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Kivonat 

A megújuló forrásokon alapuló termelés évről-évre növekszik a villamosenergia-rendszerben. A technológiai 

sajátosságok és gazdasági okok miatt kisfeszültségen is terjednek a napelemes rendszerek. A nagyobb 

feszültségszinteken eddig sem kizárólag fogyasztás fordult elő, azonban a kisfeszültségű hálózatok üzemében 

nem volt jellemző a termelés. Tehát az elosztott termelésnek „köszönhető” hatás ezen a feszültségszinten 

várható a legjelentősebbnek. A megújulók hazánkban különösen a napenergiát hasznosító rendszereket 

jelentenek, ezek erősen időjárás függőek, csak nappal – megfelelő időjárási körülmények között – tudnak 

termelni, valamint a földrajzi közelség miatt lényegében teljes egyidejűséggel rendelkeznek egy-egy áramkör 

esetén. Ugyanakkor ugyanezen a hálózaton a lakossági fogyasztás továbbra is pillanatról-pillanatra erősen 

változó, napközben jellemzően – pont a termelés csúcsánál – kis értékkel. A fogyasztók többségét a 

kisfeszültségen már a lakosság teszi ki, ezért az eddigiektől lényegesen eltérő üzemállapotok alakulhatnak ki. 

Ennek vizsgálata aktuális kutatási téma, jelen doktori értekezés tárgya is. 

A kutatásaim kezdetén az irodalomban még kevéssé voltak fókuszban a kisfeszültségű hálózatok. Ezért 

többek között a hatások, számítási módszerek kipróbálására szolgáló referencia hálózatok tekintetében igen 

nagy a hiány, különösen az európai hálózatok tekintetében. Ezen az első tézis keretében próbálok segíteni 

egy új mintahálózat csomag kidolgozásával. Ennek legtöbb részlépéséhez sem áll rendelkezésre az 

irodalomban egységesen elfogadott, univerzális módszer. Tehát a topológia feldolgozása, jellemzőinek 

kezelése, a fogyasztások, termelések modellezése mind új megközelítéseket kívánt. Ennek eredményeképp 

elkészítettem egy mintahálózat csomagot, mely nem csak topológiát tartalmaz, hanem fogyasztói és termelői 

modelleket is, és lehetővé teszi a hatások statisztikákon keresztüli vizsgálatát is. 

Az elkészült modellcsomag közvetlen felhasználását mutatom be a második tézisben: a befogadható 

napelemes termelés nagysága a mintahálózatok esetében (mely így kiterjeszthető az országos 

befogadhatóságra is). Ennek során megvizsgáltam a kialakuló stacioner feszültségeket, áramokat, 

veszteségeket a napelemes termelés elterjedtségének függvényében különböző topológiák, fogyasztások 

mellett, azok hatását is bemutatva. A kiindulási eseten felül még különböző közvetlen és közvetett 

feszültségszabályozási módszerek hatékonyságát, alkalmazhatóságát is vizsgáltam. Minden vizsgálati 

ponthoz nagyszámú eset kiszámítása alapján adódó eloszlások adták az értékelés alapját. 

Az utolsó nagyobb témakör az értekezésben az aszimmetriát öleli fel a harmadik tézisben. Ennek keretében 

készítettem egy új teljesítményáramlás számítási módszert, mely képes aszimmetrikus terhelések kezelésére, 

a nullavezető és annak földeléseinek modellezésére is. Az eljárás segítségével a nullavezető viselkedését, 

annak földeléstől való függőségét vizsgáltam egy átlagos szabadvezetékes áramkör adottságaival: 

Bemutattam a tipikus nullavezető feszültség profilt és változását ezekre az esetekre. Ezután pedig az 

aszimmetria napelemes termelés befogadhatóságára gyakorolt hatásait elemeztem, mellyel a második tézis 

eredményei terjeszthetők ki aszimmetrikus esetekre is. 

Az értekezés eredményei megállták a helyüket már több ipari projektben is, munkám alapját adták. 
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1 Bevezetés 

A kisfeszültségű hálózatokon az elosztott termelés megjelenése és gyorsan növekvő beépített teljesítménye 

egyre inkább előtérbe helyezi a befogadóképesség, a hálózat viselkedésének vizsgálatát. Hazánkban is 

elindult már a folyamat: terjed a megújuló forrásokon alapuló villamosenergia-termelés (1. Ábra) – melynek 

túlnyomó részét a napelemes rendszerek teszik ki. Ezek közül is az értekezés szempontjából a kisfeszültségre 

csatlakozó, néhány kW, legfeljebb 50 kW névleges teljesítményű egységek az érdekesek (a hazai 

terminológiában háztartási méretű kiserőművek, HMKE).  

 

1. Ábra: Háztartási méretű kiserőművek beépített teljesítőképessége energiaforrások és területi megoszlás szerint (2008-2016) 
[1] 
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Kutatásaim megkezdése óta továbbra is terjednek a napelemes rendszerek, nem csak hazánkban, hanem 

külföldön is. Folyamatosan jelennek meg új cikkek is a témában jelezve annak időszerűségét. Ezekbe (a tézis 

megalapozását követően megjelent) irodalmakba az F1 és F2 mellékletek is bepillantást nyújtanak.  

Az egyes elosztói területek hasonló mértékben részesülnek a HMKE termelésből [1], ezért a hálózatra 

gyakorolt hatásuknál a teljes országot szükséges vizsgálni.  

Több országban már sokkal elterjedtebbek ezek az egységek, például Németország vagy Olaszország 

esetében. Jó áttekintést ad a 2012-es német helyzetről egy IEEE PES cikk [2], többek között ez is indokolta 

kutatásaim elkezdését a témában. A német, olasz és cseh példa jól jelzi milyen váratlanul megnőhet a 

termelés pár év leforgása alatt. Az esetek többségében a felmerülő problémák visszavezethetők előre nem 

várt és nem vizsgált, így nem is szabályozott kérdésekre. A helyzetre adott válaszok hasonlóak a különböző 

országokban, de minden esetben szükséges volt a helyi viszonyok felmérése. A kontroll nélküli terjedés 

hatására egy példa az 50,2 Hz-es probléma: Akkor került csak elő, amikor rendszerszintű zavart okozott, ekkor 

már rengeteg inverter üzemelt a hálózaton. Így utólag kellett kidolgozni a részletesebb, szigorúbb 

követelményeket feléjük. A meglévő inverterek cseréje szükségessé vált.  

 

2. Ábra: Német megújuló források beépített teljesítményének alakulása 2012-ig, összehasonlítva a 2012-es nem megújuló 
beépített teljesítményekkel [2]. 

2014 nyarán jelent meg egy CIGRÉ Technical Brochure[3], mely az elosztó hálózatok elosztott termelés 

befogadóképességével foglalkozik. Ebben a világ több országának elosztótársasági gyakorlatát tekintik át 

nagyvonalakban a szerzők. Üzemeltetésben főleg a nagy- és középfeszültségű hálózati szempontok 

dominálnak. Például az 50,2 Hz probléma elkerülésére a termelő egységek frekvenciafüggésére vonatkozó 

követelmények.  
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Természetesen az elosztott termelés mellett több egyéb tényező is változóban van az elosztóhálózatokon. 

Többek között az e-mobilitás, tárolás, szabályozó eszközök, fogyasztási szokások megváltozása. Viszont a 

napelemes termelés az, amely leginkább problémát okoz már napjainkban is a hálózatokon, ezért került a 

doktori értekezésem középpontjába. 

A napelemes termelés különösen a közép- és kisfeszültségű hálózatot érinti. Ennek egyik legfőbb oka a 

viszonylag nagy fajlagos területigény, így a tipikus egységteljesítmény sokkal kisebb, mint a fosszilis erőművek 

esetén. Azonban a fajlagos költség – különösen az állami és uniós támogatásoknak köszönhetően – viszonylag 

alacsony. Illetve jelenleg is presztízs értéket is jelent egy-egy „zöld” beruházás. Jellemzően az ipari fogyasztás 

középfeszültségre kapcsolódik, kisfeszültségen már túlnyomórészt a lakossági fogyasztás van túlsúlyban.  

Emellett kisebb intézmények, cégek vételeznek még kisfeszültségről, de legtöbbször a jelentősebb 

teljesítményigénnyel bírók már külön áramkörön csatlakoznak, így ezek a fogyasztói típusok inkább csak a 

Közép-/Kisfeszültségű transzformátornál „átlagolódnak”. Tehát a legtöbb nehézség egyelőre kisfeszültségen 

jelentkezhet: Ezen a feszültségszinten régebben egyáltalán nem volt jellemző a termelés, emellé még 

viszonylag kicsi az átviteli kapacitás is. A napelemes rendszerek pedig egy-egy transzformátor körzetben 

egyidejűleg termelnek. Ennek ellenére eddig kevés figyelmet kapott a kisfeszültségű hálózat, különösen 

hazánkban. 

A hazai hálózati engedélyeseknél még 2018 során sem történt meg teljes körűen a paradigmaváltás. A 

beérkező lakossági HMKE igényeket legtöbbször nem is a hálózatos osztály engedélyezi. Hozzájuk már csak 

akkor érkezik megkeresés, amikor kérdéses, vagy problémás egy-egy eset. Ekkor is lényegében csak egy 

nagyon egyszerű számítással becsülték a hatást:  

 egyetlen fogyasztói igény, 

 adott keresztmetszetű egybefüggő egyenes szakaszon 

 szimmetrikus számítással mekkora feszültségváltozást okoz 

Az E.ON-nál 2018 tavaszán készült egy újabb Exceles segédeszköz, mellyel az engedélyezésnél a várható 

hatások pontosabb számításához nyújt segítséget: 

 Ebben már 3 meglévő koncentrált terhelést (termelés, vagy termelés) és az újonnan elbírálandó 

terhelést lehet kezelni.  

 Több szakaszból állhat a vezeték 

 Korlátozottan képes aszimmetrikus számításra 

 Három terhelési (minimum, közepes, maximum) és a terheletlen állapotot lehet vizsgálni  
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Ebből is látszik, hogy kutatásaim megkezdése óta egyre nagyobb az igény a hálózati hatások megértésére, 

azokhoz való alkalmazkodásra. Egy-egy napelemes rendszer telepítési igényének elbírálásakor egyre inkább 

figyelemmel kell lenni a hálózaton már meglévő berendezésekre, valamint a most engedélyezendő rendszer 

jövőbeli hatásaira. Az egyre több paraméterrel rendelkező segédeszközök használata egyre bonyolultabb is 

lesz egyúttal, már a fenti segédszámoló tábla használata is oktatást igényel, távolodik az egyszerű számológép 

helyettesítő elvtől (3. Ábra). 

 

3. Ábra: Az E.ON-nál 2018 tavaszán rendszeresített számoló segédtáblázat. 

Az üzemeltetésben, tervezésben már nem csak a hálózatok hagyományos megerősítésében szükséges 

gondolkodni (vezetékkeresztmetszet növelés, táppont sűrítés). Ez egyrészről rendkívül költséges is lenne, 

másrészről az elosztott termelésnél jelentkező problémák legtöbbször a teljes évnek csak egy kis részében 

jelentkeznek. Ráadásul a napelemes termelés teljes egyidejűséget mutat egy-egy áramkörön a földrajzi 

közelségük miatt. Ezért kiegészítő hálózati eszközök alkalmazása is előnyös lehet. Például a csatlakozó 

inverterek saját szabályozásának felhasználása, fokozatszabályozós Köf/Kif transzformátor, soros feszültség 

szabályozó, szimmetrizátor. Mindezen eszközök sokszor már autonóm, helyi szabályozást is kínálnak a piacon 

elérhető modellekben is. 

A nemzetközi irodalomban ezek hatásainak elemzése aktív kutatási terület, nincs egyelőre még egységes 

konklúzió. Az egyes országok eltérő elosztóhálózati jellegzetességei miatt nem is valószínű egy univerzális 

megoldás létezése, inkább a különböző viszonyokhoz más-más módszer lehet az optimális.  

A kutatási téma frissessége és az országonként eltérő viszonyok indokolják a hatások vizsgálatát a hazai 

hálózati körülmények között is. Ehhez a kisfeszültségű hálózatok modellezése elengedhetetlen, mivel ilyen 
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általános, elfogadott mintahálózat egyáltalán nem létezett a munkám kezdetén (az Európában szokásos 

kisfeszültségű jellemzőkre). 

A téma egyik gyakorlati alkalmazása lehet az elosztó társaságok tervezési, engedélyezési eljárásainak javítása. 

Mivel a jelenlegi tervezési, engedélyezési eljárás nem veszi figyelembe minden tekintetben a megváltozott 

igényeket, szükséges lehet módosítások bevezetése (ennek egyik jele a fentebb is hivatkozott frissített 

számolótábla az E.ON-nál). Azonban a tervezőszoftverekkel továbbra is szimmetrikus számításokat végeznek 

a hálózatos kollégák. Hibabejelentés esetén mindig ugyanazon a néhány lépésen keresztül próbálnak célt 

érni: 

1. üzemviteli beavatkozások kipróbálása 

a. transzformátor megcsapolás állítás,  

b. kötések ellenőrzése,  

c. terhelés egyenletesebb elosztása, ha lehetséges 

d. (fix, passzív feszültség emelő vagy szimmetrizátor) 

2. körzethatárok átrendezése 

3. kis keresztmetszetű szakaszok bővítése 

4. új hálózatrész építése, körzethatár átrendezése 

5. új áramkör építése 

6. táppont sűrítése 

Néhány jellegzetesség még adalék képpen: Jelenleg a HMKE engedélyezése nem tartozik közvetlenül a 

hálózat tervezésével foglalkozó osztályhoz, ők csak meghatározott, illetve problémás esetekben kapnak 

megkeresést. Például 2,5 KVA-es egyfázisú és 15 KVA háromfázisú igény alatt még a számoló segédtáblázatot 

sem kell használni, jóváhagyható az igény. Ezek felett már szükséges a számolótábla használata, de ha 

eszerint nem megengedhető a csatlakozás az adott pillanatban, akkor is ki kell elégíteni az igényt: tájékoztatni 

kell a felhasználót, hogy mennyi idő múlva lesz kész a hálózat a csatlakozásra. Az engedélyezéshez, döntéshez 

kevés műszaki szempont szolgál alapul, a munkám kezdetén még az egyáltalán rendelkezésre álló adatok is 

nagyon szűkösek voltak; ez javuló tendenciát mutat, de még mindig nincs elegendő információ. Hálózat 

tervezésnél csak szimmetrikus modelleket használnak az elosztók, a fogyasztások rögzítettek, nincs időbeli 

lefutás, sem a fogyasztás, annak egyidejűségének hatása figyelembe véve. Legtöbbször csupán az erőmű 

csatlakoztatása miatti feszültségemelkedés mértékét vizsgálják önmagában, szimmetria, vagy a többi, esetleg 

meglévő termelőegység nincs figyelembe véve (többek között ezen hiányosságokra is próbált az E.ON egy 

lépést előre tenni a frissített számolótáblával.).  Ezen felül 2018 szeptemberében a vándorgyűlésen 

mutatkozott be az E.ON egy másik törekvése a helyzet kezelésére. Ennek során már sorozatszámításokat 

végeznek, igaz még szimmetrikus modellek segítségével. Ezután az eredményeket utófeldolgozás 
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segítségével alakítják át sávokká. A módszer egyszerűsített módon kezeli a fogyasztók száma és az 

aszimmetria miatt keletkező bizonytalanságot. Így már nem egyetlen állapotra számolnak, hanem valószínű 

üzemállapotokra.  

Az eddigiek alapján a kutatásom célja tehát a napelemes termelés terjedésének hálózatra gyakorolt 

hatásainak elemzése. Különös tekintettel a kisfeszültségre. Ehhez első lépésként a kisfeszültségű hálózatok 

modellezését végeztem el, mivel eddig nem állt rendelkezésre egy olyan példamodell csomag, mellyel a 

legtöbb hazánkban is előforduló hálózattípus vizsgálható. Ezután a következő cél a befogadható napelemes 

termelés becslése volt. Szimmetrikus esetekre már rendelkezésre állnak szoftverek, azonban a nagyobb fokú 

rugalmasság miatt ezekre is kidolgoztam egy saját keretrendszert, melyet Matlab-ban implementáltam. Ezen 

felül szükséges volt még kidolgoznom aszimmetrikus számítási eljárásokat, tekintetbe véve az aszimmetria 

fontosságát, illetve a kereskedelmi szoftverek alkalmatlanságát a nullavezető és földelések megfelelő 

kezelésére. Végül az általam kidolgozott eljárással bemutatásra kerül néhány olyan jelenség, mely csak az 

aszimmetrikus számítások segítségével látszik. Ezekhez kvázi stacioner viselkedést vettem alapul (feszültség 

és áram effektív érték, veszteség). Ezen felül természetesen további jellemzők is vizsgálhatók lennének 

például: felharmonikus viszonyok, flicker, védelmi kérdések, azonban ezek túlmutatnak kutatásom keretein. 

 

A dolgozat felépítése: A következő fejezet a kisfeszültségű hálózatok modellezési kérdéseivel, minta 

hálózatmodell csomag elkészítéséről szól. Majd a 3. Fejezet az elkészült modellek és keretrendszer 

segítségével szimmetrikus üzem mellett befogadható napelemes termeléssel foglalkozik. – Ebbe beleértve a 

szabályozási lehetőségeket is. A 4. fejezet az aszimmetriával foglalkozik: milyen módszerrel lehet 

aszimmetrikus számításokat végezni, milyen jelentősége van a nullavezetőnek és a csillagponti feszültségnek, 

ezeknek milyen hatása van a termelés befogadhatóságára, röviden érintve a szabályozhatóságot is. Végül az 

utolsó, 5. fejezetben egy rövid leírást adok az értekezés ipari hasznosulásáról, hasznosíthatóságról.  
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2 A kisfeszültségű hálózat modellezése 

A kisfeszültségű hálózatok modellezése bonyolult feladat, mely kevés figyelmet kapott az elmúlt időkben. 

Viszont az elosztott termelés hatásainak becsléséhez elengedhetetlen egy mintahálózat csomag, mely 

megfelelően reprezentálja a teljes hálózati viszonyokat. Ahhoz, hogy következtetéseket vonhassunk le, nem 

csak a hálózatok topológiáját, hanem a fogyasztásokat, termeléseket is fel kell mérni és illeszteni a hálózat 

modellekhez. A topológiával több dolog is összefügghet, de a hatásoknál és az alkalmazható eszközöknél a 

topológia tekinthető a leginkább állandónak. - Ha az esetleg megváltozna, akkor egy másik típushoz kezd 

hasonlítani a hálózat. Mivel reprezentatív modellhálózatok készítése a cél, ezért a fogyasztások, termelések 

és eszközök elválasztása szükséges a topológiától. Természetesen teljesen nem lehet ezeket szétválasztani, 

a fogyasztói típusok, vagy a terhelés átlagos nagysága az adott valós topológia jellemzője. De az egy-egy 

időpillanatban jelentkező fogyasztás vagy termelés már nem a topológia része. Ezt az irodalomkutatás során 

is tapasztaltam. Rendkívül bonyolulttá tenné a csoportosítást, ha az egyes fogyasztók aktuális fogyasztása 

alapján is csoportosítani szeretnénk a vonalakat.  

A modellhálózat-készítés alapvetően három részre bontható: hálózati topológia, fogyasztás és termelés, 

alkalmazott hálózati eszközök. Ezek közül a termelés beépített kapacitása és a hálózati eszközök alkalmazása 

vizsgálandó paraméter lesz, tehát leginkább a fogyasztásra és a hálózat alap topológiájára szükséges 

koncentrálni. Modell hálózatokat készíthetünk kézzel, vagy akár generálhatók is [4][5]. Azonban ahhoz, hogy 

generálhassunk ilyen hálózatokat, ismernünk kell őket, tehát mindenképpen az első lépés a valódi hálózatok 

megismerése és reprezentatív modellek kézi készítése. Az elosztóknál dolgozók személyes benyomása 

csalóka lehet ez esetben: óhatatlanul csak azon hálózatok alapján lehet következtetést levonni, amivel 

találkozik az egyén. Ez a kijelentés természetesen nem a gyakorlati tapasztalatot értékeli le, hanem az 

adatvezérelt megközelítés szükségszerűségét támasztja alá.  

Ezen tézisemet megalapozó munka jelentős része 2015 elejéig tartott, ezért a tézis megalapozásához ezeket 

az irodalmakat használtam fel közvetlenül. Azonban a téma továbbra is releváns, több munka jelent meg 

azóta, melyek hasonló témát, hasonló módszerekkel boncolgatnak. Ezekbe az újabb kutatásokba nyújt 

bepillantást az F1 függelék. Ezek alapján a kidolgozott munka továbbra is aktuális, jól illeszkedik a terület 

kutatásaihoz. 

2.1 Irodalmi áttekintés 

2.1.1 Topológia 

A kutatásaim kezdetén, tézisem kidolgozásakor még nagyon kevés példa volt az irodalomban erre a témára. 

Ennek ellenére a gondolat már viszonylag korán, 1985-ben felvetődött[6], aztán hosszú ideig nem került a 

kutatások középpontjába. Továbbá a számítási eljárások teszteléséhez még referenciahálózat sem létezett az 
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aszimmetrikus, nullavezetős, több helyen földelt hálózatokra, amilyenek például a hazánkban is létező 

kisfeszültségű hálózatok. A viszonylag szélesebb körben elterjedt CIGRÉ benchmark hálózat 2005-ből [7] nem 

mutatja minden jellemzőjét ezeknek a hálózatoknak: Viszonylag nagy és koncentrált fogyasztás szerepel rajta, 

rövid a vezeték (250 m), nagy keresztmetszetű légkábeles hálózat. Hazai hálózathoz viszonyított eltérések 

(lásd 2.2 fejezet) alapján, nálunk: 

 hosszabb vonalak fordulnak elő 

 több fogyasztó, kisebb teljesítménnyel jellemző 

 kisebb keresztmetszet jellemző 

 burkolt légvezeték, szabadvezeték laterális (síktartós) elrendezésben, vagy földkábel jellemző 

 

 

4. Ábra: CIGRÉ benchmark kisfeszültségű áramkör [7] 

 

Észak-Amerikára készült már 2009-ben egy felmérés a középfeszültségű elosztóhálózatokról [8]. Ebben 

meghatározták mely jellemzők alapján csoportosítják nagyságrendileg majd a hálózatokat (pl.: éghajlati 
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viszonyok, feszültségszint), ezek alapján kerestek mintahálózatokat. Ezekhez a valós, létező hálózatokhoz már 

tényleges, részletesebb adatok alapján (pl. vonal hossz, terhelés) végeztek klaszterezést: hierarchikus 

klaszterezés. Ennek lényege: Kiinduláskor minden egyes csoportosítandó elem (jelen esetben 

középfeszültségű vonal) külön saját klaszterbe kerül. Ezután iteratív módon ezen klasztereket párosával vonja 

össze az algoritmus, minden lépésben a két leghasonlóbbat. Ehhez szükséges egy távolságmérték kialakítása 

is, mely megfelelően jellemzi az egyes hálózattípusok hasonlóságát. Végül „Ward's minimum” szórás 

módszerét használták a cikkben, ami lényegében egy négyzetes távolságmérték: minden tulajdonság közötti 

távolságok négyzetösszege.  

2012-ben jelent meg egy jellemzés kisfeszültségű hálózatokra egy CIRED konferencián [9]. Ehhez 38 

példahálózatot választottak ki, a kiválasztás módszeréről azonban nem esett szó. Ezután ezeken végeztek 

számításokat tényleges okos mérőkből származó fogyasztási adatokkal. Az eredményekből a hálózatok 

jellemzésére például feszültségesést, feszültség érzékenységet, csatlakozási pontra számított ekvivalens 

impedanciát használtak. A szerzők későbbi tervei között szerepelt az eredmények validálása. Szintén 2012-

ben a PES éves konferenciáján mutattak be Ausztráliára egy kisfeszültségű hálózatot elemző munkát [10]. 

Ebben több mint 10 000 hálózatot vizsgáltak és klasztereztek a következő szempontok szerint: 

szabadvezetékes hossz, földkábel hossz, lakossági fogyasztók száma, nem lakossági fogyasztók száma, 

lakossági fogyasztók terhelési értéke, nem lakossági fogyasztók terhelési értéke, terhelhetőség/terheltség 

arány. Az adatokon hierarchikus klaszterezést végeztek, hasonlóan [7]-hez. Végül 10 csoportot találtak 

megfelelőnek, ebből választottak egy-egy, az átlaghoz legközelebb eső valódi példahálózatot. Belgiumra is 

készült egy felmérés a napelemes terjedés kisfeszültségű hálózatra gyakorolt hatásainak bemutatására [11]. 

Ebben a következők szerint csoportosították az áramköröket: átlagos távolság a szomszédos háztartások 

között, építési stílus (mennyire érnek össze a házak). Nem használtak nagyszámú mintát, az elosztó 

társaságoktól kaptak néhány példahálózatot (29-et), amire reprezentatívként tekintenek az ottani elosztók. 

A kialakult csoportok fizikai paraméterei alapján is jól elkülönült a belvárosi, külvárosi, agglomeráció és vidéki 

rész. Egy másik cikkben[12], [11]-hez képest más megközelítést alkalmaztak a klaszterezéshez: itt k-közép 

klaszterezést végeztek. Továbbá a kiinduló adatokon főkomponens analízist is végeztek, így növelve a 

klaszterezés hatékonyságát. Itt a felhasznált jellemzők a következők voltak: feszültségszint, 3 fázisú hossz, 

légvezeték 3 fázisú hossz, teljes 1 és 2 fázisú hossz, háztartási fogyasztók, kereskedelmi fogyasztók, ipari 

fogyasztók, mezőgazdasági fogyasztók, összes fogyasztó, szabályozó eszközök, kapacitások, boosterek, nyári 

kVA terhelhetőség, nyári-téli terhelhetőség arány. A cikkből egyértelműen nem derül ki, hogy milyen 

formában alkalmazták a főkomponens analízist a klaszterezés előtt. Továbbá főleg Észak-Amerikai 

környezetre készült a leírás, konkrét példahálózat csomagot nem részletez.  

[13]-ban főleg németországi példára fokuszálva készítettek a szerzők mintahálózatokat. Ebben felismerték a 

leágazások, szárnyvezetékek fontosságát és egy elméleti modellt is felállítottak, hogy azonos kategóriába 
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sorolják ezeket – mivel valódi adat nem állt a szerzők rendelkezésére a leágazásokra vonatkozóan. (Saját 

megjegyzésként hozzátenném: Egy egyenes vonal leágazások nélkül nem hasonló egy több leágazásos, de 

beépített vezetékhosszban ugyanakkora modellhez. Sokkal meghatározóbb a maximális távolság, mint a 

teljes beépített vezetékhossz, de ez nem állt a szerzők rendelkezésére). Itt is főkomponens analízist 

használtak a jellemzők számának csökkentésére. Így két dimenziót hagytak, majd ezen jellemzők alapján 

végeztek klaszterezést. A hálózatok jellemzőinek halmaza és értékük különböznek a hazaiaktól, ezért a cikk 

állításai nem használhatók fel közvetlenül minden hálózattípushoz.  

A [10]-ben elkezdett munkát a szerzők a [14]-ben folytatták. Itt a kisfeszültségű hálózatokat vizsgálták 

Ausztráliában. Az alkalmazott metrikák a teljes rendelkezésre álló halmaz csak egy részét tartalmazták, ezeket 

mérnöki becsléssel, ANOVA (variancia analízis) módszerrel és néhány egyszerűbb statisztikai vizsgálattal 

választották ki: Földkábel hossz, lakossági fogyasztók terhelése, lakossági fogyasztók száma, légvezeték 

hossza, teljes kapacitás/terhelés arány (becsült csúcsterhelés és transzformátor kapacitás), nem lakossági 

kapacitás/terhelés arány, nem lakossági fogyasztók száma. Mindezek alapján 8 csoportot hoztak létre: kis 

üzleti/lakossági kis transzformátor kihasználtsággal és rövid vonallal, lakossági főleg légvezetékkel, lakossági 

nagy transzformátor kihasználtsággal és földkábellel, lakossági alacsony transzformátor kihasználtsággal és 

földkábellel, medián vegyes üzleti/lakossági főleg légvezetékkel, közepes üzleti/ipari rövid vonalakkal, kis 

lakossági nagy transzformátor kihasználtsággal és rövid légvezetékes vonalakkal, lakossági nagy 

transzformátor kihasználtsággal főleg légvezetékkel. Ebből látható, hogy némi átfedés van a csoportok 

között, illetve, hogy több nálunk jellemző hálózat nem szerepel.  

[15]-ben az addigi kutatások alapján k-közép klaszterezés helyett k-medoid klaszterezést javasoltak, illetve 

áttekintő leírást adtak a hálózat csoportok kialakításának menetére. Jelezték az adatok szűrésének, 

csoportosításának és redundanciáinak csökkentésének fontosságát. 

Értékelés 

A téma fontossága ellenére viszonylag kevés cikk jelent meg a kutatást megelőző időszakban, lényegében 

2012-től kezdtek a témával foglalkozni kisfeszültségre is. Ennek valószínűleg az is az oka, hogy ekkor már 

elegendő volt az elosztott termelés szintje ahhoz, hogy napi problémává váljon ezen a feszültségszinten és 

az első kutatási eredmények megérkezzenek. A kisfeszültségű hálózatokra azonban továbbra is kevés adat áll 

rendelkezésre, inkább középfeszültségű hálózatra van több példa. A cikkek egy részében igen kevés hálózatot 

használtak bemenő adatként a mintahálózat csomag megalkotására, a felhasznált bemenő adatok körére és 

a felhasznált hálózati topológiák számára, kiválasztására legtöbbször kevés indoklás található. A szűkebb 

bemenő adathalmaz a használható paraméterekre is kihat. Így a kezelendő paraméterek esetén sem 

egységes a kép, más-más jellemző készletet használtak a különböző szerzők. Tehát fontos lenne az 

adatvezérelt modellezés, igen sok topológia feldolgozása a modellezéshez.  
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A hálózati topológiák modellezésénél látszik, hogy nincs kialakult egységes, univerzális módszer 

mintahálózatok készítésére – mindegyik cikk más megközelítéssel készítette ezeket. Abban viszont 

egyetértenek, hogy a paraméterek kiválasztása fontos. A modellek megalkotására többféle klaszterezési 

eljárást is alkalmaztak a kutatások, ez előtt a bemenő paramétereken van ahol végeztek szűrést vagy 

előfeldolgozást, van ahol nem.  A kialakítandó csoportok száma is függ a helyi sajátosságoktól, de minden 

esetben maximum 10-20 darab készült. Ez érthető, hiszen a mintahálózatoknak pont a kezelhető mennyiség 

a lényege. 

