevékenységének egyik eredménye az volt, hogy az
Országos Meteorológiai Intézet újabb mérőhelyeit már az energiamérés szempontjából is megfelelően
telepítette. Néhány újabb mérés alapján sikerült is bebizonyítanunk, hogy igenis van nálunk elegendő
mennyiségű hasznosítható szélenergia.
Tisztáztuk ezenkívül azt is, hogy milyen rendszerű és nagyságú szélkerekeket volna előnyös építeni. Az
illetékes szervek megbízása alapján kidolgoztam egy 200 kW-os szélerőmű tervtanulmányát, amely a
szóban levő szélerőmű szerkezeti megoldását, méreteit, költségeit és teljesítményadatait tartalmazza.”
A [8] említést tesz arról is, hogy az 1961-es római energiakonferencián magyar részről hangzott el először
javaslat sokpólusú generátorral működő szélerőműre, melyet magyar szélerőműnek neveztek el. Ennek az
erőműtípusnak a vázlata szintén megtalálható az idézett forrásban.
Egy másik említésre érdemes fejezete a könyvnek az, amelyben a szerző a szélerőművek országos és
nemzetközi együttműködéséről, illetve az energiatárolásról ír. Utóbbi kapcsán a könyv a szél- és napenergiát
szélsőségesen egyenlőtlennek és szeszélyesnek írja le, melyekből nagyüzemi tárolásra alkalmas energiát kell
létrehozni – ez pedig a vízenergia. Az energiatárolás azonban már akkori léptékkel is jelentősen növelte a
szélenergia költségeit, így több ország szakértőinek javaslatára hivatkozva a szélerőművek földrajzi helyének
minél nagyobb diverzifikációját tanácsolja a szerző: „Egy elég nagy területre kiterjedő energiahálózat esetén
tehát egyáltalán nincs szükség energiatárolásra, mivel ezen a szélenergia átlaga állandó és így a rajta
elosztva telepített szélerőművek energiatermelésének összege is minden időben ugyanaz”. Végső
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alternatívaként megfogalmazódik, hogy a szélenergiát nem csak villamos energia formájában tudjuk
hasznosítani; vízszivattyúzásra, kompresszormunkára vagy a víz elektrolízisére egyaránt használható.
Az 1970-es és ’80-as években két tanulmány készült, szintén Ledács Kiss Aladár vezetésével, melyek a
szélenergia magyarországi hasznosítási lehetőségeit vizsgálták ([9-10]). A munkának részét képezte az ország
különböző részein hasznosítható szélenergetikai potenciál felmérése is. Ehhez az Országos Meteorológiai
Szolgálat 11 mérőhelyének adatait használták fel; Pápa-Kisacsád, Szombathely-Reptér, Keszthely, Siófok,
Iregszemcse, Pécs-Reptér, Debrecen-Reptér, Szeged-Reptér, Békéscsaba-Reptér, Szarvas és Budapest 1972 és
1973 évi adatai kerültek feldolgozásra. A 184 000 széladat feldolgozása az akkori eszközökkel igen komoly
munkát jelentett. Az eredményként kapott éves szinten hasznosítható fajlagos szélteljesítmények nagy
szórást mutattak: a legkisebb értéket 1972-ben Békéscsabán mérték 192 kWh/m2/év nagysággal, míg a
legnagyobb érték Siófok 1973. évi adatainál adódott 1 070 kWh/m2/év nagysággal. A tanulmány a szélenergia
nagybani hasznosítására két területet jelöl meg: a Kisalföldet és a Nagyalföldet. A Kisalföldet azonban
kettéosztja kb. 2/3-1/3 arányban a tengerszint feletti 200 m-nél mélyebb és ennél magasabb területekre,
melyek közül utóbbiak kisebb potenciállal bírnak. Éves termelés tekintetében a Kisalföld potenciálját
53 450 000 GWh-ra, a Nagyalföld potenciálját pedig 94 230 000 GWh-ra becsüli, melyek összege
Magyarország akkori energiaszükségletének ötszörösét tette ki.
A tanulmányok vizsgálták a szélenergia tárolásának lehetséges módjait is, melyek közül a legolcsóbb és
leggazdaságosabb megoldásnak a pneumatikus energiatárolást tartották. Ennek lényege, hogy „… a
tárolandó kinetikai energiát, tehát a szélenergiát légkompresszor hajtására használva, azzal sűrített
levegőt állítunk elő, amely művelet a hajtásra felhasznált kinetikai energiát két potenciális energiára
bontja: kompresszió-hőre és légnyomásra. Mindkettő külön-külön gazdaságosan és bármily mennyiségben
hosszú időre tárolható és ezzel az energia nagybani tárolása gyakorlati megoldást nyer.”.
Az 1980-as években a mezőgazdaság területén indult meg érdemben a szélenergia újbóli kihasználása. A
MÉM Kutatási Fejlesztési tanács bízta meg a MÉM Műszaki Intézetét, hogy vízhúzó szélmotorokat és
szélgenerátorokat tervezzenek, valamint üzemi vizsgálatokat végezzenek gazdaságosságuk összehasonlítása
céljából. A vízhúzó gépet a Kiskunhalasi állami Gazdaság területén is kipróbálták, ahol 300 szarvasmarhát
látott el ivóvízzel.
Minden pozitívum ellenére az áttörésre a 2000-es évekig kellett várni. Az első magyarországi szélerőművet
2000-ben állították fel Inotán – a hőerőmű közvetlen szomszédságában –, mely egy 250 kW névleges
teljesítményű Nordex N-250 típusú turbina volt. A típus már ekkor sem képviselt csúcstechnológiát, ráadásul
a torony rossz elhelyezése, és az ennek eredményeként adódó igen alacsony villamosenergia-termelés miatt
(éves kihasználtsága rendre 10% alatt maradt, [11]) szinte kizárólag demonstrációs célokat szolgált. Az első
sikeres vállalkozásnak a Kulcs mellett 2001-ben telepített 600 kW-os Enercon E-40 turbina tekinthető; a
magyarországi szélerőmű telepítés fellendülése nagymértékben köszönhető a kulcsi erőmű üzemeltetési
tapasztalatainak. A következő 3 év során 1-1 újabb szélerőmű üzembe helyezése történt meg, majd 2005-től
kezdve a más országokban is tapasztalható növekedési ütemmel gyarapodott az ország szélerőművi
kapacitása – 2011-re elérve a 330 MW-os korlátot.
A Magyarországon üzemelő szélerőművek listáját az F1 függelék tartalmazza.

1.4.2

A magyarországi szabályozási rendszer

A szélenergia hasznosításához kapcsolódó szabályozási rendszer létrejötte az elmúlt évtizedben
párhuzamosan zajlott a szélerőművek folyamatos terjedésével. Az egyre nagyobb kapacitással rendelkező
szélerőművek új rendelkezéseket tettek szükségessé, az összegyűjtött üzemeltetési tapasztalatok pedig sok
esetben elősegítették a szabályozást. Dolgozatom jelen fejezetében egy rövid áttekintést kívánok adni azokról
a törvényekről és rendeletekről, melyek kutatásaimhoz kapcsolhatók.
A 2001. évi CX. törvény ([12]), a köznyelvben Villamos Energia Törvényként elterjedt jogszabály, valamint a
180/2002. Korm. rendelet ([13]) voltak az elsők, melyek tisztázták a megújuló energiaforrások helyzetét. A
19. § szerint „A környezetvédelmi követelmények érvényesítése, valamint a felhasznált energiaforrások
bővítése érdekében elő kell segíteni a megújuló energiaforrás és a hulladék, mint energiaforrás
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felhasználását.”. A támogatás szabályainak kialakításához a jogalkotó hat alapelvet is megfogalmazott; ezek
közt megtaláljuk az energiapolitikai elvekkel összhangban lévő, hatékony és átlátható támogatási rendszert, a
megújulók versenyhátrányának csökkentését, a technológiai sajátosságok figyelembevételét, a fogyasztók
megfelelő tájékoztatását, az egyes energiaforrásoknak az ország természeti adottságaival összefüggő hatékony
felhasználását valamint azt az elvet, miszerint a támogatási rendszer működési költségei a fogyasztókat
egységesen terheljék. A 20. § (2) már 2001-ben megfogalmazza egy leendő zöld bizonyítvány rendszer
lehetőségét, annak bevezetési időpontjával kapcsolatban pedig a 125. § (1) és (2) így fogalmaz: „(1) A 20. § (2)
bekezdésében meghatározott zöld bizonyítvány rendszer bevezetésének időpontját a Kormány állapítja
meg. A bevezetés időpontjának megállapításakor figyelembe kell venni, hogy a megújuló és a hulladékból
nyert energiát felhasználó erőművek összteljesítménye és az általuk kibocsátott zöld bizonyítványok
megfelelő kínálatot biztosítsanak a villamosenergia-vásárlók részére. A bevezetés időpontjának
megállapításakor figyelembe kell venni a zöld bizonyítvány rendszer nemzetközi tapasztalatait és
sikerességét. (2) A Kormány (1) bekezdésben meghatározott döntéséig a villamosenergia-ellátás
biztonságát, valamint a fogyasztók fokozatos terhelését figyelembe véve az árak normatív támogatásán
keresztül – a rendszerirányítás díjába épített elemmel – elő kell segíteni a megújuló és a hulladékból nyert
energiát felhasználó erőművek létesítését.”. Szintén a 20. § írja elő a megújuló energiaforrás felhasználásával
termelt villamos energia kötelező átvételét, mely a létre nem jövő zöld bizonyítvány rendszert helyettesítő
KÁP majd KÁT rendszerrel együtt jelentősen torzult támogatási arányokat okozott a magyar villamosenergiaszektoron belül.
2006-ra datálható annak a MEH dokumentumnak a megszületése ([14]), mely – sok vitát kiváltva –
korlátozta a beépíthető szélerőművek összteljesítményét. A tanulmány a hatályos Üzemi Szabályzat, a
benyújtott engedélykérelmekből számítható átlagos kihasználási óraszám, valamint a németországi
tapasztalatokra alapozott 24 órás előrejelzési pontosság alapján – a MAVIR-ral egyeztetve – 330 MW-ban
korlátozta az akkori rendszer-összetétel mellett a beépíthető szélerőművek mennyiségét. Habár
Magyarország ekkor alig több mint 17 MW névleges szélerőművi kapacitással rendelkezett, a 330 MW-os
beépítettség elérésére 2011-ig kellett várni.
A következő jogszabályi változásokra egészen 2007-ig kellett várni, ekkor született meg a 2007. évi LXXXVI.
törvény ([15]), és a végrehajtását rögzítő 273/2007. Korm. rendelet ([16]). Ebben a törvényben már
részletesen is szabályozásra kerül a kötelező átvételi rendszer (9. §). A 10. § (1) szerint a rendszer részletes
szabályainak kialakítása során a Kormány figyelembe veszi a hosszú távú kiszámíthatóságot, az
energiapolitikai elvekkel való összhangot, a versenyhátrány csökkentését, a technológiai sajátosságokat; a
szempontok láthatóan nagyon hasonlóak a 2001. évi CX törvényben megfogalmazottakhoz. Szintén rögzítésre
került, hogy adott projekt villamosenergia-termelésének kötelező átvétele meghatározott időtartamra kell,
hogy vonatkozzon. A 11-13. § a kötelező átvétel módját, illetve az egyes piaci szereplők feladatait részletezi.
Nagy előrelépést jelentett a törvény az engedélyezés terén is, hiszen ekkor került definiálásra a kiserőművi
összevont engedély (80. §), melynek célja a kiserőművek (és ezen belül is főleg a megújuló energiaforrásokra
építettek) terjedésének elősegítése volt. A 171. § rögzítette a kötelező átvétel hatálya alá eső villamos energia
legmagasabb induló átvételi árát, mely k∙24,71 Ft/kWh volt, a „k” tényező pedig a Központi Statisztikai
Hivatal által aktuálisan utoljára közzétett, az előző év azonos időszakához viszonyított éves fogyasztói árindex
és a tárgyévet megelőző évi árindex szorzataként került meghatározásra.
Szintén 2007-ben került megalkotásra a 389/2007. Korm. rendelet ([17]), mely kizárólag a kötelező átvétel
rendszerére fókuszált. A szélerőművek szempontjából nagyon fontos lépés volt ez a jogszabály, hiszen ekkor
került bevezetésre a menetrendadás, illetve a szabályozási pótdíj. „7. § (4) Az engedélyes Értékesítő köteles a
Befogadó részére a külön jogszabályban és a mérlegköri szerződésében foglaltak szerint havonta
menetrendet adni. A menetrendtől való ±5%-nál nagyobb mértékű, szélerőmű esetében ±30%-nál nagyobb
mértékű eltérés esetén az Értékesítő – a (6) bekezdés szerinti eltéréssel – köteles a Befogadó számára
szabályozási pótdíjat fizetni. A szabályozási pótdíj mértéke 5 Ft a menetrendtől való eltérés minden kWhjára. Amennyiben az Értékesítő a havi menetrendet nem, nem megfelelően vagy késedelmesen adja meg, a
Befogadó részére benyújtott számlája szerinti villamos energia minden kWh-ja után 7 Ft szabályozási
pótdíjat köteles fizetni.”
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A rendelet országos szintű tiltakozást váltott ki a szélerőművek tulajdonosaitól és üzemeltetőitől. Az erőteljes
visszhang hatására a 287/2008. Korm. rendelet ([18]) a következőek szerint módosította a 389/2007. Korm.
rendelet vonatkozó pontját.
„6. § (7) Ha szélerőmű, naperőmű vagy 5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű vízerőmű esetében a
menetrendadásra kötelezett Értékesítő által az adott napon ténylegesen értékesített villamos energia
mennyisége ±50%-nál nagyobb mértékben tér el az utolsó érvényes menetrend alapján az adott napra
összesített villamosenergia-mennyiségtől, akkor az Értékesítő az 50%-os korlát feletti eltérés minden kWhjára 5 Ft szabályozási pótdíjat köteles fizetni az adott hónapra a Befogadónak.”
A két rendelet hatásairól, a szélerőmű üzemeltetők bevételének csökkenéséről számos publikáció jelent meg
az évek során, magam is több alkalommal vizsgáltam a szabályozási pótdíj hatását [S5-S7, S11, S13].
Elmondható, hogy a kötelező átvételi rendszer, illetve a hozzá kapcsolódó szabályozások az évek során
számos alkalommal voltak elégedetlenség forrásai, így minden pozitívum ellenére megértek az átalakításra. A
jövőt a METÁR (megújuló- és alternatív energiaforrásokból előállított hő- és villamos energia kötelező
átvételi rendszer) jelenthetné, azonban ennek kapcsán az egyetlen hivatalos dokumentum egy, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium által még 2011 szeptemberében nyilvánosságra hozott szabályozási koncepció ([19]).
Ez a dokumentum meglehetősen kis terjedelemben (V.4. pont) foglalkozik a szélenergiával; az általános
érvényű megállapítások mellett a javasolt bónuszokról olvashatunk. Ezek egyike az ún. „kiegyenlítési bónusz”
lenne, mely a szélerőművek mérlegkörön belüli kiszabályozása által keletkező pluszköltségeket lenne hivatott
kompenzálni. Ez a koncepció nagy hasonlóságot mutat kutatásaim vonatkozó részeivel.
Összefoglalásként elmondható, hogy az elmúlt 11 év során egy stabilnak és kiszámíthatónak mondható
szabályozási rendszer alakult ki, mely a szélerőművek üzemeltetését is jelentősen befolyásolta. Ez a rendszer
a METÁR bevezetésével várhatóan alapjaiban fog változni, azonban amennyiben ez a változás a
kiszámíthatóság irányába tett lépés lesz, az újra lendületet adhat a szélenergia-hasznosításnak is.

1.4.3

A szélenergia-hasznosítás jövője Magyarországon

Amennyiben Magyarország jelenlegi energiapolitikáját – és azon belül is a szélenergia szerepét és jövőjét –
szeretnénk áttekinteni, három jelentős tanulmány áll rendelkezésünkre. Kronológiailag első volt közülük a
magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelését célzó stratégia ([20]), ezt követte a
Magyar Tudományos Akadémia által jegyzett, a megújuló energiák hasznosításáról szóló tanulmány ([21]),
utolsóként pedig az ország megújuló energia hasznosítási nemzeti cselekvési terve ([22]) látott napvilágot. A
három dokumentumot összefogja, hogy azonos távlattal foglalkoznak, a 2020-as évig bezárólag tekintik át a
lehetőségeket. A következőkben e publikációk rövid áttekintésén keresztül szeretném bemutatni, hogy mik
azok a keretszámok – mind beépített kapacitás, mint megtermelt energia tekintetében – melyek célként
lettek kitűzve.
A [20] a 2008 és 2020 közötti évekre tartalmaz prognózisokat. Fontos megjegyezni, hogy már ez a tanulmány
is kiemeli a magyar villamosenergia-rendszer azon szabályozási problémáit, melyek a szélerőművek
integrációjának legfontosabb korlátját jelentik. Az indokokat a következők szerint jelöli meg.
„A szabályozható nagyerőművek (50 MW felett) értékesítése a 2003. évi piacnyitást követően jelentősen
csökkent, döntően az import villamos energia versenye miatt, valamint a zöld áram és a kapcsolt hő- és
villamosenergia-termelés kötelező átvétele miatt. A nagyerőművek fizikai képességei az alkalmazott
technológiák életkora miatt korlátozottak: a termelő kapacitások zömét adó, hagyományos alaperőművek
jórészt a 70-es, 80-as években épült hőerőművek, amelyek a teljesítmény-szabályozásban lassúak,
energetikai hatékonyságuk pedig alacsony. […] További kapacitások rendszerbe integrálhatóságának
feltétele, hogy a rendszerszabályozási problémák megoldhatók legyenek.”
A [20] ismerteti az egyes megújuló energiaforrásokban rejlő potenciálokat is. A tanulmány által hivatkozott
egyik felmérést a Magyar Tudományos Akadémia Megújuló Energia Albizottsága végezte 2005-2006
folyamán, eredményei pedig a hazai elméleti potenciálra vonatkoznak. A szélenergia tekintetében ez a
potenciál 532,8 PJ-ban került meghatározásra, melyből a tanulmány publikálásának idején mindössze
0,16 PJ volt hasznosítva. A reálisan hasznosítható potenciál természetesen jóval kisebb az elméleti
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potenciálnál: a stratégia elkészítésekor 6 PJ kiindulási értékkel számoltak. Két különböző szcenárió került
kiválasztásra, ezek a BAU (Business As Usual) és a Policy nevet kapták. A BAU forgatókönyv a tanulmány
elkészítésekor érvényes, vagy már ismert, bevezetés előtt álló energiapolitikai eszközök, ösztönzők hatását
vette alapul, míg a Policy szcenárió a megújuló energiaforrások részarányának intenzívebb növekedésével
számolt. Eltérően kezeli a két jövőkép a szabályozási problémákat is: a BAU korlátozó tényezőként kezeli a
villamosenergia-rendszer szabályozási problémáit, és feltételezi, hogy a megújuló kapacitások integrálásának
lehetősége nem halad meg egy közepesen optimista mértéket, míg a Policy a rendszerszabályozási problémák
megoldását feltételezi. A két szcenárió a szél teljes villamosenergia-termelésben vett részarányát tekintve
nem mutat nagy különbséget, a BAU esetén 15%, míg Policy esetén 18% a kitűzött cél, ezek rendre 1 122 és
1 700 GWh termelést jelentenek. A beépített kapacitások tekintetében 2020-ig (a 2006-ban már meglévő kb.
60 MW-hoz képest) a BAU 580, a Policy 920 MW beépülő teljesítménnyel számol. Amennyiben ezekből az
értékekből kiszámoljuk a kihasználási óraszámot, a BAU forgatókönyvnél 1 934, a Policy forgatókönyvnél
pedig 1 847 órát feltételez a tanulmány. A stratégia a szélenergia integrálásával kapcsolatos feladatok között a
rendszerszabályozás mellett a szélerőművek földrajzi elhelyezkedésének diverzifikálását, valamint új tárolási
lehetőségek feltárását említi.
A [21] a [20] alapján végzi a számításait, annak Policy forgatókönyvét véve alapul. Az egyéb szakmai
szempontok között részletesen foglalkozik a szélerőművek beruházási költségeivel, a kiváltható egyéb
termelőkkel, a megtakarítható CO2 kibocsátással. A hálózati csatlakozási kérdésekkel kapcsolatban egy másik
tanulmányra ([23]) hivatkozva rögzíti, hogy a 330 MW-ot meghaladó szélerőművi kapacitás létesítése esetén
a villamosenergia-rendszer fogadókészségét és rugalmasságát előzetesen meg kell teremteni.
A [22] a nevének megfelelően elsősorban cselekvési terv és csak másodsorban foglalkozik a megújuló
energiaforrások bővítésének számszerű értékeivel. A szélenergia kapcsán a következőket olvashatjuk a
dokumentumban. „… Magyarország összesített szélenergia-potenciálja több ezer MW teljesítmény. […]
Ugyanakkor egy nem szabályozható, időjárásfüggő technológia. Ezért a szélenergia terjedésének az
energiatárolás
gazdaságos
biztosításáig
a
villamosenergia-rendszer
szabályozhatósága,
befogadóképessége szab korlátot. Ezért a szélenergia vonatkozásában a 2020. évi nemzeti célkitűzés a
villamosenergia-rendszer szabályozhatósági korlátjához igazodik, ami a jelenlegi ismeretek alapján kb.
740 MW összteljesítményig képes a szélenergiát befogadni. […] Ha a villamosenergia-hálózat
rugalmassága megnövekszik (smart grid, vagy új, rugalmasan szabályozható erőműi egységek), illetve az
energiatárolásra vonatkozó fejlesztések (pl. hibrid szél-hidrogén rendszerek) gazdaságosan hasznosítható
eredménnyel járnak, akkor a szélenergia-termelés a fenti célkitűzést meghaladhatja.”
A 740 MW, jellemzően 2-3 MW-os teljesítményű egységekből összeálló szélerőművi kapacitás mellett [22]
alapján további 10 MW kapacitás épülne be háztartási méretű egységekből. A 2020-ra így adódó 750 MW-os
szélerőművi kapacitástól 1 545 GWh villamosenergia-termelést remél a terv, ami 2 060 órás éves
kihasználásnak felel meg.
Az ismertetett három tanulmány adatainak összefoglalását az 1-1. táblázat tartalmazza. Megfigyelhető, hogy
az igen eltérő mértékű tervezett szélerőművi kapacitás ellenére is jó egyezést mutatnak a tervezett
villamosenergia-termelés alapján számolható éves kihasználási óraszámok. Érdemes ezeket az adatokat
összevetni a korábban már hivatkozott MAVIR munkával ([11]), melyben a 2008-as, 2009-es és 2010-es évre
rendre 17,53, 19,72 és 21,88%-ban határozták meg a Magyarországon üzemelő szélerőművek átlagos
kihasználtságát, mely értékek 1 535, 1 727 és 1 916 órás kihasználást jelentenek. Ezek az értékek még a javuló
tendencia ellenére is elmaradnak a három szcenárió közül kettőnek a vonatkozó értékeitől.
1-1. táblázat: lehetőséges szélerőmű kapacitás fejlesztési jövéképek

BAU szcenárió
Policy szcenárió
Cselekvési Terv

Villamosenergiatermelés [GWh]
1 122
1 700
1 545

Szélerőművi
kapacitás [MW]
580
920
750

Éves kihasználási
óraszám [h]
1 934
1 847
2 060
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A fejezetben ismertetett három dokumentum közös pontjának tekinthetjük a szélerőművi kapacitások
ambiciózus bővítését, azonban mindhárom tanulmány kitér arra is, hogy ezeknek a céloknak a
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a magyar villamosenergia-rendszer szabályozhatóságának
jelentős javítása. Utóbbi kérdéssel foglalkozik az a három tanulmány, melyet dolgozatom következő
fejezetében mutatok be.

1.4.4

Magyarország szélerőművi kapacitásának bővítése

Magyarország szélerőművi kapacitásának bővítése, valamint ennek feltételei az elmúlt években számos
vizsgálat tárgyát képezték; elmondható, hogy gyakorlatilag a 2006-ban publikált 330 MW-os korlátozás
meghatározása óta folyamatos munka folyik ezen a téren. Az ebben az időszakban megszületett tanulmányok
elsősorban műszaki, másodsorban szabályozási oldalról közelítik meg a bővítés kérdését. Előbbi miatt
szorosan kapcsolódnak kutatásaimhoz, bizonyos tekintetben annak előzményének is tekinthetők, így
feltétlenül szükségesnek érzem összefoglaló ismertetésüket. Jelen fejezetben elsősorban a munkák általános
megállapításait szeretném bemutatni, a részletes kutatási eljárásokat a 3. és 4. fejezet vonatkozó részei
taglalják.
Időrendi szempontból az első vizsgálatot a MAVIR végezte 2008-ban ([24]), mellyel célja egy olyan
tanulmány elkészítése volt, mely „… a magyar villamosenergia-rendszer üzembiztonságát maximálisan
szem előtt tartva feltérképezi azokat a műszaki, gazdasági és jogszabályi feltételeket, amelyek
megvalósulása esetén a jelenlegi 330 MW-os szélerőművi kapacitás bővíthető… ”. A tanulmány a 2008-ban
tapasztalható helyzet elemzésével nyit: a rendszerszintű tartalékok, a piaci szereplők menetrendezési
szokásainak hatása, a KÁT mérlegkör hatása, valamint a MAVIR által alkalmazott rendszerterhelés becslés és
szélerőműves termelés-előrejelzés alkotja ezt a részt. A tanulmány második szakaszában 5 különböző bővítési
szcenárió vizsgálatát ismertetik a szerzők (450, 570, 740, 1 000 és 1 500 MW szélerőművi kapacitással
számolva), a le- és fel irányú tartalékigények szempontjából. A tapasztalatok alapján levont következtetéseket
tíz pontban foglalja össze a dokumentum, melyek közül a kutatásaim szempontjából a leginkább relevánsnak
a következők számítanak:
„1. A jelenlegi feltételrendszerben ne kerüljön több szélerőműves engedély kiadásra!
2. Szélerőművek, szélerőmű parkok hálózatra kiadott termelésének Rendszerirányító általi
korlátozhatósága, kikapcsolhatósága legyen alapvető kritériuma a kvótabővítési tendernek, a kiegyenlítő
szabályozás ellehetetlenülésének elkerülése érdekében, akár a szélerőművekre vonatkozó szabályozási
pótdíj eltörlése árán is. A korlátozásnak a megtérülési időre gyakorolt hatását figyelembe kell venni az
engedélyek kiadásánál.
3. Be kell vonni a rendszerszintű szolgáltatások piacán keresztül a szabályozásba a 389/2007 (XII.23.)
tarifarendelettel jelenleg ellenérdekeltté tett termelőket.
4. Be kell vonni a rendszerszintű szolgáltatások piacán keresztül a rendszerszintű szabályozásba –
szabályozható csoportokba szervezve – a kiserőműveket, erőmű parkokat, energiatároló rendszereket. […]
8. A kapacitásbővítési tenderre érkező ajánlatok elbírálásánál évezzenek előnyt azok a beruházások,
amelyek növelik a területi diverzifikációt, ezzel kevésbé igénybe véve a magyar VER szabályozási
képességét! (Vizsgálataink szerint így 5-10%-kal növelhető a befogadható kapacitás) […]
10. MEH a rendszerhasználati díjrendszer rendszerszintű szolgáltatások díjelemében ismerje el a MAVIR
megnövekedő többletköltségét az »Üzemi menetrend kényszerű kialakítása bejelentési napon újrateherelosztással, a kiegyenlítő szabályozás támogatásához« és »Üzemi menetrend kényszerű kialakítása
bejelentési napon kiegyensúlyozott módon történő rendszerirányítói menetrend-módosítással, a
kiegyenlítő szabályozás támogatásához« eszközök használatánál!”
A tanulmány szerint, amennyiben mind a 10 javaslat megvalósul 2010-ig, létrejöhet egy olyan
feltételrendszer, mely lehetővé teszi a 740 MW-os kapacitású szcenárió megvalósítását.
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Részben a [24] tapasztalataira alapozva készült el a MEH munkája 2009-ben ([25]), azonban a hazai
tapasztalatok mellett a portugál INESC Porto által végzett független vizsgálat eredményeit is hasznosítja a
tanulmány. Utóbbi a rendszerterhelés és a szélerőművek tényleges termelésének statisztikai elemzésével
vizsgálta a szükséges tartalékok mennyiségét. Végkövetkeztetését tekintve a portugál tanulmány is hasonló
javaslatokat tesz, mint a [24]. A hat pontban összefoglalt lista a tartalék mértékének növelését, a hálózat
megerősítését, szélelőrejelző-központ üzemeltetését, pontosabb terhelésbecslést, a szélerőművi termelés
megszakítható termelésként való integrálását és a szélerőművek feszültség- és meddőteljesítményszabályozásba való bevonását javasolja. Fontos azonban megemlíteni a portugál anyag egy gyenge pontját is
– ahogy ezt a [25] is tartalmazza –, miszerint kizárólag felszabályozási problémaként vizsgálták a műszaki
feladatot, jóllehet a magyar rendszerben többnyire leszabályozási nehézségek adódtak a korábbi években is. A
MEH tanulmány a következő javaslatokat fogalmazta meg: a Hivatal fontosnak tartotta a szélerőművek
rendszerirányító általi korlátozása technikai feltételrendszerének kiépítését, a KÁT mérlegkörben elszámoló
erőművek szabályozási képességeinek kihasználását, a KÁT mérlegkör működésének felülvizsgálatát, az
erőművek hálózatra csatlakoztatási feltételeinek újragondolását, valamint a fogyasztó oldali befolyásolás
lehetőségeinek alkalmazását. A tanulmány záró szakaszában a 2009. évben meghirdetendő tenderen
kiosztható szélerőművi kapacitás összes mennyiségét 410 MW-ban határozza meg, melyből 280 MW az
ÉDÁSZ és az ÉMÁSZ területére kerül meghirdetésre, míg a fennmaradó 130 MW-on a DÉMÁSZ, az ELMŰ és
a TITÁSZ együttesen osztozik.
Az előző két munkától némiképp eltérő területtel foglalkozik az a 2010-ben közzétett MAVIR tanulmány
([26]), mely a szekunder szabályozásba bevont erőművek és a szélerőművek gradiensét, illetve ezek egymásra
gyakorolt hatását vizsgálja, felhasználva Dr. Hunyár Mátyás és Dr. Veszprémi Károly korábbi előkészítő
tanulmányát is ([27]). A publikáció – hasonlóan a korábbi munkákhoz – külföldi tapasztalatokat
(Németország és Spanyolország) is ismertet, azonban elsősorban a hazai helyzetre fókuszál, és megállapítja,
hogy a tervezett 740 MW-os bővítés esetén előfordulhat olyan teljesítmény-változási sebesség, melyet a
szekunder szabályozásba bevont erőművek nem tudnának követni. A tanulmány is megfelelő megoldásként
tartja nyilván a mindkét szabályozási irányban gyors gradienssel rendelkező gázturbinák mellett a tározós
erőműveket.
Összefoglalásképpen elmondható, hogy mindhárom anyag hasonló tanulságokkal szolgált, és kereste azokat a
lehetőségeket, melyek mentén a szélerőművi kapacitás bővíthető lett volna. Az, hogy a folyamat megállt a
330 MW-os korlátnál, már elsősorban szabályozási, és kevésbé műszaki okokra vezethető vissza.
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2 Energiatárolás
2.1 Energiatárolási feladatok a villamosenergia-rendszerben
A váltakozó áramú villamosenergia-rendszerek üzemét alapvetően határozza meg az, hogy a villamos energia
váltakozó áram formájában nem tárolható. Ennek leginkább közismert következménye, hogy az erőművi
termelésnek folyamatosan követnie kell a fogyasztói igényeket, azonban a tárolhatóság hiánya hatással van
gyakorlatilag az üzemeltetés minden aspektusára. Ennek megfelelően, amikor a villamosenergia-rendszerben
üzemelő energiatárolók lehetséges feladatait szeretnénk számba venni, egymástól akár lényegesen eltérő
alkalmazásokkal is találkozhatunk, melyek számos esetben egymással szöges ellentétben álló
követelményeket támasztanak az energiatárolókkal szemben. A követelmények egy lehetséges, bár igen
egyszerű csoportosítása végezhető el az alapján, hogy a feladat elsősorban teljesítmény, vagy kapacitás
jellegű; az előbbieknél prioritást élvez a rendelkezésre álló teljesítmény nagysága, azonban nem feltétlenül
érdekes a kisütés időtartama, míg utóbbiaknál az üzem fenntarthatósága az elsődleges szempont.
Természetesen találkozhatunk olyan feladatokkal is, amikor mind a nagy teljesítmény, mind a nagy kapacitás
elengedhetetlen a megfelelő üzemhez – ezek a feladatok képezik a harmadik nagy csoportot.
A szakirodalmakat kutatva számos különböző energiatárolási feladat definíciójával találkozhatunk.
Általánosságban elmondható, hogy ezen feladatok jelentős részét a publikációk azonosan értelmezik, és csak
elvétve találkozhatunk egyedi elvárásokkal. A következőkben néhány átfogó tanulmány ismertetésén
keresztül mutatom be az energiatárolási feladatokat.
Az Egyesült Államokbeli EPRI (Electric Power Research Institute) számos anyagában foglalkozott az
energiatárolás különböző aspektusaival. Ezek közül az egyik legelső volt az, amelyben az elosztóhálózati
energiatárolás lehetőségeit elemezték [28]. A tanulmány két kategóriába sorolta az energiaellátási
feladatokat: rövid- és hosszú idejűekre. Előbbiek a perces tartományban alkalmazható technológiákat
igényelnek (lendkerék, kettősréteg kondenzátorok), utóbbiak pedig jellemzően órás hosszúságú üzemre képes
eszközöket hasznosítanak (akkumulátorok, sűrített levegős tározók). A tanulmány által megkülönböztetett
három felhasználási lehetőség közül a legfontosabb a csúcsterhelés csökkentése (peak shaving), melynek
lényege, hogy az energiatárolót a völgyidőszak során töltjük, majd csúcsidőszakban kisütjük. Ez egyrészt
csökkenti az erőművek felé mutatott csúcsterhelési igényt, másrészt – kellően nagy tarifakülönbség esetén –
közvetlen anyagi haszonnal is jár. Egy fogyasztói szempontból praktikus felhasználást jelent a szünetmentes
tápellátáshoz hasonlóan rendelkezésre álló energiatároló, mely a rövid idejű feszültség-kimaradások
áthidalását teszi lehetővé. A tanulmány által definiált harmadik alkalmazás már kifejezetten microgridek és
szigetüzemben működő hálózatok üzemével kapcsolatos, ekkor az energiatároló nagyban megkönnyítheti a
rendelkezésre álló energiaforrások (dízelgenerátorok, napelemek, stb.) terheléskövetését, mely az
üzemeltetési költségek csökkenésében is megnyilvánulhat.
Néhány hónappal később látott napvilágot egy lényegesen részletesebb tanulmány, melyben az átviteli- és
elosztóhálózati energiatárolók feladatait rendszerezték [29]. Ez a tanulmány már nem csak az egyes
alkalmazások részleteire tér ki, de költséghatékonysági elemzéseket is tartalmaz, valamint bemutatja az egyes
technológiák akkori fejlettségi szintjét, gyakorlati alkalmazását is. Négy nagy területet különböztet meg: a
hálózati stabilitással kapcsolatos feladatokat (GS – Grid Stabilization), a hálózat üzemeltetését támogató
feladatokat (GOS – Grid Operational Support), az elosztóhálózati villamosenergia-minőségi alkalmazásokat
(PQ – Distribution Power Quality), valamint a terhelés átütemezését (LS – Load Shifting).
Az első nagy csoporton belül három feladatkör került definiálásra. A szögstabilitáshoz (GAS – Angular
Stability) kapcsolódó alkalmazásra akkor van szükség, amikor valamilyen külső hatásra (pl. zárlat) a
rendszerben lévő generátorok szögsebessége megváltozik. Ilyenkor a generátorok egymástól szinte független
lengést produkálnak, mely lengéseket feltétlenül csillapítanunk kell a stabil üzem és a szinkronitás
fenntartásához. A feszültségstabilitás (GVS – Voltage Stability) fenntartása, és a feszültség-összeomlás
elkerülésére elsősorban meddőteljesítmény biztosítását teszi szükségessé. A feszültség-összeomlások
keletkezése leggyakrabban valamilyen párhuzamos átviteli út átviteli kapacitásának csökkenéséhez, például
egy vezeték kikapcsolódásához köthető, ebben az esetben pedig a meddőteljesítmény változtatása bizonyos
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esetekben megmentheti a stabil üzemet. A harmadik hálózati stabilitással kapcsolatos feladat a
frekvenciaváltozások csökkentése (GFS – Frequency Excursion Suppression), mely alatt a tanulmány
tulajdonképpen a hatásos teljesítmény egyensúlyának fenntartását érti, üzemzavari körülmények esetén. Az
energiatárolók alkalmazásának létjogosultságát ebben az esetben gyors reakcióképességük indokolja.
A hálózati üzemet támogató alkalmazások viszonylag széles kört fednek le a tanulmányban. Ide sorolható
minden olyan kiegészítő szolgáltatás, mely a hálózat normál üzemvitelének fenntartásához szükséges lehet:
primer, szekunder és tercier szabályozási tartalékok, meddőkompenzálás, valamint a black-start tartalékok. A
tanulmány ezek közül két olyan feladatkört tárgyal, melyek energiatároló bevonását tehetik szükségessé. A
szabályozási feladatok (RC – Regulation Control) ellátásához online, az automatikus gerjesztésszabályozásba bevont eszközökre van szükség, melyek a rendszerben fellépő perces jellegű változásokat
hivatottak kiegyenlíteni, óránként 2-20 töltés-kisütés ciklust teljesítve. A hagyományos forgó tartalékként
(SR – Conventional Spinning Reserve) definiált feladatkör ezzel gyakorlatilag megegyezik, azonban valamivel
hosszabb, akár 2 órát is elérő folyamatos üzemet jelent, ezt viszont éves szinten csak 5-20 alkalommal kell
biztosítani.
A villamosenergia-minőséggel kapcsolatos energiatárolási feladatokat két csoportra osztja a tanulmány,
kizárólag azok időtartama alapján, így megkülönböztet rövid- és hosszú idejű alkalmazásokat (SPQ – Short
Duration PQ és LPQ – Long Duration PQ). Habár a villamosenergia-rendszer megbízhatósága kiemelkedően
magas, a fogyasztói berendezések érzékenysége, valamint az ellátásbiztonság magas szintjének fenntartása
miatt az egyik legfontosabb területet jelentik a villamosenergia-minőséggel kapcsolatos feladatok. A
feszültségletörések, feszültség-kimaradások áthidalása könnyen tervezhető alkalmazásnak számít, így nem
véletlen, hogy ezen a területen már jelenleg is nagyon sok megvalósult beruházással találkozhatunk.
A [29] tanulmány által említett negyedik nagy terület, a terhelés átütemezés is időtartam szerint került
felosztásra: 3, illetve 10 órás üzemet megkülönböztetve (LS3 és LS10). A terhelés átütemezés szintén olyan
alkalmazás, melyben nagy számban várható az energiatárolók elterjedése. A tanulmány által vázolt jövőkép
szerint elsősorban az elosztóhálózatot érintené ez az alkalmazás. Amennyiben a csúcsidőszakban az
összfogyasztás egy részét helyben tudjuk biztosítani, csökkenthető a hálózati elemek terhelése. Ez egyrészt
bizonyos feltételek mellett csökkentheti a hálózati veszteség nagyságát is, másrészt lehetővé teszi a
korszerűsítések, átépítések elhalasztását. A tanulmányban szereplő 3 órás üzem egy rövidebb idejű,
napközbeni átütemezést tesz lehetővé, mely viszonylag alacsony ciklikus terheléssel jár, és egy évben
60 napon lenne rá szükség. A 10 órás üzem már tulajdonképpen egész napos töltés-kisütés ciklusokat
feltételez, ráadásul az év 250 napján kerülne alkalmazásra. Látható, hogy bár a feladat megnevezése hasonló,
ebben az esetben a két alkalmazás egymástól gyökeresen eltérő technológiát igényel.
A 2000-es évek elején már számottevő fejlődés mutatkozott a megújuló energiaforrások térnyerésében is. Ez
jelentette a motivációt az EPRI számára, hogy kiadja a [29] kiegészítését ([30]), melyben kizárólag ezekre a
feladatokra koncentrál. Ebben a tanulmányban az energiatárolók újabb öt alkalmazási lehetőségét tárgyalják.
Az első ezek közül az elégtelen átviteli kapacitások kiegészítését szolgáló feladatkör (TC – Transmission
Curtailment). Európában és az Egyesült Államokban egyaránt jelentkezett már az a probléma, hogy a
legnagyobb szélfarmok ritkán lakott térségekben, a nagy fogyasztási helyektől viszonylag távol kerültek
telepítésre. Mivel ezeken a területeken az átviteli hálózat jellemzően gyenge, vagy szélsőséges esetben ki sincs
építve, a jelentős termelési többlet elszállítása nehézségeket okozhat. Az alkalmazás keretében azokban az
időszakokban, amikor az átviteli kapacitás elégtelennek mutatkozik, a többletet helyben tárolják, majd
időben később táplálják a hálózatba. Ahhoz, hogy a legjobb üzemet valósítsuk meg, az energiatárolónak
folyamatosan alacsony töltöttségi szinten kell lennie.
A második feladatkör nagyban hasonlít a terhelés átütemezés során leírtakhoz, azonban itt a termelés
átütemezésére (TS – Time Shifting) kerül sor. Az alacsony fogyasztási időszakokban keletkező többlet
tárolásával biztosítható a csúcsidőszakok energiaellátásának egy része. Az alkalmazásnak nagy előnye, hogy
egyben a megújuló energiaforrások termelésének sztochasztikussága által okozott problémákat is
kiküszöböli. A tanulmány által megjelölt harmadik pont szorosan kapcsolódik dolgozatomhoz, hiszen a
menetrendtől való eltérés szabályozása (FH – Forecast Hedging) képezi a 4 fejezet témáját. Az energiatárolók
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alkalmazása ezen a területen elsősorban akkor térül meg, ha az eltérés valamilyen pótdíjazással jár együtt. A
negyedik tárolási feladat (GFX – Grid Frequency Support) gyakorlatilag megegyezik a [29] által definiált
frekvenciaváltozás csökkentése feladattal, csak ez esetben megújuló energiaforrásokhoz társul ez a lehetőség.
További előnyt jelenthet, hogy egy ilyen alkalmazásban üzemelő energiatároló akár a többlet energiával is
tölthető, így a hálózatról nem vételez energiát. A tanulmány által tárgyalt ötödik alkalmazási lehetőség a
megújuló energiaforrás által termelt energia változékonyságát hivatott csökkenteni (FS – Fluctuation
Suppression) úgy, hogy az energiatárolót viszonylag sűrű ciklusokban változó töltés-kisütés periódusokkal
működteti.
A két EPRI tanulmány ([29] és [30]) egyaránt foglalkozik azzal a kérdéssel is, hogy melyik energiatárolási
technológia milyen feladatkörben lenne alkalmazható. Több helyen is rávilágítanak – különösen igaz ez a
megújulókkal kapcsolatos alkalmazásokra –, hogy költséghatékonysági szempontból a kombinált
alkalmazások jelenthetik az igazán jó megoldást. Ilyen kombináció lehet például egy más célra optimalizált
tároló használata a frekvenciaváltozás csökkentésére és rendszerszintű szabályozási tartalékok tartására
(GFX és RC feladatkörök). Kutatásaim során több alkalommal is hasonló eredményre jutottam, miszerint a
kizárólag egy célfeladattal üzemeltetett energiatároló beruházási költségei nem, vagy csak nagyon hosszú
időtávon térülhetnek meg.
A negyedik bemutatni kívánt tanulmány szintén az Egyesült Államokban készült, az Electricity Advisory
Committee készítette a kormány megrendelésére [31]. A publikációban többek között vizsgálják az
energiatárolók lehetséges hatásait, az optimálisan rendszerbe állítandó tárolókapacitás nagyságát és annak
kérdését is, hogy központi, nagy névleges teljesítményű, vagy elosztott egységekkel használhatók-e jobban ki
a technológiában rejlő lehetőségek. A tanulmányról egy jó összefoglalás is készült az IEEE Power & Energy
magazinban [32].
A [31] három nagy területre osztja az energiatárolók alkalmazását: energiatermeléssel kapcsolatos, átviteli és
elosztói feladatokkal kapcsolatos, valamint végfelhasználói feladatokra, a következőkben ezeket tekintem át
röviden. Az energiatermeléssel kapcsolatos feladatok közé nyolc energiatárolási alkalmazás került. A
teljesítmény-frekvencia szabályozással nem rendelkező megújuló energiaforrások esetén gyorsan reagáló,
másodperces-perces tartományban üzemelő energiatárolóra van szükség (governor response), mely segít a
rendszer stabilitásának megtartásában. A szabályozás céljára használt egységeknek (regulation) szintén
viszonylag gyorsan kell beavatkozniuk, viszont a tanulmány szerint 15-30 percig kell folyamatosan
üzemelniük, hogy érdemben kiválthatóak legyenek velük a fosszilis üzemanyaggal működő szabályzó
erőművek. A kiegyenlítő energia szolgáltatással (balancing energy/real-time dispatch) is találkozhattunk már
az EPRI tanulmányokban. A [31] anyagban ezt a felhasználást elsősorban a piaci működéshez kötik, így az
energiatároló képes lehet csökkenteni a kiegyenlítő energia árát, mely a sztochasztikusan termelő egységek
miatt várhatóan nőni fog a jövőben. A szabályozási tartalék tartásának egy másik formája amikor a szekunder
szabályozás egységeit próbálja meg kisegíteni az energiatároló (reserve augmentation), akár kapacitás, akár
gradiens terén. Mindkét lehetőség szorosan kapcsolódik a dolgozatomban ismertetett kutatásokhoz. A
napközbeni termelés átütemezés (intra-day production shifting) szintén több alkalommal előkerült már, a
[31] ennél az alkalmazásnál a megújuló energiaforrás névleges teljesítményéhez mérve 30-50%-os
teljesítménnyel és órás nagyságrendű kapacitással számol az energiatároló tekintetében. Az utolsó három
feladat egymással tulajdonképpen egyenértékű; ezeknél a termelés szempontjából csúcsnak számító
időszakok többletét tárolná el az energiatároló, majd a terhelési csúcsidőszakokban táplálná be a hálózatra. A
tanulmány ebből a szempontból napközbeni, heti és évszakonkénti alkalmazást különböztet meg (diurnal
renewable levelizing, weekly production levelizing, seasonal production levelizing), rendre 6-12 órás, 48 órás
és több havi tárolási kapacitást feltételezve.
Hét alkalmazási lehetőség bemutatása tartozik az átviteli- és elosztóhálózathoz kapcsolódó energiatárolási
feladatok közé. Ebből négy (transmission capacity factor for renewable sources, transmission congestion
relief, transmission reliability limit relaxation, transmission capital deferral) valamilyen összefüggésben van
az átviteli kapacitások elégtelenségével, legyen ez akár tervezhető, akár nem tervezett (pl. üzemzavar miatt
kieső átviteli út). Az egyes alkalmazásokhoz igényelt teljesítményt a megújulók csúcstermelésének 20-30%ától a távvezeték átviteli kapacitásáig, míg az energiatárolók kapacitását a másodpercestől a 6-12 órás
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nagyságig kell tervezni. Amennyiben egy elosztóhálózaton a csúcsterhelés növekedését tapasztalhatjuk,
használhatjuk az energiatárolást ennek a csúcsnak a lokális ellátására (substation peak load/backup), ezzel
elhalasztva esetlegesen szükséges bővítéseket; ehhez 2-10 MW-os teljesítményt és néhány órás folyamatos
üzemet tart szükségesnek a tanulmány. Az energiatároló felhasználható a helyi feszültségszabályozásban
(voltage support), valamint a megbízhatósági paraméterek javításában (reliability enhancement) is.
A [31] tanulmány a végfelhasználói szempontok alapján kilenc feladatkört definiál, melyek energiatárolóval
elláthatóak. A megújuló energiaforrások felhasználásával termelt energia tárolása, és esetlegesen a
csúcsidőszakban való felhasználása (storing renewable DG production, time shifting of demand to avoid peak
prices) műszaki és gazdasági szempontból is fontos potenciállal bíró területek. Ebben az esetben akár néhány
órás tárolási kapacitással is jelentős eredményeket lehet elérni. Két, a másik területeken is említett
felhasználási lehetőséget jelent valós idejű árazással működő villamosenergia-piacon végrehajtott arbitrázs
művelet (price arbitraging in real-time pricing situation) és a megbízhatósági mutatók javítása (reliability
enhancement, utility reliability enhancement). (Arbitrázs lehetőségnek nevezzük azokat a valamilyen piaci
félreárazásból adódó lehetőségeket, amelyek a kockázatmentes hozamhoz képest azonnal és
kockázatmentesen nyújtanak magasabb hozamot.) Ez a két alkalmazás jellemzően félórás-órás tartományú
üzemet jelent az energiatárolónak. A tanulmány tárgyalja az elektromos járművek hálózati integrációját is
(plug-in hybrid electric vehicle integration), mely tulajdonképpen egy völgyfeltöltés jellegű alkalmazása az
energiatárolásnak, és minden bizonnyal nagy súlyt fog képviselni az elosztóhálózaton a jövőben. Két feladat
került definiálásra a fogyasztói viselkedés befolyásolása kapcsán (demand response/load management
integration, renewable demand response/load management), azonban ezek közül a megújulókra alapozott
alkalmazás lényegesen összetettebb feladatot takar. A végfelhasználói alkalmazási lehetőségek közé került be
a vasúti vontatással (illetve kifejezetten a gyorsítással) összefüggő energiatárolási feladat is, mely
klasszikusan egy stacioner alkalmazás lenne, vasútállomások területére beépített 10 MW-os
energiatárolókkal.
Csak ennek a négy tanulmánynak az áttekintése is jól mutatja, hogy a villamosenergia-rendszer számos olyan
kihívással bír, melyekre a kutatások jelenlegi állása szerint megoldásként szolgálhat az energiatárolás
alkalmazása. Ahogy azonban a fejezet elején is említettem, szem előtt kell tartanunk, hogy a különböző
tárolási feladatok gyakran egymásnak ellentmondó követelményeket támasztanak az energiatárolási
technológiákkal szemben.

