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0.  Előszó 

 
PhD kutatásom során olyan új, az operatív üzemirányítást megkönnyítő 

eljárásokat dolgoztam ki, melyek nagymértékben segítik a diszpécseri munkát 

támogató, az üzembiztonságot növelő programok megírását. Kutatásom első 

felében fejlesztettem ki egy új, határkeresztező áramlásokat előrejelző 

algoritmust. Ennek részletes ismertetését a 4. fejezet tartalmazza. A metódus 

ismertetését megelőzően bemutatom az eddig alkalmazott eljárásokat.  

Értekezésemben bizonyítom, hogy az általam kifejlesztett eljárás a 

korábban alkalmazott eljárásoknál pontosabb, illetve jobban kielégíti az 

üzemirányítás igényeit. 

Kutatásaim során tanulmányoztam a napon belüli kapacitásaukciók 

megvalósíthatóságát a valósidőben rendelkezésre álló adatok alapján. Az 

értekezésben bemutatom a jelenleg alkalmazott, bevezetés előtt álló, illetve 

alkalmazható határkapacitás-aukciókat kiszolgáló számításokat. A kutatás 

eredményeképpen bizonyítom, hogy lehetséges olyan AC hálózatszámítás és 

kapacitásszámítás megvalósítása, mely üzemzavari hálózati környezetben is 

képes kapacitásszámítások pontos és gyors elvégzésére. A tapasztalataimat 

és a bizonyítást értekezésem 5. és 6. fejezete tartalmazza, melyben 

ismertetésre kerül egy új, tesztelés alatt álló teljesítményáramlás-alapú 

kapacitásaukció is, melynek alkalmazása esetén is igazak maradnak 

értekezésem megállapításai. 

Értekezésemben ismertetett téziseim segítségével bemutatom, hogy 

lehetséges egy olyan integrált áramlás előrejelzés és kapacitásszámítás 

megvalósítása, mely emberi beavatkozás nélkül is képes kvázi-valósidejű 

számítások elvégzésére. Ez az üzembiztonság növelését segítheti, továbbá 

segítséget nyújthat abban, hogy az operatív üzemirányítást végzők 

pontosabban felkészülhessenek a nem várt események bekövetkezése után 

előálló üzemállapotokra a nem várt eseményektől mentes állapotokat 

megközelítő pontossággal. 
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1. Bevezetés 

Az európai villamosenergia-rendszerek együttműködése hosszú időre 

nyúlik vissza. Az elszigetelten üzemelő erőművek - fogyasztói csoportok 

összekapcsolása kezdetekben a tartalékolási igények csökkentését szolgálták. 

Egy erőművet tartalmazó sziget esetében három generátort kellett 

fenntartani, ugyanis karbantartások idején is szükség volt tartalékra. Erőművek 

kooperációja esetén a szükséges tartalékok fajlagos mértéke csökkenthető 

volt. A nemzetközi együttműködések kezdetben ugyanezt a célt, vagyis a 

szükséges tartalékok csökkentését szolgálták úgy, hogy közben nem csökkent 

az ellátásbiztonság szintje. Elsődleges szerepük az üzemzavari esetekben 

szükséges kisegítések lehetőségének biztosítása volt. Ezen elsődleges szerep 

mellett már a kezdetekkor is megjelentek a kereskedelmi szállítások. 

Gondoljunk csak az 1978-ban üzembe helyezett Albertirsa – 

Zapadnoukrainskaja 750 kV-os távvezeték szerepére. A távvezeték már nem 

csupán az üzembiztonsági tartalékolás minimalizálására, hanem kifejezetten a 

Szovjetunióból nyugatra történő villamosenergia-szállítás céljából létesült. 

(Csehszlovákia és Kelet-Németország is importált villamosenergiát ezen a 

távvezetéken keresztül.) 

Mint látható a nemzetközi együttműködések már ekkor is a 

kereskedelmet szolgálták, de a menetrendeket rendszerirányítók 

(teherelosztók) határozták meg. Az üzemelőkészítés során a rendszerirányító 

termelési menetrendeket adott az egyes erőműveknek melyek összeállítása 

során az import menetrendeket is figyelembe vették. 

A villamosenergia-piac liberalizációjának következtében az 

üzemelőkészítés optimális, minden költséget figyelembe vevő menetrend 

készítő feladata megszűnt. Az üzemelőkészítés költségminimalizáló szerepét a 

nyitott villamosenergia-piac mechanizmusai vették át. A menetrendeket 

napjainkban a villamosenergia-piac szereplői határozzák meg, termelői, 

fogyasztói és export/import menetrend formában. Az Európai Unió ún. 

harmadik energia csomagjában kiemelt figyelmet kapott a közös európai 
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villamosenergia-piac kialakítása és minél egységesebbé tétele. Az 

egységesebbé váló piac eredményeként a nemzetközi szállítások volumene 

növekedett, mértéke és iránya hektikussá vált. Gondoljunk bele a néhány éve 

még jellemző 1000 – 1500 MW-os észak – déli irányú magyarországi tranzitra, 

mellyel szemben a 2010 karácsonyát megelőző időszakban mintegy 200 MW-

os északi irányú tranzit volt csupán megfigyelhető.  

Az áramlások változékonyságát a megújuló energiák egyre nagyobb 

mértékű felhasználása is növeli. A szabályozhatóságot sok esetben a jogi 

szabályozási környezet sem szolgálja, mivel a szél- és naperőművek termelését 

nem lehet korlátozni: példaként említhető a németországi kötelező 

szélenergia átvétele, melynek következményeként Németországban negatív 

villamosenergia-ár is megjelent már.  

A hektikus piac következményeként a nemzetközi távvezetékek 

kereskedelmi szerepe megnőtt, és várhatóan a 20-20-201-as európai célok 

teljesítésének igénye miatt még tovább fog növekedni. Az üzembiztonság 

megtartásának igénye miatt a piac liberalizációjával együtt a nemzetközi 

áramlások előrejelzésének szerepe is nőtt, továbbá növekedett a hálózati 

szállítási kapacitások meghatározásáért felelős rendszerirányítókra nehezedő 

nyomás a minél nagyobb kapacitás-kihasználás és ezzel együtt a hálózati 

tartalékok csökkentése érdekében. 

Munkám során az üzembiztonság megtartását próbálom segíteni úgy, 

hogy az átviteli kapacitások kihasználhatóak lehessenek. A feladatok közül 

elsőként az előrejelzések pontosításával, megbízhatóságának növelésével 

foglalkoztam: ennek eredményeképp megfogalmaztam első tézisemet, 

melynek eredményei a harmadik fejezetben találhatóak. A fő cél a 

kapacitásszámítás pontosabbá tétele, így a kiosztható kapacitásjogok 

mennyiségének növelése azonos üzembiztonsági szint mellett illetve új, az 

operatív üzemvitel igényeit az eddigieknél jobban kiszolgáló eljárások 

megalkotása volt. A feladat megoldásához szükséges volt kidolgozni egy 

                                                 
1 EU-s célkitűzés: 2020-ra a villamosenergia-termelés 20 %-a megújuló forrásból származzon, továbbá a 
villamosenergia-termelésből származó CO2 kibocsátás 20 %-al csökkenjen.  
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olyan eljárást, amely az áramlás előrejelzésekben előálló információk hálózati 

modellekbe történő átvitelét teszi lehetővé. Az eljárás kidolgozása során 

született meg második tézisem melyet az értekezés 6.1 pontjában fejtek ki. 

Munkám végső fázisában a napon belüli kapacitás előrejelzések gyorsaságát 

és megbízhatóságát próbáltam növelni. A célok elérésének érdekében 

kidolgoztam egy AC alapú kapacitásszámító algoritmust, mely akár öt percen 

belül is képes a rendelkezésre álló kapacitások felmérésére, előrejelzésére. Az 

eljárás, amelynek leírását az 6. fejezet 2-es pontja tartalmazza, képezi a 

harmadik tézisemet. 
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2. Fogalmak, hivatkozott rendszerek 

Azért, hogy a későbbiekben megjelenő ismereteket az olvasó könnyen 

megkülönböztethesse és a mögötte álló tartalmat helyesen értelmezze, 

szükségesnek tartom a témakörhöz tartozó fogalmak rövid összefoglalását. 

2.1. Határkeresztez ő szállítási kapacitásokhoz kapcsolódó 
fogalmak, rendszerek  

 
TRM: (Transmission Reliabiltity Margin) biztonsági tartalék. Szükségességét a 

számítási bizonytalanságok és a nem várt események indokolják. [MW] 

TTC: (Total Transfer Capacity) két rendszer közötti maximális teljesítménycsere, 

figyelembevéve az N-1 elvet. )( maxEBCETTC ∆+=  [MW] 

NTC: (Net Transfer Capacity) két energiarendszer közötti maximális 

teljesítménycsere a biztonsági tartalék és az N-1 elv figyelembevételével. 

)( ATCAACNTC += [MW] 

AAC: (Already Allocated Capacity) már kiosztott, elfogadott 

teljesítménycsere, szállítási jogok [MW]. 

BCE: (Base Case Exchange) alapesetre vonatkozó teljesítménycsere [MW].2  

ATC: (Available Transfer Capacity) két rendszer között a már lekötött szállítási 

jogokon felül még szabadon felhasználható kereskedelmi teljesítménycsere 

lehetőség, mely már figyelembe veszi a TRM értéket is [MW]. 

∆Emax: maximális teljesítménycsere-változás, mely még nem jelent biztonsági 

kockázatot. )( max TRMATCE +=∆  [MW] 

                                                 
2
A BCE és az AAC egymás szinonimái, az előbbi mérnöki, az utóbbi pedig kereskedői megközelítésből jelöli ugyanazt a fogalmat. 
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A megismert fogalmak kapcsolatát az alábbi ábra mutatja be. 

 
2-1. ábra – Átviteli kapacitást jellemző mennyiségek összefüggései3 

Ahogy a 2-1. ábra szemlélteti, a hivatkozott mennyiségeket irányonként 

(export, import) külön kell számítani.  

2.2. Áramlásokhoz kapcsolódó fogalmak 

TTF: (Total Transfer Flow) két szomszédos rendszer közötti metszéken a 

maximálisan megengedhető teljesítményáramlás nagysága a bizonytalanság 

figyelembevételével. [MW] 

NTF: (Notified Transmission Flow) két szomszédos rendszer közötti metszéken 

alapesetben meglévő valós teljesítményáramlás. [MW] 

Base Flow: alapeseti áramlás, mely tartalmazza a fogyasztói és termelői 

súlypontok eltérő elhelyezkedéséből eredő ún. kiegyenlítő, vagy 

alapáramlást, és a már figyelembe vett kereskedésekből származó 

áramlásokat. 

                                                 
3 Forrás: Gölöncsér Péter, Sulyok Zoltán: A magyar villamosenergia-rendszer átviteli kapacitásának 
számítása. 1. rész, Elektrotechnika 2004. 97. évfolyam 3. szám, 66-69. old. [2] 
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ATF: (Available Transfer Flow) a metszéken megengedhető további fizikai 

teljesítményáramlás nagysága, a bizonytalanságok figyelembevételével. 

[MW] 

PTDF: (Power Transmisson Distribution Factor) eloszlási tényező, az a 

viszonyszám, mely megadja, hogy egységnyi csereteljesítmény-

szállításváltozás a vizsgált hálózati elemen vagy hálózati elemeken milyen 

teljesítményáramlás változást eredményez. Értékét százalékban adják meg 

[%]. 

OTDF: (Outage Transfer Distribution Factor) eloszlási tényező, amely 

elempárokra vonatkozik és megadja, hogy az egyik elem kiesése esetén a 

kiesett elemen előzőleg megfigyelhető áramlásból milyen arányban 

részesedik a másik elem. Másképp fogalmazva az áramlás mekkora hányada 

terelődik át a kiesett elemről a vizsgált elemre.  

LODF: (Line Outage Distribution Factor) a PTDF-fel azonos tartalmú 

elempárokra értelmezett viszonyszám, mely megadja, hogy az elempár egyik 

elemének kiesésével gyengített hálózaton mekkora az elempár másik tagjára 

vonatkozó eloszlási tényező.   

Az alábbi ábra bemutatja az egyes fizikai áramlásjellemzők közötti 

összefüggéseket. 

 
2-2. ábra – Metszékáramlás jellemzők közötti összefüggések4 

                                                 
4 Forrás: Gölöncsér Péter, Sulyok Zoltán: A magyar villamosenergia-rendszer átviteli kapacitásának számítása. 
1. rész, Elektrotechnika 2004. 97. évfolyam 3. szám, 66-69. old. [2] 
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Az ismertetett kapacitás és áramlás alapú fogalmak és mennyiségek 

között a 2-3. ábrán megfigyelhető kapcsolatok állnak fenn. 

 
2-3. ábra – Átviteli és metszék áramlások kapcsolata5 

BFL: (Base FLow) Hatásos teljesítményáramlás egy adott hálózati ágon 

meghatározott kiesést követően. [MW] 

TMF: (Total Maximum Flow) Megengedhető maximális hatásos 

teljesítményáramlás egy adott hálózati ágon. [MW] 

NMF: (Net Maximum Flow) Megengedhető maximális hatásos 

teljesítményáramlás egy adott hálózati ágon adott kiesés esetén. [MW] 

ANF: (Already Nominated Flow) Már bejelentett – nominált – szállítás hatására 

adott hálózati ágon átfolyó hatásos teljesítmény, adott kiesés esetén. [MW] 

AAF: (Already Allocated Flow) Már kiosztott kapacitásjogokhoz tartozó 

hatásos teljesítményáramlás mértéke egy hálózati ágon, adott kiesés esetén. 

[MW] 

FRM: (Flow Reliability Margin) Biztonsági tényező, mely az aukciós eljárás 

modellezési bizonytalanságait hivatott lefedni. [MW] 

BFRM: (Base Flow Reliability Margin) Biztonsági tényező, mely az aukcióban 

nem résztvevő országok irányába történő kereskedésből, illetve a régiós 
                                                 
5 Forrrás: Sulyok Zoltán: A villamosenergia határkeresztező forgalma, hozzáférés a határkeresztező 
kapacitásokhoz című előadásának anyaga, 2002.10.2 [5] 
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aukcióban nem résztvevő országok kereskedéseiből fakadó bizonytalanságot 

fedi le. [MW] 

2.3. Hivatkozott rendszerek 

A fenti megismert fogalmakon kívül az alábbi rendszerek kapcsolódnak 

a kapacitás számítások témaköréhez: 

VULCANUS: Egy FTP szerver neve, ahonnan a kereskedelmi menetrendeket 

tartalmazó Excel táblázatok letölthetőek. Ezek az Excel táblázatok 

tartalmazzák a megvalósult csereteljesítmény programokat és a kialakult 

tényáramlásokat is. 

EMS/SCADA: (Energy Management System / Supervisory Control And Data 

Acquisition) Üzemirányító számítógép energiarendszer felügyeleti, 

döntéstámogató, mérésgyűjtő és megjelenítő rendszere. 

SPECTRUM: A MAVIR SIEMENS által szállított EMS/SCADA rendszere. 

NIP: (NyItott Piac) A MAVIR villamosenergia-piac kezelését támogató 

informatikai rendszere. 



– 14 / 110 – 

3. Határáramlást előrejelző jelenlegi módszerek kritikai 
ismertetése  

3.1. Egy napra történő előrejelzések – hazai gyakorlat 

Az egy napra történő előrejelzések alapvetően az üzemelőkészítés 

számára szolgálnak hasznos információval. Segítségükkel előre jelezhetőek a 

várható torlódások így azokat már az üzemelőkészítés során is kezelni lehet. 

Sajnos az egy napra előre tekintő eljárások nem képesek kiszolgálni a napon 

belüli hálózatfelügyelet igényeit, de hasznos segítséget nyújtanak a valósidejű 

előrejelzés elkészítésében.  Eredményeik, mint elsődleges közelítés 

használhatóak fel a napon belüli áramlás előrejelzések elkészítéséhez, ezért 

szükségesnek tartom bemutatni a lehetséges előrejelzéseket, melyekre az 

általam megvalósított napon belüli előrejelzés támaszkodhat. 

Először tekintsük a legrégebbi előrejelzést. 

3.1.1.  DACF előrejelzés 

A DACF (Day Ahead Congestion Foreacast – egy napra előretekintő 

torlódás előrejelzés) előrejelzés az UCTE-ben került kialakításra a nemzetközi 

áramlások és torlódások előrejelzésére. Kezdetben csak napi egy, jelenleg 

pedig 6 kötelező időpontra szolgál információval az eljárás. Lényege, hogy az 

előre jelzett napot megelőző napon a TSO-k (Transmission System Operator – 

átviteli hálózati rendszerirányító) modelleket készítenek, melyet megosztanak 

egymással. Minden TSO képessé válik a hálózatát veszélyeztető állapotok 

kimutatására a modellek összeállításával, így azokat az üzemelőkészítés során 

hozott intézkedések – például ellenirányú kereskedés – segítségével el tudják 

kerülni. 

Tekintsük át ezt követően részletesebben az előrejelzés folyamatát, 

melyet a CCE régió országai jellemzően megvalósítottak, a MAVIR példáján 

keresztül.  Az előre jelzett napot (továbbiakban: D nap) megelőző 2. napon 

(továbbiakban: D-2) a TSO-k valószínűsített rendszerállapotnak megfelelő 

hálózatmodelleket szolgáltatnak. Ezen D-2-es modelleket az előre jelzett 
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napot megelőző napon (továbbiakban D-1) a D napra vonatkozó 

kapacitásszámítások során felhasználják. A D-1 napon a kapacitásaukciók 

alapján a nemzetközi kereskedések ismerté válnak és azokat a VULCANUS 

rendszerben publikálják. 

A kereskedelmi szállítások ismeretében a belső menetrendek 

összeállítását követően a rendszerirányítók elkészítik a D-napra vonatkozó 

várható rendszerállapotot jellemző hálózatmodelljeiket. Ezen hálózatmodellek 

redukálás nélkül tartalmazzák a 220 kV-os és magasabb feszültségszintű 

hálózat elemeit, illetve a rajtuk megfigyelhető áramlásokat lényegesen 

befolyásoló alacsonyabb feszültségszintű elemeket vagy azok redukált 

modelljeit. 

Az így előállított modelleket a TSO-k ellenőrzik. A modelleknek meg kell 

felelniük az N-1 kritériumoknak, illetve a modelleket jellemző export/import 

szaldóknak összhangban kell lenniük a VULCANUS rendszerben publikált 

menetrendi adatokkal.  

A TSO-k a rendszerállapotot leíró modelljeiket kötelező jelleggel az 

Electronic Higway (továbbiakban: EH) kapcsolaton keresztül feltöltve a 

VULCANUS szerveren keresztül publikálják a közép-európai idő szerinti 18 órát 

megelőzően a következő napot jellemző hat időpontra. Az időpontok a 

következőek: 3:30, 07:30, 10:30,12:30, 17:30 és 19:30 közép-európai idő szerint. 

Egyes TSO-k már most is 24 modellt szolgáltatnak. 

Este 6 órát követően a TSO-k az ftp szerverről letöltik a hálózatukat 

befolyásoló modelleket, majd belőlük összeállítanak egy nagy-modellt. MAVIR 

esetében ez a teljes kontinentális európai hálózat modelljeinek összeállítását 

jelenti. Amennyiben a spanyol illetve portugál modellekkel kapcsolatban 

nehézségek jelennek meg, azok nem kerülnek bele az összeállított modellbe, 

hatásuk elhanyagolható. Az összeállított modellek segítségével a várható 

rendszerállapotot jellemző kellően részletes hálózatmodell áll rendelkezésre a 

komplikált üzemállapotok előrejelzésére, illetve a modellek 
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„melléktermékeként” előáll a határkeresztező távvezeték áramlások 

előrejelzése a feldolgozott időpontokra vonatkozólag. 

 
3-1. ábra – DACF folyamatábrája6 

Az eljárás legnagyobb előnye, hogy elméletileg tökéletes 

hálózatmodellek adhatóak amennyiben a terhelések előrejelzése megfelelő, 

mivel a modell többi paramétere – mint például az erőművi menetrendek – 

már rendelkezésre állnak a modellek publikálásának időpontjában. A fentiek 

alapján a D-napot jellemző üzemállapotok ismertnek tekinthetőek – eltekintve 

a napon belüli kereskedések, illetve terhelésbecslések hibáinak hatásaitól – 

így az információk ismeretében a modellek megbízható előrejelzésként 

szolgálhatnak. A megbízhatóságról a 3-2. és 3-3. ábrák segítségével 

kaphatunk szemléletes információkat. A DACF hibák a modellek összeállítása 

után kalkulált áramlások és a tényáramlások különbségeit jelentik esetünkben. 

A skálázott DACF hibák pedig a MAVIR ZRt.-nél alkalmazott korrekciós 
                                                 
6 ENTSO-E Operational Handbook Appendix 4: Coordinated Operational Planning, 2010 október 4., 
https://www.entsoe.eu/fileadmin/ 
user_upload/_library/publications/entsoe/Operation_Handbook/Policy_4_Appendix.pdf [13] 
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beavatkozásokat követően megfigyelhető áramlás előrejelzés hibákat 

jelentik.  
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3-2. ábra – Magyar nemzetközi távvezetékek DACF előrejelzés hibái 
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3-3. ábra – Magyar nemzetközi távvezetékek DACF előrejelzés hibáinak szórásai 

A 3-4. és a 3-5. ábrák a jobb összehasonlíthatóság céljából a 

metszékenkénti pontosságokat és szórásokat tartalmazzák. Az ezután 

következő előrejelzések csupán metszék részletességűek. 
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3-4. ábra – Magyar metszékek DACF előrejelzés hibái 
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3-5. ábra - Magyar metszékek DACF előrejelzés hibáinak szórásai 

Ahhoz, hogy az eljárás hibáit feltárhassuk, szükséges a MAVIR ZRt.-nél 

alkalmazott DACF modell összeállítás részletesebb megismerése. 

A modelleket először a HOSZ7 készíti el a MAVIR SPECTRUM EMS/SCADA 

rendszerének segítségével, a rendelkezésre álló menetrendi adatok és 

terhelésbecslés felhasználásával. Ekkor egy részletes, a teljes magyar 

hálózatot tartalmazó modell, valamint egy, a 220 kV-os és afeletti 

                                                 
7 Hálózati Operatív Szolgálat 
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hálózatrészeket tartalmazó redukált hálózatmodell készül. A redukált modell 

az EH-n publikálásra kerül. A 18:00 – ás határidőt követően a többi TSO 

modelljével együtt innen kerülnek letöltésre a hálózatmodellek. Ezt követően 

a modellek ellenőrzése következik. Ellenőrzés során felmerülhet problémaként 

egyes modellek hiánya, az UCTE-DEF8-nek nem megfelelő szintaktika, de 

gyakori hiba, hogy a kétrendszerű távvezetékek más-más rendszere van 

kikapcsolva a különböző modellekben. További problémákat okoz, hogy 

egyes rendszerirányítók modelljei nem tartalmaznak kellő mértékű 

meddőszabályozó eszközt, illetve villamosan közeli generátoroknak 

inkonzisztens feszültség szabályozási célokat adnak meg. Ezek a hibák 

nehezen kezelhetőek gépi eljárásokkal, így ilyen esetekben emberi 

beavatkozást igényel a modell összeállítása. Hasonlóképpen emberi 

beavatkozást igényel a hiányzó modellek helyettesítése is. A helyettesítés 

során a hiányzó modell jellemzően a hozzá időben legközelebb eső modellel 

kerül pótlásra, illetve ha az adott napra nincs elérhető modell, akkor a 24 

órával korábbival.  

    

   

 

3-6. ábra – A MAVIR Zrt.-nél alkalmazott modell összeállítást segítő szoftver9 

A modellek összeállítását követően a VULCANUS rendszerből származó 

csereprogramoknak megfelelően azon modellek, melyek szaldója a 

                                                 
8 Az ENTSO-E által az UCTE-től átvett kontinentális régióban alkalmazott hálózatmodellt leíró szabvány  
9 Screenshot-ok a modellösszeállítást végző programról  
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csereprogramoktól több mint 100 MW-tal eltér, a terhelések skálázásával 

módosításra kerülnek.  

A korrekciót követően kicserélésre kerül a redukált magyar 

hálózatmodell a teljes magyar modellel, ami lehetővé teszi a magyar 

villamosenergia-rendszer szempontjából szükséges pontosságú kiesésvizsgálat 

(N-1) elvégzését, illetve határkeresztező áramlások értékének megállapítását. 

A fentiek alapján elmondható, hogy ez az eljárás meglehetősen 

nehezen automatizálható, így emberi beavatkozást és felügyeletet igényel, 

ami a folyamat megbízhatóságát rontja. Ezen fő hátrány kiküszöbölése 

céljából a MAVIR ZRt.-nél kidolgozásra került a már összerakott modelleken 

alapuló lineáris modellt alkalmazó PTDF eljárás melynek ismertetése a 

következő pont feladata. 

3.1.2. PTDF eljárás 

Az eljárást a MAVIR-ban Sulyok Zoltán és Gölöncsér Péter dolgozta ki – 

és publikálta a [2]-[4] cikkekben – hogy a DACF modell összeállítás során 

fellépő modellezési problémák elkerülhetőek legyenek. Az eljárás azon az 

egyszerű ötleten alapul, hogy a hálózat topológiája csak kis mértékben 

változik rövid idő alatt. Esetünkben ez azt jelenti, hogy rövidtávon a PTDF 

tényezők, melyekről az eljárás a nevét kapta, nem változnak jelentősen. 

Segítségükkel a korábbi menetrendek és áramlások ismeretében a várható 

áramlások megbecsülhetőek, a lineáris összefüggést a PTDF tényezők 

határozzák meg. 