2.1.2 Fogyasztás, termelés 

Természetesen a fogyasztás és a termelés valamilyen szinten az adott topológia jellemzője, de érdemes 

ezeket elválasztani a „tiszta” topológiától, hiszen a modellhálózatok célja pont a különböző termelési és 

fogyasztási értékek vizsgálata. A számításokhoz szükséges valamilyen fogyasztási és termelési értékkel is 

felruházni a modellt. Ehhez több lehetőség is rendelkezésre áll. A termelés némileg egyszerűbb, hiszen 

minden napelemes rendszer (hazánkban és nemzetközi szinten is szinte kizárólag ilyen fordul elő 

kisfeszültségen) ugyanúgy termel az áramkör mentén. – Kis területen az időjárás azonosnak vehető, így a 

napsugárzás mértéke is. A termelés becsléséhez használható időjárásadat, vagy néhány, az ország különböző 

pontjain elhelyezett, tényleges rendszer termelési adata. Ez utóbbihoz rendelkezésre áll az egyetemen egy 

korábban készült méréssorozat, mely az ország több különböző pontján egy teljes évre vonatkozó, órás 

termelési adatokat tartalmaz [16]. Így egy adott beépített teljesítményű napelemes rendszer termelése 

becsülhető skálázással. Ehhez egy dolgot szükséges meghatározni: a napelemes rendszer méretezését. A 

napelemes termelés éves nagysága vizsgálandó paraméter. Ezért nem szükséges külön modellezni az éves 

megtermelt energiát a háztartásokra, minden műszakilag releváns eshetőség előkerül a ténylegesen mért 

értékek skálatényezőként való felhasználásával. Az egyik vizsgálandó paraméter tehát a napelemes 

elterjedtség, vagy másképpen penetráció. Ebben igazodva a hazai jogi környezethez, a szaldó elszámolás 

okán mindenki törekszik a saját éves fogyasztását fedezni a termelésből. Más országokban is jellemzően a 

(valóban) háztartási napelemes rendszerek az adott háztartás fogyasztását fedezik. Az önkormányzati, vagy 

egyéb, már a háztartási méreteken felüli termelés túlmutat jelen kutatás terjedelmén. Ebben az esetben ezek 

már kisfeszültségen nem is számítanak elosztott termelésnek, hanem koncentráltként értelmezhetők. 

Például egy 50 kVA-es rendszer már jelentős egységteljesítményt jelent a tipikus kisfeszültségű hálózaton, 

akár saját áramkör kialakítása is indokolt lehet ilyenkor.  

A fogyasztást már sokkal nehezebb modellezni, mivel kisfeszültségen a kevés fogyasztó miatt már nem 

érvényesül a statisztikai kiegyenlítődés: a fázisok terhelése gyorsan és nagy kilengésekkel változik. A részletes 

szimulációk végzéséhez szükséges lenne a fogyasztások minél élethűbb, minél kisebb időfelbontású 

modellezése. A fogyasztói típusok közül is a lakossági fogyasztás modellezése jelenti a legnagyobb kihívást, 

ezek sokkal volatilisebbek egy üzleténél, vagy kisipari vállalkozásénál. 
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[17] egy valószínűségi modellt alkot top-down módszerrel. Ebben figyelembe veszi az eloszlások 

paramétereinek korrelációját is. Ebből is látszik, hogy egy modellel nem lehet minden háztartást modellezni, 

továbbá, olyan összefüggések is hatnak, melyek nehezen megfoghatók csupán néhány paraméteres 

eloszlással. Validáláshoz Monte Carlo módszert használtak és a konklúzióban is említik: legalább 10 feletti 

háztartás összegzett fogyasztására lehet alkalmazni. [18]-ben külvárosi aggregát fogyasztási mintázatokat 

vizsgáltak. Egy-egy háztartásra készítettek részletes felméréseket, majd ezek alapján bottom-up módszerrel 

szimuláltak háztartási fogyasztásokat. Ezután top-down módszert alkalmazva több háztartás együttes 

fogyasztására illesztettek gamma eloszlást. Az illeszkedés ugyanakkor nem teljesen meggyőző (5. Ábra). Főleg 

a kis és nagyobb fogyasztások esetén van eltérés, az átlagos fogyasztás gyakoribb. Így a szélsőségeket kevésbé 

modellezi – a legtöbb eloszlás illesztéshez hasonlóan. Az elosztott termelés vizsgálatához pedig fontosak a 

kevésbé valószínű esetek jó modellezése is.  

 

5. Ábra: Az illesztett gamma eloszlás és a szimulált eloszlás összehasonlítása. A vonal az illesztett eloszlás, az oszlopok egy 
tényleges eloszlás. [18] 

[19]-ben egy újabb bottom-up eljárást láthatunk. A cikkben egy háztartás szimulátort készítettek a szerzők. 

Ebben meghatározták az egyes eszközöket, azok fogyasztását, használati valószínűségét a háztartásban élők 

szerint. A fogyasztási mintázat valóban hasonlít egy igazi háztartáséhoz, de nagyon paraméterigényes a 

módszer. Hatékony használatához tudni kéne csoportosítani a háztartásokat szociológiai-technológiai 

szempontból is, hiszen csak akkor ad pontos eredményt, ha a háztartásban lévő eszközök egyeznek az adott 

háztartás típusban meglévőkkel. Ez talán még nagyobb feladat lenne, mint a kisfeszültségű hálózat 

modellezése (ami lényegében az összes bottom-up eljárásra igaz). 
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6. Ábra: Háztartás szimulátor által készített példa fogyasztások. [19] 

[20]-ban hálózati tervezési szempontból vizsgálták a háztartási fogyasztást. Egyrészről megállapították, hogy 

a fogyasztások nem követnek normális eloszlást, különösen az egyidejűség számításánál nem. Helyette 

csúcsterhelés esetén béta eloszlást javasoltak az egyidejű csúcsfogyasztás becslésére. Ezt validálták egy saját 

készítésű háztartás szimulátor használatával is. Sajnos azonban a módszer csak a háztartások összesített 

fogyasztásának becslésére alkalmas. Az illesztésnél itt is látszik, hogy csak közelítésre alkalmas.  

 

7. Ábra: Béta eloszlás illesztése csúcsterhelés esetén. [20] 

Mivel az illesztések egy-egy nevezetes eloszlásra nem adnak kielégítő megoldás, ezért [21]-ben a szerzők 

GMM (Gaussian Mixture Model) modellt javasoltak. Ennek lényege, hogy több különböző gauss eloszlás 

összegeként közelíthető a valódi eloszlás. Ezzel jól lehet illeszteni egy-egy konkrét adathalmazra, azonban a 

túlillesztés is felmerül, hiszen nem egy viselkedést közelítünk valami törvényszerűséggel, hanem addig 

súlyozunk különböző eloszlásokat, míg meg nem kapjuk a viselkedést egy bizonyos szemszögből (8. Ábra). 
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Nem tudható, hogy a fogyasztás többi jellemzőjét is jól becsüljük-e. (pl.: szezonalitást, időfüggést, 

korreláltságot egymással). 

 

8. Ábra: különböző fogyasztásokra GMM illesztés. [21] 

Egy másik írásban [22] a szerzők részletesen, lépésről-lépésre leírnak egy bottom-up módszert, majd ezt 

validálják valós mérésekhez. Az eredmények meggyőzőek, de ismét felmerül a „túlillesztés” kérdése: nagyon 

sok paraméterre van szükség, de ez csak a fogyasztók egy csoportjára ad érvényes becslést. 

A fogyasztásra-termelésre adott modellbeli értékeire nem csak a múltban fellépő adatok megfelelő 

illesztéseként lehet gondolkodni, hanem akár előrejelzésként is [23]. Ilyenkor azonban még nagyobb a 

bizonytalanság, mint egy-egy múltbeli eseménysor lejátszásában. Bizonyos esetekben azonban 

elkerülhetetlen az előrejelzések kezelése (menetrendadás, jövőbeli igények felmérése a hálózaton). Az 

elosztott termelés kisfeszültségre gyakorolt hatásainak becsléséhez nincs szükség termelés vagy fogyasztás 



A kisfeszültségű hálózat modellezése 

20 
 

előrejelzésre a szó hagyományos értelmében, „csak” a valóságost megközelítő állapotok (beleértve azok 

előfordulási idejeit is) létrehozására.  

[24]-ben egy nem paraméteres modellt készítettek terhelésbecslésre. Ez az egy évvel ezelőtti adatokon, 

hőmérséklet érzékenységből és fogyasztónként megállapított terhelés jellemzőkön alapul. A cikk fókusza 

azonban inkább nagyobb feszültségszinteken helytálló, ahol gyakoribb a fogyasztók mérése.  

[25]-ben a szerzők [14]-hez hasonló módszerrel felosztották a meglévő fogyasztási profilokat csoportokra. 

Továbbá a fogyasztási profilt fourier transzformációval hozták egyszerűbb alakra. Amikor a szimulációkhoz 

egy konkrét fogyasztásra volt szükség, akkor a fourier felbontás együtthatóit véletlenszerűen határozták meg 

az eredeti együtthatók várható értéke és szórása alapján. 

[26]-ban log-logisztikus, log-normál és gamma eloszlásokkal jellemezték a fogyasztásokat. Azonban az egyes 

különálló háztartások jellemzésére még mindig nem tartották elegendőnek a szerzők az „egyszerű” 

eloszlásfüggvénnyel jellemzést. Ezért javaslatuk alapján a mért fogyasztási adatok eloszlásfüggvényéből 

vesznek véletlenszerű pontot a fogyasztási adat készítésekor. Ez lényegében mintavétel az eredeti 

mérésekből. 

[27]-ben a mérési, szimulálási időfelbontás hatását elemzik, valamint az egyes fogyasztói csoportok 

potenciálját fogyasztói befolyásolásban. A mérési adatok 1 vagy 5 perces felbontása között nem volt 

szignifikáns különbség, míg 1 órás felbontás már igen pontatlannak bizonyult. A szerzők a felbontás 

hatásainak további elemzését javasolják. 

[9]-ben a fogyasztásokat közvetlenül a megfelelő helyen lévő mérő adataiból vették. Itt pilot projekt 

keretében egy jól ismert hálózatot mértek fel és ezt próbálták modellezni minél pontosabban. [11]- ban a 

fogyasztásokat 100 háztartás fogyasztási adataiból rendelték véletlenszerűen a hálózathoz. 

Értékelés 

Az irodalomban tehát négy utat szoktak követni:  

 Egy-egy konkrét hálózatot modelleznek, így az ott rögzített fogyasztást használják (főleg pilotoknál). 

 Bottom-up módszer: egy háztartás viselkedését modellezi az egyes eszközök fogyasztási mintái és 

használatuk módja alapján. Ezek összegzéséből alakul ki a háztartás fogyasztása, és több háztartás együttes 

szimulálása adja az egész áramkör fogyasztását. 

 Top-down módszer: Egy-egy háztartás vagy áramkör, transzformátorkörzet fogyasztását vizsgálják, erre 

próbálnak különböző eloszlást illeszteni, vagy egyéb statisztikai módszerrel hasonló fogyasztási mintát 

előállítani. Leginkább nagyobb számú háztartás összesített fogyasztásának becslésére alkalmas (10 – 100< 

háztartást együttese). 
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 Rögzített fogyasztási adatok nagyszámú halmazából, megfelelő csoportosítás után véletlenszerű 

mintavétel használatával szimulálni a hálózaton előforduló fogyasztási mintázatot. 

Fontos jellemző a fogyasztás nagysága (hatásos, meddő teljesítmény), annak valószínű előfordulása egy-egy 

negyedórában, illetve két negyedóra közötti átmenet nagysága. A fázisok közötti eloszlás is jelentős hatással 

bír, ám erre nagyon kevés információ áll rendelkezésre. Ezért a kutatás későbbi szakaszában e paraméter 

változásának hatását is vizsgálom. A legutolsó lehetőség, tehát a nagyszámú rögzített fogyasztási adatból 

mintavételezés, kiküszöböli a közelítések okozta hibákat, de csak Monte Carlo szimulációkkal alkalmazhatók. 

A top-down módszerek láthatóan csak nagyobb számú háztartás együttes fogyasztására alkalmazható 

hatékonyan. Ám a nevezetes eloszlások ekkor sem képesek minden fogyasztói viselkedési mintázatot lefedni, 

nehézkesen kezelhető a fogyasztáson kívül egyéb jellemző (pl.: szezonalitás, időjárás, ünnepek). Így az 

egyidejűleg valószínű fogyasztások sem túl pontosak. A bottom-up módszer használható egy-egy háztartás 

modellezésére, azonban a jó modellezéshez elengedhetetlen az egyes háztartások részletes ismerete. 

Például milyen háztartási készülékek vannak, hányan laknak ott, milyen életvitelt folytatnak, mekkora 

keresettel rendelkeznek, milyen az aktuális időjárás, stb. Ez áttolja a problémát villamosmérnöki oldalról a 

szociológia irányába. Ilyen részletes háztartási adatok, illetve azok pontos eloszlása nem áll rendelkezésre, 

azok kutatása egy külön téma lenne. Ráadásul az így készített modell továbbra is csak modell, rendelkezik 

közelítésekkel, ezért inkább néhány háztartás közös modellezésére alkalmas igazán. Mindezek miatt 

elvetettem a bottom-up és a top-down módszerek alkalmazását. A hálózathoz a ténylegesen csatlakozó 

fogyasztó adatainak felhasználása pilotok esetén előnyös, azonban modellhálózatok készítésénél kevéssé, 

hiszen adott esetben pont az a cél, hogy különböző fogyasztási-termelési körülmények között is lehessen 

vizsgálatokat végezni: A reprezentatív modellhálózat csomag nem egy létező hálózat, hanem egy-egy 

csoportot jól jellemző kézzel készült hálózatcsomag.  

2.2 Hazai kisfeszültségű hálózatok modellezése 

Ez a fejezet mutatja be a modellhálózatok elkészítéséhez, vagyis a tézis megfogalmazásához vezető utat az 

irodalomkutatás tapasztalatai alapján. Ebben a fejezetben először elemzem a hazai topológiáról 

rendelkezésemre álló adatokat, ebből topológiára vonatkozó mintahálózat csomagot készítek. Ezután sorra 

veszem a topológiában előforduló elemek modellezési lehetőségeit (fogyasztás, termelés, hálózati és egyéb 

eszközök). 

2.2.1 Saját megközelítés leírása 

Az irodalomkutatásnál leírtam azok értékelését is, ez természetesen teljesen nem tud elválni a saját ötletek, 

újítások bemutatásától, mégis megpróbáltam objekív értékelést írni. Ebben a fejezetben pedig azokat a főbb 

mozzanatokat próbálom röviden összefoglalni, melyek nem egyenes alkalmazásai az irodalomban 

közölteknek, hanem újítások, saját ötletek. A kapott eredmények összevetése az irodalomban ismertetett 
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módszerekkel azért nem lenne egyszerű, mivel nem egy már meglévő és elfogadott eljárás egyszerű 

bővítéséről, jobbá tételéről van szó, hanem egy olyan átfogó modellhálózat csomag megalkotásáról, melyre 

még nem volt példa az irodalomban a tézis elkészítésekor. Tehát a példahálózat készítésének lépéseinek 

kialakításán felül például több primer adat is saját kutatás eredménye, legyen ez a feldolgozott hálózati 

topológiák, vagy akár a teljesítménytényezők teljesítményfüggő meghatározása lakossági mérésből. A 

feldolgozott adatokat előttem ilyen célra, ilyen módszerekkel még nem használta fel senki. 

Topológia 

Az irodalomkutatás alapján az alábbi lényeges kérdésekben nincs egyértelműen elfogadott eljárás, melyekre 

az alábbi saját ötletekkel reagáltam: 

1. Táblázat: A mintahálózatok topológiájánál alkalmazott saját megközelítések összefoglalása. 

Szempont Eddigi publikációk alapján Saját megvalósítás 

Bemenő 

adatok  

Csak igen átfogó, durva jellemzésre 

alkalmasak felhasználásával: például 

kábel/légvezeték áramkör, teljes hossz 

(mindenféle részletesebb aláosztás nélkül). 

A lehető legbővebb, a vonalak tényleges 

topológiája alapján: teljes hosszak, 

vezetéktípusonként, keresztmetszetenként 

is, leágazások hossza, csatlakozása, 

fogyasztók száma, stb.  

Ezeket saját kutatás eredményeként 

állítottam elő az elosztóknál meglévő álló 

adatokból. 

Vizsgált 

hálózatok 

száma 

Kevés (százas nagyságrend), sokszor az 

adott cikkben szakértőként hivatkozott 

személyek szubjektív véleménye által 

„reprezentatívnak” kinevezett hálózatokon 

végeztek csak további elemzéseket 

Kb. 60 000 db áramkör egyedi értékeivel, 

teljes topológiájával, minden áramkör 

jellemzőjét felhasználja az összes feldolgozási 

lépés.  

Ezen adatok halmaza nem állt készen 

rendelkezésre, az elosztókkal együttműködve 

készítettem ezeket. 

Vizsgált 

hálózat 

típusok 

Leginkább középfeszültségre van példa, 

kisfeszültségre kevés. Van ahol éghajlati, 

földrajzi, vagy más – nem villamos – 

jellemző alapján szűkítették a kört. 

Leginkább észak-amerikai típusú 

hálózatokon vannak eredmények. 

Várhatóan lefedve a magyar kisfeszültségű 

hálózatok minden típusát, mindenféle 

előszelektálás nélkül. Ilyen hálózat típusokra 

nem volt még példa az irodalomban. 
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Felhasznált 

eljárás 

Változó, nincs egységes megoldás az 

előfeldolgozás, csoportosítás, felhasznált 

metrikák tekintetében. 

Előfeldolgozásként minden áramkörre 

egyedileg további jellemzők kiszámítása azok 

konkrét topológiája alapján, ezek 

jelentéstartalmának kiemelése főkomponens 

analízis segítségével. Ezen fő jellemzők 

segítségével modellhálózat csomagok 

kialakítása több lépésben. – Tehát nem csak 

egyetlen klaszterezési lépés eredményeként, 

hanem további, klaszterezésen kívüli, 

megfontolások alapján. 

Összefoglalva: az irodalomban rendelkezésre álló módszereken túllépve az általam kidolgozott eljárásokat 

alkalmazva készítettem el saját feldolgozási módszerem, melyhez a bemenő adatokat is saját kutatásként 

állítottam elő a nyers adatokból. Ennek eredményként a kapott mintahálózatok olyan jellemzők vizsgálatára 

is alkalmasak, melyek az eddigi irodalomban fellelt mintahálózatokkal, módszerekkel nem voltak 

lehetségesek. Többek között ilyen a leágazások száma-elhelyezkedése, az áramkörön belül változó vezeték 

keresztmetszet jellemzői is.  

A felhasznált adatokról, a kidolgozott módszerekről részletesen a következő (2.2.2) fejezetben írok. 

Összefoglalóan: első lépésként a magyarországi kisfeszültségű hálózatokról rendelkezésre álló adatok 

áttekintésével foglalkozom. Ezután a rendelkezésre álló jellemzőkből számítások, szűrés és főfaktor analízis 

útján mutatom be a csoportosításnál végül felhasznált dimenziókat. Ez illeszkedik az irodalomkutatásból is 

kitűnő egyik fő szemponthoz: fontos a kiválasztott jellemzők sokszínűsége, ugyanakkor szükséges az értelmes 

dimenziók megtalálása. Végül a lényegi dimenziók mentén az IBM SPSS szoftvercsomag (22-es verzió) 

kétlépcsős klaszterezése segítségével és az ezt kiegészítő mérnöki megfontolásokkal készültek el a 

mintahálózatok. – Az irodalomban gyakran csak a legegyszerűbb klaszterezést használták, az eredményeket 

fenntartások nélkül közlik. Azonban ez sokszor félrevezető lehet, továbbá – különösen több dimenzió esetén 

– ezek az „egyszerű” klaszterezési eljárások nem mindig adtak elfogadható eredményt. Még az ilyen 

„fejlettebb” klaszterezési eljárás is érzékeny a paraméterekre. 

Fogyasztások, termelések 

Az irodalomkutatás alapján a fogyasztások modellezéséhez egy megfelelő méretű, negyedórás 

fogyasztásokat tartalmazó adatbázis használata mellett döntöttem. Ez nem hordozza magában a top-down 

módszerek eloszlásfüggvényekhez kötődő limitációit, sem a bottom-up módszerek nagy bizonytalanságát és 

paraméter igényét. Továbbá olyan összefüggések is megmaradnak így, melyeket adott esetben nem vesz 

figyelembe a modellezés explicit módon. Így viszonylag egyszerűen készíthető a valóságoshoz nagyon 
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hasonlító fogyasztási állapot a mintahálózatokhoz. Ehhez „mindössze” egy megfelelő méretű és 

változatosságú mérés sorozatra van szükség. Ezt a hazai terhelési profilok kialakításához is felhasznált nyers 

mérések feldolgozása segítségével állítottam elő. Ezen felül a teljesítménytényezőre is egy saját megoldást 

alkalmaztam mérések kiértékelésével, így nem csak a várható hatásos-, hanem a meddő teljesítmény is 

becsülhető. 

Termeléshez a meglévő éves adatokat vettem alapul: Az ország adott pontján mért napelemes termeléssel 

skálázható egy-egy áramkörön tapasztalható termelés, mivel egy-egy áramkör egészén várhatóan ugyanúgy 

változik a napsugárzás intenzitása. Ehhez az országban ténylegesen mért adatokat használtam fel. Ezzel a 

valóságoshoz közeli éves termelés és rövid idejű változásbeli viselkedés is egyszerre modellezhető. 

Természetesen középfeszültségű, vagy nagyfeszültségű hálózaton ez a közelítés már nem lenne igaz, de egy-

egy kisfeszültségű áramkör, vagy transzformátorkörzet önmagában való vizsgálatához megfelelő. 

2.2.2 Hálózati topológiák 

A mintahálózatok készítéséhez először is bejövő nyers adatokhoz készítettem származtatott értékeket is, 

mivel önmagában egy-egy topológia leírás (leginkább gráfként képzelhető el extra adatokkal) önmagában 

nem alkalmas további feldolgozásra. Ezeknek azért van különösen nagy jelentősége, mert rendelkezésre állt 

az egyes áramkörök valódi topológiája, így pedig például lehetővé vált a leágazások hosszának és 

elhelyezkedésének a figyelembe vétele is. Mindezeken főfaktor analízist végeztem, hogy kiemelhetők 

legyenek a lényeges dimenziók, amik jól leírják az adatokat. Ezután ebben a csökkentett dimenziójú térben 

végeztem a csoportosítást (az IBM SPSS (22-es verzió) kétlépcsős klaszterezését használva). Végül a kialakult 

csoportokhoz készítettem egy-egy mintahálózatot. Nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy ne csak szigorúan a 

paramétereket vegyem figyelembe, hanem egyéb összefüggéseket is, melyek segítségével a látszólag 

különböző, de várhatóan hasonlóan viselkedő topológiák nem képeznek külön csoportot. 

A feldolgozott adatok az ELMŰ-ÉMÁSZ, és az E.ON (TITÁSZ, DÉDÁSZ és ÉDÁSZ) szolgáltatói területekről 

származnak, azok közel teljes állományát tartalmazzák, így lefedve az ország túlnyomó részét. Tehát 

igyekeztem az érzések helyett adatokon alapuló (adatvezérelt) modellezést végezni. A mintákban többek 

között szerepelnek városi, külvárosi, vidéki területek is. A statisztikai számításokhoz az IBM SPSS szoftvert 

használtam (22-es verzió), mely minden, az irodalomban hivatkozott módszert kezel, valamint ezen felül 

továbbiakat is. A modellezés végcélja az áramkörök modellezése, ezért a transzformátor szintű összegzésről 

csak egy rövid bemutatót írok:  

Transzformátorkörzet szintű jellemzők 

A légvezetékes esetben a transzformátor által ellátott áramkörök számának eloszlását mutatja a 9. Ábra. 

Látható, hogy egy-egy transzformátor néhány körzetet lát el. A körzetek száma és az ellátott nyomvonalhossz 
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között gyenge a korreláció (0,556 - Pearson), leggyakoribb a 2 km környéki ellátott nyomvonalhossz (tehát az 

összes beépített vezeték hossza az áramkörökben, nem a legtávolabbi pont). 

 
9. Ábra: Balra: Légvezetékes körzetek-et kiszolgáló transzformátorokon lévő áramkörök számának eloszlása EON területen.  

Jobra: A légvezetékes körzeteket kiszolgáló transzformátorok által kiszolgált vonalak teljes hossza EON területen. 

A földkábeles esetben a transzformátor által ellátott áramkörök számának eloszlását mutatja a 10. Ábra. 

Látható, hogy egy-egy transzformátor némileg több körzetet lát el, mint légvezetékes esetben. A 

transzformátor által ellátott nyomvonalhosszak sokkal kisebbek, mint előző esetben. A körzetek száma és az 

ellátott nyomvonalhosszak között szintén gyenge a korreláció (0,544 - Pearson). 

 

10. Ábra: Balra: Földkábeles körzetek-et kiszolgáló transzformátorokon lévő áramkörök számának eloszlása EON területen.  
Jobra: A földkábeles körzeteket kiszolgáló transzformátorok által kiszolgált vonalak teljes hossza EON területen. 

Áramkör szintű jellemzők 

A további összehasonlításokat az áramkörök szintjén mutatom be. Ezek jellemzése egy gráfként célszerű, a 

főbb metrikák a következők: 

 a vonalba beépített vezeték teljes hossza (nyomvonalhossz), 
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 hány levélelem van a hálózatban (vagyis hány leágazás van benne). 

 földkábel/légvezeték arány, 

 ellátott fogyasztók száma és a vonal terhelése, 

 a vonalak legtávolabbi pontja, az átlagos vonalvégi távolságok, 

 a hosszak villamos távolságban is mérve, 

 gyakorlatban lehetséges kapcsolatok száma a szomszédos körzetekkel, 

Ezekből a számítások során még további származtatott mennyiségek is kiszámolásra kerültek, mint például a 

hosszegységre eső áramterhelés, vagy az egy fogyasztóra jutó vezetékhossz.  

A modellhálózatok kialakítását néhány szempont segítette: 

 A nagyon rövid (néhány 10 méter) áramköröket nem vettem figyelembe. Ezek jellemzően célvezetékek, 

kiépítetlen áramkörök előkészítése, elosztott termelés megjelenése nem valószínű rajta. Továbbá ilyen 

rövid hosszak esetén nem várható lényeges feszültség esés, illetve ezek az áramkörök minden szempontból 

kedvezőbbek, mint a hosszabb vezetékek, az ott levont következtetések itt is érvényesek. 

 A különösen szélsőséges esetekkel nem érdemes foglalkozni, hiszen kis számban fordulnak elő, továbbá 

nagyon eltérnek az átlagos hálózatoktól.  Ezért egyéni tervezés lehetséges, illetve szükséges is. 

 A vizsgálatok során a rosszabb esetekre kell felkészülni, így a kiválasztásánál elképzelhetők összevonások. 

A főbb mértékeket összehasonlítva látszik, hogy nincsen lényeges eltérés a szolgáltatói területek között, 

amennyiben Budapest területét kivesszük (például a légvezetékes hosszakra: 11. Ábra). Továbbá a budapesti 

hálózatok túlnyomó része kábeles, és ezeket összevetve a többi szolgáltató, kábeles részeivel ismét csak 

hasonló adatokat lehet felfedezni a nagyobb hosszak esetén, a különbség az igen rövid hálózatoknál volt, itt 

Budapesten több fogyasztót is elláthatnak a rövid vonalak.  

 
11. Ábra: Teljes beépített légvezeték hossz eloszlása, balra ELMŰ-ÉMÁSZ, jobbra EON területek. 
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A rendelkezésre álló adatok köre viszonylag széles, sejthető bennük korreláció is. Ezért első körben a kiinduló 

és számított értékeken főfaktor-analízis segítségével lehetett a lényeges dimenziókat megkeresni IBM SPSS 

szoftver segítségével (2. Táblázat).  A jellemzőkre a Kaiser-Meyer-Olkin érték 0,835 és az egyes változók 

egyedi MSA (Measure of Sampling Adequacy) értéke is mind magas (0,76-0,9), tehát a főfaktor-anlízis 

várhatóan képes hasznos dimenzió redukcióra. A főfaktor-analízishez használt kiinduló paraméterek a 

következők voltak: legtávolabbi pont, leágazások száma, szomszédos körzetekkel kapcsolódási pontok száma, 

teljes beépített vezetékhossz, átlagos végponti távolság (legtávolabbi pont és leágazások végeinek átlaga), 

mindezek villamos távolságokban is kifejezve, a számított áramterhelése a vonalnak, valamint a földkábeles 

arány.  

Ennél részletesebb adatokkal az irodalomkutatásnál sem találkoztam. Mindezek ellenére egy bővebb kört 

veszek majd vizsgálat alá a végső modellek megalkotásánál. A túl sok jellemző egyidejű vizsgálata nagyban 

bonyolítja azok kezelését. Egy könnyen érthető példával szemléltetve: egy áramkörben függhet a bejárás 

sorrendjétől, hogy ugyanaz a végpont a hálózat 1. vagy 2. levélelem távolságát adja – ettől még ugyanazt a 

hálózatot takarja. Azonban ez megzavarja a statisztikai modelleket. 

2. Táblázat: Főfaktor-analízis áttekintése – IBM SPSS szoftverrel 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 8,367 55,782 55,782 8,367 55,782 55,782 6,215 41,435 41,435 

2 2,297 15,310 71,093 2,297 15,310 71,093 2,561 17,072 58,507 

3 1,105 7,369 78,462 1,105 7,369 78,462 1,878 12,523 71,030 

4 ,864 5,758 84,220 ,864 5,758 84,220 1,221 8,142 79,172 

5 ,728 4,853 89,074 ,728 4,853 89,074 1,065 7,101 86,273 

6 ,535 3,565 92,638 ,535 3,565 92,638 ,955 6,365 92,638 

7 ,399 2,659 95,297       

8 ,366 2,440 97,737       

9 ,121 ,804 98,541       

10 ,082 ,544 99,086       

11 ,074 ,493 99,579       

12 ,029 ,194 99,772       

13 ,015 ,101 99,873       

14 ,013 ,085 99,959       

15 ,006 ,041 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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A kapott dimenziók a szórások 93%-át magyarázták, tehát jól leírják az adathalmazt. A dimenziók varimax 

transzformáció után jobban értelmezhetők, az egyes dimenziók magyarázata (3. Táblázat): 

1. A hálózat általános mérete, 

2. mennyire elágazó, kiterjedt a hálózat, 

3. fogyasztók száma, 

4. a hálózat koncentrált terhelése,  

5. a kapcsolatok száma, 

6. földkábeles arány. 