2.2 Energiatárolási technológiák
Dolgozatom előző fejezetében bemutattam, hogy a villamosenergia-rendszerrel kapcsolatos energiatárolási
feladatok széles palettán mozognak, ennek megfelelően az egyes feladatok ellátására alkalmas eszközöknek is
követniük kell ezt a sokszínűséget. A 2-1. ábra áttekintést ad a napjainkban üzemelő energiatárolási
technológiákról mind névleges teljesítményüket (vízszintes tengely), mind kapacitásukat (függőleges tengely)
tekintve. Megfigyelhető, amit a 2.1. fejezetben is írtam: egymástól elkülöníthetőek azok az technológiák,
melyek elsősorban nagy teljesítményt igénylő feladatokhoz alkalmasak (lendkerék, elektromos kettősréteg
kondenzátorok, szupravezetős energiatárolás), azok, melyek inkább nagy kapacitást tudnak nyújtani
(szivattyús-tározós erőmű, sűrített levegős tározás), illetve azok, melyek mindkettőre alkalmasak
(akkumulátorok, folyékony elektrolitos akkumulátorok). Fontos azonban hangsúlyozni, ahogy a feladatok
terén sem feltétlenül választja el éles határvonal az egyes alkalmazásokat, úgy az energiatárolási technológiák
terén sem igaz, hogy minden esetben dedikált technológiákban kell gondolkodni. Praktikusabb megközelítés,
ha egyes feladatokra a technológiák egy csoportját, vagy akár több technológia együttműködését vizsgáljuk
meg. Ehhez persze elengedhetetlen, hogy legalább átfogó ismeretünk legyen ezekről a technológiákról, ezért
az F2 függelékben áttekintem azokat a típusokat, melyeket a leggyakrabban használják a villamosenergiarendszerrel kapcsolatos energiatárolási feladatokra. A feldolgozáshoz elsősorban a [33-39] irodalmakat
használtam fel.
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2-1. ábra: energiatárolási technológiák [35]
CAES – sűrített levegős tározós erőmű, EDLC – elektromos kettősréteg kondenzátor, FW – lendkerék,
L/A – savas ólom akkumulátor, Li-ion – lítium-ion akkumulátor, Na-S – nátrium-kén akkumulátor,
Ni-Cd – nikkel-kadmium akkumulátor, Ni-MH – nikkel-fémhidrid akkumulátor,
PSH – szivattyús-tározós erőmű, VR – vanádium-redox folyékony elektrolitos akkumulátor,
Zn-Br – cink-bróm folyékony elektrolitos akkumulátor
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3 A szélerőművek termelési gradiensének vizsgálata
3.1 Bevezetés, szakirodalmi áttekintés
A szélerőművek rendszerintegrációja következtében felmerülő nehézségekről az 1.3. fejezetben részletesen
írtam, így a következőkben elsősorban a gradiens események témakörére kívánok fókuszálni. A szélerőművek
termelésének nehéz előrejelezhetősége régóta ismert probléma, azonban a termelésben bekövetkező hirtelen,
nagymértékű változások csak az elmúlt néhány évben kerültek a kutatások középpontjába. Mindez azért is
különösen meglepő, mert a villamosenergia-rendszer üzemelése szempontjából jóval nagyobb kihívást
jelentenek a váratlanul bekövetkező, nagy amplitúdójú termelésváltozások, mint a viszonylag kis
amplitúdóval jellemezhető termelésingadozások. Az ilyen termelésváltozásokat az angolszász szakirodalom
„ramping event”-nek nevezi, én a következőkben a „gradiens esemény” elnevezést fogom használni.
A szélerőművi termelés gradiens eseményeinek számos különböző definíciója található meg a
szakirodalomban. A [40] ezek közül négyet említ. Az első ((3-1)) a [41] szakirodalomban került definiálásra. E
szerint gradiens eseményről beszélhetünk akkor, ha a szélerőmű termelése adott időpillanat után eltelő
meghatározott időn belül túllép egy bizonyos küszöbértéket. A definíció fő problémája, hogy csak a vizsgált
időtartomány két végpontján mérhető teljesítményt veszi figyelembe, így az esetleges közbenső események
nem kerülnek regisztrálásra. Ezt a problémát orvosolja a (3-2) szerinti definíció: ebben az esetben már a
vizsgált időtartományon belül mért legkisebb és legnagyobb teljesítmény különbségét hasonlítja a módszer
egy küszöbértékhez. Ez az eljárás már megtalálja a vizsgált tartományon belüli gradiens eseményeket,
azonban nem ad információt azok minőségi tulajdonságairól (például a gradiens nagyságáról, vagy annak
irányáról). A [42] ennek az ellentmondásnak a feloldására vezette be a teljesítményváltozás-gradiens (PRR –
Power Ramp Rate) paramétert, (3-3) szerint. A negyedik meghatározás a [43] alapján történik, és lényegesen
eltér az előző háromtól. Ennek során a szélerőmű termelési adatait ahhoz hasonlóan dolgozzák fel, mintha az
időfüggvényt egy aluláteresztő szűrővel szűrnénk, az így feldolgozott adatokból pedig a többihez hasonló
módon, küszöbérték-túllépések detektálásával állapítható meg a gradiens esemény.
(3-1)
(3-2)
(3-3)
(3-4)

A gradiens események bekövetkezése az esetek többségében a szélsebesség hirtelen megváltozásának
következménye (okozhat gradiens esemény hálózatkiesés, vagy a viharos szél miatt szükségessé váló
leszabályozás is), azonban a kérdés nem egyszerűsíthető le oly módon, hogy a növekvő szélsebesség a
termelés növekedését fogja okozni. Ennek magyarázatát a szélerőművek szélsebesség-termelés görbéjét
vizsgálva találhatjuk meg, melyek illusztrálásaként a 3-1. ábra a Magyarországon igen nagy számban
telepített Gamesa G-90-es típus megfelelő görbéjét mutatja be. Ezeknek a görbéknek két gyakran használt
pontja van: az a szélsebesség, amikor a termelés megindul (jellemzően 2-3 m/s), illetve amikor a szélerőmű
védelmében a termelés leáll (általában 25 m/s fölött) – utóbbi jelentheti a fő problémát. Amikor a közepes
szélsebesség erősödik, a termelés a szélsebesség-teljesítmény görbének megfelelően, bizonyos korlátok között
nő, addig az erős szél viharossá fokozódása következtében bekövetkező termeléscsökkenés gyakorlatilag
azonnali, és a szélerőmű névleges teljesítményének megfelelő nagyságú. (Meg kell azonban jegyezni, hogy
számos javaslat létezik ezen üzemeltetési gyakorlat megváltoztatására, fokozatos leterhelés bevezetésére.)
Egy ilyen – akár tömeges – kiesés komoly problémákat okozhat a villamosenergia-rendszer üzemeltetőjének,
ezért igen fontos a gradiens események megfelelő előrejelzése.
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3-1. ábra: a Gamesa G-90 típusú szélerőmű szélsebesség-teljesítmény diagramja

A szélerőművek termelésének gradiensével kapcsolatos események előrejelzése – hasonlóan a 4.1 fejezetben
később bemutatott, általános előrejelzésekhez – két jellemző módszeren alapul: statisztikai vagy időbeli
vizsgálatokon. A statisztikai jellegű módszerek valamilyen adatbányászati eljárás felhasználásával vizsgálják a
historikus termelési adatokat, keresve a gradiens események bekövetkezte előtti időszakokban esetlegesen
fellelhető szabályszerűségeket. Ezek azonosítása a későbbiekben egyszerű mintaillesztéssel segíthet az
előrejelzésben. A másik eljárás keretében a rendelkezésre álló szélsebesség- vagy termelés-előrejelzési
adatokat vizsgálják meg, gradiens eseményeket keresve. Mivel a két nagy csoporton belül is számtalan eljárás
ismert (a [44] jó összefoglalást ad ezekről), a következőkben csak néhány nagyobb, kifejezetten a gradiens
események előrejelzésére fókuszáló projekt eredményeit mutatom be, majd rátérek a módszerekben rejlő
hibalehetőségekre is.
A [45] egy 2007-ben indult, a kanadai Alberta tartományban végzett szélerőművi termelés-előrejelzési
projektet mutat be, melynek során már meglévő előrejelző rendszereket optimalizáltak a szélerőmű-park
elhelyezkedésének ismeretében. A tanulmány kiemelten foglalkozik a gradiens események előrejelzésével is,
ugyanis ezek száma a vizsgált helyszínen kiugróan magas. A munka során két numerikus időjárás-előrejelzést
használtak fel, melyek működése a gradiens események jelzésében jelentős eltérést mutatott, paramétereik
ugyanis számos ponton különböztek egymástól. A tapasztalatok azt mutatták, hogy míg egyes eseményeket
mindkét előrejelzési modell pontosan becsült, addig bizonyos körülmények esetén csak egy modell volt
pontos. Mivel a végső előrejelzést a két eljárás kombinációjaként adták meg, előfordult, hogy az eseményt
nem jelző modell kapott nagyobb súlyt, így hiába becsült jobban a másik, eredményeit a rendszer nem vette
figyelembe. A tanulmány külön is foglalkozik az egyes hibamutatókra optimalizálás problémájával; ellentétes
követelményeket támaszt például a rendszerrel szemben a gradiens események pontos előrejelzése, vagy az
előrejelzés hibájának csökkentése. Mindezek mellett a szerzők több helyen is megjegyzik, hogy a projekt
során egyszer sem került pontosan definiálásra a gradiens esemény fogalma, így annak detektálásához
elsősorban saját tapasztalataik szerinti módszereket használtak.
Az előző kutatáshoz igen hasonló eredményeket állapít meg a [46] is, ráadásul a vizsgált helyszín (Alberta) is
megegyezik. A tanulmányban több különböző szempont alapján vizsgálják a területen működő szélerőművi
előrejelzési rendszereket, mely szempontok között ezúttal is nagy hangsúlyt kap a gradiens események
vizsgálata. Utóbbi definíciója szerint 1 óra alatt kell bekövetkeznie a beépített kapacitáshoz viszonyított
legalább 20%-os termelésnövekedésnek, vagy 15%-os termeléscsökkenésnek; a kutatás során vizsgált
időszakban negyedévenként mindkét irányú eseményből kb. 20-20 került regisztrálásra. A [45]-höz
hasonlóan a szerzők itt is kiemelik, hogy az Albertában működő előrejelzési rendszer a teljes becslés
hibájának minimalizálására van optimalizálva, így gyengén teljesít a gradiens események esetén, főleg azok
időbeliségének helyes becslésében. Megemlítik azt is, hogy hiába produkálna a rendszer jobb eredményeket,
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ha a teljes portfólióra készítenek előrejelzést, ha a szélerőművek földrajzi eloszlása nem megfelelő ehhez. A
tanulmány részletesen tárgyalja a gradiens események hónapok szerinti eloszlását. Megállapításra kerül,
hogy a május és július közötti időszakot kevesebb nagy amplitúdójú le irányú, és több fel irányú gradiens
jellemzi, míg a legnagyobb termelésváltozások augusztus és január között voltak megfigyelhetők. Hozzáteszik
ugyanakkor, hogy mindössze egyetlen év adatait vizsgálták, mely nem feltétlenül teszi lehetővé hosszú távú
következtetések levonását. Zárásként az előrejelzési modell működési hatékonysága is demonstrálásra kerül.
(Helyes előrejelzésként értékelnek egy becslést, ha időbeli hibája nem nagyobb 3 óránál, valamint ha a
gradiens esemény amplitúdója eléri program által jelzett érték 40, illetve 20%-át.) A 40%-os küszöbérték
esetén a le irányú gradiensek 40-50%-át, a fel irányúaknak pedig 60-75%-át jelezte helyesen a modell. A
20%-os küszöbértékkel végzett vizsgálatok hasonló tendenciájú eredményeket adtak, azonban a találati
pontosság 20%-os növekedése mellett 10%-kal nagyobb eltérés mutatkozik a fel- illetve le irányú események
előrejelzésének helyességében.
A [47] a nemzetközi hírű Garad Hassan & Partners Ltd. kutatási eredményeit mutatja be, melyeket a
szélerőművi termelésben bekövetkező gradiens eseményekkel kapcsolatban végeztek. A cég a világ egyik
legjelentősebb szélerőművi előrejelzés készítője, számos saját fejlesztésű célszoftverrel. Kutatásaik során azt
vizsgálták, hogy a már meglévő programok milyen pontossággal képesek előre jelezni a gradiens
eseményeket. Vizsgálataik alapja, hogy egy ilyen eseményt két paramétere határoz meg: a gradiens nagysága,
illetve hossza. Saját eredményeik szerint ennek a két paraméternek a növekedésével közel exponenciálisan
csökken az előforduló események száma. Hogy a vizsgálat eredményei jól összehasonlíthatóak legyenek,
gradiens eseményként definiáltak minden, legfeljebb 4 óra alatt bekövetkező, a beépített kapacitás 50%-át
elérő, vagy azt meghaladó változást. Az előrejelző program tekintetében két paramétert hoztak létre, az
előrejelzés pontosságát és a gradiens események észlelését. Az előrejelzés pontosságát a helyes becsléseknek
az összes becsléshez viszonyított aránya adja meg, míg a gradiens események észlelésénél a nevezőben a
helyes előrejelzések és a nem jelzett események összege található meg. (Helyes előrejelzésről beszélünk, ha a
rendszer jelzett eseményt és az be is következett, helytelenről, amikor az nem következett be. A nem jelzett
események számát növeli minden olyan alkalom, amikor a becslés által nem jelzett gradiens túllépés történt.)
Az egyes események előrejelzését helyesnek vették, ha annak iránya helyes volt, és az időbeli eltérés nem volt
nagyobb 12 óránál. A módszert összesen 12, az Egyesült Királyságban üzemelő szélerőmű-park adatain
végezték el. A parkok beépített teljesítménye 3 és 90 MW között változott, a feldolgozott időtartam
15 hónapot fedett le. További 6, egyesült államokbeli parkot is bevontak a vizsgálatba, ezek teljesítménye
azonban lényegesen nagyobb volt, 37,5 és 240,8 MW közötti. A gradiens események előrejelzését 3, illetve
24 órás horizonton elkészítve megállapították, hogy a helyes előrejelzések aránya 67,2 illetve 59,1%, míg az
észlelt események aránya rendre 44,9 és 35% voltak. Amennyiben a teljes Egyesült Királyságbeli portfólióra
nézzük ugyanezen eredményeket, az előrejelzés helyessége csökken (32,8% és 37,5% a két horizontra), míg az
észlelt események aránya nő (50% és 42,9%). Az előrejelzések időbeli hibája normális eloszlást mutat, negatív
várható értékkel, mely az előrejelző rendszerek visszacsatolt működésének eredménye. A szerzők a cikk
összefoglalásában megállapítják, hogy a teljes portfólióra végzett becslések nagy pontossága ellenére az egyes
szélerőmű-parkokra optimalizált gradiens esemény előrejelzés nem használható portfólió jelleggel, annak
csökkenő hatékonysága miatt.
A [48] szerzői két szélerőművi termelés-előrejelzési módszert hasonlítanak össze a gradiens események
előrejelzésére, egyszerű exponenciális simítást és ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
modellt. Mindkét esetben 1 órás horizonton dolgozik a becslési eljárás, a megelőző 60 perc 10 perces
felbontással rögzített adatait felhasználva. A dél-koreai termelési adatok felhasználásával készült vizsgálatok
alapján a szerzők egyértelműen az exponenciális simítási eljárást tartják jobb becslőnek.
Ugyanazon szerzőpáros munkájaként látott napvilágot a [42], a [49] és az [50] cikk is, alig több mint egy év
leforgása alatt. Kutatásaik középpontjában a szélerőművi gradiens események adatbányászati módszerekkel
történő előrejelzése áll. Az első cikk öt különböző, 10, illetve 60 perces horizonton történő előrejelzési eljárás
működését mutatja be valós szélerőművi adatok felhasználásával. Az egyes módszerek eredményessége
között ugyan nem mutatkozott nagy eltérés, azonban a szerzők megemlítik, hogy az igen nagy mennyiségű,
folyamatosan frissítendő bemeneti adat még nagy számítási kapacitás esetén is lassúvá teszi a folyamatot.
Ezen felül, a horizont növelésével (40 perc fölött) a módszerek pontossága drasztikusan romlik. A [42] ehhez
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képest új információt érdemben nem tartalmaz, mindössze a bemeneti adatok számának csökkentéséről
számol be. A harmadik publikáció már hosszabb, 4 órás horizontú előrejelzést is tartalmaz, azonban a
vizsgálatok jellege nem tér el az előző kettőtől. Konklúzióként a szerzők megállapítják, hogy az általuk
javasolt modell elsősorban rövid, néhányszor 10 perces horizonton használható, és ekkor is inkább a
szélsebesség, mint a szélerőművi termelés becslésére.
A korábban már említett [41] cikkben a szerző demonstrálja, hogy viszonylag egyszerű statisztikai vizsgálatok
alapján is lehet becsléseket adni adott szélerőmű-parknál előforduló gradiens események bekövetkezésének
valószínűségére. Az általa felhasznált szélerőművi termelési adatok a Bonneville Power Administration
területén 2007-ben és 2008-ban rögzített értékekből álltak, 5 perces felbontással. Az adatok feldolgozását az
általam a 3.2.1. fejezetben leírt módszerekhez hasonlóan végezte el. A gradiens események keresésére mind a
(3-1), mind a (3-2) képlet szerinti definíciót használta, az egyszerre vizsgált periódus hosszát 15, 30 és
60 percben meghatározva. Az egyes eseményeket ezek után amplitúdójuk, irányuk és bekövetkezésük
napszaka alapján rendezte, valamint kiválasztotta a legnagyobb megfigyelt gradienseket is. A vizsgálat
eredményei azt mutatták, hogy az események bekövetkezésének időpontja gyakorlatilag független attól, hogy
milyen definíció szerint keresték őket, azonban a (3-2) szerinti módszer a vártnak megfelelően több eseményt
detektált.
A [43]-ban két, jellegében eltérő módszer használatát mutatják be. Ezek közül az egyik egy valószínűségi
előrejelzést szolgáltató modell, melyet egy már meglévő eljárás felhasználásával készítettek, további
informatív változók modellbe építésével. A módszer azonban a publikáció megjelenésekor még nem
produkálta a várt eredményeket. A második eljárás a teljes portfólióra történő előrejelzés előnyeit próbálja
meg kiaknázni, miközben elsősorban a gradiens esemény bekövetkezési időpontjának becslésére vállalkozik.
A cikkben megállapítják, hogy utóbbi, statisztikai alapú eljárás jobb becsléseket szolgáltat, mint a
napjainkban használt, elsősorban klimatológiai megfigyeléseken alapuló előrejelzések.
A gradiens események előrejelzésével kapcsolatban négy hibalehetőséggel kell kiemelten foglalkozni, ezek a
[43] és az [51] szerint a következők:






időzítési hibák: amennyiben a gradiens esemény nagysága kapcsán nem történt tévedés, azonban az
esemény nem a várt (előre jelzett) időpontban következett be, időzítési hibáról beszélünk;
amplitúdó hibák: amplitúdó hibája van az előrejelzésnek, ha a gradiens esemény a várt időpontban
következik be, annak nagysága azonban eltér a becsléstől;
gradiens nagyság hiba: ez a típusú hiba szorosan összefügg az amplitúdó hibával – akkor következik
be, ha a gradiens esemény kezdetét sikerül előre jelezni, a változás gyorsaságát azonban tévesen
becsli a rendszer;
helyszín hiba: helyszín hibáról beszélhetünk, ha az előrejelző-rendszer rosszul határozza meg a
gradiens esemény földrajzi elhelyezkedését.

Ezek az előrejelzési hibák számos esetben társíthatók valamilyen jól behatárolható időjárási eseményhez.
Ezzel a témával foglalkozik az [52]. A cikkben egy egyesült államokbeli példán keresztül kerül bemutatásra az
a módszer, melynek során a historikus gradiens események bekövetkezésének lehetséges meteorológiai okait
vizsgálják. A kutatás egyik fő nehézségét az adatok eltérő időbeli felbontása okozta; már a két szélerőmű-park
tekintetében is eltérő értékek voltak (5 illetve 15 perc), azonban ezek egyike sem egyezett meg a rendelkezésre
álló időjárási adatok felbontásával. Figyelembe kellett továbbá venni, hogy utóbbi adatok általában nem a
szélerőművek helyén álltak rendelkezésre, így a mérőállomásokon bekövetkezett események késletetését is be
kellett építeni a modellbe. Az egyes meteorológiai állomások egyenként 28 különböző adatot rögzítettek,
melyek számos esetben egymással is korreláltak, így további szűrésük volt szükséges. Így került kiválasztásra
a következő hét releváns változó: a napi fajlagos besugárzás, a szélsebesség átlaga, a szél iránya, a széllökések
nagysága, a környezeti hőmérséklet, a relatív páratartalom, valamint a csapadékmennyiség. A vizsgálatok
egyik fontos eredménye, hogy adott szélerőmű-parkhoz kiválaszthatók, és prioritási sorrendbe rendezhetők a
különböző meteorológiai állomásokról származó, a termeléssel tényleges korrelációt mutató változók. A cikk
másik lényeges megállapítása, hogy ezen adatok akár egy egyszerű döntési fa segítségével is felhasználhatók a
gradiens események előrejelzéséhez.
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Természetesen a szélerőművek gradiens eseményeinek előrejelzése mellett kiterjedt szakirodalom foglalkozik
a jelenség villamosenergia-rendszerre gyakorolt hatásaival is. A következő cikkek azt vizsgálják, hogy a
növekvő szélerőművi kapacitás hogyan befolyásolja a rendszerben tartandó szabályozási tartalékok
nagyságát, illetve hogy ez a fajta tartaléktartás miben különbözik a hagyományos, N-1 elvre épülő
módszerektől.
Az N-1 módszerhez képest kínál alternatívát az [51]. A cikkben a szerzők az 1 órás horizonton bekövetkező, a
szélerőmű-park névleges teljesítményének 10%-át elérő teljesítményváltozásokat veszik kiindulási alapnak a
gradiens események vizsgálatakor. Részletesen foglalkoznak az ilyen események detektálásának
szükségességével, továbbá a korábban általam is leírt módon tárgyalják az előrejelzésekben rejlő tipikus
hibalehetőségeket. A [47]-tel szemben az előrejelzési rendszer „hagyományos”, determinisztikus értékelése
helyett az előre jelzett és bekövetkezett esemény arányán alapuló értékelést ajánl. Ennek alapja, hogy a
determinisztikus rendszer nagymértékben bünteti az időbeli hibával jelzett gradiens eseményeket, holott
bizonyos toleranciasáv megadása esetén ezek az információk még hasznosak lehetnek a rendszerirányító
számára. A két módszer összehasonlítása a szerzők vizsgálatai alapján azt mutatja, hogy a közel
használhatatlan becslés egy 3 órás ablak engedélyezésével már gyakorlatilag hibamentes módszert
eredményez. Természetesen ez a különbség pénzügyi mutatókkal is kifejezhető: a szerzők célja az előzetesen
lekötött szabályozási tartalékok költségének minimalizálása, miközben a rendszerben rejlő bizonytalanság
nem nő a tolerálható mértéknél nagyobbra. Az összköltség tagjai a következők: a helyesen jelzett gradiens
esemény bekövetkezésekor felmerülő költségek, a be nem következő eseményhez kapcsolódó költségek
(fölösleges tartaléklekötés), valamint egy hányados, melynek számlálójában az előre nem jelzett események
költsége található, nevezőjében pedig az előre beszerzett tartalékok költségének és a nem kezelt gradiens
eseményekkel járó büntetések hányadosa áll. Ha például utóbbi érték 1%, akkor százszoros költséget jelent a
büntetés, mint amivel a tartalékok lekötése járt volna. A villamosenergia-rendszer hagyományos üzemeltetési
elvei alapján a rendszerben az időjárástól független nagyságú tartalékok kerülnek lekötésre. Ez a szemlélet
változik akkor, ha a szélerőművek gradiens eseményeit bizonyos valószínűséggel figyelembe vesszük a
tervezés során: lesznek ugyanis olyan esetek, amikor az esemény bekövetkezésének a valószínűsége elég nagy
ahhoz, hogy többlet tartalékot szerezzünk be. A szerzők konklúzióként megállapítják, hogy a módszer a
rendszer üzembiztonságának növelése mellett a költségek csökkenését is magával vonja, így az jól
alkalmazható.
Az [53] szintén egy szokatlan oldalról vizsgálja a szélerőművi gradiensek okozta problémákat, azokat ugyanis
a rendszerterheléssel együtt kezeli; a szerzők a szélerőművi termelést negatív terhelésként képezik le és a két
adat összegeként számítják a tényleges terhelést. Ebben a formában a szélerőművek termelésének
korlátozása egy lehetséges eszköz lehet akkor, ha a rendszerben nem áll rendelkezésre elegendő gradiens
képesség. Az elképzelést egy fiktív villamosenergia-rendszerben is kipróbálják, melyben egy viszonylag olcsón
termelő, de korlátozott gradiens képességű alaperőmű, valamint egy korlátlan gradiens képességű, de drágán
üzemelő menetrendtartó erőmű kap helyet. A szerzők megvizsgálták, hogy adott szélerőművi kapacitás esetén
hogyan változnak meg a – szélerőművi termeléssel csökkentett – rendszerterhelés gradiensei, ha a
szélerőművek korlátozhatók, illetve ha nem. A költséghaszon elemzést is tartalmazó vizsgálatok eredményei
alapján megállapítják, hogy a szélerőművek termelésének korlátozása az esetek többségében kedvezőbb, mint
egy menetrendtartó erőmű használata. További következtetésként levonják, hogy a szélerőművi kapacitás
növekedésével elegendő szabályozási gradiens kerülhet a rendszerbe, és ha van lehetőség ezen egységek
termelésének korlátozására is, a rendszer üzemeltetési költségei is szignifikánsan csökkenthetők.
Amennyiben a cikk elképzeléséhez hasonlóan megvizsgáljuk, hogy a magyar villamosenergia-rendszerben
hogyan változott adott időpillanatban a rendszerterhelés és a szélerőművi termelés, a 3-2. ábrán látható
eloszlást kapjuk. Megfigyelhető, hogy a koordináta-rendszer mind a négy negyedében gyakorlatilag azonos
valószínűséggel találunk pontot, azaz a két gradiens között tendenciózus összefüggés nem mutatható ki.
Számszerűsítve: az 1 567 800 pontot vizsgálva a két mennyiség 873 963 alkalommal (55,74%) változik
azonos, és csak 702 837 alkalommal (44,26%) ellentétes irányban.
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3-2. ábra: a magyarországi rendszerterhelés és a szélerőművek gradiense (2009-2011)

Az előző publikációkban említettekhez hasonló problémákat természetesen a rendszerirányítók is hamar
felismerték, ezért a legtöbb országban, ahol megindult a szélerőművek hálózatra csatlakozási paramétereinek
szabványosítása (egy lehetséges európai modell a [54]), kitértek a gradiens korlátokra is. Ezen szabványok
részletes ismertetésére nem kívánok kitérni, azt több szakirodalom ([55-56]) megteszi, egyedül a jellemző
gradiens korlátokat mutatom be. Két megközelítéssel találkozhatunk: az egyik esetben számszerű, MW/perc
vagy MW/15 perc alapon kifejezhető korlátokat szabnak meg, ilyen például Írország (maximum
30 MW/perc), míg a másik esetben a szélerőmű névleges teljesítményének százalékában adják meg ezt a
korlátot (például Németországban 10%/perc). A legtöbb helyen a korlátozás nagyságát a rendszerirányító
határozza meg, szélerőmű-parkonként külön-külön. A dán csatlakozási szabvány ([57]) ennél is aprólékosabb
leírást tartalmaz, ugyanis hét olyan különböző szélerőmű vezérlést is bemutat, melyet a legtöbb ország azóta
már átvett – ezek közül az ötödik a szélerőművek termelési gradiensének korlátozását írja le.
A dán csatlakozási feltételekben bemutatott vezérlési eljárások gyakorlati működését ismerteti az [58], ahol
egy szélerőmű-park által leadott teljesítmény simítása a cél. Két eljárás került implementálásra: a fel irányú
gradiens korlátozás, valamint a delta vezérlés és a le irányú gradiens korlátozás együttes alkalmazása. A
szerzők a vizsgálatokhoz tényleges termelési adatokat használtak fel. Az egyes vezérlési eljárások
összehasonlítását műszaki és gazdasági szempontok alapján végezték, vizsgálva például a lekötött tartalékok
nagyságát vagy a gradiens korlátozás miatt fel nem használt szélenergia mennyiségét. A vizsgálataik alapján a
fel irányú gradiens korlátozás szolgál jobb eredményekkel: a szélerőművi termelésből fel nem használt
energia költségének mindössze 5%-áért cserébe a tartalékok nagysága 15%-kal csökkenthető, míg 10%-os
„befektetés” esetén akár 20%-os csökkenést is tapasztalhatunk.
Az [58] cikkben bemutatott eljárás – és a dán csatlakozási szabvány – egyik nagy hátránya, hogy a gradiens
korlátozás alkalmazásával a szélerőmű által termelt energia bizonyos része nem kerül hasznosításra. Mivel ez
adott esetben pénzügyi szempontból is jelentős tétel lehet, kézenfekvő lehetőség az energiatárolók
alkalmazása e probléma kapcsán is. Egy megfelelően megválasztott eszköz ugyanis amellett, hogy képes a
gradiens események számának csökkentésére, elősegíti a szélerőmű termelésének minél nagyobb arányú
hasznosítását is, ahogy ezt a következő – saját kutatásaimhoz közel álló – szakirodalmak is bemutatják.
A [59] cikkben egy energiatárolót is alkalmazó megoldásról számolnak be a szerzők. A hibrid, cink-bróm
folyékony elektrolitos akkumulátorból és lítium-ion kettősréteg kondenzátorból álló rendszer célja kettős: a
termelés gradiensének korlátozása mellett a leadott teljesítmény simítását is el kell látniuk. A szélerőművi
adatok valós mérésekből származnak, egy 21 toronyból álló, 48,3 MW beépített teljesítményű parkban
kerültek rögzítésre. Minden turbinához egy 25 kW teljesítményű, 50 kWh kapacitású akkumulátor, és egy
378 cellából álló (5,82 F kapacitású) kettősréteg kondenzátor került. A gradiens korlátozás nagyságát a
rendszer mindig az előző percben mért átlagteljesítmény 5%-ában határozza meg. Az energiatároló
működésének jellemzésére két mérőszámot alkottak meg, ezek a kihasználtságot, illetve a hálózatra adott
teljesítmény és a célteljesítmény különbségét veszik alapul. A szerzők hasonló problémákról számolnak be,
24 