A rövid elméleti bevezetőt követően tekintsük először az eljárás 

bemenetéül szolgáló adatokat, melyek alapvetően két részre oszthatóak. A 

tervadatok a már említett VULCANUS rendszerből származnak és az egyes 

szomszédos országok csereprogramjait írják le. A mérési jellegű adatok két 

helyről származnak. A ténylegesen megvalósult csereprogramok szintén a 

VULCANUS rendszerből letöltve érhetők el, a fizikai áramlások pedig a MAVIR 

EMS/SCADA mérési archívumából származnak. Az eljárás bemeneti adatként 
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felhasználja a DACF együttműködésből származó összerakott modellekből 

kiszámolt PTDF statisztikákat. 

A fent említett adatok már aktuális hálózatmodell nélkül is rendelkezésre 

állnak, így segítségükkel hálózatszámítás nélkül is előre jelezhetők az 

áramlások.  

 
3-7. ábra – Példánkban szereplő rendszerek és metszékek sematikus rajza10 

A 3-7. ábrán látható példaelrendezésen keresztül ismerkedjünk meg a 

módszer matematikai alapjaival11.  

Legyen:  

• PTDF
AB

AB
 - EAB

 teljesítmény szállítás AB metszékre vonatkozó eloszlási 

tényezője, 

• PTDF
BC

AB
 - EAB

 teljesítmény szállítás BC metszékre vonatkozó eloszlási 

tényezője, 

• PTDF
AB

BC
 - EBC

 teljesítmény szállítás AB metszékre vonatkozó eloszlási 

tényezője. 

                                                 
10 Decsi Tamás: Határkeresztező távvezetékek áramlásainak rövidtávú előre becslése, Diplomaterv, Budapest, 
2006. [S7] 
11 Gölöncsér Péter, Sulyok Zoltán: A magyar villamosenergia-rendszer határmetszéki áramlásainak előrejelzése, 
Elektrotechnika 2004. 97. évfolyam 12. szám, 336-339. old. [4] alapján 
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Hasonlóan definiálható az eloszlási tényező a többi szállítás és metszék 

viszonylatában. Veszteségmentes egyenáramú hálózatszámítást alkalmazva 

az AB metszék teljesítményáramlása kifejezhető: 

PEPTDFEPTDFEPTDFP
AB

CA

AB

CABC

AB

BCAB

AB

AB

AB

0
*** +++=   (3-1.)  

Hasonlóan felírható a BC és AC metszék áramlása is. Az egyenlet első 

tagja az adott AB metszékre vonatkozó teljesítmény csereprogramok AB 

metszékre jutó áramlásértékeit adja, a második tag a BC metszékre 

vonatkozó teljesítmény csereprogramok AB metszékre gyakorolt hatását 

jeleníti meg. A harmadik tag a BC és AB metszékek közti kapcsolatot írja le, az 

utolsó tag pedig az alapáramlás érték, mely a fogyasztói és termelői 

súlypontok eltérő elhelyezkedéséből adódó áramlást reprezentálja. 

A fenti egyenlet általánosításának segítségével mátrixos alakba írva a 

következő összefüggést kapjuk: 











+





=





 PTDFEPP

yyyy
*

0
      (3-2.) 

ahol 



P

y
 a metszékek áramlásvektora Y időpontra vonatkozólag, [ ]P

y

0
 az 

alapáramlások vektora, [ ]E
y

 a csereteljesítmény programok vektora, 





PTDF

y
 pedig az Y időpontra vonatkozó PTDF tényezőket tartalmazó 

mátrix. 

Feltételezve, hogy a PTDF tényezők és az alapáramlások nem változnak 

jelentősen, azokat konstans értékűnek lehet tekinteni. Feltéve, hogy a 

korábban megfigyelt áramlások a csereprogramok hatásai és az állandó 

alapáramlások összegeként állnak elő, a következő egyenlet írható fel: 


















−





+





=





 PTDFEEPP

xyxy
*      (3-3.) 
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ahol 




P

x

0
 a megfigyelt áramlás X időpontban, [ ]E

y - [ ]E
x  a teljesítménycsere 

programok változásának vektora, [ ]PTDF  pedig az állandónak tekintett 

PTDF mátrix. 

A 3-3. egyenlet gyakorlatilag a metszék áramlásának előrejelzése, mert 

az áramlásértékek a SCADA rendszerből kinyerhetőek, a csereteljesítmények 

pedig a VULCANUS-ról letölthetőek. 

A PTDF módszeren belül három különböző PTDF mátrix meghatározó 

stratégia született. Amennyiben az adott napra vonatkozó modellek 

rendelkezésre állnak, a PTDF értékek az adott modell segítségével kerülnek 

meghatározásra. Ha a modell nem elérhető – például adathiány miatt – 

akkor az előző nap PTDF értékeivel számolnak. Amennyiben ezen értékek sem 

elérhetőek, akkor egy, a korábban kiszámolt PTDF értékek alapján számított 

átlagos PTDF értékeket vesznek alapul. Mint látható, a modellezési 

nehézségek így áthidalhatók, kikerülhetők. Az alábbi ábrákon két ténynap 

eredményei jelennek meg. 
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3-8. ábra – Példa egy jól sikerült előrejelzésre12 

 

                                                 
12 Decsi Tamás: Határkeresztező távvezetékek áramlásainak rövidtávú előre becslése, Diplomaterv, Budapest, 
2006. [S7] 
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3-9. ábra – Példa egy kevésbé sikeres előrejelzésre13 

Amint az a 3-8. ábrán látható, az eljárás segítségével a 

metszékáramlások nagy pontossággal közelíthetőek, előrejelezhetőek. A 3-9. 

ábrán látható eredmények azonban megmutatják, hogy a közelítés, mely az 

elméleti alapok között szerepel, nem feltétlenül teljesül mindig. Az ábrán 

megfigyelhető eltéréseket a PTDF tényezők megváltozása okozza. A változás 

CET 07:30-kor történt és a Slavetice – Dürnrohr 400 kV-os távvezeték tervezett 

kikapcsolására vezethető vissza, mely ekkor még csupán egyrendszerű 

távvezeték volt, így jelentős teljesítményáramlás átterhelődés következett be 

a szlovák – magyar és magyar – osztrák metszék irányába. A módszer 

pontossága tehát alapvetően függ az alkalmazott PTDF tényezőktől. Az 

eljárás másik nagy hátránya, hogy csupán egyes metszékekre ad előrejelzést, 

az egyes távvezetékekre nem. 

                                                 
13 Decsi Tamás: Határkeresztező távvezetékek áramlásainak rövidtávú előre becslése, Diplomaterv, Budapest, 
2006. [S7] 
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Az eljárás pontosságáról az alább grafikonok szolgálnak információval. 

A grafikonokon szereplő három előrejelzés három különböző PTDF készletet 

használ. Az „adott napi” esetében a számítások során az adott napra 

vonatkozó 10:30-as DACF modellekből számolt PTDF tényezők kerülnek 

alkalmazásra, az „előző napi” előrejelzés esetében pedig az előre jelzett 

napot megelőző nap 10:30-as DACF modelljén alapuló PTDF tényezők. Az 

átlagos PTDF tényezők a rendelkezésre álló PTDF statisztikák átlagai alapján 

kerülnek kiszámításra és felhasználásra a számítások során.   
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3-10. ábra – PTDF módszer átlagos pontossága 

 

PTDF módszer abszolút hibáinak szórása
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3-11. ábra – PTDF módszer hibáinak szórása 
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Mint ahogyan az a 3-10. és 3-11. ábrán is látható, a módszer az eddig 

felsorolt hátrányokon kívül rendelkezik még egy előnytelen tulajdonsággal. A 

PTDF módszer ebben a megvalósításában csak metszékekre vonatkozóan 

szolgál áramlási információkkal, ellentétben a már megismert DACF eljárással, 

mely előrejelzéseket szolgáltat az egyes határkeresztező távvezetékekre 

vonatkozóan is. 

3.1.3. Statisztikai előrejelzés 

A DACF modellekre támaszkodó előrejelzés alkalmazása során felmerült 

az igény, hogy a modellezés elhagyásával, csupán kereskedelmi adatok 

felhasználásával is rendelkezésre álljanak a metszékáramlás előrejelzések. Az 

igény kielégítése céljából a PROVENTUS Kft. kidolgozott egy statisztikai 

előrejelzést, mely hálózati modell alkalmazása nélkül előre jelzi a 

metszékáramlásokat. A módszert technikai dokumentációi és CIGRÉ 

publikációja – [7]-[10] és [S3] – alapján ismertetem. 

A kidolgozott módszer előnye, hogy nem csupán napi, hanem napon 

belüli előrejelzéseket szolgáltató modellek is készültek, gyakorlatilag azok 

eredményeire épül a napi előrejelzés.  

A módszer azon alapul, hogy a rendelkezésre álló menetrendek és 

áramlások között statisztikai módszerekkel összefüggéseket keresünk, majd az 

összefüggések ismeretében előrejelző lineáris egyenleteket alakítunk ki.  

A feladat megoldásának első lépéseként a rendelkezésre álló 

kereskedelmi értékeket vizsgálták meg a PROVENTUS Kft. munkatársai. 

Vizsgálataik során azt tapasztalták, hogy a rendelkezésre álló kereskedelmi 

menetrendek sok esetben hiányosak, ezért megvizsgáltak több lehetséges 

adathiány pótló eljárást. A legjobb közelítésnek az utolsó ismert értékekkel 

történő helyettesítés bizonyult, de ezt a módszert csak a német-cseh, francia-

olasz, görög-bolgár, olasz-szlovén, román-bolgár, szlovén-magyar és szlovák-

magyar kereskedelmi irányok esetén alkalmazták, mert a többi metszék 

esetében ez a csere nem eredményezett lényeges korrelációsérték 

növekedést. A többi esetben a hiány pótlását zérus értékkel valósították meg. 
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A statisztikai előrejelzéshez bemenő adatként a várható kereskedési 

adatokon kívül a 24, illetve 168 órával korábbi tényáramlás értékek is 

felhasználásra kerültek. További bemenő adatként szolgáltak az említett 

órákra vonatkozó metszékáramlások első rendű differencia értékei. A napon 

belüli előrejelzésekhez az egyórás előrejelzés esetén az 1 órával korábbi, míg 

a kétórás előrejelzés esetén a 2 órával korábbi áramlásértékek és differenciáik 

kerülnek felhasználásra. 

A 24 órás előrejelzés az egyórás modelleken alapul oly módon, hogy az 

n-edik órára vonatkozó egyórás előrejelzések eredményeit az n+1-edik órára 

vonatkozó előrejelzés bemeneteként használja a tényértékek helyett.  

A napon belüli eltérések jelentékeny14 volta miatt az eljárás kidolgozói 

minden metszékre és órára külön modellt alkottak. Így összességében az 

eljárás 144 előrejelző modellt alkalmaz, melyek mindegyike egy lineáris 

egyenlettel írható le. 

Az előrejelzés pontosságára vonatkozó adatokat az alábbi 3-12-es és 3-

13-as ábrán szereplő grafikonok tartalmazzák. 

 

                                                 
14 A technikai dokumentáció szerint az egyes órák között az eltérés szignifikánsabb, mint egyes napok, vagy akár 
munka és nem munkanapok között.  
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PROVENTUS (statisztikai) el őrejelzés átlagos hibái
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3-12. ábra – PROVENTUS (statisztikai) módszer átlagos pontossága 

 

PROVENTUS (statisztikai) el őrejelzés abszolut hibáinak szórása
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3-13. ábra – PROVENTUS (statisztikai) módszer hibáinak szórása 

A korábban ismertetett előrejelzésekkel összevetve megállapítható, 

hogy ez az előrejelzés valamivel pontatlanabb az adott napi modelleken 

alapuló előrejelzéseknél, ami a módszerek lényegéből adódóan várható volt. 
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Pontossága az átlagos PTDF-el számoló előrejelzés pontosságához áll 

legközelebb. Közöttük lényeges eltérés nem tapasztalható.  A statisztikai 

megközelítés legnagyobb előnye a hálózatmodell szükségtelenségén felül az, 

hogy az áramlások várható értékén felül azok konfidencia intervallumára is 

becslést ad. Ezen tulajdonság a rendszerirányító diszpécserek számára 

jelentősen megkönnyítheti a hálózat felügyeletét. 

Az 3-14. ábra a PROVENTUS Kft. által kifejlesztett módszert alkalmazó 

áramlás előrejelző szoftver kezelőfelületét mutatja. 

 
3-14. ábra – PROVENTUS metszékáramlás előrejelző program kezelőfelülete15 

3.2. Egy napra történő előrejelzések – Hazaitól eltérő 
nemzetközi gyakorlat 

Az előző pontban bemutatásra került a MAVIR-ban alkalmazott 

előrejelzési gyakorlat. A nemzetközi gyakorlat sok szempontból megegyezik az 

itthonival, így a nemzetközi számítások közül csupán a magyartól eltérő 

előrejelzési gyakorlatokat, módszereket ismertetem. 

                                                 
15 Screenshot a PROVENTUS Kft. által készített programról 
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3.2.1.  „CORESO” el őrejelzés  

A CORESO (Coordination of Electrical System Operators) egy 

nemzetközi cég, melyet a francia (RTE) és a belga (ELIA) TSOk alapítottak. 

Feladata a nemzetközi együttműködés növelése, koordinációja. Időközben a 

társuláshoz csatlakozott az angol (National Grid), az olasz (TERNA), az egyik 

német (50HzT [volt RWE]) és a luxemburgi TSO, valamint segítséget nyújt a 

szervezettnek a holland (TenneT) és egy másik német (Amprion [volt E-On.]) 

TSO is.  

Az eljárás alapvetően a DACF és a később bemutatandó IDCF eljárás 

ötvözete. A rendszerirányítók által létrehozott brüsszeli központban a 

hálózatos szakemberek a DACF fájlok segítségével rendszerszintű modelleket 

állítanak össze és rajtuk hálózatszámításokat végeznek. Ilyen vizsgálatok az N-

1 vizsgálatok is, melyek alapján a várható szűkületek meghatározhatóak, de 

vizsgálnak további jelentős problémákat eredményező összetett kieséseket is. 

Az eljárás lényege, hogy a rendelkezésre álló DACF modellek 

segítségével egy modell összeállító szoftver segítségével „európai” modelleket 

készítenek. Jelentős különbség a DACF modellhez képest, hogy a 

kezdeményezéshez csatlakozott országok negyedórás16 bontásban napi 96 

darab hálózatmodellt (snapshot17 modellt) szolgáltatnak, illetve napon belül is 

módosításokat, pontosításokat küldenek. A napi előrejelzésen túlmenően 

ezen snapshot adatszolgálltatások alapján kvázi-valósidejű 

hálózatszámításokat végeznek. A számítási eredményeket a TSO-knak hasonló 

időbontásban szolgáltatják. 

A modellek összeállítása során mindig a legfrisebb, az előrejelzett 

időponthoz legközelebb eső időpontokra vonatkozó hálózatmodelleket 

próbálják felhasználni. Amennyiben az összeállított modell nem konvergens 

illetve nem megfelelő, akkor a problémás hálózatrészeket egy előre 

meghatározott eljárás szerint helyettesítik. Például hiányzó magyar 12:30-as 

modell helyett a 10:30-as model kerül felhasználásra, ha ez sem volna sikeres, 

                                                 
16 Kereskedelmi menetrendek 15 perces felbontásúak egyes metszékekre 
17 Pillanatfelvétel. Egy adott időpillanatra vonatkozó hálózatmodellre alkalmazom munkám során. 
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akkor az előző napra vonatkozó 12:30-as modell. Ezeket a helyettesítéseket 

modellösszerakó programjuk jelentősen megkönnyíti.  

A kvázi-valósidejű számítások miatt a CORESO munkatársai 24 órás 

állandó szolgálatot látnak el. Feladataik a hálózati szűk keresztmetszetek és az 

esetleges túlterhelődések előrejelzésén túlmutatnak. Az együttműködésben 

résztvevő rendszerirányítók számára lehetséges megoldási javaslatokat 

adnak, melyeket azonban a TSO-k nem kötelesek elfogadni, mivel minden 

TSO a saját hálózatáért felelős. Megoldásaik adott esetben 

költcséghatékonyabbak lehetnek, mint az egyes TSOK-k által külön-külön 

megvalósított beavatkozások. 

Ilyen probléma lehet például a belga-holland határ túlterhelődése, 

melyet a nagy német – francia szállítások okoznak. Ekkor lehetőség adódhat 

például a Benelux államokban található keresztszabályozós transzformátorok 

összehangolt szabályozására, melyek segítségével a terheletlenebb német-

francia metszékre terelhető át a teljesítményáramlás. Elképzelhető azonban 

olyan megoldási javaslat is, melyben egy adott országban megjelenő 

túlterhelődést egy másik országban végrehajtott újra-teherelosztással lehet 

megszűntetni.  

Mint látható az eljárás meglehetősen nagy ráfordítást igényel az 

együttműködésben résztvevő TSO-któl mind emberi, mind műszaki 

vonatkozásban.  Ez az eljárás legfőbb hátránya is egyben. A számítások és 

hálózati megoldások javaslatához olyan szakemberek szükségesek, akik 

ismerik az érintett rendszerirányítók hálózatát – például a belga hálózat is 

aláhurkolt hálózat –, hogy hatékonyan tudjanak közbeavatkozni. 

Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az alkalmazottak praktikusan a résztvevő 

rendszerirányítótól jöhetnek. Gazdasági hátránya a megoldásnak, hogy 

gyakorlatilag egy új TSO-t kell fenntartani. 
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A módszer további hátránya, hogy a DACF együttműködés keretében 

beszerzett hálózatrészek minden esetben redukált modelleket tartalmaznak18, 

így nem biztosítható, hogy a javasolt megoldás mindenképpen 

múködőképes, ezért nem kötelesek a TSO- elfogadni a javasolt 

beavatkozásokat. A beavatkozások egyeztetése azonban időveszteséggel 

jár, ami kritikus esetekben akár rendszerösszeomlást is okozhat. Meg kell 

azonban jegyezni, hogy a kereskedelmi igényeket az eljárás kiszolgálja. 

3.2.2.  „TSC” előrejelzés 

A TSC (Transmission Systam Operator Security Cooperation) nem csak 

modellvizsgálatokkal foglalkozó szervezet. Tagjai a következő TSO-k: 50HzT 

(német), Amprion (német), CEPS (cseh), ELES (szlovén), EnBW (német), PSE-O 

(lengyel), Swissgrid (svájci), TenneT (holland), APG (osztrák) és Vkw-Netz 

(osztrák). Megfigyelő tagja az együttműködésnek a MAVIR és a HEP (horvát) 

rendszerirányító is.  

A szervezet értekezés témáját érintő része az operatív 

hálózattervezéssel foglalkozó eljárás. Az eljárás megvalósítása a modelleken 

végzett kontingencia vizsgálatokig hasonlít a CORESO csupán DACF fájlokon 

alapuló előrejelzésére. A számítási eredményeket azonban eljuttatják ez 

egyes TSO-khoz, ahol minden egyes rendszerirányító operatív üzemelőkészítői 

külön, illetve egymással egyeztetve döntenek a lehetséges megelőző 

beavatkozásokról, tehát az eljárás során nincs központi javaslat. A 

megoldásokat az egyes rendszerirányítóknál valósítják meg. 

A szervezet megoldása a gyakorlatban egy központosított DACF 

modell összeállítást és azon végzett számításokat jelent, nem tekinthető a 

DACF eljárástól különbözőnek. 

                                                 
18 Ilyen redukciók például a magyarországi 120 kV-os hálózat fogyastásokként történő redukciója a 
táppontokban, vagy a németországi 220 kV-nál alacsonyab feszültségszintek fiktív elemekkel történő villamosan 
egyenértékű redukciója. A redukció alapvetően gazdasági részben műszaki okok – modell méretének 
csökkentése – indokolják. 
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3.2.3. Előrejelzés a Nord Pool piac országaiban 

A Skandináv országok és Dánia egy része – a szigetek – alkotják a 

NORDEL régiót. A régió kereskedelmi gyakorlata eltér a kontinentális európai 

kereskedelemi modelltől, mely szerint az egyes metszékeken bilaterális 

aukciókat tartanak. A NORDEL rendszerben a piacintegrációt követően 

alapesetben egy közös piac (Nord Pool) van, egy árzónával. Az egységes 

árzóna feltétele, hogy az implicit aukciók során szűk keresztmetszet ne 

alakuljon ki. Amennyiben szűk keresztmetszetek adódnak a rendszerben, úgy 

több árzóna is kialakulhat. Az eljárás egyik lényeges eleme az implicit aukció, 

mely szerint a kereskedelmi jogokhoz szállítási kötelezettség is társul. A 

kötelezettség lehetőséget teremt a szállítások nettósítására, illetve azok 

pontos modellezésére. A NORDEL rendszerben alkalmazott gyakorlat eltér a 

CE19 régióban alkalmazottól az aukció implicitása miatt. Az itt alkalmazott 

gyakorlathoz a DACF előrejelzés áll a legközelebb.  

3.2.4. Észak Amerika – előrejelzés az LMP piaci modellen belül 

Észak-amerikában is a CE régiótól lényegesen eltérő, Local Marginal 

Pricing20 piacmodell működik. A rendszer lényege, hogy különböző 

csatlakozási pontokon eltérő árak alakulnak ki. 

A kereskedés a következő képpen zajlik:  az egyes termelők megadják, 

hogy milyen áron milyen mennyiségben kívánják értékesíteni a villamos 

energiát, a fogyasztók pedig azt, hogy milyen árig és milyen mennyiségben 

kívánnak fogyasztani egy adott csatalakozási ponton. Az ajánlati szakaszt 

követően OPF – Optimized Power-flow (optimális termeléskiosztás) – 

segítségével a legkisebb rendszerszintű költség elvén meghatározzák a 

termelők és fogyasztók menetrendjeit az N-1 elv figyelembevételével. Mint 

látható ehhez a kereskedéshez is központi hálózatkezelés szükséges, azaz egy 

központi hálózatmodell itt is rendelkezésre áll az egyes rendszerirányítók 

számára. 

                                                 
19 Continental Europe – Kontinentális Európa 
20 Nodal Pricing néven is ismert 
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Kereskedői szemszögből nézve az eljárás sokkal kötöttebb, mint a CE21 

régiós piac, de a rendszerirányítók számára a várható áramlások sokkal 

pontosabban meghatározhatóak. A központi modell lehetőséget nyújt DACF 

jellegű modellek készítésére, de az itt összeállított modell nem tartalmazhat 

túlterhelődéseket, ezért nem szükséges a szűk keresztmetszetek piacok zárását 

követő feloldása. 

 

3.3. Napon belüli előrejelzés 

A napon belüli előrejelzések a rövid távú kapacitás előrejelzések 

kiindulási adataiként szolgálnak, ezért röviden ismertetem őket. Első esetben 

egy tervezett megoldást mutatok be, majd egy általam fejlesztett nem 

modellalapú eljárást, mely lehetőséget teremt valósidejű előrejelzések 

megvalósításához. 

3.3.1. IDCF előrejelzés 

Az IDCF22 előrejelzést az ENTSO-E Policy 4-es dokumentuma [12] említi 

meg. Az eljárás jelenleg sajnos még nincs bevezetve, de későbbi alkalmazása 

várhatóan jelentős mértékben növeli majd a modellalapú előrejelzések 

pontosságát.  

Az eljárás lényege megegyezik a már ismertetett DACF eljáráséval. A 

legfőbb különbség, hogy a rendszerirányítói modellek küldésének és az 

összeurópai modellek összeállításának is automatizáltnak kell lenniük 

tekintettel a rendelkezésre álló rövid feldolgozási és kiértékelési időkre – 

óránkénti modellküldést feltételezve. Az eljárás bevezetésének előfeltétele a 

napi 24 modellküldéssel megvalósított jól működő DACF eljárás. Az IDCF 

keretén belül az aktuális rendszerállapotból – snapshot-ból – kiindulva 

óránkénti modellküldés valósulna meg az aktuális napon belül előretekintve. 

Az eljárás alapvetően üzembiztonsági célokat szolgálna, de az összeállított 

modellek alkalmasak lennének kapacitásszámítások elvégzésére is. 

                                                 
21 Continental Europe – Kontinetális Európa 
22 Intra Day Congestion Forecast – Napon belüli szűk keresztmetszet előrejelzés 
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4. Határáramlást előrejelző saját fejlesztések 

4.1. Egy napra történ ő előrejelzés 

4.1.1. Az eljárástól elvárt pontosság 

Az eljárás megismerése előtt érdemes meghatározni, hogy mi az a 

pontosság, amit elvárunk egy új előrejelzéstől. Munkám elején kitűzött célom 

volt, hogy a linearizált statisztikai eljárásnál pontosabb előrejelzést készítsek, 

illetve a rendelkezésre álló modellalapú előrejelzés pontosságát megközelítse 

a neurális hálózat pontossága. 

Figyelembe véve azt a tényt, hogy az eljárások órás átlagokat jeleznek 

előre mértékadó adat, hogy mennyire térnek el az órás átlagértékek a mért 

pillanatétékektől. Az órán belüli teljesítményingadozások meghatározására 

vizsgálatokat végeztem, melynek eredményét az alábbi 4-1-es ábra mutatja. 

15 percen belül teljesítményugrások gyakorisága
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Göd - Levice 400 kV Győr - Gabcikovo 400 kV Sajószöged - Mukacevo 400 kV

Békéscsaba - Nadab 400 kV Sándorfalva - Arad 400 kV Sándorfalva - Subotica 400 kV

Hévíz - Zerjavinec I. 400kV Hévíz - Zerjavinec II. 400kV Győr - Wien 400 kV

Kisvárda - Mukacevo 220 kV Tiszalök - Mukacevo 220 kV Győr - Wien 220 kV

Győr - Neusiedl 220 kV Albertírsa - Zapadnoukrainskaja 750 kV

 
4-1. ábra – Teljesítményugrások gyakorisága a magyar határkeresztező távvezetékeken23 

                                                 
23 A 15 perces intervallumot a negyedórás tartalékolási követelmények indokolták. 
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Az ábra bemutatja, hogy egyes negyedórás periódusokon belül milyen 

mértékű hatásos teljesítményáramlás változások figyelhetőek meg az egyes 

határkeresztező távvezetékeken.  