3. Táblázat: A transzformált faktorok. – IBM SPSS szoftverrel 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 

max_hossz ,880 ,260 ,207 -,010 ,086 ,065 

levelek_db ,140 ,877 ,304 ,033 ,177 ,094 

kapcs_szom_db ,046 ,143 ,166 ,035 ,967 ,037 

ossz_vonalhossz ,642 ,639 ,302 ,011 ,126 ,065 

level_atl_tav ,924 ,050 ,169 -,025 ,062 ,061 

max_r_tav ,842 ,421 -,033 -,031 -,050 ,100 

max_x_tav ,859 ,247 ,171 -,016 ,081 ,237 

ossz_r_hossz ,622 ,742 ,088 -,012 -,017 ,059 

ossz_x_hossz ,668 ,563 ,263 ,001 ,118 ,194 

aram ,082 ,179 ,812 ,474 ,146 -,067 

foldkab/ossz -,445 -,149 ,054 ,115 -,046 -,856 

atl_x_tav_lev ,898 ,057 ,134 -,031 ,058 ,256 

atl_r_tav_lev ,896 ,218 -,075 -,049 -,084 ,131 

fogyasztok_db ,228 ,285 ,891 -,090 ,117 ,008 

konc_fogy_kVA -,068 -,004 ,098 ,983 ,019 -,074 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 
Ezen dimenziók függetlenek egymástól. A dimenziók mentén sok kombináció lehetséges, szerencsére az 

adatok elemzéséből kitűnik, hogy nincsen sok, a valóságban is nagyszámban előforduló érték. Azonban nem 

kínálkozik jó csoportosítási lehetőség, amennyiben a főfaktor analízisből származó dimenziókat vesszük 

alapul. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb, a valóságban előforduló hálózat viszonylag folytonosan lefed minden 

dimenziót. A dimenziók mentén ettől függetlenül meghatározhatók a lehetséges értékek és ezek 

kombinációjából megalkothatók a mintahálózatok. 
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Először is a levél elemek (hálózati végpontok, nem számolva a transzformátort) száma kevés: 1-4 közötti, a 

szélsőséges eseteket nem számítva (ez az esetek 5 %-át jelenti). Részletesebben: A vonalak több mint fele 1 

levéllel rendelkezik, vagyis egyszerű egyenes, további 25 % 2-vel, 10 % hárommal és 10 % 4 levéllel. Ezen belül 

a földkábeles hálózatok 75 %-a 1 levéllel rendelkezik, 12 %-a 2 levéllel. A légvezetékes esetekben 1 (35 %), 2 

(25 %), 3 (15 %) vagy 4 (10 %) levélelem jellemző. 

A szomszédos körzetekkel összekötő kapcsolatok száma nem függ össze a többi jellemzővel, ám kevés érték 

fordul elő (hasonlóan a levelek számához). Az esetek felében nincs kapcsolat, 35 %-ában 1, 12 %-ában 2 és 

5 %-ában ennél több. 

A vonalak terhelése nagy szórást mutat, mind áramot tekintve, mind fogyasztói számot. A hosszabb 

vonalaknál némileg kisebbek a maximális áramok, de ezt leszámítva a többi jellemzővel nem mutat 

kapcsolatot. 

Leaágazások elhelyezése 

A leágazások elhelyezése is könnyebbé válik a következő megfontolással: Ha egy mellékvonal túl rövid lenne, 

akkor közelíteni kezdi, az egyel kevesebb levelet tartalmazó vonalat, ha pedig túlságosan hosszú, akkor a 

gerincen közelebb kerül a betápláláshoz és egyre inkább hasonlít két független vonalra egy erősen terhelt 

közös szakasszal, hiszen nem lehet hosszabb, mint a legtávolabbi elem, mert akkor az lenne a legtávolabbi. A 

percentiliseket egy gerincvonal és egy mellékvonalas esetében a 4. Táblázat mutatja:   

4. Táblázat: Egy leágazásos vonalaknál a leágazás távolsága a legtávolabbi pont százalékában. – IBM SPSS szoftverrel 

Statistics 

 masodik_level_hossz_szazalek 

N Valid 9464 

Missing 0 

Mean ,6790 

Minimum ,02 

Maximum 1,00 
 

10 ,3531 

20 ,4748 

30 ,5683 

40 ,6460 

50 ,7144 

60 ,7785 

70 ,8346 

80 ,8910 

90 ,9469 
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Klaszterezés alapján (IBM SPSS two step cluster, többféle paraméterrel is próbálva) elfogadható 

csoportosítást kaphatunk csak a második levélelem távolságára és az elágazás helyére. Ezek alapján a 

következő csoportok jönnek létre (minden csoport mérete nagyságrendileg egyforma): 

 elágazás a vonal elején – ez hasonlít az egyel kevesebb leágazású esethez egy közös szakasszal 

 60% leágazás hossz a legtávolabbi ponthoz képest 

 15% leágazás hossz a legtávolabbi ponthoz képest 

 elágazás a vonal háromnegyedénél – ez hasonlít a hosszabb egyel kevesebb leágazású esethez 

 20% leágazás hossz legtávolabbi ponthoz képest 

 elágazás a vonal felénél – ez az ideális pont 

 15% leágazás hossz a legtávolabbi ponthoz képest – túl rövid, ahhoz, hogy számítson 

 35% leágazás hossz a legtávolabbi ponthoz képest – ideális leágazás hossz 

Ha ugyanezeket nem fizikai, hanem villamos távolságokban vizsgáljuk, akkor a következő csoportokat 

kaphatjuk: 

 betápláláshoz  villamosan közeli elágazás, rövid villamos hosszal 

 a vonal villamos harmadánál-felénél lévő elágazás, hosszú villamos hosszal 

 vonal villamosan végéhez közeli elágazás, rövid villamos hosszal 

Ezek hasonlóak a fizikai hosszhoz, hiszen a gerinc gyakran nagyobb keresztmetszettel rendelkezik, mint a 

leágazás pontjától távolabb, így a fizikailag felezés közel kerül villamos távolság harmadához.  

A fentiek alapján tehát az ideális leágazás nagyjából a vonal felénél csatlakozik, a hossza kicsit több mint a 

legtávolabbi pont távolságának harmada. 

Két leágazás esetén az áramkör végpontjainak átlagos távolsága erős korrelációt mutat a legtávolabbi 

ponttal. Ezért a betáplálástól vagy hasonló távolságra helyezkedik el mindhárom végpont, vagy van hosszabb 

és rövidebb leágazás is. Utóbbi eset közelít az eggyel kevesebb leágazású esethez, hiszen minél rövidebb a 

leágazás, annál kevésbé számít. Tehát ebben az esetben három hasonló hossz figyelembe vétele indokolt. Az 

elágazások csatlakozását vizsgálva az a vonal felénél-kétharmadánál jellemző. 

Három leágazást tartalmazó vonalak ritkábbak, ezek már csak hosszabb vonalaknál fordulnak elő. Ezekben az 

esetekben már a csatlakozási pontok egyértelműen elkülönülnek és a közöttük lévő távolság az utcák átlagos 

távolságát követik. Ez a többi vonalnál is szempont volt, tehát a leágazások közötti csatlakozások között nem 

lehet túl rövid a távolság. 

Kapcsolat a szomszédos körzetekkel 
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A szomszédos körzetekbe vezető kapcsolódási pontokat tekintve a legrosszabb esetben egyáltalán nincs 

kapcsolat. Egyenes vonal esetén 1 kapcsolatnál a legjobb eset a legtávolabbi pont. Nem érdemes máshova 

tenni a kapcsolódási pontot, hiszen akkor közelítünk a rosszabb esethez, vagyis a kapcsolat mentes 

hálózathoz. További könnyebbség, hogy 1 leveles esetben elhanyagolható számban létezik 2 vagy több 

kapcsolattal rendelkező vonal. Két és három leveles esetben kérdéses, hogy az ideális választás a legtávolabbi 

pont, vagy az elágazások pontja. Hasonló terhelési viszonyokat feltételezve a teljes vonalon, és figyelembe 

véve, hogy a mellékvonalak gyakran kisebb keresztmetszettel rendelkeznek: 1 kapcsolat esetén a legjobb eset 

az elágazás pontja lesz. 2 kapcsolatnál az elágazási pont és a legtávolabbi pont. 3 vagy több kapcsolat az 

esetek elhanyagolható részében fordul elő. 

Fogyasztás 

A vonalak terhelésénél két értéket érdemes figyelembe venni: az egy fogyasztóra jutó vezetek hosszat, illetve 

a hosszegységre jutó terhelő áramot, ez utóbbiba beleszámítanak a koncentrált fogyasztók is. A terhelések 

élesen szétválnak, attól függően, hogy földkábeles-e a hálózat: 

Szabadvezetékes és kötegelt vezetékes esetben az egy fogyasztóra jutó hossz 10-55 m/fogyasztó (95 %), mely 

az esetek 80 %-ában 10-30 m között marad. Áramterhelés szempontjából 0,01-0,1 A/m jellemző az esetek 

95 %-ban, a teljes tartományban sok eset fordul elő. Tehát légvezetékes esetekben jól látható, hogy az átlagos 

oszlopköz (30 m) szerint, oszloponként 1-2-3 fogyasztó van rákötve a hálózatra, ez jól egybevág az utcákon 

tapasztaltakkal. Ez háromszoros terhelés különbséget jelent, amit növelhet a koncentrált fogyasztók 

jelenléte, illetve még inkább az egyes területek fejlettsége, vagyis az egy háztartásra jutó villamosenergia 

fogyasztás. Így alátámasztottnak látszik az áramterhelés igen nagy szórása. Általános esetben oszloponként 

(30 m) lehet számolni csatlakozással, az egy csatlakozási pontra 1-3 fogyasztó kapcsolódik, melyek 

modellezés szempontjából összevonhatók. 

Kábeles hálózatoknál 1-50 méter jut egy fogyasztóra az esetek 95 %-ában. Sok az 1-6 m/fogyasztó (80 %), a 

vonal teljes terhelése 0,03-0,8 A/m. Sok vonal van 0,03-0,4 A/m között, közel egyenletes eloszlásban. A 

néhány méteres távolság, mely egy fogyasztóra jut, nem azt jelenti, hogy ilyen gyakran kapcsolódnak a 

kábeles hálózatra, hanem azt, hogy egy csatlakozási ponton több fogyasztó is csatlakozik, tipikusan több, 

mint légvezetékes esetben, ezek hasonlóan összevonhatók. Továbbá az egyes fogyasztók a legfejlettebb 

területeken vannak, tehát a legnagyobb az egy háztartásra eső fogyasztás. A fentebb ismertetett eredmények 

villamos távolságok vizsgálatával is hasonlóan alakulnak.  
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12. Ábra: Hosszegységre jutó fogyasztói szám. Balra kábeles eset, jobbra légvezetékes eset. 

Modellezés szempontjából a kisebb terhelések nem olyan lényegesek, mivel a problémák általában a jobban 

terhelt hálózatokon jelentkeznek. 

Hosszak 

A hosszak, távolságok kérdését érdemes a maximális távolságon keresztül megragadni. Ez a többi leágazás 

hosszára és csatlakozási pontjára a gerinchez jó becslést ad, mivel azok is a legtávolabbi pont arányában 

kerültek definiálásra, részben pont az egyszerűbb kezelhetőség miatt. 

Weibull eloszláshoz hasonlít a maximális távolságok eloszlása. Itt ismét kettéválik a kérdés attól függően, 

hogy földkábeles-e a hálózat. Földkábeles esetben a hálózatok fele 150 m alatt, 65 %-a 250 m és 95 %-a 

400 m alatt marad, extrém esetek megközelítik a 700 m-t. Légvezetékes esetben a hálózatok fele 500 m alatt, 

75 %-a 650 m és 95 %-a 1000 m alatt marad, extrém esetekben több mint 1,5 km maximális távolságok is 

előfordulhatnak. Jól érezhető, hogy sokkal hosszabbak a légvezetékes vonalak. Első közelítésben érdemes a 

hálózatok nagy részét lefedő 460 m (földkábeles), illetve 990 m-es (légvezetékes) legnagyobb távolságokat 

használni. Továbbá érdekes lehet a rövidebb hálózatokat is vizsgálni, így még 500 m és 750 m maximális 

hosszak is szerepeltek a légvezetékes esetben a modellezettek között. 
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13. Ábra: EON területeken az áramkörök legtávolabbi pontja. Balra légvezetékes esetek, jobbra földkábeles esetek. 

 

14. Ábra: ELMŰ-ÉMÁSZ területeken az áramkörök legtávolabbi pontja. Balra légvezetékes esetek, jobbra földkábeles esetek. 

A légvezetékes hálózatok zömében 95 és 50 mm2-es keresztmetszettel rendelkező alumínium vezetőket 

tartalmaznak. Két elrendezés jellemző: szabadvezetékes, laterális (síktartós) elrendezés, illetve a kötegelt 

légvezeték. Ezért a modelleket mindkét esettel érdemes vizsgálni. Földkábeles esetben pedig 150 és 

240 mm2-es keresztmetszettel rendelkező alumínium vezető jellemző. Itt ritkák a vegyes hálózatok, 

legtöbbször ugyanaz a keresztmetszet jellemző a teljes földkábeles vonal mentén. Kisfeszültségen minden 

esetben három fázisvezető és egy nullavezető van, ez utóbbi több helyen földelt (például fogyasztóknál, 

oszlopoknál) 

2.2.3 Fogyasztás, termelés 

Az alapvető topológiai jellemzők után el kell dönteni, hogy mi az az elemkészlet mellyel feltölthető a modell. 

Három részre érdemes bontani a témát:  

 termelők, 
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 fogyasztók, 

 egyéb eszközök. 

Hazánkban a kisfeszültségű hálózatokon 99%-ban napelemek termelnek, ez a tendencia nemzetközileg is 

megfigyelhető. Ezek inverterrel kapcsolódnak a hálózathoz ugyanott, ahol a fogyasztó is. Teljesítmény 

tekintetében legtöbbször akkorák, hogy a fogyasztó éves energiahasználatát fedezzék. Ugyanakkor előfordul, 

hogy fogyasztást növelő beruházással kapcsoltan történik a napelem telepítés, így nagyobb teljesítmény 

létesül. Tipikusan ilyenek a hőszivattyúval kombinált beruházások. Mivel kizárólag a nappali órákban, illetve 

leginkább nyáron tud termelni a napelem, ezért lényegesen nagyobb lesz a beépített teljesítmény, mint arra 

folyamatos üzemben szükség lenne. Következésképpen napközben, tiszta időben a teljes fogyasztói háztartás 

termelőként jelenik meg a hálózat számára, míg az esti csúcsidőszakokban lényegében változatlanul fogyaszt.  

A kisfeszültségű átlagfogyasztások jól leírhatok napi és szezonális profilokkal, melyek használhatók nagyobb 

körzetek összesített fogyasztásának jellemzésére, ezek a sztenderd terhelési profilok szabadon elérhetők 

(például: 15. Ábra). Az elosztó társaságok is hasonló profilokat használnak tervezéshez, ugyanakkor egy-egy 

fogyasztóra ezek nem adnak jó leírást (ld. 16. Ábra). 

 
15. Ábra: Lakossági és közösségi terhelési profilok – 2014 ( elérhető a MEKH honlapján, vagy például az alábbi linken: 

https://www.edfdemaszhalozat.hu/servlet/download?type=file&id=3365) 

https://www.edfdemaszhalozat.hu/servlet/download?type=file&id=3365
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16. Ábra:  

Balra: Egy véletlenszerűen kiválasztott háztartás mért teljesítményefelvétele, összehasonlítva a sztenderd lakossági terhelési 
profillal. 

Jobbra: 30 háztartás teljesítményfelvétele a lakossági terhelési profil alapján, összehasonlítva 30 véletlenszerűen kiválasztott, 
mért profillal három egymást követő napra (péntek-szombat-vasárnap) 

Egy-egy vonalon viszonylag kis számuk miatt a sztenderd terhelési profiltól lényegesen eltérő a valós 

fogyasztás, továbbá a hálózaton minden pillanatban változik. Ennek modellezése szükségszerű, különösen, 

amikor egy-egy áramkört kell vizsgálni. Ekkor a fogyasztók viszonylag kis száma és a korreláltságuk miatt az 

átlagos profilok szintén nem adnak jó közelítést a hálózat valós lehetséges állapotára. Jól megfigyelhető ez a 

fenti ábrán is (16. Ábra), jelentős eltérések vannak mind pozitív, mind negatív irányban a sztenderd profiltól.  

A háztartási fogyasztóknál hétköznapokon gyakran előfordul olyan időszak, amikor kis fogyasztáshoz nagy 

termelés társul, az esti csúcsfogyasztásnál pedig már egyáltalán nincs termelés – a fogyasztói viselkedés 

sztochasztikus jellegéből adódóan ez természetesen csak tendencia. A modellezéshez valódi háztartások 

fogyasztási adataiból állítottam elő a mintahálózatokhoz minden negyedórás időpillanatra fogyasztási 

értékeket. Ehhez rendelkezésre állt egy fogyasztási méréssorozat negyedórás felbontásban, melyből 

elkészítettem a számításokhoz alkalmas formátumot és tartalmat, a modellezéshez felhasznált profilok 

száma 426 volt. Ezek éves fogyasztása 800 és 8000 kWh között alakultak és az átlaguk 2500 kWh/év volt. 

Tehát az országos háztartási fogyasztást jól lefedi. A napelemes termelés terjedése főleg olyan környékeken 

jellemző, ahol elegendő anyagi forrás áll rendelkezésre. Ezeken a területeken jellemzően a villamosenergia 

fogyasztás is nagyobb, ezért a profilok közül csak  az 1800 kWh/év feletti fogyasztásokat megtartva egy 

magasabb átlagot kapunk, ezzel modellezhetők ezek a környékek. A teljesítménytényező nem szerepelt a 

mért adatokban, ezért azt minden fogyasztáshoz becsülni kellett még. 
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Az egyetemen készült egy részletes méréssorozat néhány lakossági háztartás csatlakozási ponton mérhető 

fázisonkénti áramairól is. Ezen nyers értékek utófeldolgozásával próbáltam a modellezés szempontjából 

érdekes összefüggéseket levezetni. Ebből egyrészről látszik (például 17. Ábra), hogy még 3 fázisú csatlakozás 

esetén sem szimmetrikus a fogyasztás. Jellemzően megosztják a nagyobb teljesítményű gépeket a fázisok 

között, ám azok nem egyszerre üzemelnek. Gondoljunk bele, csak igen ritkán adódik olyan egy-egy 

háztartásban, hogy ezen gépek egyszerre vannak bekapcsolva és egyszerre tartanak a fogyasztásuk csúcsán 

is. A nagyobb teljesítményű háztartási fogyasztók jellemzően hő előállításhoz igénylik ezt (mosógép, 

mosogatógép, szárítógép, sütő, villanybojler, légkondicionáló) ezeket még ha egyszerre is indítjuk, nem esik 

egybe a fogyasztási csúcsuk. Tehát a fogyasztások túlnyomóan aszimmetrikusak. Például, ha több kisebb 

fogyasztó (nappaliban TV, világítás, számítógép) az egyik fázist terheli, ha bekapcsolnak egy nagy fogyasztót 

a másik fázison, akkor az lesz a domináns és ismét egy fázisú terheléshez közelítünk. 

 

17. Ábra: Egy háztartás három fázisának terhelése két hetes periódusban. 

A teljesítménytényező esetén kivehető, hogy kisebb fogyasztási teljesítményeknél szélesebb tartományban 

mozog (0,86 induktív – 0,99  kapacitív), a nagyobb fogyasztásoknál közelebb van az egyhez (0,95-1,0 induktív) 

(18. Ábra). 
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18. Ábra: Felvett áram szögfüggése az áram effektív értékétől. 

Amikor egy háztartásban napelemes rendszert telepítenek, akkor annak teljesítménye az éves fogyasztáshoz 

viszonyul, valószínű, hogy a fogyasztó az éves termeléssel az éves fogyasztását igyekszik fedezni. Körülbelül 

1300 kWh-ánként 1 kW peak napelemes rendszer telepítésével lehet számolni hazánkban (5. Táblázat). A 

termelésnél tisztán hatásos teljesítmény feltételezhető, hiszen csak a hatásos teljesítmény számolható el 

jelenleg, semmi sem szorítja a termelőket ettől eltérő teljesítménytényezőhöz. 

5. Táblázat: A mért helyszíneken jellemző éves termelés 1 kW napelemmel. 

helyszín éves termelés 

Budapest 1260 kWh 

Eger 1268 kWh 

Pécs1 1335 kWh 

Pécs2 1257 kWh 

Sátoraljaújhely 1240 kWh 

 

A mindennapi életben egyre több eszköz csatlakozik teljesítményelektronikával a hálózatra, így mind 

termelői, mind fogyasztói oldalon egyre kisebb mértékű a natív, természetes tehetetlenség, a 

teljesítménynek feszültség- és frekvenciafüggése gyakorlatilag megszűnik. Ezért egyre inkább helytálló a 

fogyasztásokat, termeléseket teljesítménytartóként modellezni a számítások során. 
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A fogyasztások és termelések valós profilokból történő előállítása leginkább Monte Carlo szimulációkhoz 

alkalmasak, ezért a későbbi téziseimnél is a következők szerint jártam el: 

A modellezéshez használt fogyasztás profilja és a napja véletlenszerű egy-egy modellezett fogyasztónál, 

ugyanakkor minden időpillanathoz csak az adott pillanat értékeit használtam fel (például a 18:15-ös időlépcső 

számolásánál minden profil 18:15-kor mért értékei vesznek részt). A szezonális hatásokat figyelembe vettem, 

vagyis évszakonként készítettem bontásokat. Továbbá a heti hatásokat is: így három naptípust készítettem – 

hétköznap, szombat, vasárnap. Így vizsgálhatók kiválasztott időszakok is az évben. Természetesen ezen felül 

az adathalmazzal lehetséges éves futtatások végzése is.  

A hatásos teljesítmény mellé szükséges a teljesítménytényező meghatározása. Ehhez két különböző 

függvényt használtam. 500 W terhelés alatt egy 0,85-1 induktív, e felett 0,95-1 induktív tartományt 

tételeztem fel, a fentebb is látott viselkedés alapján (18. Ábra). Ebből a tartományból egyenletes eloszlás 

szerint választottam szöget, vagyis teljesítménytényezőt.  

A napelemes termelés aktuális értékéhez a helyszínen mért értékek skálázása és a vizsgálni kívánt napelemes 

rendszer nagysága alapján meghatározható a termelés értéke, a teljesítménytényező alapesetben 1. 

Végül a harmadik, nagyobb csoportot képviselik mindazon elemek, melyek nem fértek be a fenti két 

kategóriába (vagyis nem termelés, és nem fogyasztás). Többek között feszültségemelő berendezés, terhelés-

szimmetrizátor, okos mérők,  tároló egységek, kapcsoló egységek, transzformátor fokozatszabályozó, de ide 

sorolható még a fogyasztói igény befolyásolása is. Ezek nem képezik részét az alap modellnek, többek között 

ezek vizsgálatának lehetővé tételéhez is készült a modellcsoport. 

2.3 Tézis megfogalmazás 

Alább összefoglalom az I. tézishez vezető kutatás lépéseit. 

A 2.2.2 fejezetben részletezett ismeretek alapján a kialakított modellek tulajdonságainál arra törekedtem, 

hogy az országban előforduló hálózati típusoknak túlnyomó részét reprezentálja. A feldolgozott adatokat, az 

abból kialakított statisztikákat, jellemzőket is a tézis eredményének tekintem, hiszen a hálózati topológia 

ilyen részletességű és mennyiségű adata nem áll az irodalomban rendelkezésre. Ezt saját munkával az 

elosztókkal együttműködve hoztam létre a mintahálózatok megalkotásához. Továbbá a fogyasztók 

fázisonkénti viselkedését, a teljesítménytényező fogyasztás nagyságától való függését és a konkrét helyszínen 

mért napelemes termelési értékek ilyen módú kezelését is – egységes egészként kezelve – új eredménynek 

tekintem.  

A kutatási eredményeimet összegezve, összesen 11 topológia jól reprezentálja a magyar kisfeszültségű 

hálózatot: 2 kábel és 9 légvezetékes/szabadvezetékes hálózat. 
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A kábeles hálózatokat jól lehet jellemezni a következőkel: 

 1 és 2 levélelem 

 450 m maximális távolság 

 9 háztartás 30 m-es egységenként 

 150 mm2 és 240 mm2 aluminimum vezetőjű kábel 

A légvezetékes hálózatokat összesen a következő jellemzők alapján lehet jól reprezentálni: 

 1, 2, 3 és 4 levélelem (0-1-2-3 szárnyvezeték) 

 3 háztartás 30 m-es egységenként 

 95 mm2 és 50 mm2 aluminimum vezeték 

 maximális távolság több konfigurációra: 

 500 m (1, 2 és 3 leveles esetben) 

 750 m (3 és 4 leveles esetben) 

 990 m (1, 2, 3 és 4 leveles esetben) 

A modellek topológiája látható a lenti ábrákon (19. Ábra és 20. Ábra). A légvezetékes, szabadvezetékes 

esetekben a rövidebb hosszak az átlagos tendenciákhoz és az ország jobb bemutatásához szükségesek. 

A modellek 30 m-es egységekből épülnek fel, mely jól követi a telekosztásokat, illetve szabadvezetékes 

esetben az oszloptávolságokat is. Minden 30 m-es pontnál vannak a háztartások csatlakozási pontjai is. Itt 9 

háztartás csatlakozik földkábeles esetben, három háztartás légvezetékes esetnél.  

A modellekhez a 2.2.3 fejezet tanulságai alapján a fogyasztások leginkább mért profilok megfelelő 

csoportjaiból történő véletlenszerű mintavételezéssel valósítottam meg. Ilyenkor minden időlépcsőben egy 

valós háztartás mért fogyasztását alkalmazzuk a hálózaton egy-egy háztartáshoz. Ez a módszer Monte Carlo 

szimulációk végzésére alkalmas. A teljesítménytényezőt illetően érdemes egy két lépcsős megközelítést 

alkalmazni: a kisebb fogyasztások esetén egy szélesebb sávból véletlenszerűen választott 

teljesítménytényező (0,86 induktív – 0,99  kapacitív), a nagyobb fogyasztásoknál közelebb van az egyhez 

(0,95-1,0 induktív). A fogyasztók általában egyfázisúak, még három fázis megléte esetén is jellemző az egyik 

fázis általános használata, míg a másik két fázis inkább egy-egy koncentrált fogyasztóhoz kapcsolódik, mely 

csak időszakosan üzemel. A fogyasztások ilyen módú meghatározása még az egyéb modellezési eljárásokkal 

nehezebben megfogható tulajdonságokat is mutatja. 

Ide kapcsolódik a nullavezető földelésének kérdése is. A földelések értékei a távoli, ideális földhöz képest a 

néhány ohm – néhány tíz ohm tartományában tételezhető fel, melyek minden fogyasztónál, illetve néhány 

oszloponként jellemzőek. Mindez figyelembe vehető, ha minden egyes oszlopnál nullavezető földelést 

alkalmazunk (az 4.3 fejezet részletesebben foglalkozik a különböző értékek nullavezetőre gyakorolt 
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hatásával). Továbbá a transzformátor csillagpontjának, illetve a többi áramkör eredőjeként adódó földelési 

ellenállás 1 Ω nagyságúra tehető. 

A termelések hatásának becsléséhez – napelemes esetben elegendő a vizsgálandó éghajlaton, földrajzi 

elhelyezkedésen jellemző termelési profil használata, mely származhat egy-egy valódi napelemes egység 

mérési értékeiből történő skálázással, mint ahogy az értekezésem során is történt.  

 
 

 

19. Ábra: Szabadvezetékes, illetve kötegelt légvezetékes mintahálózatok. A számok oszlopokban (30 m) mért távolságot jelölnek. 
A folytonos vonal 95 mm2-es a pontozott 50 mm2-es keresztmetszetet jelöl. A bal oldali ábrán a szaggatott vonalak jelzik a 

hálózat végét a 750 m-es esetre.  

 
20. Ábra: Földkábeles mintahálózatok. A számok 30 m-es szakaszokban mért távolságot jelölnek. 

I. tézis: Kidolgoztam egy modellhálózat gyűjteményt, mely a hazai, kisfeszültségű elosztóhálózati 

jellemzőket jól reprezentálja. Ezzel olyan metrikák vizsgálata (minőségi és mennyiségi ) is lehetővé vált, 

melyek az eddigi irodalomban bemutatott mintahálózatokon nem voltak lehetségesek. Előállításukhoz 

újfajta megközelítést alkalmaztam a módszertanban, továbbá a felhasznált primer adatok is saját 

feldolgozás, kutatás eredményei, amelyek forrását hazai mérés adatok, illetve elosztói adatbázisokon 

végzett elemzések szolgáltatták. 

Kapcsolódó publikációk: [S1][S3][S5][S6][S7] 
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3 Az elosztott termelés és szabályozó eszközök hatása a hazai 

kisfeszültségű hálózatra 

Ebben a fejezetben főleg a szimmetrikus üzembeli statikus viselkedésre koncentráltam, különös tekintettel a 

feszültségre és az áramra.  Az aszimmetria hatását és annak számolását a következő fejezet részletezi (4. 

fejezet).  

A modellhálózatok kezelésére, a megfelelő fogyasztás-termelés előállítására az előző fejezet alapján 

készítettem keretrendszert Matlab-ban, ezt tovább bővítettem a számítások elvégzésének képességével is. 

Így könnyen, egyetlen rendszeren belül tudtam kezelni a nagyszámú eset futtatását. 

A worst case vizsgálatok nem célravezetők, hiszen a jelentős egyszerűsítések miatt túl szélsőséges 

eredményeket kaphatunk, melyek nem adnak felvilágosítást a szabványos feszültségminőség (MSZ-EN 

50160) betartására. A szélsőséges esetek alapján már nagyon kis termelések is feszültségproblémákat 

okoznának a hálózaton (nincs fogyasztás, maximális termelés, végponton a termelés, aszimmetrikus) – De 

ezt nem támasztják alá az elosztók tapasztalatai. Ugyanakkor a szabványos feszültség tartása nehézségekbe 

ütközik már néhány egység azonos áramkörön való megjelenése esetén, vagy akár egyetlen nagyobb egység 

esetén is. Ezért figyelmet igényel, szükségesek a részletesebb vizsgálatok. A worst case esetre egy példa a 

fogyasztás nélküli, üres hálózat vizsgálata egy napelemes rendszer termelésével. Ez nagyobb feszültségeket 

jelez előre, mint ami valószínűleg kialakulna, a veszteségek átlagos változása a hálózaton pedig nem is 

értelmezhető ilyenkor. Ezzel némileg ellentmondásban mégis végzek tiszta napsütéses napra is vizsgálatokat, 

azonban ez egyrészről nem „igazi” worst case, hiszen a fogyasztások valóságosan viselkednek, másrészről 

ezen számításoknak a célja a worst case-el való összhasonlíthatóság és az ilyenkor fellépő szabályozási 

igények becslése. Az éves futtatások minden esetben egy normális évi viselkedést vesznek figyelembe, valós 

fogyasztási, időjárási körülményekkel – tehát egyáltalán nem a worst case esetek felskálázása teljes évre. 