Hartmann Bálint

Szélerőművek integrálása a villamosenergia-rendszerbe

mint amit én is részletezni fogok a 3.3. fejezetben, miszerint előfordulhat, hogy az energiatárolónak túl
gyakran kell azonos irányú működést végeznie (töltenie vagy kisütnie), mely az üzem hatékonyságát
csökkenti. Ennek ellenére a cikk konklúziója szerint az ismertetett elrendezés sikeresen ellátja feladatát, így
alkalmazását mindenképpen érdemes megfontolni.
Hasonló elrendezéssel szerzett tapasztalatokról számol be a [60]. A bemutatott alkalmazásban savas ólom
akkumulátor és elektromos kettősréteg kondenzátor üzemel közös vezérléssel azzal a céllal, hogy csökkentse
a megújuló energiaforrások termelési gradiensének nagyságát. A példaként bemutatott üzem egy egyesült
államokbeli szélerőműhöz kapcsolódik. Sajnos a publikáció kevés számszerű adatot közöl a projektről,
azonban egyértelműen az alkalmazás megvalósíthatósága mellett érvel.
Az előző cikkhez nagyban hasonló megközelítést alkalmaz a [61] is, hiszen szintén energiatároló – jelen
esetben akkumulátor – alkalmazásával kívánják a szélerőművi termelés gradiensét korlátozni. A szerzők
hozzám hasonló paraméterekkel képezték le az energiatárolót: meghatározták annak maximális és minimális
töltöttségi szintjét, ciklikus hatásfokát. Szintén nagyban hasonlít a töltöttség ideális szinthez való közelítése
(mely a cikkben 45 és 55% közötti értéket jelent). Az akkumulátor méretezéséhez a kiszolgálandó gradiens
igények eloszlását használják fel, melyet Laplace-eloszlásként közelítenek. Az eloszlás alatti terület 99,99%ához tartozó teljesítményt választják az akkumulátor névleges teljesítményének, míg a kapacitást úgy
határozzák meg, hogy az energiatároló percenként saját névleges teljesítményének kétszeresét legyen képes
kezelni. A módszer működésének demonstrálásához a texasi ERCOT (Electric Reliability Council of Texas)
szolgáltató területén üzemelő szélerőművek adatait használták fel, míg a gradiens korlátot 30 MW/perc
értékben határozták meg. Az energiatároló nélküli esetben a szélerőművek termelési gradiense az esetek
74,13%-ában volt e határon belül, a cél ennek az értéknek 99,99%-ra növelése volt. Amennyiben ezt az igen
magas – saját véleményem szerint nem is racionális – értéket kívánják tartani, az üzemeltetendő
energiatároló teljesítménye meg kell, hogy haladja az 1 GW-ot (két különböző szimulációra 1 312 és
1 110 MW), míg kapacitása rendre 1 214 és 652 MWh. Egy harmadik lehetőségként megvizsgálják azt is, hogy
energiatároló nélkül, csak a szélerőművi termelés korlátozásával, illetve külső szabályozási tartalékok
igénybevételével milyen nagyságú többletenergiára van szükség a kitűzött cél eléréséhez. A szerzők
konklúzióként megállapítják, hogy az előzőekben vázolt szélerőmű-energiatároló kooperáció valós üzemben
is alkalmas lehet a gradiens korlátok fenntartására.
A [62] cikk a megszokottól némileg eltérő megoldást választ: egyszerre kívánja simítani a szélerőmű
termelését, valamint szabályozni a feszültséget annak hálózati csatlakozási pontján. Erre egy hidrogén
tárolóval rendelkező tüzelőanyag-cella rendszert használnak fel, melyet a hálózatra közvetlenül kapcsolódó
szélerőmű gyűjtősínén helyeznek el, inverteres csatlakozással. A szerzők által alkotott vezérlési stratégia célja,
hogy minimalizálja a tüzelőanyag-cella és az elektrolizáló cella közötti teljesítményáramlásokat. A cikk
konklúziója szerint az ismertetett megoldás alkalmas arra, hogy a hálózatra közvetlenül csatlakozó
szélerőműveknél teljesítmény-, valamint feszültség szabályozást lásson el.
Az előzőekben ismertetett példák is igazolják, hogy a szélerőművek termelési gradiensének korlátozására
alkalmazott energiatárolási technológiákkal kapcsolatos kutatások kurrens témát jelentenek. Ahogy azonban
jelen fejezet elején is említettem, a gradiens problémák csak a közelmúltban kerültek az érdeklődés
középpontjába, ezért a publikált eredmények száma korlátos. Az elérhető cikkek gyakorlatilag mindegyike a
3.2. fejezetben ismertetendő logika szerint halad, azaz elsősorban műszaki oldalról közelíti meg a kérdést. A
bemutatott vizsgálatok azonban számos esetben igen korlátozottak; jellemzően csak egy-egy konkrét eset,
illetve ismert felépítésű rendszer vizsgálatára alkalmasak. Az ismertetett szimulációk például csak adott, már
érvényben lévő szélerőművi gradiens korlátozást vizsgálnak, nem térnek ki arra, hogy milyen lehetőségek
nyílnának e korlátozások módosításával. Az általam készített szimulációs programban ezzel szemben
tetszőleges korlátozások adhatóak meg, így például olyan esetekben is célszerű lehet ennek használata,
amikor a szélerőművek termelésére még nem vonatkoznak gradiens korlátozások, hanem éppen ezek
meghatározása a cél. Hasonló a helyzet a szélerőművi többlettermelés (azaz a le irányú gradiens igény) esetén
is, a publikációk túlnyomó többsége a szélerőművi termelés korlátozásával, azaz a termelt energia fel nem
használásával számol. Ezzel szemben munkám során fontos célt jelentett, hogy minél kevesebb energia
„vesszen el”, azaz az energiatárolást a villamosenergia-rendszer igényeinek kiszolgálása mellett célzottan
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használjuk a megújuló energiaforrások integrációjának elősegítésére is. A bemutatott szakirodalmakban
leképezett energiatárolási technológiák tekintetében elmondható, hogy a kutatások egy-egy konkrét
technológiát állítanak a középpontba, mely értelemszerűen determinálja a vizsgálat paramétereit. Saját
vizsgálataim során azonban szándékoltan törekedtem arra, hogy tetszőleges technológiai megoldások
legyenek modellezhetők, azaz az energiatároló főbb műszaki paraméterei legyenek szabadon
megválaszthatóak, és lehetőleg egymástól függetlenek. Szintén a kutatási módszerek közötti lényeges
eltérésként emelhető ki, hogy a meglévő szakirodalmak szinte kizárólag az általam a 3.2.1. fejezetben
bemutatandó statisztikai kiértékeléshez hasonló vizsgálatokat ismertetnek, melynek eredményeit – ahogy azt
később említeni is fogom – megfelelő körültekintéssel célszerű csak alkalmazni. Ezeket a vizsgálatokat
egészíti ki az általam kidolgozott, az adatok időbeliségét figyelembe vevő számítógépes szimuláció. Mielőtt
azonban rátérnék a kutatás módszertanának bemutatására, rövid áttekintést szeretnék adni a magyarországi
helyzetről is.
A Magyarországon üzemelő szélerőművek termelési gradiensének eloszlását ismerteti a 3-3. ábra, mely a
2009-2011-es időszak perces felbontású adatain alapul. Látható, hogy a perces változások döntő többsége (leés fel irányban rendre 93,43 és 94,69%) 2,5 MW alatt marad, 5 MW-nál magasabb értékek pedig már csak
elvétve fordulnak elő a vizsgált időszakban. Megállapítható továbbá az is, hogy a változások minden esetben
jóval a megengedett korlát (a beépített teljesítmény 10%-a) alatt voltak. Nagyban változik a helyzet, ha a
gradiensek eloszlását az 1 000 MW-ra átskálázott szélerőművi kapacitás esetére nézzük. Ekkor a
2,5 MW/percnél kisebb változások csak a le irányú gradiensek 65,07%-át és a fel irányú gradiensek 70,43%át teszik ki. Ezzel párhuzamosan megnő a nagyobb változások részaránya is.
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3-3. ábra: a magyarországi szélerőművek termelési gradiensének eloszlása a vizsgált időszakban

Hogy ekkora változásokat milyen arányban képes kezelni a magyar villamosenergia-rendszer, ahhoz annak
gradiens szabályozási képességeit is vizsgálnunk kell. A 3-4. ábrához a MAVIR honlapján keresztül
hozzáférhető adatokat használtam fel, melyeket a 3.2.1. fejezetben leírt módon dolgoztam fel. Az adatok
alapján a rendszer 2009 és 2011 közötti 3 éves időszakban az idő 2,47%-ában nem rendelkezett le irányú
gradiens tartalékkal, míg ugyanez az adat fel irányban 1,24% volt. Elmondható ugyanakkor az is, hogy a
szélerőművek által támasztott, zömmel 5 MW/perces gradiens igényeket az idő közel 93 illetve 96%-ában
képes lett volna kiszolgálni, és még a nagyobb, 1 000 MW-os kapacitásra átskálázott termelési gradiensekkel
is megbirkózott volna. Ahogy azt azonban a 3.2.1. és 3.2.2. fejezetekben be is mutatom, a valóságban több
alkalommal is előfordult, hogy a rendszer nem rendelkezett elegendő gradiens képességekkel.
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3-4. ábra: a magyar villamosenergia-rendszerben rendelkezésre álló gradiens tartalékok eloszlása a
vizsgált időszakban

Eltérő időbeli felbontással, de hasonló céllal a MAVIR is vizsgálta a rendszer gradiens képességeit, ennek
eredményét az F3 függelék tartalmazza.

3.2 A vizsgálati módszerek
Kutatásaim során két, egymást kiegészítő vizsgálati módszert használtam: statisztikai kiértékelést és
számítógépes szimulációt. Előbbi főleg a nagy mennyiségű adat kezeléséhez praktikus, hiszen megfelelően
megválasztott paraméterek (átlagértékek, eloszlások) vizsgálata már önmagában is elégséges alap lehet
bizonyos következtetések levonására. Van azonban egy komoly hátránya is ennek a módszernek: figyelmen
kívül hagyja az egyes folyamatok időbeliségét. Ennek a problémának a kiküszöbölésére született meg azon
számítógépes szimulációs módszerek összessége, mellyel ismert időbeliséggel rendelkező bemeneti adatokat
is vizsgálhatunk. A két módszer számos esetben adhat egymástól eltérő eredményeket, azonban ezek egymást
jól kiegészítik, így segítenek teljes képet adni a vizsgált kérdés kapcsán. A statisztikai kiértékelést a 3.2.1., a
számítógépes szimulációt használó vizsgálatokat pedig a 3.2.2. fejezetben ismertetem részletesen.
A két vizsgálati módszer célja, hogy segítsen annak a villamosenergia-rendszerrel kooperációban működő,
tetszőleges technológiájú energiatárolónak a különböző paramétereit meghatározni, mely elősegíti a
szélerőművek integrációját azzal, hogy gradiens kisegítést nyújt a rendszernek azokban az esetekben, amikor
az nem tudná kiszabályozni a szélerőművek termelésváltozásából adódó gradienseket. A kutatás során a le- és
fel irányú gradiens kisegítésre külön-külön energiatárolót feltételezve végeztem vizsgálatokat, majd
áttekintettem, hogy mennyiben változtatna az eredményeken, ha egyetlen energiatároló kerülne
alkalmazásra, melynek azonban mind a le-, mind a fel irányú gradiens kisegítést biztosítania kell.

3.2.1

Statisztikai kiértékelés

A szélerőművek gradiensével kapcsolatos kutatásaim során azonos bemenő adatokat használtam fel mindkét
ismertetésre kerülő módszer esetén. A szélerőművek tényleges termelési adatai mellett a villamosenergiarendszer le- illetve fel irányú gradiens képessége kell, hogy rendelkezésre álljon, azonos historikus időszakra
vonatkozóan. Az adatsorok időbeli felbontásának lehetőleg azonosnak kell lennie (jelen vizsgálatoknál
célszerűen 1 perc), illetve fontos, hogy az esetlegesen hiányzó adatok megfelelően legyenek kezelve, így
elkerülve például, hogy egy adatrögzítési hiba meghamisítsa a számítási eredményeket.
Az adatok feldolgozása során az első lépés a szélerőművi termelés gradiensének képzése, melyet az egymást
követő időpillanatokhoz tartozó termelési adatok különbségeként kapunk meg. Amennyiben adott
pillanatban nem történt rögzítés és nem áll rendelkezésünkre termelési adat, a szélerőművi gradiens
„HAMIS” értéket vesz fel.
27 

Hartmann Bálint

Szélerőművek integrálása a villamosenergia-rendszerbe

(3-5)

Második lépésként a szélerőművek termelési gradiensének adatait át kell skáláznunk az adatrögzítés idejében
érvényes beépített szélerőművi teljesítmény és a vizsgálni kívánt beépítettség értékének felhasználásával.
Abban az esetben, ha a gradiens adat „HAMIS” értéket vett fel, az átskálázás után is megtartja „HAMIS”
értékét.

(3-6)

A villamosenergia-rendszer szabályozási gradiense általában nem áll önmagában rendelkezésre – ebben az
esetben a rendszerterhelésnek, valamint a vizsgált időegységen belül rendelkezésre álló forgó tartalék
minimális és maximális értékének különbségéből képezzük a kiválasztott időegységre osztva (jelen esetben
15 perces tartalék adatokból 1 perces gradienseket számítok). Természetesen ennél a lépésnél is megtörténik
az esetlegesen hiányzó adatok kiszűrése.

(3-7)

(3-5), (3-6) és (3-7) elvégzése után már rendelkezésünkre állnak az átskálázott szélerőművi gradiens,
valamint szabályozási gradiens adatok. Ezek azok az adatok, melyek már a feldolgozás utolsó lépéséhez
használhatók. A fejezetben bemutatandó vizsgálataim célja egy olyan energiatároló méretezése, mely szükség
esetén kisegíti a villamosenergia-rendszert azzal, hogy többlet szabályozási gradienst nyújt akár le-, akár fel
irányban. Ennek megfelelően a rendszer gradiens képességeit a rendelkezésre álló historikus adatok alapján
határoztam meg, azok átskálázását nem végeztem el, így képezve le azt, hogy további beépülő kapacitásokkal
a vizsgálatok során nem kívánok foglalkozni. Amennyiben a vizsgált villamosenergia-rendszerben jól
prognosztizálható a beépülő új erőművi kapacitások – és így a gradiens képesség esetleges növekedésének –
nagysága, természetesen ezek az adatok is használhatók az általam bemutatott módszer bemeneteként.
Amennyiben hasonló információk nem állnak rendelkezésünkre, az adatfeldolgozás utolsó lépéseként az ún.
korrigált szélerőművi gradiens nagyságát határozom meg, melynek értelmezését a le irányú gradiens igények
példájával szemléltetem.
A villamosenergia-rendszer üzemeltetése szempontjából a legkedvezőbb eset az lenne, ha a szélerőművek
termelése – hasonlóan a hagyományos erőművi blokkokhoz – időben gyakorlatilag állandó lenne. A
valóságban ez természetesen nem így van, az esetek egy részében például két vizsgált időpillanat között a
szélerőművi termelés megnő, így leszabályozási igény keletkezik (feltételezve, hogy a rendszerterhelés
nagysága nem változott). Ezt a rendszer három módon tudja kezelni. Amennyiben a rendelkezésre álló le
irányú szabályozási gradiens nagysága nagyobb, mint a szélerőmű által támasztott igény, az energiatároló
beavatkozására nincsen szükség. Ha a rendszer gradiens képességeit meghaladja az igény, akkor az
energiatárolónak a különbséggel egyező nagyságban kell kisegítenie a rendszert, azaz az energiatároló
szemszögéből nézve a szélerőművek termelési gradiense kisebb lesz, mint a tényleges érték. Amennyiben
viszont a vizsgált időpillanatban egyáltalán nem áll rendelkezésre le irányú szabályozási tartalék, a teljes
változást az energiatárolónak kell kiszabályoznia – feltéve hogy teljesítménye és kapacitása ezt lehetővé teszi.
A szabályrendszer matematikai leírása a következő:
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(3-8)

A (3-8)-hoz hasonlóan írhatóak fel az egyenletek akkor is, ha a fel irányú gradiens kisegítések számításához
szeretnénk megkapni a korrigált termelési adatokat.

(3-9)

A (3-8) és (3-9) műveletek elvégzésével rendelkezésemre áll az a feldolgozott adatsor, melynek statisztikai
kiértékelését el kell végeznem. Ennek során a következő vizsgálatokat végzem el:






Hány időegységnyi hosszúságúak az energiatároló által végzendő egyes le- illetve fel irányú gradiens
kisegítési periódusok?
Átlagosan hány időegységnyi hosszúságúak az energiatároló által végzendő le- illetve fel irányú
gradiens kisegítési periódusok?
Milyen eloszlásfüggvény jellemzi az energiatároló által végzendő le- illetve fel irányú gradiens
kisegítési periódusok hosszát?
Mekkora gradiens kisegítést kell az energiatárolónak biztosítania az egyes le- illetve fel irányú
szabályozási periódusok alkalmával?
Milyen eloszlásfüggvény jellemzi a szabályozási periódusokban az energiatároló által biztosítandó leilletve fel irányú gradiens kisegítést?

A kiértékelés az egyes esetekre más és más módon történhet. Míg az átlagértékkel jellemzett paramétereknél
maga az érték fogja a végeredményt adni, addig az eloszlásfüggvények esetén annak 95%-os értékét
választottam ki célként. A 95%-os érték természetesen nem feltétlenül eredményezne a költségek
szempontjából optimális megoldást, hiszen – mint látni fogjuk – akár az energiatároló jelentős
túlméretezését is szükségessé teheti, ez pedig olyan mértékben növelné meg annak beruházási és
üzemeltetési költségeit, hogy az meghaladhatja például a gradiens kisegítés piaci árait. Az általam kidolgozott
módszer kizárólag műszaki paramétereket használ fel, azonban érdemi változtatás nélkül alkalmas arra is,
hogy az esetlegesen ismert költségelemek bevonásával végezzünk vizsgálatokat, azaz ne műszaki, hanem
pénzügyi célokat szabjunk meg az energiatároló kiválasztásához.
A kiértékelés menetét, valamint az eredmények jellegét kívánom bemutatni a következőkben a magyar
villamosenergia-rendszer adatainak felhasználásával. A szélerőművek teljesítményét 330 MW-ra, azaz a
jelenlegi magyarországi beépített kapacitásnak megfelelő értékre skáláztam át. Az eredmények részletes
tárgyalását a 3.3. fejezet tartalmazza.
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A vizsgált időszak 3 teljes évet foglal magába, azaz 1 576 800 percet kellett feldolgozni. Ebből 11 793
alkalommal kellett az energiatárolónak le irányú gradiens kisegítést biztosítania, összesen 19 762, átlagosan
1,68 perc hosszban. Fel irányban a 4 226 kisegítés összesen 7 010, átlagosan 1,66 percet tett ki. A le- illetve fel
irányú gradiens kisegítések hosszának eloszlása a 3-5. ábrán látható. Az eloszlás perces felbontással készült,
95%-os értékéhez le- és fel irányban is 4 perc tartozik. (A két eloszlás jellege közti eltérés elhanyagolható
nagyságú.)
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3-5. ábra: le- illetve fel irányú gradiens kisegítések hosszának eloszlása

Az energiatároló által biztosított gradiens kisegítések nagyságának eloszlását a 3-6. ábra mutatja. Az eloszlás
95%-ához tartozó értékek le- illetve fel irányú gradiens kisegítésnél rendre 19 MW/perc és 16 MW/perc
voltak, az eloszlás felbontása 0,5 MW/perc volt.
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3-6. ábra: le- illetve fel irányú gradiens kisegítések nagyságának eloszlása

Az összes vizsgált paramétert a 3-1. táblázat összesíti.
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3-1. táblázat: a 330 MW szélerőművi kapacitás esetére számított eredmények összesítése

Le irány
Fel irány

Gradiens
kisegítések
száma

Gradiens
kisegítések
hossza [perc]

Gradiens
kisegítések
átlagos hossza
[perc]

Gradiens
kisegítések
eloszlásának
95%-a [perc]

11 793
4 226

19 762
7 010

1,68
1,66

4
4

Gradiens
kisegítések
nagyságának
eloszlásának
95%-a
[MW/perc]
19
16

Kutatásaim során a kiértékeléseket az itt bemutatottal analóg módon végeztem el. Feltételezve, hogy a 3.2.1.
fejezet elején ismertetett módon paraméterezett adatok rendelkezésünkre állnak, a bemutatott módszerrel
azok feldolgozása és kiértékelése elvégezhető. A módszert a 3.3. fejezetben magyarországi adatokra
alkalmazom, így demonstrálva annak működését.

3.2.2

Számítógépes szimuláció

A szélerőművek gradiensének kezelését modellező számítógépes szimulációs program az [S15] cikkben
bemutatott program átalakításának tekinthető. Az eredeti változat egy hálózatra csatlakozó szélerőmű, és egy
vele kooperációban működő energiatároló üzemét hivatott szimulálni. Azonban míg ennek a programnak a
célja a termelés menetrendtől való eltérésének minimalizálása volt, a gradiens vizsgálatoknál a hálózat felől
érzékelhető termelésváltozások nagyságának korlátozása az elsődleges feladat. A program elkészítésekor
fontos szempont volt, hogy tetszőleges energiatárolási technológiákat lehessen modellezni vele. Ennek
érdekében egymástól függetlenül választható meg az energiatároló névleges teljesítménye (Pnévl), névleges
kapacitása (Enévl), legnagyobb megengedett töltési-kisütési teljesítménye (Pmax), illetve ciklikus töltésikisütési hatásfoka (η). A névleges teljesítmény és kapacitás egymástól független meghatározása olyan
technológiák modellezésénél hasznos, mint az F2.7 fejezetben bemutatott folyékony elektrolitos
akkumulátorok. Az egyes technológiákra jellemző impulzus jellegű kisütési képesség a szimulációban nem
került leképezésre, ugyanis az ilyen jellegű üzemeltetés általában az élettartam csökkenésével jár együtt. A
szimuláció során megválasztható egy olyan töltöttségi szint is, melyet az energiatároló szempontjából
ideálisnak vélünk (pSOC – preferred State Of Charge). Amennyiben az elsődleges tárolási feladattal – azaz a
gradiens korlátozásával – nem ütközik, az energiatároló olyan töltési-kisütési műveletet hajt végre, mellyel
saját töltöttségi szintjét közelítheti az ideálishoz. Az ideális töltöttségi szint meghatározását a 3.3. fejezet
ismerteti. A szélerőmű részéről rendelkezésre álló termelési adatokat 3.2.1. fejezetben ismertetett módon kell
feldolgozni, ezt követően már használható a menetrendi (Pmenetrend) és a korrigált termelési (Pkorr. termelés)
adatsor is.
Az F4 függelékben látható a szimuláció működésének folyamatábrája. A program indításához bizonyos
paramétereket a felhasználónak manuálisan kell beállítania. Ilyen például a feldolgozni kívánt adatsor
kijelölése, az időbeli felbontás meghatározása, az energiatároló paramétereinek meghatározása, illetve az
átskálázott szélerőművi kapacitás (Pex.névleges). Indítás után a program a szélerőmű termelési adatait, valamint
a villamosenergia-rendszerben rendelkezésre álló le- illetve fel irányú szabályozási gradiens képességeket
beolvassa, és három vektorba rendezi; ezek lesznek Pkorr.termelés és a két Pkorr.szab.gradiens. A szimuláció a vektorok
minden elemén végighalad, és azonos feladatokat hajt végre, melyek a következők:






Megvizsgálja, hogy adott időpillanatban történik-e gradiens túllépés.
Ha történik, ellenőrzi, hogy az energiatároló névleges teljesítménye elegendő-e a kisegítésnek a
végrehajtásához.
Ha a névleges teljesítmény elégségesnek bizonyul, a program ellenőrzi, hogy az energiatároló
töltöttségi szintje lehetővé teszi-e a szükséges tárolási-kisütési művelet végrehajtását. Amennyiben
például a tárolót töltenünk kellene, de az már 100%-os töltöttségi szinten van, a feladat nem hajtható
végre.
Az energiatároló a névleges teljesítményének és aktuális töltöttségi szintjének megfelelő nagyságú
töltést vagy kisütést végez, meghatározásra kerül az adott időpillanatban a hálózatra kerülő
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szélerőművi teljesítmény nagysága, valamint az energiatároló következő időpillanatra érvényes
töltöttségi szintje.
Az adatsorok végére érve az eredmények kiértékelése történik meg: a program megvizsgálja, hogy a kiindulás
(energiatároló használata nélküli) állapothoz képest mennyivel több esetben sikerült a szélerőművek
termelési gradiensét korlátokon belül tartani. A program természetesen képes arra is, hogy az energiatároló
tetszőleges teljesítmény-kapacitás paraméterei mellett végezzen szimulációkat egyetlen futtatással. Ilyen
szimuláció eredménye látható a 3-7. és 3-8. ábrákon.
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Az ábrákon 330 MW-os szélerőművi kapacitásra extrapolált adatokkal végeztem el a szimulációt. Az
energiatároló névleges teljesítményét 50 MW-ig, névleges kapacitását 10 MWh-ig növeltem, 1 MW-os illetve
MWh-s lépésekben. A 3-7. ábra a le irányú, míg a 3-8. ábra a fel irányú gradiens kisegítésekkel kapcsolatos
eredményeket mutatja. Mindkét esetben megfigyelhető, hogy az energiatároló már igen alacsony
teljesítmény-kapacitás értékek esetén eléri legjobb hatékonyságát. Ez a jelenség az alkalmazás jellegével
indokolható, hiszen jellemzően kis teljesítményekkel kell a villamosenergia-rendszert kisegítenünk, továbbá
az energiatároló a néhány perces tartományban kell, hogy dolgozzon, ez pedig kis kapacitással is
végrehajtható.

Energiatároló kapacitása [MWh]

3-7. ábra: a számítógépes szimuláció eredménye le irányú gradiensek esetén
(az energiatároló ciklikus hatásfoka 100%)
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Energiatároló kapacitása [MWh]

3-8. ábra: a számítógépes szimuláció eredménye fel irányú gradiensek esetén
(az energiatároló ciklikus hatásfoka 100%)

A 3-9. ábra a szimuláció időbeli működését mutatja be, 10 MW/10 MWh paraméterű energiatárolóval,
melynek ciklikus hatásfoka 100%. Jól megfigyelhető, hogy a szimuláció időtartamának első néhány órájában
több alkalommal is nagy mértékben nő a szélerőművek termelése, ezzel együtt pedig a leszabályozási igény is.
Mivel a rendszer nem rendelkezik elegendő gradienssel ennek a szabályozási igénynek a kielégítésére, az
energiatároló beavatkozik, és a különbséget tárolja. A szimuláció 8. órájától kezdve az energiatároló
töltöttségi szintje csökkenni kezd, ez azt jelzi, hogy nem volt további igény a kisegítésre, így a töltöttségi szint
közelíthető volt az ideálishoz.
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Termelés

3-9. ábra: példa a szimulációs program időbeli működésére

3.3 Eredmények
Ahhoz, hogy az előzőekben bemutatott módszerek működését demonstráljam, egy szabadon hozzáférhető
bemeneti adatsort választottam, mely a MAVIR honlapjáról bárki által letölthető. A feldolgozandó adatok
közül a szélerőművi termelés gyakorlatilag a letöltés után használható, azonban a gradiens képességek
önmagukban nem állnak rendelkezésre; ezeket a 3.2.1. fejezetben leírt módon számítottam ki a
rendszerterhelés, valamint a szabályozási tartalékok elérhető értékei alapján. Fontosnak tartom
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dolgozatomban itt is megjegyezni, hogy ezek az adatok elsősorban kereskedelmi jellegűek, de ahogy azt a 3.1.
fejezetben be is mutattam, nem mutatnak lényeges eltérést a MAVIR által készített statisztikákhoz használt
műszaki adatokhoz képest.
A vizsgálatokhoz szükséges adatok perces felbontásban is elérhetőek, ezért a számítások során ezt az értéket
választottam időalapnak is. A szélerőművek termelési adatai egészen 2009. január 1-ig elérhetőek a MAVIR
rendszerén keresztül, így összesen 1 576 800 perc vonatkozó értékeit kellett vizsgálni. Szemben a
későbbiekben a 4.3 fejezetben ismertetésre kerülő anomáliával, a perces adatoknál nem ütköztem
problémába.
A szélerőművi teljesítmények átskálázását az adott év végéig beépített kapacitások szerint végeztem el, hiszen
a vizsgált 3 éves időszakban az ország kapacitása több mint másfélszeresére növekedett; a beépített
teljesítmény a 2009-es, 2010-es és 2011-es évben rendre 200,525, 295,325 és 329,325 MW-nak vettem. Az
átskálázott teljesítményeket a már érintett 330 MW-os szcenárió mellett 400 és 1 000 MW között
változtattam, 100 MW-os felbontásban. Az ábrákon a 400, 700, illetve 1 000 MW-os szcenárió adatait
tüntettem fel.
A villamosenergia-rendszer gradiens képességei nem kerültek változtatásra, így azok megegyeznek a MAVIR
rendszere által rögzített szabályozási tartalékokból számítható értékekkel. Ha a rendszer tényleges gradiens
képességei lényegesen eltérnének ezektől a kereskedelmi adatoktól, az ugyan kismértékben módosíthatná a
kiértékelés eredményeit, azonban az általam bemutatott kutatási módszerek működésére nincs hatással.

3.3.1

Le irányú gradiensek

Az eredmények közül elsőként a statisztikai kiértékeléssel kapott eredményeket mutatom be. A 3-10., 3-11. és
3-12. ábrákon rendre a le irányú gradiens kisegítések hosszának, a szükséges gradiens kisegítések
nagyságának eloszlása, illetve a gradiens kisegítések száma látható. Ahogy azt említettem, az ábrákon a 400,
a 700 valamint az 1 000 MW-os szélerőművi kapacitás esetére számolt eredményeket jelenítettem meg, így
jól látható azokon a kapacitás változásának az egyes eloszlásokra gyakorolt hatása. Amennyiben az ábrán
szereplő tartományon belül sikerült teljesíteni a 3.2.1. fejezetben leírt, célként kitűzött 95%-os értéket, ennek
pontját a görbén elhelyezett „X” jelzi.
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3-10. ábra: a le irányú gradiens kisegítések hosszának eloszlása a szélerőművi kapacitás függvényében

34 

Hartmann Bálint

Szélerőművek integrálása a villamosenergia-rendszerbe

Eloszlás [%]

400 MW

700 MW

1000 MW

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

10
20
30
40
Gradiens kisegítés nagysága [MW/perc]

50

3-11. ábra: a le irányú gradiens kisegítések nagyságának eloszlása a szélerőművi kapacitás függvényében
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3-12. ábra: a le irányú gradiens kisegítések száma a szélerőművi kapacitás függvényében

A nyolc különböző beépítettségű szcenárióhoz tartozó eredményeket a 3-2. táblázat összesíti. Megfigyelhető,
hogy a szélerőművi kapacitás növelése a vártnak megfelelően növeli azoknak az időszakoknak a számát,
amikor szükség lehet az energiatároló beavatkozására. Az időszakok számának növekedése azonban a
kisegítések átlagos hosszának csökkenését vonja maga után, hiszen egyre több alkalommal lesz szükség
mindössze 1-2 perces kisegítésre, ahogy ezt a 3-12. ábra is mutatta. A kisegítések hosszának eloszlása
gyakorlatilag függetlennek tekinthető a szélerőművi kapacitástól, így jó közelítéssel megállapíthatjuk, hogy
4 perc az a maximális időszak, amikor egyhuzamban gradiens kisegítés biztosítására fel kell készülnünk.
Ennek a kisegítésnek a nagysága is viszonylag szűk tartományon belül mozog, a szélerőművi teljesítmény
növelésével pedig közel lineáris függésben növekszik.
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3-2. táblázat: a le irányú gradiens kisegítésekhez kapcsolódó vizsgálatok eredményeinek összesítése

Gradiens
kisegítések
száma

Gradiens
kisegítések
hossza [perc]

Gradiens
kisegítések
átlagos hossza
[perc]

Gradiens
kisegítések
eloszlásának
95%-a [perc]

11 793
13 179
15 228
17 484
19 814
22 331
24 948
27 616

19 762
21 704
24 623
27 828
31 081
34 604
38 270
42 049

1,68
1,65
1,62
1,59
1,57
1,55
1,54
1,52

4
4
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A szimulációs program használatával végzett vizsgálatok eredménye jelentős eltérést mutat a statisztikai
kiértékeléshez képest. A 3-3. táblázat mutatja, hogy a le irányú gradiens kisegítések hány százalékát képes
kiszolgálni az az energiatároló, melynek névleges teljesítményét és kapacitását a 3-2. táblázat vonatkozó 95%os adatainak megfelelően választottam meg. A 330 MW-os esetet véve példaként, a statisztikai kiértékelés
szerint a gradiens kisegítések eloszlásának 95%-a 4 percnek adódik, míg a gradiens kisegítések nagyságának
eloszlásának 95%-os értéke 19 MW/perc. Ezen adatok alapján egy 19 MW teljesítményű, a teljes
teljesítménnyel 4 percig üzemelni képes, azaz

kapacitású tárolóra futtattam le a

számítógépes szimulációt.
3-3. táblázat: az energiatároló által kiszolgált le irányú gradiens kisegítések a szélerőművi kapacitás
függvényében

Kiszolgált
igények
aránya [%]

330 MW

400 MW

500 MW

600 MW

700 MW

800 MW

900 MW

1000 MW

46,88

35,81

34,74

35,78

34,19

33,70

33,27

33,95

Jól látható, hogy bár a statisztikai kiértékelés eredményei alapján választott energiatároló teljesítménye és
kapacitása képes lenne a felmerülő igények 95%-ának kiszolgálására, az időbeli szimuláció eredményei
szerint erre mégsem képes. Az eltérés elsősorban a gradiens kisegítés igények nem egyenletes eloszlására
vezethető vissza. Amennyiben a vizsgált 3 éves adatsort részletesen áttekintjük, észrevehető, hogy annak
második felében található a gradiens kisegítés igények túlnyomó többsége, így az energiatároló az egyes
igények kiszolgálása között nem rendelkezik elég idővel ahhoz, hogy töltöttségi szintjét az ideálishoz
közelítse. Szintén befolyásolhatja az energiatároló üzemének hatékonyságát, hogy az utóbbi töltési-kisütési
folyamat milyen időállandóval bír. Mivel a vizsgált alkalmazásnál elsősorban nagy teljesítményt kell
biztosítani és csak másodlagos fontosságú a kapacitás, ezért akár rövid időállandók megválasztása is
lehetséges. A tényleges üzem paramétereinek megállapításához természetesen a szimulációs programmal
további vizsgálatok végezhetők.

3.3.2

Fel irányú gradiensek

Az eredmények közül elsőként a statisztikai kiértékeléssel kapott eredményeket mutatom be. A 3-13., 3-14. és
3-15. ábrákon rendre a fel irányú gradiens kisegítések hosszának, a szükséges gradiens kisegítések
nagyságának eloszlása, illetve a gradiens kisegítések száma látható. Ahogy azt említettem, az ábrákon a 400,
a 700 valamint az 1 000 MW-os szélerőművi kapacitás esetére számolt eredményeket jelenítettem meg, így
jól látható azokon a kapacitás változásának az egyes eloszlásokra gyakorolt hatása. Amennyiben az ábrán
szereplő tartományon belül sikerült teljesíteni a 3.2.1. fejezetben leírt, célként kitűzött 95%-os értéket, ennek
pontját a görbén elhelyezett „X” jelzi.
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3-13. ábra: a fel irányú gradiens kisegítések hosszának eloszlása a szélerőművi kapacitás függvényében
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3-14. ábra: a fel irányú gradiens kisegítések nagyságának eloszlása a szélerőművi kapacitás
függvényében
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3-15. ábra: a fel irányú gradiens kisegítések száma a szélerőművi kapacitás függvényében

Az egyes szcenáriókhoz tartozó eredmények összesítését a 3-4. táblázat tartalmazza. Amennyiben ezeket az
eredményeket összehasonlítjuk a le irányú gradienseknél kapottakkal, lényeges eltéréseket figyelhetünk meg.
Ugyan a szükséges kisegítések száma, illetve azok összesített hossza is nő a szélerőművi kapacitás
növelésével, azonban arányaiban jobban nő a rövid időszakok száma; ez okozza a gradiens kisegítések átlagos
hosszának csökkenését is. Az időtartam eloszlásának 95%-os értéke 3 és 4 perc között változik, azaz a fel
irányú kisegítések esetén is elsősorban az energiatároló teljesítményét kell nagyra választani. Utóbbi döntés
szempontjából kifejezetten érdekes a táblázat utolsó oszlopában található eredmények alakulása: a 600700 MW-os beépítettségű szcenáriókig növekedő igény ezt meghaladó szélerőművi kapacitás esetén újból
csökkeni fog. Ez a jelenség is arra vezethető vissza, hogy megnő a rövid (jellemzően 1 perces) kisegítések
aránya az összes eset között.
3-4. táblázat: a fel irányú gradiens kisegítésekhez kapcsolódó vizsgálatok eredményeinek összesítése

Gradiens
kisegítések
száma

Gradiens
kisegítések
hossza [perc]

Gradiens
kisegítések
átlagos hossza
[perc]

4 226
4 856
5 953
7 430
9 183
11 245
13 571
16 218

7 010
7 865
9 319
11 203
13 445
16 004
18 981
22 381

1,66
1,63
1,57
1,51
1,47
1,43
1,4
1,38

330 MW
400 MW
500 MW
600 MW
700 MW
800 MW
900 MW
1 000 MW

Gradiens
kisegítések
eloszlásának
95%-a [perc]
4
4
4
3
3
3
3
3

Gradiens
kisegítések
nagyságának
eloszlásának
95%-a
[MW/perc]
16
19,5
23,5
26
26
25
24,5
23

A 3-5. táblázat a fel irányú gradiens kisegítésekkel kapcsolatos időbeli szimulációk eredményeit tartalmazza.
3-5. táblázat: az energiatároló által kiszolgált fel irányú gradiens kisegítések a szélerőművi kapacitás
függvényében

Kiszolgált
igények
aránya [%]

330 MW

400 MW

500 MW

600 MW

700 MW

800 MW

900 MW

1 000 MW

54,70

51,21

52,05

54,35

55,87

56,39

57,59

58,62
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A táblázat alapján megfigyelhető, hogy a le irányú gradiens kisegítésekhez hasonlóan ebben az esetben is
alacsonyabb a kiszolgált igények aránya annál, mint amit a statisztikai kiértékelés alapján várhatnánk.
Lényeges különbség azonban, hogy a le irányú gradienseknél csökkenés volt megfigyelhető a szélerőművi
kapacitás függvényében, míg a fel irányú gradienseknél a kezdeti csökkenést követően enyhe növekedés
tapasztalható. Ennek trendje jó összhangban áll a 3-4. táblázatban bemutatott értékekkel. A vártnál
alacsonyabb teljesülés oka hasonló a le irányú kisegítéseknél felsoroltakkal.