A görbék segítségével az előrejelzés lehetséges pontosságának 

nagyságrendjéről kaphatunk információt. Lényegesen nagyobb pontosságot 

nem várunk el az előrejelzéstől, mint az adott időben gyakran előforduló 

„ugrások”, mert az ezeknél pontosabb előrejelzés nem hordoz többlet-

információt a rendszerirányító diszpécserek számára.  

4.1.2. Neurális hálózattal történő előrejelzés alapjai 

Az eddig bemutatott hazai előrejelzések közös ismérve, hogy lineáris 

összefüggésekkel közelítik a kereskedési adatok és áramlások közötti 

összefüggéseket. Kutatásaim kezdetekor feltételeztem, hogy pontosabb 

eredmények érhetőek el, ha a kapcsolat nemlinearitását is figyelembe 

vesszük. Irodalomkutatásom során nem találkoztam neurális hálózatok 

alkalmazásával a metszékáramlás előrejelzés területén, a rendszerirányítás 

területén azonban már bizonyították alkalmazhatóságukat a terhelés 

előrejelzések készítésében, így logikusnak tűnt kipróbálásuk a metszékáramlás 

előrejelzés területén is. 

A gyakorlati magvalósításhoz a már említett PYTHON nyelv tűnt a 

legalkalmasabbnak, mert így lehetőség nyílt a különböző modulok és 

eredmények rendszerirányítón belüli könnyű integrálhatóságára. A 

rendszerirányító áramlási adatbázisai, valamint a kereskedelmi menetrendek 

elérhetők a programnyelv nyilvánosan hozzáférhető és szabadon 

felhasználható moduljaival, ahogyan a MAVIR-nál alkalmazott PSS/E 

hálózatszámító program is.  A programnyelv jelentősen segíti továbbá az 

eredmények bemutatását a MATLAB programcsomaghoz hasonló grafikus 

felülettel. Az ismert előnyök miatt vizsgálataimat a PYTHON nyelven írt 

programok segítségével végeztem, melyek közül egyes eljárások forráskódjai 

megtalálhatóak a függelékben. 
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Kutatásom első lépéseként kialakítottam egy neurális hálózatokat 

megvalósító PYTHON modult, melynek forráskódja a függelék 2. pontjában 

megtalálható, és amely a kísérleti elvárásaimnak megfelelt. A modul 

kialakítását a kielégítő hálózati topológia kiválasztása követte, végül a tanítás 

és ellenőrzés történt meg. 

A nemlinearitás feltételezésén túl, a korábban bemutatott 

előrejelzésekhez képest további különbség az, hogy az előrejelzés nem az 

egyes metszékekre vonatkozó kereskedelmi menetrendeket használja 

bemenő adatként, hanem az egyes országok szaldó menetrendjeit. Az 

országszaldók bemenetként történő felhasználását indokolta, hogy a 

kereskedelmi útvonalak esetlegesek, „véletlenszerűen” allokáltak, mivel egy 

A-ból B-be történő szállítás leképezhető két A-ból C-be és C-ből B-be történő 

szállítással is, miközben a fizikai áramlások azonosak. Szaldók esetében 

mindkét esetben azonos értékek kerülnek az előrejelzés bemenetére. A 

megoldás további előnye, hogy a várhatóan bevezetésre kerülő 

áramlásalapú kapacitásszámítások eredményeként nem állnak majd elő 

menetrendek az egyes metszékekre, azonban az országok szaldói igen, így 

nem szükséges az előrejelzés átalakítása új aukciós eljárások bevezetése 

esetén sem. 

Első tézisemben bebizonyítom, hogy a fenti meggondolások alapján a 

neurális hálózatok alkalmazhatóak a metszékáramlás javított pontosságú 

előrejelzésére, a metszékáramlások ismerete pedig megteremti a napon 

belüli kapacitásszámítások elvégzésének lehetőségét. 

A tézis bizonyításaként bemutatok egy olyan neurális hálózatot, 

melynek előrejelzési pontossága meghaladja a statisztikai alapokon nyugvó 

előrejelzésekét – PROVENTUS és átlagos PTDF-et használó eljárások – illetve 

megközelíti a hálózatmodellen alapuló előrejelzések pontosságát. 

Az eljárás megértéséhez szükséges neurális hálózatokra vonatkozó 

elméleti alapokat a függelék (10. fejezet) 1. pontja tartalmazza. 
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A megvalósított eljárásomban az alkalmazott aktivációs függvényt a 

következő egyenlet definiálja: 

1
)1(

2
)( −

+
= −NETe

NETf                        (4-1.) 

ahol a NET érték a neuron bemeneti értékeinek bemeneti élekkel súlyozott 

összege.   

Választását az indokolta, hogy folytonos mennyiségek álltak 

rendelkezésünkre, illetve az előrejelezni kívánt értékek is folytonosak, így 

logikusnak tűnt a szigmoid típusú függvények alkalmazása. A szigmoid típusú 

függvények közül többet is teszteltem, aszimmetrikus leképzésű függvényt is, 

de az ekkor tapasztalt pontosságok elmaradtak a 4-1. egyenletben szereplő 

aktivációs függvény esetén megfigyeltektől.  

Az általam alkalmazott neurális hálózat felépítését tekintve 3 rétegű, 

egy rejtett réteget tartalmazó, előrecsatolt hálózat volt, ami azt jelenti, hogy 

az adatok az egyes rétegek között csak előrefele haladnak a kiértékelés 

során. Az alkalmazott neurális hálózat az egyik legegyszerűbb felépítésű, így a 

megvalósítás egyszerű volt amellett, hogy az elvárásokat kielégítő 

eredményeket lehetett vele elérni. Kutatásom során más típusú hálózatokkal 

nem volt szükséges foglalkoznom, mert állításom igazolásához az ilyen 

bonyolultsági szintű hálózatok is elégségesnek bizonyultak. 

A tanításhoz rendelkezésemre álltak mind a bemeneti, mind a kimeneti 

adatok, így lehetőségem volt felügyelt tanulás megvalósítására. PYTHON 

modulomban, melynek forráskódját a függelék 2. pontja tartalmazza, a back-

propagation – hiba visszaterjesztéses – tanítást valósítottam meg.  

Minden esetben előrecsatolt hálózatot alkalmaztam a 4-1. egyenletben 

definiált aktivációs függvénnyel. A tanítás minden esetben hiba 

visszaterjesztéses eljárással történt. A rendelkezésemre álló adathalmazt 

tanításaimhoz 30% – 70% arányban véletlenszerűen választva a napokat 

ellenőrző és tanító halmazra osztottam. A rendelkezésre álló időszak 2007. 
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július. 1-tól 2009. június 30-ig terjedő időszak volt, több mint 17000 időpontra 

vonatkozó adattal. 

Az alkalmazott aktivációs függvények behatárolják a neuronok, így az 

egész hálózat kimenetét is, ezért szükséges volt a kimeneti értékek skálázása. 

A bemeneti értékeket elvben nem kellett volna skálázni, hiszen a bemeneten 

fogadható számoknak csak a számítógép számábrázolási képessége szab 

határt, de a hálózatok konvergenciáját növelte, ha a bemeneti adatok is 

skálázásra kerültek. Az alábbi ábra egy tanítás során megfigyelt 

pontosságnövekedést ábrázolja. 
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4-2. ábra – Hibák csökkenése a neurális hálózat tanítása során 

A vizsgált változók statisztikái alapján meghatároztam az egyes változók 

skálázási értékeit, melyeket a következő oldalon található táblázat tartalmaz. 
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Azonosító Változó Bemeneti 
osztó 

Kimeneti 
szorzó 

AUT_plan 
Tervezett osztrák szaldó  
vagy szaldó differencia 

5000 - 

B_plan 
Tervezett belga szaldó  
vagy szaldó differencia 

3200 - 

CH_plan 
Tervezett svájci szaldó  

vagy szaldó differencia 
6800 - 

CZ_plan 
Tervezett cseh szaldó  

vagy szaldó differencia 
4300 - 

D_plan 
Tervezett német szaldó  
vagy szaldó differencia 

11400 - 

F_plan 
Tervezett francia szaldó  
vagy szaldó differencia 

12100 - 

GR_plan 
Tervezett görög szaldó  
vagy szaldó differencia 

1200 - 

I_plan 
Tervezett olasz szaldó  

vagy szaldó differencia 
10100 - 

PL_plan 
Tervezett lengyel szaldó  
vagy szaldó differencia 

2500 - 

RO_plan 
Tervezett román szaldó  
vagy szaldó differencia 

1500 - 

SH_plan 
Tervezett szlovén-horvát közös szaldó  

vagy szaldó differencia 
2100 - 

SK_plan 
Tervezett szlovák szaldó  
vagy szaldó differencia 

1300 - 

UA_plan 
„burstyn-i sziget” tervezett szaldója  

vagy szaldó differenciája 
800 - 

YU_plan 
Tervezett szerb – makedón – montenegrói 

- bosnyák közös szaldó vagy szaldó differencia 
1600 - 

H_plan 
Tervezett magyar szaldó  
vagy szaldó differencia 

1500 - 

H_AISA_ZAPA / 
XAL_ZA01 

Albertírsa - Zapadnoukrainskaja 750 kV-os  
távvezeték tény és előre jelzett áramlása 

700 700 

H_KISV_MUKA / 
XKI_MU21 

Kisvárda - Mukacevo 220 kV-os távvezeték 
tény és előre jelzett áramlása 

200 200 

H_SAJO_MUKA / 
XSA_MU11 

Sajószöged - Mukacevo 400 kV-os távvezeték 
tény és előre jelzett áramlása 

400 400 

H_TLOK_MUKA / 
XTI_MU21 

Tiszalök - Mukacevo 220 kV-os távvezeték  
tény és előre jelzett áramlása 

200 200 

H_GOD_LEVIC / 
XGO_LE11 

Göd - Levice 400 kV-os távvezeték 
tény és előre jelzett áramlása 

1200 1200 

H_GYOR_GABC / 
XGY_GA11 

Győr - Gabcikovo 400 kV-os távvezeték  
tény és előre jelzett áramlása 

1500 1500 

H_GYOR_WIEN4 / 
XWI_GY11 

Győr - Wien 400 kV-os távvezeték  
tény és előre jelzett áramlása 

800 800 

H_GYOR_WIEN2 / 
XWI_GY21 

Győr - Wien 220 kV-os távvezeték  
tény és előre jelzett áramlása 

300 300 

H_GYOR_NEUS / 
XNE_GY21 

Győr - Neusiedel 220 kV-os távvezeték  
tény és előre jelzett áramlása 

300 300 

H_HEVI_ZERJ1 / 
XZE_HE11 

Hévíz - Zerjavinec I. 400kV-os távvezeték  
tény és előre jelzett áramlása 

900 900 

H_HEVI_ZERJ2 / 
XZE_HE12 

Hévíz - Zerjavinec II. 400kV-os távvezeték  
tény és előre jelzett áramlása 

1100 1100 

H_SAFA_SUBO / 
XSA_SU11 

Sándorfalva - Subotica 400 kV-os távvezeték  
tény és előre jelzett áramlása 

1000 1000 

H_SAFA_ARAD / 
XSA_AR11 

Sándorfalva - Arad 400 kV-os távvezeték  
tény és előre jelzett áramlása 

500 500 

H_BEKO_NADA / 
XNA_BE11 

Békéscsaba - Nadab 400 kV-os távvezeték  
tény és előre jelzett áramlása 

300 300 

4-1. Táblázat – A neurális hálózatok be- és kimeneti értékeinek skálázási együtthatói 
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Vizsgálataim során teszteltem több különböző topológiai megoldást is, 

de a tapasztalataim azt mutatták, hogy az egy rejtett réteget tartalmazó 

hálózatok az optimálisak abban az esetben, ha az összes határkeresztező 

távvezeték áramlását egy hálózattal szeretnénk előre jeleztetni. Amennyiben 

egy hálózattal csupán egy metszék áramlásait szeretnénk megkapni, a két 

rejtett réteget tartalmazó hálózatok alkalmazása bizonyult célszerűnek. 

Először ismerkedjünk meg az egyszerre egy metszék áramlását előrejelző 

hálózattal.  

4.1.2.1. Egy metszék áramlásának előrejelzése egy hálózattal 

Ennek a megoldásnak előnye, hogy az egyes metszékek előrejelzési 

pontosságai függetlenek egymástól. Továbbá, ha nem vagyunk elégedettek 

egy metszék előrejelzési pontosságával, elegendő csupán azt az egy 

metszékáramlást előrejelző hálózatot kicserélni, újratanítani. Az alkalmazott 

neurális hálózat tanulási rátája 0,005 volt. Bemeneti rétegében 17, rejtett 

rétegeiben 8 illetve 4 neuron volt, míg a kimeneti rétege csupán 1 neuronból 

állt. Felépítése miatt a továbbiakban mint „négyrétegű” neurális hálózat 

hivatkozom rá. Mivel ez a hálózat relatíve kevés éllel rendelkezett, így hosszú 

tanulási ciklusok (2000-10000 tanulási ciklus) is elfogadhatónak bizonyultak a 

futási idők szempontjából. Egy nap teljes előrejelzéséhez összesen 24*6=144 db 

ilyen típusú neurális hálózat szükséges, mert egy-egy ilyen hálózat egy adott 

metszék adott órájának áramlását számítja ki. 

A hálózatok bemenő adatai: 

• ENTSO-E CE24 szinkronjáró országainak menetrend szaldói (15 db.)  

• a metszék 24 órával korábbi áramlás tényértékei (1 db.) 

• a metszék 25 órával korábbi áramlás tényértékei (1 db.). 

Kimenő adatok: 

• A metszék előre jelzett áramlása az adott órára. 

                                                 
24 Continental Europe – Kontinentális Európa 
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A 144 hálózat összevont eredményeit a 4-3. és a 4-4. ábra tartalmazza. 
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4-3. ábra – Négyrétegű Neurális hálózat átlagos pontossága 
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4-4. ábra – Négyrétegű Neurális hálózat abszolút hibáinak szórása 

4.1.2.2. Összes metszék áramlásának előrejelzése egy 
hálózattal 

A háromrétegű, egy rejtett réteget tartalmazó hálózat az előzőleg 

bemutatott hálózattól eltérő megközelítést alkalmaz. Továbbiakban mint 

„háromrétegű” neurális hálózat hivatkozom rá.  Az ilyen típusú neurális hálózat 
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megalkotásakor feltételeztem, hogy a metszékek együttes kezelése többlet 

információt szolgáltathat az országok szaldói és az egyes kialakuló fizikai 

áramlások között fennálló összefüggésről. Mindezekből adódóan az összes 

magyar metszék áramlás előrejelzését egy neurális hálózat szolgáltatja. A 

megvizsgált háromrétegű neurális hálózatok közül az szolgáltatta a 

legpontosabb eredményeket, melynek rétegei rendre 29, 84 és 14 neuront 

tartalmaznak. A bemeneti réteg neuronjai itt is csak a rétegek egységes 

kezelhetőségét szolgálják, és átmeneti tárként funkcionálnak a bemeneti 

adatok számára. A neurális hálózat optimális tanulási rátája ebben az 

esetben 0,00114-re adódott. Ekkor csak egy hálózat készíti az előrejelzést 

minden órára és távvezetékre, ami jelentős előny a többi, csak metszékre 

történő előrejelzéshez képest. 

A hálózat kialakításakor feltételeztem, hogy a már említett PTDF 

tényezők kvázi stacionáriusak, illetve tipikus áramlásképek esetén azonosak, 

de a PTDF eljárás során feltételezett lineárissal szemben a tényezők 

nemlineárisak. A hálózat most sem a kereskedelmi menetrendeket használja 

bemenő adatként, hanem az egyes országok szaldó menetrendjeit. Az 

országok szaldóin túl bemenetként szolgálnak az előre jelezni kívánt értékek 

historikus adatai is. 

Az eljárás az előrejelzést a következő adatok alapján készíti el: 

• Országok szaldó menetrendjei ti időpontra, 

• Előrejelezni kívánt távvezetékek áramlás tényértékei ti-24 időpontra (órás 

átlag), 

• Országok szaldó menetrendjei ti-24 időpontra, 

ahol ti az előre jelzett időpont – egy teljes óra – amire az előrejelzés 

vonatkozik,  ti-24 pedig az azt megelőző nap azonos órája. 

A neurális hálózat bemenetére a menetrendi adatok egy 

különbségképzést követően jutnak, melynek szerepe a menetrendváltozások 

kiszámítása. Feltételezhető, hogy a termelés és terhelési súlypontok 

elhelyezkedéséből eredő alapáramlások nem változnak jelentősen két 
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egymást követő nap között [1], azokat a 24 órával korábbi áramlások 

tartalmazzák. Az állítás nem minden körülmények között igaz, mert például a 

németországi off-shore szélerőművek alapterhelésen 4-5000 MW-ot táplálnak 

be a hálózatba, de ez felfuthat 22-23000 MW-ra is. Ami miatt az állítás mégis 

igaznak tekinthető az az, hogy a betáplálás változás hatása a német szaldóra 

a menetrendekben is megjelenik a szélelőrejelzés rendszerirányítók általi 

figyelembe vételének következményekként. 

Az alapáramlások állandóságának következménye, hogy a 

távvezetékek teljesítményáramlásait csak a menetrendek változásai 

befolyásolják, így elegendő csupán az országok szaldóváltozását megadni a 

neurális hálózat bemeneteként. A megfontolások és közelítések alapján a 

neurális hálózat bemeneti adatai: 

•  távvezetékáramlás tényértékek ti-24 időpontra, 

• országok szaldóinak változása ti-24 és ti időpontértékei között, 

kimenete pedig: 

• nemzetközi távvezeték áramlások órás átlagértékei ti időpontra. 

Az a tény, hogy az egyes távvezetékek várható áramlásairól is 

információt ad a hálózat, a kapacitásszámítás során jelentős könnyebbséget 

jelenthet majd, mivel pontosabb modellezést tesz lehetővé.  

A neurális hálózat alkalmazásának sikerességét a 4-5 – 4-8. ábrákon 

megtekinthető pontossági és szórásadatok bizonyítják. 
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4-5. ábra – Magyar nemzetközi távvezetékek háromrétegű neurális hálózat előrejelzés hibái 
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4-6. ábra – Magyar nemzetközi távvezetékek háromrétegű neurális hálózattal számított 

előrejelzés hibaszórásai 
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4-7. ábra – Háromrétegű neurális hálózat átlagos pontossága 
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4-8. ábra – Háromrétegű neurális hálózat abszolút hibáinak szórása 

4.1.3. I. Tézis – Neurális hálózat alkalmazhatósága 

Az előző pont elején már utaltam az első tézisre, melynek pontos 

megfogalmazása a következő: 

Kutatásom során kidolgoztam egy új, neurális hálózatokon alapuló 

eljárást, melynek segítségével a nemzetközi határmetszékáramlások egy 

napra előre jelezhetők. Az általam kidolgozott eljárás lehetővé teszi a 
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nemzetközi határkeresztező távvezetékek áramlásainak kielégítő pontosságú 

előrejelzését is. 

A 3. fejezetben, majd a 4.1.2 pontban bemutattam a rendelkezésre 

álló, valamint az általam kifejlesztett áramlás előrejelző alkalmazásokat. Az 

összehasonlíthatóság érdekében tekintsük minden előrejelzés esetén a 

metszékáramlás előrejelzések értékét. Az előrejelzések főbb adatait az alábbi 

táblázatok tartalmazzák. 
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Horvát 82,18 61,82 87,65 131,87 71,35 44,70 54,00 57,54 
Osztrák 82,28 72,03 172,68 87,16 71,03 42,44 54,02 56,58 
Ukrán 80,29 52,04 72,08 104,17 51,33 60,93 44,83 46,93 
Szerb 80,87 76,62 108,23 60,32 56,78 75,76 42,56 45,50 

Román 43,08 63,59 43,18 54,48 36,28 54,00 60,72 62,25 
4-2. Táblázat – Előrejelzések abszolút hibaátlagai [MW] 
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Szlovák 96,67 83,46 96,47 59,75 65,87 58,34 88,22 130,32 
Horvát 69,70 56,44 69,18 109,77 61,86 47,19 62,85 71,77 
Osztrák 70,59 61,57 123,71 73,45 59,00 37,41 56,97 61,70 
Ukrán 68,18 46,19 56,04 83,87 42,82 43,58 47,67 53,87 
Szerb 66,27 60,88 73,85 49,60 43,36 88,22 38,15 45,31 

Román 37,56 46,34 36,46 42,79 29,40 62,85 43,23 45,26 
4-3. Táblázat – Előrejelzések abszolút hibáinak szórásai [MW] 
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Szlovák 0,79 0,87 0,84 0,83 0,93 0,84 0,84 0,84 
Horvát 0,90 0,91 0,90 0,77 0,95 0,91 0,92 0,91 
Osztrák 0,80 0,84 0,50 0,77 0,85 0,84 0,85 0,86 
Ukrán 0,83 0,93 0,86 0,87 0,93 0,93 0,92 0,92 
Szerb 0,77 0,82 0,86 0,89 0,94 0,91 0,91 0,90 

Román 0,82 0,77 0,82 0,76 0,90 0,82 0,82 0,81 
4-4. Táblázat – Előrejelzések korrelációja a tényáramlásokkal 

A 4-2. – 4-4. táblázatokban szereplő adatok alapján megállapítható, 

hogy a neurális hálózatokat alkalmazó előrejelzések megközelítik, egyes 

metszékek esetén meg is haladják a hálózatmodellen alapuló előrejelzések 

pontosságát. A statisztikai megközelítést alkalmazó PROVENTUS 24 órás 

előrejelzésének pontosságát meghaladják, a PTDF tényezőket alkalmazó 

előrejelzések pontosságát pedig megközelítik, azzal azonos nagyságrendűek. 

A hibák szórását tekintve a háromrétegű neurális hálózatot alkalmazó 

előrejelzés rendelkezik a legkisebb értékekkel. Figyelembe véve, hogy 

pontossága lényegében megegyezik a többi előrejelzésével, a szórás kisebb 

értéke arra vezethető vissza, hogy a ritka, normál állapottól jelentősen eltérő 

állapotokat a háromrétegű neurális hálózatot alkalmazó előrejelzés jobban 

közelíti, azaz hibatűrő képessége nagyobb. 

A korrelációk tekintetében is majorálja az előrejelzéseket a 

háromrétegű neurális hálózatot alkalmazó eljárás. Az eddig ismertetett 

eredmények bizonyítják első tézisem első felét. 

Összevetve a 4-5. ábrán szereplő pontossági adatokat a 4-1. ábrán 

látható teljesítményugrások eloszlását ábrázoló grafikonnal megállapítható, 

hogy nagyságrendileg 50%-os eséllyel fordulnak elő az átlagos 

pontosságoknál nagyobb különbségek 15 perces intervallumon belül. Így 
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kijelenthető, hogy az előrejelzés pontosságának növelése nem szolgáltat 

lényegi többlet információt a rendszerirányító diszpécser számra. 

Az ilyen mértékű relatív pontosság bizonyítja első tézisem második 

részének – távvezetékekre vonatkozó – megállapítást, így a teljes első tézis 

bizonyított.  

Ezen pontban kifejtetteket az S1- S4-es publikációimban ismertettem. 

Végezetül a következő ábra tartalmazza – a táblázatos formában 

korábban már bemutatott adatokat – a legjobbnak bizonyuló előrejelzés hiba 

eloszlását az egyes nemzetközi távvezetékekre az ellenőrző adatokra 

vonatkozólag. 

A betanított hálózat hiba s űrűség függvénye
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4-9. ábra – A legjobb eredményt szolgáltató neurális hálózat előrejelzési hibáinak eloszlásai 

 

4.2. Napon belüli el őrejelzés  

4.2.1. GRADINT algoritmus 

Az algoritmust diplomamunkám [S7] keretein belül a határkeresztező 

áramlások pontosabb előrejelzésére fejlesztettem ki, felhasználva a valósidejű 
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távvezetéki teljesítményáramlás méréseket. Az algoritmus alapötletét az új 

digitális védelmeknél alkalmazott érzékelési elvek adták. A GRADINT 

algoritmus segítségével a határkeresztező áramlások rövidtávon – 2-3 órára – 

nagy pontossággal előre jelezhetőek. Az előrejelzett határkeresztező 

áramlások segítségével lehetővé válik az előrejelzett időpontra vonatkozó 

hálózatmodell kialakítása. A hálózatmodell kialakítást az 6.1 pontban 

ismertetem. Röviden fogalmazva a GRADINT algoritmus megteremti a napon 

belüli pontos kapacitás előrejelzés lehetőségét. 

Az eljárás csupán a már említett EMS/SCADA folyamatirányító 

rendszerből származó adatokat használja fel, melyek a következők: a valós 

idejű távvezetéki teljesítményáramlás adatok, melyek 6 másodperces 

felbontásban állnak rendelkezésre, a diszpécseri határkeresztező 

menetrendek órás értékei, továbbá a távvezetékek terhelhetőségi 

paraméterei. Az említetteken felül bemenetként felhasználja a becsült 

metszékáramlásokat is, melyek az előző pontban már ismertetett 

előrejelzésekből származhatnak. Amennyiben távvezeték szintű előrejelzést 

alkalmazunk, – például neurális hálózaton alapulót – akkor nincs szükség az 

áramlások előzetes felosztására az egyes metszékeken, így a pontosság 

növekszik. A továbbiakban ismerkedjünk meg részletesebben is az algoritmus 

működésével. 

Az inicializálás első lépéseként a rendelkezésre álló 24 órás metszék 

áramlás előrejelzéseket az algoritmus lineáris interpolációval átalakítja 14400 

(14400 minta/nap, 1 minta/6s) mintából álló idősorokká25.  Amennyiben a 

napi előrejelzés metszéki bontásban áll rendelkezésre, akkor az így kapott 

metszékre vonatkozó idősorokat a pillanatnyi áramlásnak megfelelő 

arányban a metszéket alkotó távvezeték-előrejelzések között megosztja az 

algoritmus az alábbi összefüggés szerint. 

∑
•=

metszék
áramlásvez

áramlásvez
jelzettmetszjelzettvez tP

tP
iPiP

)(

)(
)()(

0.