A kialakuló feszültségek kiértékelése esetében is valószínűségek használata célravezetőbb tehát. 

Természetesen egy-egy fix abszolút határ szükséges, de ezt nem feltétlenül kell ugyanolyan szigorúra venni, 

mint a 95%-os percentilishez tartozó értéket. – Az MSZ-EN 50160-as szabvány szerinti mérési eljárás is 

eloszlásfüggvényeket vizsgál. A napelemes rendszerek esetén a hatások nem állandók az időben, ezért ismét 

csak indokoltak a sorozatszámítások és valószínűségek használata.  

A vizsgálatokhoz a lakossági fogyasztókra koncentráltam, mivel az üzleti, ipari fogyasztók kisfeszültségen 

kevéssé jellemzőek keverten a lakossági fogyasztókkal. Ezek a fogyasztók inkább napközben fogyasztanak, 

ezért vegyes hálózatokon némileg nagyobb lehet a befogadható napelemes termelés szintje, amennyiben 

nem csak lakossági fogyasztás található ott. Azonban ezek száma ritkább az országban (lásd a hálózatok 

átlagos áramértékének nagyobb együttes korreláltságát a fogyasztói számmal a 2.2.2 fejezetben). 
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Hazánkban kisfeszültségen az elosztott termelés szinte kizárólag napelemes rendszereket jelent. Ennek 

megfelelően a szimulációk során a napelemes elterjedtség a fő változó paraméter. Ezt többféleképpen lehet 

definiálni például [28]: 

 a helyi rövidzárási teljesítmény arányában. Ez jellemzően nagyon kis értékeket ad, a definíció független a 

helyi fogyasztási viszonyoktól. Ez egyszerre előny és hátrány is, hiszen sok jelenséget erősen befolyásol a 

helyi fogyasztás. 

 a transzformátor névleges teljesítményének arányában. Ez lényegében az előző definíció átskálázása. 

 a helyi fogyasztás arányában. Ez független a fenti két értéktől, nem a hálózat topológiájától függ, hanem 

csak a fogyasztóktól. 

A továbbiakban a napelemes elterjedtség alatt az utolsó definíciót értem. Ezen belül is az éves fogyasztás és 

az éves termelés arányát tekintem irányadónak. Ez azt jelenti, hogy 100 %-os elterjedtség esetén éves szinten 

önellátó a hálózat. Fontos azonban kiemelni, hogy ettől még a fogyasztást nem fedezi minden pillanatban a 

termelés – éjszaka például nincs termelés. Tehát ahhoz, hogy néhány napon belül, különösen télen, biztosan 

fedezni tudjuk a fogyasztást, 100 %-nál nagyobb elterjedtségre és tároló megoldásokra is mindenképp 

szükség lenne. A tárolók méretezése, elhelyezkedése, üzemeltetési logikája azonban túlmutat jelen kutatás, 

tézis keretein.  

A kiválasztott elterjedtség definíció szolgálhat ezután alapul a befogadóképesség (hosting capacity) 

meghatározásában. Ebben a fejezetben a befogadóképességet vizsgálom kiindulási esetben, mindenféle 

szabályozás nélkül, majd az inverterek beépített (ezek legtöbbje mára megtalálható már a piacon is elérhető 

példányokban) szabályozását kihasználva. Emellett vizsgálom a feszültség közvetlen befolyásolásának 

hatását is.  

A szimmetrikus számítások alapjául korábbi munkámhoz kidolgozott load-flow eljárás szolgált alapul. Ezt 

egészítettem ki a modellhálózat rendszer kezeléséhez, sztochasztikus számításokhoz és szabályozások 

figyelembevételéhez szükséges mértékben. Ebből indult a következő fejezet aszimmetrikus számítási 

algoritmusa is, melynek részletei ott szerepelnek. 

A saját számítási rendszerre azért volt szükség, mert nagyszámú esetet, fogyasztás és termelés generálást, 

topológia módosításokat is végzek, ezeket könnyebb egy saját keretrendszerben kezelni. 

3.1 Irodalmi áttekintés 

A tézis alapjául szolgáló kutatási rész lezárult 2015 végén, ezért a tézis megalapozását szolgáló irodalmi 

áttekintésben csak az eddig megjelent források találhatók. Azonban a téma továbbra is aktuális, ezekből az 

újabb irodalmakból nyújt ízelítőt az F2 függelék. Ezek alapján a kidolgozott munka továbbra is aktuális, jól 

illeszkedik a terület kutatásaihoz. 
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Az első elemzések az elosztott termelésről, a befogadóképességről és a szükséges változtatásokról már 2005-

ben megjelentek, ekkor még leginkább középfeszültségű hálózattal a középpontban [29]. Az adatokból is 

hiány mutatkozott még, ezért leginkább közelítő megoldásokat alkalmaztak, keretrendszereket dolgoztak ki 

ehhez [30]. Például felosztották az ellátandó területet geometria formákkal és tipikus hálózati 

elrendezésekkel, a valós hálózat ismerete nélkül. Ezután néhány paraméter segítségével lehetett hangolni a 

modell illesztését a valós eredményekhez. 

[31] egy Monte-Carlo szimulációs, Newton-Raphson teljesítményáramlás számításon alapuló algoritmust fejt 

ki. Az elosztott termelés alapvető tulajdonságaival foglalkozik, a termelés időben és térben való 

véletlenszerűségével. 

[32] szintén az elosztott termeléssel foglalkozik, a cikkben a szerzők megállapítják, hogy a konzervatív, 

minimum terhelés elvű módszer alul becsüli a befogadható kapacitást. Továbbá bemutatják, hogy a veszteség 

változása rosszul becsülhető determinisztikus módszerekkel. Látható az elosztott termelés veszteségre 

gyakorolt hatásának tipikus görbéje is (21. Ábra). 

 

21. Ábra: A veszteség alakulása a termelő egység névleges értékének függvényében. [32] 

2007-ben bár még igen ritka volt a nagyobb elosztott termelés elterjedtség, de [33] a szélerőművek okozta 

megforduló teljesítményáramlás hatását vizsgálta. Ehhez egy háromvezetős EMTP példahálózatot 

készítettek, melyben egye-egy hálózatrészt részletesen modelleztek, a többi részt pedig koncentrált 

elemként vették fel (1 Kif, 1 Köf áramkör részletesen, a többi ide csatlakozó, és a Naf/Köf alállomásba 

csatlakozó részek koncentráltak voltak.) A fogyasztások modellezése minimális, középfeszültségen nem 

voltak, kisfeszültségen pedig egyformán alacsony, uniform fogyasztási értékük volt. A vizsgálataik 

középpontjában a transzformátorok álltak. Felhívták a figyelmet arra, hogy a transzformátorok esetén nem 

feltétlenül szimmetrikus a terhelhetőség a fokozatszabályozó miatt [34].  



Az elosztott termelés és szabályozó eszközök hatása a hazai kisfeszültségű hálózatra 

44 
 

2008-nan kiadott az NREL egy felmérést a nagymértékű napelemes termelés okozta feszültségváltozásokra 

vonatkozóan [35]. A kismértékű terjedés 5 %-ot, a közepes 10 %-ot, a nagymértékű 30-50 %-ot jelent a 

felmérésben. Ez az USA szemszögéből arra jutott, hogy a most elérhető eszközökkel is lehet fogadni a PV 

termelést (ebbe beleértve a fokozatszabályozás, feszültségszabályozók használatát is), bár a 

feszültségemelkedés jelentős lehet, erre további vizsgálatokat javasolnak. Európában és hazánkban 

jelentősen eltér az elosztóhálózat felépítése, így az eredmények kevésbé érvényesek ilyen európai típusú 

hálózaton. 

[36] az elosztott termelés megengedhető értékének becslésére javasol egy módszert: feszültség érzékenységi 

tényezők számítása a hálózat minden csomópontjához. Ehhez az adott hálózaton, adott terhelési állapot 

esetén végeznek egy load-flow számítást, ebből készítik el a linearizált érzékenységi mátrixot. A szerzők is 

megemlítik, hogy ez csak nagyságrendi becsléshez megfelelő modell. Ezen belül is kizárólag feszültség 

változás becslésére használható, a termelés és fogyasztás időbeliségét nem tudja figyelembe venni, sem 

valószínűségeket. 

Bár nem tartozik közvetlenül a befogadóképességhez, az inverterek szabályozási karakterisztikái jelentős 

befolyással bírnak. [37] 2010-ben egy jó áttekintést adott a lehetséges inverter szabályozási 

karakterisztikáiról. Ezt több részre bonthatjuk: frekvencia-dinamikus viselkedés, harmonikus viselkedés, 

terhelés elosztás,  frekvencia és a jelen értekezés szempontjából érdekes: feszültségfüggő karakterisztikák. 

Feszültség-hatásosteljesítmény és feszültség-meddőteljesítmény alapvetően a két csoport, amivel érdemes 

foglalkozni a vizsgálatok során. 

Az elosztott termeléssel, különösen a napelemes rendszerekkel, kisfeszültségre gyakorolt hatásaival igazán 

csak 2011-ben kezdtek foglalkozni, a legtöbb ide vágó cikk ezután keletkezet.  

[38] fuzzy kezelést javasol a termelés-fogyasztás meghatározásához. Ez főleg olyan esetekben alkalmas, 

amikor néhány lehetséges érték létezik, de a valószínűségükre nem tudunk pontos válaszokat adni. Ez a fajta 

megközelítés nehezen alkalmazható amikor részletesebb modellezésekre van a szükség. Továbbá nehéz az 

egyidejűségek, egymásra hatások kezelése. 

[39] Németországi példával foglalkozik, akkoriban készültek az első ajánlások is az engedélyezhető termelés 

nagyságára vonatkozóan. Erre 3%-os feszültség változtatást írtak elő határnak, ami több más ország 

gyakorlatában is már megjelenik. Ehhez terhelés nélküli hálózaton kell a számításokat elvégezni. Ennek 

megfelelően leginkább a csatlakozási pont zárlati teljesítményéhez kötődnek az eredmények, illetve az adott 

ponton érvényes mögöttes hálózati impedancia értékéhez. Ezután a befogadóképesség növelésére 

meddőteljesítmény-szabályozást és fokozatszabályozós transzformátort javasolnak. Ez utóbbival azonban 

már akkor is elismerik, hogy túl kell lépni a 3%-os határértéken, különben nincs értelme a 

fokozatszabályozásnak. Ez a határ egyébként nem kielégítő ilyen napelemes termelések esetén, hiszen sokkal 

gyakoribb, hogy mindegyik egység egyszerre reagál az időjárás változásra, mint, hogy egyenként kiesnének. 

De ettől függetlenül makacsul tartja magát ez a determinisztikus szabály szerinti gyakorlat. Az elosztott 
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termelést tehát, különösen a napelemest, nehéz függetlenül vizsgálni a többitől. Például hirtelen felhősödés 

esetén az összes azonos típusú kiserőmű a kisfeszültségű hálózaton (annak egy-egy áramkörén, 

transzformátor körzetében) egyszerre kezd kisebb teljesítményt visszatáplálni. Ekkor hiába van meg 

egyenként a 3 %-os feszültségváltoztatás, együttesen ennél nagyobb hatásuk lehet. 

[40] egy svéd középfeszültségű hálózatra vonatkozó számításokat tartalmaz elosztott termelést illetően (nem 

csak nap, hanem szél és víz is). A hatásos teljesítmény korlátozásával elérhető szabályozás felvetése miatt 

érdekes a cikk, amihez valós hálózaton valós adatokkal végezték a számításokat. Így bár nem feltétlenül 

reprezentatív az eredmény, de mégis valós folyamatokat mutat be. A végső konklúzió alapján a normális 

befogadóképesség elérésénél az új igényeket vagy elutasítjuk, vagy hálózat megerősítést végzünk, vagy 

felajánljuk a lehetőséget, hogy csatlakozhat, de bizonyos esetekben nem termelhet teljes teljesítményen.  

Szintén 2011-ben jelent meg a VDE-AR-N4105 szabvány Németországban, ez aztán később referenciaként 

szolgált sok külföldi ország számára is. Ebben sok érdekes megoldásra van lehetőség: például távoli 

kikapcsolás lehetősége, inverter szabályozási karakterisztikák használata. 

[41] a befogadóképesség két korlátját hasonlítja össze középfeszültségen: feszültség és terhelhetőség. 

Mindezekhez figyelembe veszi az alállomási feszültség változását és a terhelések nagyságát, 

teljesítménytényezőjét is. Középfeszültségen a névleges feszültségen tartott alállomási gyűjtősín esetén a 

számításaik szerint már a vonalak terhelhetősége adja a korlátot és nem a feszültség emelkedés. Az 

eredmények felhívják a figyelmet a termelés okozta áramlások jelentőségére. Tovább gondolva 

kisfeszültségre: ugyanakkora teljesítmény átviteléhez lényegesen nagyobb áramokra van szükség ezen a 

feszültségszinten, tehát érdemes megvizsgálni ezt a szempontot is. 

[42] kanadai kisfeszültségű hálózatok esetén vizsgálja a hatásosteljesítmény-korlátozást a túl nagy feszültség 

kialakulásának elkerülése érdekében. Ehhez egy karakterisztikát javasol, ami alapján még a túl nagy feszültség 

érték előtt elkezdik az inverterek a korlátozást, végül a határ elérésekor teljesen kikapcsolnak. Két sémát 

dolgoztak ki, egyben minden inverter azonos karakterisztikával rendelkezik, egyben pedig a hozzájárulás 

közel azonos minden egység esetében. Előbbinél a vonal vége felé elhelyezkedő fogyasztók nagyobb 

korlátozást kénytelenek elviselni, viszont az azonos hozzájárulás esetén az indokoltnál nagyobb korlátozást 

kell a fogyasztók egy részének elviselnie. 

[43]  több, 2011-ben aktuális EU-s programhoz kapcsolódik (HiPerDNO, PV-Integrated, Sol-ion): A jelenlegi 

fokozatszabályozási logika kiegészítése méréseken alapuló helyi intelligenciával, mely az eddig kevéssé 

jellemző elosztott termelés okozta visszatáplálások hatását is figyelembe veszi. A második projekt a 

napelemes termelés befogadásának kérdéseivel foglalkozik, a harmadik pedig a tárolási megoldásokat 

kutatja, azok felhasználást a megújuló források befogadásának növelésére. Az írásban említik a mérési hiba 

hatását a fokozatszabályozós transzformátor használatánál.  
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22. Ábra: A mérési hiba hatására megváltozó fokozatszabályozás hatása. [43]   

 

[44] a napelemes és kombinált ciklusú kiserőművek veszteségre gyakorolt hatásaival foglalkozik 

kisfeszültségű mikrogridek esetén. A cikk a metodika miatt érdekes, áttekintést ad egy ilyen vizsgálat során 

szükséges lépésekről. Illetve látszik, hogy hiányzik az irodalomból egy egységes példahálózat rendszer, amivel 

lehetne az ehhez hasonló vizsgálatokat végezni. Az aggregát fogyasztói profilok, elhanyagolások nagyobb 

hibát visznek a számításokba, mint az eredmény értéke. 

[11] nem csak a hálózat modellezésnél érdekes, hanem fontos gondolatokat vet fel a befogadóképességről 

is: aszimmetria (fogyasztásban meglévő, termelő egységek fázisok közötti megoszlása, csillagpont feszültség), 

termelés-fogyasztás egyidejűsége, termelés és fogyasztás helye a hálózaton, statisztikus számítások végzése. 

Ezek egy része szimmetrikus esetre is fontosak és érdemes őket észben tartani az eredmények értékelésekor. 

[45] Összefoglalja a 2012-es grid code-okat néhány országra (ENTSO-E irányelv, Kanada, Dánia, Németország, 

Írország, Norvégia, Spanyolország, Egyesült Királyság) a megújuló termelés befogadásának kérdésében. A 

kutatás témájából a termelés távoli befolyásolása érdekes és a feszültség függő meddőteljesítmény-

karakterisztika. Bár ezek jellemzően nagyobb teljesítményű termelőegységek, mint amik kisfeszültségen 

előfordulnak, de a grid code-ok egy része minden termelő egységre vonatkozik. Ezen felül nem példa nélküli, 

hogy a nagyobb teljesítményeken, feszültségszinteken jellemző gyakorlatot ültetik át a kisebb feszültségek 

és teljesítmények felé haladva (például a 3 %-os feszültségváltozás az erőmű csatlakozásával). 
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A követelmények változása jó alkalom, hogy az inverterek gyártói olyan inverter belső szabályozásokat 

alkalmazzanak, melyek rugalmasabbak lehetnek, jövőt állóbak. [46] egy új követelménynek megfelelő belső 

karakterisztikát javasol szimmetrikus esetre. A szerzők is javasolják az aszimmetria esetére érvényes 

viselkedés megvizsgálását. Bár nem szorosan kapcsolódik a kutatási témához, de a cikk konklúziója érdekes: 

Az újfajta szabályozáshoz nem szükséges hardveres módosítás a meglévő szabályozásokhoz képest, és képes 

további kiegészítő funkciókat is ellátni. Ez azt jelenti, hogy amennyiben hamarabb ismertek lettek volna 

bizonyos követelmények, akkor az inverter gyártók nem készítettek volna az új szabályozást nem teljesítő 

eszközöket.  

[47] ismét egy áttekintés, mégpedig a kisfeszültségű hálózatokon alkalmazható szabályozási 

együttműködésekről és a DG Demonet EU-s projektről. Ebben a kommunikáció szintjeit csoportosítják. Bár 

több lehetőséget biztosít az eszközök egymás közti kommunikációján alapuló technológiák, de nehezebb őket 

beilleszteni a jelenlegi hálózatokba, nehezebb a meglévő eszközökkel való együttműködést biztosítani, illetve 

az előnyök kihasználását így biztosítani, továbbá a hálózat üzemeltetői számára is többlet feladatot jelent 

mind az infrastruktúra, mind a paraméterezés biztosítása. Ettől függetlenül valószínűleg a jövőben 

megvalósul a kommunikáción alapuló szabályozás, de az első lépés ez irányba a helyi szabályozás 

alkalmazása. 

[48] felhívja a figyelmet a valószínűség alapú megközelítés előnyeire, ugyanakkor kiemeli, hogy a mögöttes 

egyszerűsítésekkel, feltételezésekkel tisztában kell lenni. Érdemesnek tart modell érzékenységvizsgálatokat 

is végezni. Mindezekkel együtt, jelenleg a kisfeszültségre lényegében alternatíva nélküli a megoldás, 

legalábbis amíg nagyarányú mérőeszköz, okos mérő telepítések nem történnek. 

[49] az elosztott termeléssel rendelkező kisfeszültségű hálózatok szimmetrizálási lehetőségeit vizsgálja okos 

mérők adatainak felhasználásával. Ez a cikk egyrészről az aszimmetriára hívja fel a figyelmet, ami a következő 

tézis témája. Másrészről viszont egy érdekes gondolatot is kapcsolhatunk hozzá: a szimmetrikus számítások 

és kidolgozott elvek nem hiábavalók kisfeszültségen sem, hiszen szimmetrizálással a hálózat viselkedése 

hasonló lehet a feltételezettel.  

A fázisok kiegyenlítéséről szól [50] is: Egyrészről fogyasztó fázisának megváltoztatására csak viszonylag ritkán 

van lehetőség és a fogyasztói szokások is változnak időben, a pillanatnyi aszimmetrián kevésbé segít, de a 

hatás tartós és tendenciózus. Másrészről három egyfázisú inverter fázisonkénti szabályozással képes lehet 

szimmetrizátorként is működni, amellett, hogy a napelemes termelést továbbítja a hálózatba. 

[51] egy flamand hálózaton valós termelési és fogyasztási adatokkal vizsgálja a fokozatszabályozós 

transzformátorok alkalmazhatóságát. Közben több érdekes gondolatot is felvet: a transzformátornál a 

fokozatszabályozó típusa befolyásolhatja a visszatáplálást, a fázisonkénti fokozatszabályozás nem javasolt, 

mert önmagában túl nagy aszimmetriát hozhat a hálózatba bizonyos pontokon, a kábelek, vezetékek 

terhelhetősége nem egyforma minden fázisra. 
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[52] egy német helyzetet tanulmányozó cikk. Ebben a kisfeszültségű hálózatokra lehetséges megoldásokat 

vizsgálják: hálózat megerősítés, fokozatszabályozós transzformátor, a beépített teljesítmény 70 %-ára 

korlátozódó visszatáplálás (VDE-AR-N4105 követelmény olyan inverterekre, melyek nem képesek alapvető 

távoli parancs fogadásra sem), cosφ(P) karakterisztika (megkövetelheti a szolgáltató Németországban), Q(U) 

szabályozás, P(U) szabályozás. Utóbbi kettő nincs megkövetelve Németországban. Érdekes, hogy itt már nem 

jelenik meg a kizárólagos Q(U) szabályozás, vagy P(U) van egyedül, vagy együtt van a P(U) és Q(U). P(U) 

szabályozás esetén az elveszett termelés költségét is figyelembe vették. A számításokat egyetlen 

példamodellen végezték, de a termelés és fogyasztás valós adatokon alapult, a számításokat validálták a 

példamodell alapjául szolgáló helyszínen. Költség tekintetében az inverterek szabályozásai tűnnek a 

legjobbnak. 

[53] a PV inverterek hatásos- és meddőteljesítmény-szabályozást vizsgálta hálózati szemszögből, 

aszimmetrikus esetben. Ebben is kiemelik a hatásosteljesítmény-korlátozás szükségességét.  

[54] a PV inverterek meddő képességeinek az Egyesült Királyság kisfeszültségű hálózat befogadóképességére 

gyakorolt hatásával foglalkozik. Az elemzésekhez konkrét példahálózatot és Monte Carlo alapú számításokat 

használ. A szerzők az ottani hálózat alapján hasznosnak találják az inverterek meddőztetését, ám mindezekkel 

együtt sem kerülhető el a túlzottan nagy feszültség kialakulása. 

[55] az előző cikkhez szorosan kapcsolódik. Általában foglalkozik a befogadható napelemes termeléssel, 

hasonló módszertannal, mint [54]-ban. A fogyasztásokat háztartás modellel állították elő [22], valamint a 

termeléseket is modellből állították elő. Két teljes transzformátor körzetet (9 áramkör), valós áramkört 

vizsgáltak. A szerzők 5 perces felbontású adatokkal dolgoztak, ám megvizsgálták mi történne, ha ennél 

hosszabb lépéseket alkalmaznának. Minél nagyobb a lépés, annál rosszabb a becslés. Sajnos a szerzők nem 

térnek ki az 5 és 30 perc közötti lépésekre. 

 

23. Ábra: A számítás időlépcsőjének hatása a feszültség emelkedést észlelő fogyasztók arányára a számítások során. [55] 
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[56]-ban a szerzők folytatták az [52]-ben megkezdett munkát. Az ottani lehetőségeket kipróbálták több 

példahálózaton és részletesebb számításokkal (24. Ábra).  

 

24. Ábra: A napelemes termelés befogadására az egyes beavatkozási lehetőségek költségeinek nettó jelenértékének 
összehasonlítása.[56] 

 

[57] továbbfejleszti a P(U) szabályozási karakterisztikát a fair hozzájárulás jegyében. A cikkben van egy 

érdekes ábra a feszültség alakulásáról fokozatszabályozás és inverteres szabályozás összehasonlítására (25. 

Ábra). Ebből érezhető, hogy a fokozatszabályozás nem lehet kizárólagos. Még teljesítményelektronikás 

megoldások esetén is szükség van holtsávra, késleltetésre, nem lehet akármilyen gyakran kapcsolni. 

 

25. Ábra: Feszültségprofil összehasonlítsa fokozatszabályozás és kétfajta P(U) szabályozással. [57] 

[58] egy kicsit más szemszögből vizsgálja a termelés korlátozását. A „szokásos” feszültség alapú korlátozáson 

túl áram alapú korlátozást is bevezet. Ennek kivitelezése bonyolultabb, hiszen az eszközök hőkapacitása miatt 

a szabályozásnak követnie kell ezen eszközök hőmérsékletét, sőt túláram védelem esetén, ennek 

karakterisztikáját is figyelembe kell vennie. A befogadható termelés becslésére ajánlják, hogy vegyük 

figyelembe a termelés korlátozásának lehetőségét is. 



Az elosztott termelés és szabályozó eszközök hatása a hazai kisfeszültségű hálózatra 

50 
 

[59] DigSilent PowerFactory-ban végzett vizsgálatot az ausztráliai hálózatokra a befogadható napelemes 

termelésre. Több egyszerűsítéssel is élt: a fogyasztások és termelések egyenletesen oszlanak el a vonalon, 

mind a termelés, mind a fogyasztás egység teljesítménytényezővel rendelkezik (csak hatásosteljesítmény-

áramlás van). Ilyen körülmények között arra a következtetésre jutottak, hogy mindig a vonal végén lép fel a 

legnagyobb feszültség, ezért elég csak azt mérni. A szimulációkban a hálózat hossza ugyan változó paraméter 

volt, de a vonal topológiája csak egy egyszerű egyenes volt. Ezek a feltételezések azonban nem feltétlenül 

igazak, így a módszer nehezen alkalmazható általánosan.  

[60] az előző példánál szofisztikáltabb megoldást ad a befogadható termelésre. [59]-el együtt inkább egyfajta 

ajánlás, algoritmus a hálózati engedélyesek számára az igények egyszerűbb elbírálására. 

[61] az inverter Q(U) karakterisztika stabilitását vizsgálja szimmetrikus esetre. Bár lehetséges instabilitás, a 

szerzők arra jutottak, hogy könnyű teljesíteni a stabilitási kritériumot. A reakcióidőre és a szabályozás 

késleltetésére adtak egy praktikus követelményt. Ennek értelmében a stabilitást rontja a nagy 

feszültségváltozás a betáplálás hatására (gyenge hálózat, vagy nagy teljesítmény), a szűk szabályozási sáv 

(meredek karakterisztika), nagy R/X arány. A vizsgálatokhoz 6% feszültségváltoztató képességet feltételeztek 

az inverter betáplálásának, 1 %-os szabályozási sávot és 1 R/X arányt. 5 másodperces reakcióidőhöz, 0,8 s 

lehet a maximális késleltetése az inverter teljes szabályozási körének. Arra jutottak, hogy ezt könnyen 

teljesíthetik az inverter gyártók. A szabályozás folyamata így már közelíthető kvázi stacioner állapotok 

sorozatán keresztül. Tehát load-flow számítások is alkalmasak lehetnek a viselkedések leírására. 

[62] felveti az integrált közép- és kisfeszültségű hálózatra vonatkozó befogadóképesség vizsgálatot, hiszen 

ezek egymásra hatással vannak. 

[63] javasolja a befogadóképesség valószínűség alapú számítását, ennek feltételeit is kicsit jobban 

részletezték. Például vizsgálták a napelemes termelések helyének sorsolását a háztartások között, visszatevés 

nélküli, de nem egyenletes esélyű kiválasztásnál, továbbá a konfidencia intervallumhoz szükséges szimulációs 

esetek számát is. A fogyasztáshoz szintén mért háztartási profilokat vettek alapul. A kiosztás minden új 

termelési esethez történ. A csúcsterhelés és valós terhelés használata közötti különbséget is bemutatták, 

eloszlás alapúan. 

 

ÉRTÉKELÉS 

Sok irodalmi példából hiányzik a valószínűség, a reprezentatív hálózat, a fogyasztás, termelés időbeli 

lefolyása, vagy annak részletessége, vagy eleve a kisfeszültségű hálózat, annak jellemzői. Az irodalom nagyon 

bő, különféle módszerekkel, különféle helyszínekre végeztek vizsgálatokat. Mindazonáltal precíz, univerzális 

konklúzióra eddig nem jutottak. Mindenhol az elterjedtség határát a feszültség határ túllépése, vagy a 

túlterhelés adja. Az, hogy mit tekintünk határnak szintén változó. Például van ahol fixen egy adott feszültség 

átlépése, van ahol az átlépések gyakorisága, valószínűsége. Ugyanakkor hálózat típus, fogyasztás és termelés 

függő, hogy mikor érhetők el ezen határok, amit ritkán említenek.  
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3.2 Saját megközelítés leírása 

Kisfeszültségen láthatjuk, hogy mindmáig nem áll elég adat és számítási kapacitás rendelkezésre, hogy egzakt 

válaszokat adhassunk a feltett kérdésre: milyen hatással van a megújuló termelés a hálózatra, hol vannak a 

határok?  

Statisztikai módszerekkel pontosabb következtetések vonhatók le a worst case megállapításoknál. Ez 

utóbbiak a legrosszabb esetre vizsgálnak, de ez csak a teljes év egy elenyészően kis időszakában (ha 

egyáltalán) fordulnak elő. 

A szabályozási lehetőségeket sem hagyhatjuk figyelmen kívül ma már. Egyrészről ezek nagyrésze már 

elérhető a piacon is (pl. inverter helyi karakterisztikán alapuló szabályozása), másrészről nélkülük több 

hálózat típusnál is túl hamar elérhetők a befogadás határai. Nagyon fontos, hogy időben (mielőtt a hálózaton 

túl elterjedté válna az elosztott termelés) kell ezeket a vizsgálatokat elvégezni, mert a hálózaton már meglévő 

eszközök is ugyanúgy hatással lesznek a működésre, mint az újonnan telepítendők. 

 

A vizsgálatokhoz Monte Carlo szimuláció mellett döntöttem. Ezt egyrészről a mintahálózatokhoz használni 

kívánt fogyasztási, termelési adatok készítésének módja is indokolja. Másrészről, a szabályozások, időbeli 

lefutások, egymásra hatások pontosabb elemzése így lehetséges közelítések nélkül is. Például tisztán 

eloszlások, vagy szélső értékek használatával nem lehet egy átlagos viselkedést meghatározni a hálózatra. A 

hatások becslésénél elsődlegesen a feszültség effektív értéke, a veszteség és a terhelés (áram effektív érték) 

a vizsgálatok fő mérőszámai. 