3.3.3

Le- és fel irányú gradiensek együttes kezelése

A le- és fel irányú gradiens kisegítések azonos tárolóval történő kiszolgálásának vizsgálata a 3.2.2. fejezetben
bemutatott szimulációs program segítségével elvégezhető, hiszen a program maga is egyszerre kezeli mindkét
irány igényeit. A vizsgálatok során az alkalmazandó energiatároló teljesítményét és kapacitását minden
esetben a statisztikai kiértékelések alapján választottam meg úgy, hogy a le és fel irányú értékek közül mindig
a nagyobbikat használtam. A futtatások eredményeit a 3-6. táblázat tartalmazza. Ezek alapján megfigyelhető,
hogy a le irányú kisegítések száma minden esetben meghaladja az ellentétes irányú igények számát, azonban
a kettő aránya változik: míg 330 MW-os szélerőművi kapacitás esetén ez még 2,82, addig 1 000 MW esetén
már csak 1,88. Ezen aránypár indokolja az azonos irányú kisegítések közt eltelő idő változásait is. A fel irányú
kisegítések között lényegesen több idő telik el, azonban ez az arány is csökken a szélerőművi kapacitás
növelésével, 3,12-ről 1,61-re. Hiába csökkennek azonban ezek az időtartamok, a táblázat 6. oszlopában
található eredmények szerint (melyek annak a valószínűségét mutatják, hogy az energiatároló egymás utáni
alkalmakkor azonos működést hajt végre) a szaporodó gradiens kisegítések is jellemzően azonos előjellel
követik egymást. Ezzel magyarázhatóak a 3.3.1. és 3.3.2. fejezetekben bemutatott, időbeli szimuláción alapuló
eredmények is: hiába választjuk meg az energiatároló paramétereit úgy, hogy a statisztikai kiértékelés szerint
képes legyen az igények 95%-át kiszolgálni, a csoportosan, egymás után jelentkező azonos irányú gradiens
kisegítés igények ezt az arányt jelentősen rontják. A 3-6. táblázat utolsó oszlopában az az ideális töltöttségi
szint található meg, melyet a szimulációk során paraméterként használtam a különböző beépítettségű
szcenáriók esetében. A töltöttségi szint számítását a (3-10) képlet alapján végeztem.
(3-10)

A töltöttségi szint tekintetében további vizsgálatokat tesz szükségessé annak a kérdése, hogy állandó, vagy
időben változó pSOC értékkel kívánunk-e dolgozni. Utóbbi esetben különböző algoritmusok segítségével
lehetőség nyílik pSOC értékének adaptálására, azonban egy ilyen algoritmus működését nagyban befolyásolja
az is, hogy mekkora időtávra tekint vissza a múltba, mennyi információt használ fel az érték
megválasztásához. Ha a vizsgált időszakban döntő többségben van jelen töltés vagy kisütés, az akár olyan
irányban is módosíthatja az ideálisnak tekintett töltöttségi szinten, ami ronthat is az energiatároló üzemén
ahhoz képest is, amit egy konstans pSOC érték jelentene. A megfelelő eljárás kiválasztása a későbbiekben
további kutatási feladatot jelent.
A gradiens igények együttes kezelésével kapcsolatos vizsgálatok összefoglalásaként megállapítható, hogy a
magyar villamosenergia-rendszerben a jelenlegi szélerőművi kapacitás mellett elsősorban a le irányú
gradiens igények kiszolgálása jelenthet problémát, a kapacitás várható növekedése viszont lényegesen
nagyobb hangsúlyt fog adni a fel irányú igényeknek is. A gradiensek irányától függetlenül megállapítható,
hogy a rendszer kisegítésére általában egymást követő, azonos irányú igények formájában van szükség, mely
a feladat ellátásához szükséges energiatároló kapacitásának növelését vonja maga után. Utóbbi paraméter
azonban még így is viszonylag alacsony értékű lesz, hiszen a vizsgált alkalmazás elsősorban nagy
teljesítményt igényel.
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3-6. táblázat: az együttes le- és fel irányú gradiens kisegítésekhez kapcsolódó vizsgálatok eredményeinek
összesítése

330 MW
400 MW
500 MW
600 MW
700 MW
800 MW
900 MW
1 000 MW

Le irányú
gradiens
kisegítések
össz. hossza
[perc]

Fel irányú
gradiens
kisegítések
össz. hossza
[perc]

Egymást
követő le
irányú
kisegítések
közt átlagosan
eltelő idő
[perc]

Egymást
követő fel
irányú
kisegítések
közt átlagosan
eltelő idő
[perc]

Egymást
követő
ellentétes
irányú
kisegítések
közt átlagosan
eltelő idő
[perc]

Pazonos
[%]

pSOC
[%]

19 762
21 704
24 623
27 828
31 081
34 604
38 270
42 049

7 010
7 856
9 319
11 203
13 445
16 004
18 981
22 381

114,51
117,23
101,35
88,14
77,65
68,77
61,43
55,38

357,16
262,02
220,26
181,51
150,33
125,33
105,30
89,06

454,77
414,55
358,63
304,63
261,42
221,30
185,33
155,64

80,70
80,24
80,40
80,25
80,10
79,56
78,63
77,56

73,82
73,40
72,54
71,30
69,80
68,38
66,85
65,26

3.4 Összefoglalás, tézis megfogalmazása
A 3. fejezetben a szélerőművek termelési gradiensével kapcsolatos kutatásaimat mutattam be. A gradiens
események különböző definícióinak ismertetését követően áttekintettem a gradiens események
előrejelzéséhez kapcsolódó szakirodalmat. Bemutattam az előrejelzések tipikus eljárásait, valamint a bennük
rejlő hibalehetőségeket is. Ezt követően összefoglaltam azokat a nemzetközi kutatásokat, melyek a
szélerőművek növekvő részarányának a villamosenergia-rendszer szabályozási gradiens képességeire
gyakorolt hatását mutatják be. Ezen szakirodalmak közül kiemelten foglalkoztam a saját kutatásaimhoz
leginkább kötődőekkel, melyek energiatároló alkalmazásával kívánják a villamosenergia-rendszer gradiens
képességeit megfelelő szinten tartani.
A magyarországi szélerőművek termelési gradiensének változásait perces felbontással vizsgáltam, a beépített
kapacitás különböző értékekre történő átskálázása mellett. Az így kapott szabályozási igények nagyságát
összehasonlítottam ugyanezen időszakban a magyar villamosenergia-rendszer tényleges gradiens
képességével, mely vizsgálatok egyértelműen azt mutatták, hogy jelentős szélerőművi kapacitásbővülés
esetén szükség van a jelenlegit meghaladó szabályozási lehetőségek rendszerbe állítására.
A szélerőművek termelési gradiensének perces változásait két különböző módszerrel vizsgáltam. A
statisztikai kiértékelés során ignorálásra kerül a felhasznált bemeneti adatok időbelisége, míg ezzel
ellentétben a saját készítésű számítógépes szimuláció használata során ez elsődleges fontosságú. Mindkét
módszerhez a szélerőművek termelési adatai, valamint a vizsgált rendszer le- és fel irányú gradiens
képességei jelentik a bemeneti adatsorokat, azonban ezek csak egy több lépésből álló feldolgozás után
alkalmasak a vizsgálatokra. A kutatásaim során paramétereket határoztam meg a villamosenergia-rendszert
kisegítő energiatároló méretezéséhez; vizsgáltam az energiatároló által végzendő egyes le- illetve fel irányú
gradiens kisegítési periódusok hosszúságát és eloszlását, valamint a kisegítések alkalmával biztosítandó
teljesítmény gradiens nagyságát.
A két módszer működésének demonstrálására a magyar villamosenergia-rendszer 2009 és 2011 közötti,
3 évet felölelő adatait használtam fel, melyek a MAVIR honlapján keresztül szabadon elérhetőek. A
szélerőművek termelési adatait a beépített kapacitás függvényében átskáláztam 400 és 1 000 MW között,
100 MW-os lépcsőkben. A villamosenergia-rendszer gradiens képességeit változatlanul, azok historikus
értékén kezeltem, hiszen vizsgálataimban az energiatároló célja a rendszer jelenlegi gradiens képességeinek
kisegítése. Az eredmények tekintetében külön-külön vizsgáltam a le- illetve fel irányú gradiens kisegítés
kérdését, majd a 3.3.3. fejezetben bemutattam azt is, hogy milyen többletinformációk szükségesek e
szabályozási igények egyszerre történő kiszolgálásának vizsgálatához. Az eredmények alapján a következő fő
megállapítások tehetők:


A magyar villamosenergia-rendszerben a gradiens képesség kisegítésére elsősorban le irányban van
szükség, a fel irányú képességek lényegesen nagyobbak.
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A szélerőművi kapacitás nagyságának növelésével nő a villamosenergia-rendszerben fellépő gradiens
kisegítések száma, illetve azok összesített hossza is. Eltérő azonban a növekedés mértéke a két
szabályozási irány esetén; a vizsgált szcenáriók esetén a le irányú kisegítések összesített hossza
körülbelül kétszeresére nő, míg fel irány esetén háromszoros növekedés figyelhető meg.
A gradiens kisegítések számának növekedésével csökken ezen kisegítések átlagos időtartama. Ennek
elsődleges oka, hogy a szélerőművi kapacitás növekedésével jellemzően a rövidebb (1-2 perces)
gradiens képesség túllépések száma növekszik, a hosszabb periódusok aránya így csökken.
A le irányú gradiens kisegítések nagysága a szélerőművi kapacitás növekedésével együtt nő, fel
irányban azonban ez a növekedés a 600-700 MW-os tartományban megáll, majd csökkenésbe megy
át. A jelenség oka ezúttal is a rövidebb kisegítések arányának növekedésében keresendő.
A magyar villamosenergia-rendszer gradiens képességeinek kisegítésére vizsgálataim alapján
legalább egy 25 MW-os névleges teljesítményű, maximális teljesítménnyel 4 perc folyamatos üzemet
biztosítani képes (tehát kb. 1,66 MWh kapacitású) energiatároló egységre van szükség, feltételezve,
hogy a szabályozásba bevont erőművi blokkok száma és teljesítménye nem növekszik.

A kutatás eredményei alapján a következő tézist fogalmaztam meg:

I. tézis:
Kidolgoztam két, egymást kiegészítő, de módszerében egymástól eltérő
eljárást, melyek segítségével meghatározhatóak annak a villamosenergiarendszerrel kooperációban üzemelő energiatároló eszköznek a paraméterei
(teljesítmény, kapacitás), mely alkalmas a villamosenergia-rendszerrel
szinkron üzemelő szélerőművek termelésének változása által okozott
gradiens

szabályozási

villamosenergia-rendszer

igények
ilyen

kiszolgálására,
képességei

amennyiben

részben

vagy

a

teljesen

elégtelenek.
I. tézis 1. altézise:
Az általam kidolgozott statisztikai kiértékelés, mivel figyelmen kívül hagyja
a

bemeneti

adatsorok

időbeliségét,

minden

esetben

a

legkisebb

paraméterekkel (teljesítmény, kapacitás) rendelkező, de az energiatároló
által kiszolgálandó összes gradiens szabályozási igények arányaként
kitűzött célt teljesíteni képes energiatárolót fogja eredményezni.
I. tézis 2. altézise:
Az általam kidolgozott szimulációs program figyelembe veszi a bemeneti
adatsorok időbeliségét, mely az adott bemeneti adatsort (szélerőművet és
villamosenergia-rendszert) karakterisztikusan jellemző többlet információt
hordozhat magában. Az így elvégzett vizsgálat jó közelítéssel felső becslést
fog adni az energiatároló által kiszolgálandó összes gradiens szabályozási
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arányaként

kitűzött

célt

teljesíteni

képes

energiatároló

paramétereire (teljesítmény, kapacitás).

A dolgozatban bemutatott két kutatási módszer tetszőleges bemeneti adatsorok felhasználásával
alkalmazható, amennyiben azokon az előzetes feldolgozást elvégezzük. A módszerek így alkalmasak arra,
hogy azokat bármely villamosenergia-rendszer, vagy részrendszer adatain alkalmazva meghatározzuk a
szélerőművek termelési gradiensének kezelésére alkalmas, a rendszerrel kooperáló energiatároló
paraméterei. A módszerek kizárólag műszaki paraméterekkel dolgoznak, így a gyakran változó pénzügyi
paraméterektől függetlenül szolgáltatnak eredményt, azonban ezek az eredmények változtatás nélkül
alkalmazhatóak egy későbbi gazdaságossági vizsgálat elvégzéséhez.
A 3. fejezetben bemutatott kutatásokhoz kapcsolódó saját publikációk: [S9], [S17-S18]
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4 A szélerőművek menetrendi hibájának vizsgálata
4.1 Bevezetés, szakirodalmi áttekintés
Ahogy azt már az 1.3. fejezetben is bemutattam, a megújuló energiaforrások, köztük a szélenergia
hasznosítása, valamint villamosenergia-rendszerbe integrálása merőben új megközelítést igényel a
hagyományos erőművekhez képest. Az általunk ismert villamosenergia-rendszerben hagyományosan
centrális, nagy beépített kapacitással rendelkező erőművek állítják elő azt a villamos energiát, melyet a
fogyasztókhoz az átviteli- és az elosztó hálózat juttat el. Mivel a rendszer üzemvitelét mindig meghatározza,
hogy a termelésnek igazodnia kell a rendszerterheléshez, erőműveink a hosszú évek-évtizedek alatt
összegyűjtött tapasztalatok alapján a fogyasztói szokásokhoz jól igazodva üzemelnek. Bizonyos egységek
alaperőműként nagy kihasználási óraszámmal üzemelnek, míg más egységek ellátják a rendszerben felmerülő
szabályozási feladatokat. Bármelyik típusról is legyen azonban szó, az általuk leadott termelés jól
ütemezhető: egy nagyerőművi menetrendhez képest eltérést csak a legritkább esetekben figyelhetünk meg.
A szélerőművek rendszerintegrációját nagyban nehezíti, hogy termelésük időben változó. Nem elég azonban,
hogy ezt a változó termelést kell összhangban tartanunk a nagyerőművek termelésével, a szélerőművek által
termelt energia – összehasonlítva a konvencionális erőművekével – közel sem jól jósolható. Ennek egyik oka
a szélenergia hasznosításának fizikájában keresendő, melyet a [63] részletez: egy szélerőmű által leadott
teljesítmény a szélsebesség köbös függvényeként számolható ki, s míg a szélsebesség-előrejelzések hibája
jellemzően Gauss jellegű eloszlást mutat, a termelés-előrejelzés hibájára ez már nem mondható el.
A szélerőművi termelés-előrejelzésről számos leírás található a szakirodalomban, ezek közül elsősorban az
[55] és a [64] könyvre támaszkodom a következőkben. A termelés-előrejelzés időhorizontját két tényező
határozza meg: a hagyományos erőművi blokkok menetrendezési gyakorlata, valamint a villamosenergia-piac
működésének szabályai – mindkettő jellemzően egy-két napra előretekintő folyamat. Ennek megfelelően a
szélerőművektől is 6-24, esetleg 48 órás horizonton követelnek meg termelés-előrejelzést, melynek
felbontása jellemzően órás, vagy annál sűrűbb. A horizont nagyban befolyásolja, hogy milyen jellegű
előrejelzési modell használható a feladat ellátására, hiszen alapvető különbségek vannak a rövid- és a hosszú
idejű előrejelzési módszerek között. A rövidebb horizonton – mely a néhány órás tartományt jelenti –
túlnyomó többségben vannak a változatlan légköri állapotokat feltételező ún. perzisztens modellek, míg a
hosszabb horizontok már összetettebb, numerikus időjárás-előrejelzési rendszerek (NWP – Numerical
Weather Prediction) alkalmazását teszik szükségessé. Utóbbi modellek minden esetben az aktuális időjárási
paraméterek (szélsebesség, szélirány, páratartalom, hőmérséklet, stb.) segítségével készítik. Ahhoz, hogy a
szélsebesség adatokból termelési adatokat képezzünk, szintén két módszert használhatunk. Egyrészt
használhatunk olyan fizikai alapokon nyugvó rendszert, melyek az NWP által szolgáltatott, viszonylag nagy
földrajzi felbontású (az OMSZ által használt ALADIN meteorológiai rendszernél például a raszter egy-egy
négyzetének oldalhossza 8 km) adatokat az atmoszféra alsóbb rétegeire jellemző fizika alapján finomítja. Ha
sikerült a szélerőmű helyszínére meghatározni az időjárási adatokat, valamint azokat a szélturbina
gondolájának magasságára is átskálázták, a szélsebesség-teljesítmény diagram alapján meg lehet határozni a
termelés nagyságát. A másik lehetséges eljárás statisztikai alapokon nyugszik. Ezek a módszerek az előre
jelzett szélsebesség és a mért termelési értékeket hasonlítják össze, és jellemzően figyelmen kívül hagyják a
szélsebesség-teljesítmény diagramot. Ahhoz azonban, hogy ilyen módszert használhassunk, a rendszer
bizonyos tanítása szükséges, melyre számos lehetőség létezik (neurális hálók, fuzzy logika, stb.).
Az egyes előrejelzési módszerek összehasonlítása azok pontossága alapján történhet. Ilyen mutató lehet az
előrejelzés abszolút hibája, abszolút négyzetes hibája, ezek százalékosított értéke, stb.. A két leggyakrabban
használt mutató az angolszász terminológia szerinti MAE (Mean Absolute Error) és RMSE (Root Mean
Square Error).
(4-1)
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(4-2)

Az egyes eljárások teljesítményét leggyakrabban nem is egymással vetik össze, hanem egy referencia
előrejelzést választanak ki, ez pedig jellemzően a változatlan időjárási körülményekre alapozó perzisztens
becslés; innét származik az IOP (Improvement Over Persistance) mutató elnevezése is. A perzisztens becslés
lényege, hogy a soron következő időpillanatban esedékes termelés nagyságát a becslés elkészítésének
időpillanatában mérhető termeléssel azonosnak veszi. Jóllehet ez az előrejelzés igen egyszerű, rövid, néhány
órás horizonton mégis a legpontosabb, utóbbi tulajdonsága miatt alkalmas referenciának.
A perzisztens becslés rövid horizonton való eredményességét illusztrálja a 4-1. táblázat is, melyben a magyar
villamosenergia-rendszerben üzemelő szélerőművek által leadott menetrendi adatokból számított MAE és
RMS hibamutatókat hasonlítom össze különböző időhorizontokra készített perzisztens becsléssel. Látható,
hogy a szélerőművek által egy nappal előre leadott menetrendeknél kisebb hiba kapható még a 3 órás
horizonton is.
4-1. táblázat: a magyarországi szélerőművek által adott menetrend, valamint különböző horizontú
perzisztens becslés hibájának összehasonlítása (2009-2011)
Magyar szélerőművek menetrendje
MAE [%]
RMSE [%]

7,42
10,53

15 perc
1,29
2,21

Perzisztens becslés
30 perc
1 óra
2 óra
2,18
3,46
5,28
3,63
5,60
8,36

3 óra
6,63
10,37

4 óra
7,74
11,96

A termelés-előrejelzés hibája leginkább a villamosenergia-rendszerben tartott szabályozási tartalékok
mennyiségét befolyásolja, ahogy ezzel számos szakirodalom is foglalkozik.
A [7] tanulmány tíz ilyen témájú vizsgálat eredményeit foglalja össze. Ezek alapján, amennyiben a szél 1 órás
horizonton mozgó változásait is figyelembe vesszük a szabályozási tartalékok mennyiségének
meghatározásához, a szélerőművek beépített kapacitásának 4%-ában határozható meg azok maximuma,
feltéve, hogy ez a kapacitás a rendszerterhelés 10%-a alatt van. A 4 órás változások figyelembe vétele esetén
már 5-10%-os penetráció mellett is szükség lehet a szélerőművi kapacitás 4-5%-ával megegyező nagyságú
szabályozási tartalékot tartani, míg ha a rendszerterhelés becslésének hibáját is figyelembe vesszük, 10 és
20%-os szélerőművi arány mellett rendre 15 illetve 18%-os nagyságú tartalékra van szükségünk. Ha 1 napos
horizontú termelés-előrejelzésekkel dolgozunk, az igényelt szabályozási tartalékok nagysága 10% körül
mozog, azonban egyes tanulmányok ezt akár a szélerőművi kapacitás 35-48%-ában is meghatározhatják. A
[7] vonatkozó eredményeit a 4-1. ábra ismerteti.
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4-1. ábra: a szélerőművi kapacitás növekedésével összefüggő szabályozási tartalék növekedés [7]

Írország szélerőművi adatait használja fel a [65] cikk, melyben a termelés sztochasztikusságának a
szabályozási tartalékok mennyiségére gyakorolt hatását vizsgálják. A szabályozási tartalékok tekintetében a
szerzők egymástól elválasztva kezelik a primer, szekunder, tercier illetve órás tartalékokat, valamint
mindegyik típusnál figyelembe veszik a típusra jellemző kiesési mutatókat. Ezen adatok alapján határozzák
meg, hogy adott szélerőművi kapacitás esetén egy vizsgált óra elején mekkora nagyságú tartalék tartására van
szükség. Az eredmények alapján megállapítják, hogy mivel a szélerőművek termelésének változása
jellemzően az órás időtartományban mozog, a legnagyobb költséggel igénybe vehető primer és szekunder
tartalékok mennyiségét gyakorlatilag nem befolyásolja a beépített kapacitás nagysága, a hosszabb horizontot
tekintve azonban mindenképpen szükséges többlet szabályozási tartalékok tartása a rendszer megbízható
üzemének fenntartásához.
A [66] cikk a forgó- és nem forgó tartalékok mennyiségét vizsgálja, nagy szélerőmű aránnyal rendelkező
villamosenergia-rendszerek esetére. A szimulációt 1 napos horizonton dolgozó sztochasztikus működésű piaci
modellel végzik, melyben a szükséges szabályozási tartalékok költségét és mennyiségét is vizsgálják,
miközben figyelembe veszik az esetleges hálózati korlátokat is. A szerzők megállapítják, hogy a szélerőművek
integrációjának eredményeként releváns mértékben növekszik a szabályozási tartalékok költségvonzata,
továbbá a nem hasznosított szélenergia költsége is hatást gyakorol a termelés menetrendezésére.
A [67] szintén a nagy beépített szélerőművi kapacitás esetét vizsgálja, az egyes erőművek közti termeléselosztás szempontjából. A szerzők a megszokott, determinisztikus eljárás helyett sztochasztikusan becslik
mind a szélerőművi termelést, mind a rendszerterhelést, mely eredményeik szerint 0,25%-os nagyságrendű
csökkenést eredményez a termelő egységek menetrendjének költségeire nézve. A módszer a
determinisztikushoz képest kevesebb alkalommal használja fel a hagyományos szabályozó- és
csúcserőműveket is, ezzel is javítva az üzemvitelt. A cikkben ezek mellett megerősítik, hogy a minél gyakoribb
– és így minél rövidebb horizonton történő – becslések a szélerőművek termelés-előrejelzésének hibáját
jelentősen csökkentik.
A [68] cikkben a szerzők különböző megújuló energiaforrások (szél-, hullám- és napenergia) egyenkénti,
illetve vegyes alkalmazása esetén vizsgálták az igényelt szabályozási tartalékok nagyságát. Számításaik
alapján a kizárólag szélerőművek jelentette megújuló termeléshez képest kevesebb tartalék tartására van
szükség bármilyen arányú és összetételű szél és egyéb megújuló portfóliója esetén.
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A [69] és a [70] a [67]-hez hasonlóan a szélerőművek termelésének valószínűségi alapú előrejelzését
használja fel az erőművek közti termelés-elosztás elkészítéséhez. A következtetések is hasonlóak: mind
költségek, mind megbízhatóság terén előrelépést jelent az újfajta megközelítés.
Mint az látható, a szélerőművek elterjedése egyértelműen növeli a villamosenergia-rendszerben üzemben
tartandó szabályozási tartalékok mennyiségét. Mivel a termelés-előrejelzés hibájára a villamosenergiarendszer igen érzékeny, a szélerőművek rendszerintegrációja szempontjából elsődleges fontosságú annak
csökkentése. Általánosságban nézve erre két lehetőség kínálkozik: vagy az előrejelzés pontosságát javítva még
a termelés időpillanata előtt beavatkozunk, vagy a tényleges termelést próbáljuk minél jobban közelíteni az
előre jelzett teljesítményhez, azaz utólag avatkozunk be. A szélerőművek termelés-előrejelzésének javításával
kapcsolatban számos kutatás folyik, melyeket azok nagy száma miatt nem tárgyalok dolgozatomban. A 2009ben az Argonne National Laboratory által publikált tanulmány ([44]) összesen 360, a témához kapcsolódó
szakirodalmat hivatkozik meg, melyek részletesen tárgyalják a területet. Kutatásaim során az utólagos
beavatkozás egy lehetséges módjával, az energiatároló alkalmazásával foglalkoztam; a következőkben e
terület szakirodalmát tekintem át.
Az [55] az energiatárolás és a fogyasztói befolyásolás alkalmazását egymástól nem elválasztható eszközként
kezeli. Hangsúlyozza, hogy ezeket nem a szélerőművek által okozott problémák korlátjaként, hanem
rendszerszinten üzemeltetve, minden szereplő szempontjait figyelembe véve kell alkalmazni. Az
energiatárolási technológiák közül a szivattyús-tározós erőmű, az akkumulátorok és folyékony elektrolitos
akkumulátorok, a sűrített levegős tározó és a hidrogéntárolás lehetőségei kerülnek részletes bemutatásra,
azonban a beépítendő kapacitásokkal kapcsolatos számításokat a könyv nem tartalmaz.
A [71] általánosságban a megújuló energiaforrások rendszerintegrációját elősegítendő ír az energiatárolás
alkalmazásáról. A technológia megválasztása kapcsán a könyv részletesen foglakozik azokkal externáliákkal
is, melyeket más szakirodalmak általában figyelmen kívül hagynak, ezek jellemzően szociogazdasági
kérdések. Az energiatároló feladatát illetően is több aspektus kerül megvizsgálásra, az egyes alkalmazásokhoz
pedig lehetséges költségtételek is felsorolásra kerülnek.
Habár a [72] cikkben is szélerőművek példáján keresztül kerülnek bemutatásra a szerzők által elvégzett
vizsgálatok, azok más megújuló energiaforráshoz is használhatók. A publikációban dinamikus programozás
segítségével végeznek számításokat annak meghatározására, hogy egy villamosenergia-piacon belül mekkora
energiatároló alkalmazása szükséges adott szélerőművi kapacitás menetrendi hibájának csökkentéséhez. A
szerzők megállapítják, hogy egy megfelelően méretezett energiatároló alkalmazását a villamosenergia-piacon
részt vevő szélerőművek előnyösen tudják kihasználni, növelve ezzel a szélenergia értékét. A cikkben
ugyanakkor hangsúlyt kap az is, hogy bizonyos esetekben az energiatárolók alkalmazásának költsége
lényegesen meghaladhatja például a hálózat megerősítésének költségeit.
A téma egy viszonylag korai vizsgálatáról számolnak be a [73] cikkben. Az egyes energiatárolási technológiák
áttekintése mellett több, a szélerőművek integrálásával kapcsolatos problémát is ismertetnek a szerzők.
Utóbbiak közül három alkalmazási lehetőség költség-haszon elemzését is tartalmazza a publikáció.
Konklúzióként a szerzők megállapítják, hogy a 10 perces kisütési idejű energiatárolás alkalmazása akár 10%kal is növelheti a rendszer által befogadható szélerőművi kapacitást, a hálózat megerősítése nélkül. Hasonló
számítások alapján az 1 napos kisütési idővel rendelkező folyékony elektrolitos akkumulátorokkal akár 25%os szélerőművi kapacitásnövekedés is elérhető, ez azonban nem számít költséghatékony megoldásnak. Végső
eredményként leírják, hogy az 1 napnál hosszabb kisütési idővel rendelkező tárolókkal egy gyenge hálózat
esetén akár háromszor nagyobb kapacitás építhető be szélerőművekből, mint energiatárolás nélkül.
A [74] szerzői a gyakorlatban használt energiatárolási technológia, a szivattyús-tározós erőmű
létjogosultságát vizsgálják. Cikkükben a szélerőművi menetrendek hibájának csökkentésére, a termelés
kiszámíthatóbbá tételére használnak két eljárást. Az egyik esetben egy szivattyús-tározós erőmű szolgáltatja a
szükséges tartalékokat, míg a másik esetben egy algoritmus által árazott opciós piacról kerülnek azok
beszerzésre. Vizsgálataik azt mutatták, hogy elsősorban az energiatároláshoz kapcsolódó nagy beruházási
költségek miatt hosszútávon versenyképes lehet az opciós piac.
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A [75] cikk szerzője egy olyan villamosenergia-rendszer vizsgálatát végzi el, melyben az erőműpark kevéssé
rugalmas. A szélerőművi kapacitás hatása piaci mechanizmusok segítségével kerül modellezésre. A
vizsgálatok célfüggvénye a rendszer működési költségének minimalizálása, melyhez a rendelkezésre álló
erőművi és átviteli hálózati kapacitást, a primer energia árát, az erőművek karakterisztikáját és a
rendszerterhelést használja fel. A szabályozási tartalékok megnövelése céljából egy sűrített levegős
energiatározó beruházását vizsgálja a cikk, melyről a szerző megállapítja, hogy valós alternatívát nyújthat a
megnövekedett szélerőművi kapacitás esetén is.
A [76] cikk a szélerőművek menetrendi hibája eredményeként adódó többlet szabályozási tartalékokat
vizsgálja: milyen arányban kell állnia a forgó és a nem forgó tartalékoknak ahhoz, hogy a leginkább
költséghatékony portfóliót kapjuk. A szerzők megállapítják, hogy a forgó tartalékok mennyiségének
csökkentése növeli az üzemelés hatékonyságát, a villamosenergia-rendszerbe integrálható szélerőművek
mennyiségét, valamint az üzemanyag megtakarításán keresztül csökkenti a CO 2 kibocsátást is. Az
energiatárolás alkalmazását szükségesnek tartják, annak fő előnyét a hagyományos, nyílt ciklusú
gázturbinákkal szemben rugalmasságában, elsősorban le irányú szabályozási igények kiszolgálásában látják.
A [77] akkumulátoros energiatárolás felhasználásáról ír. A cikk szerint az energiatároló alkalmazásának
kettős feladata van: a szélerőművi termelés-ingadozások csökkentése mellett az átviteli út feszültségének
szabványos értékek között tartása is ennek segítségével történik. A méretezés során használt célfüggvényt az
akkumulátor alkalmazása nyújtotta gazdasági előnyök és az energiatároló beruházási költségének
különbségeként határozták meg. A számítógépes szimulációhoz egy korábbi publikáció által bemutatott savas
ólom akkumulátor modellje került felhasználásra. A szerzők az eredmények alapján megállapítják, hogy ilyen
kettős feladat ellátására is alkalmas az általuk definiált modell.
A [78] cikkben egy kétszintű energiatárolási rendszer kerül bemutatásra: egy tudásalapú irányítási rendszer
vezérel egy rövid és egy közepes idejű töltés-kisütési feladatok ellátására alkalmas energiatárolót, melyek
egymással párhuzamosan vannak kapcsolva. A rendszer működését mind a hálózattal szinkron, mind
szigetüzemben demonstrálják a szerzők. Az eredmények alapján a vezérlési rendszer felhasználásával 20%kal csökkenthető a szigetüzemi feladatokra használt energiatároló kapacitása, miközben a fel nem használt
szélenergia mennyiségét, valamint a terheléskorlátozások számát minimalizálják.
Egy szélerőműpark által a hálózatra adott teljesítmény előre jelezhetőségének javításához használt
akkumulátoros energiatárolást mutat be a [79], illetve a szerzők egy részének későbbi publikációja ([80]). Az
első cikkben egy rendszer töltési-kisütési stratégiáját írják le, mely két akkumulátorral van felszerelve. Ebben
az összeállításban az egyik akkumulátor csak készenléti feladatot lát el, a tároló alkalmazásának célja pedig a
szélerőművi termelés simítására korlátozódik. A második cikkben bemutatott energiatárolási stratégia célja
azonban már az, hogy az akkumulátor lehetőleg minél több teljes töltés-kisütés ciklust végezzen, ezzel
kihasználva annak teljes kapacitását. Az üzem – azaz az egyes töltési és kisütési periódusok hosszának –
meghatározásához rövid horizontú termelés-előrejelzéseket, menetrendi adatokat, és a választott technológia
élettartamát használják fel. A módszer működését valós szélerőművi adatok felhasználásával demonstrálják,
megállapítva, hogy minél nagyobb konfidenciaszinttel kívánják tartani a menetrendet, annál jobban csökken
az energiatároló élettartama.
Szélerőműből és tüzelőanyag-cellából álló hibrid rendszert modellez a [81]. A szerzők a szélerőmű által
leadott teljesítmény változásainak csökkentése mellett annak gradiens értékét is korlátozni kívánják a
tüzelőanyag-cella beiktatásával. Utóbbi vezérlését úgy alakították ki, hogy folyamatosan tápláljon a hálózat
felé, így bizonyos esetekben szükség lehet hidrogén tárolására is.
A [82], [83] és [84] azonos szerzők munkája, nagy százalékban megegyező tartalommal. Vizsgálataik során
szélerőmű és akkumulátoros energiatárolás együttműködését modellezik. Az energiatárolás alkalmazásának
célja jelen esetben is a szélerőművi termelés változékonyságának csökkentése. Ehhez az akkumulátorokat egy
visszacsatolt vezérléssel látják el, mely figyelembe veszi többek között azok töltöttségi szintjének korlátait,
maximális töltési-kisütési teljesítményeit valamint élettartamát. Az 1 órás horizonton dolgozó vezérlés
hatékonyságát valós bemeneti adatsorral tesztelték. A cikkek közötti különbségek közül a leglényegesebb az
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akkumulátor kapacitásának megállapítása: míg a [82] a szélerőművi kapacitás 20-30%-ának megfelelő
értékről ír, addig a másik kettő már 15-25%-ot is elegendőnek tart.
A [85] és [86] szintén azonos szerzőktől származó publikációk. Az első cikk azt a széles körben elterjedt
tévhitet kívánja megcáfolni, mely szerint a szélerőművi termelés-előrejelzés hibája normál eloszlást mutat.
Két helyszínről származó szélerőművi termelési és menetrend adatok felhasználásával állítanak elő
hibaeloszlást, melyet béta-eloszlással közelítenek, az eloszlás paramétereinek változtatásával. Bemutatják
továbbá, hogy az eloszlás felhasználható a szélerőművel kooperációban üzemeltetett energiatároló
méretezéséhez. A második cikk ezt a gondolatmenetet folytatja, azonban itt már az energiatároló névleges
teljesítménye és kapacitása is vizsgálat tárgyát képezi. A szerzők bemutatják, hogy míg a teljesítmény
számítására a perzisztens becslés is alkalmas lehet, a kapacitás meghatározásához már nem kellően pontos ez
a fajta előrejelzés. Megállapítják tovább, hogy a szélerőmű termelésének 5-10%-ának feláldozásáért cserébe
lényegesen kisebb energiatároló is eredményesen alkalmazható.
Dániában a Vestas és az aalborgi egyetem által közösen működtetett Vestas Power Programme is egyik
központi kutatási témájának jelölte ki az energiatárolás hasznosításának kutatását. Eredményeiket számos
publikációban közölték, ezek között azonban igen nagy átfedés mutatkozik, ezért csak kettőt emelnék ki. A
[87] sok más korábban már hivatkozott szakirodalomhoz hasonlóan elsősorban elméleti oldalról közelíti meg
a kérdést: az energiatárolók alkalmazási területeit mutatja be és ismerteti azokat az energiatárolási
technológiákat, melyek ezeknek a feladatoknak az ellátására alkalmasak lehetnek. A [88] ezzel szemben már
vizsgálatokat is tartalmaz, jóllehet ezek módszertanát itt sem fejtik ki részletesen. A kutatások során egyrészt
mért, másrészt számítógéppel generált szélsebesség adatokat felhasználva modellezik egy energiatároló és
szélerőművek kooperációját, különböző alkalmazásokban. A szélsebesség változásai alapján azt a
következtetést vonják le, hogy az alkalmazandó energiatároló kapacitása egyenesen arányos azzal az
időhorizonttal, amin a szélerőmű termelés-ingadozását csökkenteni szeretnénk. A publikált eredmények
alapján az [S9] cikkhez hasonló vizsgálatokat végeztek az adott konfidenciaszinttel szolgáltatható villamos
energia mennyiségéhez kapcsolódóan. A cikkek konklúziója szerint a szélerőművek rendszerbe integrálását
nagymértékben segítő energiatároló névleges teljesítménye az átlagos szélerőművi teljesítménnyel kell, hogy
egyenlő legyen, míg a névleges kapacitás nagysága a termelt energia 10-20%-ában határozható meg.
A [89] saját kutatásaim egy részéhez hasonlóan a szélerőművek által leadott menetrendtől való eltérés miatt
kirótt szabályozási pótdíjakat mértékének csökkentésére kívánja használni az energiatárolást. A szerzők
abból a feltételezésből indulnak ki, miszerint az energiatároló teljesítményét és kapacitását alapvetően
meghatározza, hogy mely időszakban kell feladatukat ellátniuk, hiszen a menetrendi hiba is jelentős
ingadozásokat mutathat az idő függvényében. Megállapítják, hogy a legnagyobb hibákra méretezés olyan
energiatároló kiválasztását eredményezi, melynek nagyon alacsony lesz a kihasználtsága. Utóbbi javítható, ha
más szolgáltatásokra (például szabályozási tartalék tartása) is felhasználják az eszközt. A vizsgálatok
eredményei azt is mutatják, hogy a worst-case esetnél kisebb energiatároló választása nem feltétlenül fog
pénzügyi hátránnyal járni az üzemeltető szempontjából.
Saját kutatásaimhoz legközelebb a [90] cikk áll. A szerzők egy szélerőmű által leadott menetrend és a
tényleges termelés közötti eltérés csökkentésére használják az energiatárolót, mely jelen esetben egy cinkbróm folyékony elektrolitos akkumulátor. Az általuk létrehozott modellezési környezet az egyesült
államokbeli viszonyoknak felel meg, ezek alapján kerül meghatározásra például az az engedélyezett
menetrendi hiba, melynél még nem kell szabályozási pótdíjat fizetnie a termelőnek. Az energiatároló
vezérlésére egy egyszerű, szabályalapú rendszer, fuzzy logika, illetve kétféle neurális hálós megoldás
választható ki. A négy lehetőséget az energiatároló teljesítménye, kapacitása alapján állítják sorrendbe,
valamint vizsgálják őket költséghatékonyság szempontjából is. A szabályalapú vezérlést használva egy
100 MW-os szélerőmű parkhoz egy 34 MW/40 MWh-s energiatároló alkalmazását javasolják, mely értékek jó
egyezést mutatnak a nemzetközi gyakorlattal is. Ennél kisebb tárolót eredményeznek a neurális hálót
alkalmazó vezérlések, melyek előnye elsősorban a tároló töltöttségi szintjének helyes megválasztásában rejlik.
A szerzők megállapítják, hogy a cikkben leírt energiatároló-szélerőmű kooperáció megvalósítása egyértelmű
pénzügyi előnyökkel jár.
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Ahogy az előzőekben bemutatott publikációk is mutatják, a szélerőművek menetrendi hibájának
energiatárolóval való csökkentése igen aktuális kutatási terület napjainkban. Az egyes kutatócsoportok
módszerei között ugyanakkor jelentős eltérések is vannak; a publikációk többsége ugyanis valamilyen
gazdasági kontextusban vizsgálja az energiatárolás alkalmazását, felhasználva például a villamos energia
piaci árát, a szabályozási tartalékok költségeit vagy éppen az energiatároló beruházási és üzemeltetési
költségeit. Egy ilyen vizsgálat azonban igen érzékeny a bemenő adatokra. Az új energiatárolási technológiák
(folyékony elektrolitos akkumulátorok, lendkerekek, elektromos kettősréteg kondenzátorok, stb.) költségei
folyamatosan csökkennek, így adott vizsgálat eredményei akár néhány éven belül elavulhatnak.
Dolgozatomban éppen ezért olyan műszaki paraméterek meghatározását tűztem ki célul, melyeket kvázi a
piactól függetlennek tekinthetők. Az ismertetett publikációk másik hátránya, hogy sok esetben nem
egyértelmű az energiatároló méretezésének metódusa, gyakori, hogy annak névleges teljesítményét és
kapacitását pontos szám helyett egy széles sávval adják meg. Az általam készített szimulációs program
komoly előnye, hogy paramétereinek döntő többsége tetszőlegesen változtatható. Ezzel nem csak a különböző
energiatárolási technológiák leképezése válik lehetővé, de szabadon állítható a leadott menetrendtől való
eltérés még engedélyezett nagysága is. Előbbi jelentős eltérés a bemutatott publikációkhoz képest, melyekben
jellemzően egyetlen energiatárolási technológia kerül kiválasztásra és vizsgálatra, míg utóbbi alkalmassá teszi
a szimulációt arra, hogy a szabályozási igényeket csak adott toleranciasáv túllépése esetén szolgálja ki az
energiatárolóval. Ezekkel a lehetőségekkel a vizsgálati módszereim alkalmasak a műszaki mellett a pénzügyi
vizsgálatok elvégzésére is. Fontos és egyedi eleme kutatásaimnak az, a bemeneti adatsort újrarendező
programelem, amellyel megteremthető az átmenet a 4.2.1. és a 4.2.2. fejezetekben bemutatott, egymástól
eltérő vizsgálati eljárások között. Mielőtt rátérnék a kutatás módszertanának ismertetésére, egy rövid
áttekintést szeretnék adni a szélerőművek termelés-előrejelzésének, valamint a menetrendi hibák
nagyságának magyarországi helyzetéről.
A szélerőművek menetrendi hibájának egyik fő oka, hogy hazánkban viszonylag rossz teljesítménnyel
működnek a szélerőművek, illetve e rendszerirányító által használt termelés-előrejelzési módszerek. A
legtöbb termelőegység valamilyen forrásból ugyan vásárol előrejelzési adatokat, ezek pontossága azonban
komoly kérdéseket vet fel. Korábbi publikációimban ([S5-S6]) a MOV-R H1 szélerőmű-park adatait
felhasználva bemutattam például, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat által szolgáltatott adatoknál
lényegesen pontosabbak voltak a spanyol Meteológica cég adatai. A MAVIR az évek során több előrejelzési
módszert is használt, ezek közül első a WINDemo program volt ([91]), melyről viszonylag kevés információ
érhető el nyilvánosan. A szoftver szélsebesség adatokat használ bemenetként, melyekből szélerőművi
termeléseket számít 1 napos horizonton. A program ugyanakkor azzal a közelítéssel él, miszerint a felhasznált
szélsebesség előrejelzési adatok a szélerőművek kis környezetére vonatkoznak – ennek azonban a
Meteorológiai Szolgálat adatai akkor sem feleltek meg. (Ahogy korábban is írtam, az ALADIN modell
felbontása 8 km, a többi előrejelző-szoftveré pedig még ennél is nagyobb.) A WINDemo-t követte a
TerBeWind szoftver, mely továbbra is az OMSZ-től aznapra és következő napra, az ország több pontjára
kapott órás szélsebesség adatok alapján beállított karakterisztikák, a beépített teljesítmény, az üzemelő gépek
száma és az EOV koordináták felhasználásával ad becslést. A [92] alapján az üzleti napot megelőző
munkanapi szélerőművi termelés becslések beválása 30% körüli értéken mozgott. A tanulmány az alacsony
érték okaként elsősorban azt jelöli meg, hogy szélsebesség előrejelzések csak Mosonmagyaróvár és Szápár
körzetére érkeznek, ráadásul csak órás felbontásban – szemben a MAVIR által használt negyedórás
menetrendezési gyakorlattal. A TerBeWind programról a [25] is megállapítja, hogy „a jelenlegi alapadatok és
adat feltöltöttség mellett a TerBeWind szoftver érdemben nem tudja segíteni a MAVIR forrás-előkészítő
tevékenységét”. Emellett a [92]-ben is megállapításra kerül, hogy szükséges egy új rendszer kifejlesztése,
vagy megvásárlása. Jelenleg két törekvés körvonalazódik. Ezek közül az egyik ([93]) a TerBeWind
továbbfejlesztésén alapuló OLSZET (On-Line SZélErőmű Termelésbecslés), a másik pedig az ún.
WINDPRED projekt, melyben négy vállalat mellett az OMSZ és az ELTE vesz rész, sajnos azonban jelenleg
egyik rendszer üzemeltetési tapasztalatairól sem érhető el érdemi adat.
A 4-2. ábrán a magyarországi szélerőművek által leadott menetrend hibájának eloszlása látható egyrészt a
tényleges adatok alapján számítva, másrészt a kapacitások 330 MW-ra történő átskálázása alapján. Utóbbira
azért volt szükség, mert a vizsgált valamivel több, mint két éves időszak alatt érdemben változott a
szélerőművek beépített kapacitása. Az ábrán megfigyelhető, hogy az esetek többségében a menetrendhez
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képest negatív eltérés tapasztalható, azaz a szélerőművek gyakrabban okoznak fel irányú szabályozási
igényeket, ahogy ezt a későbbiekben részletezem is. Az esetek 95%-a a ±80 MW-os tartományon belül mozog,
a legnagyobb tapasztalt eltérés -160 illetve +180 MW-os értékű volt a vizsgált időszakban.
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4-2. ábra: a magyarországi szélerőművek menetrendi hibájának eloszlása a vizsgált időszakban (20092011)

Érdemes azt is megvizsgálni, hogy milyen szabályozási tartalékok álltak rendelkezésre ugyanebben az
időszakban.
A historikus (tehát nem átskálázott) adatok esetén a vizsgált 72 000 negyedórából összesen 28 331
alkalommal okoztak a szélerőművek le irányú szabályozási igényt, ez az esetek 39,35%-a. A villamosenergiarendszer oldaláról nézve összesen 1 132 negyedóra volt, amikor nem állt rendelkezésre leszabályozási
tartalék, ez 1,57%-nak felel meg. A fel irányú szabályozási igények adták az esetek többségét (60,65%). 237
olyan negyedórát találunk viszont csak, amikor ne lett volna elegendő felszabályozási tartalék, ez az esetek
elenyésző része (0,33%). Ahogy az a 4-3. és a 4-4. ábrán látható, pusztán az eloszlások alapján a rendszerben
lévő szabályozási tartalékok mennyisége bőségesen meghaladja a szélerőművek által támasztott igényeket.
Amennyiben azonban az adatsorok időbeliségét is figyelembe vesszük, a helyzet már lényegesen változhat.
Ezen irányú kutatásaimat ismertetik a következő fejezetek.
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4-3. ábra: rendelkezésre álló és a szélerőművek által igényelt leszabályozási tartalékok
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4-4. ábra: rendelkezésre álló és a szélerőművek által igényelt felszabályozási tartalékok

4.2 A vizsgálat módszertana
A szélerőművek menetrendezési gyakorlata által okozott szabályozási igényeket két, egymástól elkülönülő
jellegű, ám egymást módszertani szempontból jól kiegészítő eljárással vizsgáltam. Nagy mennyiségű adat
feldolgozása során praktikus eljárás különböző statisztikai kiértékeléseket készíteni, hiszen ezek akár
önmagukban is rámutathatnak a vizsgált jelenség karakterisztikájára, valamint azokra a paraméterekre,
melyek a vizsgálat során valamiért megkülönböztetett figyelmet kívánnak. A statisztikai kiértékelés azonban
nem képes megjeleníteni a folyamatok egymás utániságát, illetve ennek közvetlen és közvetett hatásait. Erre
nyújt megoldást az általam írt szimulációs programok összessége, melyek lehetővé teszik, hogy valós adatokat
bemenetként használva a folyamatok időbeliségéből vonjunk le következtéseket. A két vizsgálati módszer –
bár azonos alapokon nyugszik – a vizsgált adatsor függvényében eltérő eredményeket adhat. Azonban ahogy
azt a következő fejezetekben bemutatom, ezek az eredmények egymást kiegészítik, így adva teljes képet a
vizsgált témában. A 4.2.1. fejezetben a statisztikai kiértékelésen, a 4.2.2. fejezetben pedig a számítógépes
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szimuláción alapuló eljárást, valamint a két módszer közti átjárhatóságot megvalósító algoritmust mutatom
be.
A vizsgálati módszerek elsődleges célja, hogy segítsen egy, a villamosenergia-rendszerrel kooperációban
működő, tetszőlegesen megválasztott technológiájú energiatárolónak a különböző paramétereit
meghatározni, mely képes segítséget nyújtani a villamosenergia-rendszernek a szélerőművek menetrendezési
hibájának kiszabályozásában. Kutatásaim során egyaránt vizsgáltam azt a lehetőséget, amikor le- illetve fel
irányban egy-egy, dedikált feladattal rendelkező energiatárolót használunk, valamint azt az eshetőséget is,
amikor ezeket a feladatokat egyazon eszközzel szeretnénk ellátni.