0.
..  , (i=1..14400)   (4-2.) 

                                                 
25 Lsd.: S7 irodalom 
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ahol Pvez.jelzett  az adott távvezeték rövidtávú előrejelzett áramlása,  Pmetsz.jelzett 

azon metszék 24 órás előrejelzett áramlása, melybe az adott távvezeték 

tartozik és Pvez.áramlás az adott vezeték áramlása az előző korrekciós számítás 

időpontjában. Távvezetékekre adott előrejelzés esetén ez a felosztás 

értelemszerűen elmarad.  

Az inicializáció után rendelkezésre állnak a távvezeték áramlások 

rövidtávú előrejelzései, melyeket a GRADINT algoritmus az idő 

előrehaladtával a friss mérések ismeretében pontosít. A pontosítás lényege, 

hogy a hálózati kapcsolások hatására létrejövő teljesítmény átrendeződések 

egy ofszet jellegű eltolással közelíthetőek a határkeresztező távvezeték 

teljesítmény áramlások esetében. 

 
4-10. ábra – példa az ofszet eltolásra 
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Az eltérések okai két alapvető csoportba oszthatók, ezért az előrejelzés 

két kritérium egyikének teljesülése esetén egy egyszerű algoritmus 

segítségével pontosítja az előrejelzést. 

Az első csoportba a hálózat topológiai változásai (távvezetékek, 

transzformátorok ki-, bekapcsolása, stb.) okozta teljesítmény-átrendeződések 

tartoznak, melyek a 6 másodpercenkénti ciklusidővel rendelkezésre álló 

áramlásértékeket figyelembe véve pillanatszerűnek tekinthetők. Amennyiben 

egy kritikus értéknél nagyobb „ugrás”, azaz a teljesítményáramlás nagy 

gradiensű változása figyelhető meg a távvezetéken, feltételezhető, hogy 

valahol a hálózaton kapcsolás történt. A gradiens figyelést és egyben a 

küszöbérték figyelést is az alábbi egyenlet segítségével végzi az algoritmus: 

)()(
100

2
)()( .... kmenvezillkáramlásvezkáramlásvezk

GRAD tPtP
C

tPtERR ∆−∆≤•=  ,  (4-3.) 

ahol C2 a korrigálás küszöbszintjét beállító paraméter, amit a gradiensek 

eloszlásának segítségével lehet beállítani, ∆Pvez.áramlás(tk) a vezetéken 

megfigyelt teljesítmény ugrás tk és tk-1 között és ∆Pill.vez.men(tk) az adott vezeték 

menetrendjéből adódó fékezés.  

A második csoportot a napon belüli csereteljesítmény-program 

változások okozzák, melyek csak lassan eredményeznek észrevehető eltérést 

az előrejelzett áramlásokhoz képest. A kapcsolási eredetű átrendeződések 

észrevétele az előre jelzett áramlásból és a tényleges áramlásból számított 

gradiens érték segítségével történik. A csereteljesítmény változásokból eredő 

eltérések a tényleges és az előre jelzett áramlások közötti eltérések 

integrálásával detektálhatók. Az integrálást és a küszöbérték figyelést az 

alábbi egyenlet írja le: 

[ ]
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))()(()( .
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..
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PtPtPABStERR terhvez
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i
ijelzettveziáramlásvezk

INT •≥−= ∑
=

,   (4-4.) 

ahol C1 az integrálási határt beállító tényező, Pvez.terh a távvezeték termikus 

terhelhetősége, a Pvez.jelzett(ti) az előre jelzett áramlásérték ti időpontban t0 az 

előző módosítás időpontja, tk az aktuális időpont. 
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Miután az eljárás detektálja, hogy az áramlások eltérnek az előre jelzett 

értékektől, pontosítja az előrejelzéseket. A pontosítás lényege a már említett 

ofszet eltolás, melynek értéke a következő egyenlet segítségével számítható: 

 [ ]∑
=

−+−++ −=∆=
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0
5.5.5 )()(

6

1
)(

i
ikjelzettvezikáramlásvezkvez tPtPtPCORR ,   (4-5.) 

ahol ∆Pvez(tk+5) a korrekciós kritérium elérése utáni 5. mintától a becslést 

módosító tényező, azaz egyszerűen fogalmazva az előrejelzést, mintegy 

ráhúzzuk a tényáramlásokra a tk+5 időpontban. 

A korrekció jól megfigyelhető az alábbi előrejelzések esetében. A 

grafikonok az ukrán metszék előrejelzett és tényáramlásait mutatja be 

különböző időpontokban. Látható, hogy a 6:00-át követően a 

teljesítményáramlás ugrásszerűen lecsökken, ennek oka az Albertírsa – 

Zahidnoukrainskaja távvezeték kikapcsolása volt. Megfigyelhető továbbá, 

hogy a távvezeték áramlásokat az előrejelzés pontosan és gyorsan követi, 

segítséget nyújtva ezzel a rendszerirányító diszpécserek számára. 

  

  
4-11. ábra – A GRADINT eljárás működés közben 
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Az eljárás működését a 4-12. ábra foglalja össze folyamatábra 

formájában. 

 

 
 
 
 
 
 
 
• ERRGRAD(tk) a tk 

időpontban a 
gradiens értéke 

• ERRINT(tk) a tk 
időpontban a 
tényleges áramlás és 
a rövidtávú előrejelzés 
közötti hibaintegrál 
értéke. 

• THRGRAD a gradiens 
küszöbértéke 

• THRINT a hibaintegrál 
küszöbértéke 

 

4-12. ábra – A GRADINT algoritmus folyamatábrája 
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5. Alkalmazott kapacitás előrejelzések és kiosztások 
kritikai ismertetése  

5.1. Bilaterális számítások 

A jelenlegi európai gyakorlat a kétoldalú kereskedéseken alapul. A 

módszer legnagyobb hátránya, hogy a párhuzamosan zajló aukciók 

eredményeként olyan mértékű hurokáramlások jöhetnek létre a hálózaton, 

melyek a rendszer biztonságát nagymértékben ronthatják. Többek között 

emiatt is írja elő az EU a koordinált aukciók lebonyolítását, de megvalósításuk 

jelenleg még nem zökkenőmentes. Ilyen koordinált kereskedés lesz a közép-

európai régióban megvalósítani tervezett áramlásalapú kapacitás aukció. 

Mielőtt azonban megismerkednénk ezzel a kapacitásszámítási formával, 

tekintsük meg a jelenlegi, illetve egyoldalúan – csupán egy ország 

üzembiztonságát vizsgáló – jelenleg is megvalósítható, illetve megvalósított 

számításokat. 

5.1.1. TLTG számítás 
 

Az ENTSO-E ajánlás a 2. pontban ismertetett definíciók alapján 

összefüggéseket sorol fel a TTC, az ATC és az NTC meghatározására, melyek a 

következők: 

maxEBCETTC ∆+=          (5-1.) 

TRMTTCNTC −=          (5-2.)  

BCENTCATC −=          (5-3.) 

A kapacitás számítása az egyenletekben szereplő változók közül a 

∆Emax értékének meghatározását igényli, mert a BCE értékeket a modell 

implicit tartalmazza, a TRM biztonsági tényező pedig egy már korábban 

meghatározott érték. A TLTG számítás a PSS/E hasonló nevű eljárásáról kapta 

a nevét, melynek segítségével a ∆Emax értékei meghatározhatóak. A módszer 
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DC számításokon alapul, ezért csak a termikus terhelhetőségi korlátokat képes 

figyelembe venni. 

A módszer lényege, hogy a hálózatmodell alapján kiszámoljuk az egyes 

ágakhoz tartozó LODF26 faktorokat a vizsgált szállítási irányokra. Amennyiben 

az alapáramlások, azaz a kiindulási modellben megfigyelhető áramlások 

ismertek, az LODF faktorok segítségével megadható az egyes ágak egyszeres 

hiányállapotban fellépő terhelése különböző szállításértékek esetén. Ezek 

alapján a feladat a következő kérdés megválaszolása: Melyik az a 

legnagyobb mértékű szállítás, mely esetén még N-1 állapotban – egy hálózati 

elem kiesése esetén – is határértéket nem meghaladó áramlások figyelhetőek 

meg hálózaton. A számítást a szállítási irányhoz tartozó mindkét érdekelt fél 

elvégzi és a kisebb érték lesz a mértékadó, aukcióra felajánlható 

kapacitásérték. 

Az eljárást bonyolítja, hogy a szállítások leképzéséhez különböző 

stratégiák alkalmazhatóak. Ezek közül hármat említ az ENTSO-E Policy 4. 

melléklete [13] melyek közül a TSO-k szabadon választhatnak, hogy melyiket 

kívánják alkalmazni. 

Első módszerként minden generátor termelését a fennmaradó 

teljesítmény kapacitásával arányosan kell növelni, illetve csökkenteni.  

∑ −
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,     (5-4.) 
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GAi PP
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min

,     (5-5.) 

Ahol:  

• PGAi – A rendszer i-edik generátorának aktuális termelése,  

• PGAiNövelt – növelt teljesítmény (következő iterációban PGA), 

• PGAiCsökkentett – csökkentett teljesítmény (következő iterációban PGA), 
                                                 
26 Definícióját a 2.2-es pont tartalmazza 
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• ∆E- teljesítmény változtatás (+/-), 

• PGAimax – A rendszer i-edik generátorának megengedett maximális 

teljesítménye,  

• PGAimin - A rendszer i-edik generátorának megengedett minimális 

teljesítménye. 

A módszer előnye, hogy az erőművi túlterhelések ennél a módszernél 

jelentkeznek legkésőbb, illetve azok egyszerre jelentkeznek minden 

generátoron, mivel a generátorok véges összteljesítménye miatt ∆E értéke 

maximált. 

A második a legkönnyebben implementálható módszer, melynél a ∆E 

teljesítményeket a generátorok között teljesítőképességük arányában osztják 

szét. 

∑
•∆+=

n
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GAi
GAi

növelt
GAi S

P
EPP ,        (5-6.) 

∑
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GAi
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tCsökkentet
GAi S

P
EPP ,        (5-7.) 

Mint az egyenletekből látható, a módszer nem veszi figyelembe a 

generátorok maximális és minimális üzemi teljesítőképességét, ami egyes 

generátorok túlterhelődéséhez vezethet. A számítási folyamat jelentősen 

rövidül, ugyanis a PTDF-ek segítségével az iterációk helyett lineáris 

extrapoláció alkalmazható. 

Végezetül az ENTSO-E Policy engedélyezi az erőművek prioritási 

sorrendje alapján (merit order) történő teljesítmény elosztását (amely módszer 

gyakorlatilag megegyezik a valósidejű kiegyenlítő szabályozás igénybevételi 

eljárásával) addig, amíg az erőművek maximális és minimális 

igénybevehetőségi határát vagy az N-1 kritériumhoz tartozó ∆Emax+, ∆Emax- 

értéket el nem érik. A módszer hátránya, hogy csak szakaszonként linearizált 

modellként alkalmazható, így jelentős mennyiségű számítást igényel. 
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Az eljárás megvalósítását bonyolítja, hogy gyakorlati számítások esetén 

azokat az ágakat, melyek PTDF tényezője a vizsgált szállításra nézve nem éri el 

a 3 %-ot, nem veszik figyelembe korlátozó elemként. 

 
5-1. ábra – Példa a TLTG eljárás kezelőfelületére27 

A MAVIR-ban a leggyakrabban alkalmazott beállítások a következők: 

• Minimális PTDF tényező 3%, 

• Generátorok skálázása névleges teljesítményük alapján történik, 

• Vizsgált teljesítményugrás 100 MW, 

A generátorok skálázása a második módszer szerint történik, mert 

ebben az esetben biztosítható, hogy egy adott vezetékre vonatkozó A-ból B-

be történő szállítás LODF tényezője -1-szerese a B-ből A-ba történő szállítás 

LODF tényezőjének. Így az egyes szállításokra az additivitás feltétele teljesül.  

                                                 
27 Screenshot a PSS/E hálózatszámító szoftverről 
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A számítások azonban a DC módszerből adódóan nem képesek a 

feszültségekkel kapcsolatos korlátok kezelésére. Normál üzemi körülmények 

között a közelítés nem jelent biztonsági kockázatot, azonban üzemzavari 

esetekben, illetve többszörös elemhiány esetén már jelentős kockázatot 

képviselhetnek a feszültségtartási problémák.  

5.1.2. Valószínűség alapú TTC számítás28 

A 2-es pontban ismertetett definíciók alapján tudjuk, hogy az ATC 

értékek meghatározásához szükséges a TTC értékek kiszámítása. Jelenleg a 

TTC értékeket jellemzően az N-1 elvnek megfelelően határozzák meg. Az 

eljárások jellemzően determinisztikus számításokat jelentenek, mint például az 

előző pontban ismertetett TLTG számítás.  

A determinisztikus kapacitásszámítással kapcsolatban felmerül, hogy 

gazdaságos-e az összes elemet figyelembe venni, illetve elegendő-e csupán 

egyszeres kieséseket figyelembe venni? A cikkben leírt eljárás a valószínűségi 

megközelítéssel próbál meg válaszolni a kérdésekre. 

A hivatkozott publikációban ismertetésre kerülnek az 5-1-es táblázat 

1000 db ágra vonatkozó oszlopának valószínűség értékei. Triviális lenne Monte 

Carlo szimulációt használni ezen üzemállapotok előállítására, azonban a 

cikkben említett eljárás nem ezt a megközelítést alkalmazza. Abból a 

megfontolásból kiindulva, hogy a TTC értékeknek csak rövid időre előre 

történő meghatározása a cél, elegendő csupán az N-1 és N-2 eseteket 

figyelembe venni, mivel ennél nagyobb fokszámú hiányállapotok ritkán 

fordulnak elő. Ez a megállapítás helyesnek tekinthető, amennyiben az egyes 

ágak kiesései kisvalószínűségű független eseményekként kezelhetők és a 

tervezett karbantartásra kiadott elemek már figyelembe vételre kerültek az N 

állapotban. 

                                                 
28 Risk based TTC Evaluation by Probabilistic Method [24] című cikk alapján  
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Üzemállapot esélye [%]  (Ág kikapcsoltsági állapotának valószínűség 0,1 %) 

Vezetékek száma a rendszerben 100 db 1000 db 10000 db 
P(N-0) 90,479 36,770 0,005 
P(N-1) 9,057 36,806 0,045 
P(N-2) 0,449 18,403 0,226 
P(N-3) 0,015 6,128 0,755 
P(N-4) 0,000 1,529 1,889 
P(N-5) 0,000 0,305 3,780 
P(N-6) 0,000 0,051 6,302 
P(N-7) 0,000 0,007 9,007 
P(N-8) 0,000 0,001 11,262 
P(N-9) 0,000 0,000 12,516 
P(N-10) 0,000 0,000 12,517 
P(N-11) 0,000 0,000 11,379 
P(N-12) 0,000 0,000 9,482 
P(N-13) 0,000 0,000 7,292 
P(N-14) 0,000 0,000 5,207 
P(N-15) 0,000 0,000 3,470 
P(N-16) 0,000 0,000 2,168 
P(N-17) 0,000 0,000 1,274 
P(N-18) 0,000 0,000 0,707 
P(N-19) 0,000 0,000 0,372 

5-1. Táblázat – Üzemállapot esélyek különböző rendszerméret esetén29 

Az eljárás lényege, hogy az egyes elemhiányos esetek egy 

valószínűséggel (5-8. egyenlet) és TTC értékkel jellemezhetők. 

∏ ∏
∈ ∈

−∗=
lÜzemenkívüj Üzembenk

kieséskjkiesés )P1(P)x(P       (5-8.) 

Ahol Pkiesésj a j-ik Pkiesésk pedig a k-ik ág kikapcsoltsági állapotának 

valószínűsége. 

Amennyiben rendelkezésre állnak az elemhiányos állapotok jellemzői, 

előállítható a várható TTC érték eloszlásfüggvénye, melynek ismeretében 

konstruálhatók olyan költségfüggvények, melyek segítségével a piac számára 

felajánlott ATC értékek közvetve optimalizálhatók, növelhetők vagy 

csökkenthetők, figyelembe véve például az újra teherelosztás költségeit. 

Az eljárás aránylag kismértékű számításiigény növekedés mellet 

segítséget nyújt a jelenleg „tervezésen túli” üzemállapotok okozta költségek 

becslésére. Az eljárás fő problémája a bemeneti valószínűségek pontos 

                                                 
29 A [38]-ban bemutatott értékek kiegészített változata. Szürke esetek a ez állapottér 90%-t lefedő eseteket 
jelölik. 
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beállítása. A cikkben bemutatott példában a szerzők az egyes távvezetékek 

historikus kikapcsoltsági állapotának valószínűségével  számolnak mint kiesési 

valószínűség, nem pedig az egyes ágak kiesési valószínűségével. 

Véleményem szerint a kikapcsoltsági valószínűséget használó előrejelzés 

inkább a közepes időtávú, például a feszültségmentesítési tervek elkészítése 

előtt meghirdetendő kapacitásaukcióhoz történő kapacitáselőrejelzésekre 

alkalmazható, de ilyenkor nagyobb hálózatok esetén a kettős hiányállapotot 

lényegesen meghaladó hiányállapotokra is készülni kell. Erre bizonyíték az 5-1-

es táblázat 10000 ágat tartalmazó hálozatra vonatkozó oszlopa. Mint látható, 

ebben az esetben a legfeljebb két elemhiányt tartalmazó üzemállapotok 

valószínűsége nem éri el a 0,5 %-ot sem, szemben az 1000 ágat tartalmazó 

hálózat esetében számolt 92 %-kal. Az elemhiányos esetszám növekedés 

jelentősen növeli az eloszlásfüggvény kalkulációjához szükséges 

hálózatszámítással számítandó esetszámot. További nehézség az eljárás 

megvalósítása során, hogy ebben az esetben is szükséges a teljes hálózat 

pontos ismerete, mely a DACF eljárásnál ismertetett problémákhoz vezet. 

5.1.3. Csomópontra vonatkozó üzemzavari kisegítés 
számítása30 

Kanadai fejlesztés, mely az Ontario Hydro által kifejlesztett programra 

(PROCOSE31) épül. Az itt és a forrásul szolgáló cikkben bemutatott eljárás ezen 

program felhasználhatóságának kibővítését mutatja be.  

A PROCOSE gyakorlatilag egy optimális termeléskiosztó program mely, 

figyelembe veszi az egyes elemek terhelhetőségét is. Első lépésként a 

program optimális termeléskiosztást végez és DC loadflowt futtat, majd 

ellenőrzi az ág- és egyéb32 korlátokat. Amennyiben túlterhelődés alakul ki a 

program újra teherelosztást végez, illetve fogyasztókat korlátoz a költségeket 

figyelembe véve. A program az egyes fogyasztásokat és termeléseket is mint 

                                                 
30 Probabilistic Assessment of Interconnection Assistance Between Power Systems [25] című cikk alapján 
31 PRObabilistic COmposit System Evaluation 
32 Például stabilitási korlátok, indokolta metszékre vonatkozó maximális áramlás.  
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csomóponti injektálás – pozitívot termelésként, negatívot fogyasztásként – 

veszi figyelembe, mivel ez a DC számításokhoz elegendő. 

A kisegítés mértékének meghatározása egy adott üzemállapotban 

nem más, mint annak a meghatározása, hogy mekkora fogyasztói többlet 

szolgálható ki egy adott csomóponton az üzembiztonsági korlátok figyelembe 

vételével. Az adott kisegítés mértéke a csomóponthoz nullimpedancián 

keresztül csatolt fiktív csomópont segítségével határozható meg, mely egy 

generátort és fogyasztást is tartalmaz. Az eljárás lényege, hogy a fiktív 

csomóponthoz tartozó generátor megfelelő költséggel kerüljön be az 

erőművek közé. Amennyiben a fiktív erőművi egység a legdrágább a 

modellben szereplők közül, a költségoptimalizálás során kezdeti termelését 

csökkenteni fogja a program az adott csomópontba biztonságosan 

beszállítható teljesítménnyel. A teljesítmény csökkentés pedig éppen a 

keresett lehetséges üzemzavari kisegítés mértékével egyezik meg. 

Az eljárás nagyszerűsége abból adódik, hogy nincs szükség újabb 

eszközre az üzemzavari kisegítés mértékének meghatározásáhaz. Az eljárás 

hátránya, hogy a program DC számításokat végez, így a feszültségtartási 

kritériumok csak fiktív terhelhetőségi értékeken keresztül vizsgálhatók. A TLTG 

számításhoz hasonlóan üzemzavari körülmények között – nagyszámú hálózati 

elem kiesése esetén – az eljárás pontossága megkérdőjelezhető.  Az eljárás 

előnyeként kiemelhető, hogy az egyes csomópontokra vonatkozólag képes 

az üzemzavari kisegítés lehetséges mértékének meghatározására. 

5.2. Multilaterális számítások 

5.2.1. PSS/E POLY 

A multilaterális számítások előnye a bilaterálisokkal szemben, hogy 

képesek kezelni azt a tényt, hogy egy ág áramlását nem csupán egy adott 

metszék kereskedése határozza meg. A kereskedések hatnak egymásra, nem 

additívak. A kölcsönhatások következtében a biztonsági tényezők (TRM) 

értékét növelni kell a számításokból eredő bizonytalanságokon felül is. A 

multilaterális kereskedések figyelembe vétele során lehetőség van az egyes 
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kereskedések hatásának szimultán figyelembevételére. A probléma 

kezelésére többféle megoldás létezik. Ezen megoldások közül az első a PSS/E-

n belül elérhető POLY eljárás. 

A POLY eljárás lehetőséget teremt egy rendszerből két másik rendszerbe 

történő szállítás együttes számítására. Elméleti alapja megegyezik a TLTG 

számításnál már ismertetettel, tehát ez a számítás is linearizált. A vizsgálat 

eredménye POLY esetén nem egy minimum és maximum érték közötti 

szakasz, hanem egy síkba rajzolható konvex sokszög lesz. A síkot az egyes 

rendszerekbe külön-külön történő szállítások mértéke feszíti ki, ahogyan az a 

következő 5-2. ábrán látható. Az x tengely mentén az osztrák, míg y tengely 

mentén a szlovák irányú szállítások mértéke figyelhető meg. 

 
5-2. ábra – Példa a POLY eljárás eredményére (Magyar rendszer szemben az Osztrák és 

Szlovák rendszerrel) 

A kék félsíkok azt a tartományt jelölik ki, melyen belül tartózkodva egy 

adott elem kiesése esetén a megfigyelt hálózaton belül túlterhelődés lép fel. 

Ez alapján a megengedhető tartomány a szürke színnel jelölt sokszög lesz. Az 

ábrán feltüntetésre kerültek a TLTG számítással kapható (zöld) korlátok is. Ezen 

korlátok kijelölik azokat az elméleti határokat, melyek lehetségesek lennének 

akkor, ha a két kereskedés független lenne egymástól. A gyakorlatban 
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azonban a biztonsági tényezővel csökkentett lila terület kerülhet csak aukciós 

felajánlásra. Látható azonban, hogy a POLY esetében lényegesen nagyobb 

kereskedés valósítható meg – szürke poligon – azonban ekkor már az explicit 

aukció nem megfelelő, mivel az ágáramlásokban az eljárás figyelembe veszi 

a különböző irányú szállítások esetleges jótékony hatásait is, azaz az 

áramlások nettósítottak. Ebből kifolyólag a módszer implicit aukciót követel 

meg.  

Jelen formájában az eljárás sajnos nem alkalmazható, mivel egyszerre 

csak egy rendszerrel szemben álló két rendszer szállításai között fennálló 

összefüggéseket képes kezelni, több rendszer esetén további rendszerek 

közötti teljesítménycserék hatásait nem tudja modellezni.  

Az eljárás természetesen n kereskedési irányra is általánosítható, így 

lehetőség van akár az egész európai szinkronjáró rendszerre kiterjedő 

kapacitásszámítás kidolgozására is.  

5.2.2. Flow-based kapacitásszámítás és kiosztás 

Az Európai Unió az európai rendszerirányítók számára előírja a 

koordinált kapacitásszámítást és koordinált aukciókon történő kapacitás 

kiosztást. Az európai TSO-k ezt jellemzően áramlásalapú koordinált aukcióval 

kívánják megoldani. Jelen pontban az ENTSO-E kontinentális területének – volt 

UCTE – észak keleti régiójának országai33 által használni tervezett módszert 

ismertetem a [16] és [17]-es irodalmak alapján. 

A módszer továbbra is az explicit aukciót kívánja megvalósítani, hogy a 

kereskedők számára ne jelentsen lényeges változást a korábbi NTC alapú 

kapacitásaukciókhoz képest. A módszer legnagyobb újdonsága a 

kereskedők számára az, hogy ezen túl nem csak villamosan szomszédos34 

országok közötti metszékeken kereskedhetnek, hanem két tetszőleges árzóna 

között is. A régióban hat árzónát fognak kialakítani, mivel a szlovák és cseh 

rendszerek piaca összekapcsolása már megtörtént. Kereskedés 

                                                 
33 Németország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, Románia és Magyarország 
34 Legalább egy közvetlen távvezeték üzemel a két rendszer között. 
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szempontjából Németország és Ausztria is egy árzónának tekintendő, mert a 

német szabályozási zóna benyúlik Ausztriába és egy osztrák törvény kimondja, 

hogy Ausztrián belül nem lehet szűk keresztmetszet. Mindezekből adódóan 

Hamburgtól egészen Bécsig jogilag nincs szűk keresztmetszet, így aukció sem. 

Összességében a nyolc ország így hat árzónát alkot, a kereskedések ezek 

alapján az egyes árzónák között valósulnak meg. Az aukciókat a régió 

árzónái között valósítják meg. A régiókon kívüli kereskedések aukcióit a 

módszer bevezetését követően is NTC alapon tervezik megtartani. 