A főbb újdonságok az irodalomban bemutatottakhoz képest:  

A számítások konklúziójának kiterjeszthetősége érdekében, azokat az I. tézis mintahálózat csomagjain 

végeztem, az ott definiált fogyasztási és termelési modellekkel. Így az eredmények jobban értelmezhetők 

országos szinten is. Továbbá a vizsgálatok egyik célja volt a topológiafüggőség meghatározása, mely eddig 

nem került fókuszba az irodalomban. – Nem is állt ehhez ilyen mintahálózatcsomag rendelkezésre eddig. 

Ilyen átfogó, sok szempontot és ilyen kombinációban figyelembe vevő felméréssel nem találkoztam az 

irodalomban. 

 

A számítások elvégzésére saját keretrendszert készítettem. A megvalósítás részleteit, az oda vezető utat a 

következő fejezet tárgyalja: 

 

3.3 A kisfeszültségű hálózat befogadóképessége szimmetrikus esetre 

Kiindulásként szimmetrikus üzemállapotot feltételeztem (az aszimmetriával az 4. fejezet foglalkozik). A 

fogyasztók csatlakozóvezetékeinek hatását elhanyagoltam. – A szimmetrikus számítások nagyobb hibát 

eredményeznek, mint a csatlakozó vezetékek figyelembe nem vétele. Fontos, hogy a szabadvezetékes 
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esetekre csupasz légvezetékes (laterális, vagy másképpen síktartós elrendezésű) hálózatot vettem 

figyelembe. Így lehet a leghatékonyabb a meddőteljesítmény-szabályozás. Ugyanakkor a hálózaton egyre 

növekszik a burkolt, kötegelt légvezetékek használata, és így ezek aránya is. Ezek igen kedvezőtlen r/x 

aránnyal rendelkeznek a meddőteljesítmény-szabályozás szempontjából.  

Itt alapvetően három szabályozási esetet vizsgáltam: 

 nincs szabályozás – kiindulás, összehasonlítási alap 

 feszültség változtatás az áramkörön koncentráltan (fokozatszabályozás) 

 napelemes inverter működésének befolyásolása (Q(U) és/vagy P(U) karakterisztikával) 

Ugrásszerű feszültségváltoztatásra az áramkörben nem csak transzformátor fokozatszabályozással van 

lehetőség, hanem például soros szabályozó eszközzel is. Mint később is látható, a feszültségszabályozás 

lényegében lineárisan tolja el a kialakuló feszültségeket. Tehát egyetlen eszköznél hasonló a hatás a vonalon, 

függetlenül az elhelyezkedéstől. Természetesen jobb a helyzet, ha közben helyezkedik el a „lépcső”, mert 

ekkor az áramkörön összeségében nagyobb lehet a feszültségesés, mint a szabványos limit. Ha egymás után 

több soros feszültségszabályozó kerülne beépítésre, akkor végső soron a feszültséggel sehol sem lenne 

probléma az áramkörön, ezért ez az eset kevéssé releváns jelen vizsgálat szempontból. 

A feszültségváltoztatás másik lehetősége a hatásos és meddő teljesítmény befolyásolása. Erre több különféle 

eszköz is használható a hálózaton. Ugyanakkor a hálózat szempontjából mindegy, hogy ezen teljesítmény 

áramlások a napelemes invertertől származnak, vagy az azok közelében elhelyezett egyéb eszközből. A 

napelemes rendszeren kívül hatásos teljesítmény esetén a tárolók, e-mobilitás jöhet még szóba, meddő 

teljesítménynél pedig a sönt szabályozó eszközök (illetve megfelelő vezérlés esetén ugyanúgy minden 

teljesítményelektronikás sönt eszköz, például tároló vagy e-autó töltő is). 

Az előző fejezetek alapján tehát a számításokat Monte Carlo módszerrel végeztem, saját, Matlab-ban megírt 

keretrendszerrel, és saját számoló rutinnal. Az egy évre vonatkozó számítások esetében szimuláltam egy 

évet, nem a különböző szezonalitások alapján készült részeredményeket skáláztam fel. Az éves futtatásnál 

a fogyasztói profilokból mindig az adott nap két hetes környezetéből, de azonos naptípusból és azonos 

időpontból vettem, javítva az átlaghoz közelítést.  

Az egy napra vonatkozó számításokat egy felhőmentes, ideális hétköznapra végeztem. A terhelések a nyári 

időszakból valók. Egy-egy esetre, minden negyedórára, 50 számítást végeztem, ekkor már az eredmények 

átlagában kis elmozdulást tapasztaltam, tehát ennyi elegendő a modellezéshez. Ez közelít a worst case 

esetekhez, de fontos különbség, hogy a fogyasztások itt továbbra is jelen vannak, reális nagysággal. Továbbá 

ezen esetek célja a szabályozási igények meghatározása, illetve a „hagyományos” számítási módszerekhez 

képest a jobb összehasonlítási alap nyújtása. 

Az éves futtatásokra is végeztem analízist a leghatékonyabb mintaszámot keresve. Arra jutottam, hogy 

elegendő egyetlen futtatás, amennyiben minden negyedórában újraosztom a háztartások között a 

fogyasztást és termelést (26. Ábra). Ezek alapján az elmélet teszteléséhez használt modellcsomagra az átlag 



Az elosztott termelés és szabályozó eszközök hatása a hazai kisfeszültségű hálózatra 

53 
 

veszteség éppen 35,15 kWh-a adódik 50 futtatásra, úgy, hogy csak az év elején kerül kiosztásra a háztartások 

profilja és termelése. 5 futtatás eredménye pedig úgy, hogy negyedóránként újraosztás történt: 35,75 kWh, 

35,78  kWh, 35,81 kWh, 35,90 kWh, 35,92 kWh. Látható, hogy nagyon kicsi a szórása utóbbi esetben a 

számításoknak, tehát elegendő egy teljes évet egyszer lefuttatni, amennyiben negyedóránként újraosztásra 

kerülnek a fogyasztások, termelések. Ezzel a folyamatok időbeli lefolyása némileg változik, de amíg nem a 

szabályozások időbeliségét vizsgáljuk (például fokozatléptetések száma és iránya), addig ez nem okoz gondot. 

Az éves futtatásokból esetenként egyet végeztem a fentiek alapján. 

 

26. Ábra: 50, éves futtatás eredménye a futtatás sorrendjében, szaggatottal a lineáris trend. 

Az elterjedtséget a számításokba a következő módon implementáltam: Egy bizonyos elterjedtségi szint 

százalékos esélyt jelent arra vonatkozóan, hogy a háztartás napelemes termeléssel rendelkezik. Amennyiben 

rendelkezik, úgy a háztartás éves fogyasztását fedezni képes napelemes rendszer kerül a modellbe a háztartás 

csatlakozási pontjára. A háztartások napelemes ellátottságának aránya a statisztikai szimulációk miatt közelíti 

a vonal teljes éves fogyasztásához képesti napelemes termelést is, tehát ez a fejezet elején is kiválasztott 

definíció számítástechnikai megvalósítása. Az elterjedtséget 10 %-os lépésekben állítottam. 

A hálózatokat gráfként kezeltem ezért a levélelemek számával és hosszukkal hivatkozok rájuk. Az 1 levél 

elemes az egyszerű egyenes, leágazások nélküli vonalat jelenti. 2 leveles hálózat két végpontot jelent, vagyis 

1 leágazást a gerincen. 3 leveles 2 leágazást, és 4 leveles 3 leágazást. A számításokhoz a munka kezdetén 

egyedül rendelkezésre álló CIGRÉ Kif benchmark hálózatot is felhasználtam referenciaként. 

3.3.1 Szimmetrikus üzemállapot eredményei – kiindulási eset 

A számításokra ilyenkor nincs nagy hatással a légvezetékes hálózatnál a típusa, vagyis, hogy csupasz 

légvezetékes laterális (síktartós) elrendezésű, vagy burkolt-kötegelt a vezeték. Az ohmos része a két 

hálózattípusnak nagyon hasonló, a reaktancia különböző. Azonban a fogyasztások, különösen nagyobb 
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terhelésnél, döntően ohmos jellegűek. A termelés pedig kiindulási esetben tisztán hatásos teljesítményt 

táplál a hálózatba, vagyis a hatása mindkét hálózattípuson közelítően ugyan az.  

Két jellemző fogyasztási esetet vizsgáltam: egy országos átlagost, valamint egy emelt fogyasztást, melyben 

nem fordul elő 1800 kWh-nál kisebb fogyasztó, így az átlag is nagyobb. 

3.3.1.1 Futtatások egy napra  

A futtatások során kialakult feszültségekről két statisztikát mutatok be, az egyik a hálózaton kialakult 

maximális feszültség. A másik a csomópontok 90. percentilishez tartozó feszültségek közül a legnagyobb. Ez 

utóbbi mutató számolása: minden csomópontra az adott esethalmaz (50 db) 90. percentilis feszültségei közül 

minden negyedórához kikerestem a legnagyobbat, majd a negyedórás értékek közül a legnagyobbat vettem. 

A percentilis azt jelenti, hogy a vizsgált mintából hány százaléka marad ez alatt. Tehát a 90. percentilis értéke 

azt mutatja, hogy ezen érték alatt van az esetek 90%-a. A 90. percentilis önmagában, illetve a maximális 

feszültségtől való távolságával is szemléletes. Használatával kiszűrhető az extrém esetek okozta torzítások. 

Az ábrákon bejelöltem a megengedhető 252 V-os határt is. Ahol ennél nagyobb feszültség alakulna ki, ott 

mindenképpen szabályozásra van már szükség a termelés befogadásához. Megjegyzendő, hogy ezek a 

feszültségek a hálózaton alakulnak ki, tehát ennél már valószínűleg nagyobb lenne a feszültség értéke a 

csatlakozó vezeték túloldalán. 

Az eredményeket vizsgálva (27. Ábra és 28. Ábra) látható, hogy mindegyik esetben feszültségproblémát okoz 

a napelemes termelés jelentős elterjedése. Természetesen a hosszabb vonalak rosszabb helyzetben vannak, 

ugyanakkor már alacsonynak mondható 20-30 %-os elterjedtség esetén is túlzottan nagy feszültségek 

alakulnak ki a légvezetékes hálózaton. Fontos kiemelni, hogy bár soknak tűnik ez az elterjedtség, az országban 

nem egyenletes az értéke, bizonyos környékeken a nagyobb beruházási képesség miatt nagyobb, máshol 

kisebb. Továbbá belvárosokban hely hiányában nem lehet jelentős az elterjedtség, a vidéki területeken pedig 

egyelőre nem indult meg jelentős terjedés. 

Az emelt fogyasztási érték meredekebb görbéket eredményezett: a háztartások tipikus fogyasztása 

napközben kisebb az esti órákénál, ezért a napelemes termelés növekedését nem ellensúlyozza napközbeni 

fogyasztás. 
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27. Ábra: 90. percentilis (balra), illetve maximális(jobbra) feszültségek a hálózaton. Szabályozás nélküli esetek, átlagos 
fogyasztás. A piros vonal jelöli a legnagyobb megengedhető feszültséget. 

 

 

28. Ábra: 90. percentilis (balra), illetve maximális(jobbra) feszültségek a hálózaton. Szabályozás nélküli esetek, emelt fogyasztás. 
A piros vonal jelöli a legnagyobb megengedhető feszültséget. 

Veszteségek tekintetében (29. Ábra) kicsit több mint 20 %-os elterjedtségig folyamatosan növekvő ütemben 

csökken a hálózati veszteség, nagyjából az eredeti veszteség 65 %-áig. A hosszabb vonalakon nagyobb a 
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megtakarítás, a rövidebbeken kevesebb. Ebben a pontban kapjuk a vonalakon a legkisebb áramokat, vagyis 

napközben a termelés főleg a saját fogyasztás kielégítésére megy el. Ezután ismét emelkedni kezd a veszteség 

és 40 % elterjedtség környékén ismét eléri a kiindulási értéket. Fontos, hogy ez kizárólag a kisfeszültségű 

részre érvényes. Ugyanakkor a csökkent felhasználás a hálózatból a nagyobb feszültségszinten is 

eredményezhet veszteség csökkenést. Érdemes észrevenni, hogy relatív értékben közel állnak egymáshoz a 

különböző topológiák, vagyis ez a hatás univerzálisnak vehető. 

 

 

29. Ábra: Veszteségek alakulása a PV elterjedtség függvényében: abszolút (balra) és relatív értékekben(jobbra). Szabályozás 
nélküli esetek, átlagos fogyasztás. 

Az kialakuló áram nagyságok vizsgálatához a 750 m-es vezetékszakasz eredményeit mutatom be (30. Ábra). 

Ez egy nem túlzottan hosszú szakasz, ugyanakkor már jelentkeznek feszültségproblémák így a szabályozások 

hatása is jól vizsgálható rajta a későbbiekben. Az ábrán a negyedórák száma azt jelenti, hogy hány 

negyedórában volt az adott áramerősség tartományban a vonal induló árama. Ez mind az 50 futtatás mind a 

96 negyedóráját tartalmazza, tehát összesen 4800 negyedórás „szelet” van. A maximális áramok alapján 

megengedhető határ emelkedik, mivel nagyjából 45 %-os elterjedtség környékéig nincsen lényegi eltérés a 

nagyobb értékeknél. Kisebb elterjedtségi szinteken látható, hogy a kisebb értékek száma növekszik, a 

nagyobbak csökkennek. Ilyenkor tehát a napközbeni termelés részben fogyasztás csökkenésként, részben 

kismértékű visszatáplálásként értelmezhető. A még nagyobb elterjedtségi értékeknél a kisebb értékek 

csökkennek, a nagyobbak nőnek és megjelennek új, az eredtileg előfordulónál nagyobb értékek is. Ennek 

mértéke jelentős lehet a nagyobb elterjedtségek esetén. Mivel az elterjedtség függvényében jelennek meg 

ezek az összetevők, ezért mindig visszatáplálást jelentenek. Bár terhelésekre nem egységes a határ a teljes 
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hálózaton, minden hálózati elem különböző értékkel rendelkezhet, általánosságban mégis elmondható, hogy 

jelentős áram növekmény hosszú távon problémákat okozhat. Továbbá nem olyan üzemállapotra volt 

tervezve a hálózat, amiben megjelennek olyan értékek, melyek meghaladják a most tapasztalhatóakat, 

ellentétes áramlási iránnyal. Így e tekintetben további vizsgálatok lehetnek szükségesek. 

 

30. Ábra: Áram nagyságok eloszlása.  Szabályozás nélkül számolt 750 m-es négylevelű esetek, átlagos fogyasztás. 

 

3.3.1.2 Futtatások egy évre 

Az éves futtatásoknál, a kiindulási állapotnál, vagyis a szabályozás nélküli esetben, a fő mérték a veszteségek 

alakulása (31. Ábra). Itt a veszteségek viszonylagos értékét ábrázoltam, a 0% PV esethez viszonyított 

értékben. Mivel nem a teljes év telik derült nyári égbolttal, valamint évszaktól függően változik a besugárzási 

szög is, így a veszteség szempontjából az optimális elterjedtségi szint nagyobb, mint a tiszta nyári nap 

esetében. A várható megtakarítási potenciál ugyanakkor csökken a napi futtatáshoz képest. Itt maximum a 

kiindulási érték 75 %-ára lehet lecsökkenteni a veszteségeket. Az optimum pontot elhagyva nem emelkedik 

olyan drasztikusan a veszteség. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy egy-egy nyári napon hasonló helyzetek 

alakulhatnak ki, mint amik az egynapos esetben részletezésre kerültek az adott elterjedtségi szinthez. A 

különböző topológiák kiindulási állapothoz viszonylagos értékei közel esnek egymáshoz. A hosszabb 

szakaszokon némileg nagyobb a lehetséges megtakarítás, de a topológia típusa nem befolyásolja lényegesen 

a veszteségek alakulását 
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31. Ábra: Éves veszteség alakulása a 0 PV elterjedtséghez viszonyítva.  Szabályozás nélküli esetek, átlagos fogyasztás. 

3.3.2 Szimmetrikus üzemállapot eredményei: feszültség csökkentés és teljesítmény 

szabályozás 

3.3.2.1 Futtatások egy napra 

A vizsgált szabályozási módszerek a következők voltak: 

 Köf/Kif fokozatszabályozó, ez a tápponti feszültség 220 V-ra csökkentését jelentette, ami a 

fokozatkapcsolók szélső értéke lehet. Ez az eset nagyon hasonló a soros szabályozó használatához, mivel 

itt csak egy áramkör magában kerül vizsgálatra. 

 Hatásos teljesítmény korlátozása a helyi feszültség függvényében az inverteren ( P(U) szabályozás). Ennek 

hatása hasonló a tároló használatához is a befogadható termelés nagyságát illetően, mivel a hatásos 

teljesítményt hasonlóan változtatja a termelés környékén alkalmazott tárolás, mint a napelemes rendszer 

termelésének csökkentése. 

 Meddő teljesítmény nyelés a helyi feszültség függvényében ( Q(U) szabályozás). Ennek hatása közel esik a 

sönt típusú szabályozásokhoz is a befogadható termelés nagyságát illetően, mivel a vezetéken kialakuló 

meddő áramlás szempontjából mindegy, hogy az elosztottan elhelyezkedő sönt szabályozóból, tároló 

inverteréből, vagy napelemes inverterből származik.  

Fontos feltételezés, hogy a teljes hatásosteljesítmény-betáplálás esetén is képes az inverter teljes meddő 

teljesítményre, ez túlméretezett invertert igényel. 
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Amennyiben a meddő teljesítményre tett feltételezés nem állna fenn, úgy pont akkor nem marad az 

invertereknél szabályozási tartalék, pont akkor, amikor szükség lenne rá. Tehát nem látható el a szabályozási 

feladat. 

Feszültség változtatás 

A tápponti feszültség csökkentése itt egy közelítő módszerrel történt. Az alapértelmezett tápponti feszültség 

240 V, amennyiben a hálózaton valahol meghaladná a feszültség a 250 V-ot, úgy a tápponti feszültséget arra 

a negyedórára lecsökkentettem 220 V-ra. Ez a gyakorlatban csak terhelés alatt állítható fokozatszabályozóval, 

vagy soros feszültségszabályozóval érhető el, hiszen az esti csúcsterhelésnél továbbra is szükség van a 230 V 

feletti induló feszültségre.  

Ez esetben közel lineárisan eltolt görbéket kapunk; a megváltozott feszültség miatt megváltozó áram okozta 

hatások a feszültségértékekben kismértékűek. Tehát az így befogadható napelemes termelés lényegesen 

megnövekszik, amint azt a 32. Ábra is mutatja. A veszteségeket és árameloszlásokat vizsgálva hasonló a 

helyzet a szabályozás nélküli esethez, a csökkent feszültség miatt megnőtt veszteségi értékeket leszámítva a 

trend minden esetben azonos. 

 

32. Ábra: 90. percentilis (balra), illetve maximális(jobbra) feszültségek a hálózaton. Csökkentett tápponti feszültség, átlagos 
fogyasztás. A piros vonal jelöli a legnagyobb megengedhető feszültséget. 
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33. Ábra: 90. percentilis (balra), illetve maximális(jobbra) feszültségek a hálózaton. Csökkentett tápponti feszültség, emelt 
fogyasztás. A piros vonal jelöli a legnagyobb megengedhető feszültséget. 

Hatásosteljesítmény-szabályozás 

A feszültséghatár túllépés elkerülésének másik vizsgált módszere az inverter hatásos teljesítményének 

korlátozása (helyi P(U) karakterisztika), ez esetben nincsen feszültség határérték túllépés. Ez a módszer 

rendkívül hatékony minden hálózat típus esetén, teljesen elkerülhető a feszültség túlzott emelkedése, 

ugyanakkor a visszatáplált teljesítmény csökkentése révén érzékenyen érinti a tulajdonost. Ennek mértékéről 

az éves futtatások során is írok még (3.3.2.2 fejezet). Tekintve a kedvezőtlen hatást a tulajdonos 

szemszögéből, a szabályozást minél közelebb célszerű végezni a megengedhető feszültség tartomány 

tetejéhez. Ezért az alkalmazott szabályozás lineáris karakterisztika alapján működik 250-252 V között: 250 V-

nál, és alatta még nincs korlátozás, 252 V és a felett pedig már a hatásosteljesítmény-betáplálás megszűnik. 

Mivel így minden esetben a szabványos sávon belül tartható a feszültség, ezért inkább az alábbi 

tulajdonságokat érdemes figyelni: 

 kihasználtság, 

vagyis, hogy az elméletben megtermelhető energiához képest mennyi a valójában megtermelt energia 

áramkör szinten 

 árameloszlás, 

 veszteségek. 

Fontos, hogy 240 V-os induló feszültséggel a teljes fogyasztói profilkészlettel (a teljes országra reprezentatív, 

átlagos terhelésként hivatkozott) készültek a számítások, továbbá, hogy ez egy nyári tiszta nap, vagyis a 

korlátozások nem ugyanilyen mértékűek, ennél kisebbek az év többi napján. 
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A napi átlagos kihasználtság a PV elterjedtség növelésével csökken (34. Ábra). Minél hosszabb és több 

csatlakozási pont van egy hálózaton annál nagyobb mértékben. Mindazonáltal 95 % felett marad a 

kihasználtság 50 %-os elterjedtségig, ez duplája a szabályozás nélküli esetnek. Fontos, hogy ez rendszerszintű 

kihasználtság, ennél a vezeték vége közelében található termelők több korlátozással szembesülnek, míg a 

transzformátorhoz közel esők kevésbé érintettek. Tárolás használatával lényegében a kihasználtság 

növelhető a korlátozott termelés raktározásával. 

 

34. Ábra: Az áramkörön telepített termelők összesített kihasználtsága, átlagos fogyasztás. 

Veszteség tekintetében (35. Ábra) az optimális pontig hasonló a tendencia, mint a szabályozás nélküli 

esetben. Eddig a pontig csak ritkán van szükség szabályozásra. Ezután ismét nő a veszteség. A szabályozás 

hatása tisztán látható: Míg a rövidebb vonalaknál alig van szükség szabályozásra, így a veszteségértékek is 

megegyeznek a szabályozás nélküliekkel, addig a hosszabb vonalakon az egyre erősödő szabályozás igény 

miatt nem jelentkezik olyan nagy visszatáplálás, így a veszteségek sem nőnek számottevően. 

75

80

85

90

95

100

105

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

A
 t

el
je

s 
ka

p
ac

it
ás

 á
tl

. k
ih

as
zn

ál
ts

ág
a 

(%
)

PV Elterjedtség (%)

Egyenes vonal 900 m Két levelű 990 m
Három levelű 990 m Négy levelű 990 m
Négy levelű 750 m Három levelű 750 m
Egyenes vonal 500 m Két levelű 500 m
Három levelű 500m



Az elosztott termelés és szabályozó eszközök hatása a hazai kisfeszültségű hálózatra 

62 
 

 

35. Ábra: Hatásos teljesítmény korlátozásának (P(U) szabályozás) hatása. Egynapos veszteségek alakulása az áramkörön a 
napelemes termelés elterjedtsége függvényében, 240 V tápponti feszültség, átlagos terhelés. Jobbra: a 0 elterjedtséghez 

viszonyított százalékos értékek. Balra: Abszolút értékek. 

Az árameloszlásban (36. Ábra) is kedvezőbb az eset: eltűntek a nagy áram értékek. Az elterjedtség 

növekedésével először csökkennek a nagyobb értékű áramok. Az optimális pontot elhagyva ismét megnő a 

nagyobb értékű áramok mennyisége, de nem jelennek meg az eredetileg is megtalálható nagyságrendnél 

nagyobb áramok. Az ábrázolt eset egy mérsékelten szabályozás igényes topológia, értelemszerűen, ahogy 

egyre kevesebb szabályozásra van szükség, úgy közelíti a szabályozással elért árameloszlás a szabályozás 

nélküli esetet. 
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36. Ábra: Áram értékek eloszlása.  Hatásosteljesítmény-korlátozással számolt 750 m-es négylevelű esetek, átlagos fogyasztás. 

Meddő- és hatásosteljesítmény-szabályozás 

A meddőteljesítmény-szabályozásánál (helyi Q(U) karakterisztika) első körben csak a meddő nyelést vettem 

figyelembe, mivel ez kapcsolódik szorosan a napelem által okozott problémák leküzdéséhez. Ugyanakkor 

érdemes megemlíteni, hogy a piacon kapható megoldások némelyikében helyet kapott napelemes termelés 

nélküli meddő gazdálkodás is. Vagyis olyan időszakokban is alkalmazható lenne az inverter 

meddőteljesítmény-kapacitása, amikor nincs termelés. Például esti csúcsterhelések esetén meddő 

kompenzálásnál, vagy túlkompenzálással feszültség emelésre. Fontos tényező a feszültség-meddő 

szabályozásánál, hogy légkábeles, kötegelt légvezetékes esetben nem kedvező az r/x arány, vagyis hatástalan 

ezeken a hálózatokon (illetve minden olyan hálózaton, ahol az r/x arány nagy (>>1)).  Az alkalmazott 

karakterisztika lineáris, 248-250 V közötti tartományon működik: 248 V-on és alatta nincs meddőenergia-

áramlás, 250 V és a felett pedig teljes meddőteljesítmény-nyelés van. A karakterisztika így egyrészről 

illeszkedik a hatásosteljesítmény-korlátozáshoz, hiszen a korlátozás előtt már eléri a teljes kapacitását, 

másrészről itt is érdemes a megengedhető sáv tetejéhez közel állítani a karakterisztikát, elkerülve a túl sok 

meddőzést és ezáltal a megemelkedett áramokat és veszteségeket. Ebben az esetben a kihasználtság mindig 

100 %, hiszen itt nincs hatásosteljesítmény-korlátozás. Viszont túl nagy feszültség kialakulhat a hálózaton, 

amennyiben elégtelen az inverterek meddő teljesítménye. Fontos körülmény, hogy a teljes 

hatásosteljesítmény-betáplálás esetén is képes volt az inverter teljes meddő teljesítményre, ez túlméretezett 

invertert igényel. Amennyiben ez nem áll fenn, úgy pont akkor nem marad az invertereknél szabályozási 

tartalék, amikor szükség lenne rá. Tehát nem látható el a szabályozási feladat.  
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 maximális feszültség, 

amikor meghaladja a szabványos értéket, akkor már nem képes ellátni feladatát a szabályozás 

 árameloszlás, 

 veszteségek, 

Az eredmények azt mutatták, hogy amíg nincs szükség a hatásosteljesítmény-korlátozásra, addig az együtt 

alkalmazott Q(U) és P(U) szabályozások esetén ugyanazokat az értékek voltak számolhatók, mint kizárólag a 

Q(U) esetén. Ezután pedig a maximális feszültség a P(U) szabályozásnak köszönhetően sosem haladta meg a 

szabványos értéket, ennek fejében a kihasználtság csökkent valamelyest, de mindig 99 % felett maradt, 

szemben a kizárólag Q(U) szabályozásos esettel - ahol megnőtt a feszültség a szabványos érték fölé -, de a 

kihasználtság végig 100 %-os. A hatásosteljesítmény-korlátozásnak köszönhetően valamelyest csökkentek a 

veszteségek is. A legnagyobb elterjedtség esetén 10%-ot a kizárólag Q(U)-t alkalmazó szabályozáshoz képest, 

a többi esetben ennél jóval kevesebbet. De minden mutató tendenciája ugyanúgy festett, ezért itt külön nem 

részletezem a csak Q(U) szabályozást tartalmazó eset eredményeit. 

 

Tehát a meddő- és hatásosteljesítmény-szabályozás együttes használatát mutatom be. Ebben az esetben az 

eddigiekben tárgyalt karakterisztikák kerültek alkalmazásra. Itt nem fordulhat elő 252 V-nál nagyobb 

feszültség a hatásosteljesítmény-korlátozás miatt. Lényegesen javul a kihasználás nagyobb elterjedtségi 

értékek mellett, a meddő teljesítmény használata miatt. Ugyanakkor lényegesen romlik a veszteség (37. 

Ábra). Amennyiben a napelemes inverteren nem kizárólag a hatásos teljesítményt állítjuk, hanem a meddő 

teljesítményt is, ezáltal növelve a visszatáplálható hatásos teljesítményt, úgy a veszteségek emelkedése és a 

megnövekedett áram érték miatti túlterhelés várható (38. Ábra). 40 %-os elterjedtség felett megjelennek a 

hálózaton eddig elő nem forduló nagyságú áramok is, ezek nagysága és száma növekszik az elterjedtség 

növelésével. Megjelenik az eredetileg tapasztalt (napelemes termelés nélkül előforduló) áramerősségekhez 

képest kétszeres érték is. Ennek oka, hogy a napelemek egyszerre termelnek, valamint a meddő szabályozás 

hatására az áram értéke is közel √2 szeresére nő. 
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37. Ábra: Veszteségek relatív értéke a kiindulási állapothoz képest. Q(U) és P(U) együttes szabályozással. 

 

 

38. Ábra: Áram értékek eloszlása.  P(U) és Q(U) szabályozás együttesen, 750 m-es négylevelű esetek, átlagos fogyasztás. 

3.3.2.2 Futtatások egy évre 

A teljes éves futtatásoknál a vizsgált lehetőségek most is megegyeztek az egynapos futtatáséval.  

Kihasználtság esetében (39. Ábra) az éves lehetséges megtermelt energiát viszonyítottam a szabályozás 

hatását is figyelembe vett állapottal, a teljes vonalra vonatkozóan. Kizárólag P(U) szabályozás használatával 

60 %-os elterjedtség környékéig 95% kihasználtság felett van minden hálózat. Ez nem túl jelentős csökkenés, 
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annak fejében, hogy a hálózaton nem fordul elő túlzottan nagy feszültség és mégis mindenhová telepíthető 

napelemes rendszer. E feletti elterjedtségek esetén nyilván a hosszabb vonalak jobban érintettek, mint a 

rövidebb vonalak, a szabályozási igényükkel összhangban. Fontos, hogy ezek rendszerszintű kihasználtságok.  

A vezeték végéhez közel eső termelők több korlátozással kénytelenek szembenézni, mint a 

transzformátorhoz közelebbi termelők. Ezért egyfajta pénzügyi kompenzálási rendszer kiépítése lehet 

szükséges, így a vezeték végéhez közelebb telepített napelemek nem szenvednek hátrányt egy esetleges 

újabb napelemes rendszer telepítése miatt. A másik megoldás lehet minden termelő egyforma mértékű 

korlátozása, de ez sokkal rosszabb hatással lenne a rendszerszintű kihasználtságra. 

 

39. Ábra: Éves teljes vonalra értelmezett kihasználtság.  P(U) szabályozás, átlagos fogyasztás. 