4.2.1

Statisztikai kiértékelés

Kutatásaim során mind a statisztikai kiértékeléshez, mind a később ismertetésre kerülő számítógépes
szimulációval végzett vizsgálatokhoz azonos bemenő adatokat használtam fel. Ezen adatsorok három
összetevőből állnak, melyek azonos historikus időszakra vonatkoznak: a szélerőművek által leadott
menetrendből, a szélerőművek tényleges termelési adataiból, valamint a villamosenergia-rendszerben
rendelkezésre álló szabályozási tartalékok nagyságából. Fontos, hogy mindhárom adatsor azonos
időfelbontással (pl. 15 perc) álljon rendelkezésre, valamint hogy a valamilyen oknál fogva (például nem
történt rögzítés) hiányzó adatok megfelelően legyenek kezelve. Természetesen a dimenziók egyeztetését is el
kell végezni, amennyiben az adatszolgáltató ezt nem tenné meg.
Első lépésként a rendelkezésre álló termelési és menetrendi adatok különbségét képezve megkapjuk az adott
időegységet jellemző eltérést, a menetrend hibáját. Amennyiben a menetrendi adat hiányzik, az eltérés
„HAMIS” értéket vesz fel annak érdekében, hogy ne keletkezzen indokolatlanul nagy eltérés érték a termelés
és egy zérusként kezelt menetrendi adat különbségeként. Szintén „HAMIS” értéket kell felvennie az
eltérésnek, ha az adott időbélyegnél nem található semmilyen termelési adat, hiszen ennek zérusként
kezelése szintén indokolatlanul nagy eltérés értéket eredményezne.

(4-3)

Ezt követően az eltérés adatokat át kell skáláznunk az adatok rögzítésének időpontjában érvényes beépített
szélerőművi teljesítmény értékének és a vizsgálni kívánt beépítettség értékének felhasználásával.
Amennyiben az eltérés adat „HAMIS” értékű volt, az átskálázott eltérés is „HAMIS” értéket vesz fel.

(4-4)

A vizsgált időegységen belül (pl. 15 perc) rendelkezésre álló le- illetve fel irányú szabályozási tartalékokat –
amennyiben ebben a formában nem állnak rendelkezésre – a vizsgált villamosenergia-rendszer
rendszerterhelésének, valamint a vizsgált időegységen belül rendelkezésre álló forgó tartalékának minimális
és maximális értékének különbségeként képezzük. Az esetlegesen hiányzó adatok kiszűrése (4-3)-hoz
hasonlóan történik.

(4-5)

Amennyiben (4-3), (4-4) és (4-5) műveleteket is elvégezzük, rendelkezésünkre fognak állni azok az
átskálázott eltérés és szabályozási tartalék adatok, melyek a feldolgozás utolsó lépéséhez szükségesek. Ahogy
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azt korábban említettem, a vizsgálatok célja olyan energiatároló méretezése, mely a villamosenergiarendszert kisegíti, azaz csak a rendszerben meglévő szabályozási tartalékok elégtelensége esetén avatkozik be.
Fontos továbbá újra kiemelni, hogy vizsgálataim során a szabályozási tartalékok mennyiségét a rendelkezésre
álló historikus adatok alapján állapítom meg, azaz nem számolok további beépülő kapacitásokkal.
Természetesen amennyiben jól prognosztizálható lenne a vizsgált villamosenergia-rendszerben a mindenkori
szabályozási tartalékok aránya, ezen adatok is átskálázhatók lennének – hasonlóan a szélerőművek
menetrendi és termelési adataihoz. Ezek hiányában az adatfeldolgozás utolsó lépéseként az ún. korrigált
termelés nagyságát határozom meg, ennek értelmezését a leszabályozási tartalék példáján keresztül mutatom
be.
Az ideális esetet az jelentené, ha a szélerőművek termelése nem térne el az általuk leadott menetrendtől,
hiszen ekkor nem lenne szükség szabályozásra. A valóságban négy különböző eset lehetséges. Az első, hogy a
vizsgált időpillanatban a szélerőművek nem termelnek többet a menetrendként leadott értéknél, így nem
keletkezik leszabályozási igény. Amennyiben keletkezik leszabályozási igény, a rendelkezésre álló
leszabályozási tartalék nagysága fogja eldönteni a következő lépést. Ha a rendelkezésre álló tartalék nagysága
meghaladja a leszabályozási igényt, a rendszer önállóan, az energiatároló nélkül képes elvégezni a
szabályozást, így az energiatároló szempontjából úgy kezelhető a rendszer, mintha a szélerőművek termelése
megegyezett volna a menetrendben leadott értékkel. Ha a rendelkezésre álló tartalék nagysága nem elegendő
a leszabályozási igény kielégítésére, akkor a két érték különbségét az energiatárolónak kell kezelnie. Az eszköz
szemszögéből ekkor úgy tűnik, mintha a menetrendi hiba tényleges menetrendi hiba és a rendszer által
végrehajtott szabályozás különbsége lenne. Amennyiben a vizsgált időpillanatban a villamosenergiarendszerben nem állt rendelkezésre leszabályozási tartalék, a teljes eltérést az energiatárolónak kell
kiszabályoznia – feltéve hogy teljesítménye és kapacitása ezt lehetővé teszi. A szabályrendszer a
következőképpen írható fel:

(4-6)

(4-6)-tal analóg módon írhatóak fel az egyenletek akkor is, ha a felszabályozási tartalékok számításához
szeretnénk megkapni a korrigált termelési adatokat.

(4-7)

(4-6) és (4-7) műveletek elvégzésével rendelkezésemre áll az a feldolgozott adatsor, melynek statisztikai
kiértékelését el kell végeznem. Ennek során a következő vizsgálatokat végzem el:



Hány időegységnyi hosszúságúak az energiatároló által végzendő egyes le- illetve fel irányú
szabályozási periódusok?
Átlagosan hány időegységnyi hosszúságúak az energiatároló által végzendő le- illetve fel irányú
szabályozási periódusok?
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Milyen eloszlásfüggvény jellemzi az energiatároló által végzendő le- illetve fel irányú szabályozási
periódusok hosszát?
Mekkora energiaigényt jelentenek az energiatároló által végzendő egyes le- illetve fel irányú
szabályozási periódusok?
Átlagosan mekkora energiaigényt jelentenek az energiatároló által végzendő le- illetve fel irányú
szabályozási periódusok?
Milyen eloszlásfüggvény jellemzi az energiatároló által végzendő le- illetve fel irányú szabályozási
periódusok energiaigényét?
Mekkora eltérést kell az energiatárolónak kiszabályoznia az egyes le- illetve fel irányú szabályozási
periódusok alkalmával?
Milyen eloszlásfüggvény jellemzi a szabályozási periódusokban az energiatároló által
kiszabályozandó le- illetve fel irányú eltérést?

Az egyes kiértékelési vizsgálatok eredményeit jellegüktől függően kell kiértékelni: az átlagérték számításánál
értelemszerűen egyetlen érték fogja a végeredményt adni, míg az eloszlásfüggvénnyel jellemzett paraméterek
esetén az eloszlásfüggvény 95%-os értékét választottam ki. Ez a 95%-os, önkényesen megválasztott
peremfeltétel nem feltétlenül eredményezne költség optimumot. Ahogy azt a későbbiekben ki is emelem,
ennek az értéknek az elérése gyakorlatilag minden esetben az energiatároló túlméretezését, illetve ezzel
összefüggésben annak alacsony kihasználtságát fogja eredményezni. Ez olyan mértékben megnövelheti a
beruházási és üzemeltetési költségeket, hogy az akár nagyobb is lehet, mintha a piacról szereznénk be a
szabályozási energiát. Ahhoz, hogy a költség optimumot is meghatározzuk egy-egy vizsgálat esetében, számos
további paraméter nagyságát kell ismernünk – amennyiben ezek rendelkezésre állnak, az általam kidolgozott
módszer érdemi változtatás nélkül alkalmas e vizsgálatok elvégzésére is.
A következőkben a kiértékelés menetét, az eredmények jellegét kívánom bemutatni a magyar
villamosenergia-rendszer adatainak felhasználásával. A szélerőművek teljesítménye 330 MW-ra került
átskálázásra, azaz a jelenlegi magyarországi beépített kapacitásnak megfelelő értékre. A bemutatni kívánt
esetben a vizsgált időszak 72 000 időegységből (negyedórából) áll. Ebből 754 alkalommal volt szükség az
energiatároló által leszabályozást végezni, összesen 1 779, átlagosan 2,36 negyedóra hosszban.
Felszabályozásra 230 alkalommal volt szükség, összesen 363 negyedórában; e működések átlagos időtartama
1,58 negyedóra volt. A le- illetve fel irányú szabályozások időtartamának eloszlása a 4-5. ábrán látható. Az
eloszlás felbontása 1 negyedóra volt, 95%-ához tartozó érték le irányú szabályozásnál 7 negyedóra, fel irányú
szabályozásnál pedig 4 negyedóra.
Le irány
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100

Eloszlás [%]

80
60
40
20
0
0

2

4
6
8
10
12
14
16
18
Szabályozási periódus hossza [x15 perc]

20

4-5. ábra: le- illetve fel irányú szabályozási periódusok hosszának eloszlása
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Az energiatároló által végzett szabályozások energiaigényének átlagai a következőképpen alakulnak: le
irányban átlagosan 19,74 MWh tárolása, fel irányban átlagosan 8,23 MWh kisütése szükséges egy
alkalommal. A szabályozási energiaigények eloszlása a 4-6. ábrán látható. Az eloszlás 95%-ához tartozó
értékek le- illetve fel irányban rendre 75 MWh és 30 MWh, az eloszlás felbontása 5 MWh volt.
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4-6. ábra: le- illetve fel irányú szabályozási energiaigények nagyságának eloszlása

Az energiatároló által az egyes szabályozási periódusok alkalmával kiszabályozandó eltérés nagyságánál
fontos megkülönböztetnünk egymástól a két szabályozási irányt. Erre a bemenő adatsorok feldolgozásának
előzőekben ismertetett módja miatt van szükség. A korrigált termelési adatok ugyanis mind le-, mind fel
irányban számos zérus értéket tartalmaznak. A 4-7. ábra a következők szerint értelmezendő. A rendszerben
jelen lévő le irányú szabályozási tartalék mellett az energiatárolóra akkor van szükségünk, ha a menetrendtől
való eltérés pozitív. Az ábra adatai alapján ez mindössze az esetek 2,47%-ában következett be a vizsgált
72 000 negyedórából. Ahhoz, hogy ezen esetek 95%-át kielégítsük, az eloszlásfüggvény 1002,47∙0,05=99,88%-át kell lefednünk. Ehhez 90 MW-os töltési teljesítménnyel rendelkező energiatárolóra van
szükségünk. A másik irányt nézve: a rendszerben jelen lévő fel irányú szabályozási tartalék mellett az
energiatárolóra akkor van szükségünk, ha a menetrendtől való eltérés negatív. Jelen esetben ez az esetek
mindössze 0,5%-ában következett be. Ahhoz, hogy ezen esetek 95%-át kielégítsük, az eloszlásfüggvényt
0,5∙0,05=0,025% és 0 között kell lefednünk. Ehhez 55 MW-os kisütési teljesítménnyel rendelkező
energiatárolóra van szükségünk. Az eloszlás felbontása mindkét esetben 5 MW volt.
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4-7. ábra: kiszabályozandó le- illetve fel irányú szabályozási igények

Az adott szélerőművi teljesítményhez tartozó eredményeket ezek után összefoglalhatjuk táblázatban is, ahogy
azt a 4-2. táblázat is mutatja.
4-2. táblázat: a 330 MW szélerőművi kapacitás esetére számított eredmények összesítése
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A kiértékeléseket a bemutatottal analóg módon végeztem el kutatásaim során. Amennyiben a 4.2.1. fejezet
elején leírtaknak megfelelően paraméterezett adatok állnak rendelkezésünkre, az ismertetett módszerrel azok
feldolgozása és kiértékelése lehetséges. A módszert a 4.3. fejezetben magyarországi adatokra alkalmazom, így
demonstrálva annak működését.

4.2.2

Számítógépes szimuláció

A szélerőművek menetrendi hibájának vizsgálatához használt szimulációs program, a 3.2.2. fejezetben
bemutatotthoz hasonlóan az [S15] cikkben publikált, szélerőmű és energiatároló együttműködését szimuláló
program átalakításaként született meg, MATLAB környezetben. A program kialakításakor ebben az esetben is
arra törekedtem, hogy tetszőleges energiatárolási technológia modellezhető legyen. Az energiatároló
leképezésénél egymástól függetlenül megválasztható annak névleges teljesítménye (Pnévl), névleges kapacitása
(Enévl), legnagyobb megengedett töltési-kisütési teljesítménye (Pmax), illetve ciklikus töltési-kisütési hatásfoka
(η). A névleges teljesítmény és kapacitás önálló kezelése az olyan technológiák modellezéséhez fontos, mint
az F2.7. fejezetben bemutatott folyékony elektrolitos akkumulátorok, melyeknél ez a két paraméter
gyakorlatilag egymástól függetlenül választható meg. Bizonyos technológiák (például a nátrium-kén
akkumulátorok) rendelkeznek azzal a képességgel is, hogy impulzus jelleggel képesek névleges kisütési
teljesítményüknél nagyobb teljesítményt is leadni. Ez az üzemmód azonban kivétel nélkül csak rövid ideig
tartható fenn, és általában az élettartam jelentős csökkenését okozza, ezért a modellben nem került
implementálásra. Beállítható továbbá az energiatároló esetén egy ideálisnak tekintett töltöttségi szint (pSOC
– preferred State Of Charge) is. Amennyiben a tárolási feladatot nem hátráltatja, az energiatároló olyan
töltési-kisütési műveletet hajt végre, mellyel saját töltöttségi szintjét közelítheti az ideálishoz. Szélsőséges
esetben, például kizárólag le irányú szabályozásokat végző energiatároló esetén ez az ideális töltöttségi szint
0%, hiszen minden alkalommal a lehető legtöbb kapacitást szeretnénk fenntartani a töltéshez. A szélerőmű
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adatait a 4.2.1. fejezetben ismertetett módon kell feldolgozni, ezt követően már használható a menetrendi
(Pmenetrend) és a korrigált termelési (Pkorr.termelés) adatsor is.
A szimuláció működését az F5 függelék ismerteti. Az indítást követően a felhasználó manuálisan kell, hogy
beállítsa a szimuláció főbb paramétereit. Ki kell jelölnie a feldolgozni kívánt adatsort, definiálnia kell annak
időbeli felbontását, a vizsgált energiatároló hatásfokát, engedélyezett kisütési százalékát, valamint meg kell
adni az átskálázott szélerőművi kapacitást (Pex.névleges). Ezt követően a program beolvassa, és két vektorba
rendezi a menetrendi és a termelési adatokat, ezek lesznek Pmenetrend és Pkorr.termelés. A szimulációs program
végigmegy a vektorok minden egyes elemén, és minden alkalommal azonos feladatokat hajt végre:






Megvizsgálja, hogy van-e szükség szabályozásra.
Ha van szükség szabályozásra, ellenőrzi, hogy az energiatároló névleges teljesítménye elegendő-e
ennek végrehajtásához.
Ha a névleges teljesítmény elégségesnek bizonyul, a program ellenőrzi, hogy az energiatároló
töltöttségi szintje lehetővé teszi-e a szükséges tárolás végrehajtását. Amennyiben például a tárolót
töltenünk kellene, de az már 100%-os töltöttségi szinten van, a feladat nem hajtható végre.
Az energiatároló a névleges teljesítményének és aktuális töltöttségi szintjének megfelelő nagyságú
töltést vagy kisütést végez, meghatározásra kerül az adott időpillanatban a hálózatra kerülő
szélerőművi teljesítmény nagysága, valamint az energiatároló következő időpillanatra érvényes
töltöttségi szintje.
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A bemeneti vektorok végére érve a szimulációs program elvégzi az eredmények kiértékelését: megvizsgálja,
hogy a kezdeti (energiatároló használata nélküli) állapothoz képest mennyivel több esetben sikerül a
menetrendi hibát kiszabályozni. Záró lépésként a kiértékelés eredményei tárolásra kerülnek. Természetesen a
bemeneti adatsorokat az energiatároló tetszőleges teljesítmény-kapacitás paraméterei mellett dolgozhatjuk
fel, ezek ciklusba rendezésére is alkalmas a program, így akár 40 000 pontban is végrehajthatjuk a vizsgálatot
egyetlen futtatással, ahogy azt a 4-8. és 4-9. ábra eredményeihez is kellett tenni. Az ábrákon – az előző
fejezethez hasonlóan – 330 MW-os szélerőművi beépítettségre skálázott adatokkal végeztem el a szimulációt
Az energiatároló névleges teljesítményét 200 MW-ig, névleges kapacitását 200 MWh-ig növeltem, 1 MW-os
illetve MWh-s lépésekben. A 4-8. ábra a le irányú szabályozás, míg a 4-9. ábra a fel irányú szabályozással
kapcsolatos vizsgálatok eredményeit mutatja. Látható, hogy még a legnagyobb, 200 MW/200 MWh-s
energiatárolóval is csak az esetek 87%-át vagyunk képesek kezelni le irányú szabályozás esetén. Fel irányú
szabályozásnál azonban már ez az érték már 96%, tehát gyakorlatilag minden igényt sikerül kiszolgálnunk.

Energiatároló kapacitása [MWh]

4-8. ábra: a számítógépes szimuláció eredménye leszabályozás esetére
(az energiatároló ciklikus hatásfoka 100%)
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Energiatároló kapacitása [MWh]

4-9. ábra: a számítógépes szimuláció eredménye felszabályozás esetére
(az energiatároló ciklikus hatásfoka 100%)

A szimuláció működését illusztrálja a 4-10. ábra is, ahol a leszabályozási tartalék kiegészítését vizsgáltam, egy
10 MW/10 MWh paraméterekkel rendelkező, 100%-os ciklikus hatásfokú energiatárolóval. A szimuláció első
10 órájában a szélerőművek termelése a leadott menetrend alatt marad, így nincs szükség leszabályozásra. Az
ezt követő közel 1 órában a termelés értéke már meghaladja a menetrendét, így az energiatárolónak be kell
avatkoznia, a felesleget lehetőleg tárolva. Az ábrán látszik, hogy az energiatárolónak mind a teljesítménye,
mind a kapacitása elégtelen ennek a feladatnak az elvégzéséhez. Előbbit jelzi, hogy hiába lép működésbe, már
az első leszabályozási időpillanatban is csak csökkenteni tudja a menetrend és a ténylegesen a hálózatra
kerülő teljesítmény nagyságát. Az egy órás leszabályozási igény végére a tárolt energia nagysága is eléri a
10 MWh-t, azaz a tároló eléri teljes töltöttségi szintjét. A 11. óra után a szélerőművek termelés ismét a leadott
menetrendnél kisebb értéket vesz fel. Ez megfelelő arra, hogy az energiatárolónkat kisüssük, természetesen
csak olyan ütemben, hogy a hálózatra adott teljesítmény ne haladja meg a menetrendben vállalt értéket.
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4-10. ábra: példa a szimulációs program időbeli működésére
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Az eddigiekben bemutatott szimulációk során az energiatárolónak vagy csak le irányú, vagy csak fel irányú
szabályozási igényeket kell kiszolgálnia. Részben más eredmények adódhatnak azonban akkor, ha mindkét
feladatot ugyanazzal a tárolóval szeretnénk ellátni. A fő problémát ebben az esetben az jelentheti, hogy a
szabályozások iránya nem 50-50%-ban oszlik meg; a magyar villamosenergia-rendszerben például
jellemzően leszabályozási nehézségek adódnak. Kutatásaim során külön szimulációs programot készítettem
ennek az üzemeltetésnek a vizsgálatára. Működése gyakorlatilag megegyezik az F5 függelékben bemutatott
folyamatábráéval, azonban azonos programon belül le- és fel irányú szabályozási igényeket is
kiszolgálhatunk. Természetesen bizonyos korlátozó tényezők is fellépnek; míg az egy irányért felelős tároló
esetén könnyedén lehetőség volt a tároló töltöttségi szintjének változtatására, ha mindkét irányban
szabályoznunk kell, minden töltéssel fel irányú, minden kisütéssel le irányú szabályozási igényt adunk a
rendszernek, amit a tároló saját maga próbálna meg korrigálni. Kompromisszumos megoldásként a
szimulációs program e változatából elhagytam a tároló töltöttségi szintjének az ideális értékhez közelítését
végző kódrészletet; ezzel az üzemelés jóságát nagymértékben az ellentétes irányú szabályozási periódusok
hossza és aránya határozza meg. A szimuláció így elsősorban annak megválaszolására szolgál, hogy milyen
jellemzőkkel bírnak ezek a periódusok. Rögzítésre kerül a le- illetve fel irányú szabályozások között eltelő idő,
az ellentétes irányú szabályozások között eltelt idő. A program kiszámítja azt is, hogy mekkora
valószínűséggel követik egymást azonos, illetve ellentétes irányú szabályozási igények. Ezen információk
értékelésével meghatározható, hogy jó megoldást jelent-e egyetlen tároló használata mindkét feladatra, vagy
jobban kihasználható lenne kettő (vagy több) tároló együttműködése. Utóbbi üzem számítógépes
szimulációja szintén megvalósítható, azonban lényegesen bonyolultabb vezérlést követel meg, bizonyos
esetekben nem csak műszaki, de gazdasági paraméterek figyelembe vétele is szükséges lenne, ezért jelen
dolgozat keretei között nem került megvalósításra.
Egy másik problémát is felvet a számítógépes szimuláció használata. Annak előnye és egyben hátránya, hogy
az adatok időbelisége nagyban befolyásolhatja az általa adott eredményt. Amennyiben például a
leszabályozási igények jól elkülöníthetően a vizsgált időszak egyetlen részén vannak jelen, az
energiatárolónak nem lesz ideje az egyes le irányú szabályozások között kisülni, így az újabb és újabb ciklusok
már nem az ideális, zérus töltöttségi szintről fognak indulni, ezzel pedig csökkenni fog az energiatároló
hatékonysága. Ez a probléma a statisztikai kiértékelésnél értelemszerűen nem jelentkezik, ezért ott
jellemzően kisebb teljesítmény-kapacitás értékek adódnak végeredményeként. Mivel a rendelkezésre álló
adatsorok között előfordulhatnak ilyen negatívumok, mindenképpen foglalkoznom kellett a problémával.
Hogy ezt a jelenséget elkerüljem, egy további, opcionálisan használható algoritmussal egészítettem ki a
szimulációt. A segédprogram lényege, hogy a bemeneti adatsort általunk meghatározott darabra osztja fel,
majd ezeket a részeket véletlenszerűen rendezi sorrendbe. Ezzel a megoldással – megfelelő darabszám esetén
– az egyes szabályozási periódusok jól eloszlanak a vizsgált időtartományban, így kisebb teljesítményű és
kapacitású energiatárolóval is eredményesek lehetünk. Az algoritmus egyetlen a felhasználó által
megválasztandó paraméterrel rendelkezik, ezzel határozhatja meg, hogy hány részre szeretné felosztani az
adatsort. Első lépésként a program megvizsgálja, hogy a felhasználó által megadott értékkel maradék nélkül
osztható-e az adatsor hossza; amennyiben nem, a csonka részt külön tárolja, a többit pedig feldarabolva egy
átmeneti tárolóba helyezi el. Ezt követően az 1 és a felhasználó által választott darabszám közötti számokat
véletlenszerűen rendezi, ez fogja megadni az egyes darabok új helyét. A véletlenszerű sorszámokon
végighaladva egy üres vektorba tölti be az átmeneti tárolóból a sorszámnak megfelelő részt, majd az egész
vektor végére illeszti a korábban levágott csonka részt. Ezzel az eljárással az adatsor hossza változatlan
marad, azonban belső elrendezése megváltozható.
Egy példán keresztül is bemutatom a működést. A vizsgált adatsorunk 8 elemből áll: [2 5 3 4 4 4 5 6], ezt 3
részre szeretnénk felosztani. A program megvizsgálja az oszthatóságot, megállapítja, hogy 3 db 2 hosszú
részre osztható fel az adatsor, a fennmaradó részt ([5 6]) pedig tárolja. A keletkezett 3 db rész így: [2 5], [3 4]
és [4 4]. Ezt követően 1 és 3 között véletlenszerűen rendezi a számokat, ez 3-1-2 sorrendet ad eredményül.
Ebben a sorrendben összerendezi a részeket, majd hozzáilleszti a csonkított részt is, így kialakul az új
adatsor: [4 4 2 5 3 4 5 6].
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Fontos megjegyezni, hogy az eredeti adatsor felosztásával és újrarendezésével annak jellegét is
megváltoztathatjuk. Ha túl kevés vagy túl sok részre osztjuk ugyanis fel, az adott esetben nem csak az egyes
szabályozási periódusokat fogja áthelyezni, hanem azokat fel is darabolja, csökkentve ezzel például az átlagos
szabályozási hosszt. Kutatásaim során a felosztás hosszát négy módon választottam meg. Az egyes
szabályozási periódusok hosszának eloszlásának 95, 99 és 100%-os értékéhez tartozó időtartamot tekintettem
az egyben áthelyezendő adat hosszának. Negyedikként a vizsgált adatsort negyedórás részekre bontottam,
majd ezeket rendeztem egybe, ezzel tulajdonképpen teljesen véletlenszerű adatsort generáltam, melynek
eredményei gyakorlatilag megfelelnek a 4.2.1. fejezetben leírt statisztikai kiértékelés által kapható
eredményeknek. Ezzel az algoritmussal tehát megteremthető az átmenet az általam használt két kutatási
módszer között.

4.3 Eredmények
Az előző fejezetekben bemutatott két kutatási módszer működését jelen fejezetben egy bárki által elérhető
adatsorral szeretném demonstrálni. Magyarország villamosenergia-rendszerének legfontosabb adatai a
MAVIR honlapjáról szabadon letölthetőek és kutatásokhoz felhasználhatók. Az adatrögzítő rendszer a
számomra fontos adatok közül mind a szélerőművek előzetesen leadott menetrendi adatait, mind a tényleges
termelésüket tartalmazza. A szélerőművi adatokkal kapcsolatban természetesen meg kell jegyezni, hogy
aggregált értékek, azaz az egyes külön-külön menetrendet adó egységek megfelelő értékeinek összege érhető
csak el. Ez természetesen a vizsgálatokat nem befolyásolja, hiszen az adatok 4.2.1. fejezetben bemutatott
feldolgozása megfelelő átskálázást biztosít. Ami a villamosenergia-rendszerben mozgósítható szabályozási
tartalékokat illeti, a vizsgálatokhoz szintén használhatók a MAVIR honlapján elérhető rendszertehelési
adatok, valamint ugyanitt megtalálhatjuk a 15 percen belül igénybe vehető forgó tartalék minimális és
maximális mennyiségét is.
Az adatok mindkét esetben 15 perces felbontásúak, így ezt az értéket célszerű a számítások során időalapnak
is venni. A MAVIR rendszerében a szélerőművek menetrendi adatai 2009. december 12-ig visszamenőleg
érhetőek el, ez összesen 72 000 negyedórás adatpontot jelent. Az adatok feldolgozásánál egy kisebb
anomáliát is ki kellett küszöbölnöm, ugyanis négy adatpont különbség volt a havi adatsorok és az összesített
mennyiség nagysága között. Mint kiderült, ez a nyári időszámításra való átállás okozta jelenség. A 31 napból
álló hónapok – így március és október is – 2 976 negyedórából állnak. Mivel márciusban előreállítjuk az órát,
2 972, októberben pedig a visszaállítás miatt 2 980 adatpont kerül rögzítésre a MAVIR rendszerében. Az
elmúlt három év adatait vizsgálva azonban egy alkalom ettől eltér, 2010 márciusából ugyanis 2 976 adat volt
elérhető. Az inkonzisztenciát természetesen vizsgálataim előtt megszűntettem.
A szélerőművi teljesítmény átskálázásánál figyelembe kellett vennem, hogy az általam vizsgált időszakban
Magyarország szélerőművi kapacitása a 200 MW körüli kiindulási értékről 330 MW-ig növekedett. Mivel az
egyes szélerőművek üzembe helyezésével kapcsolatos adatok elérhetősége korlátozott és sokszor találni ezek
között egymásnak ellentmondó adatokat, az átskálázást éves felbontásban végeztem el. A beépített
teljesítmény a 2009-es, 2010-es és 2011-es évben rendre 200,525, 295,325 és 329,325 MW-nak vettem. Az
átskálázott teljesítményeket a már érintett 330 MW-os szcenárió mellett 400 és 1 000 MW között
változtattam, 100 MW-os felbontásban. Az ábrákon a 400, 700, illetve 1 000 MW-os szcenárió adatait
tüntettem fel.
A szabályozási tartalékok nagyságán nem változtattam, azok megegyeznek a vizsgált időszakban a MAVIR
rendszere által rögzített értékekkel. Fontos megjegyezni, hogy az így hozzáférhető adatok kereskedelmi, és
nem műszaki jellegűek, így a valóságban rendelkezésre álló tartalékok nagysága ettől bizonyos körülmények
között eltérhetett – ez azonban csak kismértékben változtat a számítások eredményén, a két bemutatott
módszer működését pedig egyáltalán nem befolyásolja.

4.3.1

Le irányú szabályozás

Elsőként a statisztikai kiértékelés felhasználásával kapott eredményeket mutatom be, majd ezt követően
térek rá a szimulációs program eredményeire. A 4-11., 4-12. és 4-13. ábrán rendre a le irányú szabályozási
periódusok hosszának, a le irányú szabályozási energiaigényeknek és a kiszabályozandó le irányú
szabályozási igényeknek az eloszlása látható. Mindhárom ábrán a 400, 700 illetve 1 000 MW-os szélerőművi
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kapacitáshoz számolt eredmények szerepelnek, így jól megfigyelhető a szélerőművi kapacitás változásának
hatása az egyes eloszlásokra. Azokon az ábrákon, ahol az ábrázolt tartományon belül sikerül teljesíteni a 4.2.1
fejezetben célként kitűzött 95%-os teljesítést, ennek pontját a görbén elhelyezett „X” jelzi. Az ábrákon is
megfigyelhető, hogy a vizsgált paraméterek jó közelítéssel lineáris függést mutatnak a szélerőművi
kapacitással. Például a 4-8. ábrán 400 MW-hoz 7 negyedóra, 700 MW-hoz 11 negyedóra, míg 1 000 MW-hoz
15 negyedóra tartozik.
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4-11. ábra: a le irányú szabályozási periódusok hosszának eloszlása a szélerőművi kapacitás
függvényében
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4-12. ábra: a le irányú szabályozási energiaigények nagyságának eloszlása a szélerőművi kapacitás
függvényében
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4-13. ábra: a kiszabályozandó le irányú szabályozási igények a szélerőművi kapacitás függvényében

Az összesen nyolc különböző beépítettségű szcenárió vizsgálatainak eredményeit a 4-3. táblázat foglalja
össze. Hasonlóan a korábbi ábrákhoz, itt is megfigyelhető, hogy az egyes paraméterek jó közelítéssel
lineárisan függenek a szélerőművek beépített teljesítményétől. A táblázatban szereplő adatok alapján jól
becsülhetők egy, a magyar villamosenergia-rendszerben a szélerőművek menetrendezési hibájából adódó, a
forgó tartalékok által nem teljesíthető le irányú szabályozási igények kielégítéséhez szükséges energiatároló
főbb technológiai paraméterei.
4-3. táblázat: a le irányú tartalékokhoz kapcsolódó vizsgálatok eredményeinek összesítése
Szabályozások
átlagos hossza
[x15 perc]
330 MW
400 MW
500 MW
600 MW
700 MW
800 MW
900 MW
1 000 MW

2,36
2,55
2,78
3,09
3,39
3,71
3,98
4,22

Szabályozások
eloszlásának
95%-a
[x15 perc]
7
7
8
10
11
13
14
15

Szabályozások
energiaigényének
átlaga [MWh]
19,74
25,34
34,25
44,26
55,50
68,69
82,27
95,80

Szabályozások
energiaigényének
eloszlásának
95%-a [MWh]
75
100
150
210
255
325
405
470

Szabályozandó
eltérések
eloszlásának
95%-a [MW]
90
110
130
155
180
200
225
245

A szimulációs szoftverrel végzett vizsgálatok a vártnak megfelelően némileg más eredményeket hoztak, mint
a statisztikai kiértékelés, a 4-4. táblázat mutatja, hogy az összes le irányú szabályozási igény hány százalékát
képes kiszolgálni az az energiatároló, melynek névleges teljesítményét és kapacitását a 4-3. táblázat 95%-os
adatai alapján választottam meg.
4-4. táblázat: az energiatároló által kiszolgált le irányú szabályozási igények a szélerőművi kapacitás
függvényében

Kiszolgált
igények
aránya [%]

330 MW

400 MW

500 MW

600 MW

700 MW

800 MW

900 MW

1000 MW

60,26

60,74

61,05

61,86

60,92

61,81

62,73

62,61

Megfigyelhető, hogy habár a statisztikai kiértékelés alapján a kiválasztott energiatároló teljesítménye és
kapacitása elégséges lenne a felmerülő igények 95%-nak kiszolgálására, az időbeli szimuláció alapján erre
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mégsem képes. Ennek oka, ahogy arról már többször írtam, az azonos irányú szabályozási időszakok
feltorlódása. A felhasznált 2009 és 2011 közötti adatsort vizsgálva észrevehető, hogy a 2011-es évet például
sok, egymást gyorsan követő le irányú szabályozási igénnyel zárjuk, melyek közt nincs idő az energiatároló
töltöttségi szintjének visszaállni az ideális 0%-ra, így egyre kevésbé tudja ellátni feladatát. Látható továbbá,
hogy a kiszolgált szabályozási igények aránya a szélerőművi kapacitástól gyakorlatilag független, azaz a
statisztikai kiértékelés eredményei konzisztensek.
A 4-14. ábra a darabokra osztott, majd véletlenszerű sorrend alapján újrarendezett adatsorok eredményeit
mutatja a 400, 700 illetve 1 000 MW-os beépítettségű szcenáriók esetére. P100, P99 és P95 a szimuláció során
felmerült szabályozási periódusok eloszlásának 100, 99 valamint 95%-ához tartozó értékekkel való
vizsgálatnak felelnek meg. Példaként a 400 MW-os esetet véve: a le irányú szabályozások hosszát vizsgálva az
eloszlás 100%-os értéke 30∙15 percnél, a 99%-os értéke 13∙15 percnél, míg a 95%-os értéke 7∙15 percnél
található. Amennyiben a 72 000 elemből álló adatsort ezekkel az értékekkel elosztjuk, rendre 2 400, 5 538 és
10 285 részre felosztott és újrarendezett adatsorokkal kell dolgoznunk. Minden újrarendezést 25 alkalommal
végeztem el, rögzítve a szabályozások átlagos hosszának változását, illetve a kiszolgált le irányú szabályozási
igények arányát. A 4-14. ábrán szerepelnek továbbá bemenetként az újra nem rendezett adatsort használó
szimulációk eredményei („Eredeti”), valamint a 72 000 részre felosztott adatsorok egy-egy vizsgálatának
eredményei („Statisztikai”), melyek közül az utóbbiak gyakorlatilag megegyeznek a statisztikai kiértékelés
által kapható eredményekkel. Látható, hogy az időbeli szimuláció eredményét jelentősen befolyásolja a
szabályozási igényeknek a vizsgált tartományon belüli eloszlása. A bemeneti adatsorok újrarendezésével
azonban kiküszöbölhetjük ezt a hatást, szélsőséges esetben pedig statisztikai kiértékelésnek megfelelő
eredményeket is megkaphatjuk, hiszen az energiatároló teljesítménye és kapacitás – mint már említettem – a
kiértékelés 95%-os eredményei (4-3. táblázat) alapján kerültek kiválasztásra.