Az északkelet-európai régió aukciójának elmélete röviden 

összefoglalható. A TSO-k modelleket szolgáltatnak, melyeken a kereskedések 

okozta áramlások szimulálhatók és a kapacitásjogokra adott licitek 

rangsorolhatók, így ki is oszthatók. A kapacitás kiosztása a társadalmi jólét – 

social welfare – alapján történik. Ez nem jelent mást, mint a kiosztott jogok és 

a hozzájuk tartozó árak maximalizálását, melyet az alábbi összefüggéssel írnak 

le: 

[ ]∑ ⋅=
BYX

elfogadottajánlat byxdbyxpF
,,

),,(),,(       (5-9.) 

ahol x egy ajánlat forrásoldali árzónája, y a nyelő oldali árzónája, b egy 

ajánlat, mely részt vesz az allokációs eljárásban, delfogadott(x,y,b) az elfogadott 

mennyiség x-ből y-ba történő szállításra b ajánlat esetén, pajánlat(x,y,b) pedig 

az x-ből y-ba történő szállítás ajánlati egységára. Az aukció tehát nem más, 

mint a 5-9. egyenlet által definiált függvény maximalizálása. Ezen maximálás 

peremfeltételeit a fizikai korlátok jelentik, melyek a közös hálózatmodellen 

alapulnak. 

A korlátok meghatározása a közös modell megalkotásával kezdődik. 

Gyakorlatban a modellek a már ismertetett DACF modellekkel egyeznek meg 

kiegészítve az alacsonyabb feszültségű aláhurkolt hálózat nem sugaras 

íveivel. További bővítés a DACF modellekhez képest, hogy a modellekhez 

tartozik egy úgy nevezett GSK35 fájl, mely a skálázásokhoz szükséges 

                                                 
35 Generation Shift Key – termelésugrás kulcsok 
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információkat tartalmazza. A fájlban van megadva, hogy az adott árzóna 

szaldójának változásából az egyes gépegységek és fogyasztások milyen 

mértékben részesednek. Azért, hogy a kereskedések tranzitivitása36 mind 

pozitív mind negatív irányú skálázás esetén is megmaradjon, azonos 

arányokat alkalmaznak. A szállítások a GSK fájlok segítségével pontosan 

modellezhetők, az egyes ágakra vonatkozó PTDF tényezők 

meghatározhatóak. A hálózatnak azonban nem csak az N, hanem az N-1 

hálózati állapotra is meg kell felelnie. A kapacitásszámítás szempontjából ez 

azt jelenti, hogy elemhiányos esetekben sem lehet túlterhelődés a 

rendszerben.  

A hálózat teljes LODF mátrixának meghatározása és az azzal történő 

számítás meglehetősen erőforrás igényes lenne, ezért bevezetésre kerültek a 

CBCO37 fájlok. A CBCO fájlokat egy kieső elemből és egy korlátozó elemből 

álló párok alkotják. A TSO-k saját hatáskörükön belül a mértékadó problémák 

alapján határozzák meg a párokat, melyek kiesésként akár külföldi ágat is 

tartalmazhatnak. Az LODF faktorok segítségével így az áramlások az 

elemhiányos esetekre is gyorsan és linearizáltan számíthatóak. 

A CAO38 az áramlások kapacitásokká történő alakítása során az 

úgynevezett Max Flow (MF) – maximálási áramlás – módszert választotta. A 

módszer lehetővé teszi az explicit aukciót, annak terhére, hogy az egyes 

kereskedések egymásra gyakorolt pozitív hatásait nem veszi figyelembe. A 

módszer minden egyes ágra meghatároz egy maximális terhelhetőséget, ami 

lényegében az ág fizikai terhelhetőségéből adódik és a következő 

összefüggés definiálja: 

cb
co,cb

cbmax,cbco,cb cos
100

L
1IU3TMF ϕ⋅








+⋅⋅⋅=       (5-10.) 

ahol TMF39 a megengedhető maximális áramlás az adott cb ágon a co 

kiesése esetén,  Ucb az ág két végpontjának feszültsége közül az 

                                                 
36 SzállításA=>B = SzállításA=>C + SzállításC=>B 
37 CBCO – Critical Branch, Critical Outage – kritikus ág, kritikus kiesés 
38 Central Auction Office – Központi aukciós iroda 
39 Total Maximum Flow – Összesített maximum áramlás 
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alacsonyabb, Imax,cb az ág megengedhető maximális árama, cosφcb pedig 

egy rendszerjellemző konstans, értéke 0,95, mely az elhanyagolt 

meddőteljesítmény áramlás hatásait hivatott kompenzálni. Az Lcb,co szerepe 

az alapmodelltől eltérő terhelhetőségi korlátok figyelembe vétele. Például 

adott kiesés esetén átmeneti időre megengedhető a túlterhelés, mivel 

diszpécseri beavatkozás hatására a túlterhelés adott időn belül 

megszüntethető. Ilyen lehet például egy karbantartásra kiadott távvezeték 

készenléti idővel történő visszakapcsolása. 

Mivel az egyes országok nem nullszaldós modelleket szolgáltatnak, hanem 

csak alapesetet, melyben az alapeseti szállítások leképzettek, így szükséges a 

kereskedésektől mentes alapáramlási tagok meghatározása. Ezen 

alapáramlási40 tagok a fogyasztások és termelések különböző 

elhelyezkedéséből – topological pattern – erednek. Esetünkben az alábbi 

képlettel számíthatók: 

co,cbcase_base,co,cbco,cb PTDFBCEFBFL ⋅−=       (5-11.) 

ahol BFLcb,co az adott kiesés esetén az adott ágon létrejövő alapáramlás, 

Fcb,co,base_case a kiindulási modellben megfigyelhető cb ág áramlása co 

kiesése esetén, BCE vektor a kereskedések előjeles vektora, PTDFcb,co pedig az 

adott kiesés esetén az ágra vonatkozó teljesítmény eloszlási tényezők vektora. 

Az alapáramlási tagok ismeretében az egyes ágak „előfeszítettségei” 

adottak, segítségükkel meghatározhatók a kereskedésből származó 

legnagyobb megengedhető áramlások. Az áramlások az explicit módszerből 

adódóan mind pozitív, mind negatív irányban értelmezettek és a két érték 

jellemzően nem egyezik meg. 

co,cbco,cbcbcbco,cb BFLBFRMFRMTMFNMF −−−= ++       (5-12.) 

co,cbco,cbcbcbco,cb BFLBFRMFRMTMFNMF −−+−= −−     (5-13.) 

                                                 
40 Más terminológia szerint kiegyenlítő áramlásoknak is nevezik 
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A fenti egyenletekben az NMF41 +/- az ágon megengedhető áramlás 

az ág irányítottságával megegyező és avval ellentétes irányban. Az FRMcb és 

BFRMcb,co biztonsági tényezők. A BFRM az aukción kívüli kereskedések 

bizonytalanságából következő pontatlanságokat fedi le, az FRM pedig a 

linearizálásból és modellezési pontatlanságokból eredő hibákat. BFRM esetén 

lehetőség van különböző irányokban különböző hibaértékeket feltételezni.   

A már bejelentett szállításokat implicit módon, azaz előlegesen 

összegezve, nettósítva is figyelembe lehet venni, ugyanis ezek már kötelmet 

jelentenek. Ilyen lehet például az üzemzavari kisegítések során kapott energia 

előre egyeztetett visszaszállítása. A CAO a már bejelentett szállításokat 

számításai során az alábbi összefüggés szerint veszi figyelembe: 

ANTRPTDFANF co,cbco,cb ⋅=         (5-14.) 

ahol ANFcb,co42 a már bejelentett szállítások okozta áramlás cb ágon co 

kiesése esetén, ANTR43 a bejelentett biztos szállítások vektora. 

Hasonlóan a bejelentett szállításokhoz, a már kiosztott kapacitásjogokat 

(AAF44) is figyelembe kell venni, azonban ezek csupán szállítási lehetőséget 

jelentenek, így esetleges pozitív hatásuk nem vehető figyelembe. Ezen okból 

mind pozitív, mind negatív irányban csupán negatív hatásuk kerül figyelembe 

vételre az alábbiak szerint: 

++ ⋅= co,cbco,cb PTDFAATRAAF         (5-15.) 

−− ⋅= co,cbco,cb PTDFAATRAAF         (5-16.) 

Az összefüggésekből jól látható, hogy az ág irányítottságával 

megegyező és az azzal ellentétes irányú kapacitáscsökkentő hatások külön 

válnak.  A PTDF vektor + és – abban különbözik az 5-14. egyenletben szereplő 

PTDF vektortól, hogy azon elemeit, melyeknek kapacitás növelő hatása lenne, 

                                                 
41 Net Maximum Flow – Összesített maximális áramlás 
42 Already Nominated Flow – Már bejelentett áramlás 
43 Already Nominated Transaction – Már bejelentett szállítás 
44 Already Allocated Flow – Már kiosztott áramlás (már kiosztott kapacitásjog nominálásához tartozó áramlás)  
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helyettesítik 0-val. Gyakorlatban ez PTDF+ esetén a negatív tagok nullázását, 

PTDF– esetén pedig a pozitív elemek nullázását jelenti.   

A kapacitások korlátjául szolgáló áramlásértékek – AMF45 – kiszámítása 

a már ismertetett NMF, ANF és AAF tényezők segítségével történik és az adott 

ágon megengedhető áramlás növekedést jelentik: 

+++ −−= co,cbco,cbco,cbco,cb AAFANFNMFAMF       (5-17.) 

−−− −−= co,cbco,cbco,cbco,cb AAFANFNMFAMF       (5-18.) 

Amint látható, a korábbi aszimmetriák következtében az AMF tényezők 

is aszimmetrikussá válnak. A cb ág irányítottságával megegyező áramlásokat 

korlátozó érték az AMF+cb,co adott co kiesése esetén, AMF–cb,co pedig az 

irányítottsággal ellentétes korlátozó értéket jelent. 

Minden egyes ágra meghatározásra kerülnek az AMF értékek, mind 

alapesetre, mind a kritikus kiesésekre. Segítségükkel az 5-9. egyenletben 

megfogalmazott függvény peremfeltételei ismertnek tekinthetők, így az 

optimalizáció elvégezhető, azaz az aukciós folyamat megoldható. 

Összegezve megállapítható, hogy a „Max flow” módszer alkalmas 

explicit kapacitásaukciók megvalósítására. Meg kell azonban jegyezni, hogy 

az explicitás következményeként jelentős kapacitások maradhatnak 

kiosztatlanul. Ezen problémát az implicit aukció megvalósítása 

megszüntethetné. További megkötés a módszer szempontjából, hogy a 

régión kívüli kereskedéseket nem képes maradéktalanul figyelembe venni. A 

problémára megoldás lehetne a teljes szinkronjáró rendszerre kiterjedő 

kereskedési zóna. A megfogalmazott kapacitásjog csökkenéseket a CAO 

megbízásából végzett tanulmányok kísérleti számításai igazolják. A 

számításokat három esetre végezték el. Az elsőben az ATC aukciókat 

szimulálták historikus adatok alapján. Második esetben a historikus adatokat 

áramlásalapú kapacitás allokációban osztották ki. Végezetül a historikus 

                                                 
45 Available Maximum Flow – Rendelkezésre álló maximális áramlás 
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ajánlatokat úgy módosították, hogy nem szomszédos rendszerek közötti 

ajánlatokat képeztek a szomszédos rendszerek közötti szállítások kárára. 
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5-3. ábra – Consentec ATC és Flow Based aukciók összehasonlításának eredményei46 

A számítások eredményeképp megállapították, hogy az aukciós 

bevételek várhatóan növekedni fognak, miközben a kiosztott kapacitások 

mennyisége drasztikusan csökken. Amennyiben engedélyezték a nem 

szomszédos rendszerek közti ajánlatokat is, a csökkenés mértéke kisebbre 

adódott.  A jobban kihasznált metszékek esetében, azaz értékes irányokban, 

a csökkenés mértéke lényegesen kisebb volt ekkor. A tanulmány készítői 

definiáltak egy közjóléti mutatót is, melynek értékét az 5-9. egyenletnek 

megfelelően definiáltak. A mutatóban kismértékű növekedést tapasztaltak az 

ATC alapú kapacitáskiosztási rendszerhez képest. 

Az ismertetett problémákat a kísérletek alátámasztották, ezért a 

jelenlegi állapotában a módszert nem kezdték alkalmazni, csupán kísérleti 

aukciókat valósítottak meg. Jelenleg is folynak kutatások arra vonatkozólag, 

hogy miképp lehetne a rendszerben nagyobb mértékű „szabad 

kapacitásokat” találni.  

                                                 
4646 CONSENTEC: Concept of the Technical Parameters, Calculation for the Flow Based, Capacity Allocation in 
the CEE Region, Draft Concept Paper, 2007. december 21. [16] 
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A módszer ismertetését követően felmerül a kérdés, hogy áramlás 

alapú aukciók esetén mi szükség lenne a kutatásom tárgyát képző 

előrejelzésekre. Egyszerűen megfogalmazhatnánk azt, hogy semmilyen, hiszen 

az áramlások ismertek, azok alapján számították ki a lehetséges kereskedések 

mértékeit. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy az előzetes erőművi 

termelések nem minden esetben fedik a tervezett értékeket. A GSK fájlokban 

megadott szabályázási részvétel jelentősen módosulhat például az észak-

németországi széltermelés elmaradásának következtében, melyet jellemzően 

a dél-németországi és ausztriai tározós erőművekkel szabályoznak ki, azonban 

ez az aukció szempontjából indifferens adat. Hasonlóképpen áramlás 

átrendeződéseket okozhatnak a nem várt üzemi események, kiesések, 

melyek önmagukban is indokolják a napon belüli előrejelzés szükségességét. 

Végezetül a 4.1.2. pontban említett megfontolt bemeneti adatmegválasztás 

eredményeképp ezen aukciós eljárás során is előállnak a már megismert 

országszaldók, így nincs szükség az általam kidolgozott új előrejelzés 

átdolgozására az áramlásalapú aukció bevezetését követően. 
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6. Saját fejlesztésű kapacitás előrejelzés 

6.1. II. Tézis – Előre jelzett modell kialakítása 

A kapacitásszámítástok elvégezéséhez szükség van egy 

hálózatmodellre, melynek előállítása többféle módon is történhet. 

A jelenleg alkalmazott gyakorlat szerint a TSO-k nemzetközi 

referenciamodelleket készítenek melyeket a DACF eljárásnál ismertetett 

módszerrel összeállítanak. Az eljárás hátránya, hogy az üzemállapot 

meghatározása a rendelkezésre álló korábbi időpontok adatait felhasználva 

történik. További problémát okoz a napon belüli magvalósíthatóság esetében 

a már ismertetett összeállítási folyamat nagy időigénye, ezért ez az eljárás 

napon belüli számítások elvégzésére nem alkalmazható. 

Napon belüli számítások elvégzéséhez tehát szükséges egy olyan 

eljárás, mely lehetővé teszi a gyors modellalkotást, miközben felhasználja a 

hálózatot leginkább jellemző adatokat, azaz a pillanatnyi rendszerállapotot. 

Mivel az egyes rendszerirányítók csak saját hálózatukért felelősek közvetlenül, 

így elégséges egy olyan eljárás megvalósítása, mely a saját rendszerre 

vonatkozóan pontosan állapítja meg a szállítási korlátokat. Ezen elvek alapján 

dolgoztam ki az alábbi modellalkotási eljárást, mely a napon belüli 

kapacitásszámításokat nagy pontossággal lehetővé teszi akár üzemzavari 

körülmények között is. Az eljárás a második tézisem alapjául szolgál. 

Az új eljárás azon a meggondoláson alapul, hogy ha a hálózat adott, 

előretekintő időpontban ismert lenne, akkor azon pontos, az N-1 elvet 

figyelembe vevő kapacitásszámítás elvégezhető lenne. A vizsgált modell 

esetében az N-1 elv a monitorozott hálózatrészre vonatkozóan értelmezett. A 

vizsgálatok során más TSO vezetékét csak mint kieső elem veszem figyelembe, 

túlterhelődésüket nem figyelem, mert minden TSO a saját hálózatért felelős, 

így a rajtuk fellépő határértéksértések a saját TSO kapacitásait közvelenül 
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nem befolyásolják47. Természetesen a másik fél szintén hasonlóan jár el és a 

közösen megállapított érték a két fél által számítottak közül a kisebbik. A 

jövőbeni hálózat a TSO folyamatirányító rendszerének (EMS/SCADA48) 

hálózatmodelljén alapul, azzal megegyező részletességű, így a valósidejű 

mérési és állásjelzési adatok könnyen figyelembe vehetők. A hálózatmodell 

országon belüli topológiája ismertnek tekinthető, mert rendelkezésre állnak az 

erőművi menetrendek, kapcsolási ütemtervek, és fogyasztói terhelés 

előrejelzések.  A külső hálózatrészről rendelkezésre állnak a tervezett 

kapcsolások, illetve az egyes határmetszékek – egyes előrejelző eljárások 

esetén határkeresztező távvezetékek – előrejelzett áramlásai49. Ezek 

segítségével olyan hálózatmodell generálható, melyen a kapacitásszámítás50 

kielégítő pontossággal elvégezhető.   

Az eljárás bemeneteként szolgálnak a MAVIR NIP51 rendszerből 

származó menetrendi adatok, melyek segítségével beállítható a modellben a 

várható hazai erőművi terheléskiosztás. A MAVIR rendszerterhelés előrejelzése 

és az EMS/SCADA rendszer fogyasztói statisztikájának segítségével a modell 

fogyasztási adatai szintén beállíthatók. A HOSZ52 által szolgáltatott adatok – 

feszültségmentesítési ütemterv – alapján a hálózat topológiája szintén ismert 

és beállítható. A magyar hálózatot érintő külföldi kapcsolások menetrendjei is 

rendelkezésre állnak, azok a HOSZ adatai között szerepelnek. A nemzetközi 

kereskedés hatása a határáramlás előrejelezések – PROVENTUS néhány órás 

előrejelzése vagy GRADINT előrejelzése – segítségével előre jelezhető és így 

ismertnek tekinthető. A határkeresztező áramlások ilyen formában mintegy 

„lezárják” a vizsgált hálózatrészt és peremfeltételül szolgálnak a 

számításokhoz. 

A feladat hálózatszámítási problémáinak megoldásához a MAVIR ban 

rendelkezésre álló PSS/E szoftvert használtam. A szoftver választását a 

                                                 
47 A külföldi túlterhelődéseket a külföldi TSO figyeli, így a kialakuló kapacitás a két TSO-ban számolt kapacitás 
érték közül a kisebbik érték lesz. Így a külföldi túlterhelődések is figyelembe vételre kerülnek. 
48 Leírását a 2.3-es pont tartalmazza 
49 Lsd.: 3-as pontban ismertetett előrejelzések 
50 Az egyyes számításokat a fejezet késöbbi pontjai tartalmazzák. 
51 Leírását a 2.3-es pont tartalmazza 
52 Hálózati Operatív Szolgálat 
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program elérhetősége indokolta, de elméletben más programok is 

alkalmazhatóak53. A metszékáramlás beállítást a PSS/E hálózatszámító 

szoftvernek szkripteléséhez is alkalmazott programozási nyelv, a PYTHON 

segítségével végeztem. A feladat megoldása során a fogyasztásokat és az 

erőművi terheléseket úgy módosítom, hogy a határáramlások az előre jelzett 

értéket közelítsék. A változtatásokat egy általam írt rövid program végezi, 

mely felhasználja a PYTHON SCIPY moduljának „fmin_cg”54 optimalizáló 

eljárását. A legjobb eredményeket egy másodfokú költségfüggvény 

értékének minimalizálása során kapott erőművi terheléseloszlások 

szolgáltatták. A függvényt a következő egyenlet definiálja: 

lldXdXhhCOST TTT ∗+∗∗+∗= 01,0      (6-1.) 

ahol, h a határkeresztező távvezetékeken a kiindulási modellben megfigyelt 

áramlások és előre jelzett értékek különbségeiből alkotott vektor; dX a 

fogyasztások és termelések változtatásaiból konstruált vektor, melynek 

szerepe a változások minimalizálása, egyenletesebb elosztása. Az utolsó tag, 

az l vektor pedig a generátorok határértékeit betartató tag. Az l vektor i-edik 

elemét a következő összefüggés írja le: 

( )
( )2

.min.max

2
.min.max

4

5.05.0

ii

iii
i

PP

PPX
l

−∗
∗+∗−

=        (6-2.) 

ahol, Xi az i-edik generátor termelése, Pmax.i az i-edik generátor technikai 

maximuma, Pmin.i pedig a technikai minimuma. A költségfüggvény egyes 

tagjai egyszerűsített DC load-flow futtatások eredményeiből számolt 

mennyiségek. 

A költségfüggvény számítása során alkalmazott tagok rendre a 

következő célokat szolgálták: hibacsökkentés (h), az adjusztált modellek 

konvergencia tulajdonságainak növelése (dX), a valósághoz igazodó 

termeléskiosztás (l) biztosítása. 

                                                 
53 Különböző hálózatszámító szoftverek összehasonlításával az [S8] irodalom foglalkozik. 
54  Polak és Ribiere nemlineáris konjugált gradiens algoritmusán alapuló eljárás (lsd.: [3]) 
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Az eljárás megvalósíthatóságát kísérlettel igazoltam, melyben az 

előrejelezni kívánt időpontok a DACF adatcsere 03:30 10:30, 12:30 és 19:30-as 

időpontjai voltak a 2010.07.1-2010.10.31-ig terjedő tesztidőszakban. Ezen 

időpontokra rendelkezésemre álltak mind az összeurópai DACF mind az 

EMS/SCADA rendszerből származó úgynevezett snapshot55 modellek. Mivel az 

adott időpontokra ismertek mind a tervezett, mind a ténylegesen kialakuló 

áramlásértékek, így ezek referencia időpontként szolgáltak. Számításaim 

során ezen időpontokra vonatkozó tényleges áramlásokat próbáltam meg 

közelíteni, így küszöbölve ki az esetleges előrejelzési hibákat, melyek 

torzíthatták volna a számítási eredményeket. A tesztek során az előrejelezni 

kívánt időpont előtt 2 órával generált snapshot modellt, és az adott időpontra 

vonatkozó magyar DACF modellhez készült SPECTRUM56 hálózatmodelleket 

használtam. A DACF modellek referencia értékként szolgáltak, a snapshot 

modellekkel pedig a rövid távú modell előrejelzést szimuláltam. A tesztek alatt 

a beállítandó – kívánt – értékek mind a DACF, mind a 2 órával korábban 

generált snapshot modellek esetében az előrejelezni kívánt időponthoz 

tartozó snapshot modellekben megjelenő határáramlások voltak. Ezek 

alapján a tesztjeim során a magyar határkeresztező áramlásokat próbáltam 

beállítani minél pontosabban a kiindulási modellekben. 

A modellek határkeresztező áramlásainak beállítása alapján a két 

grafikonon (6-1. ábra és 6-2. ábra) bemutatott statisztikákat kaptam.  

 

                                                 
55 Valósidejű állapotbecslésen alapuló hálózatmodell, melyet a SPECTRUM rendszer mintegy 5 perces 
ciklusidővel generál 
56 SPECTRUM a MAVIR EMS/SCADA rendszere 
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6-1. ábra – Hangolás magyarországi generátorokkal és külföldi terhelésekkel 

Az első esetben az áramlások hangolását a modell magyarországi 

részében a generátorok termelési értékének változtatásával, valamint a 

külföldi hálózatrész esetében a fogyasztási értékek megváltoztatásával 

valósítottam meg.  

Az ábrán látható eredmények alapján kijelenthető, hogy a hangolás 

minden esetben jelentősen csökkentette az áramlásokban megjelenő 

hibákat. A hibák a hangolt modellek esetében a távvezetékek 

terhelhetőségére vonatkoztatva nem haladják meg a 4%-ot, míg a snapshot 

modellek esetében csak egy távvezeték áramlásának előrejelzési hibája 

haladja meg az 1%-ot. 

A második esetben a külföldi terhelések helyett a termelések értékét 

változtattam. A hangolások eredményeként az 6-2. ábrán látható statisztika 

adódott. A kapott statisztikát összevetve az 6-1. ábrán láthatóval kijelenthető, 

hogy ezen hangolás kevésbé pontos. A pontosság csökkenését indokolja a 

modellben szereplő fogyasztások számához viszonyított kisszámú generátor. 

Az 6-2. ábrán látható kiugró értékek a 220 kV-os elemekhez tartoznak. A 

kiugrások oka a hálózat leképzésében keresendő. Mind a Győr – Wien, Győr – 
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Neusiedl mind a Tiszalök – Mukacevo, Kisvárda – Mukacevo 220 kV-os 

távvezetékek egy-egy kétrendszerű távvezetéket alkotnak a Neusiedel – Wien 

illetve Sajószöged – Tiszalök és Sajószöged – Kisvárda 220 kV-os távvezeték 

szakaszokkal együtt. Ezen kétrendszerű távvezetékekre felfűzött 

alállomásokban nincs generátor, így áramlásuk csak együttesen hangolható. 

A számítások során kapott előjeles áramláshibák ezt az állítást igazolják.  
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6-2. ábra – Hangolás magyarországi és külföldi generátorokkal 

Az 6-1-es és 6-2-es ábra alapján megállapítható, hogy nem célszerű csupán a 

külföldi generátorokat hangolni. A külföldi fogysztások hangolásával ugyanis 

a 220 kV-os hálózat áramlásai lényegesen pontosabban beállíthatók. Az 

eljárás eredményeit látva megfogalmazható második tézisem, melyet a [S6] 

cikkben publikáltam: 

2. tézis 

Amennyiben a kereskedelmi menetrendek – beleértve a nemzetközi 

kereskedéseket is – és a kikapcsolási ütemtervekre vonatkozó adatok 

rendelkezésre állnak, akkor a napon belüli határkeresztező áramlás 

előrejelzések segítségével automatizáltan készíthető olyan hálózatmodell, 

mely alkalmas napon belüli kapacitásszámítások elvégzésére. 
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A kijelentés első fele, miszerint a modell előállítható a teszteredmények 

alapján, bizonyítottnak tekinthető. A második tézis kapacitásszámításra 

vonatkozó részét igazolja, hogy a belső, TSO által irányított rendszerről pontos 

információk állnak rendelkezésre. Ezen adatok felhasználásával az 

üzemirányított rendszer várható állapota, topológiája beállítható, a külső 

hálózat pedig a határáramlások beállításával megfelelő pontosságú lezárást 

biztosít a megfigyelt hálózat számára. A pontos külföldi terhelés és 

termeléseloszlás nem befolyásolja jelentősen a MAVIR által számolt átviteli 

kapacitásokat, amennyiben annak topológiája, azaz kapcsolási állapota 

megfelelő. Mindezt a valósidejű külföldi adatszolgáltatások – állásjelzések és 

mérések – biztosítják. A kismértékű befolyásoltság oka, hogy a MAVIR által 

alkalmazott kapacitásszámítási algoritmus lineáris módszere a TLTG57 számítás. 