P(U) és Q(U) szabályozás együttes használatával minden esetre 99 % feletti kihasználtságok adódnak. De 

nagyon fontos, hogy nem kaptam 100 %-os értéket sehol, ahol egyébként alap esetben szükséges volt a P(U) 

szabályozás. Ez azt jelenti, hogy önmagában a Q(U) szabályozás nem képes megoldani a feszültség 

problémákat minden időpillanatban, viszont jelentősen növeli a rendszerszintű kihasználtságot. 

Az árameloszlások (40. Ábra) tekintetében hasonló a hatás a napi futtatásnál látotthoz. A szabályozás nélküli 

esetben is megjelennek nagyobb induló áramok a vonalakon az elterjedtség növekedésével. P(U) szabályozás 

esetén ez nem történik meg, amennyiben mérsékelt – nagy szabályozási igény van a hálózaton. Q(U) 

szabályozás használatával ismét nagyobb elterjedtségnél nagyobb áramok jelennek meg, melyek 

meghaladják a szabályozás nélküli állapot értékeit is, továbbá az árameloszlás eltolódik a nagyobb áramok 

irányába. Tehát, amennyiben szabályozásra van szükség a hálózaton, Q(U) szabályozással nagy PV 

elterjedtségnél túlterhelések fordulhatnak elő.  
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Végül a veszteségek összehasonlítása következik (41. Ábra). Az optimális pont 40 % elterjedtség környékén 

van, tehát kicsit nagyobb, mint a nyári napos futtatásnál. P(U) szabályozás esetén, ahol már szükséges 

gyakrabban beavatkozás, ott sokkal lassabban emelkedik újra a veszteség értéke a szabályzás nélküli esethez 

képest. Q(U) szabályozás bevonásával ez az előny eltűnik, és nagyobb veszteségek alakulnak ki, mint a 

szabályozás nélküli esetben (ezáltal a csak P(U) szabályozásnál is). Ez nagyjából 50 % környékétől következik 

be. Akkor, amikor az árameloszlásban is elkezdenek megjelenni a nagyobb értékű áramok. Itt is érvényes, 

hogy minél kisebb a szabályozási igény annál kisebb a szabályozás hatása a vizsgált mutatókra. 
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40. Ábra: Éves áram érték eloszlás. Fentről lefelé: szabályozás nélkül, P(U) szabályozás, P(U) és Q(U) szabályozás együttesen, 
750 m-es négylevelű esetek, átlagos fogyasztás. 
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41. Ábra: Éves veszteség érték eloszlás. Fentről lefelé: szabályozás nélkül, P(U) szabályozás, P(U) és Q(U) szabályozás együttesen, 
750 m-es négylevelű esetek, átlagos fogyasztás. 
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3.4 Tézis megfogalmazás 

A fentieket összefoglalva tehát a Matlab-ban elkészített keretrendszerem és teljesítményáramlás számító 

algoritmusom segítségével, felhasználva az I. tézisben bemutatott modellhálózat csomagot, meghatároztam 

a napelemes termelés növekedésének hatását a kisfeszültségű hálózatok esetében, illetve a hálózatok 

befogadóképességét. A kisfeszültségű hálózatoknál kicsit több mint 30 %-os elterjedtségig csökken a 

veszteség, nagyjából az eredeti (kiindulási) érték 75 %-áig. Ezután ismét emelkedni kezd és 60 % elterjedtség 

környékén ismét eléri a kiindulási értéket, majd az elterjedtség további emelkedésével a veszteség az eredeti 

értéknél is nagyobb lesz. 

Már 20 %-os elterjedtség esetén is feszültségproblémák jelentkeznek az összes légvezetékes hálózaton. 

Elsőre bár soknak tűnhet ez az elterjedtség, de ez az országban nem egyenletes. Jobb módú környékeken a 

nagyobb beruházási képesség miatt nagyobb, máshol kisebb. A belvárosokban hely hiányában nem lehet 

jelentős a beépített teljesítmény, a vidéki területeken pedig sokszor forráshiányból fakadóan marad kicsi. Így 

az elterjedtség főleg az agglomerációban, kertvárosokban nőhet lényegesen, ezeken a helyeken az országos 

átlagot jelentősen meghaladva. Már önmagában egyetlen lakossági napelemes rendszer kiépítése is ugrást 

jelent az adott áramkörnél a napelemes penetrációban a kis fogyasztói szám miatt. Látható volt a fogyasztás 

emelkedésének hatása is: Az éves fogyasztás emelkedésével csökken a befogadható napelemes termelés. A 

háztartási fogyasztók napközben ritkábban és kisebb teljesítménnyel vételeznek. Az éves többlet fogyasztás 

fő okaként a nagyobb háztartási eszközök lehetnek felelősek. Ezek nagyobb része azonban ugyanúgy nem 

működik nap közben. Tehát bár a napelemes termeléssel fedezni kívánt éves fogyasztás nagyobb, de a 

napközben várható fogyasztás nem növekszik ezzel arányosan. Ez alól az egyetlen kivétel a légkondicionáló 

berendezés lehet, de hétköznap, amikor nincsenek otthon a lakók, valószínűleg a hűtést sem állítják 

napközben a napsütésnek megfelelően. 

A szabvány szerinti határokból kilépő feszültségek két alapvető módszerrel uralhatók – melyek hatásának 

elemzéséhez az átlagos országos terhelést és az általam kidolgozott mintahálózatokat vettem alapul, és saját 

keretrendszerrel és számítási algoritmusokkal számoltam: 

Egyrészről közvetlen feszültség szabályozással például terhelés alatt állítható fokozatszabályozóval ellátott 

transzformátorok alkalmazásával, vagy soros szabályozó eszközökkel. Így a befogadható napelemes termelés 

lényegesen megnövekszik. A veszteségeket ez a megoldás gyakorlatilag nem befolyásolja (eltekintve az 

eszköz saját veszteségétől). 

Másrészről a hálózaton áramló teljesítmények befolyásolásával, például tárolókkal, vagy a napelemes 

inverter beépített képességeivel. Az inverterek hatásos teljesítményének korlátozása (P(U)) esetében nincsen 

feszültséghatárérték-túllépés. A termelés korlátozása felfogható tároló töltéseként is, ezért a megállapítások 
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erre az esetre is érvényesek, amennyiben a tároló is elosztottan található meg a hálózaton. Az elterjedtség 

30%-os értékéig a korlátozás nincs érdemi hatással a termelők kapacitás kihasználtságára, mivel ekkor a 

feszültségértékek még közel vannak a szabványban megengedhető értékekhez. A hálózati veszteség is 

hasonlóan alakul kb. 40% elterjedtségig, mint korlátozás nélkül. Amennyiben viszont a napelemes inverteren 

nem kizárólag a hatásos teljesítményt állítjuk, hanem a meddő teljesítményt is (Q(U)), így növelve a 

visszatáplálható hatásos teljesítményt, úgy a veszteségek, áramterhelés emelkedése várható. Az így elérhető 

javulás a feszültségben azonban nem jelentős, a legtöbb szimulált esetnél önmagában nem volt elegendő a 

Q(U) szabályozás a feszültség kordában tartására. 

Nagyon fontos, hogy meddő teljesítménnyel történő szabályozáshoz megfelelő r/x arány szükséges a 

hálózaton. Már a régebben gyakran alkalmazott, laterális (síktartós) csupaszvezetős elrendezés is 1 körüli 

arányával nem optimális a meddő szabályozás számára, de az elosztótársaságok a jövőben már csak kötegelt, 

szigetelt légvezetékeket telepítenek. Ezek r/x aránya már lényegesen nagyobb, akár 10, így egységnyi hatásos 

teljesítmény ellensúlyozásához már közel 10 egységnyi meddő teljesítményre volna szükség. Ez már olyan 

mértékű veszteség és terhelés többletet jelentene, mely nem teszi használhatóvá ezt a módszert. Erre 

jelenthet esetleg megoldást egy koncentrált induktivitás, fojtó beépítése az áramkörbe, melyen ezek a 

meddő szabályozások már képesek kellő feszültségváltozást létrehozni. Erre vonatkozó vizsgálatokkal nem 

találkoztam az irodalomban kutatásaim során. 

Fontos, hogy a fenti elterjedtség értékek az országos átlagos fogyasztói összetételre vonatkoznak. 

Ugyanakkor a napelemes termelés terjedése az országos átlagot meghaladó fogyasztással rendelkező 

háztartásoknál jellemző. Bár a szimulációk során ekkora fogyasztású háztartások is megjelentek, de keverve 

más éves fogyasztású háztartásokkal is. A valós hálózatok esetén sem várható, hogy minden szomszéd pont 

ugyanúgy viselkedik, ugyanolyan fogyasztási mintázat és nagyság jellemzi. 

A fenti eredmények esetén a topológia függést is érdemes figyelni. A veszteségek relatív értéke minden 

topológiatípus esetén hasonlóan alakul szabályozás nélküli esetben. A szabályozási igény pedig minden 

topológia mellett másképp alakul és így a szabályozások „mellékhatása” is eltérő ezen esetekben. Kivehetők 

egymáshoz jól közelítő csoportok, de ez nem minden számítási esetnél jelentett egyforma viselkedést. Nem 

jelenthető ki egyértelműen, hogy a legtávolabbi pont, a leágazások száma, vagy a teljes beépített 

nyomvonalhossz bármelyike domináns lenne. Így a jövőben is érdemes mindezeket a jellemzőket együtt 

kezelni. 

Az alkalmazott szabályozási karakterisztikáknál, illetve a gyakorlatban lehetséges feszültséghatárok is igen 

szűkek (néhány V). Az előrejelzett viselkedések nem veszik figyelembe a mérési hibák hatását. Azonban ezek 

a hibák a szabályozási karakterisztikák tartományának nagyságrendjébe is eshetnek, ezért további 

kutatásként érdekes lehet e hibák hatását elemezni, azonban ez túlmutat jelen értekezés keretin. (Példaként 
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szolgálhat egy tapasztalat az SMA inverterek katalógus adatainak átnézésekor: 3 %-os hiba van megadva a 

katalógusadat szerint szabályozási célú mérés esetén. 

 

II. tézis: Az I. tézisben bemutatott modellhálózatokon új vizsgálati módszert alkalmaztam, melynek 

segítségével meghatároztam a hazai kisfeszültségű hálózat napelemes termelésre vonatkozó 

befogadóképességét, szimmetrikus hálózati viszonyokra szabályozás nélkül, közvetlen 

feszültségszabályozással vagy teljesítményszabályozással.  

II. tézis, 1. altézis: Bebizonyítottam, hogy a Q(U) szabályozás a hazai hálózati struktúra mellett nem 

hatékony.  

Kapcsolódó publikációk: [S1][S3][S4][S6][S7] 
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4 Az aszimmetria hatása 

A kisfeszültségű hálózaton már nem kerülhető el az aszimmetria tárgyalása. A legtöbb fogyasztó és a 

termelések egy jelentős része is várhatóan egyfázisú, fázis-nulla feszültségre csatlakozik. Maga a hálózati 

elrendezés is okoz aszimmetriát, továbbá a nullavezető megléte miatt jelentős zérus sorrendű aszimmetriára 

is lehet számítani. Ennek ellenére a 3. és a jelen fejezet irodalomkutatása is mutatja, hogy ez a terület a 

nemzetközi irodalomban kevéssé tárgyalt szempont. 

4.1 Saját megközelítés leírása  

Az aszimmetria hatásainak becsléséhez elsősorban megfelelő számítási eljárásra van szükség. Kutatásaimhoz 

nem találtam ilyen megfelelő módszert – különösen a Monte Carlo számítások és szabályozások kísérletezése 

miatti saját futtatási környezetemhez –, ezért sajátot készítettem. A nullavezető és földeléseinek együttes 

kezelése jelentette azt a kihívást, melyre adtam egy megoldási lehetőséget (4.2 fejezet). 

Az irodalomban a load-flow eljárásokkal számított aszimmetrikus eredményeket is fenntartásokkal kell így 

kezelni, mivel az irodalomban eddig közölt eredményeknél vagy egyáltalán nem hivatkoztak a felhasznált 

számítási eljárásra, vagy a rossz eredményt adó – ahogy ezt a lentiekben be is mutatom – számításokat 

használtak. 

Ezért a kidolgozott módszerrel két fontosabb kérdéskört jártam körül: a nullavezető jelentősége a 

kisfeszültségű hálózaton (4.3 fejezet), valamint az aszimmetria általános hatása az elosztott termelés 

befogadóképességének szempontjából (4.4 fejezet). Ez utóbbi így kiegészíti a II. tézis eredményeit 

aszimmetrikus esetre. A nullavezető viselkedését bemutató részben pedig összehasonlítom a különböző 

földelési viszonyokat az általam kidolgozott módszerrel számolva, valamint megmutatom egy a földeléseket 

helytelenül kezelő eljárás eredményeit és a földelés elhanyagolásának hatását is. Mindezt az I. tézis egyik 

egyszerűbb mintahálózatával teszem.  

4.2 Aszimmetrikus hálózatok számítására alkalmas teljesítményáramlás 

számító eljárás kidolgozása 

Az aszimmetrikus üzemállapotok kezeléséhez tehát szükséges volt egy megfelelő számítási eljárás is. 

Kisfeszültségen különösen érdekes a nullavezető, erre néhány cikk is felhívta már a figyelmet például [64], 

vagy [65] - ebben látszik a nullavezető feszültségprofiljának tipikus „U” alakja is. Mivel a helyi 

szabályozásoknak viszonylag szűk sávban kell lenniük (néhány V), ezért a nullavezető viselkedése jelentős 

befolyással lehet a számításokra és természetesen a valós hálózatok viselkedésére is. Ennek ellenére több 

tanulmány is helytelen alapvetésekből indul, mely kihat az eredményekre is. Például ideális transzformátor 

földeléssel számol ([66], [67], [68]), vagy éppen a fogyasztásokat fázis-föld között definiálja [69]. A következő 

fejezetben az itt kidolgozott eljárással bemutatok egy példát a nullavezető viselkedésére és a számítás 
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fontosságára a 4.3 fejezetben. Sajnos a tanszéken rendelkezésre álló szoftverek (Neplan, DigSilent 

PowerFactory, PowerWorld) nem voltak alkalmasak a megfelelő földelés és nullavezető kezelésre: hiányzik 

maga a nullavezető leképzése, vagy a nullavezető földelései nem modellezhetők. Ezekre már leginkább EMTP 

szoftvereket szoktak használni. Fontos, hogy a hatás nem számolható a vezetők számának redukálásával, 

vagy 5 vezető használatával (3 fázis, nulla, és föld, mint 5. vezető) Egy további nehézség a kereskedelmi 

szoftverekkel az adatok importja-exportja a számítások szkriptelése és az eredmények kijuttatása. Az elmúlt 

pár évben ebben történtek a legnagyobb fejlesztések a kereskedelmi szoftverekben: Python, C# és egyéb API-

k jelentek/jellennek meg hozzájuk, bővül a használható eszköztár.  

További indok volt az aszimmetrikus esetekre a saját módszer kidolgozása mellett, hogy a fogyasztási, 

termelési adatok feldolgozása/generálása a fenti fejezetekben is Matlab-ban történt az általam kidolgozott 

módszerekkel. Továbbá nagyszámú adat bevitele és exportja a különböző szoftverekből nehézkesebb, mint 

saját számítási eljárás használata. Olyan keretrendszert szerettem volna, amiben rugalmasan alakíthatók a 

topológiák is. Ezért megfelelő számítási eljárások után kezdtem kutatni, amiket implementálhatok Matlab 

környezetben és így az adatok feldolgozásától az eredményekig ugyanazt a rendszert használhatom 

aszimmetrikus esetben is. További érv volt a saját környezet megvalósítása mellett még, hogy így különböző 

módosításokat könnyebb végezni az algoritmuson, könnyebben bele lehet nyúlni az iterációk során zajló 

folyamatokhoz; például a kvázi stacioner szabályozások megvalósítása is ilyen. Mint a reprezentatív 

hálózatoknál is megjegyeztem, megfelelő sztenderd teszt esetek sem álltak régebben rendelkezésre, így a 

szoftverek és számítási eljárások validálása is nehézkesebb, nehéz kiszűrni mely eredmények jók – így 

egyáltalán a kereskedelmi szoftvereket sincs mivel validálni ilyen szimulációkra. Szerencsére a tanszéken van 

egy másik eljárás [70][71], mellyel különböző vezető elrendezések esetén lehet számolni a kialakuló 

feszültségeket, áramokat. Ezzel már néhány teszt esetre volt viszonyítási alapom. Később megjelentek a PES 

különböző elosztóhálózati esetei [72], amik szintén viszonyítási alapként szolgáltak, ezen felül létezett egy 

nulla-föld feszültség referencia hálózat is [73]. Az irodalom első áttekintése után úgy látszott, hogy nincs 

egyértelmű, elfogadott módszer az ilyen számításokhoz, ezért ezt is beemeltem a kutatási feladataim közé. 

4.2.1 Irodalmi áttekintés 

A legtöbb aszimmetrikus számítást használó cikkben, ahol leírják a használt algoritmust, leginkább [74] egy 

változatát használják. – Valószínűleg az egyszerűsége okán. Az irodalomban létezik egy másik megoldás az 

ilyen típusú hálózatok kezelésére [75] [76] – a leírások alapján az eredmények pontosak is. Ám a Newton-

Raphson alapú load-flow számításokkal volt már személyes tapasztalatom (kereskedelmi szimulációs 

szoftverhez készült load-flow számítás kidolgozásában – implementálásban részt vettem), mely alapján sok 

apróság, konvergencia gond adódhat velük. A konvergenciára még kitérek a javasolt módszernél, de 

előzetesen itt is fontos kiemelni, hogy a nemzetközileg rendelkezésre álló teszt hálózatok nem feltétlenül a 
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nehezebben megoldható esetek közé tartoznak. Ezeknél a saját referenciaként használt hálózat megoldása 

nehezebbnek bizonyult az algoritmusok számára. Az alábbiakban összefoglalom a számítási eljárások 

fejlődését, az eddigi megoldási módszereket. 

Az első hálózatszámításokat nagyfeszültségű hálózatokra kezdték tömegesen alkalmazni, hiszen minél 

nagyobb a feszültségszint, annál több forog kockán. A két alapmódszer melyből a legtöbb eljárás származik a 

Newton-Raphson és a Gauss-Seidel. A legtöbb kezdeti feltételezés, ami alapján javították az algoritmusokat 

igaz is a nagyfeszültségű hálózatokra, de nem igazak a kisfeszültségű elosztóhálózatokra. Ezért a 

kisfeszültségű hálózatok vizsgálatánál újra kell értékelni az eddig meglévő módszerek felhasználhatóságát. 

Továbbá új módszerek kidolgozására is szükség van. A főbb különbségeket az elosztóhálózat két szintje között 

az alábbi táblázat szemlélteti: 

 

6. Táblázat: A nagy- és kisfeszültségű hálózat néhány hálózatszámításból érdekes tulajdonságának összehasonlítása. 

Nagyfeszültség Kisfeszültség 

szimmetrikus üzem aszimmetrikus üzem 

nagyfokú hurkoltság sugaras 

feszültségtartó, generátoros pontok nincsenek feszültségtartó csomópontok 

kis R/X arány nagy R/X arány 

 

A kétezres évek környékén, amikor az elosztott termelés kezdett terjedni, indult meg a fejlesztés igazán az 

elosztóhálózati számításokra. Az addig megszokott és bevált módszerek nem működtek az ilyen esetekben 

megfelelően. 

[77] és [78] alapos áttekintést ad az addig megjelent megoldásokat illetően (2010 környéke). Ezek közül 

néhány példa: [76] a Newton-Raphson megoldást alakította át az elosztóhálózatok igényeinek megfelelően. 

[79],[80] a backward-forward sweep (BFS) módszert használja, vagy mátrixos formába önti azt. Ennek 

lényege, hogy egy kiinduló feszültség alapján számolunk áramokat a fogyasztókra, majd ezen áramok alapján 

számolunk feszültségesést. Aztán az új feszültségek alapján lehet újra áramokat számolni és így tovább. A 

legtöbb ilyen megoldást alkalmazó eljárásban Kron redukcióval háromvezetőssé alakítják a hálózatot, így 

elveszítve a nullavezető és föld áramlásait. Van, ahol meghagyják az explicit nullavezetőt és földet is, például 

[74] is ilyen. Ám a földben folyó áramokat ugyanúgy kezelik, mint a vezetékeket – ez azonban nem igaz. 

Néhány méter után már nem mérhető jelentős potenciál változás a földelés környékén, tehát két egymástól 

például 10 m-re eső földelésnél az áramok jelentős része nem egymás között áramlik, hanem a távoli, ideális 

föld irányába/ból. 

[81] számol a földelés hatásával, de nem írja le megoldást a nullavezető és föld közötti áram megosztásra. 

Továbbá az induló feszültség mindig 0 V a nullavezetőn, ez helytelen feltételezés, mint később látható is a 4.3 
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fejezetben. A load-flow eljárások fejlődése folyamatos, néhány legutóbbi eredményről a következőkben írok 

összefoglalóan: [82], [83] és [84]esetében a szerzők egy egylépésben megoldható BFS alapú algoritmust 

dolgoztak ki. Sajnos Kron redukciót használtak a hálózat háromvezetőssé alakításához, így nem jelenik meg a 

nullavezető és föld együttes hatása a számításokban. A szerzők ezt [83] esetén külön kiemelik és a hálózat 

több pontos földelésével igazolják az egyszerűsítést. Mint a 4.3 fejezetben is látható, ez a feltételezés nem 

igaz az olyan típusú hálózatokra, mint amilyen hazánkban is van.  

[85] αβ0 referenciát javasolt a számítások alapjául, ez azonban valójában csak egy koordináta transzformációt 

jelent, önmagában nem képes leírni a nullavezető és a föld áramlásait. Csakúgy, mint a pozitív-negatív-zérus 

sorrendű hálózatok használata sem. Áttranszformált mértékekkel még nehezebbé válik a föld kezelése, 

hiszen a meglévő csatolások megmaradnak, így például a három sorrendi hálózat nem lesz független. [86] a 

[74]-en alapul, így szintén nem ad helyes eredményt.  

Nem csak az aszimmetriához jelennek meg új számítási eljárások, sok egyéb érdekes területet, új igényeket 

is lefednek. [87] egy közelítő eljárás, mely gyorsabb, mint egy „hagyományos” load-flow, cserébe 

pontatlanabb. Időkritikus, vagy igen nagy rendszerek esetén lehet értelme a használatának. [88] egy integrált 

load-flow és zárlat számító eljárás aszimmetrikus hálózatokhoz, azonban a nullavezető és föld itt sem jelenik 

meg explicit módon. [89] egy mikrogridek számára kifejlesztett módszer, itt nem értelmezhető a megszokott 

hiányerőmű, minden termelő egység hasonló képességgel bír. - Erre nyújt megoldást.  

[90] egy mátrix formába öntött BFS változat, [91] kiegészítéseivel és az aszimmetria kezelésére adott 

ötletekkel [74] alapján a legtöbb követelménynek megfelel az elosztóhálózatokat illetően. Lényegében a föld 

és a nullavezető kezelésében marad el a kívánalmaktól. [92] éppen a kutatásaim kezdetén jelent meg, az 

előzetes kutatásoknál nem is bukkantam rá, csak később került a látóterembe. Az ebben közölt megközelítés 

helyes eredményeket adhat, amikor konvergens. Az ötlet könnyen beilleszthető a [90] és [74] által kijelölt 

keretekbe. Azonban a lentebb is használt mintahálózaton súlyos konvergencia gondokkal küzd, továbbá nem 

is túl gyors megoldás. 

Értékelés  

A fentiek alapján látható, hogy a több ponton földelt, nullavezetővel rendelkező aszimmetrikus hálózatok 

számítására használt algoritmusok legtöbbje nem ad helyes eredményt. Amelyik ad, az is konvergencia, 

sebesség, vagy éppen implementálhatósági nehézségeket vet fel. Ezek alapján főleg a nullavezető-föld 

viszonylatban szükséges ezek javítása. A kidolgozott megoldásom a könnyen érthető és implementálható [90] 

módszert veszi alapul. Továbbá megvizsgálandó a [92] által javasolt módszer is. A kidolgozott eljárás 

könnyebb érthetőségéhez a BFS módszer leírása az F3 függelékben található. 
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4.2.2 Kidolgozott új számítási eljárás 

A legkézenfekvőbb módja a fázis-nulla közötti fogyasztás definiálására a BFS módszerek esetén az áram 

számítási lépésének módosítása: a megfelelő fázis és nulla közötti feszültség és a definiált fogyasztás 

használata. A fennmaradó nehézségek: 

 a zérussorendű áram megosztása a nullavezető és föld között 

 a csomópontok között a földelésen folyó áramok kezelése  

 az induló feszültség rögzített, ám a csillagpont eltolódik, az iterációk során előre nem definiálható 

módon 

 [74] adott egy közelítő megoldást a hagyományos BFS módszerhez, ez alkalmazható mátrixos változatoknál 

is: az áramokat az adott csomópontból látható ekvivalens impedanciák alapján osztotta szét, valamint a 

földben az áramlásokat csak a vonalakkal párhuzamosan, egy 5. vezetőként kezelte. Ez azonban nem ad 

helyes eredményt:  

 csillagpont eltolódásra nem ad választ 

 csak a vezetékkel összekötött, szomszédos csomópontok között enged áramlásokat a földben 

 a nullavezető és föld között csak az ekvivalens impedanciák arányában osztja szét a zérussorendű 

áramot, ez azonban nem tartalmazza a csatolások kölcsönhatását. 

„A” módszer 

Az egyik megoldás a zérussorendű áramok megoszlásának számolása a nullavezető feszültsége és a földelés 

értéke alapján. Ez esetben az induló csomópont feszültségét minden iterációban állítani kell, annak 

érdekében, hogy a fázisokon és a nullán befolyó áramok összege nullát adjon. (az induló csomópont 

mesterséges, mindig szigetelt csillagpontú számítástechnikai okokból, a transzformátor földelése lehet egy 

0 m hosszú szakasz után következő első csomópontban). A változó induló feszültség hatással van 

természetesen a fogyasztásokra, ez pedig ismét változtatja az induló feszültséget. Ezért ennek a módszernek 

a konvergenciája nem túl jó, sok esetben nem képes kiszámolni a megoldást az egyébként megoldható esetre.  

[92] hasonló módszert használ, a szerzők a konvergencia javítására a következőt javasolják: Anderson-Mixing 

(vagy másnéven DIIS) módszer használata az iterációs lépések közötti frissítésekre. Ennek ellenére a lentebb 

is alkalmazott példahálózaton nem volt konvergens, ezért az összehasonlíthatóság érdekében [92] 

módszerhez is javasoltam néhány változtatást, amivel már több esetre konvergens. Ezt nevezem „A” 

módszernek. 

[92] módszert is elkészítettem ugyanebben a BIBC és BCBV mátrixokon alapuló számítási környezetben ([90]) 

a jobb összehasonlíthatóság érdekébe. Az első eredmények rossz konvergenciáról és sebességről 

tanúskodtak, ezért voltak szükségesek kiegészítések ehhez a módszerhez is. Ezzel az eljárással a föld nem 
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jelenik meg explicit módon a mátrixokban. A csomóponti injektálások számolásánál a nullavezető injektálása 

két összetevőből fog adódni: elsőként a fogyasztó zérussorendű árama (𝐼0), a másik összetevő pedig a helyi 

nulla feszültség és a föld közötti impedancia alapján kialakuló áram (𝐼𝑔). 

𝐼𝑔 =  
𝑉𝑛

𝑅𝑔
  (8) 

𝐼𝑛 = 𝐼0 + 𝐼𝑔   (9) 

 

 Az eredő injektálás a nullavezetőbe a kettő előjeles összege lesz ( 𝐼𝑛 ). Az induló pont feszültségének 

módosítása pedig két lépésből áll, egyrészről a csillagpontot szükséges módosítani, hogy a hálózatba befolyó 

és kifolyó áramok előjeles összege nulla legyen, másrészről általában a fázis-nulla feszültségek adottak az 

induló ponton, így a csillagponttal szükséges a fázisok értékének mozgatása is. [92] minden iterációnál 

javasolta a módosítás elvégzését, a csillagpont eltolás mértékét pedig a transzformátor földelésének alapján. 

Két módosítással a megoldás sokkal rugalmasabb, robusztusabb lesz (ezeket eddig még nem javasolták az 

irodalomban): 

 az induló pontban a csillagpont eltolódást csak akkor lehet elvégezni, ha a hálózat már közel konvergens 

az adott feltételek mellett (kicsi a fázisokban és a nullavezetőn az áramlás változása) 

 az eltolás mértékénél nem a transzformátor, vagy az első pont földelését kell alapul venni, hanem a 

teljes hálózat ekvivalens impedanciáját a nullában.  

„B” módszer 

A földelések kezelésének másik lehetősége (ami a javasolt, újonnan kidolgozott módszerem is) egy referencia, 

ideális, távoli föld csomópont explicit használata. Így ugyan a hálózat többszörösen hurkolttá válik, viszont a 

föld hatása implicit megjelenik a mátrixokban, ezért a számítások sokkal stabilabbak és a konvergencia is 

gyorsabb. Tehát minden nullavezető földelést egyvezetékké kell alakítani, melynek a csatolása a többi 

fázishoz 0, önimpedanciája megegyezik a földelés értékével. Így a földelés felfogható a nulla fázisban meglévő 

hurkolásaként is. A hurkok kezelése ezután lehetséges az F3 függelékben leírtak szerint. Fontos, hogy a Kron 

eliminációt itt nem a fázisok számának csökkentésére használjuk, pusztán a DLF mátrix méretének 

megváltoztatására, ám a hatások megmaradnak.  

Tehát a javasolt módszer a bevezető részben említett számítási alapokat ([90], [91] és [74]) a következő 

pontokon módosítja:  

 a földelések vezetékként kezelése az ideális föld felé, így a nullában erősen hurkolt hálózatot kaphatunk 

 a csomóponti injektálások számolásánál a következőként kell eljárni: 

𝐼𝑅 =  (
𝑆𝑅

𝑉𝑅−𝑁
)

∗

  (4) 

𝐼𝑆 =  (
𝑆𝑆

𝑉𝑆−𝑁
)

∗

  (5) 
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𝐼𝑇 =  (
𝑆𝑇

𝑉𝑇−𝑁
)

∗

  (6) 

𝐼𝑛 = −(𝐼𝑅 + 𝐼𝑆 + 𝐼𝑇 )  (7) 

 

Ahol: 

 𝐼𝑅 , 𝐼𝑆, 𝐼𝑇 a fázisok injektálása az R, S és T fázisokban  

 𝑉R−𝑁, 𝑉S−N, 𝑉T−N  a fázis nulla feszültségek  

 𝐼n  a csomóponti fogyasztás/termelés alapján adódó zérussorendű áramkomponens, mely a nulla 

„fázisban” injektálást jelent most.  