Nem kiszolgált le irányú szabályozási
igények aránya [%]

Az adatsorok felosztásához használt P100, P99 és P95 értékek a 700, illetve az 1 000 MW-os beépítettséghez
rendre 1 565, 3 789, 6 545 illetve 126, 2 571, 4 800 voltak.
400 MW

P100

P99

P95

Eredeti

Statisztikai

700 MW

P100

P99

P95

Eredeti

Statisztikai

1000 MW

P100

P99

P95

Eredeti

Statisztikai

40
35
30
25
20
15
10
5
0
1,0

1,5

2,0
2,5
3,0
3,5
Szabályozások átlagos hossza [x15 perc]

4,0

4,5

4-14. ábra: a bemeneti adatsor átrendezésének a szimulációs programra gyakorolt hatása
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Fel irányú szabályozás

A statisztikai kiértékelés felhasználásával kapott eredmények a fel irányú szabályozási tartalékok vizsgálata
esetén nagyon hasonló jellegű eredményt adnak a le irányú vizsgálatokhoz.
A 4-15., 4-16., és 4-17. ábrán rendre a fel irányú szabályozási periódusok hosszának, energiaigényeknek és a
kiszabályozandó igényeknek az eloszlása látható. Mindhárom esetben a 400, 700 illetve 1 000 MW-os
szélerőművi kapacitáshoz számolt eredmények szerepelnek az ábrán. A kisebb értékek is mutatják, hogy a
magyar villamosenergia-rendszerben a fő problémát nem a fel irányú szabályozás jelenti.
400 MW

700 MW

1000 MW

100

Eloszlás [%]

80
60
40
20
0
0

5
10
15
Szabályozási periódus hossza [x15 perc]

20

4-15. ábra: a fel irányú szabályozási periódusok hosszának eloszlása a szélerőművi kapacitás
függvényében

400 MW

700 MW

1000 MW

100

Eloszlás [%]

80
60
40
20
0
0

50
100
150
200
Szabályozási energiaigény [MWh]

250

4-16. ábra: a fel irányú szabályozási energiaigények nagyságának eloszlása a szélerőművi kapacitás
függvényében
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Eloszlás [%]

400 MW
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-250

700 MW

1000 MW

-200
-150
-100
-50
Kiszabályozandó eltérés [MW]

0

4-17. ábra: a kiszabályozandó fel irányú szabályozási igények a szélerőművi kapacitás függvényében

A 4-5. táblázat foglalja össze a nyolc különböző beépítettségű szcenárió vizsgálatainak eredményeit.
Hasonlóan a korábbi ábrákhoz, itt is megfigyelhető, hogy az egyes paraméterek jó közelítéssel lineárisan
függenek a szélerőművek beépített teljesítményétől, azonban az energiaigényekkel kapcsolatos adatok esetén
ez a függés már nem egyértelműen lineáris jellegű. A táblázatban szereplő adatok alapján jól becsülhetők egy,
a magyar villamosenergia-rendszerben a szélerőművek menetrendezési hibájából adódó, a forgó tartalékok
által nem teljesíthető fel irányú szabályozási igények kielégítéséhez szükséges energiatároló főbb technológiai
paraméterei.
4-5. táblázat: a fel irányú tartalékokhoz kapcsolódó vizsgálatok eredményeinek összesítése
Szabályozások
átlagos hossza
[x15 perc]
330 MW
400 MW
500 MW
600 MW
700 MW
800 MW
900 MW
1 000 MW

1,58
1,7
1,84
2,06
2,35
2,48
2,76
2,98

Szabályozások
eloszlásának
95%-a
[x15 perc]
4
4
5
6
7
8
9
11

Szabályozások
energiaigényének
átlaga [MWh]
8,23
10,99
14,90
19,82
25,64
31,36
39,63
47,80

Szabályozások
energiaigényének
eloszlásának
95%-a [MWh]
30
35
45
70
100
140
170
220

Szabályozandó
eltérések
eloszlásának
95%-a [MW]
55
70
90
105
125
150
170
195

A szimulációs szoftverrel végzett vizsgálatok ezúttal is eltérő eredményeket szolgáltattak, mint a statisztikai
kiértékelés. A 4-6. táblázat mutatja, hogy az összes fel irányú szabályozási igény hány százalékát képes
kiszolgálni az az energiatároló, melynek névleges teljesítményét és kapacitását a 4-5. táblázat 95%-os adatai
alapján választottam meg. Az eredményekből hasonló következtetések vonhatóak le, mint a le irányú
szabályozási vizsgálatoknál.
4-6. táblázat: az energiatároló által kiszolgált fel irányú szabályozási igények a szélerőművi kapacitás
függvényében

Kiszolgált
igények
aránya [%]

330 MW

400 MW

500 MW

600 MW

700 MW

800 MW

900 MW

1000 MW

70,52

69,18

68,32

68,72

68,85

69,68

66,82

66,43
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Nem kiszolgált fel irányú szabályozási
igények aránya [%]

A 4-18. ábra ismét a több részre osztott, majd véletlenszerűen újrarendezett bemeneti adatsorokkal végzett
szimulációk eredményeit mutatja a 400, 700 illetve 1 000 MW-os beépítettségű szcenáriók esetére. A P100,
P99 és P95 értékek 400 MW-nál 2 400, 6 545 és 18 000, 700 MW-nál 2 322, 4 800 és 10 285, 1 000 MW-nál
pedig 1 946, 3 273 és 6 545 voltak. Az eredményeket ezúttal is jelentősen befolyásolja a kiszolgálandó
szabályozási igények időbeli eloszlása, azonban a statisztikai kiértékeléssel tulajdonképpen analóg
feldolgozást jelentő 72 000 részre osztott adatsor szimulációjával kapott eredmények ezúttal is a várt 5%-nak
megfelelő számot adnak.
400 MW

P100

P99

P95

Eredeti

Statisztikai

700 MW

P100

P99

P95

Eredeti

Statisztikai

1000 MW

P100

P99

P95

Eredeti

Statisztikai

40
35
30
25
20
15
10
5
0
1,0

1,5
2,0
2,5
Szabályozások átlagos hossza [x15 perc]

3,0

4-18. ábra: a bemeneti adatsor átrendezésének a szimulációs programra gyakorolt hatása

4.3.3 Le- és fel irányú szabályozás együttes kezelése
A le- és fel irányú szabályozási igények azonos tárolóval való kiszolgálása a 4.2.2. fejezetben ismertetett
módon történt. A vizsgálatok során minden alkalommal a le irányú szabályozási igények statisztikai
kiértékeléséből adódó névleges teljesítmény és kapacitás értékeket választottam az energiatárolónak, hiszen
ezek rendre nagyobbak voltak a fel irányú szabályozás hasonló értékeinél. Az eredményeket a 4-7. táblázat
ismerteti részletesen. Megfigyelhető, hogy a szélerőművi beépítettségtől függetlenül, a le irányú
szabályozások száma minden esetben lényegesen meghaladja a fel irányú szabályozások számát. Azonban
míg ez az arány 330 MW esetén még 3,28, addig 1 000 MW esetén már csak 1,33. Hasonló eredményeket ad,
ha egymást követő, azonos irányú szabályozások között eltelt időtartamot vizsgáljuk: szignifikánsan kevesebb
esetben van szükség az energiatárolónak fel irányú szabályozást végrehajtani, mint le irányút, azonban az
arány a 330 MW-hoz tartozó 3,34-ről itt is csökken, 1,38-ra. A két arány változásával szorosan összefügg az
egymást követő, ellentétes irányú szabályozások között eltelő időtartam vizsgálata, hiszen minél inkább
közelít egymáshoz a le- és fel irányú szabályozások száma, annál nagyobb az esély arra, hogy váltva kövessék
egymást. A 4-7. táblázat 6. oszlopa annak valószínűségét mutatja, hogy az energiatárolónak egymás utáni
alkalmakkor azonosan kelljen működnie (például egy végrehajtott le irányú szabályozást egy újabb
kövessen). Ez az arány 330 MW-os szélerőművi kapacitás esetén még igen nagy, 86,28%, és a beépített
kapacitás növekedésével sem csökken jelentősen. A táblázat utolsó oszlopában az az ideális töltöttségi szint
található meg, melyet a tároló által kiszolgált szabályozások energiaigénye alapján határoztam meg a (4-8)
képlettel. Ennek a töltöttségi szintnek a változása is hasonló tendenciát mutat, mint a szomszédos oszlopban
található valószínűségek, azonban lényegesen gyorsabban nő a fel irányú szabályozási igények súlya, ezzel
csökkentve pSOC szintjét.
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(4-8)

Az ideális töltöttségi szint megválasztásakor a 3.3.3. fejezethez hasonlóan ebben az esetben is felmerül a
konstans, vagy az időben változó, adaptív pSOC érték közötti különbség kérdése. A probléma mibenléte
ebben az esetben is gyakorlatilag megegyezik az ott leírtakkal, annak megoldása pedig további kutatásokat
tesz szükségessé.
A szimulációk eredményeinek összefoglalásaként megállapítható, hogy a szélerőművek által okozott
szabályozási igények közül a magyar villamosenergia-rendszer a le irányú szabályozásokat kezeli nehezebben;
több alkalommal, hosszabb periódusokban és nagyobb energiamennyiséggel kell az energiatárolónak
kisegítést nyújtania ezek esetén. A szélerőművi kapacitás növekedésével a le- és fel irányú szabályozási
igények közötti különbségek csökkennek, azonban a tendencia nem változik. A számok azt mutatják, hogy ha
egyetlen energiatárolóval kívánjuk kezelni mindkét irányú szabályozási igényeket, annak üzeme erőteljesen
eltolódik a le irányú szabályozások kiszolgálása felé. Továbbá ha e periódusok alatt az energiatároló által
betárolt energiamennyiség kisütésére csak egy esetleges fel irányú szabályozás során adunk lehetőséget, az
idő nagy részében az energiatároló töltöttségi szintje jelentősen magasabban lesz az ideális értéknél, ezzel
pedig az üzemeletetés hatékonysága romlik. Megoldást jelenthet két vagy több energiatároló üzemeltetése,
melyek egymással kooperációban működve osztják fel egymás közt a szabályozási igények kiszolgálását,
illetve el tudják végezni a saját töltési-kisütési feladatukat anélkül, hogy ennek szaldója a rendszer felé ne
jelenjen meg.
4-7. táblázat: az együttes le- és fel irányú tartalékokhoz kapcsolódó vizsgálatok eredményeinek
összesítése

330 MW
400 MW
500 MW
600 MW
700 MW
800 MW
900 MW
1 000 MW

Le irányú
szabályozások
össz. hossza
[x15 perc]

Fel irányú
szabályozások
össz. hossza
[x15 perc]

Egymást
követő le
irányú
szabályozások
közt átlagosan
eltelő idő
[x15 perc]

754
801
858
911
959
990
1 027
1 071

230
258
330
410
506
624
710
808

92,37
86,62
80,46
75,30
71,08
68,42
65,55
62,45

Egymást
követő fel
irányú
szabályozások
közt átlagosan
eltelő idő
[x15 perc]

Egymást
követő
ellentétes
irányú
szabályozások
közt átlagosan
eltelő idő
[x15 perc]

Pazonos
[%]

pSOC
[%]

308,55
275,33
214,57
172,01
139,26
112,93
98,65
86,16

530,86
471,75
397,96
350,91
305,10
260,56
234,84
207,53

86,28
85,65
84,85
84,56
83,96
82,96
82,44
81,64

88,72
87,75
85,67
83,22
80,40
77,65
75,02
72,65

4.3.4 Le- és fel irányú gradiensek, illetve szabályozások együttes kezelése, azonos
energiatárolóval
Dolgozatom 3. és 4. fejezetében ismertetett kutatási módszerek, valamint azok eredményeinek ismeretében
joggal merülhet fel a kérdés, hogy van-e lehetőség a szélerőművek termelési gradiense, illetve a
menetrendadás pontossága miatt felmerülő szabályozási igények azonos energiatárolóval történő kezelésére.
Ez a megoldás két okból is hordozhat előnyöket magában. Egyrészt növelhető vele az energiatároló
kihasználtsága, másrészt – részben a megnövekedett kihasználtság miatt – csökkennek a beruházási és
üzemeltetési költségek. Utóbbi oka elsősorban abban keresendő, hogy kevesebb, vagy adott esetben kisebb
egység üzembe helyezése és üzemeltetése szükséges ugyanannak a feladatnak az ellátásához. Ahogy azt a 2.1.
fejezetben bemutattam, nem földtől elrugaszkodottak azok az elképzelések, hogy adott energiatároló egység
akár több célfeladatot is ellásson, így a kérdés mindenképp vizsgálatra érdemes.
A 2.1. fejezetben ismertetett kombinált tárolási feladatok esetén jellemzően olyan feladatok kerülnek párba,
melyeknél megegyezik, hogy vagy az energiatároló teljesítménye, vagy annak kapacitása jelenti a szűk
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keresztmetszetet, míg a másik paraméter jóval kisebb súllyal van jelen a vizsgálatokban. Tekintsük át, hogy
alakul ez az általam ismertetett tárolási feladatok esetében! Ahogy az a 3. fejezetben is szerepel, a
szélerőművek termelési gradiense által teremtett szabályozási többlet kiszolgálása jellemzően igen rövid,
mindössze 3-4 perces folyamatos üzemelést tesz szükségessé, azaz az energiatároló kapacitásának nagysága
kevésbé fontos, mint annak teljesítménye. Ezzel szemben a 4. fejezetben leírt, a szélerőművek menetrendi
hibájának kiszabályozását célzó energiatároló esetében igen jelentős időtartamokkal kell számolnunk, így itt
elsődleges fontosságú az egység kapacitása. Ezek alapján a két tárolási feladat nem illik igazán össze, azonban
figyelembe kell vennünk azt is, hogy a menetrendi hibák kiszabályozása mind teljesítmény, mind kapacitás
tekintetében lényegesen nagyobb energiatároló üzembe helyezését teszi szükségessé, mely így paramétereit
tekintve elláthatná a gradiens kisegítés feladatát. A fő problémát a technológia kiválasztása jelentheti,
ugyanis a gradiens kisegítés viszonylag gyors beavatkozást igényel, míg a menetrendi hiba kiszabályozása
hosszabb horizonton történő üzemet jelent. Amennyiben újra megtekintjük a 2-1. ábrát, látható, hogy
bizonyos technológiák (nátrium-kén akkumulátorok, folyékony elektrolitos akkumulátorok, stb.) képesek
lehetnek ezen igényeink kielégítésére is. Az ilyen jellegű üzem pontos feltételeinek meghatározásához
azonban további, jelen dolgozatban foglaltakkal összemérhető összetettségű és mennyiségű vizsgálatok
szükségesek, melyek későbbi kutatás tárgyát képezhetik.

4.4 Összefoglalás, tézis megfogalmazása
Dolgozatom 4. fejezetében a szélerőművek által szolgáltatott menetrend és a tényleges termelés közti eltérés
kezelésével kapcsolatos kutatásaimat mutattam be. A szakirodalom részletes tárgyalása során ismertettem
azokat a publikációkat, melyek a szélerőművek arányának következtében növekedő szabályozási tartalék
igényeket vizsgálják. Ezen igények csökkentésére két lehetséges megoldás létezik. Ezek közül a szélerőművek
termelés-előrejelzésével csak érintőlegesen foglalkoztam, hiszen kutatásaim középpontjában az energiatároló
alkalmazásának lehetőségei állnak; mekkora teljesítményű és kapacitású energiatárolót kell a
villamosenergia-rendszerben üzemeltetnünk ahhoz, hogy a menetrendi hibát kezelni tudjuk. Utóbbi
alkalmazást is részletesen tárgyalja a szakirodalom; számos olyan publikációt bemutattam, mely akár
elgondolásaiban, akár módszereiben közel áll saját munkámhoz. Fontos azonban, hogy míg e vizsgálatok
nagy része valamilyen költség alapú optimalizáláson alapul, addig az én célom az volt, hogy a gyakran változó
pénzügyi peremfeltételek helyett kizárólag műszaki alapú vizsgálatokat végezzek. A magyarországi
szélerőművek menetrendi hibájának vizsgálata kapcsán áttekintettem a MAVIR által az elmúlt években
használt termelés-előrejelző rendszereket is, valamint ismertettem a magyar villamosenergia-rendszerben
rendelkezésre álló szabályozási tartalékok nagyságát is.
A szélerőművek által támasztott szabályozási igényeket a 3. fejezetben ismertetetthez hasonló két módszerrel
vizsgáltam. Ezen módszerek bemeneti adatait a szélerőművek által leadott menetrendek, a tényleges termelés
értékei, valamint a vizsgált villamosenergia-rendszerben lévő le- és fel irányú szabályozási tartalékok
nagysága jelentik. A kutatás céljaként több, a villamosenergia-rendszert kisegítő energiatároló méretezéséhez
felhasználható paramétert határoztam meg; vizsgáltam az energiatároló által végzendő egyes le- illetve fel
irányú szabályozási periódusok hosszát és eloszlását, valamint az egyes szabályozási periódusokban
kiszolgálandó teljesítmény- és energiaigények nagyságát.
A módszereket a magyar villamosenergia-rendszer valamivel több, mint két éves időszakában rögzített
adatainak felhasználásával demonstráltam. A szélerőművek menetrendi és termelési adatait a beépített
kapacitás függvényében 100 MW-os lépcsőkben átskáláztam 400 és 1 000 MW közötti értékekre. A
rendszerben lévő szabályozási tartalékok mennyiségét változatlanul használtam fel, hiszen az általam vizsgált
energiatároló célja a rendszer jelenlegi képességeinek kisegítése. A két módszert alkalmazva külön vizsgáltam
a le- és fel irányú szabályozásokkal kapcsolatos problémákat, valamint kitértem arra is, hogy mennyiben ad
más eredményeket, ha mindkét szabályozási irányt egyazon energiatárolóval kívánunk ellátni. A kutatás
eredményei alapján a következő fő megállapítások tehetők:


A magyar villamosenergia-rendszer szabályozási tartalékai le irányban lényegesen kisebbek, mint fel
irányban.
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A szélerőművi kapacitás nagyságának növelésével nő azon periódusok száma és hossza, amikor a
villamosenergia-rendszer nem képes a szabályozási igények kiszolgálására. Ezen növekedés mértéke
közel megegyezik a le- illetve fel irányú szabályozások esetén.
Az egyes beavatkozások alkalmával kiszabályozandó teljesítmény igény nagysága szintén a
szélerőművi kapacitás nagyságával arányosan nő, azonban itt már megfigyelhető az eltérés a két
szabályozási irány között, a fel irányú szabályozási igények gyorsabban nőnek. Ezzel szemben az
energiaigények vizsgálatakor nem tapasztalható érdemi eltérés a növekedés üteme kapcsán.
Minden vizsgálat tárgyát képező paraméter nagysága jó közelítéssel lineáris függést mutat a
szélerőművi kapacitás nagyságától, így amennyiben utóbbit a villamosenergia-rendszerben teljes
beépített teljesítőképességének arányában adjuk meg, az energiatároló paraméterei is
meghatározhatóak. A legkisebb méretű energiatárolót eredményező statisztikai kiértékelés alapján a
tároló névleges teljesítménye a beépített szélerőművi összteljesítmény kb. 25%-ában, kapacitása
pedig a beépített szélerőművi összteljesítmény 25-45%-ában határozható meg. Utóbbi érték esetén a
nagy eltérést az okozza, hogy az általam vizsgált legnagyobb beépítettségű, 1 000 MW-os
szcenáriónál már jelentős különbség figyelhető meg a le- és a fel irányú szabályozási igények száma
között.
A bemeneti adatsorok feldarabolása és újbóli, véletlenszerű összerendezése egyedi eleme a
kutatásnak. Felhasználása átmenetet teremt a statisztikai kiértékelés és a számítógépes szimuláció
módszere között, kölcsönösen enyhítve a két eljárás hátrányait.

A kutatás eredményei alapján a következő tézist fogalmaztam meg:

II. tézis:
Kidolgoztam két, egymást kiegészítő, de módszerében egymástól eltérő
eljárást, melyek segítségével meghatározhatóak annak a villamosenergiarendszerrel kooperációban üzemelő energiatároló eszköznek a paraméterei
(teljesítmény, kapacitás), mely alkalmas a villamosenergia-rendszerrel
szinkron üzemelő szélerőművek által leadott menetrend és a tényleges
termelés közti eltérés által okozott szabályozási igények kiszolgálására,
amennyiben a villamosenergia-rendszer ilyen képességei részben vagy
teljesen elégtelenek.
II. tézis 1. altézise:
Az általam kidolgozott statisztikai kiértékelés, mivel figyelmen kívül hagyja
a

bemeneti

adatsorok

időbeliségét,

minden

esetben

a

legkisebb

paraméterekkel (teljesítmény, kapacitás) rendelkező, de az energiatároló
által kiszolgálandó összes, menetrendi hibából származó szabályozási
igények arányaként kitűzött célt teljesíteni képes energiatárolót fogja
eredményezni.
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II. tézis 2. altézise:
Az általam kidolgozott szimulációs program figyelembe veszi a bemeneti
adatsorok időbeliségét, mely az adott bemeneti adatsort (szélerőművet és
villamosenergia-rendszert) karakterisztikusan jellemző többlet információt
hordozhat magában. Az így elvégzett vizsgálat jó közelítéssel felső becslést
fog adni az energiatároló által kiszolgálandó összes, menetrendi hibából
származó szabályozási igények arányaként kitűzött célt teljesíteni képes
energiatároló paramétereire (teljesítmény, kapacitás).
II. tézis 3. altézise:
Kidolgoztam

egy

eljárást,

mely

alkalmas

a

bemeneti

adatsorok

feldarabolására, majd a részek újbóli, véletlenszerű összerendezésére. Az
így kapott új adatsorok felhasználása átmenetet teremt a statisztikai
kiértékelés és a számítógépes szimuláció módszere között, kölcsönösen
enyhítve a két eljárás hátrányait. Az így elvégzett vizsgálat a részekre
osztás felbontásának megfelelő megválasztásával reális becslést fog adni az
energiatároló által kiszolgálandó összes, menetrendi hibából származó
szabályozási

igények

arányaként

kitűzött

célt

teljesíteni

képes

energiatároló paramétereire (teljesítmény, kapacitás).

A fejezetben ismertetett két eljárás minden olyan adatsor felhasználásával alkalmazható, melyeken
elvégezzük a korábban bemutatott előzetes feldolgozást. Ennek megfelelően mindkét módszer alkalmas arra,
hogy tetszőleges villamosenergia-rendszer, vagy részrendszer adatainak felhasználásával meghatározzuk a
szélerőművek menetrendadási hibájából származó többlet szabályozási igények kezelésére alkalmas, a
villamosenergia-rendszerrel kooperációban működő energiatároló főbb paramétereit. Mivel a módszerek
kidolgozásakor törekedtem arra, hogy azok kizárólag műszaki paraméterekkel dolgozzanak, a képlékenyebb
pénzügyi változóktól függetlenül alkalmazhatók az eljárások. A műszaki paraméterekkel végzett vizsgálatok
eredményei természetesen felhasználhatóak további gazdaságossági vizsgálatok elvégzéséhez is.
A 4. fejezetben bemutatott kutatásokhoz kapcsolódó saját publikációk: [S1-S17]
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5 A szélerőművek által igényelt szabályozási tartalékok csökkentése
5.1 Bevezetés, szakirodalmi áttekintés
Míg a 4.1. fejezetben elsősorban a szélerőművek menetrendezési szokásait, az abban rejlő hibalehetőségeket,
valamint a lehetséges beavatkozásokat tárgyaltam, a következőkben egy részben eltérő vonulatát szeretném
ismertetni a területhez köthető kutatásoknak. Ennek megfelelően azokon a pontokon, melyeken releváns
információt tartalmazott az előző fejezet, csak hivatkozni fogok, a korábban bemutatott szakirodalmakat
azonban részletesen már nem ismertetem.
Ahogy az látható volt a 4.3. fejezetben bemutatott vizsgálati eredmények alapján is, a szélerőművek
menetrendezésének következtében viszonylag jelentős szabályozási tartalékigény jelentkezhet a rendszerben.
Amellett, hogy ennek ellátása kihívást jelent, nem egyértelmű a szakirodalom álláspontja a tekintetben, hogy
ezeket az igényeket valóban ki kell-e szolgálni, vagy esetleg azok mértékét célszerű csökkenteni. Az
energiatárolóval történő kooperációval kapcsolatos kutatásaim képviselték az előbbi elvet, míg a következő
fejezetekben ismertetett eljárás lehet az utóbbi megfelelője.
A szakirodalmat áttekintve két fő irányba sorolhatjuk a területen folyó kutatásokat. Ezek egy része arra
koncentrál, hogy milyen módszerekkel lehet a szabályozási tartalékok mennyiségét csökkenteni; itt
különböző új tartaléktervezési eljárások kerülnek ismertetésre. A publikációk másik része azonban
jellemzően a szélerőművek üzemeltetésének megváltoztatásában látja azt a motivációt, mely biztosíthatja a
pontosabb menetrendadást. Ilyen eljárások például a különböző szabályozási pótdíjak, illetve az átvételi
rendszerek módosítására tett javaslatok. Mivel saját kutatásaim során mindkét vonalból merítettem ötletet,
ezért egymás után fogom őket ismertetni, kezdve a szabályozási tartalékok csökkentésének lehetőségeivel.
A szabályozási tartalékok tervezésével kapcsolatban leggyakrabban alkalmazott ötlet a sztochasztikus alapú
tervezés, melyet már a [7] is megemlít. Ennek az eljárásnak az alapja, hogy a szélerőművek termelésének
menetrendtől vett eltérését valószínűségi változóként kezelve az eloszlás alatti terület százalékában
meghatározhatók a szükséges tartalékok. Ez az eljárás tulajdonképpen megegyezik az általam az 5.2.
fejezetben „egyszerű eljárásként” hivatkozott módszerrel. Ennek egy módosított változata az, amelyet a [94]
alapján „3 σ módszer” néven szokott a szakirodalom hivatkozni. Ebben az esetben a tartalékok tervezésénél a

rendszerterhelés és a szélerőművi termelés változásait egyaránt figyelembe veszik, majd az így elkészített
eloszlás szórásának háromszorosában határozzák meg a biztonsági tényezőt. (Természetesen számos
publikációban találkozhatunk ennek a 3 σ-tól eltérő értékekkel, azonban ez a legelterjedtebb.) Egy másik,
szintén régóta alkalmazott módszer a villamosenergia-rendszerben üzemelő erőművi egységek kiesését veszi
alapul, és így az N-1 elvet felhasználva számítja a szükséges tartalékok mennyiségét. A két eljárás együttes
felhasználása sem ritka a szakirodalomban, ahogy azt látni fogjuk.
A [95] a már többször hivatkozott [7] egy konferencián elhangzott kivonata, mely kifejezetten a tartalékolás
kérdésére fókuszál. A szerzők a publikációban is említést tesznek róla, hogy több különböző módszer létezik a
probléma vizsgálatára, azonban ezek közül jelenleg egyik sem tekinthető dominánsnak és általánosan
elfogadottnak. A tartalékok tervezésére egy determinisztikus módszert is bemutatnak, azonban
hangsúlyozzák, hogy ezek az eljárások szükségtelenül felültervezik a tartandó tartalékok mennyiségét, így
növelik az üzemviteli költségeket. Bemutatásra kerül két, sztochasztikus alapokon nyugvó módszer is, melyek
egyikét a [96] részletesen ismerteti. Ennek az eljárásnak a lényege, hogy mind az erőművi kiesések, mind a
terhelés előrejelzés és a szélerőművi termelés-előrejelzés hibáját valószínűségi változóként kezelve egyetlen
sűrűségfüggvénnyel jellemzi a fogyasztói kiesés valószínűségét, és ennek alapján számítja a tartalékok
mennyiségét. Természetesen a módszer igen érzékeny a bemeneti adatokra, így javaslatként
megfogalmazásra kerül a minél rövidebb horizonton történő szélerőművi előrejelzések figyelembevétele.
Hasonló módszer megfelelő működéséhez természetesen szükség van a napközbeni (intraday)
menetrendadás lehetőségének biztosítására is, ahogy ez például Németországban meg is valósult. Az ottani
adatok alapján végzett vizsgálatok szerint az 1 napos horizonton történő előrejelzésen alapuló
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tartaléktervezéshez képest le irányban 50, fel irányban pedig akár 70%-kal csökkenthető a perces tartalékok
mennyisége egy 2-3 órás horizontú napközbeni menetrendadás lehetővé tételével.
Hasonló módszerek felhasználásán alapulnak a [97]-ben ismertetett vizsgálatok is, melyeket a német
villamosenergia-rendszeren végeztek el a szerzők. A menetrendi hibák modellezéséhez a tényleges
szélsebesség hibák statisztikai paramétereit (várható érték, szórás, stb.) vették alapul, majd e modellek
segítségével számították a szükséges tartalékok nagyságát. Konklúzióként megállapítják, hogy a
sztochasztikus tervezés akár harmadával is csökkentheti az üzemeltetési költségek nagyságát, illetve hogy a
szélerőművi termelés előrejelzés pontosságának 20%-os javulása éves szinten Németországban
15 millió eurós megtakarítást eredményezhet. Mindennek előfeltétele, hogy ne csak a menetrendezés, de a
tartalékok tervezése is sztochasztikus módszerekkel történjen.
A [98] tanulmány részletesen foglalkozik a szélerőművi termelés előrejelzésének a tartalék tartás folyamatába
való bevonásának lehetőségeivel. A szerzők mind a tartalékok abszolút mennyiségével, mind az esetleges
gradiens korlátokkal foglalkoznak: elsődleges céljuk egy olyan eszköz kidolgozása, mely az operátorokat
segítheti a rendszer üzemeltetése során. A módszer részletes ismertetése meghaladja dolgozatom kereteit,
ezért egyetlen pontra fókuszálok, az üzemvitelbe való integrálhatóságra. A tanulmány szerint a
többletinformációkat három módon lehet hasznosítani: passzív, aktív és proaktív módon. A passzív
alkalmazás a diszpécsereket látja el olyan információkkal, melyek segítségével a tartalékok nagysága
módosítható lehet. Ilyen információ például a szélerőművek menetrendje körül feltüntetett bizonytalansági
sáv (mint az 5-3. ábra), vagy a szöveges üzenetek, melyek a tartalékok, vagy a gradiens képesség korlátaira
hívják fel a figyelmet. Az aktív alkalmazás ennél tovább lép, a sztochasztikus információt felhasználja az
üzem-előkészítés során is, segítve ezzel az erőművi egységek jobb és gazdaságosabb kihasználását. A proaktív
fázisban már a hagyományos üzem-előkészítési elvek módosítására is szükség van, át kell térni a korábbi
publikációk által már ismertetett sztochasztikus tartalékszámításra. A szerzők beszámolnak a módszer
gyakorlati implementálásáról is, főleg pozitív tapasztalatokat említve.
Az előzőekben bemutatott publikációk jó áttekintést nyújtanak azokról a törekvésekről, melyek az üzemelőkészítés, vagy az üzemvitel menetébe kívánják bevonni azokat a többletinformációkat, melyek a
szélerőművi menetrendek hibájának elemzéséből adódnak. A leginkább elterjedt módszerek a menetrend
hibáját valószínűségi változóként kezelik, és a hiba eloszlását használják fel a tartalékok számításakor; ez a
két tulajdonság az általam javasolt új tervezési eljárást is jellemzi.
Ahogy a fejezet elején is említettem, a szabályozási tartalékok mennyiségének csökkentésével kapcsolatos
vizsgálatok másik nagy csoportját azok az elsősorban pénzügyi alapokon nyugvó módszerek jelentik, melyek
a szélerőműveket próbálják pontosabb menetrendadásra kötelezni. Az ilyen módszerek sikeressége
elsősorban attól függ, hogy sikerül-e kellő nyomást gyakorolni a termelőre, azaz kellően nagy-e a büntetés
riasztó ereje. Utóbbi nagyban függ attól, hogy milyen rendszer szerint kerül értékesítésre adott országban a
szélenergia. Ha az Európai Unió 27 tagállamát vizsgáljuk, azok jelentős részében felfedezhető a
magyarországihoz hasonló kötelező átvétel, valamint az ennek ellentételezéseként fizetett ár. Utóbbi
nagyságát országok szerinti csoportosításban a 5-1. táblázat tartalmazza, melynek adatai a [99] alapján
kerültek kiválasztásra. Látható, hogy országunk elsősorban azzal lóg ki a tagállamok közül, hogy a kötelező
átvételnek nincs egységesen megszabott időbeli korlátja, a MEH engedély tartalmazza az átvételi időszakot,
míg a legtöbb ország ezt 10 és 20 év közötti időben maximalizálja. Az adatok alapján azt is megállapíthatjuk,
hogy a jelenlegi magyarországi átvételi árak, ha nem is sokkal, de az átlag fölött vannak.
Külön kell foglalkozunk azokkal az országokkal, ahol valamilyen formában él a szabályozási pótdíj rendszere,
melyről összefoglaló jellegű információt találhatunk a [100]-ban. (Érdekes tény, hogy ezen országok
többségében nincs kötelező átvételi rendszer sem.) Belgiumban, ha a szélerőmű az általa leadott
menetrendtől a névleges teljesítményéhez képest legfeljebb 30%-os eltérést mutat, a különbözetként adódó
energiát a rendszerirányító megveszi a piaci ár 90%-áért, vagy eladja számára annak 110%-áért. A 30%-nál
nagyobb eltérések esetén az aktuális piaci árak alapján kerül meghatározásra a szabályozási pótdíj, ez igen
nagy bizonytalanságot visz a rendszerbe. Valamivel szigorúbb a rendszer a szomszédos Hollandiában. Itt a
menetrendtől vett eltérés teljes mértéke pótdíj-köteles, melynek nagyságát itt is az aktuális piaci árak alapján
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határozzák meg, nagysága miatt pedig komoly bevételcsökkenést eredményez a nem jól kiszabályozott
mérlegkörök esetén. Az Egyesült Királyságban is a piacról kell beszerezni a kiegyenlítő energiát, ennek
megfelelően alakulnak ennek költségei is. Az országban azonban megkülönböztetik az 50 MW-nál kisebb és a
100 MW-nál nagyobb szélerőműveket. Míg előbbiek az áramvásárlási szerződés keretében rögzített pótdíjat
kötelesek fizetni (mely alacsonyabb a konvencionális erőművek hasonló költségénél), addig utóbbiak
kötelesek a piaci árat kifizetni az eltérés teljes nagyságáért. A negyedik olyan európai ország, mely alkalmazza
a szabályozási pótdíj rendszerét, az igen nagy szélerőművi kapacitással rendelkező Spanyolország. Az ő
esetükben az erőművi egységek akkor kötelesek pótdíjat fizetni, ha a tényleges termelés és a menetrend közti
eltérés meghaladja a menetrendként leadott érték 20%-át. (Jellegében tehát igen hasonló a magyarországi
rendszerhez, hazánkban azonban 50%-os toleranciasáv él jelenleg). Az ezt meghaladó hiba esetén fizetendő
pótdíj nagysága 0,7 c€/kWh amennyiben a termelt energia kötelező átvétel hatálya alá esik, és 0,31 c€/kWh,
ha az energia a piacon kerül értékesítésre. Az itt bemutatott példák alapján látható, hogy a magyar
szabályozási rendszerben alkalmazott pótdíjazás ugyan kevésbé szigorú feltételekhez kötött, azonban az
átvételi árhoz viszonyított nagyságot tekintve magasnak nevezhető.
5-1. táblázat: az Európai Unióban működő kötelező átvételi rendszerek

Ausztria
Bulgária
Ciprus
Csehország
Egyesült
Királyság
Finnország
Franciaország
Görögország
Írország
Lettország

Átvételi ár
[c€/kWh]
9,5
7,01 – 9,77
16,66
9 – 14

Átvétel ideje
[év]
13
12
20
20

6,22 – 45,47
8,35
2,8 – 13
8,785
6,6 – 6,9
egyedi

12
15-20
20
15
10+10

Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Németország

Átvételi ár
[c€/kWh]
8,67
8,27
4,48 – 12,25
4,87 – 8,93

Átvétel ideje
[év]
12
15
20

Olaszország

7,62 – 10,34

-

Portugália
Spanyolország
Szlovákia
Szlovénia

7,4 – 7,5
7,9084
7,929
9,538

15
20
15
15

A szakirodalmat kutatva több elképzeléssel is találkozhatunk a kötelező átvétel és a szabályozási pótdíjak
rendszerének átalakításával kapcsolatban.
Öt különböző elven alapuló menetrendadási lehetőséget mutat be a [101], melyek az egyszerű
determinisztikus módszerektől a sztochasztikus jellegű, gördülő tervezésig terjednek. A szerzők az eljárásokat
összehasonlítják eredményességük alapján, bemutatják a szükséges számítási kapacitás nagyságát, valamint
kitérnek arra is, hogy milyen jellegű változtatásokat követelne meg az üzemvitel területén az egyes módszerek
implementálása.
Kínai szélerőművek adatait használja fel a [102] cikk, melyben egy újfajta szabályozási pótdíj bevezetésére
tesznek javaslatot a szerzők. A cikkben bemutatott vizsgálatok mögötti motiváció nagyban hasonlít az általam
bemutatandó módszerhez; az egyes szélerőművek által termelt energia átvételi árát attól függően határoznák
meg, hogy az általuk leadott menetrend RMS hibája jobb, vagy rosszabb volt-e az adott csoportba tartozó
szélerőművekénél. A rendszer a pontosabb előrejelzéssel dolgozó szélerőműveket jutalmazza, míg a nagyobb
hibájú menetrendeket bünteti. Ugyanakkor a cikk konklúziója szerint a módszer célja kizárólag a
menetrendadás hibájának csökkentése, annak eredményét nem használják fel a szabályozási tartalékok
csökkentésére.
A szabályozási rendszer lehetőségeinek egy érdekes kihasználását mutatja be a [103]. A Hollandia példáját
vizsgáló cikk üzemeltetési tapasztalatokra hivatkozva írja, hogy a napközbeni menetrendezés lehetőségét
kihasználva egyre több szélerőmű ad le szándékosan pontatlan menetrendet, hogy ezzel a kiegyenlítő energia
piacán részt vegyenek, és adott esetben nagyobb haszonnal üzemeljenek, mint ha pontos menetrenddel
dolgoznának. A cikkben bemutatott szimulációs modell felhasználásával lehetőség van arra is, hogy akár több
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villamosenergia-piac árainak figyelembevételével történjen meg a menetrend napközbeni módosítása, hogy a
termelő így maximalizálja a hasznot.
Az előzőekben bemutatott két fő kutatási irány (a szabályozási tartalékok nagyságának csökkentése, illetve a
pénzügyi ösztönzők) mindegyike olyan területet képvisel, ami a magyarországi viszonyok közt valós
problémát jelent. Ahogy azt a 4. fejezetben bemutattam, hazánkban a szélerőművek menetrendi hibája a
MAE értéket tekintve 7,42%, míg RMSE-t számolva 10,53%-os. Hogy ez mennyire alacsony, vagy magas
érték, azt a következőkben bemutatandó nemzetközi példákkal szeretném illusztrálni.
2004-es adatokat dolgoz fel a [104], melyek alapján különböző horizontokon kerül meghatározásra a
finnországi szélerőművek menetrendi hibájának MAE nagysága. Önálló szélerőmű esetén 12 és 36 órás
horizonton 11-15 illetve 13-18%-os hibát mértek, míg négy, földrajzi szempontból egymástól távol
elhelyezkedő helyszín aggregálása esetén ezek a hibák 9 és 11%-nak adódtak. A 2006-ból származó [105] az
Egyesült Királyság és Spanyolország szélerőműveit vizsgálta. Ezeken a helyszíneken 24 órás horizonton 16-17
és 20%-os MAE hibát mértek. Ugyanebből az évből származnak a [106] eredményei is, melyek Írország egy
önállóan üzemelő szélerőmű-parkjáról lettek felvéve. A 24 illetve 48 órás horizontú előrejelzések RMS hibája
átlagosan 16%-os volt. A [107] a németországi szélerőművek igen részletes, több éven keresztül végzett
vizsgálatának eredményeit közli. A kutatás keretein belül önálló szélerőműveket, körzeteket és a teljes
rendszert is monitorozták. Az előrejelzési horizontok 3 és 48 óra között változtak. Az eredmények részletes
ismertetésétől eltekintek; a számunkra igazán lényeges adat a teljes német rendszer 24 órás horizonton mért
RMS hibája. A [107] szerint ezt 2001 és 2005 között sikerült 10%-ról 6,5%-ra csökkenteni. Ezzel a trenddel
egybevágó adatokat közöl a [108] is, 2009-ben az RWE szolgáltatási területén 6,83%, a teljes országot nézve
pedig 5,72% volt a szélerőművi termelés-előrejelzés hibája. Találkozhatunk szkeptikusokkal is: a [109]
például azt taglalja, hogy téves megközelítés a hibát a szélerőművek beépített teljesítményére vonatkoztatni,
hiszen az alacsony kihasználtság miatt azok sosem üzemelnek maximális teljesítménnyel. Amennyiben
viszont az aktuális terheléshez viszonyítjuk a hibát, lényegesen nagyobb értékek adódhatnak: 20%-os
kihasználtsággal számolva a hiba ötszörös nagyságú lenne. Elfogadva az elterjedt gyakorlatot viszont
megállapíthatjuk, hogy a jelenlegi magyar eredményesség elmarad a nemzetközitől. A helyzetet bizonyos
szempontból tovább rontja, hogy a jelenlegi szabályozási rendszer nem is hat egyértelműen ösztönzően a
szélerőművek üzemeltetőire. A tapasztalatokat már az 1.4.4. fejezetben is hivatkozott MEH tanulmány ([25])
is megfogalmazta: „A jelenlegi (különösen a vonatkozó rendelet 2008. novemberi módosítása után)
szabályrendszer összességében nem eredményez olyan pénzügyi kényszert, amely alapján a szélerőművi
engedélyesek a menetrendadás pontosítására lennének ösztönözve. Az a korábbi jogalkotói elképzelés,
amely szerint a szabályozási pótdíj megfizetése kellő ösztönzést ad a szélerőművi
befektetőknek/üzemeltetőknek az összefogásra és a meteorológiai előrejelzés további pontosításának
finanszírozására, nem igazolódott. […] a 2008. évi rendeletmódosítás […] rontott a tervezés átlagos
pontosságán, azaz a jogszabály módosítása kifejezetten hátrányos volt a tervezhetőség szempontjából.”.
Kutatásaim célja így az, hogy a szabályozási tartalékok mennyiségének, valamint a szabályozási rendszer
gyenge hatékonyságának magyarországi tapasztalatait felhasználva egy olyan új menetrendadási és kötelező
átvételi rendszerre tegyek javaslatot, mely mindkét problémára reagál. Ahogy az általam ismertetett
szakirodalmi források is mutatták, a szélerőművek által adott menetrendek pontosítása prioritást élvez a
világ számos országában, azonban a megoldási javaslatok lényegesen eltérőek lehetnek. Annyiban azonban
hasonlóak ezek az eljárások, hogy jellemzően egyetlen peremfeltétel változtatásával kívánják elérni céljukat, a
támogatási rendszerbe való beavatkozással, azaz közvetlen pénzügyi motivációval, teszik ezt ráadásul úgy,
hogy hagyományos jutalmazó-büntető típusú árrendszert tartanak fenn. Jóval kevesebb esetben
találkozhatunk azzal, hogy az átvételi rendszereket műszaki oldalról, például a determinisztikus helyett
sztochasztikus menetrendadással próbálnák meg módosítani, így csökkentve a villamosenergia-rendszerben
fenntartott szabályozási tartalékok mennyiségét. Arra, hogy a kettő elv együtt kerüljön alkalmazásra,
gyakorlatilag nem található példa a szakirodalomban. Az általam javasolt új rendszer ezt a hiányosságot
próbálja meg pótolni. A kidolgozás során végig szem előtt tartottam, hogy az új rendszer a jelenleg
nemzetközi szinten is kizárólagos jutalmazó-büntető típusúhoz képest kizárólag jutalmazó jellegű elemeket
tartalmazzon, azokat pedig úgy differenciálja, hogy kellő motivációt adjon a menetrendek hibájának pontos
megismerésére, illetve e hiba lehetséges csökkentésére. Az árelemek nagyságának megfelelő megválasztásával
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biztosítható, hogy amennyiben a szélerőművek a tervezettnél nagyobb menetrendi hibát okoznak, a megfelelő
szabályozási tartalékok igénybevételének pénzügyi fedezete rendelkezésre álljon. Ez közvetve azt is lehetővé
teszi, hogy az egyszerű tartaléktervezéshez képest kisebb, csak a szélerőművek által vállalt RMS hibasávon
belüli tartományra kerüljenek előzetesen lekötésre a szabályozási tartalékok. A vizsgálatok bemutatását a
szabályozási tartalékok tervezésére használható egyszerű eljárás bemutatásával kezdem, majd az új
rendszerrel kapcsolatos javaslatok ismertetése után valós szélerőművi menetrend és termelés adatokkal
demonstrálom a működést.