A számítás un. PTDF58 és OTDF59 faktorokon és a generátorok névleges 

teljesítményének arányában történő termelés-változás elosztáson alapul, így 

a peremfeltételek (a monitorozott hálózatrész határkeresztező áramlásainak) 

beállításán kívül csupán az egyes elemek kapcsolási állapotára érzékeny. Az 

így előállított hálózatmodell nagy előnye, hogy AC hálózatszámításhoz is 

megfelel, így lehetőség van a jellemzően üzemzavari körülmények során 

fellépő feszültség összeomlások figyelembe vételére is. 

6.2. III. Tézis – AC – load-flow-n alapuló számítás 

Az AC load-flow-n alapuló számítások üzemzavari körülmények között is 

biztosítják a kapacitásértékek megfelelő pontosságú számítását. Gyakorlati 

megvalósítás során ez az eljárás nem jelent mást, mint a hálózatmodell 

termeléseinek változtatását és a kialakuló hálózatképen végzett AC 

kiesésvizsgálatok sorozatát. Amennyire egyszerűnek tűnik a feladat, sajnos 

olyan időigényes is. A gyakorlati megvalósításhoz szükséges volt egy olyan 

eljárás kidolgozása, mely a fent említett vizsgálatokat egy órán belül képes 

elvégezni.  

                                                 
57 Transfer L imit Table Generation 
58 Definícióját a 2.2-es pont tartalmazza 
59 Definícióját a 2.2-es pont tartalmazza 
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Első lépésként a teljesítményugrások generátorok közötti szétosztását 

kellett megvalósítani. Sajnos a teljesítmény-elosztást a PSSE szoftver nem 

támogatja úgy, mint a TLTG parancs esetében, ezért szükséges volt egy az 

ENTSO-E Policy-nak megfelelő új termeléskiosztó algoritmus kidolgozása.  

A teljesítmények generátorok közötti elosztásának feladatát PYTHON 

szkript60 segítségével oldottam meg. Az algoritmus a termelés elosztását több 

szakaszban végzi el. A gépek maximális illetve minimális terhelésük között 

tartalékuk arányában részesülnek ∆E értékéből. Pmin és 0 tartományban Pmin 

arányában kerülnek skálázásra, negatív tartományban és Pmax felett pedig a 

névleges teljesítményük arányában. 

 
6-3. ábra – Terhelés elosztás szakaszai 

A számítások a kontingencia elemek előszűrésével nagymértékben 

gyorsíthatók.  Az AC számítások előtt a lényegesen gyorsabb DC számítással 

meghatározásra kerülnek azok a kiesések, melyek esetében a legmagasabb 

terheltségi érték meghaladja a termikus terhelhetőség 50 %-át. Alapesetben a 

hálózati feszültségek a névleges érték fölött helyezkednek el, így a DC 

közelítés konzervatívnak tekinthető. Csupán az említett kritériumoknak 

megfelelő kiesések kerülnek megvizsgálásra az AC kiesésvizsgálat során 

                                                 
60 A függelék tartalmazza a teljes algoritmust 
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lényegesen csökkentve a számítási igényeket. Természetesen a termikus 

terhelhetőség 50 %-os paraméterének értéke igény szerint változtatható.  

A ∆E értékek meghatározása első lépcsőben tapasztalati úton beállított 

1000 MW-os lépésekben történik addig, ameddig N-1 esetben határérték 

sértéseket nem találunk, illetve a hálózatmodell nem megoldható, nem 

konvergens. Ezen érték elérését követően az algoritmus intervallum felezés 

segítségével pontosítja a kapacitásokat a kívánt pontosság eléréséig. 

További gyorsításra ad lehetőséget a SPECTRUM hálózatmodelljének 

alkalmazása az összeurópai modellek helyett, mert a redukált külső hálózat 

csökkenti a számítási igényeket. A SPECTRUM modell a környező országok 

tekintetében megegyezik a DACF modellek részletességével. A SPECTRUM 

modell használata a határkeresztező áramlások előző pontban ismertetett 

eljárás segítségével történő beállításának következményeként 

megengedhető, mivel a TSO csupán saját hálózatáért felelős, így elegendő 

csupán azt monitorozni.  

A számítási időszükségletről az alábbi 2011. március 1-7-ig terjedő 

tesztidőszak adatai adnak felvilágosítást. 
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6-4. ábra – AC kapacitásszámítások időigénye 
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Az 6-4. ábrán látható futási idők tartalmazzák az összes magyar 

határmetszékre történő számítás elvégzését. A skálázott DACF modellekkel 

szemben az előrejelzett DACF modellek többlet időigénye a konvergencia 

tulajdonságok különbségeivel magyarázható. A SPECTRUM modellek 

esetében a futásidő jelentős csökkenését több tényező indokolja. Első és 

legfontosabb, a modell méretének csökkenése. A DACF modellek körülbelül 

9300 csomópontból és 15000 ágból állnak, szemben a SPECTRUM modell 

1400-as csomópont és 2000-es ág számával. Második gyorsító tényező a 

SPECTRUM modellek esetében, hogy állapotbecslést követő 

rendszerállapotból indulunk ki, így a valósághoz közelebb álló 

rendszerállapotunk van, melynek megoldása kevesebb számítást igényel. 

Az 6-4. ábra adatai alapján az átlagos, maximális és minimális futásidők 

kiszámításra kerültek és azokat az alábbi 6-1. táblázat tartalmazza.  

  
Előre jelzett DACF 

modell 
Skálázott DACF 

modell 
SPECTRUM snap-shot 

modell 
Átlagos futásidő 3 perc 2,4 perc 0,4 perc 

Minimális futásidő 2 perc 2 perc 0,3 perc 
Maximális futásidő 6,5 perc 3,9 perc 0,8 perc 
Futásidők szórása 1,4 perc 0,4 perc 0,1 perc 

6-1. Táblázat – AC kapacitásszámítás futásidő jellemzői 

Tekintve, hogy a SPECTRUM modellek öt perces ciklusidővel 

generálódnak a 0,8 perces maximális futási idő lehetőséget teremt arra, hogy 

akár folyamatosan ismerjük a rendelkezésre álló kapacitásértékeket. Az 

előrejelzés ennél enyhébb időkritériumokat állít – órás menetrendekből 

következően – így kijelenthető, hogy a DACF modellek is megfelelőek a 

napon belüli kapacitásszámítás megvalósításához. 

Az elvégzett futtatások alapján megállapítható, hogy az esetek több 

mint 85 %-ában 100 MW-nál kisebb eltérés mutatkozott a DACF és SPECTRUM 

modelleken végzett számítások között. Ez a különbség bizonyítja, hogy az 

eljárás üzemzavari körülmények között is lehetőséget teremt a szabad 

kapacitások előrejelzésére. A SPECTRUM modell gyorsaságát kihasználva a 

rendszerirányító diszpécserek számára lehetőség adódik az üzemzavari 

kisegítés üzembiztonságot és aktuális rendszerállapotot figyelembe vevő 
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megállapítására, illetve a határon keresztül igénybevehető tercier – 15 perces 

- szabályozási tartalékok ki- és beszállíthatósága. A fentiek alapján 

kijelenthető, hogy az átviteli kapacitások előrejelzése, számítása, így a napon 

belüli nemzetközi villamosenergia-kereskedés igényeinek kiszolgálása 

megoldhatóvá válik a napon belüli határkeresztező áramlások pontosabb 

értékű előrejelzésével (ld. az I. tézist). Vizsgálataimat és harmadik tézisemet az 

[S6] publikációban ismertettem. 

3. tézis 

A fentiek alapján megfogalmazható a már bizonyított harmadik 

tézisem is, miszerint: az ATC értékek teljesen automatizált valós idejű - 

kevesebb, mint egy órát igénylő – számítása akár üzemzavari 

rendszerállapotokra is megvalósítható a határkeresztező áramlások 

előrejelzését felhasználva az AC kapacitásszámítás használatával.  
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7. Összefoglalás 

PhD kutatásom eredményeképpen bizonyítottam, hogy a neurális 

hálózatok alkalmazhatóak a nemzetközi teljesítményáramlások előrejelzésére, 

melyek segítségével pontos, az eddigi linearizált megközelítéseknél 

pontosabb előrejelzések készíthetők. A neurális hálózatok 

alkalmazhatóságának vizsgálata közben megfogalmazódott első tézisem is, 

miszerint kutatásom során kidolgoztam egy új, neurális hálózatokon alapuló 

eljárást, melynek segítségével a nemzetközi határmetszékáramlások egy 

napra előre jelezhetők, Az általam kidolgozott eljárás lehetővé teszi a 

nemzetközi határkeresztező távvezetékek áramlásainak kielégítő pontosságú 

előrejelzését is. 

 Mindezeken felül az üzembiztonság növelését, vagy akár a 

rendelkezésre álló biztonsági tartalékok pontosabb meghatározását teszik 

lehetővé. A biztonsági tartalékok pontosabb meghatározása maga után 

vonhatja értékük csökkentését, ezzel növelve a kereskedelmi szállítások 

növelésének lehetőségét a jelenlegi üzembiztonság szint mellett. 

Kutatásaim során az üzembiztonsági jellegű előrejelzést követően a 

piaci igények minél jobb kiszolgálásának kérdéseivel, azon belül is a 

nemzetközi kereskedésekkel foglalkoztam. A téma aktualitását bizonyítja, 

hogy a nemzetközi kereskedések szerepe az európai energiarendszerben 

egyre meghatározóbbá vált és válik. A kereskedések mértékének 

növekedését a következő években az európai 20-20-20-as tervek teljesítése is 

gerjeszti. A megújuló energiaforrások tekintetében az európai országok 

jelentősen különböznek. Jellemzően a tengerparti országok számíthatnak a 

szélenergiára, amit igazol a parti (on-shore) és vízi (off-shore) – jellemzően 

óceáni légáramlatokon alapuló – szélparkok dinamikusan növekvő száma és 

beépített teljesítménye. Ezen energiaforrások meglehetősen hektikusan 

viselkednek, így a termelés és fogyasztás egyensúlyát csak jelentős mértékű, 

gyorsan igénybe vehető tartalékokkal lehet biztosítani. Ilyen erőművi 

tartalékok jelenleg a szivattyús tározós erőművek és az egyéb vízerőművek. (A 
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könnyen szabályozható gázturbinás erőművek várhatóan a kitűzött célok 

következtében egyre versenyképtelenebbé válnak majd.) A vízerőművek, 

melyek a víz helyzeti energiáját hasznosítják általában nagy szintkülönbséggel 

rendelkező területeken, hegyekben találhatók. Ezek a térségek jellemzően a 

kontinens belsejében vannak, így a szabályozáshoz az energiatermelés helyi 

átrendeződése is társul, ami akár országok közötti szállításokat is 

eredményezhet. A termelések ilyetén igénybevétele nagymértékű 

hálózatfejlesztéseket tesz szükségessé, melyek csökkenthetők a rendelkezésre 

álló kapacitások jobb kihasználásával. A jobb kihasználás szükségessé teszi a 

várható rendszerállapotok minél pontosabb ismeretét, modellezését. 

Kutatásom során sikeresen dolgoztam ki egy olyan új modellezési eljárást, 

mely lehetőséget teremt az eddiginél pontosabb és gyorsabb 

modellalkotásra. Az eljárást a MAVIR-ban alkalmazott hálózatszámító 

szoftverre építve, a rendszerirányító infrastruktúráját felhasználva valósítottam 

meg, ennek kidolgozása során fogalmazódott meg második tézisem, mely a 

kapacitásszámítási modellek előállíthatóságára vonatkozik. Amennyiben a 

kereskedelmi menetrendek – beleértve a nemzetközi kereskedéseket is – és 

a kikapcsolási ütemtervekre vonatkozó adatok rendelkezésre állnak, akkor a 

napon belüli határkeresztező áramlás előrejelzések segítségével 

automatizáltan készíthető olyan hálózatmodell, mely alkalmas napon belüli 

kapacitásszámítások elvégzésére. 

A kutatásom végső fázisában a kidolgozott eljárásokra épülő 

kapacitásaukciók megvalósíthatóságát vizsgáltam. A kutatás 

eredményeképp bizonyítottam, hogy lehetséges olyan AC hálózatszámítás és 

kapacitásszámítás megvalósítása, mely üzemzavari hálózati környezetben is 

képes kapacitásszámítások pontos és gyors elvégzésére. Ennek gyakorlati 

értékét az operatív üzemirányítás számára a harmadik tézisem foglalja össze, 

miszerint az ATC értékek teljesen automatizált valós idejű - kevesebb, mint 

egy órát igénylő – számítása akár üzemzavari rendszerállapotokra is 

megvalósítható a határkeresztező áramlások előrejelzését felhasználva az AC 

kapacitásszámítás használatával.  
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A téziseim segítségével belátható, hogy lehetséges egy olyan integrált 

áramláselőrejelzés és kapacitásszámítás megvalósítása, mely emberi 

beavatkozás nélkül is képes kvázi-valós idejű számítások elvégzésére, ami az 

üzembiztonság növelését segítheti. Az ismertetett eljárások a rendszerirányító 

diszpécserek számára segítséget nyújthatnak abban, hogy pontosabban 

felkészülhessenek a nem várt események bekövetkezése után előálló 

üzemállapotokra is, hasonló pontossággal, mint a nem várt eseményektől 

mentes állapotokra. 
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10. Függelék 

10.1. Neurális hálózatok elméleti alapjai: 

A hálózat legkisebb építőeleme a neuron (10-1. ábra). Működése során 

az emberi idegsejt viselkedését modellezi. 

 

Biológiai neuron 

 
Matematikai modell 

10-1. ábra – Neuron elvi felépítése61 

Az xi bemeneteket a neuron összegzi a dendritek w súlyaival súlyozva. 

Az összeghez egy ofszet értéket adhatunk hozzá (b [bias]). Az így kapott 

összeg az aktivációs f függvény bemenetét képezi, mely előállítja a 

kimenetet. Az aktivációs függvény az esetek többségében valamilyen 

szigmoid vagy küszöb függvény. 

                                                 
61 Kép bal oldalának forrása: [26] http://www.learnartificialneuralnetworks.com 
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10-2. ábra – Példák aktivációs függvényekre62 (a,b – szigmoid, c,d – küszöb típusú 
függvények) 

A megvalósított eljárásomban az alkalmazott aktivációs függvényt a 

következő egyenlet definiálja: 

1
)1(

2
)( −

+
= −NETe

NETf                        (10-1.) 

ahol a NET érték a neuron bemeneti értékeinek bemeneti élekkel súlyozott 

összege a 10-1. ábrán szereplő kifejezésnek megfelelően.   

Választását az indokolta, hogy folytonos mennyiségek álltak 

rendelkezésünkre, illetve az előrejelezni kívánt értékek is folytonosak, így 

logikusnak tűnt a szigmoid típusú függvények alkalmazása. A szigmoid típusú 

függvények közül többet is teszteltem, aszimmetrikus leképzésű, a 10-2. ábra 

(a) pontjában látható függvényt is, de az ekkor tapasztalt pontosságok 

                                                 
62 Kép forrása: [26] http://www.learnartificialneuralnetworks.com 
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elmaradtak a 10-1. egyenletben szereplő aktivációs függvény esetén 

megfigyeltektől.   

Látható, hogy semmilyen akadálya nincs annak, hogy egymás után 

kapcsolva a neuronokat, rétegeket képezzünk úgy, hogy az egyik rétegben 

található neuronok kimenetei a következő réteg bemeneteiként szolgáljanak. 

Így többrétegű hálózat alakítható ki, melynél az első réteg csak a bemeneti 

értékek átmeneti tárolására szolgál. Az így kialakított hálózat rétegei azonos 

formalizmussal kezelhetők, ami a gyakorlati megvalósítást jelentősen 

megkönnyíti. Az alábbi ábrán az általam alkalmazott neurális hálózat elvi 

felépítése látható. 

 
10-3. ábra – Alkalmazott neurális hálózat elvi felépítése 

PYTHON modulomban a back-propagation – hiba visszaterjesztéses – 

tanítást valósítottam meg. Ennek elvi algoritmusát mutatja a következő ábra. 
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10-4. ábra -  Back-propagation tanítás63 

A tanítási eljárás azon alapul, hogy a tanítás során a hálózat kimenetein 

kapott értékekre hibafüggvény értelmezhető a következő  

 ∑ −= 2
2
1 )( kkk odE          (10-2.)  

alakban, ahol dk az elvárt és ismert k-adik kimenet, ok a kapott k-adik kimenet. 

A kimenet számítása a 10-4. ábrán alkalmazott jelöléseket használva a 

következő egyenletekkel írható le: 

A rejtett réteg neuronjainak net értékei a  

∑= ijiji zvnet           (10-3.)  

egyenlettel számíthatók, így a rejtett réteg i-edik kimeneteit az 

                                                 
63 Forrás: Retter Gyula: Kombinált fuzzy neurális genetikus rendszerek kombinált lágy 

számítások, 2007, Kiadó: Invest-Marketing Bt, ISBN: 978 963 87401 0 6, 59. oldal [15] 
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( )∑== ijijii zvfnetfy )(           (10-4.)  

egyenlet írja le. Hasonlóan a kimeneti réteg k-adik kimenetére az  

∑ ∑ ∑== ))(()( ijikjjkjk zvfwfywfo       (10-5.)  

egyenlet vonatkozik. A kimeneti réteg neuronjaira felírható hibafüggvény a 

következő alakban írható le, felhasználva (10-2)-őt és (10-5)-öt: 

 [ ]∑ ∑−= 2

2
1 ))(( jkjkk ywfdE        (10-6.) 

A hibafüggvény alapján a súlyok változtatására a kimeneti neuronok 

függetlensége miatt a következő egyenlet adódik: 
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ahol η a hálózat tanulási rátája. Elvégezve a deriválásokat a kimeneti réteg 

súlyváltozásaira az alábbiakat kapjuk: 

( ) ( ) ikikkkkj yoynetfodw ηδη =′−=∆        (10-8.) 

A láncszabályt alkalmazva az előző rétegekre a hibajavítás visszaterjeszthető, 

melyet az alábbi két egyenlet ír le: 

ji

j

j

j

j

k

k

k

k

k
ji v

net

net

y

y

net

net

o

o

E
v

∂
∂

∂
∂















∂
∂

∂
∂

∂
∂

−=∆ ∑η       (10-9.) 

( ) ( )[ ] [ ] ( ) ijiijkjokijkjkkkji zznetfwznetfwnetfodv ηδδηη =′=′′−=∆ ∑∑ )(   (10-10.) 

Az egyenletekben megjelenik az f aktivációs függvény, mely 

esetünkben a 10-1. egyenletben definiált, a ]-∞; +∞ [ tartományt a ]-1;+1[  

intervallumba képzi le és folytonosan differenciálható. 
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10.2. Neurális hálózatot megvalósító program  
# -*- coding: cp1250 -*- 
# last modified: 2010.03.26. 22:48 by DT 
# NEURALIS HALOZAT ELEMEI 
 
import win32com.client 
import os 
import random 
import math 
import copy 
 
try: 
    import excel_handler 
    excel_handler_import_successed = True  
except: 
    excel_handler_import_successed = False 
try: 
    import DT_csv_handler 
except: 
    print " Missing DT_csv_handler.py!\nNo csv expo rt is avilaible for ScaleReadyNetwork class." 
 
     
e=2.71828183 
 
 
################################################### ################################################### ################# 
class Dendrite: 
    #Weight=0 
    #Sorszam=0 
    def __init__(self,mode,ertek,s): #mode=0->rando m, mode<>0->ertek 
        self.SorSzam=s 
        if (mode==0): 
            self.Weight=(random.random()-0.5)*2 #ga uss(0,0.33) 
            #print 'Sulygeneralas:',self.SorSzam," - suly: " ,self.Weight 
        else: 
            self.Weight=ertek 
 
################################################### ################################################### ################# 
class Neuron: 
   # bias=0 
   # value=0 
   # net=0 
   # delta=0 
   # RetegSzam=0 
   # SorSzam=0 
   # DendritCount=0 
   # Dendritek=[] 
    def __init__(self,rtype,ElozoSzintNeuronSzama,r szam,sszam,bias_type):  
        # type: 0-bemeneti reteg, 1-rejtett reteg, maskor kimeneti reteg 
        #print type,ElozoSzintNeuronSzama,rszam,ssz am 
        self.value=0 
        self.RetegSzam=rszam 
        self.SorSzam=sszam 
        self.net=0 
        self.delta=0 
        self.Dendritek=[] 
        if (rtype==0): 
            self.DendritCount=0 
        elif (rtype==1): 
            self.DendritCount=ElozoSzintNeuronSzama  
            for i in range(self.DendritCount): 
                #print 'Dendrite:',0,0,i 
                ag=Dendrite(0,0,i) 
                self.Dendritek.append(ag) 
            #self.bias=random() 
        else: 
            self.DendritCount=ElozoSzintNeuronSzama  
            for i in range(self.DendritCount): 
                ag=Dendrite(0,0,i) 
                self.Dendritek.append(ag) 
        if (rtype==0): # eltolasok parameteresithet osege 
            self.bias=0 
        else: 
            if bias_type == 'GAUSS': 
                self.bias=random.gauss(0,0.03) 
            elif bias_type == 'ZERO': 
                self.bias=0 
            elif bias_type == 'UNIFORM': 
                self.bias=random.uniform(-1.0,1.0) 
            else: 
                self.bias=0 
                 
        #print "NeuronGeneralas> -Reteg:",self.Rete gSzam," -Sorszam: ",self.SorSzam," -DendritCount: " ,self.DendritCount 
 
    def activation(self): 
        self.value=2/(1+math.e**(0-1*self.net))-1 
 
    def derivnet(self): 
        self.delta=0.5*(1-(2/(1+math.e**(0-1*self.n et))-1)*(2/(1+math.e**(0-1*self.net))-1))*self.delt a 
 
 
 
 
################################################### ################################################### ################# 
class Layer: 
    #NeuronCount=0 
    #Neurons=[] 
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    #RetegSzam=0 
    def __init__(self,NeuronokSzama,type,LD,szam,bi as_type):  # type: 0-bemeneti reteg, 1-rejtett rete g, maskor kimeneti 
reteg  
        self.NeuronCount=0 
        self.RetegSzam=szam 
        self.Neurons=[] 
        self.NeuronCount=NeuronokSzama 
        for i in range(self.NeuronCount): 
            #print 'Neuron:',type,LD,self.RetegSzam ,i 
            sejt=Neuron(type,LD,self.RetegSzam,i,bi as_type) 
            self.Neurons.append(sejt) 
 