 

42. Ábra: A földelések átalakításának lépései a hálózatban a kidolgozott, javasolt módszer esetén. 

Az iterációk során így még nem változik az induló feszültség. Ahhoz hogy helyes eredményt kapjunk, még az 

összes számolt feszültséget el kell tolni, annak érdekében hogy a referencia föld feszültsége 0 V legyen. Ez 

azonban már nem befolyásolja az áramlásokat, hiszen minden feszültséget ugyanannyival kell eltolni. A 

számítások gyorsítására kipróbáltam a [92]-ben javasolt Anderson-Mixing-et is, de az eleve kevés iteráción 

már nem hozott további javulást a módszer bevezetése.  

A MÓDSZER KIPRÓBÁLÁSA 

A számításokat Matlab-ban implementáltam, a következő összehasonlítási esetekkel: 

 Referenciaszámítások a tanszéki módszerrel [70], [71]. 

 [92] alapján a fent leírt módosításokkal („A” módszer) 

 Javasolt módszer ( „B” módszer) 

 [74] hoz hasonló megközelítés (legyen ez a „C” módszer) 

Mielőtt még a saját példahálózaton végeztem volna számításokat, leellenőriztem az „A” és „B” módszert a 

[93] teszt esettel. A terhelésnél a nullavezető feszültsége a példában 158.88 V, -33.5˚, a veszteségek pedig 

215.5 kW. Mind az „A” és „B” módszer ugyanazt az eredményt adta: 158.82 V, -33.02˚, a veszteségek 

214.5 kW-ra adódtak. Ez jó egyezésnek számít, különösen [94] tükrében. Eben a szerzők ugyanerre a 

teszthálózatra végeztek érzékenységvizsgálatot, eszerint kis változások is okozhatnak eltéréseket az 
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eredményekben. Sőt, [95] alapján különböző speciálisabb hálózati konfigurációk és fogyasztói kötések esetén 

több mint egy megoldás is adódat, melyek igen közel állnak egymáshoz.  

 

 

43. Ábra: NEV teszthálózat. [93] 

 

A módszerek összehasonlításához egy saját teszt hálózatot alkalmaztam, mivel ez sokkal nehezebbnek 

bizonyult az algoritmusok számára mint akár a PES példahálózatai [72], akár a fentebbi példa. A teszteset 

tehát egy egyszerű közepes-hosszú (960 m) szabadvezetékes (95 mm2 AL, csupasz sazbadvezeték, laterális 

(síktartós) elrendezésben) kisfeszültségű hálózat (44. Ábra). A nulla több ponton földelt és egyetlen 

fogyasztás csatlakozik a vonal végén az S fázisra és a nullára.  Az induló feszültség 242 V, a földelések értékei 

az ábrán láthatók. Ezeket a „megerősített földelés” esetén a következők szerint változtattam: 30Ω -> 10Ω, 

10Ω -> 5Ω. A terhelést két lépésben (16 A/3680 W és 60 A/13800 W) és két típusban (teljesítménytartó és 

áramtartó) vizsgáltam. A hálózat kezdőpontja a transzformátor belsejében képzelhető el. Az első csomópont 

földelése a transzformátor csillagponti földelésének és a csatlakozó többi áramkör nullában mérhető eredő 

ellenállását reprezentálja. A többi földelés az oszlopok földelési értéke, az utolsó pedig a fogyasztó és az 

oszlop földelésének eredője. A földelés értékek nagynak tűnhetnek, ám ezek a valós, távoli földhöz mérhető 

értékek (például a CIGRE benchmark hálózatánál [7] is ilyen nagyságrendeket olvashatunk). 

 

 
44. Ábra Az összehasonlításokhoz használt saját teszt hálózat. 
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A következő két ábrán (45. Ábra és 46. Ábra) az áramtartó 60 A-es esethez látható a nulla feszültségprofilja 

és szögprofilja. Ezek alapján „C” módszer nem alkalmas a megfelelő profil számolására, csakúgy, mint a 

földelések elhanyagolása (szigetelt csillagpont a hálózaton, a nulla lehet mereven földelt a transzformátornál, 

nem változik a profil alakja load-flow számításoknál). A referencia, valamint az „A” és „B” módszer azonos 

pontosságot mutat. 

 

 
45. Ábra: Nullavezető feszültségprofilja a 60 A-es teszt esethez. Szaggatott zöld – szigetelt csillagpontú hálózat, lila pontozás - 

„C” módszer, piros – referencia, „A” és „B” módszer.  

 

 
46. Ábra: Nullavezető szögprofilja a 60 A-es teszt esethez. Szaggatott zöld – szigetelt csillagpontú hálózat, lila pontozás - „C” 

módszer, piros – referencia, „A” és „B” módszer. 

 

 

47. Ábra és 48. Ábra: az áramtartó 16 A-es esethez mutatja a nulla feszültség- és szögprofilját. A földelés 

megváltoztatásával változik a minimum hely és a szög irányváltása is. 
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47. Ábra: Nullavezető feszültségprofil referencia, „A” és „B” módszerrel. Szaggatott lila- a kiindulási földelések használata, 

folytonos kék - megerősített földelés. 

 
48. Ábra: Nullavezető szögprofil referencia, „A” és „B” módszerrel. Szaggatott lila- a kiindulási földelések használata, folytonos 

kék - megerősített földelés. 

 

A számolt értékek nagyon hasonlóak minden esetben, amikor „A” módszer is eredményt ad, továbbá a 

referenciával is jó az egyezés. A 60 A-es tesztesethez a hiba a referenciához képest 0,007 % és 0,4 % között 

változik a nullavezető feszültségén, minél kisebb a feszültség annál nagyobb a hiba százalékos értéke, a hiba 

inkább ofszet jellegű. Az abszolút hiba 0,0013 V és 0,0025 V között mozgott. Az áramok esetén a hiba még 

kisebb, a hálózaton előre haladva egyre kisebb: 0,005 %-ról 0,001 %-ra csökken. Tehát mindkét módszer 

pontosnak mondható. A különbségek a sebességben, konvergenciában vannak (7. Táblázat). Ebből látszik, 

hogy az általam kidolgozot és  javasolt „B” módszer sokkal kevesebb iterációból képes megoldani a 

problémát, és még a javításokkal együtt is előáll olyan eset, melyben „A” módszer nem konvergens.  
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7. Táblázat: A szükséges iterációk száma a tesztesetekhez 

kiinduló földelési viszonyok 

 Terhelés 

 60 A, áramtartó  13800 W, teljesítménytartó 

„A” módszer 24 60 

„B” módszer 2 16  

 Terhelés 

 16 A, áramtartó 3680 W, teljesítménytartó 

„A” módszer 22 26 

„B” módszer 2 6 

megerősített földelés 

 Terhelés 

 16 A, áramtartó 3680 W, teljesítménytartó 

„A” módszer divergál divergál 

„B” módszer 2 6 

 

A számítások pontosságánál érdemes megnézni, hogy mekkora különbséget jelent a földelés ilyen számolása, 

a helytelen megközelítéssel szemben. Erre a legjobb példa a fázis-nulla feszültségek alakulása. A különbségek 

kiemelésére a fenti „megerősített földelés” tesztesetet módosítottam:  

 3 termelős eset: 4000 W termelés a hálózat három pontján, mindhárom másik fázishoz és a nullához 

csatlakozva. R-930 m, S-480 m, T-120 m. Így a terhelés a vonal elején közel azonosnak látszik. 

 2 termelős eset: 4000 W termelés a hálózat két pontján ugyanahhoz a fázishoz (S) csatlakozva 960 és 

540 m-nél.  

A 8. Táblázat alapján az S-N feszültség a végponton 0,8 V-al kisebb a javasolt módszer használatával. Ez 26 % 

hibának felel meg azon a helyen (3,05 V a nullavezető feszültség ott) 

A 9. Táblázat a 2 termelős esetre mutatja a különbségeket. A T-N feszültség 1,4 V-al tér el a végponton, ez 

33 %-os hibának felel ott meg, a különbség a hálózat felénél még mindig 0,8 V, az ottani nullavezető 

feszültséghez képest már 48 %-os a hiba. Abszolútértékekben ezek a hibák nem tűnnek drasztikusnak, ám ha 

például 1 % széles (2,3 V) szabályozási karakterisztikát vizsgálunk az inverter működéseknél, akkor már 

látható, hogy a különbségek jelentősek, és mindez már pusztán a számítási eljárás megválasztásából 

következik. 

 

 

8. Táblázat: 3 termelős eset fázis-nulla feszültségeinek összehasonlítása a hálózat végpontján. 

 A és B módszer C módszer 

R-N (V) 247.9 248.7 

S-N (V) 249.4 249.2 

T-N (V) 238.4 238 

 
 

9. Táblázat: 2 termelős eset fázis-nulla feszültségeinek összehasonlítása a hálózat végpontján. 

 A és B módszer C módszer 

R-N (V) 244.1 245.2 

S-N (V) 257.5 258.1 

T-N (V) 234.9 233.4 
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4.3 A nullavezető jelentősége kisfeszültségű hálózatokon 

A fenti számítási eljárás kidolgozásakor a nullavezető feszültségének pontosabb modellezése volt a cél. 

Logikus következő lépés volt egy részletesebb vizsgálat elvégzése a nullavezető viselkedésére egy adott 

hálózati topológia esetén. 

 

Az elosztott termelés terjedésénél nagyon sok cikk csak szimmetrikus hálózatokkal foglalkozik, a 3.1 fejezet 

irodalmi áttekintésénél is a cikkek döntő többsége ezzel a feltételezéssel él. Ott is látható, hogy az időben 

haladva egyre részletesebbek a modellezések. Mostanában (2017-2018) jutott el oda a téma, hogy az 

aszimmetriára egyre nagyobb figyelmet fordítanak.  A frissebb cikkek egy része ugyan foglalkozik 

aszimmetriával, de olyan közelítéseket, vagy számítási módszereket alkalmaznak, melyek nem alkalmasak a 

nullavezető feszültségének pontos számítására. A számítási módszer kidolgozásához végzett 

irodalomkutatásból is látható, hogy csak néhány éve van az irodalomban is közölt módszer az aszimmetria 

ilyen fajta vizsgálatára (eltekintve az időtartománybeli, tranziens számítási módszerektől). Mindezek alapján 

felmerül a kérdés, hogy mekkora különbséget jelenthet a rossz modellezés, vagy rossz számítási módszer 

alkalmazása a számolt nullavezető feszültségre? Ennek van-e hatása a szabályozás szempontjából?  

A nullavezetőnél nem csak feszültségprofil alakja, de a feszültség szögprofilja is érdekes, hiszen ez mutatja a 

nullavezető mely fázis-nulla feszültségre gyakorol hatást. A ma kereskedelemben kapható inverterek 

nagyrésze szimmetrikus szabályozást használ, de a szabályozás alapja nem a vonali feszültség, hanem a fázis-

nulla feszültségek: ezek közül minimum, vagy maximum érték alapján egyet választ a szabályozó logika. Tehát 

a nullavezető még az elméletileg szimmetrikus inverter szabályozásra is hatással van. 

4.3.1 Nullavezető viselkedése 

A viselkedés bemutatásához az előző fejezet egyszerű tesztesetét alkalmaztam a kiinduló földelési értékekkel 

(44. Ábra). Terheléseket azonban minden oszlophoz definiáltam, egy valósabb üzemi képet festve a 

hálózatról – a fogyasztások kapcsolódási elvét a 49. Ábra mutatja. 

 

49. Ábra: A hálózat csatlakozásainak részletezése az első oszlopnál. 
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A 10. Táblázat mutatja a hálózat terhelését: Az átlagos fogyasztói teljesítmény 600 W, a maximum 3000 W. 

Ez egy közepesen terhelt hálózati állapotnak felel meg. Bár az egyes pontokon a terhelések jelentősen 

különböznek a fázisok összesített terhelése nem tér el egymástól túlzottan.  

10. Táblázat: A hálózat terhelése a csomópontoknál. 

Távolság (m) R fázis terhelés(W) S fázis terhelés(W) T fázis terhelés(W) 

0 0 0 900 

30 100 1500 1800 

60 300 400 0 

90 1800 100 200 

120 900 200 300 

150 200 300 300 

180 400 100 400 

210 100 50 400 

240 2000 2000 600 

270 1700 300 500 

300 300 80 2000 

330 600 0 100 

360 710 900 200 

390 100 2000 200 

420 400 400 400 

450 200 50 100 

480 3000 400 600 

510 200 100 300 

540 80 150 200 

570 150 1500 0 

600 600 300 400 

630 400 100 600 

660 300 200 1500 

690 2000 600 2000 

720 300 500 300 

750 500 0 0 

780 800 2000 200 

810 50 200 1500 

840 600 1500 300 

870 100 800 400 

900 200 200 300 

930 400 3000 400 

960 1500 200 400 

Összesen 20990 20130 17800 

 

A számítások fókuszában általában a nullavezető feszültségének változása volt, nem a helyi földpotenciál 

emelkedés. A számolásokhoz így a fenti fejezetben bemutatott és javasolt „B” módszert használtam, valamint 

összehasonlításként még a „C” módszert is.  

A tesztesetek a következők voltak: 

a) eset: kiindulás, viszonyítási alap „B” módszerrel számolva. 

b) eset: szigetelt csillagpontú hálózat 
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c) eset: hálózati földelési ellenállások csökkentése (30 Ω -> 10 Ω  és 10 Ω -> 5 Ω) 

d) eset: hálózati földelési ellenállások emelése (30 Ω -> 60 Ω  és 10 Ω -> 20 Ω) 

e) eset: transzformátor földelési ellenállás növelése (1 Ω -> 2 Ω ) 

f) eset: transzformátor földelési ellenállás csökkentése (1 Ω -> 0,5 Ω) 

g) eset: a viszonyítási alap hálózat de „C” módszerrel számolva (transzformátor csillagpont földelés 

ilyenkor mindig ideális) 

Az 50. Ábra mutatja a nullavezető feszültségének alakulását. A következőket érdemes kiemelni:  

 A „C” módszer használata nagyon hasonlít a földelések elhanyagolásának hatásához. 

 A nullavezető feszültsége nem feltétlenül csökken a transzformátorhoz közeledve 

 Állandó transzformátor földelési érték mellett a hálózati földelések értékének változtatásának hatása: 

 Kisebb hálózati földelésékkel a nullavezető feszültsége csökken a hálózaton, 

 de a nullavezető feszültsége emelkedik a transzformátornál. 

 Megfordítva, ha a hálózat földelését tekintjük állandónak, és a transzformátor földelésének értékét 

állítjuk: 

 Kisebb transzformátor földeléssel a hálózat vége felé egyre nagyobb lesz  nullavezető feszültsége 

 és csökken a transzformátornál. 

 A földelések elhanyagolásával, vagy ideális transzformátor földeléssel, esetleg rossz számolási 

módszerrel: 

 Közel lineárisan változik a nullavezető feszültség a távolsággal, 

 leginkább csak nagyságban, szögben alig van változás. 

 „B” módszerrel számolva a szigetelt csillagpontú esettől eltekintve: 

 A nullavezető feszültség változik a távolsággal (de nem lineárisan), 

 nem csak nagyságban, de szögben is (így az is változik, hogy éppen melyik fázisra hat a leginkább). 

 Nem csak a földelések abszolút értéke számít a nullavezetőnél, hanem azok egymáshoz és a 

nullavezetőhöz képesti aránya is. 

 A nullavezető szöge folyamatosan változik, a hálózat vége felé inkább a föld felé van áramlás, a hálózat 

elején inkább a földtől jön az áramlás. 

 Hiába viszonylag nagy a nullavezető feszültsége a hálózat elején, itt a transzformátor fázis-nulla táplálást 

biztosít, így a fázis-nulla feszültségekben a hatás elhanyagolható. 

 Azonban távolodva a transzformátortól ez a hatás egyre erősebb, mert elválik a nullavezető feszültsége 

a csillagponti feszültségtől. 
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50. Ábra: Nullavezető feszültségprofil (balra). Nullavezető feszültségének szögprofilja ( jobbra). 
 Fekete – a, eset (kiindulás), kék x – b, eset (szigetelt csillagpont), piros szaggatott – c,eset (csökk. hál. föld.), cián x – d,eset (em. 
hál. föld.), zöld pontozott – e,eset (em. tr. föld.), narancs pontozott-szaggatott – f,eset (csökk. tr. föld.), magenta karikák – g,eset 

( „C” módszeres) 

Érdekes következtetést vonhatunk le a következő két ábrából (51. Ábra): A feszültségekkel ellentétben, a 

nullavezető áramaiban a változás csekély a különböző földelési és számítási eljárásoknál. Ennek 

következtében a hálózati veszteségek változása sem jelentős, az egyes esetek között csak 0,2 % az eltérés.  

 

51. Ábra: Nullavezető áram nagyság – balra, Nullavezető áramának szöge - jobbra. 
 Fekete – a, eset (kiindulás), kék x – b, eset (szigetelt csillagpont), piros szaggatott – c,eset (csökk. hál. föld.), cián x – d,eset (em. 
hál. föld.), zöld pontozott – e,eset (em. tr. föld.), narancs pontozott-szaggatott – f,eset (csökk. tr. föld.), magenta karikák – g,eset 

( „C” módszeres) 

Tovább gondolva a fentieket, a kidolgozott mintahálózat csomagra alkalmazhatóság szempontjából: 

 A leágazások számának hatása: több lehetséges földelési pont kerül a hálózatba, anélkül, hogy a 

legtávolabbi fogyasztó távolsága megváltozna. Önmagába a topológia változása nincs nagy hatással. 

Azonban többlet földelések általában megjelennek (oszlopokkal, fogyasztási helyeken). Ez több leágazás 

esetén már jelentősen csökkentheti a hálózati földelés eredő értékét, így megváltoztatva a 

transzformátor-hálózat arányt. Bár, ez az arány nem csak a transzformátor-hálózat viszonylatban igaz, 

Elhanyagolt földelés, C módszer 

Kiindulás 

Emelt tr. földelés 

Csökk. hál. földelés. 

Emelt hál. földelés 

Csökk. tr. földelés 
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hanem az egyes vonalak között is, de nem valószínű egy-egy áramkör esetén, hogy bizonyos részei 

lényegesen más földelési viszonyokkal rendelkeznének.  

 A vonalak hossza: Minél hosszabb a hálózat, annál több lehetséges földelési ponttal számolhatunk, így 

csökkenhet a hálózati eredő földelési ellenállás. Továbbá a hosszabb vonal nagyobb vonali impedanciát 

is jelent, így jobban szétválhat a hálózat egyes pontjainak feszültsége, nagyobb nullavezető feszültségek 

jelenhetnek meg. 

 Földelési értékek: minél nagyobb, annál kevesebb áram fog a földeben áramlani, de még viszonylag nagy 

földelési értékek is jelentős befolyással bírnak a nullavezető feszültségviszonyaira. 

 Aszimmetria: minél nagyobb az aszimmetria, annál nagyobb a nullavezető terhelése, így a kialakuló 

feszültségek is. A fenti példán látszott, hogy még viszonylag hasonló eredő fázis terheléssel is számottevő 

a nullavezető feszültsége (legalábbis inverter helyi szabályozási karakterisztika szempontjából). Tehát az 

eredő fázisonkénti terhelésnél is jobban számít az egyes kisebb körzetek szimmetriája.  

 A nullavezető feszültségének jellemző U lakja minden esetben kivehető. 

A fentieket összegezve elmondható, hogy egy viszonylag szimmetrikus fogyasztói elosztásnál is érdemes 

foglalkozni a nullavezetővel, a különböző földelési konfigurációk és számítási módszerek alkalmazása jelentős 

eltéréseket hoz a számolt értékekben.  A folyamatosan változó szög miatt a nullavezető a hálózat mentén 

más és más fázisra van hatással. A kisfeszültségen megjelenő napelemes termelés jelentős hatással lehet a 

hálózat terhelési állapotára és így a nullavezető feszültségére is. 

A helyi feszültségen alapuló szabályozások egyfázisú esetben mindig ezen a fázis-nulla feszültségen 

alapulnak. De a legtöbb háromfázisú szabályozás is végső soron a három fázis-nulla feszültséget figyeli és 

ezek közül az éppen legnagyobb szükségűt veszi a szabályozás alapjává. Figyelembe véve a tipikus lokális 

szabályozási karakterisztikák szélességét is ( 2-5 V), elmondható, hogy fontos a nullavezető szerepe a 

kialakuló szabályozási egyensúlyhoz. – Vagy  éppen egyensúlytalansághoz, hiszen az irodalomban ritkán 

vizsgálják a különböző szabályozások fázisok között kölcsönhatásból adódó stabilitását (erre még kitér a 4.4.2 

fejezet vége). 

4.4 Az aszimmetria hatása a hálózat megújuló befogadóképességére 

Jelen fejezetnek nem a 3. fejezet számításainak megismétlése aszimmetrikus számítással a célja, hanem a 

szimmetrikus esethez viszonyított eltérések nagyságának becslése. Ehhez a mintahálózat csomagból a hosszú 

egyenes (960 m hosszú) szabadvezetékes eset adja az alapot. 

4.4.1 Számítások menete, aszimmetrikus eset 

Az aszimmetrikus esetre tehát példaként egy hosszú egyenes (960 m) 0,4 kV-os szabadvezetékes leágazást 

képeztem le az ezt tápláló Köf/Kif transzformátorral és Köf gerincvezetékkel (52. Ábra és 53. Ábra). A 

transzformátoron a vizsgált áramkör részletesen modellezett, míg a másik három áramkör pedig koncentrált 
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fogyasztásként/termelésként került közvetlenül a transzformátorra (így közelítve a transzformátoronkénti 4 

áramkörös terhelés hatását a teljes transzformátorra). A vizsgált áramkört a három fázisvezetőből és a 

nullavezetőből álló négyvezetős rendszerként képeztem le közös földvisszavezetéssel. A vezető-föld hurkok 

közötti csatoláson át megvalósuló kölcsönhatásokat a földvisszavezetéses kölcsönös impedanciákkal vettem 

figyelembe. A kisfeszültségű hálózat földelései oszloponként modellezettek, minden oszlopnál 30 ohm 

értékűnek feltételezve. Ez alól a kiindulási és a végponti érték kivétel: A vonal eleji 1 ohm együtt reprezentálja 

a transzformátor földelését és a többi áramkör együttes eredő földelési ellenállását. A vonal végi 10 ohm 

pedig feltételezi, hogy a nullavezető összeköttetésben áll a szomszédos vonaléval. 

  

 
52. Ábra: Aszimmetrikus eset teljes modellhálózata 

 
53. Ábra: Aszimmetrikus esethez a kisfeszültségű hálózat részletezése. 
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A kisfeszültségű leágazás 95 mm2 alumínium vezetékeinél pedig két esetre végeztem vizsgálatot: síktartós és 

szigetelt kötegelt. A középfeszültségű gerincvezetéknél a legelterjedtebb háromszög elrendezést vettem 

alapul, szintén 95 mm2 alumínium vezetővel (54. Ábra).  

   

54. Ábra: Az alkalmazott vezeték elrendezések. Balról jobbra: háromszög, síktartós (laterális), szigetelt kötegelt. 

A szabályozott feszültségű sín most a 20 kV-os Naf/Köf alállomási sín, melynek a vonali feszültségét 20 kV-on 

tartottam. 

A fogyasztások, illetve termelések koncentráltabban jelennek meg a hálózaton. A teljes terhelés elosztva 

került a DER-el jelölt pontokra. Vagyis a 0-120-240-360-480-600-720-960 m-es pontokban. Itt az aktuális 

fogyasztás és termelés adott pontbeli szaldója kerül a hálózatra. Minden háztartásban mind a fogyasztás, 

mind a termelés egyfázisú. Hogy éppen melyik fázisra csatlakozik az adott háztartás az véletlenszerű, melynek 

valószínűségeit az aszimmetriának megfelelően módosítottam. Az egyfázisú háztartási fogyasztás modellezés 

indoklását a 2.2.3 fejezet részletezi.  

Így a koncentrált pontokban mind a három fázisra juthat terhelés. A több háztartás koncentrált 

szerepeltetése azt is jelenti, hogy némileg szimmetrikusabb a hálózat, mintha minden háztartás külön 

bekötővezetékkel több ponton csatlakozna. 

Az esetleges légkondicionáló berendezések, melyek délben különösen csökkenthetik a hálózatra jutó 

betáplálást, külön nem kerültek modellezésre. Viszont a fogyasztói profilokban jelen vannak, hiszen voltak 

olyan háztartások közöttük, melyekben voltak ilyen berendezések. Továbbá hétköznapok során, amikor nem 

tartózkodnak otthon a lakók, nem valószínű, hogy az aktuális napsütésnek megfelelően szabályoznák a 

berendezéseket, ezért hatásuk kisebb a kritikus időszakokban. 

A négyvezetékes leképzés és a nullavezető földelési viszonyainak a figyelembe vétele alapján tehát a 

nullavezetőnek a viselkedése is jobban közelíti a valóságban várhatót. A fogyasztók a fázisvezetők és a 

nullavezető közé kapcsolódnak ezért a nullavezető feszültség eltolódása kihat a fogyasztók által érzékelt 

feszültségviszonyokra is. 
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4.4.2 Aszimmetrikus eset eredményei 

A feszültségeket vizsgálva elmondható, hogy az aszimmetrikus terhelés lényegesen rontja a hálózat feszültség 

viszonyait. A fázis-nulla értékek közötti eltérések átlagos mértéke alapján látható, hogy jelentős különbségek 

vannak az egyes fázisok között. Ezek mértéke a 0,4 kV-os tápponton lényegében a KÖF hálózat függvénye, 

így az eltérésekre lényegi hatása nincs a síktartós, vagy kötegelt elrendezésnek, viszont a 0,4 kV-os végponti 

feszültségekben lényeges különbség adódik a két elrendezés között. A fázisok közötti eltérések 

következtében szimmetrikus szabályzásokkal nehezen tartható az egyes fázisok feszültsége a szabványos 

határon belül. Figyelemre érdemes jelenség, hogy aszimmetrikus háztartás eloszlás esetén segít 

szimmetrikusabbá tenni a hálózatot a PV elterjedtség körülbelül 60 %-ig. Az optimum 30 % környékén van. 

Vagyis követi a szimmetrikus számítási veszteségeknél tapasztalható trendet. 

 
11. Táblázat: Az átlagos, fázisok közötti feszültség különbség, síktartós eset. 

Átlagos fázisok közötti feszültség különbség (V) 

0,4 kV tápponton 0,4 kV végponton   

Az R fázisra kötött háztartások 

aránya az összeshez 

 

Az R fázisra kötött háztartások aránya az 

összeshez 

P
V

 e
lt

e
rj

ed
ts

ég
   

33,3% 53,3% 73,3% 93,3% 

 

33,3% 53,3% 73,3% 93,3% 

0% 0,40 1,88 3,59 5,24 0% 6,46 16,48 29,42 42,04 

30% 0,56 1,27 2,16 3,11 30% 8,81 13,72 20,61 28,43 

60% 0,65 2,02 3,79 5,64 60% 10,63 21,36 37,33 54,75 
 

12. Táblázat: Az átlagos fázisok közötti feszültség különbség, kötegelt szigetelt eset 

Átlagos fázisok közötti feszültség különbség (V) 

0,4 kV tápponton 0,4 kV végponton   

Az R fázisra kötött háztartások 

aránya az összeshez 

 

Az R fázisra kötött háztartások aránya az 

összeshez 

P
V

 e
lt

e
rj

ed
ts

ég
   

33,3% 53,3% 73,3% 93,3% 

 

33,3% 53,3% 73,3% 93,3% 

0% 0,40 1,86 3,55 5,18 0% 4,90 11,38 20,89 30,14 

30% 0,55 1,25 2,13 3,11 30% 6,70 9,85 14,86 28,43 

60% 0,64 1,99 3,74 5,56 60% 7,99 14,86 26,11 38,34 

 

A hálózaton előforduló 90. percentilishez tartozó fázis-nulla feszültségeket (0,4 kV-os szakasz, a három fázis 

közül mindig a nagyobb) összehasonlítva a szimmetrikus eset 90. percentilis feszültségeivel: Elmondható, 

hogy az aszimmetria lényegesen csökkenti az engedélyezhető napelemes termelést. A szabadvezetékhez 

képest a kötegelt légvezeték tompítja kicsit az aszimmetria hatásait. 
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13. Táblázat: A 90. percentilishez tartozó fázisfeszültség. 

90. percentilis fázis-nulla feszültség (V) 

0,4 kV síktartós 0,4 kV kötegelt szigetelt   

Az R fázisra kötött háztartások 

aránya az összeshez 

 

Az R fázisra kötött háztartások aránya az 

összeshez 

P
V

 e
lt

e
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ts

ég
   

33,3% 53,3% 73,3% 93,3% 

 

33,3% 53,3% 73,3% 93,3% 

0% 243,5 253,9 265,2 275,0 0% 241,7 245,9 251,9 257,1 

30% 270,3 283,1 295,0 310,7 30% 265,8 273,8 284,7 310,7 

60% 300,4 341,1 389,2 421,4 60% 288,3 318,3 352,9 378,1 

 

  
55. Ábra: A hálózat legnagyobb 90. percentilis feszültsége szabályozás nélkül. Szabadvezetékes (balra) és kötegelt légvezetékes 

(jobbra) esetre, összehasonlítva a szimmetrikus számítás eredményével. 

Veszteség szempontjából mind az aszimmetria mértéke, mind a napelemes termelés elterjedtsége mérvadó. 

Nyilván a legkisebb veszteség szimmetrikus elrendezésnél érhető el, ekkor közel kerül a veszteség átlagos 

értéke a szimmetrikus hálózaton számolttal. Hasonlóan a szimmetrikus esethez, itt is 30 % körül van a 

veszteség szempontjából az optimális elterjedtség. A 14. Táblázat 1 kisfeszültségű szakaszt, valamint a teljes 

hálózat veszteségét is tartalmazza, beleértve a transzformátor és egyéb veszteségeket is. Itt nincs lényegi 

hatása a vezeték típusának (szabadvezeték vagy kötegelt légvezeték). A szimmetrikus számításhoz képest 

nagyjából 15% többlet veszteséget jelent a szimmetrikus elrendezés de aszimmetrikus számítással, ez abból 

adódik, hogy a háztartások energiaigénye ugyan közel azonos a fázisokon, de a pillanatnyi fogyasztásuk már 

nem. Az aszimmetria hatására tehát szimmetrikus bekötés esetén is nagyjából 15 %-os veszteségnövekedés 
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tapasztalható, mely a PV elterjedtség emelkedésével tovább nő. Az aszimmetria növekedésével az eltérés 

drasztikusan emelkedik. Amikor a háztartások 53,3 %-a van egy fázisra kötve akkor a veszteség 50 %-al, 

73,3 %-nál + 270 %-al, 93,3 %-nál pedig már + 460 %-al nő meg.  