5.2 Lehetséges egyszerű eljárás a szabályozási tartalékok tervezésére
Habár a rendszerirányító jellemzően minden erőművi egységről (de legalábbis minden önállóan
menetrendező mérlegkörről) bőséges információval bír, a szabályozási tartalékok tervezése szempontjából
elsősorban ezen erőművek összessége a fontos. Ez az állítás könnyen belátható, hiszen a portfólió hatás
következtében egy le irányban tévedő erőmű hibáját könnyen kiegyenlítheti egy fel irányú eltérés, ebben az
esetben pedig a rendszerirányító szemével nézve a hiba nagysága zérus lesz. Vannak azonban bizonyos
esetek, amikor a rendelkezésre álló többletinformációt érdemes lehet felhasználni, ahogy ezt a következőkben
be is mutatom.
A magyar villamosenergia-rendszerben a menetrendezés 15 perces időalappal történik: ilyen felbontással kell
a szélerőműveknek is előre jelezniük saját átlagteljesítményüket. Ezek a menetrendi adatok a
rendszerirányító által tárolásra kerülnek, sőt ahogy a 4.3. fejezetben ismertettem is, 2009 decemberéig
visszamenőleg bárki által el is érhetőek. Ehhez hasonlóan mérésre és tárolásra kerülnek a tényleges termelési
adatok is, melyek felhasználásával már minden termelőegységre kiszámolható a menetrendtől való eltérés
nagysága, mely adott 15 perces intervallumra a 4-2. ábra szerint alakul.
(5-1)

Amennyiben az eltérést valószínűségi változónak tekintjük, a negyedórás értékek felhasználásával adott
erőművi egységre elkészíthető a menetrend hibájának sűrűségfüggvénye:
(5-2)

A sűrűségfüggvény felbontásának megválasztásánál két korlátozó tényezővel kell számolnunk. Amennyiben
túl részletes felbontással dolgozunk, az eljárás számítási ideje jelentősen növekedhet, cserébe a pontosság is
javul. A másik véglet természetesen ennek az ellenkezőjét jelenti, a gyors futási idő elnagyolttá teheti a
tartalékok számításának menetét. Az elkészített sűrűségfüggvények természetesen egyenként is
alkalmazhatóak lennének, azonban ahogy azt az előzőekben írtam, a rendszerirányító szempontjából az
erőművi egységek menetrendtől való eltérésének összege az az érték, ami igazán lényeges.
(5-3)

ahol n a menetrendet adó egységek száma.
Használjuk ki, hogy két folytonos eloszlású, független valószínűségi változó összegének sűrűségfüggvénye a
két eloszlás konvolúciójaként megkapható, azaz
(5-4)

A műveletet elvégezhetjük több alkalommal is, így egyetlen sűrűségfüggvénnyel tudjuk jellemezni az
erőművek menetrendtől való eltérésének összegét:
(5-5)
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Minél több ilyen sűrűségfüggvény áll rendelkezésre a konvolúció elvégzéséhez, annál „simább” eloszlást
fogunk kapni a művelet elvégzésének eredményeként. Az összes erőmű adatainak felhasználásával elkészített
sűrűségfüggvény ( f(Peltérés összeg) ) már felhasználható a leadott menetrendekhez képest vett eltérés
nagyságának különböző bizonytalanságú becsléséhez; például a sűrűségfüggvény alatti terület 95%-ához
tartozó menetrendi eltérés értékekből képzett sáv az esetek 95%-ában le kell, hogy fedje az esetlegesen
szükséges szabályozási tartalékok mennyiségét. Ezt követően pusztán a rendszerirányító döntésén múlik,
hogy a rendelkezésre álló információk, illetve saját üzemeltetési tapasztalata alapján mekkora biztonsági
sávval dolgozik, azaz mekkora szabályozási tartalékot tart fenn a szélerőművek menetrendi hibájának
kezelésére.
Belátható, hogy már az itt bemutatott, egyszerű eljárás is részletesebb képet adhat a tartalékok tervezésének
kérdésében, mint a jelenlegi gyakorlat; mindez ráadásul alacsony számítási kapacitás igénybevételével
elérhető, és a termelők bevonására sincs szükség a folyamat során.

5.3 Javított eljárás a szabályozási tartalékok tervezésére
Kutatásaim célja, hogy az 5.2. fejezetben ismertetett egyszerű módszer által végzett elnagyolt becslést
pontosabbá tegyem, illetve ezzel párhuzamosan a szélerőművi egységeket is érdekeltté tegyem a folyamatban
való részvételre. Fontos szempont továbbá, hogy az alternatívaként kínált rendszer az összes szereplő
számára kiszámítható és átlátható legyen. Ehhez két ponton javaslok változtatásokat a jelenlegi rendszerhez
képest, mely javaslatok a menetrendadás módját, valamint a kötelező átvételi rendszert érintik – ezeket
mutatom be a következő fejezetekben.

5.3.1

Új típusú menetrendadási és átvételi rendszer

A magyarországi szélerőművek üzemeltetői – ahogy arra már az 1.4.2. fejezetben is kitértem – a jelenlegi
kötelező átvételi rendszert, és főleg annak menetrendadási kötelezettségeit számos kritikával illették az évek
során. A panaszok elsősorban a szélerőművi termelés előrejelzésének nehézségére világítottak rá; egyrészt a
24 órás horizonton való becslés pontossága maradt el a nemzetközi szinttől, másrészt az így kirótt
szabályozási pótdíjat az üzemeletetők túlzónak és aránytalannak érezték. Természetesen ellentétes érvek és
vizsgálatok is kaptak publicitást, melyek azt mutatták, hogy a bevétel döntő hányada még a szabályozási
pótdíj megfizetése után is a szélerőműnél marad. Ha objektíven szemléljük a tapasztalatokat, mindehhez
hozzá kell tennünk, hogy a menetrendadási rendszer nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ahogy a
korábbi fejezetekben többször is megmutattam, jelentős és nem feltétlenül tendenciózus hibával dolgozik a
jelenlegi rendszer. Ezen okok miatt két változtatási javaslatot dolgoztam ki.
Első javaslatom szerint az új rendszerben a szélerőművi menetrendek leadása nem determinisztikusan, az
adott 15 percre várható átlagos teljesítmény megadásával történne, hanem kiegészülne egy, a menetrendadó
által megválasztott ± jellegű hibasávval (adott 15 perces időszakra (5-6) szerint). A hibasáv megadásával a
menetrendadó adatot szolgáltatna arról, hogy saját megítélése szerint az általa adott menetrend mekkora
RMS hibával (definícióját lásd (4-2) ) bír. Ennek a hibasávnak a meghatározása az üzemeltető számára –
amennyiben rögzíti az általa leadott menetrendet, valamint tényleges termelési adatait – nem jelenthet
nehézséget, továbbá többletköltséggel sem jár.
(5-6)

A második javaslat szerint a jelenlegi kötelező átvételi ár és szabályozási pótdíj rendszere kivezetésre kerülne,
helyére pedig egy „alapárra” és „bónuszárra” (a továbbiakban Alapár és Bónuszár) épülő árrendszer kerülne.
Ezzel a jelenlegi jutalmazó-büntető típusú felfogást egy jutalmazó váltaná fel, megszüntetve a köznyelvben is
csak „büntetési tarifa” néven élő szabályozási pótdíjat.
Az Alapár célja, hogy egy olyan árelemet jelenítsen meg a rendszerben, mely a teljes megtermelt
energiamennyiség után jár, függetlenül attól, hogy a termelés mennyire tért el a menetrendben jelzett
értéktől. Ezzel az Alapár biztosítaná, hogy a kötelező átvétel és annak pénzügyi kompenzációja
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megmaradjon. Az Alapár azonban alacsonyabb lenne a jelenlegi átvételi árnál, ezzel is jelezve, hogy az a nem
kellő pontossággal menetrendezett energiamennyiség után is kifizetésre kerül.
A Bónuszár ezzel szemben egy, a menetrendet adó által vállat hibasávtól függő nagyságú árelem lenne, mely
a jól menetrendező egységeket jutalmazná. A Bónuszár csak a termelés azon része után kerülne kifizetésre,
amikor az adott 15 perces időszakban a tényleges termelés és a menetrend közötti eltérés nagysága nem
haladta meg a menetrendadó által vállalt hibasáv nagyságát. Az általam javasolt rendszerben a Bónuszár
jelenítené meg az elvárt pontossággal menetrendezett energiamennyiség után jutalomként kifizetett díjat. A
két árelem viszonyait foglalja össze (5-7) is.
(5-7)

A hibasávon belül és kívül eladott teljes energiamennyiség (Ebelül és Ekívül) fogalmainak bevezetésével
felírhatjuk a teljes jövedelmet (bevételt) is:
(5-8)

Mivel az energiamennyiségek maguk is függnek a vállalt hibasáv nagyságától, ezért a teljes jövedelem
nagyságának meghatározásakor ez a paraméter szerepel a legnagyobb súllyal a rendszerben. Ennek
következtében az itt leírt két módosítás bizonyos esetekben céljával ellentétes hatást érhet el, továbbá nem
segítené elő a megfelelő szabályozási tartalékok mennyiségének kiválasztását sem. A következőkben azokra
az esetekre fókuszálok, amelyek valamilyen módon kontraproduktívak lehetnek a rendszer szempontjából.

5.3.2

A célbevételi függvény kialakítása

Minden szabályozási rendszernél az elsődleges célok közt kell szerepelnie annak, hogy a rendszer ténylegesen
a legjobban teljesítőket jutalmazza a legnagyobb mértékben. Párhuzamban állítva ezt saját vizsgálataimmal, a
legjobban az a szélerőművi egység teljesít, amelyik a legjobb pontossággal mondja meg saját hibasávját. A
villamosenergia-rendszer szempontjából nézve ugyanis sem a nagyobb, sem a kisebb sáv vállalása nem
előnyös. Ha a menetrendadó túl nagy hibasávot vállal, nem ad érdemi többletinformációt saját termeléséről.
Szélsőséges esetben egy kellően nagyra választott RMSEvállalt értékkel a menetrendi eltérések 100%-a
lefedhető. Ezzel egyrészt a termelő minden esetben jogosult lenne a Bónuszárra is, másrészt a szabályozási
tartalékok tartása szempontjából semmilyen többletinformációt nem szolgáltatna. A másik véglet, amikor a
menetrendadó által megválasztott hibasáv nagyon szűk (a tényleges hibájánál kisebb); ekkor ugyan a neki
kifizetett pénzmennyiség kisebb lesz, azonban számos alkalommal lehet szükség előre nem tervezett
szabályozási tartalékok igénybevételére. A két árelemet tehát úgy kell megválasztani, hogy adott termelő
lehetőleg akkor tegyen szert a legnagyobb jövedelemre, ha pontosan a tényleges RMS hibájával egyenlő
nagyságú hibasávot vállal, azaz:
(5-9)

Az egyenlet megoldását jelen esetben a vállalt pontosságtól függő bevételi függvény megválasztása fogja
jelenteni, erre a továbbiakban Célbevételként fogok hivatkozni. A Célbevétel kialakítása a rendszer egyik
legfontosabb eleme, ezzel lehet ugyanis meghatározni, hogy egy termelő mennyivel nagyobb bevételre tehet
szert a tényleges menetrendi hibájával megegyező nagyságú hibasáv vállalásával, mintha attól eltérő értékkel
dolgozik. A függvény jellegének megválasztásakor szabad kezünk van: definiálhatunk lineárisan vagy éppen
mértani sor szerint csökkenő bevételt, vagy akár minden vállalt RMS értékhez eltérő értéket választhatunk.
Ezzel a megoldással megelőzhető az előzőekben leírt indokolatlanul szűk vagy széles hibasáv választása,
hiszen a termelő ezekkel mindenképpen rosszabbul jár.
A Célbevétel meghatározása már nagyban egyszerűsíti az (5-8) és (5-9) egyenletek megoldását is, hiszen
minden tagot ugyanattól az RMSEvállalt értéktől teszünk függővé:
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(5-10)

5.3.3

Az Alapár és a Bónuszár nagyságának megválasztása

A Célbevétel függvény jellegének meghatározása után az egyes hibasávokhoz tartozó bevételek számszerű
értékét is meg kell határozni. Mivel a függvény úgy került kialakításra, hogy a vállalt pontosságtól függő
bevétel nagyságát a maximálisan elérhetőhöz képest arányosítva adja meg, így elegendő csak a tényleges
pontossághoz tartozó esetet kiszámítanunk. Egyetlen szélerőműből kiindulva ehhez rendelkezésre állnak a
menetrendi és termelési adatok, melyekből már számítható RMSEtényleges, és az ettől függő Ebelül és Ekívül
értéke. Ahhoz, hogy az (5-9) egyenletet megoldhassuk, már csak Rmax meghatározása szükséges. Hasonlóan a
Célbevétel függvényének kialakításához, ebben is nagy a mozgástér, számos különböző szempont vehető
figyelembe. Az általam javasolt megoldás szerint az új rendszerben elérhető maximális bevétel megegyezne a
szélerőmű jelenlegi rendszerben elért profitjával, azaz az átvételi árból származó bevétel és a szabályozási
pótdíjból származó kiadások különbségével ( (5-11) ). A bevétel maximumának ilyen rendszerben történő
megválasztásával garantálni lehetne, hogy az az üzemeltető, aki tényleges menetrendi hibájával egyező
nagyságú hibasávot vállal a menetrend leadásakor, az pénzügyileg ne járjon rosszabbul, mint a jelenlegi
rendszerben.
(5-11)

Az (5-11)-et felhasználva már megoldható az (5-9), eredményként pedig az Alapár és a Bónuszár különböző
kombinációit fogjuk kapni, melyek kielégítik az egyenletet. A megfelelő kombináció kiválasztását segíteni
lehet előre meghatározott peremfeltételek definiálásával. Ilyen peremfeltételek lehetnek:





Az Alapár nagysága egyezzen meg azzal a pénzmennyiséggel, mely egy teljesen kiszámíthatatlanul
menetrendező termelőnek kifizethető az energiáért.
Az Alapár és a Bónuszár összege egyezzen meg azzal az pénzmennyiséggel, mely egy jól tervezhető,
ismert menetrendi hibával dolgozó termelőnek kifizethető az energiáért.
A Bónuszár nagysága az Alapárnál legyen nagyobb, ezzel is kifejezve a rendszer jutalmazó jellegét.
A Bónuszár nagysága legyen arányos azzal a többletköltséggel, mely egy rosszul menetrendező
termelő esetén a menetrend hibájából adódó kiegyenlítő energiatöbbletet fedezi.

Természetesen az itt felsoroltaktól teljesen eltérő logika alapján is megválasztható a két árelem nagysága,
azonban véleményem szerint azoknak mindenképpen tükrözniük kell a különbséget a jól és a nem jól
használható menetrendek között.

5.3.4 A Bónuszár szorzójának kialakítása
Az árrendszer kialakításának utolsó lépése a vállalt hibasávtól függő Bónuszár szorzójának kialakítása, mely
tulajdonképpen nem jelent mást, mint (5-10) egyenlet megoldását. Az eredményként kapott
Bónuszár(RMSEvállalt) függvény feladata elsődlegesen az, hogy túl nagy RMSEvállalt értékek esetén
megakadályozza, hogy a termelő bevétele meghaladja a Célbevétel függvényével meghatározott értéket.
Amint az látható, a Bónuszár szorzójának kialakításához fel kell használnunk a vizsgált szélerőmű termelési
és menetrendi adatait, illetve az ezekből számolható RMSEtényleges értéket. Mivel ezek az adatok
szélerőművenként akár jelentősen is eltérhetnek egymástól, így adott szélerőmű adatai alapján kialakított
Bónuszár szorzó egy másik erőmű esetében már eredményezhet torzulást a Célbevétel függvényében.
Szemléletes példa, ha egy 22%-os RMS hibával dolgozó szélerőműhöz igazítjuk a Bónuszár függvényét, majd
ezt egy kisebb, pl. 18%-os hibával menetrendező egységnél alkalmazzuk a bevétel számítására. Ebben az
esetben a pontosabb menetrendet adó erőmű nem akkor tudja maximalizálni bevételét, ha 18%-os RMSEvállalt
értéket ad le, hanem ha ő is 22%-ot vállal – ez pedig ellentétes lenne a rendszer 5.3.2. fejezetben leírt céljával,
miszerint a termelőnek a tényleges hiba vállalása esetén kell a legjobban járnia.
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Hogy ezt az ellentmondást kiküszöböljük, az eddigi, egy szélerőműre vonatkozó vizsgálatainkat ki kell
bővíteni a rendszerben üzemelő összes egységre. Köztudott ugyanakkor, hogy minél nagyobb névleges
teljesítménnyel bír egy szélerőmű-park, illetve földrajzi értelemben minél távolabb találhatók az egységek
egymástól, annál kisebb lesz a termelés-előrejelzés hibája. Ez azt is eredményezi, hogy a különböző
teljesítményű szélerőmű-parkok semmiképpen sem kezelhetőek egyformán az általam javasolt rendszerben;
azokat teljesítményük alapján csoportokra kell osztani a vizsgálatokhoz. Külön csoportot alkothatnak például
az önálló erőművek (például 2 MW alatt), a 10-12 toronyból álló (20-25 MW-os) és az ennél nagyobb
szélerőmű-parkok. A pontos kategóriák meghatározásához mindenképpen szükség lenne az önállóan
menetrendező egységek pontos ismeretére, az ezzel kapcsolatos információk azonban üzleti titoknak
minősülnek, így kutatásaim során egyetlen forrásból sem jutottam hozzájuk.
Az így létrehozott csoportokon belül minden menetrendező egység esetén elvégezhetők az előző fejezetek
során ismertetett számítások, melyekkel eljutunk az Alapár és a Bónuszár nagyságának meghatározásáig. A
Bónuszár szorzójának kialakításakor törekednünk kell arra, hogy az egy csoporton belül lévő menetrendező
egységek közül lehetőleg egyik se kerüljön indokolatlanul előnybe vagy hátrányba a többiekkel szemben.
Mivel a menetrendi hiba sűrűségfüggvénye minden egységre más és más lesz, olyan megoldás biztosan nem
található, mely mindenki számára egyformán kedvező, azonban van arra lehetőségünk, hogy a Bónuszár
függvényének meghatározásakor olyan célfüggvény szerint dolgozzunk, mely a csoportban lévő összes
egységet figyelembe véve adott Bónuszár(RMSEvállalt) bemenet esetén minimalizálja a tényleges és a
Célbevétel függvény szerint adódó bevétel ( Rcél(RMSEvállalt) )közti különbséget. Az így kialakított Bónuszár
szorzók a menetrendadók számára a későbbiekben elérhetőek lennének, így saját menetrendi hibájuk
ismeretében dönthetnének az általuk vállalt hibasáv nagyságáról, és így a nekik járó Bónuszár árelem
nagyságáról is.

5.3.5

A tartalékok mennyiségének tervezése

Az 5.3.2.-5.3.5. fejezetekben bemutatott eljárások célja összességében egy olyan menetrendadási rendszer
kialakítása, mely csökkentheti a szélerőművek menetrendezési hibájának kiszabályozására fenntartott
tartalékok nagyságát – utóbbi eljárás lényegét írja le ez a fejezet.
Feltételezve, hogy minden menetrendező racionálisan választja meg az általa vállalt hibasáv nagyságát,
ezeknek igen közel kell lenniük a tényleges menetrendi hibájuk RMS értékéhez. Az árrendszer kialakítása
következtében minden olyan esetben, amikor az általuk leadott menetrend hibája ezt az értéket meghaladja, a
termelők csak az Alapárnak megfelelő pénzmennyiségre jogosultak az általuk hálózatra adott energiáért
cserébe. A kifizetésre nem kerülő Bónuszár ezekben az esetekben fedezheti azt a nem tervezetten felmerülő
szabályozási igényt, melyet a szélerőmű okoz. Ezzel a lépéssel viszont leszűkíthetjük azt a tartományt is,
melyre a rendszerirányítónak tartalékokat kell fenntartania. Míg az 5.3.1. fejezetben ismertetett egyszerű
tervezési módszer esetén a teljes menetrendi hiba eloszlásának (például) 95%-os értékével kellett kalkulálni,
az új rendszerben elegendő az eloszlásnak azt a tartományát figyelembe venni, mely a szélerőmű által vállalt
RMS hibasávon belülre esik – ez pedig, mint bemutatom, lényeges különbséget jelent.
A szabályozási tartalékok nagyságának tervezésével kapcsolatban általam javasolt új eljárás menete teljesen
megegyezik az 5.3.1. fejezetben bemutatottéval. Az egyetlen különbséget a bemenetként használt
sűrűségfüggvények jelentik, melyeknél egy további problémára is oda kell figyelni. Ha a szélerőmű
menetrendi hibájának sűrűségfüggvényét az RMSEvállalt sávokon kívül eső részek levágásával csonkítjuk,
akkor az új függvény már nem lesz sűrűségfüggvény, hiszen annak definíciója szerint
(5-12)

ez pedig a csonkított függvényre nem igaz. A megoldást az jelenti, ha a csonkított függvényt úgy skálázzuk át,
hogy teljesítse a sűrűségfüggvény (5-12) által leírt definícióját:
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(5-13)

Az így átskálázott sűrűségfüggvényeken ezt követően már elvégezhető a konvolúció, mely a keresett
bizonytalansági sávok nagyságát meg fogja adni.
A teljes módszer működését a következő fejezetben mutatom be, valós bemeneti adatok felhasználásával.

5.3.6 Eredmények, a módszer bemutatása konkrét adatokkal
Az új menetrendadási és tartalékképzési módszer demonstrálásában a legnehezebb feladatot a valós
menetrendi és termelési adatok beszerzése jelentette. Mivel mindössze egyetlen termelőtől állnak ilyen
adatok rendelkezésemre, ezért azt kellett több részre osztanom ahhoz, hogy különböző szélerőművektől
származó bemenetként tudjam kezelni őket. A vizsgált szélerőmű-park beépített teljesítménye 24 MW, a
rendelkezésre álló adatsor pedig 8 hónap hosszúságú volt; ebből képeztem 4 darab, 2-2 hónapos adatsort,
melyekkel az általam javasolt rendszer működését demonstrálni fogom.
Első lépésként a termelési és menetrendi adatok felhasználásával elkészítem a négy erőművet jellemző
f(Peltérés1), f(Peltérés2), f(Peltérés3) és f(Peltérés4) sűrűségfüggvényeket, melyek egymáshoz nagyon hasonlóak; ezek
láthatóak az 5-1. ábrán (az 1-2-3-4 erőműveket rendre kék, piros, zöld és fekete szín jelöli). Az ábra vízszintes
tengelyén a menetrendtől való eltérés látható 1 kW-os felbontással, míg a függőleges tengely az egyes elemek
gyakoriságát mutatja. Az ábra alapján megfigyelhető, hogy bár az eloszlás alatti terület legnagyobb része a
±5 MW-os tartományon belül található, szinte a teljes ±24 MW-os tartományban találhatunk értékeket. Jól
látható az is, hogy erőművektől függően az esetek 1-5%-ában volt zérus a menetrend hibája.

5-1. ábra: az egyes erőművek menetrendtől való eltérésének eloszlása

Az egyes eloszlások sűrűségfüggvényének (5-5) szerinti konvolúciójával megkapjuk azt a sűrűségfüggvényt,
melynek felhasználásával az 5.3.1. fejezetben leírt, egyszerű eljárást alkalmazva meghatározható a szükséges
tartalékok mennyisége. Az 5-2. ábrán látható az erőművek összegzett hibájának eloszlása, mely mutatja, hogy
a vizsgált termelő jellemzően felülbecsülte saját várható termelését. Az eloszlás alatti terület 99, 95 és 90%ának lefedéséhez rendre ±22,356, ±18,183 és ±14,633 MW-os hibatartománnyal kell számolnunk, tehát
ekkora tartalékot kell tartanunk a rendszerben ahhoz, hogy a vizsgált négy szélerőmű összegzett menetrendi
hibáját az esetek 99, 95, illetve 90%-ában kezelni tudjuk.
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5-2. ábra: az erőművek összegzett menetrendtől való eltérésének eloszlása

Ennek ábrázolására az 5-3. ábra egy kiválasztott, egynapos menetrendi adatsort mutat, az 5-2. ábra eloszlása
alapján felvett 99, 95 illetve 90%-os bizonytalansági sávokkal. Értelemszerűen azokban az esetekben, amikor
a menetrendként leadott teljesítményhez képest vett negatív irányú hibasáv széle zérusnál kisebb értéket vesz
fel, azt zérusként kell kezelnünk, hiszen negatív termelési értékre semmiképp sem kell felkészülnünk.
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5-3. ábra: az erőművek által leadott menetrend, és a különböző hibasávok

Az előzőekben bemutatott egyszerű tervezési eljáráshoz képest szűkebb tartományt eredményező módszerem
első lépése a Célbevétel függvény kialakítása, melyhez szükség van az egyes erőművek menetrendi hibájának
RMS értékére. Ezek az 1-2-3-4 erőművekre rendre 22, 18, 16 és 17%, a névleges teljesítményhez viszonyítva. A
Célbevétel függvényét az itt bemutatásra kerülő vizsgálatok során úgy határoztam meg, hogy RMSEvállalt
értékének RMSEtényleges értéktől való minden 1%-os távolodása 2%-os csökkenést eredményezzen a Célbevétel
tekintetében. Kiszámítottam továbbá az erőművek bevételét a jelenleg érvényes átvételi rendszer szabályai
szerint. A 2012. január 1-től érvényes árak alapján csúcsidőszakban 34,31, völgyidőszakban 30,71, mélyvölgy
időszakban pedig 12,53 Ft/kWh a villamos energia átvételi ára a 20 és 50 MW közötti teljesítményű
szélerőművek esetén [110]. A munkanapokat alapul véve a csúcsidőszak hossza 16 óra, míg a völgy- és
mélyvölgy időszakoké rendre 4,5 és 3,5 óra. A szimuláció során az átvételi árat napszaktól független értékként
definiáltam, az előbb felsorolt árak és időszakok súlyozott átlagaként, ami 30,46 Ft/kWh-ra adódott. A
szabályozási pótdíj mértékét változatlanul hagytam, 5 Ft/kWh nagyságban. Ezek alapján a négy szélerőmű
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éves bevétele 181 és 263 millió Ft között alakult; ezek az értékek fogják a Célbevétel függvény 100%-os értékét
adni a későbbiekben. Ahhoz, hogy az általam javasolt új rendszer szerinti bevételek számolhatóak legyenek,
meg kell határozni annak az energiának a mennyiségét, melyet adott hibasávnál jobb pontosság esetén adott
hálózatra az erőmű. Ezt követően különböző Alapár és Bónuszár értékek kombinációját futtatva
megvizsgáltam, hogy milyen kombinációk esetén volt a régi és az új rendszer szerinti bevétel eltérése 10%-nál
kisebb, mind a négy erőműre. Ennek a feltételnek összesen 70 különböző kombináció felelt meg, ezek közül a
továbbiakban bemutatandó eredményekhez Alapárként 10, Bónuszárként 30 Ft-ot választottam.

Bónuszár szorzó

A Célbevétel függvény, az Alapár, a Bónuszár, valamint a termelt energia mennyiségének ismeretében a már
csak a Bónuszár szorzójának meghatározására van szükségünk. Hogy illusztráljam, miért van szükség a
szélerőművek teljesítmény szerinti csoportosítására, az 5-4. ábrán a négy erőmű összességére legjobban
működő szorzó („Összesített”) mellett az önállóan kapható szorzókat is szerepeltetem. Megfigyelhető, hogy a
szorzók töréspontja minden erőmű esetén megegyezik azok tényleges RMS hibájának nagyságával. Az ábrán
látható adatok segítségével értelmezhetjük a szorzó használatának módját is, ezt az 1. számú szélerőmű
példáján keresztül mutatom be. A termelő számára ismert, hogy az általa vállalt RMS hibasávon kívül eladott
energiáért a 10 Ft-nak megfelelő Alapárat fogja kapni, míg a sávon belül eladott energia esetében ehhez még
hozzáadódik a Bónuszár értékének (30 Ft) és a bónuszár szorzó függvény megfelelő pontjának szorzata.
Amennyiben az 1. számú termelő önállóan alkotná csoportját, az 5-4. ábrán látható „Szélerőmű 1” szorzó
lenne rá érvényes, ő pedig értelemszerűen 22%-ot adna le RMSEvállalt értékként, ami megegyezik saját
hibájának nagyságával. Mivel azonban más – nála pontosabban menetrendező – termelők is tartoznak a
csoportba, a Bónuszár szorzó tényleges értéke „Összesített” görbe szerint alakul. Ha az 1. szélerőmű továbbra
is ragaszkodik 22%-os RMSEvállalt értékéhez, az ezen a határon belül eladott energiáért cserébe kapott
Bónuszár nagysága 30 Ft∙0,79=23,79 Ft lesz. Természetesen ennél magasabb szorzót is vállalhat, azonban az
általa a hibasávon belül eladott energia mennyiségének csökkenése miatt nem biztos, hogy jobban jár.
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5-4. ábra: a bónuszár szorzója a különböző erőművek esetén

Hogy az egyes erőművek tekintetében mekkora eltérést jelent a Célbevétel függvény és a tényleges bevétel
között az, hogy a csoportba sorolás miatt közös Bónuszár szorzót kell használniuk, azt az 5-5. ábra mutatja
meg. Látható, hogy a legrosszabban az 1. számú erőmű jár, nagy menetrendi hibája miatt gyakorlatilag
minden esetben alacsonyabb bevételre számíthat az új rendszer szerint. A 2. számú termelő viszonylag
könnyű helyzetben van, hiszen a csoport egészére jellemző Bónuszár szorzó gyakorlatilag ugyanolyan
függvény szerint alakul, mintha csak a 2. szélerőmű adatai alapján készült volna el. Ennek megfelelően ez a
termelő a célnak megfelelően akkor jár a legjobban anyagilag, ha a tényleges RMS hibájának megfelelő
nagyságú hibát vállal a menetrend leadásakor. A 3. és 4. számú termelők helyzete annyiban közös, hogy
mindkét egység pontosabb menetrendet ad a már említett két erőműhöz viszonyítva, így tényleges bevételük
maximuma gyakorlatilag megegyezik a Célbevétel függvény által szabott maximummal. Megfigyelhető, hogy
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az esetek nagy részében nem áll érdekében az erőműnek a tényleges, tapasztalati úton meghatározott
hibájánál kisebb tartományt vállalni, ez ugyanis a bevételek drasztikus csökkenésével fog járni. A
rendszerirányító szempontjából nézve ez azt jelenti, hogy a szélerőművek által leadott RMSEvállalt értékek
valóban összefüggnek a menetrendi hiba miatt ténylegesen tartandó tartalékok nagyságával, és
valószínűsíthetően egy „worst-case” tervezést tesznek lehetővé.
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5-5. ábra: a cél és a tényleges bevételek az egyes erőművek esetén

Ezt a feltételezést elfogadva elkészíthetjük azt a sűrűségfüggvényt, mely a korábban bemutatott f(Peltérés1),
f(Peltérés2), f(Peltérés3) és f(Peltérés4) sűrűségfüggvények csonkításából, majd konvolúciójából kapható. A
csonkítást az 5.3.5. fejezetben ismertetett módon végeztem el, azaz az egyes erőművek esetén levágtam az
eloszlások azon részét, mely a zérus eltéréshez képest vett ±RMSEtényleges tartományon kívül volt. Az
eredményként kapott új sűrűségfüggvény ( f’(Peltérés összeg) ) az 5-7. ábrán is látható módon lényegesen szűkebb
tartományon belül helyezkedik el, azaz kisebb tartalékok tartását teszi lehetővé. Számszerűsítve: az eloszlás
99, 95 illetve 90%-ának lefedéséhez tartozó teljesítmények nagysága rendre ±10,07, ±7,90 és ±6,73 MW. Ez a
kiindulást jelentő, egyszerű eljáráshoz képest átlagosan 57%-os csökkenést eredményez. A különbség
vizuálisan is jól érzékelhető, ha összehasonlítjuk az 5-7. és az 5-3. ábrákat, melyek a két módszer által
különböző biztonsági sávval meghatározott szabályozási tartalékok nagyságát jelenítik meg a szélerőművek
által leadott menetrendhez képest.
A tényleges termelési és menetrendi adatok felhasználásával végzett vizsgálatok eredményei azt mutatják,
hogy az új, két árelemet tartalmazó pénzügyi rendszer ösztönzi a termelőket, hogy menetrendezésük
tényleges hibájának megfelelő hibasávot vállaljanak. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a hibasáv számítása,
valamint a részletes menetrend vállalása bizonyos esetekben komoly anyagi terhekkel járhat. Az eredmények
azt is mutatják, hogy a hibasáv túllépésekor a Bónuszár árelem elvesztésével felszabadulnak azok a pénzügyi
források, melyek az előre nem tervezett szabályozási tartalékok igénybevételét lehetővé teszik. A két hatás
együttesen lehetővé teszi, hogy a rendszerirányító a bemutatott egyszerű tartalék tervezési eljáráshoz képest
lényegesen kisebb szabályozási tartalékot tartson fenn a szélerőművek menetrendi hibájának kezelésére.
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5-6. ábra: az erőművek összegzett menetrendtől való eltérésének eloszlása a bemutatott egyszerű és új
eljárások alapján
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5-7. ábra: az erőművek által leadott menetrend, és a különböző hibasávok az új eljárás szerint

5.4 Összefoglalás, tézis megfogalmazása
Míg a 4. fejezetben azt mutattam be, hogy a szélerőművek menetrendezési hibájának következtében milyen
szabályozási tartalékigények lépnek fel, az 5. fejezetben ezen igények nagyságának csökkentésére tettem
javaslatot. Ahogy a szakirodalom áttekintéséből is látható volt, nem egyértelmű a szakemberek álláspontja
annak kapcsán, hogy a megnövekedett tartalékigényeket ki kell-e szolgálni, vagy azokat mindenképpen
csökkenteni kell. A csökkentés lehetőségének két formáját is bemutattam. Ezek közül az egyik a szabályozási
tartalékok tervezésének eljárását kívánja módosítani; a jelenlegi, főleg determinisztikus, a legnagyobb méretű
erőművi blokk kiesésén alapuló módszerek helyett a szélerőművek menetrendi hibáját is figyelembe vevő,
sztochasztikus módszerekre helyezné a hangsúlyt. A tartalékok nagyságának csökkentésére kínálkozó másik
lehetőség közvetett, pénzügyi motiváción alapul. Ide sorolható minden olyan eljárás, mely szankcionálja a
menetrendi hibát, illetve ösztönzi a minél pontosabb menetrendadást. Ezen terület kapcsán ismertettem az
Európai Unió tagállamaiban érvényben lévő, szélerőművekre vonatkozó kötelező átvételi rendszerek árait,
illetve bemutattam a szabályozási pótdíj alkalmazásának különböző módszereit is. A fejezetben ismertetésre
került továbbá egy olyan, a szabályozási tartalékok tervezésére alkalmas egyszerű módszer, mely a
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szélerőművek menetrendi hibájának historikus értékeiből készített eloszlásokat felhasználva kalkulálja a
különböző biztonsági sávokat.
A jelenlegi magyarországi szabályozási rendszerről számos helyen olvasható, hogy nem érte el célját. Egyrészt
a szélerőművek által adott menetrendek pontossága elmarad a külföldi egységek hasonló adataitól, másrészt
a szabályozási pótdíj bevezetése nem bizonyult kellő ösztönzőnek a folyamat megfordítására. Hogy a két
problémát egyszerre próbáljam meg orvosolni, dolgozatomban javaslatot tettem egy új kötelező átvételi és
menetrendadási rendszer kialakítására, melynek előnyeit kihasználva a rendszerirányító által tartott
szabályozási tartalékok nagysága is csökkenthető.
Az általam javasolt új rendszer egyik eleme, hogy a jelenlegi, tisztán determinisztikus menetrendadást
felváltsa egy biztonsági sávval kiegészített módszer. A biztonsági sávot az adott menetrendadó szabadon
választhatja meg, azt a szélerőmű beépített teljesítményére vonatkozó RMS hibaként kell definiálnia. A
rendszer másik újdonsága, hogy a jelenlegi jutalmazó-büntető típusú árrendszer helyét egy differenciáltan
jutalmazó rendszer venné át, mely két árelemre épülne, az Alapárra és a Bónuszárra. Az Alapár
megfizetésre kerülne a szélerőmű teljes termelésére, azonban a vállalt pontosságtól függő Bónuszárra csak
akkor lenne jogosult a termelő, ha az általa leadott menetrend hibája az adott periódusban nem haladta meg
az általa vállalt RMS hiba nagyságát. A két árelem (Alapár és Bónuszár) megválasztása úgy történik, hogy a
szélerőművek bevétele ideális magatartást feltételezve ne legyen kisebb a jelenlegi rendszerben adódó
bevételnél.
A rendszer célja az, hogy pénzügyileg az a szélerőművi egység járjon a legjobban, amelyik a legjobb
pontossággal állapítja meg saját RMS hibájának nagyságát, ugyanis a villamosenergia-rendszer
szempontjából nézve sem a nagyobb, sem a kisebb sáv vállalása nem segíti elő a szabályozási tartalékok
mennyiségének helyes megválasztását. Hogy szabályozható legyen, hogy adott termelő mennyivel nagyobb
bevételre tehet szert a tényleges menetrendi hibájával megegyező nagyságú hibasáv vállalásával, mintha attól
eltérő értékkel dolgozik, kialakítottam az általam Célbevételnek elnevezett függvényt. A függvény jellege
tetszőlegesen definiálható, így nagy szabadságot biztosít a szabályzók kezében. A korábban meghatározott két
árelem, valamint a Célbevétel függvény által szabott peremfeltételek teljesítéséhez szükség van még a
szélerőmű által vállalt pontosságtól függő Bónuszár szorzójának kialakítására is.
Az árelemek nagyságának megfelelő megválasztásával biztosítható, hogy a szélerőművek által vállalt
menetrendi hibánál nagyobb eltérések miatt igényelendő szabályozási tartalékok pénzügyi fedezete
rendelkezésre álljon, ez pedig lehetővé teszi a kutatásaim eredményeként bemutatott új eljárás alkalmazását.
Az eljárás annyiban módosítja a korábban bemutatott tartaléktervezési módszert, hogy csak a szélerőművek
által vállalt RMS hibasávon belül köt le előzetesen szabályozási tartalékokat, melyek nagysága így lényegesen
kisebb lesz.
A módszer működését egy valós szélerőmű menetrendi és termelési adatainak felhasználásával
demonstráltam. A rendelkezésre álló 8 hónapos adatsort 4 darab, 2-2 hónapos időszakra bontva modelleztem
négy, azonos beépített teljesítménnyel, de eltérő menetrendi hibával rendelkező szélerőmű működését. A
lehetséges Alapár-Bónuszár kombinációk közül egyet kiválasztva, valamint egy általam definiált Célbevétel
függvényt használva meghatároztam a tartandó tartalékok mennyiségét, mely átlagosan 57%-kal adódott
kevesebbnek, mint az egyszerű eljárás eredményeként. Az eredmények alapján a következő fő megállapítások
tehetők:





A jelenlegi magyarországi szabályozási rendszer nem eredményez olyan pénzügyi kényszert, amely a
szélerőműveket saját menetrendadásuk pontosítására ösztönözné.
A bemutatott módszer átalakítja mind a menetrendadás, mind a kötelező átvételi árak rendszerét,
tisztán determinisztikus helyett hibasávval jellemzett menetrendadást és két árelemből álló,
differenciáltan jutalmazó átvételi árakat használva.
A szélerőművek üzemeltetői számára az új rendszer nem ad érdemi többletfeladatot. Emellett az
üzemeltetők új rendszer szerint kalkulált bevétele gyakorlatilag megegyezik a jelenlegi szabályozási
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rendszer mellett elérhető haszonnal, ha utóbbit a kötelezően átvett energiáért kapott ár és a
szabályozási pótdíj különbségeként definiáljuk.
A rendszer a hasonló beépített teljesítményű szélerőműveket azonos csoportban kezelné, így nem
nyújtana indokolatlan előnyt a nagyobb teljesítményű parkoknak azok portfólió hatásból adódó
kisebb menetrendi hibája miatt.
A probléma megoldására javasolt rendszer az ösztönzés megteremtése mellett lehetőséget nyújt a
jelenleginél kisebb szabályozási tartalékok tartására, a szélerőművek menetrendi hibájának, mint
valószínűségi változónak a figyelembevételével.
A bemutatott módszer több, egymás alternatívájaként is használható megoldást is eredményezhet,
ezek közül a legjobb kiválasztása a megfelelő szabályozási peremfeltételek ismeretében lehetséges.

A kutatás eredményei alapján a következő tézist fogalmaztam meg:

III. tézis:
Kidolgoztam egy olyan kötelező átvételi és menetrendadási rendszert, mely
lehetőséget nyújt a szélerőművek által leadott menetrend és a tényleges
termelés közti eltérés által okozott szabályozási igények kiszolgálására
fenntartott szabályozási tartalékok csökkentésére. A rendszer két új eleme a
hibasávval jellemzett menetrendadás, és a két árelemből (Alapárból és
Bónuszárból) álló, differenciáltan jutalmazó átvételi ár. Az árrendszer a
termelőkre gyakorolt ösztönző hatása mellett a Bónuszár kifizetésének
metódusával biztosítja az előzetesen le nem kötött szabályozási tartalékok
igénybevételének pénzügyi fedezetét is.