################################################### ################################################### #################  
 
class NeuralNetwork: 
    #Layers=[] 
    #LayersDict=dict() 
    #LayersCount=0 
    #OutPut=[] 
    #InPut=[] 
    #Demanded=[] 
    #count=0 
    seged=0 
    #LearningRate=0 
    def __init__(self,RtgSzam,RetegNeuronSzam,LRate ,bias_type='GAUSS'):  
        # retegek Szama,[1.reteg neuronszama, 2.ret eg neuronszama,...] 
        self.OutPut=[] 
        self.InPut=[] 
        self.Demanded=[] 
        self.OutPut=[] 
        self.Layers=[] 
        self.LayersDict={} 
        self.LayersCount=RtgSzam 
        self.count=0 
        self.LearningRate=LRate 
        self.BiasType = bias_type.upper() 
        #self.LayersDict[0]=0 
        for x in RetegNeuronSzam: 
            self.LayersDict[self.count]=x 
            if (self.count==0): 
                #print 'Layer:',x,0,LayersDict[coun t-1],count 
                Reteg=Layer(x,0,self.LayersDict[sel f.count],self.count,self.BiasType) 
            elif (self.count==self.LayersCount-1): 
                #print 'Layer:',x,2,LayersDict[coun t-1],count 
                Reteg=Layer(x,2,self.LayersDict[sel f.count-1],self.count,self.BiasType) 
            else: 
                #print 'Layer:',x,1,LayersDict[coun t-1],count 
                Reteg=Layer(x,1,self.LayersDict[sel f.count-1],self.count,self.BiasType) 
            #print Reteg.NeuronCount," - " ,self.co unt 
            self.Layers.append(Reteg) 
            self.count=self.count+1 
            #print self.Layers[count-1] 
            #raise 
    def parameter_print(self,file_out=None): 
        if file_out==None: 
            print "******************************** ******************************" 
            print "\n" 
            print "Neuralis halozat felepitese: \n"  
            print 'Tanulasi rata: ',self.LearningRa te 
            print 'Retegek szama: ',self.LayersCoun t 
            print 'Bias kezeles tipusa:',self.BiasT ype 
            for Reteg in self.Layers: 
                print chr(145)+"Reteg szama: ", Ret eg.RetegSzam 
                print " "+chr(145)+"Reteg neuronjai nak szama", Reteg.NeuronCount 
                for sejt in Reteg.Neurons: 
                    print "  "+chr(145)+"Neuron sza ma: ",sejt.SorSzam 
                    print "   "+chr(145)+"Neuron ag ainak szama:",sejt.DendritCount 
                    print "   "+chr(145)+"Neuron bi as erteke:",sejt.bias 
                    for ag in sejt.Dendritek: 
                        print "    "+chr(145)+"Ag s orszama: ",ag.SorSzam 
                        print "     "+chr(145)+"Ag sulya: ",ag.Weight 
            print "\n" 
            print "******************************** ******************************" 
        else: 
            f=open(file_out,"w") 
            f.write("****************************** ********************************\n") 
            f.write("\n\n") 
            f.write("Neuralis halozat felepitese: \ n\n") 
            f.write('Tanulasi rata: '+str(self.Lear ningRate)+" \n") 
            f.write('Retegek szama: '+str(self.Laye rsCount)+" \n") 
            f.write('Bias kezeles tipusa:'+self.Bia sType+" \n") 
            for Reteg in self.Layers: 
                f.write(chr(145)+"Reteg szama: "+st r(Reteg.RetegSzam)+" \n") 
                f.write(" "+chr(145)+"Reteg neuronj ainak szama"+str(Reteg.NeuronCount)+" \n") 
                for sejt in Reteg.Neurons: 
                    f.write("  "+chr(145)+"Neuron s zama: "+str(sejt.SorSzam)+" \n") 
                    f.write("   "+chr(145)+"Neuron againak szama:"+str(sejt.DendritCount)+" \n") 
                    f.write("   "+chr(145)+"Neuron bias erteke:"+str(sejt.bias)+" \n") 
                    for ag in sejt.Dendritek: 
                        f.write("    "+chr(145)+"Ag  sorszama: "+str(ag.SorSzam)+" \n") 
                        f.write("     "+chr(145)+"A g sulya: "+str(ag.Weight)+" \n") 
            f.write("\n\n") 
            f.write("****************************** ********************************\n") 
            f.close() 
 
    def parameter_to_file(self,xlsfile): # fajl kim eneti anyaga 
        xlsfileExists = 0 
        if xlsfile:  # xls file provided 
            # Require path otherwise Excel stores f ile in My Documents directory 
            fpath, fname = os.path.split(xlsfile) 
            if not fpath: xlsfile = os.path.join(os .getcwd(),xlsfile) 
            if os.path.exists(xlsfile): xlsfileExis ts = 1 
        xlApp = win32com.client.Dispatch("Excel.App lication") 
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        maxrows, maxcols = 65530, 256 
        xlApp.DisplayAlerts = False 
        xlApp.Visible = False 
        if (xlsfileExists==1): 
            xlApp.Workbooks.Open(xlsfile) 
            xlBook = xlApp.ActiveWorkbook 
            xlSheet = xlBook.ActiveSheet 
        else: 
            xlApp.Workbooks.Add() 
            xlBook = xlApp.ActiveWorkbook 
            xlSheet = xlBook.ActiveSheet 
            xlBook.Sheets("Munka2").Delete()  
            xlBook.Sheets("Munka3").Delete()  
        xlSheet.Cells(1,1).Value="LearningRate" 
        xlSheet.Cells(1,2).Value=self.LearningRate 
        xlSheet.Cells(2,1).Value="LayersCount" 
        xlSheet.Cells(2,2).Value=self.LayersCount 
        xlSheet.Cells(3,1).Value="LayersNeuronCount " 
        xlSheet.Cells(5,1).Value="Layer Index" 
        xlSheet.Cells(5,2).Value="Neuron Index" 
        xlSheet.Cells(5,3).Value="Neuron Bias" 
        xlSheet.Cells(5,4).Value="Dendrite Weight" 
        xlSheet.Name="NN_parameters" 
        x=2 
        y=6 
        for Reteg in self.Layers: 
            xlSheet.Cells(3,x).Value=Reteg.NeuronCo unt 
            x=x+1 
            for sejt in Reteg.Neurons: 
                xlSheet.Cells(y,1).Value=sejt.Reteg Szam 
                xlSheet.Cells(y,2).Value=sejt.SorSz am 
                xlSheet.Cells(y,3).Value=sejt.bias 
                y=y+1 
                for ag in sejt.Dendritek: 
                    xlSheet.Cells(y,4).Value=ag.Wei ght 
                    y=y+1 
        xlSheet.Cells(y,1).Value="Layer Index - end " 
        xlSheet.Cells(y,2).Value="Neuron Index - en d" 
        xlSheet.Cells(y,3).Value="Neuron Bias - end " 
        xlSheet.Cells(y,4).Value="Dendrite Weight -  end" 
        xlApp.Visible = True 
        xlBook.SaveAs(Filename = xlsfile) 
        xlBook.Close() 
        xlApp.Quit() 
 
    def parameter_to_file_2(self,xlsfile): # fajl k imeneti anyaga uj, bujtatott excel hivasokkal. (gyo rsabb.) 
        if not excel_handler_import_successed: # ha  sikeres volt a bovitmeny betoltese - kompatibilita s miatt 
            self.parameter_to_file(xlsfile) 
        else: 
            xlsfileExists = False 
            if xlsfile:  # xls file provided 
                # Require path otherwise Excel stor es file in My Documents directory 
                fpath, fname = os.path.split(xlsfil e) 
                if not fpath: xlsfile = os.path.joi n(os.getcwd(),xlsfile) 
                if os.path.exists(xlsfile): xlsfile Exists = True 
            if xlsfileExists:  
                xlFile = excel_handler.UseExcel(xls file) 
            else: 
                xlFile = excel_handler.UseExcel() 
            xlFile.hide() 
            # gyakorlati export 
            try: 
                xlFile.setsheetname("NN_parameters" ) 
            except: 
                xlFile.setactivesheet("NN_parameter s") 
            sh_names = xlFile.getsheetnames() 
            for row in sh_names: 
                if row!="NN_parameters": 
                    xlFile.delsheet(row) 
            xlFile.setcell(sheet="NN_parameters", v alue="LearningRate"  \                                    
,fontName="Arial",cellAddress=(1,1),fontColor=1,fon tStyle=("Bold",)   , fontSize=10)  
            xlFile.setcell(sheet="NN_parameters", v alue=self.LearningRate  \    
,fontName="Arial",cellAddress=(1,2),fontColor=1,fon tStyle=("Regular",), fontSize=10) 
            xlFile.setcell(sheet="NN_parameters", v alue="LayersCount"    \  
,fontName="Arial",cellAddress=(2,1),fontColor=1,fon tStyle=("Bold",)   , fontSize=10) 
            xlFile.setcell(sheet="NN_parameters", v alue=self.LayersCount \  
,fontName="Arial",cellAddress=(2,2),fontColor=1,fon tStyle=("Regular",), fontSize=10) 
            xlFile.setcell(sheet="NN_parameters",\   
value="LayersNeuronCount",fontName="Arial",cellAddr ess=(3,1),fontColor=1,fontStyle=("Bold",)   , fontS ize=10) 
            xlFile.setcell(sheet="NN_parameters", v alue="BiasType"        \  
,fontName="Arial",cellAddress=(4,1),fontColor=1,fon tStyle=("Bold",)   , fontSize=10) 
            xlFile.setcell(sheet="NN_parameters", v alue=self.BiasType     \  
,fontName="Arial",cellAddress=(4,2),fontColor=1,fon tStyle=("Regular",), fontSize=10) 
            xlFile.setcell(sheet="NN_parameters", v alue="Layer Index"     \  
,fontName="Arial",cellAddress=(5,1),fontColor=1,fon tStyle=("Bold",)   , fontSize=10) 
            xlFile.setcell(sheet="NN_parameters", v alue="Neuron Index"    \  
,fontName="Arial",cellAddress=(5,2),fontColor=1,fon tStyle=("Bold",)   , fontSize=10) 
            xlFile.setcell(sheet="NN_parameters", v alue="Neuron Bias"     \  
,fontName="Arial",cellAddress=(5,3),fontColor=1,fon tStyle=("Bold",)   , fontSize=10) 
            xlFile.setcell(sheet="NN_parameters", v alue="Dendrite Weight" \  
,fontName="Arial",cellAddress=(5,4),fontColor=1,fon tStyle=("Bold",)   , fontSize=10) 
            x=2 
            y=6 
            for Reteg in self.Layers: 
                xlFile.setcell(sheet="NN_parameters ", value=Reteg.NeuronCount \   
,fontName="Arial",cellAddress=(3,x),fontColor=1,fon tStyle=("Regular",), fontSize=10) 
                x=x+1 
                for sejt in Reteg.Neurons: 
                    xlFile.setcell(sheet="NN_parame ters", value=sejt.RetegSzam \   
,fontName="Arial",cellAddress=(y,1),fontColor=1,fon tStyle=("Regular",), fontSize=10) 
                    xlFile.setcell(sheet="NN_parame ters", value=sejt.SorSzam   \   
,fontName="Arial",cellAddress=(y,2),fontColor=1,fon tStyle=("Regular",), fontSize=10) 
                    xlFile.setcell(sheet="NN_parame ters", value=sejt.bias      \   
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,fontName="Arial",cellAddress=(y,3),fontColor=1,fon tStyle=("Regular",), fontSize=10) 
                    y=y+1 
                    for ag in sejt.Dendritek: 
                        xlFile.setcell(sheet="NN_pa rameters", value=ag.Weight   \  
,fontName="Arial",cellAddress=(y,4),fontColor=1,fon tStyle=("Regular",), fontSize=10) 
                        y=y+1 
            xlFile.setcell(sheet="NN_parameters", v alue="Layer Index - end"    \   
,fontName="Arial",cellAddress=(y,1),fontColor=1,fon tStyle=("Bold",), fontSize=10) 
            xlFile.setcell(sheet="NN_parameters", v alue="Neuron Index - end"    \  
,fontName="Arial",cellAddress=(y,2),fontColor=1,fon tStyle=("Bold",), fontSize=10) 
            xlFile.setcell(sheet="NN_parameters", v alue="Neuron Bias - end"     \  
,fontName="Arial",cellAddress=(y,3),fontColor=1,fon tStyle=("Bold",), fontSize=10) 
            xlFile.setcell(sheet="NN_parameters", v alue="Dendrite Weight - end" \  
,fontName="Arial",cellAddress=(y,4),fontColor=1,fon tStyle=("Bold",), fontSize=10) 
             
            # mentes. 
            if xlsfileExists: 
                xlFile.save() 
            else: 
                xlFile.save(xlsfile) 
            xlFile.show() 
            xlFile.close() 
 
 
    def parameter_load(self,xlsfile): 
        xlApp = win32com.client.Dispatch("Excel.App lication") 
        maxrows, maxcols = 65530, 256 
        xlApp.DisplayAlerts = False 
        xlApp.Visible = False 
        xlApp.Workbooks.Open(xlsfile) 
        xlBook = xlApp.ActiveWorkbook 
        xlBook.ActiveSheet=xlBook.Worksheets("NN_pa rameters") 
        xlSheet = xlBook.ActiveSheet 
        self.LearningRate=xlSheet.Cells(1,2).Value 
        self.LayersCount=int(xlSheet.Cells(2,2).Val ue) 
        self.BiasType = int(xlSheet.Cells(4,2).Valu e) 
        x=2 
        y=6 
        for Reteg in self.Layers: 
            Reteg.NeuronCount=int(xlSheet.Cells(3,x )) 
            x=x+1 
            for sejt in Reteg.Neurons: 
                sejt.RetegSzam=int(xlSheet.Cells(y, 1).Value) 
                sejt.SorSzam=int(xlSheet.Cells(y,2) .Value) 
                sejt.bias=xlSheet.Cells(y,3).Value 
                y=y+1 
                for ag in sejt.Dendritek: 
                    ag.Weight=xlSheet.Cells(y,4).Va lue 
                    y=y+1 
        xlApp.Visible = True 
        xlBook.Close() 
        xlApp.Quit() 
         
    def Run(self): 
        i=0 
        for sejt in self.Layers[0].Neurons: 
            sejt.value=self.InPut[i] 
            #raise sejt.value 
            sejt.net=sejt.value 
            i=i+1 
        for i in range(1,self.LayersCount): 
            Reteg=self.Layers[i] 
            for sejt in Reteg.Neurons:     
                sejt.net=0 
                k=0 
                for ag in sejt.Dendritek: 
                    sejt.net=sejt.net+ag.Weight*sel f.Layers[i-1].Neurons[k].value 
                    k=k+1 
                sejt.net=sejt.net+sejt.bias 
                sejt.activation() 
                #print sejt.value         
        self.OutPut=[] 
        for sejt in self.Layers[self.LayersCount-1] .Neurons: 
            self.OutPut.append(sejt.value) 
            #print sejt.value 
        #raise 'xxx' 
 
    def BackPropagation(self): 
        #delta szamolas Retter Gyula: Kombinaalt Fu zzy, Neuraalis, Genetikus Rendszerek 58-63. old ala pjaan 
        for Reteg in self.Layers: 
            for sejt in Reteg.Neurons: 
                sejt.delta=0 
        for sejt_i  in self.Layers[self.LayersCount -1].Neurons: 
            sejt_i.delta=(self.Demanded[sejt_i.SorS zam]-self.OutPut[sejt_i.SorSzam]) 
            sejt_i.derivnet() 
            #print "delta: ",sejt_i.delta 
        for j in range(self.LayersCount-2): 
            k=self.LayersCount-2-j 
            #print "retegindex: ",k 
            for sejt_k in self.Layers[k].Neurons: 
                for sejt_kovreteg in self.Layers[k+ 1].Neurons: 
                    sejt_k.delta=sejt_k.delta+sejt_ kovreteg.delta*sejt_kovreteg.Dendritek[sejt_k.SorSz am].Weight # 
                sejt_k.derivnet() 
                #print "delta: ",sejt_k.delta 
        #deltaszamolas vege/Javitas kezdete 
        for i in range(1,self.LayersCount): 
            #print i 
            Reteg=self.Layers[i] 
            for sejt_i in Reteg.Neurons: 
                for ag in sejt_i.Dendritek: 
                    #print "Retegindex: ",i 
                    #print "Sejtindex: ",sejt_i.Sor Szam 
                    #print "agsuly: ",ag.Weight 
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                    #print "agsorszam: ",ag.SorSzam  
                    #print "Elozo reteg erteke: ",s elf.Layers[i-1].Neurons[ag.SorSzam].value 
                    #print 'XXX' 
                    ag.Weight=ag.Weight+self.Learni ngRate*sejt_i.delta*self.Layers[i-1].Neurons[ag.Sor Szam].value # 
                if self.BiasType != "ZERO": 
                    sejt_i.bias=sejt_i.bias+self.Le arningRate*sejt_i.delta*1 
 
 
################################################### ################################################### ################# 
    
 
class ScaleReadyNetwork: 
    def __init__(self,network=None,input_scale=None , output_scale=None): 
        if network != None: 
            self.NN = copy.deepcopy(network) 
            inlen = copy.deepcopy(self.NN.LayersDic t.get(0)) 
            outlen = copy.deepcopy(self.NN.LayersDi ct.get(self.NN.LayersCount-1)) 
        else: 
            self.NN = None 
            inlen = 0 
            outlen = 0 
        # input scale configuration 
        if isinstance(input_scale,list): 
            input_scale_list=input_scale 
        elif isinstance(input_scale,int) or isinsta nce(input_scale,float): 
            input_scale_list = None 
        elif input_scale == None: 
            input_scale = 1 
            input_scale_list = None 
        else: 
            raise "Type error!" 
        if input_scale_list == None: 
            input_scale_list = [] 
            for i in range(inlen): 
                input_scale_list.append(input_scale ) 
            
        # output scale configuration 
        if isinstance(output_scale,list): 
            outlen = len(output_scale) 
            output_scale_list=output_scale 
        elif isinstance(output_scale,int) or isinst ance(output_scale,float): 
            output_scale_list=None 
        elif output_scale == None: 
            output_scale = 1 
            output_scale_list=None 
        else: 
            raise "Type error!" 
        if output_scale_list == None: 
            output_scale_list = [] 
            for i in range(outlen): 
                output_scale_list.append(output_sca le) 
        # scalers 
        self._inscaler =[] 
        for item in input_scale_list: 
            self._inscaler.append(float(item)) 
        self._outscaler = [] 
        for item in output_scale_list: 
            self._outscaler.append(float(item)) 
 
        self._in_desc = [] 
        self._out_desc = [] 
        self.set_desc() 
        self._scaled_input = [] 
        self._unscaled_output = [] 
        self._scaled_output = [] 
 
    def update_network(self,network): 
        if len(self._inscaler) == network.LayersDic t.get(0) and \  
len(self._outscaler) == network.LayersDict.get(netw ork.LayersCount-1): 
            self.NN = copy.deepcopy(network) # ha a  bemeneti es a kimeneti vektorok dimenziója megegye zik 
            return True 
        else: 
            return False 
 
    def set_desc(self,in_desc = None,out_desc = Non e): 
        if in_desc!=None and len(in_desc)==len(self ._in_desc): 
            self._in_desc = in_desc 
        else: 
            self._in_desc = [] 
            for i in range(len(self._inscaler)): 
                self._in_desc.append(None) 
        if out_desc!=None and len(out_desc)==len(se lf._out_desc): 
            self._out_desc = out_desc 
        else: 
            self._out_desc = [] 
            for i in range(len(self._outscaler)): 
                self._out_desc.append(None) 
 
    def get_desc(self): 
        return self._in_desc, self._out_desc 
                 
    def calculate(self,input_list): 
        if len(input_list)!=len(self._inscaler): 
            raise "Wrong input data length!" 
        self._scaled_input = [] 
        for data,scale in zip(input_list,self._insc aler): 
            self._scaled_input.append(data/scale) 
        self.NN.InPut = self._scaled_input 
        self.NN.Run() 
        self._unscaled_output = [] 
        for data,scale in zip(self.NN.OutPut,self._ outscaler): 
            self._unscaled_output.append(data*scale ) 
        return self._unscaled_output 



– 102 / 110 – 

         
    def teach(self,input_list,output_list): 
        if len(input_list)!=len(self._inscaler): 
            raise "Wrong input data length!" 
        if len(output_list)!=len(self._outscaler): 
            raise "Wrong input data length!" 
        self._scaled_input = [] 
        self._scaled_output = [] 
        for data,scale in zip(input_list,self._insc aler): 
            self._scaled_input.append(data/scale) 
        for data,scale in zip(output_list,self._out scaler): 
            self._scaled_output.append(data/scale) 
        self.NN.InPut = self._scaled_input 
        self.NN.Demanded = self._scaled_output 
        self.NN.Run() 
        self.NN.BackPropagation() 
 
    def csv_save(self,csvfile): 
        # lista legeneralasa a valtozókból 
        outarray = [] 
        outarray.append(['LearningRate:', self.NN.L earningRate]) # sor 0 
        outarray.append(['LayersCount:' , self.NN.L ayersCount ]) # sor 1 
        outarray.append(['LayersNeuronCount:'])               # sor 2 
        outarray.append(['BiasType:'    , self.NN.B iasType    ]) # sor 3 
        outarray.append(['Layer Index','Neuron Inde x','Neuron Bias','Dendrite Weight']) # sor 4 
        for Reteg in self.NN.Layers: 
            outarray[2].append(Reteg.NeuronCount)              # sor 2 
            for sejt in Reteg.Neurons: 
                outarray.append([sejt.RetegSzam,sej t.SorSzam,sejt.bias]) # sor +1 
                for ag in sejt.Dendritek: 
                    outarray.append(['','','',ag.We ight])      # sor +1 
        outarray.append(['Layer Index - end','Neuro n Index - end','Neuron Bias - end','Dendrite Weight  - end']) 
        # NN paraméterek vége. / SCALE paraméterek:  
        outarray.append(['End of NN values', 'SCALE  VALUES started']) 
        outarray.append(['','INPUT','','','','OUTPU T','','','Input length:',len(self._inscaler)]) 
        outarray.append(['Index','Name','Value','', 'Index','Name','Value','','Output length:',len(self ._outscaler)]) 
        start_row = len(outarray) 
        for i in range(max(len(self._inscaler),len( self._outscaler))): 
            row = [] 
            if i < len(self._inscaler):       # beb eneti skalazók 
                row.append(i)                 # ind ex 
                row.append(self._in_desc[i])  # nam e 
                row.append(self._inscaler[i]) # sca le_val 
            else: 
                row.append('') 
                row.append('') 
                row.append('') 
            if i < len(self._outscaler):       # be beneti skalazók 
                row.append('') 
                row.append(i)                  # in dex 
                row.append(self._out_desc[i])  # na me 
                row.append(self._outscaler[i]) # sc ale_val 
            outarray.append(row) 
        outarray.append(['End of SCALE values']) 
        handler = DT_csv_handler.DT_light_csv_handl er(csvfile) 
        handler.array2csv(outarray) 
 
    def csv_load(self,csvfile): 
        handler = DT_csv_handler.DT_light_csv_handl er(csvfile, equal_length_rows = False) 
        suc, inarray = handler.csv2array() 
        if suc: 
            LearningRate = inarray[0][1] 
            LayersCount  = inarray[1][1] 
            NeuronCount=[] 
            for i in range(LayersCount): 
                NeuronCount.append(inarray[2][1+i])  
            BiasType = inarray[3][1] 
            MyNet=NeuralNetwork(LayersCount,NeuronC ount,LearningRate,BiasType) 
            x=1 
            y=5 
            for Reteg in MyNet.Layers: 
                Reteg.NeuronCount =  inarray[2][x] 
                x += 1 
                for sejt in Reteg.Neurons: 
                    sejt.RetegSzam = inarray[y][0] 
                    sejt.SorSzam   = inarray[y][1] 
                    sejt.bias      = inarray[y][2] 
                    y += 1 
                    for ag in sejt.Dendritek: 
                        ag.Weight = inarray[y][3] 
                        y += 1 
            self.NN = MyNet 
            # NN betoltve 
            inlen = self.NN.LayersDict.get(0) 
            outlen = self.NN.LayersDict.get(self.NN .LayersCount-1) 
            y += 2 # fejlecek atlepese /input / out put -ot tartalmazo soron áll. 
            scinlen  = inarray[y][9] 
            y += 1 
            scoutlen = inarray[y][9] 
            y += 1 
            if inlen != scinlen: # hiba bemeneti ho sszok nem egyeznek 
                print "NN input length =", inlen, " scaler input length =", scinlen 
                xlFile.show() 
                xlFile.close() 
                raise "Non consistent length of NN input and input scaler lists." 
            if outlen != scoutlen: # hiba bemeneti hosszok nem egyeznek 
                print "NN output length =", outlen,  "scaler output length =", scoutlen 
                xlFile.show() 
                xlFile.close() 
                raise "Non consistent length of NN output and output scaler lists." 
            self._in_desc = [] 
            self._inscaler = [] 
            for i in range(scinlen): 
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                self._in_desc.append(inarray[y+i][1 ]) 
                self._inscaler.append(inarray[y+i][ 2]) 
            self._out_desc = [] 
            self._outscaler = [] 
            for i in range(scoutlen): 
                self._out_desc.append(inarray[y+i][ 5]) 
                self._outscaler.append(inarray[y+i] [6]) 
        else: 
            raise "CSVFILE ERROR! Mmaybe wrong path  was given." 
 
