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Szélerőművek integrálása a villamosenergia-rendszerbe

Bevezetés

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.

2 A szélerőművek termelési gradiensének vizsgálata
Dolgozatom 3. fejezetében 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.
Az adatok feldolgozása során az első lépés a szélerőművi termelés gradiensének képzése ( (2-1) ), melyet az egymást
követő időpillanatokhoz tartozó termelési adatok különbségeként kapunk meg. Második lépésként a szélerőművek
termelési gradiensének adatait át kell skáláznunk az adatrögzítés idejében érvényes beépített szélerőművi
teljesítmény és a vizsgálni kívánt beépítettség értékének felhasználásával. ( (2-2) )
(2-1)

(2-2)

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

(2-1), (2-2) és (2-3) elvégzése után már rendelkezésünkre állnak az átskálázott szélerőművi gradiens, valamint
szabályozási gradiens adatok, melyek már a feldolgozás utolsó lépéséhez használhatók, melynek során az ún.
korrigált szélerőművi gradiens nagyságát határozom meg; ezek 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:

(2-4)

A (2-4)-hez hasonlóan írhatóak fel az egyenletek akkor is, ha a fel irányú gradiens kisegítések számításához
szeretnénk megkapni a korrigált termelési adatokat.

(2-5)

A kutatásaim során különböző, egy a villamosenergia-rendszert kisegítő energiatároló méretezéséhez
felhasználható paramétereket határoztam meg; vizsgáltam az energiatároló által végzendő egyes le- illetve fel irányú
gradiens kisegítési periódusok hosszúságát és eloszlását, valamint a kisegítések alkalmával biztosítandó
teljesítmény gradiens nagyságát.
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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.
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2-1. ábra: a magyarországi szélerőművek termelési gradiensének eloszlása a vizsgált időszakban

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.
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.
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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 villamosenergia-rendszerrel
kooperációban üzemelő energiatároló eszköznek a paraméterei (teljesítmény,
kapacitás), mely alkalmas a villamosenergia-rendszerrel szinkron üzemelő
szélerőművek termelésének változása által okozott gradiens szabályozási igények
kiszolgálására, amennyiben a villamosenergia-rendszer ilyen képességei részben
vagy 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 igények
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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3 A szélerőművek menetrendi hibájának vizsgálata
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 termeléselőrejelzésével csak érintőlegesen foglalkoztam, hiszen kutatásaim középpontjában az energiatároló
alkalmazásának lehetőségei állnak; mekkora teljesítményű és kapacitású energiatárolót kell a villamosenergiarendszerben 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.
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3-1. ábra: példa a szimulációs program időbeli működésére

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 rendelkezésre álló termelési és menetrendi adatok különbségét képezve megkapjuk az adott időegységet jellemző
eltérést, a menetrend hibáját. ( (3-1) ) Az eltérés adatokat át kell skáláznunk az adatok rögzítésének időpontjában
érvényes beépített szélerőművi teljesítmény értékének és a vizsgálni kívánt beépítettség értékének felhasználásával.
( (3-2) )

(3-1)

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

(3-3)

A (3-1), (3-2) és (3-3) műveletek elvégzése után rendelkezésünkre fognak állni azok az átskálázott eltérés és
szabályozási tartalék adatok, melyek a feldolgozás utolsó lépéséhez szükségesek. Ennek során az ún. korrigált
termelés nagyságát határozom meg, ennek értelmezését ebben az esetben is 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 villamosenergia-rendszerben 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:

(3-4)

(3-4)-el analóg módon írhatóak fel az egyenletek akkor is, ha a felszabályozási tartalékok számításához szeretnénk
megkapni a korrigált termelési adatokat.

(3-5)

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
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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.
Tény kapacitás
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3-2. ábra: a magyarországi szélerőművek menetrendi hibájának eloszlása a vizsgált időszakban (2009-2011)

A kutatás eredményei alapján a következő fő megállapítások tehetők:







A magyar villamosenergia-rendszer szabályozási tartalékai le irányban lényegesen kisebbek, mint fel
irányban.
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.
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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 villamosenergia-rendszerrel
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 villamosenergiarendszer 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.
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
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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 villamosenergiarendszerrel 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]

4 A szélerőművek által igényelt szabályozási tartalékok csökkentése
Míg dolgozatom 4. fejezetében 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 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. ( (4-1) ) 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. ( (4-2) ) A két
árelem (Alapár és Bónuszár) megválasztása úgy történik, hogy a szélerőművek bevétele ideális magatartást
feltételezve ne legyen kisebb a jelenlegi rendszerben adódó bevételnél.
(4-1)
(4-2)
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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. ( (4-3) ) 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.
(4-3)

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.

4-1. ábra: az erőművek összegzett menetrendtől való eltérésének eloszlása a bemutatott egyszerű és új
eljárások alapján
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4-2. ábra: az erőművek által leadott menetrend, és a különböző hibasávok a hagyományos és az új módszer
szerint
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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. (4-2. ábra) 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
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.
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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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