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1. Bevezetés, célok 

Az európai villamosenergia-rendszerek együttműködése hosszú időre 

nyúlik vissza. Az elszigetelten üzemelő erőművek - fogyasztói csoportok - 

összekapcsolása kezdetben a tartalékolási igények csökkentését szolgálta. 

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 un. 

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. Például a néhány éve még 

jellemző 1000 – 1500 MW-os észak – déli irányú magyarországi tranzit, mellyel 

szemben a 2010 karácsonyát megelőző időszakban a megfigyelt tranzit 

mértéke mintegy 200 MW-os volt dél-északi irányultság mellett. 

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, mint például a németországi kötelező szélenergia 

átvétel, 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 próbáltam segíteni úgy, 

hogy az átviteli kapacitások kihasználhatóak lehessenek. A feladatok közül 

elsőként az előrejelzések pontosítását, megbízhatóságának növelését tűztem 

ki célul. 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 tématerület újszerűsége miatt célszerűnek 

tartottam a használatos rövidítések kifejtését, amit a tézisfüzet Függelékében 

ismertetek. 

                                                 
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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2. Egy napra történő teljesítményáramlás előrejelzés 

A szakirodalomban fellelhető nem hálózatmodellen alapuló áramlás 

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 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. 

1. Tézis 

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 



 

– 5/18 – 

nemzetközi határkeresztező távvezetékek áramlásainak kielégítő pontosságú 

előrejelzését is. 

A tézis bizonyítását az alábbi táblázatok támasztják alá, melyekben a 

Day Ahead Congestion Forecast együttműködés keretében rendelkezésre 

álló hálózatmodelleken alapuló – DACF és PTDF – előrejelzések, a Proventus 

Kft. lineáris regressziót alkalmazó, mért tényadatokon alapuló előrejelzése, és 

az általam megvalósított neurális hálózatot alkalmazó előrejelzés főbb 

minőségi jellemzői figyelhetők meg. 
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Szlovák 118,59 105,57 115,23 70,01 76,05 62,49 75,76 88,98 
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 
1. 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 
2. 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 
3. Táblázat – Előrejelzések korrelációja a tényáramlásokkal 

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 
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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 ismertetett eredmények 

bizonyítják első tézisem állításának helyességét. Az 1. tézis eredményeit 

ismertető cikkeim a tézisfüzet irodalomjegyzékében felsoroltak közül [S4]. [S5]. 

 

3. Napon belüli kapacitás előrejelzés 

A kapacitásszámítás elvégzéséhez erre alkalmas hálózatmodellre van 

szükség. A hálózatmodell előállítása többféle módon is történhet. 

A jelenleg alkalmazott gyakorlat szerint a TSO2-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 

az 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. 

                                                 
2 Transmission System Operator – Átviteli hálózati rendszerirányító 
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Az általam kidolgozott 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 kiesést veszem 

figyelembe, mert minden TSO a saját hálózatért felelős, így a rajtuk fellépő 

határértéksértések számításaimat nem befolyásolják.  

Az eljárás kidolgozásával bizonyítottam 2. tézisemet, melyet a 

következőképpen fogalmaztam meg.  

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. 

A kijelentés első fele, miszerint a modell előállítható az értekezésemben 

bemutatott teszteredmények alapján, bizonyítottnak tekinthető. A 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 TSO által számolt 

átviteli kapacitásokat, amennyiben annak topológiája, azaz kapcsolási 

állapota megfelelő. Mindezt a valósidejű külföldi, más TSO-ból érkező 

adatszolgáltatások – állásjelzések és mérések – biztosítják. 

Az így előállított hálózatmodell nagy előnye, hogy AC 

hálózatszámításhoz is megfelel, így lehetőség van a jellemzően üzemzavari 

körülmények során fellépő feszültség összeomlások figyelembevételére is. 
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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. Kutatásom során kidolgoztam egy eljárást, mely megfelel ezen 

elvárásnak. A 2. tézis eredményeit ismertető cikkem a tézisfüzet 

irodalomjegyzékében felsoroltak közül [S6]. 

3. Tézis 

A második tézisem eredményére épülő eljárás megvalósítása képezi 

harmadik tézisem alapját 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. 

Az alábbi táblázat tartalmazza az általam megvalósított eljárás futási 

időit. 

  
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 

4. Táblázat – AC kapacitásszámítás futásidő jellemzői 

A SPECTRUM modell gyorsaságát kihasználva a rendszerirányító 

diszpécserek számára lehetőség adódik az üzemzavari kisegítés 

üzembiztonságot és aktuális rendszerállapotot figyelembe vevő 

megállapítására, illetve a határon keresztül igénybe vehető tercier – 15 

perces - szabályozási tartalékok ki/beszállíthatóságának ellenőrzésére. A 

fentiek alapján kijelenthető, hogy az átviteli kapacitások előrejelzése, 



 

– 10/18 – 

számítása, így a napon belüli nemzetközi villamosenergia-kereskedés 

igényeinek kiszolgálása megoldhatóvá válik a napon belüli határkeresztező 

áramlások pontosabb értékű előrejelzésével. A 3. tézisemet alátámasztó 

cikkeim a tézisfüzet irodalomjegyzékében felsoroltak közül [S2], [S3], [S6] és 

[S8]. 

 

4. Összefoglalás és a tézisek alkalmazási lehetősége a 
gyakorlatban 

PhD tématerületemen végzett kutatásom eredményeképpen 

bizonyítottam, hogy a neurális hálózatok alkalmazhatóak a nemzetközi 

teljesítményáramlások előrejelzésére, melyek segítségével az eddigi 

módszerek által alkalmazott linearizált megközelítéseknél pontosabb 

előrejelzések készíthetők. 

Az áramlások előrejelzése 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 légáramlatokra alapuló – szélparkok dinamikusan növekvő száma és 

beépített teljesítménye. Ezen energiaforrások meglehetősen hektikusan 
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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 

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. 

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 

A téziseim segítségével belátható, hogy lehetséges egy olyan integrált 

áramláselőrejelzés és kapacitásszámítás megvalósítása, mely emberi 

beavatkozás nélkül is képes kvázi-valósidejű 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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7. Függelék 

7.1. 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].3  

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] 

                                                 
3
A BCE és az AAC egymás szinonimái, az előbbi mérnöki, az utóbbi pedig kereskedői megközelítésből jelöli ugyanazt a fogalmat. 
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1. ábra – Átviteli kapacitást jellemző mennyiségek összefüggései4 

7.2. 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. 

ATF: (Available Transfer Flow) a metszéken megengedhető további fizikai 

teljesítményáramlás nagysága, a bizonytalanságok figyelembevételével. 

[MW] 

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

viszonyszám, mely megadja, hogy egységnyi csereteljesítmény-

                                                 
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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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.   

 
2. ábra – Metszékáramlás jellemzők közötti összefüggések5 

  

                                                 
5 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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3. ábra – Átviteli és metszék áramlások kapcsolata6 

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 

aukcióban nem résztvevő országok kereskedéseiből fakadó bizonytalanságot 

fedi le. [MW] 

                                                 
6 Forrrás: Sulyok Zoltán: A villamosenergia határkeresztező forgalma, hozzáférés a határkeresztező 
kapacitásokhoz című előadásának anyaga, 2002.10.2 [5] 