                 
        return suc 
 
    def save(self,xlsfile): 
        # NN 
        self.NN.parameter_to_file_2(xlsfile)         # "NN_parameters" táblát létrehozza 
        xlFile = excel_handler.UseExcel(xlsfile) 
        xlFile.hide() 
        # gyakorlati export 
        try: 
            xlFile.addnewworksheetafter("NN_paramet ers", "SCALE-TABLE") # ha már létezett ilyen névvel    
        except: 
            pass 
        xlFile.setcell(sheet="SCALE-TABLE", value=" INPUT"    \          
,fontName="Arial",cellAddress=(1,2),fontColor=1,fon tStyle=("Bold",)    , fontSize=10) 
        xlFile.setcell(sheet="SCALE-TABLE", value=" Index"    \          
,fontName="Arial",cellAddress=(2,1),fontColor=1,fon tStyle=("Bold",)    , fontSize=10) 
        xlFile.setcell(sheet="SCALE-TABLE", value=" Name"     \          
,fontName="Arial",cellAddress=(2,2),fontColor=1,fon tStyle=("Bold",)    , fontSize=10) 
        xlFile.setcell(sheet="SCALE-TABLE", value=" Value"    \          
,fontName="Arial",cellAddress=(2,3),fontColor=1,fon tStyle=("Bold",)    , fontSize=10) 
        xlFile.setcell(sheet="SCALE-TABLE", value=" OUTPUT"   \          
,fontName="Arial",cellAddress=(1,6),fontColor=1,fon tStyle=("Bold",)    , fontSize=10) 
        xlFile.setcell(sheet="SCALE-TABLE", value=" Index"    \          
,fontName="Arial",cellAddress=(2,5),fontColor=1,fon tStyle=("Bold",)    , fontSize=10) 
        xlFile.setcell(sheet="SCALE-TABLE", value=" Name"     \          
,fontName="Arial",cellAddress=(2,6),fontColor=1,fon tStyle=("Bold",)    , fontSize=10) 
        xlFile.setcell(sheet="SCALE-TABLE", value=" Value"    \          
,fontName="Arial",cellAddress=(2,7),fontColor=1,fon tStyle=("Bold",)    , fontSize=10) 
        xlFile.setcell(sheet="SCALE-TABLE", value=" Input length"   \    
,fontName="Arial",cellAddress=(1,9),fontColor=1,fon tStyle=("Bold",)    , fontSize=10) 
        xlFile.setcell(sheet="SCALE-TABLE", value=" Output length"  \    
,fontName="Arial",cellAddress=(2,9),fontColor=1,fon tStyle=("Bold",)    , fontSize=10) 
        xlFile.setcell(sheet="SCALE-TABLE", value=l en(self._inscaler) \  
,fontName="Arial",cellAddress=(1,10),fontColor=1,fo ntStyle=("Regular",), fontSize=10) 
        xlFile.setcell(sheet="SCALE-TABLE", \ 
value=len(self._outscaler),fontName="Arial",cellAdd ress=(2,10),fontColor=1,fontStyle=("Regular",), fon tSize=10) 
        index = 0 
        for name,scale_val in zip(self._in_desc, se lf._inscaler): 
            xlFile.setcell(sheet="SCALE-TABLE", val ue=index     ,fontName="Arial",cellAddress=(index +  3, \ 
1),fontColor=1,fontStyle=("Regular",), fontSize=10)  
            xlFile.setcell(sheet="SCALE-TABLE", val ue=name      ,fontName="Arial",cellAddress=(index +  3, \ 
2),fontColor=1,fontStyle=("Regular",), fontSize=10)  
            xlFile.setcell(sheet="SCALE-TABLE", val ue=scale_val ,fontName="Arial",cellAddress=(index +  3, \ 
3),fontColor=1,fontStyle=("Regular",), fontSize=10)  
            index += 1 
        index = 0 
        for name,scale_val in zip(self._out_desc, s elf._outscaler): 
            #print index,name,scale_val 
            xlFile.setcell(sheet="SCALE-TABLE", val ue=index     ,fontName="Arial",cellAddress=(index +  3, \ 
5),fontColor=1,fontStyle=("Regular",), fontSize=10)  
            xlFile.setcell(sheet="SCALE-TABLE", val ue=name      ,fontName="Arial",cellAddress=(index +  3, \ 
6),fontColor=1,fontStyle=("Regular",), fontSize=10)  
            xlFile.setcell(sheet="SCALE-TABLE", val ue=scale_val ,fontName="Arial",cellAddress=(index +  3, \ 
7),fontColor=1,fontStyle=("Regular",), fontSize=10)  
            index += 1                  
        #xlFile.setactivesheet("NN_parameters") 
        xlFile.save() 
        xlFile.show() 
        xlFile.close() 
 
    def print_scales(self): 
        print "input:" 
        index = 0 
        for name,scale_val in zip(self._in_desc, se lf._inscaler): 
            print index,"-",name,"-",scale_val 
            index += 1 
        print "output:" 
        index = 0 
        for name,scale_val in zip(self._out_desc, s elf._outscaler): 
            print index,"-",name,"-",scale_val 
            index += 1 
         
    def load(self,xlsfile): 
        # NN 
        #self.NN.parameter_load(xlsfile) 
        #inlen = self.NN.LayersDict.get(0) 
        #outlen = self.NN.LayersDict.get(self.NN.La yersCount-1) 
        # 
        xlFile = excel_handler.UseExcel(xlsfile) 
        xlFile.hide() 
        # 
        LearningRate = xlFile.getcell(cellAddress=( 1,2),sheet="NN_parameters") 
        LayersCount = int(xlFile.getcell(cellAddres s=(2,2),sheet="NN_parameters")) 
        BiasType = xlFile.getcell(cellAddress=(4,2) ,sheet="NN_parameters") 
        NeuronCount = [] 
        for i in range(LayersCount): 
            NeuronCount.append(int(xlFile.getcell(c ellAddress=(3,2+i),sheet="NN_parameters"))) 
        MyNet = NeuralNetwork(LayersCount,NeuronCou nt,LearningRate,BiasType) 
        x=2 
        y=6 
        for Reteg in MyNet.Layers: 
            Reteg.NeuronCount  = int(xlFile.getcell (cellAddress=(3,x),sheet="NN_parameters")) 
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            x=x+1 
            for sejt in Reteg.Neurons: 
                sejt.RetegSzam = int(xlFile.getcell (cellAddress=(y,1),sheet="NN_parameters")) 
                sejt.SorSzam   = int(xlFile.getcell (cellAddress=(y,2),sheet="NN_parameters")) 
                sejt.bias      = int(xlFile.getcell (cellAddress=(y,3),sheet="NN_parameters")) 
                y=y+1 
                for ag in sejt.Dendritek: 
                    ag.Weight  = int(xlFile.getcell (cellAddress=(y,4),sheet="NN_parameters")) 
                    y=y+1 
        self.NN = MyNet 
        inlen = self.NN.LayersDict.get(0) 
        outlen = self.NN.LayersDict.get(self.NN.Lay ersCount-1) 
        # scales 
        #print xlsfile 
        scinlen =  int(xlFile.getcell(cellAddress=( 1,10),sheet="SCALE-TABLE")) 
        scoutlen = int(xlFile.getcell(cellAddress=( 2,10),sheet="SCALE-TABLE")) 
        # 
        if inlen != scinlen: # hiba bemeneti hosszo k nem egyeznek 
            print "NN input length =", inlen, "scal er input length =", scinlen 
            xlFile.show() 
            xlFile.close() 
            raise "Non consistent length of NN inpu t and input scaler lists." 
        if outlen != scoutlen: # hiba bemeneti hoss zok nem egyeznek 
            print "NN output length =", outlen, "sc aler output length =", scoutlen 
            xlFile.show() 
            xlFile.close() 
            raise "Non consistent length of NN outp ut and output scaler lists." 
        #                             
        self._in_desc = [] 
        self._inscaler = [] 
        for i in range(scinlen): 
            self._in_desc.append(xlFile.getcell(cel lAddress=(i+3,2),sheet="SCALE-TABLE")) 
            self._inscaler.append(xlFile.getcell(ce llAddress=(i+3,3),sheet="SCALE-TABLE")) 
        self._out_desc = [] 
        self._outscaler = [] 
        for i in range(scoutlen): 
            self._out_desc.append(xlFile.getcell(ce llAddress=(i+3,6),sheet="SCALE-TABLE")) 
            self._outscaler.append(xlFile.getcell(c ellAddress=(i+3,7),sheet="SCALE-TABLE")) 
        # 
        xlFile.show() 
        xlFile.close() 
 
################################################### ################################################### #################      
 
def Network_load_form_xls(xlsfile): 
    xlApp = win32com.client.Dispatch("Excel.Applica tion") 
    maxrows, maxcols = 65530, 256 
    xlApp.DisplayAlerts = False 
    xlApp.Visible = False 
    xlApp.Workbooks.Open(xlsfile) 
    xlBook = xlApp.ActiveWorkbook 
    xlSheet = xlBook.ActiveSheet 
    LearningRate=xlSheet.Cells(1,2).Value 
    LayersCount=int(xlSheet.Cells(2,2).Value) 
    NeuronCount=[] 
    for i in range(LayersCount): 
        NeuronCount.append(int(xlSheet.Cells(3,2+i) .Value)) 
    MyNet=NeuralNetwork(LayersCount,NeuronCount,Lea rningRate) 
    x=2 
    y=6 
    for Reteg in MyNet.Layers: 
        Reteg.NeuronCount=int(xlSheet.Cells(3,x)) 
        x=x+1 
        for sejt in Reteg.Neurons: 
            sejt.RetegSzam=int(xlSheet.Cells(y,1).V alue) 
            sejt.SorSzam=int(xlSheet.Cells(y,2).Val ue) 
            sejt.bias=xlSheet.Cells(y,3).Value 
            y=y+1 
            for ag in sejt.Dendritek: 
                ag.Weight=xlSheet.Cells(y,4).Value 
                y=y+1 
    xlBook.Close() 
    xlApp.Visible = True 
    xlApp.Quit() 
    return MyNet  

1. Forráskód – DTNN_bipol_load_5.py 
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10.3. Neurális hálózat betanítását végz ő program  
# -*- coding: cp1250 -*- 

# last modified: 2010.03.27. 07:30 by DT 

 

# built-in modulok 

import random 

import math 

 

# saját illetve b ővített modulok. 

import excel_handler 

import DTNN_bipol_load_5 

 

# inicializalo adatok 

data_excel_file = r"e:\PHD\tanitas\benttanitas\akti v\Long_TEST_ARCHIV.XLS"      # bemen ő adatok fájlja 

data_sheet      = "DATA"                                                        # bemen ő adatok munkalapja 

scale_sheet     = "SCALE"                                                       # skálázó adatok munka lapja 

header_range    = (1,1,1,38)                                                    # bemen ő adatok fejléce 

data_range      = (2,1,17545,38)                                                # Bemen ő adatok 

scale_range     = (2,1,2,38)                                                    # skálázó adatok 

NN_save_file    = r"e:\PHD\tanitas\benttanitas\akti v\vizsg\20100404-0800-home_probalkozas_teszt.xls"  \ 

# NN-t ment ő fájl neve 

felosztas_file  = r"e:\PHD\tanitas\benttanitas\akti v\vizsg\20100404-0800-home_learn_teszt.txt" \ 

# Tanitó/ellen őrz ő halmazokat leíró fájl 

test_log_file   = r"e:\PHD\tanitas\benttanitas\akti v\vizsg\20100404-0800-home_learn_log_teszt.csv"                 \ 

# tanulás logfájlja 

tanito_file     = r"e:\PHD\tanitas\benttanitas\akti v\vizsg\20100404-0800-home_tolto_fv.py"                         \ 

# tanito file logfájlja 

SC_csvfile      = r"e:\PHD\tanitas\benttanitas\akti v\vizsg\20100404-0800-home_probalkozas_teszt.csv"               \ 

# NN-t ment ő fájl neve 

 

max_learn_iter  = 2000             # Maximális tanu lási szám 

NN_LAYERS_LIST  = [29,84,14]       # NN topológia 

LEARN_RATE      = 0.00114          # tanulási ráta 

ELTOLAS         = 24               # mennyivel kora bbról becsül 

BIZT_MENT_FREQ  = 50               # biztonsági men tés gyakorisága (ciklusonkban) 

BIAS_TIPUS      = 'UNIFORM'        # biasok tipusa ZERO -> 0, GAUSS -> gauss(0,0.33), UNIFORM -> [-1,1 ) 

 

# adatok betöltése 

 

xlFile = excel_handler.UseExcel(data_excel_file)          # fájl megnyitása 

xlFile.hide()                                             # háttérben 

header = xlFile.getrange(header_range,  data_sheet)        # fejlecek beolvasasa      -> header 

data   = xlFile.getrange(data_range  ,  data_sheet)        # adatok beolvasasa        -> data 

scale  = xlFile.getrange(scale_range , scale_sheet)        # skálázó tömb beolvasasa  -> scale 

xlFile.close()                                            # fájl bezárása 

 

# tanito es ellenorz ő adatok generálása 

data_length = len(data)    # összes rekord száma 

data_in           = []     # bemen ő vektorokat tartalmazó lista 

data_out          = []     # elvárt eredményvektoro kat tartalmazó lista 

input_name_list   = []     # bemen ő vektor elemeinek nevei - debug és kés őbbi azonosíthatóság 

output_name_list  = []     # elvárt vektor elemeine k nevei - debug és kés őbbi azonosíthatóság 

input_scale_vect  = []     # bemen ő adatokat skálázó vektor 

output_scale_vect = []     # bemen ő adatokat skálázó vektor 

 

import tolto_fv           # az adatok betolteset sz olgalo fuggveny. listak eloallitasa 

error, data_in, data_out, input_scale_vect,input_na me_list,output_scale_vect,output_name_list = 

tolto_fv.data_generator(data,ELTOLAS,header,scale, mode = 'TEACH') 

jo = 0 

rossz = 0 

osszes = 0 

for elem in error: 

    if elem: 

        rossz += 1 

    else: 

        jo += 1 
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    osszes += 1.0  

print "Jó: %5.2f, Rossz: %5.2f".decode('cp1250') %( jo/osszes*100.0,rossz/osszes*100.0) 

f = open("tolto_fv.py",'rt') 

g = open(tanito_file,'wt') 

s = f.readlines() 

for line in s: 

    g.write(line) 

f.close() 

g.close() 

 

# tanitó és ellen őrz ő rekordok kiválasztása és lementése 

learn = []      # tanitó / ellen őrz ő adatot azonosító lista 

 

for i in range(data_length/24):   # naponként megeg yez ő legyen 

    rnd=random.random()           # véletlen 

    if (rnd<0.333):               # 1/3 részben ell enőrz ő 

        for j in range(24):       # egész napra 

            learn.append(0)       # ellenorzo adat kódja 0. 

    else:                         # 2/3 részben tan ító adat 

        for j in range(24):       # egész napra 

            learn.append(1)       # tanito adat kód ja 1. 

 

for i in range(ELTOLAS):          # ELTOLAS kiütése  a lista elejér ől és végér ől. (Hibás 0-s adatok vannak benne) 

    learn[i]=2                    # lista eleje   

    learn[data_length-1-i]=2      # lista vége sem tanító sem ellen őrz ő kódja 2. 

 

f = open(felosztas_file,"wt")     # menti a fájlba 

for i in range(data_length):      # az egész listát  

    f.write(str(learn[i])+"\n")   # soronként 1 ért ékkel 

f.close()                         # lezárja a fájlt  

 

g = open(test_log_file,"wt")      # logfile megnyit ása 

out_str = "Cycle;avgSQRSUM"       # Fejléc: ciklus és hibanégyzet 

for head in output_name_list:     # kimeneti valtoz ok nevezéke 

    out_str += ";"+str(head)      # unicode miatt a  head 

g.write(out_str+";\n")            # logfile fejlécé nek kiírás fájlba 

g.close()                         # logfile bezárás a 

 

# Neurális hálózat inicializálása     

NN = DTNN_bipol_load_5.NeuralNetwork(len(NN_LAYERS_ LIST),NN_LAYERS_LIST,LEARN_RATE,BIAS_TIPUS) # NN lé trehozása 

SC = DTNN_bipol_load_5.ScaleReadyNetwork(NN,input_s cale_vect,output_scale_vect)        # Skálázást is tartalmazó objektum 

SC.set_desc(input_name_list,output_name_list)                                                  # oszlo pneveket is rögzíti 

#SC.save(NN_save_file) 

SC.csv_save(SC_csvfile) 

print "Inicializálás vége.".decode('cp1250') 

 

 

# hibaszámítást segít ő függvények 

def calculate_scaled_err(l1,l2,scaler): 

    sum_err   = 0                                 #  hibanegyzet 

    hiba_item = []                                #  egyes elemek hibanegyzetei 

    for real, out, scalval  in zip(l1,l2,scaler): 

        h = (real-out)**2                         #  egy elem hibanégyzete 

        sum_err += h                              #  hibanégyzetek összegzése 

        hiba_item.append(h*scalval*scalval)       #  hibák tárolása 

    return sum_err, hiba_item                     #  hibanégyzet, elemek skálázott hibája 

 

def calculate_err(l1,l2):                # gyors hi baszámítás 

    sum_err = 0                          # hibanégy zet 

    for a,b in zip(l1,l2):               # összetar tozó értékek kapott és elvárt 

        sum_err += (a-b)**2              # akuumlál ás 

    return sum_err                       # hibanégy zetek összege 

 

def add_vector(a,b):            # vektorösszeadás 

    c = [] 

    for x,y in zip(a,b): 

        c.append(x+y) 

    return c 
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# els ő ellen őrzés: 

sqerrsum       = 0              # hibanégyzetek öss zege 

check_data_num = 0              # ellen őrz ő vektorok száma - dokumentációhoz 

 

for learn_val, input_vect, demand_vect in zip(learn , data_in, data_out):    # végigfut az adatokon (ta nuló, bemenet, elvárt) 

    if learn_val == 0:          # ha ellen őrz ő 

        NN.InPut = input_vect   # bemenet értékadás a 

        NN.Run()                # hálózat számol 

        check_data_num +=1      # elen őrz ő vektorok számának növelése 

        err = calculate_err(NN.OutPut,demand_vect)                          # egy vektor hibaszámítása  

        sqerrsum += err         # hibanégyzet akuum lálása 

         

print "Ciklus:".decode('cp1250'),0,"Átlagos normált  hibanégyzet:".decode('cp1250'),sqerrsum/check_data _num  

# üzenet a kezd ő hibáról 

print "ellen őrz ő rekordok száma:".decode('cp1250'),check_data_num #  üzenet az ellen őrz ők számáról 

 

 

# Tanítás 

prev_sqerrsum = sqerrsum + 10000            # segéd változó a tultanítás elkerüléséhez els ő növelve hogy ne áljon le 

current_cikl  = 0                           # ciklu sszám nyilvántartó 

while prev_sqerrsum > sqerrsum and max_learn_iter >  current_cikl: # ha javult és nem értük el a maximá lis iterációszámot 

    current_cikl += 1                       # ciklu sszám növelése 

    prev_sqerrsum = sqerrsum                # el őző hiba -> új bázishiba 

     

    for learn_val, input_vect, demand_vect in zip(l earn, data_in, data_out):   

    # végigfut az adatokon tanítási céllal (tanuló,  bemenet, elvárt) 

        if learn_val == 1:                  # ha ta nító 

            NN.InPut = input_vect           # bemen et értékadása 

            NN.Demanded = demand_vect       # az el várt kimeneti vektor 

            NN.Run()                        # hálóz at számol 

            NN.BackPropagation()            # a tén yleges tanulás 

             

    sqerrsum = 0                            # aktuá lis hibanégyzet összeg nullázása 

    error_vect = []                         # hibav ektor inicializálása 

    for j in range(len(output_scale_vect)): # a kim eneti hibavektor  

        error_vect.append(0)                # nullá zása 

    for learn_val, input_vect, demand_vect in zip(l earn, data_in, data_out):    

        # végigfut az adatokon ellen őrzési céllal (tanuló, bemenet, elvárt) 

        if learn_val == 0:                  # ha el len őrz ő 

            NN.InPut = input_vect           # bemen et értékadása 

            NN.Run()                        # hálóz at számol 

            err , err_vect = calculate_scaled_err(N N.OutPut, demand_vect, output_scale_vect) # hibajel lemz ők számítása 

            sqerrsum += err                 # hiban égyzet akuumlálása 

            error_vect = add_vector(error_vect,err_ vect)                       # egyes elemek hibaössz egzése 

 

    print "Ciklus:".decode('cp1250'),current_cikl," Normált hibanegyzetösszeg:".decode('cp1250'),sqerrs um,     

    # üzenet az aktuális hibáról       | a kett ő 

    print "DeltaHiba:".decode('cp1250'), prev_sqerr sum-sqerrsum # és az aktuális hibaváltozásról   | e gysorban 

    if prev_sqerrsum > sqerrsum:                      # ha jobb mint az el őző 

        SC.update_network(NN)                         # biztonsági mentés SC-n belül kell megoldani a deepcopyt. 

    if current_cikl%BIZT_MENT_FREQ == 0: SC.csv_sav e(SC_csvfile) #SC.save(NN_save_file)  # Biztonsági mentés készítése 

     

    g=open(test_log_file,"at")                                                 # logfile megnyitása 

    out_str=str(current_cikl)+";"+str(sqerrsum/chec k_data_num)                 # ciklus és átlagos hib anégyzet 

    for error, scaleval in zip(error_vect,output_sc ale_vect):                  # vegigmegy a vektor el emein 

        out_str +=";"+str(math.sqrt(error/check_dat a_num))                     # átlagos kimeneti hiba  a kimeneti vektor 

elemeire 

    out_str = out_str.replace(".",",")                                         # magyarosítás -> tized esvessz ő 

    g.write(out_str+";\n")                                                     # kiírás fájlba 

    g.close()                                                                  # logfile bezárása 

 

# végs ő összesítés 

print "Átlagos hibanégyzet".decode('cp1250'),sqerrs um,                             # átlagos hibanégyz et és hiba   | a kett ő 

print "átlagos hiba:".decode('cp1250'), math.sqrt(s qerrsum)                        # az utolsó futtatt ás után      | 

egysorban 

for error,name,scaleval in zip(error_vect,output_na me_list,output_scale_vect):     # végigiterál a hib ákon 

    print name," átlagos hibája:".decode('cp1250'), math.sqrt(error/check_data_num) # soronként kiírva azt 



– 108 / 110 – 

 

try:                                                  # megpróbálja 

    #SC.save(NN_save_file)                             # elmenteni az egészet 

    SC.csv_save(SC_csvfile) 

except:                                               # ha sikertelen 

    SC.NN.parameter_to_file_2(NN_save_file+"_backup ") # csak a legszükségesebbeket 

 

try: 

    import win32api 

    for i in range(1000,2000): 

        win32api.Beep(i, 1) 

except: 

    pass 

 

raw_input("end")  
2. Forráskód – betanito_2.py 

 



– 109 / 110 – 

10.4. Adatok el őfeldolgozását megkönnyít ő függvény  

 
# -*- coding: cp1250 -*- 
# last modified: 2010.03.21. 11:42 by DT 
def data_generator(data,ELTOLAS,header = None,scale  = None, mode = 'TEACH'):# mode: 'TEACH'=>tanító ad atok,  mode: 'CHECK' 
    data_in           = []     # bemen ő vektorokat tartalmazó lista 
    data_out          = []     # elvárt eredményvek torokat tartalmazó lista 
    error             = []     # Hibás sorokat megj elöl ő lista 
    input_name_list   = []     # bemen ő vektor elemeinek nevei - debug és kés őbbi azonosíthatóság 
    output_name_list  = []     # elvárt vektor elem einek nevei - debug és kés őbbi azonosíthatóság 
    input_scale_vect  = []     # bemen ő adatokat skálázó vektor 
    output_scale_vect = []     # bemen ő adatokat skálázó vektor 
    if mode == 'CHECK':            # A kiértékelésh ez 
        flow_base_in      = []     # difi ellon őrzéshez konkrét adatok 
        flow_base_out     = []     # difi ellon őrzéshez konkrét adatok 
    for i in range(len(data)): 
        d_i = []                         # 1 bemene ti vektor 
        d_o = []                         # 1 kimene ti vektor 
        if mode == 'CHECK':        # A kiértékelésh ez 
            f_i = []               # bemeneti vekto r az ellon őrzéshez 
            f_o = []               # kimeneti vekto r az ellen őrzéshez 
        error.append(False)              # hibas ad at kiszurese 
        for j in range(len(data[i])):    # 1 adatve ktor 
            if j>1 and j<17:             # menetren dek oszlopai ###################################### ################### 
                try:                     # a túl ko rai adatok kezelésére és hibás adat érzékelése 
                    if scale != None:                                           # ha kell skalazni 
                        d_i.append((data[i][j]-data [i-ELTOLAS][j])/scale[0][j]) # J. oszlop menetrendj ének difije skálázva 
                    else:                                                       # ha nem kell skalazni  
                        d_i.append((data[i][j]-data [i-ELTOLAS][j])/1.0)    # J. oszlop menetrendjének difije skálázás nélkül 
                except:                  # ha hibás  adat jött illetve túl korai 
                        d_i.append(0)                                           # ha hibás az adat 0 - nak tekintjük. 
                        error[i] = True  # ha hibas  volt az adat 
                finally:         
                    if i == 0:           # segítség  a dokumentációhoz és a bemen ő skálázó vektor el őállítása 
                        if scale != None:    # ha k ell skalazni 
                            input_scale_vect.append (scale[0][j])                # bemen ő skálázó vektor 
                        else: 
                            input_scale_vect.append (1)                          # bemen ő skálázó vektor 
                        if header != None:   # ha v an megadott fejlec 
                            input_name_list.append( header[0][j])                # bemen ő adatok oszlopának a neve 
                        else: 
                            input_name_list.append( None)                        # bemen ő adatok oszlopának a neve 
            if j>16 and j<31:   #31-38     # határá ramások ########################################### ##################### 
                try:                     # a túl ko rai adatok kezelésére és hibás adat érzékelése 
                    if scale != None:                                           # ha kell skalazni 
                        d_i.append((data[i-ELTOLAS] [j])/scale[0][j])            # J. oszlop menetrendj ének difije skálázva 
                    else:                                                       # ha nem kell skalazni  
                        d_i.append(data[i-ELTOLAS][ j]/1)                   # J. oszlop menetrendjének difije skálázás nélkül 
                except:                  # ha hibás  adat jött illetve túl korai 
                        d_i.append(0)                                           # ha hibás az adat 0 - nak tekintjük. 
                        error[i] = True  # ha hibas  volt az adat 
                finally:         
                    if i == 0:           # segítség  a dokumentációhoz és a bemen ő skálázó vektor el őállítása 
                        if scale != None:    # ha k ell skalazni 
                            input_scale_vect.append (scale[0][j])                # bemen ő skálázó vektor 
                        else: 
                            input_scale_vect.append (1)                          # bemen ő skálázó vektor 
                        if header != None:   # ha v an megadott fejlec 
                            input_name_list.append( header[0][j])                # bemen ő adatok oszlopának a neve 
                        else: 
                            input_name_list.append( None)                        # bemen ő adatok oszlopának a neve   
        for j in range(len(data[i])): 
            if j>16 and j<31:   #31-38     # határá ramások ########################################### ##################### 
                try:                       # a túl korai adatok kezelésére és hibás adat érzékelése 
                    if scale != None:      # ha kel l skalazni 
                        d_o.append(data[i][j]/scale [0][j])   # kimeneti (elvárt) áramlásérték - most d iferencia skálázva 
                    else: 
                        d_o.append(data[i][j]/1)          # kimeneti (elvárt) áramlásérték - most dife rencia skálázás nélkül 
                except:                    # ha hib ás adat jött illetve túl korai 
                    d_o.append(0)                                               # ha hibás az adat 0 - nak tekintjük. 
                    error[i] = True        # ha hib as volt az adat 
                finally: 
                    if i==0: 
                        if scale != None:  # ha kel l skalazni 
                            output_scale_vect.appen d(scale[0][j])               # kimen ő skálázó vektor 
                        else: 
                            output_scale_vect.appen d(1)                         # kimen ő skálázó vektor 
                        if header != None: # ha van  megadott fejlec    
                            output_name_list.append (header[0][j])               # kimeneti oszlop neve  
                        else: 
                            output_name_list.append (None)               # kimeneti oszlop neve 
                if mode == 'CHECK':        # A kiér tékeléshez 
                    try: 
                        f_i.append(None) 
                    except: 
                        f_i.append(0) 
                    try: 
                        f_o.append(data[i][j]) 
                    except: 
                        f_o.append(0)                 
        data_in.append(d_i)              # bemeneti  vektor hozzáadása a bemeneti vektorokat tartalmazó  listához 
        data_out.append(d_o)             # kimeneti  vektor hozzáadása a kimeneti (elvárt) vektorokat t artalmazó listához 
        if mode == 'CHECK':        # A kiértékelésh ez 
            flow_base_in.append(f_i) 
            flow_base_out.append(f_o) 
    if mode == 'CHECK':        # A kiértékeléshez 
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        return error, data_in, data_out, flow_base_ in, flow_base_out 
    else: 
        return error, data_in, data_out, input_scal e_vect,input_name_list,output_scale_vect,output_nam e_list  

3. Forráskód – tolto_fv.py 
 