A tényleges termelési és menetrendi adatok felhasználásával végzett vizsgálatok eredményei azt mutatják,
hogy az új, két árelemet tartalmazó pénzügyi rendszer egyrészt ösztönzi a termelőket, hogy menetrendezésük
tényleges hibájának megfelelő hibasávot vállaljanak, másrészt e hibasáv túllépésekor a Bónuszár árelem
elvesztésével felszabadulnak azok a pénzügyi források, melyek az előre nem tervezett szabályozási tartalékok
igénybevételét lehetővé teszik. A két hatás együttesen lehetővé teszi, hogy a rendszerirányító a bemutatott
egyszerű tartalék tervezési eljáráshoz képest lényegesen kisebb szabályozási tartalékot tartson fenn a
szélerőművek menetrendi hibájának kezelésére.
A modell továbbfejlesztésére nyílhat lehetőség a napközbeni menetrendadás bevezetésével, ebben az esetben
a Bónuszár szorzójának kialakításakor a menetrendadás horizontját is figyelembe lehet venni.
Az 5. fejezetben bemutatott kutatásokhoz kapcsolódó saját publikációk: [S1], [S5-S7], [S10-S14]
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F1 A magyarországi szélerőművek listája
A magyarországi szélerőművek listáját a Magyar Szélerőmű Társaság összesítése, illetve saját adataim alapján
állítottam össze. Ha egy helyszínen több ütemben történt meg a létesítés, az egyes alkalmak során felépített
szélerőművek számát külön jelzem, az üzembe helyezés éveként azonban csak a legkorábbi dátumot
szerepeltetem.
Helyszín

Tornyok
száma

Inota

1

Egységteljesítmény
[kW]
250

Összteljesítmény
[kW]

Típus

Üzembe
helyezés

250

Nordex N-250

2000

Kulcs

1

600

600

Enercon E-40

2001

Mosonszolnok

2

600

1200

Enercon E-40

2002

Mosonmagyaróvár

2

600

1200

Enercon E-40

2003

Bükkaranyos

1

225

225

Vestas V-27

2004

Erk

1

800

800

Enercon E-48

2005

Újrónafő

1

800

800

Enercon E-48

2005

Szápár

1

1 800

1 800

Vestas V-90

2005

Vép

1

600

600

Enercon E-40

2005

Mosonmagyaróvár

5

2 000

10 000

Enercon E-70

2005

Mezőtúr

1

1 500

1 500

Fuhrlander MD-77

2006

Törökszentmiklós

1

1 500

1 500

Fuhrlander MD-77

2006

Mosonmagyaróvár

5

2 000

10 000

Vestas V-90

2006

Felsőzsolca

1

1 800

1 800

Vestas V-90

2006

Csetény

2

2 000

4 000

Vestas V-90

2006

Ostffyasszonyfa

1

600

600

Enercon E-40

2006

Levél

12

2 000

24 000

Gamesa G-90

2006

Mosonszolnok

1

800

800

Enercon E-48

2007

Csorna

1

800

800

Enercon E-48

2007

Mecsér

1

800

800

Enercon E-48

2007

Bakonycsernye

1

2 000

2 000

Vestas V-90

2007

Sopronkövesd

4

3 000

12 000

Vestas V-90

2008

Nagylózs

3+1

3 ∙ 3 000+1 ∙ 2 000

11 000

Vestas V-90

2008

Levél

12

2 000

24 000

Repower MM-82

2008

Jánossomorja

5

4∙2 000+1∙1 800

9 800

Vestas V-90

2008

Ács

1

2 000

2 000

Vestas V-90

2008

Pápakovácsi

1

2 000

2 000

Vestas V-90

2008

Vönöck

1

850

850

Vestas V-52

2008

Kisigmánd

19

2 000

38 000

Gamesa G-90

2009

Nagyigmánd

6

2 000

12 000

Gamesa G-90

2009

Bőny

8+4+1

8∙2 000+4∙1 800+1∙1 800

25 000

Vestas V-90

2009

Csém

6

2 000

12 000

Gamesa G-90

2010

Nagyigmánd

7

2 000

14 000

Gamesa G-90

2010

Ács

6

2 000

12 000

Gamesa G-90

2010

Lövő

1

2 000

2 000

Vestas V-90

2010

Ács

16

2 000

32 000

Gamesa G-90

2010

Nagyigmánd

2

Bábolna

6+1

Jánossomorja

1

Ikervár

4+13

Összesen

172

2 000

4 000

Gamesa G-90

2010

6∙2 000+1∙3 000

15 000

Vestas V-90

2010

2 000

2 000

Vestas V-90

2010

4∙2 000+13∙2 000

34 000

Gamesa G-90

2011

329 325

96 

Hartmann Bálint

Szélerőművek integrálása a villamosenergia-rendszerbe

F2 Energiatárolási technológiák
F2.1 Szivattyús-tározós erőmű
A szivattyús-tározós erőműveket tekinthetjük a legismertebb, és legelterjedtebb energiatárolási
technológiának. Az első alkalmazások egészen az 1890-es évekig vezetnek vissza, Olaszország és Svájc
területén már ekkor üzemeltek egységek. Az 1930-as években megjelent kétirányú turbinák már
generátorként és szivattyúként is tudtak üzemelni, a század második felében elterjedő változtatható
sebességű hajtások pedig tovább gyorsították a tározós erőművek elterjedését. Napjainkban az üzemelő
szivattyús-tározós erőművek összteljesítménye meghaladja a 129 GW-ot [36]. Ez az érték a világ összesített
energiatárolási teljesítményének 99%-át adja. A legnagyobb egységek nemritkán több GW-os
teljesítményűek: a jelenlegi csúcstartó, az Egyesült Államokban 1985 óta üzemelő Bath County Pumped
Storage Station névleges teljesítménye 3 003 MW. Kapacitásukat tekintve kb. az 500 MWh-15 GWh
tartományon belül mozognak, így rendszerszintű feladatok ellátására is alkalmasak. Hatásfokuk viszonylag
magas, 70 és 85% közötti.
A szivattyús-tározós erőművek üzemeltetése nagyban hasonlít a hagyományos vízerőművekhez, melyek egy
villamosenergia-rendszer legjobban kihasználható szabályzó erőműi közé tartoznak gyorsan változtatható
teljesítményüknek köszönhetően. A tározós erőműveknél is igen gyorsan megvalósítható a szivattyú és a
turbina üzem között az átmenet, emiatt képesek a vízerőművekhez hasonló feladatkörben teljesíteni.
Jellemzően azonban mégsem ez az üzemeltetési gyakorlat terjedt el: sokkal gyakoribb, hogy a tározós
erőműveket a völgyidőszakban szivattyúüzemben, a csúcsidőszakban pedig turbinaüzemben működtetve
valósítanak meg kiegyenlítést, mely kettő előnnyel bír. Egyrészt a villamosenergia ára völgy- illetve
csúcsidőszakban jelentős különbséget mutathat, így az éjszaka olcsóbb energiával töltött erőmű nappali
kisütése gazdasági szempontok szerint is előnyös, másrészt a völgykiegyenlítés csökkenti a rendszerterhelés
maximuma és minimuma közötti differenciát, mellyel csökkenthetjük a rendszerben üzemelő
menetrendtartó erőművek számát.
Természetesen beszélhetünk negatívumokról is: 1 m3 víz potenciális energiája 100 m magasságban kb.
0,272 kWh villamos energiának felel meg, így a korábban említett nagy kapacitáshoz vagy igen nagy méretű
víztározó, vagy igen nagy szintkülönbség szükséges. Amennyiben ráadásul ennek a két feltételnek egyszerre
szeretnénk megfelelni, drasztikusan lecsökken a létesítésre alkalmas helyszínek száma. Magyarországon már
az 1930-as években születtek tervek egy szivattyús-tározós erőmű elhelyezésére, azóta pedig az ország
számtalan pontján végeztek vizsgálatokat az erőmű megépítésére. A létesítési költségek szempontjából a
Gazdaságkutató Intézet tanulmánya [37] az alábbi kategóriákat különbözteti meg:





a rendszerszabályozási és tartalékbiztosítási igényeket hosszú távon is biztosítani képes, támogatás
vagy lényeges támogatás nélkül finanszírozható helyszínek (pl. a Dunakanyar és a Zempléni hegység
térsége)
a rendszerszabályozási és tartalékbiztosítási igényeket hosszú távon biztosítani képes, de csak
támogatás esetén finanszírozható helyszínek
a rendszerszabályozási és tartalékbiztosítási igényeket hosszú távon nem biztosító és csak támogatás
esetén finanszírozható helyszínek

Látható, hogy a gazdaságosan kihasználható helyszínek jellemzően védett természeti területen fekszenek. Egy
ilyen helyen történő beruházás ellen – hiába a számos pozitív nemzetközi példa – Magyarországon a lakosság
részéről heves tiltakozás lenne a válasz. Szintén negatívan hathat a nagy beruházási költség, melyet a jelenlegi
gazdasági környezetben az állam várhatóan nem fog magára vállalni. Mindezek ellenére a MAVIR
kapacitástervében [38] továbbra is szerepel egy rendszerbe lépő szivattyús-tározó, melyre valóban nagy
szüksége lenne az országnak.
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F2.2 Sűrített levegős tározós erőmű
A sűrített levegős tározós erőművek (CAES – Compressed Air Energy Storage) jelenthetnék a szivattyústározós erőművek egyik reális alternatíváját, mind technológiai, mind gazdasági szempontból. A feltételes
mód azonban mégis indokolt: ha a szivattyús-tározós erőművek legfőbb negatívumaként említettük a
létesítésre alkalmas helyszínek számát, ez fokozottan igaz a CAES létesítményekre. A technológia lényege
ugyanis az, hogy a légköri levegőt kompresszorok segítségével sűrítik, majd megfelelő tárolókba – elsősorban
barlangokba és más geológiai képződményekbe – töltik. A kisütésnek megfelelő folyamat során ezt a levegőt
expandáltatják, bizonyos technológiák esetén felmelegítik, majd egy hagyományos gázturbina-generátor
egységbe vezetik a turbina égéslevegőjének ellátására. Az eljárás előnye, hogy a gázturbina üzemanyagfogyasztása akár 40%-kal is csökkenthető, hiszen ezek a turbinák a felhasznált energia igen jelentős részét az
égéslevegő sűrítésére használják fel. Egy CAES rendszer háromféleképpen valósítható meg: adiabatikus,
diabatikus vagy izotermikus levegőtárolással.
A jelenleg működő létesítmények kivétel nélkül diabatikus rendszerűek. Itt a komprimálás során keletkező
hőmennyiség hulladékhőként távozik, így a levegő expandálásakor annak felmelegítése is szükséges. A jövőt
az adiabatikus rendszer jelentheti. Ebben az esetben a komprimálás során nyert hőt a rendszer tárolja szilárd
(beton, kőzet) vagy folyékony (300˚C –os hőmérsékletű olaj, 600˚C –os hőmérsékletű sóolvadék) közegben,
majd felhasználja az expandálás során. Habár ennek a körfolyamatnak a hatásfoka megközelíti a 100%-ot, a
gyakorlati alkalmazás során kb. 70%-os hatásfokkal számolnak a különböző szakirodalmak.
A világon jelenleg az előzőekben ismertetett nehézségekhez viszonyítva is kevés CAES létesítmény működik.
Az első, 290 MW-os erőmű Németországban, Huntorf mellett üzemel 1978 óta, és egy sóbarlang látja el a
tározó funkcióját. 1991-ben adták át az egyesült államokbeli McIntosh közelében a második CAES rendszert,
mely 110 MW-os névleges teljesítménnyel, és 26 órás kisütési idővel rendelkezik. A szintén sóbarlangra épült
erőmű adatai szerint 1 kWh villamos energia előállításához 0,69 kWh villamos energiát és 1,17 kWh-nak
megfelelő energiájú földgázt használnak fel; utóbbi érték egy 60%-os hatásfokkal üzemelő gázturbina esetén
1,67 kWh-nyi földgáz lenne. A két, évtizedek óta üzemben lévő CAES létesítményen kívül jelenleg három
projekt tart az előkészületek valamilyen fázisában: 2009-ben indult egy 300 MW-os teljesítményű, 2010-ben
pedig egy 150 MW-os teljesítményű beruházás az Egyesült Államokban, 2013-ban pedig a tervek szerint
elindítják az első adiabatikus rendszerű erőművet is Németországban – ez lesz a 200 MW-os ADELE.

F2.3 Lendkerék
Technológiáját tekintve a lendkerekes energiatárolás is a régebben kidolgozott eljárások közé sorolható,
ennek ellenére egészen a XX. század második feléig kellett várni, hogy energetikai alkalmazásokban is
megtalálhassuk, ekkor kezdett elterjedni a szünetmentes energiaellátás közvetítésével. A lendkerék az
energiát kinetikus energia formájában tárolja, ez az energiaforma pedig a tömeggel arányosan, a forgási
sebességgel viszont négyzetesen arányosan nő. Ennek megfelelően ha nagy kapacitású lendkereket
szeretnénk építeni, érdemesebb kisebb tömegű, de gyors forgásra képes konstrukciót választani. Mára a
megfelelő szerkezeti anyagok is rendelkezésre állnak, jellemzően acélt és különböző kompozitokat használ fel
a gyártóipar. Utóbbiak kisebb súlyuk miatt igen nagy forgási sebességet is elérhetnek, a 20 000 – 50 000 1/sos fordulatszám sem ritka. A tengely nélkül, mágneses erő segítségével helyén tartott, és vákuumban forgó
kerék esetén a súrlódási veszteségek minimálisak, így az energiatároló önkisülési vesztesége igen alacsony,
ciklikus hatásfoka pedig elérheti a 85%-ot is. A lendkerekes energiatárolás legnagyobb hátrányát a viszonylag
kis kapacitás jelenti, mely nagyban befolyásolja a fejlesztési trendeket is. Az elmúlt évtizedben üzembe
helyezett egységek jellemzően képesek voltak nagy teljesítmény leadására, akár MW-os nagyságrendben is,
azonban ezt legfeljebb néhányszor 10 másodpercig voltak képesek fenntartani – ez pedig elsősorban
villamosenergia-minőségi alkalmazásokra tette őket alkalmassá.
A kis kapacitás kiküszöbölhető, amennyiben több lendkereket építünk egy rendszerbe, és ezeket egy közös
vezérlési rendszerrel látjuk el. Ezt a vonalat követi az egyesült államokbeli Beacon Power cég, mely
napjainkra a lendkerekes energiatárolás területén vezető pozícióra tett szert világszinten is. Alapmodelljük, a
Smart Energy 25 lendkerék, mely 100 kW teljesítményű, és 25 kWh kapacitású, tehát 15 percen keresztül
képes teljes teljesítménnyel üzemelni. Ilyen egységekből használtak fel összesen 200 darabot az első,
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villamosenergia-rendszerhez kapcsolt létesítményben, mely az Egyesült Államokban, Stephentonban
található. Az összesen 20 MW névleges teljesítményű, Smart Energy Matrix nevű rendszer 2011-ben kezdte
meg üzemelését. A rendszer reakcióideje igen gyors, mindössze 4 másodperc szükséges ahhoz, hogy teljes
terheléssel működjön. Az első tapasztalatok alapján New York állam frekvenciaszabályozási kapacitásának
10%-át, ACE kiegyenlítő energiájának 20-40%-át szolgáltatja a lendkerekes rendszer. Egy azonos
teljesítményű, de 5 perces válaszidővel bíró turbina-generátor egységhez képest négyszer több energiát képes
leadni [39]. A pozitív eredmények alapján a cég további próbaüzemek indítását is tervezi, és számos
tanulmány is a jövő hálózatának nélkülözhetetlen technológiájaként tekint a lendkerekes energiatárolásra,
azonban az általa ellátott feladatkörök várhatóan továbbra is a villamosenergia-minőséggel fognak
összefüggni.

F2.4 Elektromos kettősréteg kondenzátor
A hagyományos kondenzátorok az első energiatárolásra használt eszközök közé sorolhatók, azonban hosszú
évtizedek alatt sem sikerült elérni, hogy a klasszikus felépítésű kondenzátorok kapacitása lényegesen
növekedjen. Az áttörés 1957-re datálható, amikor a General Electric mérnökei különböző porózus szén
elektródákkal kísérletezve felfedezték az elektromos kettősréteg jelenséget, melyet a szén anyagszerkezetének
tulajdonítottak. A későbbiekben a Standard Oil of Ohio, majd a NEC vette át a licencet; utóbbi vállalat lépett
piacra 1978-ban az első elektromos kettősréteg kondenzátorral. A hagyományos kondenzátorokban az
energia tárolása a töltések szétválasztásaként jön létre, a fegyverzetek között így keletkező
potenciálkülönbség pedig egy külső áramkörben felhasználható. A kapacitás arányos a tárolt töltés
mennyiségével, illetve a fegyverzetek között kialakuló potenciálkülönbséggel. Előbbi a fegyverzetek méretétől
és különböző anyagi jellemzőitől függ, utóbbit pedig az elektromos letörés korlátozza. A kondenzátorok
esetén a kapacitás növelésének egyik legegyszerűbb módja, hogy valamilyen dielektrikumot helyezünk el a
két fegyverzet között. Ezzel szemben a kettősréteg kondenzátorok nem rendelkeznek a klasszikus értelemben
vett dielektrikummal. Bár elektrokémiai eszközként tartják őket számon, az energiatárolás
mechanizmusában kémiai folyamatok nem vesznek részt. Az elektródák porózusak és közvetlenül
kapcsolódnak az áramkollektorokhoz, melyek célja elsősorban az ohmos veszteségek csökkentése. A
szeparátor szintén porózus anyagból készül, a felépítést pedig az elektrolitikus oldat teszi teljessé. A
szeparátor feladata, hogy az egymáshoz igen közel elhelyezett, ellentétes töltésű elektródákat elektronáram
szempontjából elszigetelje, ugyanakkor vezetőként viselkedjen az ionáram szempontjából.
A kettősréteg kondenzátorok teljesítménye a kisebb akkumulátorokkal hasonlítható össze, néhány 100 kW-os
nagyságrendben mozog. Az akkumulátorokkal szemben azonban gyakorlatilag korlátlan élettartammal
bírnak, több millió töltés-kisütés ciklust képesek teljesíteni – akár 95%-ok hatásfok mellett is. A kisütési
idejük a milliszekundumos tartományban mozog, önkisülésük és karbantartási költségeik elhanyagolhatók.
Napjainkban legelterjedtebben hagyományos akkumulátorokkal párhuzamosan üzemeltetik őket, a rövid
idejű ciklusokat a kettősréteg kondenzátorokkal, a hosszabb idejűeket az akkumulátorokkal ellátva. Az
elektromos kettősréteg kondenzátorok térnyeréséhez elengedhetetlen a jelenleg még magas ár csökkentése.
Amennyiben ez megtörténik, várhatóan számos nagy teljesítményt, de kis kapacitást igénylő feladatkörben
alkalmazásra kerülnek.

F2.5 Szupravezető mágneses energiatároló
A szupravezető mágneses energiatároló (SMES – Superconducting Magnetic Energy Storage) – mint neve is
utal rá – mágneses tér formájában tárol energiát. Egy hagyományos tekercstől eltérően azonban ez a
szupravezetés tartományában üzemel, így ohmos ellenállása – ezáltal vesztesége – elhanyagolható, ciklikus
hatásfoka pedig kiemelkedően jó, elérheti a 95%-ot is. Mivel mozgó alkatrészt nem tartalmaz, karbantartási
költségei is alacsonyak. Az eleinte gyors fejlesztés azonban az elmúlt években alábbhagyott, ugyanis számos
előnytelen tulajdonságra is fény derült. Az egyik ezek közül a szupravezető anyagok alkalmazása, mely
jelenleg alacsony hőmérsékletű szupravezetőkre korlátozódik. Egy ilyen eszköz hűtése komoly
energiaigénnyel bír, mely a magas hőmérsékletű szupravezetők elterjedéséig jelentős hátrányt okoz a
technológiának. Egyáltalán nem biztos persze, hogy utóbbi anyagok elhozzák az áttörést, hiszen áruk jelenleg
2-4-szerese az alacsony hőmérsékletűekének. Számolni kell a működés során fellépő Lorentz-erő hatásaival
is, és az sem elhanyagolható tény, hogy egy 1 GWh kapacitású eszközben a tekercs hossza elérné a 15099 
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160 km-t. Mindezek ellenére már napjainkban is több ilyen energiatároló üzemel, elsősorban az Egyesült
Államok villamosenergia-rendszerében, ezek teljesítménye 10 kW és 10 MW között változik, kapacitásuk
pedig a 10 kWh-1 MWh tartományban mozog. Feladatuk szinte kizárólag villamosenergia-minőség javításra
korlátozódik, erre gyors töltés-kisütési képességeik miatt tökéletesen alkalmasak is. A jövő legfontosabb
feladata egyértelműen a tárolt kapacitás növelése, mely az elképzelések szerint alkalmassá tehetné az eszközt
akár rendszerszintű feladatok ellátására is.

F2.6 Akkumulátorok
Az akkumulátoros energiatárolási technológiák – akár csak vázlatos bemutatása – nagyságrendekkel
nagyobb terjedelmet igényelne, mint amennyit jelen dolgozat keretei között erre szánhatok. A több, mint 100
éve használt akkumulátorok darabszámuk, elterjedtségük és folyamatos fejlődésük miatt a világ talán
legfontosabb energiatárolási technológiáját jelentik. A mindennapi életben elterjedten használt
technológiákról nagyon jó áttekintést nyújt [33], részletesen bemutatva az egyes akkumulátorfajták
fejlesztését, szerkezeti felépítését, üzemi paramétereit és alkalmazási területeit. Ezek közül a legfontosabb
akkumulátortípusok főbb paramétereit össze is foglaltam az F2-1. táblázatban. Talán ennél is nagyobb
számban léteznek olyan akkumulátorok, melyek még ma is csak a fejlesztés korai szakaszában járnak –
melyektől az újabb áttöréseket várják a területen. Ilyen technológia például a nátrium/nitrogén-klorid, a
cink-levegő, a lítium-levegő és számtalan más elektróda-elektrolit kombináció.
Dolgozatomban ezen technológiák közül azokat mutatom csak be, melyek már napjainkban is jelentős súlyt
képviselnek a villamosenergia-iparral kapcsolatos energiatárolási feladatok ellátásában; ezek a savas ólom, a
lítium-ion és a nátrium-kén akkumulátorok.
F2-1. táblázat: akkumulátor típusok főbb jellemzőinek összehasonlítása, [33] alapján

Anód
Katód

Savas ólom
Pb
PbO2

Ni-Fe
Fe
NiOOH

Ni-Cd
Cd
NiOOH

Ni-MH
MH
NiOOH
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H2SO4

KOH

KOH

KOH
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Üzemi
Kisütött
Üzemeltetési tartomány [°C]
[Wh/kg]
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kapacitás
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2
2,1
2 – 1,8
1,75
-20 – 40
25
80

1,2
1,29
1,12 – 1
1
-40 –
30 – 37
58 – 96

1,2
1,4
1,21 – 1,1
1
-20 – 50
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240

Kisütési profil

lapos

1,2
1,37
1,25 – 1,05
1
-10 – 45
30
55
viszonylag
lapos

Li-ion
C
LiCoO2
természetes
oldószer
4
4,1
4–3
3
-20 – 50
150
400

nagyon lapos

lapos

ereszkedő

Fajlagos teljesítmény

viszonylag
magas

alacsony

magas

viszonylag
magas

viszonylag
magas

4–6

20 – 40

10

15 – 25

2

6
1500

8 – 25
2000 – 4000

3 – 10
500 – 2000

2–5
300 – 600

N/A
1000+

Anyag

Cellafeszültség
[V]

Önkisülés nagysága
szobahőmérsékleten
[%/hónap]
Élettartam [év]
Élettartam [ciklus]

F2.6.1

Savas ólom akkumulátorok

Habár ólomból és kénsavból álló akkumulátorok régóta léteznek, a szakirodalom Raymond Gaston Planté
1860-as felfedezését tekinti az első savas ólom akkumulátornak. Planté spirálisan feltekert két hosszú
ólomfóliát és egy köztük lévő durva szövetanyagot, majd kb. 10%-os kénsavoldatba merítette azokat. A korai
cella kis kapacitással rendelkezett, hiszen a tárolt energia mennyisége az ólom fólia korróziójától függött,
ugyanis az PbO2 alkotja az aktív anyagot. Hogy ez kialakulhasson, jellemzően hagyományos galvánelemek
nyújtottak tápenergiát. Az ismételt töltés-kisütés ciklusokkal növekedett Planté cellájának kapacitása, hiszen
a korrózióval egyre több aktív anyag jött létre, illetve nőtt az elektródák felülete is. Az azóta eltelt mintegy 150
év során a technológia jelentős fejlődésen ment keresztül. A napjainkban használt akkumulátorok már nem a
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hagyományos kialakítást követik, hanem ún. VRLA (Valve Regulated Lead-Acid) akkumulátorok. Ezek csak
viszonylag kis mennyiségű elektrolitot tartalmaznak, melyet vagy a szeparátorral abszorbeáltatnak, vagy zselé
formájában tárolják. A legtöbb típusnál a cella kapacitását a pozitív elektróda mérete korlátozza. A kis
mennyiségű elektrolit, illetve a negatív elektróda többlete segíti elő a túltöltés során felszabaduló oxigén
rekombinációját. Normál üzemi körülmények között a szelepek zárva vannak, ezzel gátolva meg a külső
oxigén bejutását, azonban szükség esetén képesek az akkumulátor belsejében kialakuló túlnyomás
megszüntetésére. A VRLA akkkumulátorok az 1990-es években terjedtek el, a 2000-es évek elején a
telekommunikációs és szünetmentes alkalmazások 75%-a használt ilyen technológiát.
A savas ólom akkumulátorok hőmérsékletfüggésével kapcsolatban elmondható, hogy a környezeti
hőmérséklet csökkenésével mind a cella feszültsége, mind a kisütési idő csökken. Ugyan ezek az
akkumulátorok viszonylag széles hőmérsékleti tartományban képesek üzemelni, más típusokhoz hasonlóan a
tartósan magas hőmérséklet jelentősen csökkentheti az élettartamot a felgyorsuló korrózió miatt. Önkisülését
tekintve a VRLA technológia erős nemlinearitást mutat. Amikor a cella magas töltöttségi szinten van (80%,
vagy afölött) az önkisülés igen gyors; szobahőmérsékleten akár 1-2 hét alatt csökkenhet a töltöttség 100%-ról
90%-ra. Azonos hőmérséklet mellett azonban akár 10 hétnél hosszabb idő is kellhet, hogy 20%-ról 10%-ra
csökkenjen a töltöttség. A VRLA akkumulátorok naptári élettartama elérheti a 8 évet is, jellemzően a pozitív
elektróda méretének növekedése okozza a meghibásodását, mely folyamat a hőmérséklet növekedésével
gyorsul. Egy 2,4 V-os cellafeszültségen használt akkumulátor élettartama például 20°C-on 9 év körüli, míg
45°C-on lecsökken kb. 1 évre. Ezekben az esetekben az élettartam végét az jelenti, amikor az akkumulátor
kapacitása a névleges érték 80%-ára csökken.
A savas ólom akkumulátorok igen széles körben kerülnek alkalmazásra a villamosenergia-ipar területén is. A
szünetmentes ellátás, a tartalékellátás mellett hálózati feladatokban találkozhatunk akár MW-os
nagyságrendű telepekkel is. A megújulók térnyerése ezen a téren is változást hozott, a legújabb fejlesztések
már frekvenciaszabályozási és termeléskiegyenlítési feladatok irányában történnek, így garantálható, hogy ez
a technológia igen sokáig jelen lesz a piacon.

F2.6.2

Lítium-ion akkumulátorok

A lítium-ion akkumulátor elnevezés tulajdonképpen egy gyűjtőnév, mely magában foglal számos olyan
akkumulátor típust, melynek az elektródáját lítium és más anyagok alkotják. Történetük az 1970-es évekre
nyúlik vissza, először M.S. Whittingham, a Binghamton University munkatársa mutatott be ilyen
akkumulátorokat az Exxonnak. Az ő modelljében a katód titán-szulfidból, az anód tiszta fémes lítiumból
készült. Az 1980-a években fedezték fel a grafitba épített lítium jó elektrokémiai tulajdonságait; ez az
eredmény Rachiz Yazami kutatócsoportjához, az Institut Polytechnique de Grenoble (INPG) és a Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS) munkatársaihoz köthető. 1981-ben a Bell Labs egy
megmunkálható grafit anódot fejlesztett ki, ezzel nyújtva alternatívát a fémes lítiumnak. Ezt követően a katód
anyagával kapcsolatos kutatásokban John Goodenough csapata ért el áttörést, melynek eredményeként 1991ben a Sony kereskedelmi forgalomban is elérhetővé tette a lítium-ion akkumulátort, mely forradalmasította a
fogyasztói elektronikát az elmúlt két évtizedben. Ezzel párhuzamosan is zajlottak kutatások: 1983-ban
Michael Thackeray, Goodenough és társaik mangán spinellt használtak katód anyagként. A spinell nagyon
ígéretes megoldásnak tűnt, alacsony költségű, jó elektromos és lítium-ion vezetőképességű anyagként,
melynek nagy strukturális stabilitást kölcsönöz háromdimenziós szerkezete. 1989-ben Goodenough és
Arumugam Manthiram ismertette, hogy a polianionokat, például szulfátokat tartalmazó katódok magasabb
feszültség leadására képesek, mint az oxidok, köszönhetően a polianion induktív hatásának. 1996-ban
Goodenough, Akshaya Padhi és társaik használtak először LiFePO4-ot és más foszfát-olivineket a katód
anyagaként. 2002-ben Yet-Ming Chian és kutatócsoportja az MIT-n lényegesen növelni tudta a lítium
akkumulátorok teljesítményét azzal, hogy alumíniumot, nióbiumot és cirkóniumot adott az anyaghoz. 2004ben ez a csoport újabb előrelépést ért el, mikor 100 nm-nél kisebb átmérőjű vasfoszfát részecskéket
alkalmazott, körülbelül századrészére csökkentve a részecskék mennyiségét, és növelve a katód felületét, így
pedig kapacitását. A kereskedelmi forgalomban kapható lítium-ion akkumulátorok lítiummal kezelt
fémoxidot alkalmaznak a pozitív elektróda aktív anyagaként. A Sony által gyártott első termékek LiCoO 2-ot
használtak, míg a közelmúltban költségtakarékosabb anyagok, mint például a LiMn 2O4, illetve nagyobb
kapacitású anyagok, mint a LiNi1-xCoxO2 felé mozdultak el. A LiNiO2 felé mutatott kezdeti érdeklődés
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azonban csökkent, amikor kiderült, hogy a NiO és oxigén termelődése miatti instabilitása biztonsági
problémákat jelenthet. A kutatások tehát folyamatosnak tekinthetők, jellemzően a különböző szerkezeti
anyagok kipróbálására helyezve a hangsúlyt.
A lítium-ion technológia széles körben elterjedt alkalmazásának egyik fő korlátja a magas hőmérsékleten
mutatott stabilitással kapcsolatos. Bár üzem közben rövid ideig akár 70°C fölötti hőmérsékletnek is
kitehetjük az akkumulátorokat, 60°C felett már jelentős károsodást szenvednek el. Más akkumulátorokhoz
hasonlóan mind a tárolási, mind az üzemi hőmérséklet erősen befolyásolja az élettartamot, illetve az
önkisülési folyamatokat. A töltés jellemzően -20–60°C-os, a kisütés -40–65°C-os hőmérsékletek között
történhet. A lítium-ion akkumulátorok cellafeszültségének csökkenése minimális, 6 havi szobahőmérsékleten
történő tárolás esetén ez mindössze 0,1 V-ot tesz ki, míg az önkisülés mértéke mindössze 10% ezen időszak
alatt. Az újratöltés után a kapacitás 97%-ban visszanyerhető. Ez annak a következménye, hogy a
hagyományos értelemben vett önkisülés nem jellemző a lítium-ion akkumulátorokra, lényegében a hasznos
kapacitás nagysága az, amely folyamatosan csökken az élettartam során. A polimer C/LiCoO 2 akkumulátorok
képesek akár magas hőmérsékleten is átvészelni a tárolást, viszonylag kis kapacitás-veszteséggel. 60-80°C-os
környezetben ez az arány kb. 7%. A lítium-ion akkumulátorok egyik nagy előnye, hogy mind alacsony, mind
magas hőmérsékleten képesek a folyamatos töltés-kisütés ciklusokból álló üzemelésre, mindemellett pedig
hosszú ciklikus élettartammal is bírnak. A C/LiCoO2 akkumulátoroknál a hasznos kapacitás az esetek
túlnyomó többségében közel lineárisan csökken a végrehajtott ciklusok számának növekedésével, ennek
nagysága 0,025%/ciklus nagyságrendben mozog, közel függetlenül a környezeti hőmérséklettől. C/LiMn 2O4
akkumulátoroknál szintén lineáris függés mutatható ki, ennek nagysága körülbelül 0,4%/ciklus.
A lítium-ion akkumulátorok energetikához köthető felhasználási területei közül a legjelentősebb az
elektromos járművekhez köthető, azonban a technológiát elterjedten alkalmazzák más feladatokra is;
elosztott
energiatárolásra,
hordozható
energiatárolásra,
felhasználói
energiamenedzsmentre,
frekvenciaszabályozásra vagy a megújulók termelésének simítására mind találunk példákat.

F2.6.3

Nátrium-kén akkumulátorok

A lítium-ion akkumulátorokkal nagyjából egy időben kezdődött meg a nátrium alapú akkumulátorok
fejlesztése is, melyek közül kettő jutott el a széles körű alkalmazásig, ezeket összefoglalóan nátrium-béta
akkumulátoroknak hívják. A közös elnevezés oka, hogy ezek a technológiák két ponton megegyeznek
egymással: folyékony nátrium adja a negatív elektróda aktív anyagát, és kerámia béta”-alumínium (β”-Al2O3)
az elektrolit. A nátrium-kén technológiát az 1970-es évek közepén mutatták be, azóta számos alkalmazási
területen bizonyított. Egy évtizeddel később indult meg a nátrium-fémklorid akkumulátorok fejlesztése, mely
akkoriban számos, a nátrium-kén típusnál felmerült nehézségre megoldást mutatott.
Ahhoz, hogy az aktív elektróda anyagok teljes egészét (nátrium-kén), vagy nagy részét (nátrium-fémklorid)
olvadt állapotban tartsuk, és így biztosítsuk a megfelelő ionvezetést a β”-Al2O3-on keresztül, magas, 270 –
350°C közötti hőmérséklet szükséges. Ekkora hőmérséklet már káros hatással lehet a környezetre, így a
nátrium alapú akkumulátoroknál különösen fontos a hőmenedzsment rendszer kiépítése. Ennek feladata,
hogy normál üzemi körülmények között minimalizálja a hőveszteséget, ugyanakkor ne engedje az
akkumulátort túlmelegedni sem. Egy ilyen rendszert jellemzően egy hővezetés szempontjából szigeteltnek
tekinthető akkumulátor tokozás, egy aktív vagy passzív hűtési rendszer, egy belső hőkiegyenlítő rendszer, és
egy belső fűtő rendszer alkot; utóbbinak a feladata, hogy hosszú üzemen kívüli időszakok után előmelegítse
az akkumulátort. A tokozás jellemzően duplafalú, a két fal között vákuummal. A hűtőrendszer technológiáját
elsősorban a keletkező hő mennyisége határozza meg, lehet léghűtés, folyadékhűtés, hősönt alkalmazása, és
több más megoldás.
A nátrium-kén akkumulátorok napjainkra elérték a sorozatgyártáshoz szükséges fejlettségi szintet, bár
gyakorlatilag egyelten cég foglalkozik ezzel a világon, a japán TEPCO-NGK konzorcium. Az első pilot
üzemben működő akkumulátort 1993-ban telepítették egy alállomásba, majd 2000 óta a piacon is elérhetővé
tették az általuk NAS néven forgalmazott akkumulátort. (Gyakori félreértések forrása, hogy angolszász
terminológia szerint a nátrium-kén akkumulátor neve NaS, míg a cég saját termékének levédett
márkaneveként is az NAS szót használja.) Ezek a rendszerek közel 90%-os ciklikus hatásfokkal bírnak, 15 évig
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üzemeltethetőek, ciklikus élettartamuk pedig – a kisütés nagyságától függően – több ezer ciklus
nagyságrendben mozog. A nátrium-kén akkumulátorok nagy kapacitásuknak köszönhetően akár
rendszerszintű feladatok ellátására is alkalmasak, így ahol nincs megfelelő helyszín például szivattyús-tározós
erőmű üzemeltetésére, ott alternatívát jelenthet ez a technológia.

F2.7 Folyékony elektrolitos akkumulátorok
A dolgozatomban bemutatott energiatárolási technológiák közül a folyékony elektrolitos akkumulátorok
rendelkeznek a legrövidebb múlttal, tulajdonképpen az elmúlt 10 év hozta meg számukra az áttörést. A
folyékony elektrolitos akkumulátor töltés-kisütés ciklusa a két folyékony elektrolit reverzibilis kémiai
reakcióján alapul. Szemben a hagyományos akkumulátorokkal, ennél a technológiánál az elektrolitokat
egymástól elkülönített tartályokban tárolják. Üzemelés közben ezeket áramoltatják keresztül azon az
elektrokémiai reaktor közegen, ahol a kémiai redox (redukciós-oxidációs) reakció következtében
elektromosság keletkezik. Kialakításának köszönhetően egy hatalmas előnnyel bír a folyékony elektrolitos
technológia: az akkumulátor teljesítménye és kapacitása gyakorlatilag egymástól függetlenül választható
meg. A teljesítmény nagysága ugyanis a cellarendszer felépítésétől és méretétől függ, míg a kapacitást
kizárólag a tárolt elektrolit mennyisége határozza meg. Utóbbi lehetővé teszi akár a több MWh-s kapacitású
akkumulátorok felépítését. Másik előnyös tulajdonsága a technológiának a hosszú élettartam, mely akár
10 000 ciklust és 15-25 évet is jelenthet, rendszeres üzem mellett. Karbantartási szempontból az
elektrolitokat mozgató szivattyúk jelentik a gyenge pontot, de ezek cseréjének a költsége lényegesen kisebb
más technológiák karbantartási költségeihez képest.
Működés szempontjából a folyékony elektrolitos akkumulátorok három csoportba sorolhatók. A
leggyakoribbak a redox akkumulátorok, melyekben minden, elektromos szempontból aktív összetevő oldott
állapotban található az elektrolitban. Amennyiben ezek közül egy vagy több is szilárd állapotú, hibrid
akkumulátorról beszélhetünk. A fő különbséget az adja, hogy míg előbbinél – a más említett módon – a
teljesítmény és a kapacitás egymástól függetlenül választható meg, utóbbinál a nem oldott állapotban lévő
anyagok mennyisége azt korlátozza. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy míg a redox akkumulátorok kisütési
ideje néhány órától akár néhány napig is terjedhet, a hibrid változatnál inkább a perces, órás tartományban
tudunk mozogni. A harmadik, ritkábban használt típus a redox üzemanyagcella, melynek bemutatására nem
térek ki. Napjainkban két technológia van jelen nagyobb számban a piacon, a vanádiumos, és a cink-bróm
akkumulátor, így ezeket külön is ismertetem.
A vanádiumot használó folyékony elektrolitos akkumulátor redox típusú, két egymástól eltérő vanádium
elektródát használ (egy V2+/V3+ és egy V4+/V5+ felépítésűt), melyek enyhén savas oldatban foglalnak helyet. A
töltés-kisütés ciklusok során egy protonáteresztő polimer membránon keresztül cserélődnek ki a H + ionok. A
vanádium akkumulátorok előnye, hogy mindkét félcella csak vanádiumot tartalmaz, így az esetlegesen
diffúzió útján kicserélődő ionok nem okozhatnak problémát. Habár már az 1970-es években fény derült az
akkumulátortípus előnyeire, az első megvalósítás csak 1986-ban történt meg, amikor az ausztrál University of
New South Wales munkatársai megépítették első akkumulátorukat. Ezt a licencet vásárolta meg később több
gyártó, például a VRB Power Systems és a Sumitomo Electric Indutries. A technológia a prototípus fázison
már túllépett, számos üzemelő egységről számol be a szakirodalom, így tekinthetjük reális energiatárolási
alternatívának.
A cink-bróm folyékony elektrolit akkumulátor hibrid típusú, a negatív cink és a pozitív bróm elektródát egy
mikro-porózus réteg választja el egymástól. A tartályokban cink és bróm oldata kering, a két elektróda
szubsztrátként vesz részt a reakcióban. Az akkumulátor bizonyos időközönként teljes lemerítést igényel,
különben teljesítménye jelentősen csökkenhet. A cink-bróm technológia még a vanádiumosnál is régebbinek
tekinthető, hiszen több, mint 100 éve adták be az első szabadalmat ezen a két elemen alapuló akkumulátorra.
Az 1970-es és 1980-as években az Exxon és a Gould cégek folytattak fejlesztéseket, majd az 1980-as évek
második felében az Exxon több vállalatnak eladta a licencet. Napjainkban számos alkalmazásban üzemelnek
cink-bróm akkumulátorok, és a témával foglalkozó szakirodalmak további jelentős terjedést vizionálnak.
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F3 A magyar VER szekunder szabályozásba bevont erőműveinek
gradiens képessége
A MAVIR által rendelkezésemre bocsátott adatsor a magyar VER szekunder szabályozásba bevont és üzemelő
erőműveinek gradiens képességéről. Az adatok feldolgozása 15 perces felbontással történt.
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F4 A szélerőművek gradiensének vizsgálatához használt szimulációs
program folyamatábrája
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F5 A szélerőművek menetrendi hibájának vizsgálatához használt
szimulációs program folyamatábrája
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