 
56. Ábra: Veszteség alakulása az aszimmetria és elterjedtség hatására. 

 
14. Táblázat: Átlagos veszteségek aszimmetrikus esetre. 

Átlagos veszteségek aszimmetrikus esetre (kWh / nap) 

Teljes hálózatra / 1 KIF áramkör   

Az R fázisra kötött háztartások aránya az összeshez 

P
V
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33,3% 53,3% 73,3% 93,3% 

0% 66,9 / 11,5 89,4 / 15,9 148,4/ 27,7 243,1 / 46,8 

30% 50,4 / 9,5 61,5 / 11,7 91,3 / 17,7 141,6 / 27,8 

60% 165,6 / 28,9 208,7 / 37,6 341,5 / 64,1 562,8 / 108,7 

90% 412,0 / 69,7 530,1 / 93,2 893,8 / 166,2 1507,1 /289,2 

 
Szabályozások hatása 

A számításokat egyfázisú inverterekkel is elvégeztem, a szabályozásokhoz fázis-nulla feszültséget alapul véve, 

valamint ugyanolyan szabályozási elveket használva, mint a szimmetrikus számításoknál. Az eredmények 

alapján szabályozással is ugyanakkora relatív érték szerinti nagyságrendbe esik az eltérés a szimmetrikus 

esethez képest, mint a szabályozás nélküli esetben. 

Aszimmetrikus esetben a szabályozásra többféle lehetőség adódik, mint szimmetrikus esetben, mivel a 

beavatkozás fázisát is el kell dönteni. Először is, jelentős hatása van, hogy az inverter egy, vagy három fázisra 

szabályoz. Azonban minden esetben vizsgálni kell a fázisok egymásra hatását (a nullavezetőn keresztül is). 
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Még abban az esetben is, ha csak egyfázisú csatlakozások kerülnek a hálózatra, mivel ilyenkor több egyfázisú 

rendszer kerülhet (villamosan) közel egymáshoz.  Ilyenkor az egyébként önmagában stabil szabályozás is 

lengésbe kezdhet. Ennek oka a fázisok egymás közötti és a nullavezetőn keresztüli kapcsolódása, továbbá a 

tény, hogy az egyfázisú inverterek nem a fázisok földhöz viszonyított feszültségét, csak a fázis-nulla 

feszültséget mérik, ez alapján szabályoznak.  

Az egyfázisú egységek egymásra hatása már a számítások elvégzésénél is látszott: Voltak olyan időpillanatok, 

melyre a számítás nem volt konvergens. Az okok kutatása során kiderült, hogy nem a load-flow számítás 

hibás, hanem a szabályozási karakterisztika nem stabil önmagában: A hálózat egyfázisú 

feszültségérzékenysége lényegesen nagyobb, mint szimmetrikus esetben. Az alábbi ábrán (57. Ábra) látható 

erre egy példa. A hálózat 700 m hosszú, síktartós csupasz alumínium vezetős, a napelemes termelés a végén 

van, fogyasztás nincs. A hálózat karakterisztikája mellett a szabályozás karakterisztikája is látható. Ez egy 

viszonylag tág 248-252 V között működő karakterisztika: 248 V alatt teljes termelés, 252 V felett már 

egyáltalán nincs termelés. A hálózaton mindig a kék karakterisztika szerinti állapot alakul ki, ezt érzékeli a 

szabályozás. Ennek alapján beállít egy szabályozási célértéket, aminek hatására kialakul egy új állapot a 

hálózaton. Látható az ábrán, hogy a karakterisztikák meredeksége miatt nincs stabil munkapont.  

 

57. Ábra: 700 m hosszú kisfeszültségű vezeték egyfázisú terhelésre vett karakterisztikája és egy szabályozási karakterisztika. 

Ez természetesen szimmetrikus háromfázisú esetben is előfordulhat, azonban ott lényegesen nagyobb 

teljesítmény kell ugyanezen állapot eléréséhez. Az előbb vázolt termelés 1 fázison 20 A-es (kb. 4,6 KVA), ez 

pont a kisfeszültségen egyfázison engedélyezhető tartomány. Tehát már egyetlen termelő egység esetén is 

előállhat a hálózaton ez az instabil állapot. Ennél kisebb teljesítmény is elegendő az instabilitáshoz ugyanezen 
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hálózaton, ugyanilyen karakterisztikával. Viszont ekkor már a termelő egység önmagában nem is képes 

normál üzemállapot mellett túl nagy feszültség emelkedés kialakítására a hálózaton. 

Az aszimmetria, a nullavezető jelenléte miatt azonban az egyes fázisok nem függetlenek egymástól, ezért 

még egy önmagában stabil szabályozó egység esetén is előfordulhat, hogy az egyik egység szabályozása 

következtében elmozduló nullavezető feszültség a másik egység független szabályozásával együtt már 

instabillá teheti az állapotot. 

Ha termelés háromszor ekkora lenne, vagyis mindhárom fázisban 20 A, akkor a hálózaton még a szabványos 

feszültség alakulna ki, nem lenne szükség egyáltalán szabályozásra.  

Általános észrevétel a szabályozásra: A szabályozási karakterisztika meredekségének kisebbnek kell lennie a 

hálózati érzékenységnél ahhoz, hogy stabil legyen a munkapont. Ha külön-külön vizsgáljuk az egységeket, 

akkor is az általános gyakorlat szerint még elfogadott 3 % feszültségváltoztatási képesség mellett legalább 

3 % széles szabályozási karakterisztika lenne stabil – ez 7 V-ot jelentene. Figyelembe véve, hogy a Köf/Kif 

transzformátor induló feszültsége sokszor 230-240 V környékén van, már a „normál üzemi” feszültséget alig 

meghaladó feszültségemelkedésnél is szabályozásra lenne szükség ezen karakerisztika szerint (252 V fölé 

nem engedhető a feszültség).  De a szabályozások akkor is instabillá válhatnak, ha több termelő egység 

egymáshoz villamosan közel található és az így kialakuló eredő karakterisztikájuk meredekebbé válik, mint a 

hálózaté. Természetesen hiszterézissel, integrálással, késleltetéssel kiküszöbölhetők a nagyobb lengések, de 

ezt érdemes a későbbiekben is szem előtt tartani. 

A stabilitási kérdéstől eltekintve van még egy érdekes aspektusa aszimmetrikus esetben a szabályozásnak: 

Elméletileg csökkenthető az aszimmetria egyfázisú szabályozással is – indirekt módon – amennyiben a 

karakterisztikájukat egy szűkebb sávra szorítjuk. Így egyenként minden fázis feszültségét egymáshoz közeli 

tartományban tartanák, meddőteljesítmény-szabályozás esetén ez csak megnövekedett áramok és 

veszteségek mellett lehetséges. Hatásos teljesítmény áttáplálás egyik fázisról a másikra, vagyis a 

szimmetrizálás az egyik leghatékonyabb módja a kisfeszültségű hálózat befogadóképességének növeléséhez 

a közvetlen feszültségszabályozás mellett. Azonban ez a képesség a legtöbb soros és sönt szabályozó eszköz 

esetén nem része az alap funkcióknak. Pedig akár tisztán vezérlés módosítással a napelemes inverterek is 

képesek lehetnének erre. 

Mindezen hatások csak a „jéghegy csúcsa”, mely már tisztán kvázi stacioner állapotok vizsgálatával is látszik. 

Érdemes lehet további kutatásokat végezni kibővített eszköztárral, például dinamikus számítások 

elvégzésével.  
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4.5 Tézis megfogalmazás 

Jelen fejezet munkáit összefoglalva tehát: 

Készítettem egy olyan új load-flow számítási módszert, mely gyors, robusztus és egyszerűen 

implementálható. A bemutatott eljárás alkalmas tetszőleges számú fázisvezető, valamint a nullavezető és 

földeléseinek kezelésére. Így lehetővé válik a kisfeszültségen különösen fontos aszimmetrikus állapot kvázi 

stacioner számítása, ezt a saját keretrendszerben implementáltam. 

Az új számítási eljárással több vizsgálatot is végeztem: 

A nullavezető viselkedése, hatása: Bemutattam, hogy a nullavezetőnek van akkora hatása, mely a helyi 

feszültségen alapuló szabályozások számára már releváns hibát jelent. Tehát nem megfelelő számítási 

módszerrel, vagy a földelések elhanyagolásával a tanulságok félrevezetők lehetnek. 

Az aszimmetria hatására jelentősen megnövekedik a hálózati veszteség, a kiindulási érték többszöröse is 

előfordulhat. Még a háztartások szimmetrikus elrendezése esetén is átlagosan 15 % többlet veszteség 

keletkezik, míg ha a háztartások nagyrésze azonos fázisra kerül, úgy a többlet veszteség kb. 4,5-szerese a 

szimmetrikus számításokénak. Mindez az áramok nem szimmetrikus elosztottsága miatt következik be, 

ilyenkor nem csak a veszteség, de a hálózat áramterhelése is megnövekszik. 

A feszültségek esetén (figyelembe véve a nullavezetőt is) szintén jelentős hatása van az aszimmetriának. 

Aszimmetrikus számításokat használva, már nagyon alacsony – 10 % környéki napelemes penetrációnál is 

előfordulhatnak feszültségpanaszok (a futtatások egy jelentős arányánál már meghaladja a szabványos 

szintet a számított feszültség).  

Az aszimmetrikus terhelések hatására kialakuló feszültségekkel szorosan összefügg a szabályozások 

kérdésköre. Bemutattam: már kis termelési értékek esetén is instabillá válhat a helyi feszültségen alapuló 

szabályozás munkapontja. –  Figyelembe véve a szokásos induló feszültségeket a transzformátornál, a 

megengedhető feszültségeket egy nem túl szélsőséges hálózati példán keresztül. Azonban a vázolt instabilitás 

akkor is jelentkezhet, ha egy egység ugyan önmagában stabil lenne, de több egység együttesen ugyanolyan 

karakterisztikával működik. Tehát a helyi feszültségen alapuló (eredő) szabályozási karakterisztikának nem 

szabad meredekebbnek lennie, mint a hálózat feszültségérzékenysége, ha stabil munkapontot szeretnénk. 

Azonban a gyakorlatban pont azért van szükség a szabályozásra, mert a hálózaton túl nagy a 

feszültségváltozás. Ez hiszterézissel, késleltetéssel, integrálással tompítható, mindazonáltal a szabályozások 

aszimmetria mellett fennálló stabilitását érdemes részletesebben vizsgálni a jövőben.  

Aszimmetrikus esetben a szabályozásoknak már nem csak egyszerűen egy karakterisztikát kell beállítani, 

hanem ezt minden fázisra el kell végezni. Az kereskedelmileg kapható háztartási méretű háromfázisú 
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inveterek is végső soron a fázis-nulla feszültségeket figyelik, ezért még ilyen esetekben is fontos az 

aszimmetria és a stabilitás kérdésköre. A szabályozásoknak már nem csak a lokális feszültség szabványos 

határokon belül tartása lehet cél, hanem a szimmetrizálás is, mely – látva az aszimmetria hatását – a 

legnagyobb hasznosságúnak látszik. Ezt akár a napelemes inverterek is végezhetnék. Az esetleges többlet 

költségek várhatóan sokkal kisebbek lennének, mint a hálózatfejlesztési költségek. 

III. tézis: Az aszimmetrikus állapot számításához kidolgoztam egy új, nem Newton-Raphson alapú, 

teljesítményáramlás számítási eljárást, mely gyors és robusztus. Ennek újdonsága a nullavezető és földelés 

hatásának együttes figyelembe vétele. 

III. tézis, 1. altézis: A III. tézisben kidolgozott módszert alkalmazva bemutattam a nullavezető viselkedését, 

hatását a fázis-nulla feszültségekre a kisfeszültségű hálózaton. Kiemeltem a különbségeket a „pontatlan” 

számítás alkalmazásához képest, melyek a szabályozási karakterisztikák tartományának nagyságrendjébe 

esnek. 

III. tézis, 2. altézis: A fogyasztói és hálózati aszimmetria hatását megmutattam a II. tézisben bemutatott 

szempontok tekintetében. 

III. tézis, 3. altézis: Bemutattam, hogy az aszimmetrikus állapot növeli a fázis-nulla feszültségen alapuló 

helyi szabályozásoknál a munkapont stabilitásával kapcsolatos problémákat, melyet már egyetlen, a 

jelenleg engedélyezett teljesítményű (1 fázisú, 4 KVA-nél kisebb), napelemes termelő egység is kiválthat. 

Kapcsolódó publikációk: [S2] [S9] 
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5 Ipari jelentőség, hasznosítások 

Az értekezés és a benne közölt téziseim nem csak „önmagában” tudományos céllal és eredménnyel 

értelmezhetők, hanem az ipar számára is érdekesek és relevánsak. Ezt a munkám során folyamatosan 

tapasztaltam és szem előtt is tartottam. A kisfeszültségű hálózatok üzeme a nagymértékű elosztott termelés 

miatt átalakul, ezt a „fizikai” hálózatnak is követnie kell, ebbe beleértve a hálózatra csatlakozó modern 

teljesítményelektronikai és szabyálozó eszközöket is. A kidolgozott téziseim segítségével egy lépéssel 

közelebb kerülhetünk a kisfeszültségű hálózatok pontosabb számításához, a hatások becsléséhez. Az 

értekezésben leírt eredményeimre támaszkodott már több ipari projektben végzett munkám is, ezek: 

 2015 - MEKH, A háztartási méretű kiserőművek (HMKE) villamosenergia-rendszerre gyakorolt hatását 

bemutató tanulmány 

 2015 - MEKH, Az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv 15. cikk (2) pontjának 

implementációja, a hazai villamosenergia-infrastruktúra energiahatékonysági potenciáljának 

értékeléséről, tanulmány 

 2016 - MEKH, Javaslat az elosztó hálózati veszteség indokolt mértékére (mennyiség és ár) 

 2018 - E.ON, Kisfeszültségű hálózatok feszültségszabályozásának lehetőségei 

A projektek során az eredményeim többször is megerősítést nyertek, a számításaim pontosnak bizonyultak. 

Mindezeken túl a különböző elosztóknál folytatott konzultációk során látom, hogy az eredmények 

közvetlenül a tervezési/engedélyezési módszerek megújításánál is felhasználhatók lennének. 
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Függelék 

F1 A tézis elkészítése utáni irodalmak áttekintése - 

modellhálózatok 

A munkám után jelent meg az IEEE referencia európai kisfeszültségű referenciahálózata is 2015-ben 

[72]. A szerzők is említik a bevezetésben, hogy az addigi IEEE mintahálózatok mind Észak-Amerika 

központúak voltak, a megadott hálózat már tényleg hasonlít a hazánkban is jellemzőhöz – azonban 

nem az összes hálózatunk ilyen. Nincsenek földelések megadva, Így a referencia számításokhoz is csak 

a fázisokra adnak meg terhelést, nincsenek fázis-nulla csatlakozású fogyasztások, termelés pedig 

egyáltalán nincs. Így bár aszimmetrikus a modell, de figyelmen kívül hagy egy fontos tényezőt: a nulla 

vezető jelenlétét. Továbbá egy tipikus hálózatot próbál megjeleníteni, de nem tekinthető 

reprezentatívnak. 

[96]–ban a szerzők a malajziai középfeszültségű hálózatok általános jellemzőit vizsgálták. Munkájukat 

ők is a rendelkezésre álló mintahálózatok kevés számával és főleg észak-amerikai orientációjával 

indokolták. A módszertan kidolgozásánál külön figyelmet fordítanak a rendelkezésre álló adatok és a 

használható módszerek kapcsolatára. Munkájukban a lehető legkevesebb adat felhasználásával 

törekedtek általános jellemzők meghatározására. A bemenő paraméterek az áramkör földrajzi 

elhelyezkedése, a gerincek száma, az átviteli kapacitás, Köf/Kif transzformátorok száma és 

teljesítménye, áramkör hossza, maximális terhelés. Mindezek alapján végül is 6 mintahálózatot 

készítettek osztályozás alapján (2 feszültségszint, 3 féle településtípus). 

[97]-ben a szerzők önszerveződő neurális hálót (Kohonen háló / self organized maps) használtak 

mintahálózatok készítéséhez Iránban. A vizsgált hálózatok itt is középfeszültségről kerültek ki. 7 

bemenő paraméter vizsgálatával végül is 9 csoport készült. A felhasznált bemenő paramétereket ők is 

egy bővebb csoportból válogatták ki korrelációk alapján. A vizsgált paraméterek: nyári csúcs, teljes 

hossz, transzformátor darabszám, beépített teljesítmény,  lakossági teljesítmény, ipari teljesítmény, 

üzleti teljesítmény. Végül minden csoportba egy valóban létező hálózatot választottak reprezentatív 

modellként. 

[100]-ban a szerzők Anglia észak-nyugati részén alapuló példával próbálták a reprezentatív 

kisfeszültségű modellhálózat lehetőségeit feltárni. A bevezetésben kiemelik a munka nehézségét: 

nagyon sokféle hálózat van, és viszonylag kevés a rendelkezésre álló adat. De munka értékét is: ezekkel 

a mintahálózatokkal lehetőség nyílik az elosztóhálózat viselkedését megjósolni a különböző eszközök 
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terjedésére. A csoportok megalkotásához négy klaszterező eljárást használtak (hierarchikus, k-

medoid++, k-közép++, és Gaussian Mixture Model(GMM)). Az eljárások alapjául 383 valós vonalat 

vettek, melyből végül 232-őt használtak fel a további minták készítéséhez. Emellett a fogyasztási 

jellemzőket, termelést is figyelembe vettek. Az idősoros adatokból aztán középérték és szórás 

segítségével készítettek egyetlen jellemző értéket. 19 jellemző alapján kezdték a csoportosítást 

(fogyasztók száma, teljesítménye, hálózat fizikai jellemzői, elosztott PV termeléshez kapcsolódó 

mutatók). Ezek alapján végül 11 csoportot képeztek, mindegyikből a centrumhoz legközelebb eső valós 

hálózat került kiválasztásra. 

[101]-ben a szerzők a mintahálózatoknál elmentek a végletekig: 2 csomópontos ekvivalens modellt 

készítettek, majd az eredményeket validálták szimmetrikus load-flow számításokkal több, mint 10000 

valós modellhez. A modell fő rendeltetésének a napelemes termelés okozta feszültség emelkedés 

vizsgálatát jelölték meg a szerzők. Az alapelv nagyon egyszerű a modell építésénél: szimmetrikus 

terhelés, homogén fogyasztói körzet, homogén termelés estén feltételezhető, hogy a legtávolabbi 

ponton emelkedhet leginkább a feszültség. Tehát a két csomópontos modell impedanciája a villamosan 

legtávolabbi ponthoz vezető impedancia. A számításhoz már csak a kisfeszültségű áramkörök 

villamosan legtávolabbi pontját és a betápláló Köf/Kif transzformátor zárlati teljesítményét kell 

meghatározni.  

[98]-ban a szerzők aggregát fogyasztói modelleket készítettek középfeszültségre mérések alapján. 

Több tanulság vonható le a cikkből: a helyszíni mérések zajosak lehetnek, nehéz kiszűrni belőle a 

releváns információkat. Ehhez többféle szűrést, ablakozást használtak a szerzők, a módszer érzékeny 

a feldolgozáshoz választott paraméterekre. A teljesítmény-feszültség összefüggésre is rámutatnak: 

már középfeszültségen is van befolyása a fogyasztásra a feszültségnek. Továbbá ilyen aggregát szinten 

is elég változékony még a fogyasztás. 

[99]-ben a szerzők a Köf/Kif transzformátorok fogyasztási profiljaihoz igyekeztek modellt alkotni. 

Munkájuk egyik motivációjaként a következőt írták: a kisfeszültségű hálózatok „láthatatlanságát” 

szeretnék javítani, anélkül, hogy teljes mérési hálózatot kelljen kiépíteni. Ehhez egy három lépéses 

módszert alkalmaztak: klaszterezés, osztályozás, skálázás. Végül 10 jellemző Köf/Kif transzformátor 

fogyasztói profilt készítettek. A munkájuk kiindulásaként felhasznált mért profilokat reprezentatívként 

hivatkoztak, ezt az állításukat azonban nem támasztották alá a cikkben. 

[102]-ben a szerzők statisztikai módszerekkel készítettek fogyasztásokat és termeléseket hosszútávú 

tervezéshez a Köf/Kif transzformátoron átfolyó teljesítmények szintjén. Mindehhez meglévő 

(esetenként akár hiányos) okos mérési adatokat használtak fel. Ezzel minden fogyasztó számára egy 

hihető, valószínűség alapú fogyasztói profilt készítettek. Ehhez a fogyasztókat, azok típusait 
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osztályozták, majd ezekhez a csoportokhoz képeztek fogyasztási szokásokat, tulajdonságokat. Az 

eredményeket végül összehasonlították valós fogyasztói profilok használatával készített tesztekkel, 

illetve a szintetikus (tehát statikus napi lefutású) fogyasztói profil alkalmazásával. A szerzők 

megvizsgálták annak hatását is, hogy a fogyasztások ily módon történő előállítása során az egyik 

időpillanat független a másiktól. Ezek alapján órás időtávra már elhanyagolható a különbség, illetve 

ennél kisebb időlépcsőt alkalmazva sem olyan jelentős, mely a különféle szezonalitások modellezésével 

járó bonyolultságot ellensúlyozná. 

Értékelés 

A tézis elkészítése utáni időszakban is aktív tehát a kutatási terület, egyre több cikk jelenik meg a 

témában. Megnyugtató, hogy a tézis eredményei továbbra is érvényesek, nem jelentek meg olyan 

publikációk, melyek ezeket az eredményeket érvénytelenné, vagy idejétmúlttá tennék. 

F2 A tézis elkészítése utáni irodalmak áttekintése – befogadó 

képesség 

[103] valószínűségi alapú eljárást javasol a befogadható kapacitás becslésére, melyet középfeszültségű 

hálózatokra alkalmaz. Ebben rávilágítanak a szerzők egy kiértékelési módszertanra, mely képes kezelni 

a véletlenszerű termelést és fogyasztást. A vizsgált szabályozási módszerek magukban foglalják a 

szokásos lehetőségeket. Három lépésre bontják a szerzők a módszert. 1. lépés: referencia vonalak 

kiválasztása a szóba jöhető topológiákon véletlenszerű termelés-fogyasztás elhelyezéssel, majd addig 

emelik a termelés értékét, amíg határérték sértés nem történik. A modellként kiválasztott esetek a 

topológia és fogyasztás – termelés értékét is magukban foglalják (tehát a referencia inkább üzemi 

körülményeket ír le, semmint fizikai kiinduló állapotot). 2. lépés: az első lépés során kiválasztott 

esetekre a különböző szabályozási módszerek alkalmazása. Időbeli lefolyást is figyelnek, azonban a 

vizsgálatokat csak worst case esetekre végzik. 3. lépés: validáció. A szerzők a legnagyobb előnyként a 

szükséges teljesítményáramlás számítások csökkentését jelölik meg. Igaz napjainkban általában nem 

jelent ez már szűk keresztmetszetet. 

[104] transzformátor fokozatkapcsolási és kondenzátor telepek vezérlésével foglalkozik olyan 

kisfeszültségű hálózatokon, melyek jelentős napelemes termeléssel rendelkeznek. A cikkben egy Nagy-

Britanniában létező hálózaton vizsgálja a különböző stratégiák hatását és ezzel a befogadható termelés 

határait. A határok elemzéséhez egy hetes Monte Carlo szimulációt alkalmaznak (szimmetrikus 

üzemben), figyelembe véve a szezonalitást is.  A terheléseket bottum-up módszert alkalmazva, 

háztartás szimulátorral készítik.  



A tézis elkészítése utáni irodalmak áttekintése – befogadó képesség 

4 
 

[105] a befogadható termelés határaival foglalkozik kisfeszültségű hálózatokon. Ezen belül is Ausztrália 

Qeensland területét ellátó Ergon Energy hálózatára készít reprezentatív hálózatot és ezen vizsgálja a 

befogadható termelést. Ebben kiemelt szerepe volt a transzformátorok kategorizálásának az általuk 

kiszolgált fogyasztásoknak. Ezután a kis számú kiválasztott transzformátorok hálózatát már „kézzel” 

elemezték. Ebből mérnöki becsléssel készült egy reprezentatívnak említett hálózatcsomag, melyet 

aztán az érintett tervező kollégákkal validáltattak. Ez a megközelítés nem lehet objektív, sokszor a 

mérnökök a problémásabb esetekkel találkoznak, ezek maradnak meg jobban az emlékezetükben, 

ezért nem megbízható az „érzésre” reprezentativitás. A befogadható termelés becsléséhez 

determinisztikus aszimmetrikus számításokat végeztek „realisztikus worst case” esetekre: Minimális 

fogyasztási érték, (hasonló az egyidejűségi tényezővel hazánkban is alkalmazott módszerhez), a 

fogyasztók szimmetrikusan vannak elosztva a fázisok között, egyfázisú termelés maximum 5 KVA 

lehetett, minden háztartásban ugyanakkora termelés jelenik meg 0,1 KVA-es lépésenként haladva. 

Ilyen körülmények között az a teljesítmény lett a befogadható, ahol a termelés növelése már 

határérték sértést jelentett volna. Városi hálózatoknál nagyságrendileg a befogadható termelés a 

transzformátor névleges teljesítményének körülbelül negyede – hetede. Kivéve a föld visszavezetéses 

egyfázisú hálózatoknál, érthető okokból. 

 [106] szintén a kisfeszültségű hálózatokkal foglalkozik: a befogadható termelés növelése smart grid 

technológiákkal (fokozatszabályozó, back-to-back konverter segítségével minden áramkör egyedi 

feszültségszabályozása, inverterek meddőteljesítmény-szabályozása). A hatások felméréshez a CIGRÉ 

benchmark modellt használták [7].  

[107]-ben a szerzők a kisfeszültségű hálózaton befogadható napelemes termeléssel foglalkoznak, 

elsődlegesen a túlozott feszültségemelkedést és az inverterek meddőteljesítmény-szabályozását tartva 

fókuszban. Azt a megállapítást teszik empirikus megfigyeléseikből, hogy a túl nagy feszültség 

kialakulása nincs kapcsolatban a fogyasztásokkal. A hatások elemzéséhez egy kilenc csomópontból álló 

egyszerű hálózatot használnak, viszonylag kis keresztmetszetű (35 mm2) csupasz vezetékkel, laterális 

elrendezéssel. Először egyenletesen osztották el a termelést, majd a vonal végére helyeztek nagy 

termelést, és a transzformátorhoz közeledve egyre kisebb termelést. A hatásokat egy egész éves 

idősorral vizsgálták. A cikk egyik érdekes megállapítása egy olyan szabályozási stratégia melyben a 

vonal végén elhelyezkedő inverterek meddőteljesítmény-igényét a vonal elején lévők szolgáltatják, így 

csökkentve a Köf/Kif transzformátoron átáramló terhelést és meddőteljesítmény-igényt. Ugyanakkor 

ez a módszer jobban igénybe veszi a kisfeszültségű részt, hiszen rövidebb szakaszon kell ugyanakkora 

feszültségesést elérni. 
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 [108] egy olyan módszert javasol, mely nem igényli load flow számítások használatát a befogadható 

termelés becsléséhez. A szerzők állítása szerint az így kapott értékek közel vannak a számításokkal 

kapott eredményekhez. A módszer a csatlakozó fogyasztók, termelők csatlakozási ponttól nézett 

ekvivalens impedanciájával és a felvett/leadott teljesítménnyel közelíti a feszültség változást. A cikk 

arra hívja fel a figyelmet, hogy szükségesek olyan eszközök is, melyek a mindennapi munkában 

nyújtanak segítséget. Erre pedig lényegesen jobb, mint a mérnöki megérzés. 

 [109] egy brazíliai tanulmány, mely az éves hálózati mérések értékeit felhasználva készít olyan 

modelleket, mellyel jobban becsülhetők üzem közben a kisfeszültségű hálózatok feszültségviszonya. Ez 

többek között arra is használható, hogy a nagyobb feszültségszintek mérései alapján lehessen 

következtetni a kisebb feszültségszinteken kialakuló feszültségekre. Így például a befogadható 

termelésre is közvetett módszert kínál. 

 [110] számba veszi a napelemes termelés okozta feszültség növekedés leküzdésének lehetőségeit 

kisfeszültségen: Hálózat megerősítése (vezetékek, transzformátorok), transzformátor 

fokozatszabályozás, fogyasztói befolyásolás, meddőteljesítmény-szabályozás, termelés korlátozás, 

tárolás. Ehhez először a hatásokat próbálja megbecsülni egy végletekig egyszerűsített modellel: két 

csomópont és közötte az ekvivalens impedancia – lényegében Thevenin helyettesítés. Néhány 

gondolat kiemelésre érdemes belőle: A feszültség szabályozási módszerek fejlődésével előbb utóbb 

már nem a feszültség határétéken belül tartása lesz a termelés befogadás korlátja, hanem a hálózati 

elemek terhelhetősége. A termelés időszakos korlátozása a legtöbb esetben elkerülhetetlen lesz, adott 

esetben ez sokkal olcsóbb megoldás lehet, mint a hálózat vég nélküli megerősítése. A tárolás nagy 

segítség lenne a befogadható termelés növeléséhez.  

[111] a kisfeszültségű hálózatokon befogadható termelés növelésére szolgáló módszereket veszi át, 

melyek a túlzott feszültségemelkedést hivatottak csökkenteni. A szerzők is említik, hogy az 

irodalomban hiányos az átfogó cikkek területe, mely megpróbálja összefoglalni a témát és egységes 

kontextusban kezelve. Említik a termelés korlátozásának hatékonyságát, azt állítva, hogy az éves 

termelés csupán 3%-os visszafogása is már képes közel kétszeresére emelni a befogadható termelést 

a szabadvezetékes mintahálózat alapján. 

[112] egy érdekes megközelítésben vizsgálja a befogadható termelés határát: Negatív sorrendű 

feszültség aszimmetria. A vizsgált teszt hálózatok alapján az egyfázisú termelések hatására valahol 1 

és 2 % között várható a negatív sorrendű aszimmetria. 

 [113] szintén az elosztott termelés befogadható mértékével foglalkozik a kisfeszültségű hálózaton. 

Ehhez figyelembe veszi a termelés véletlenszerű terjedését és a jelenség sztochasztikusságát. A 
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fogyasztásokat béta eloszlás alapján veszik figyelembe a szerzők. A számításokat végső soron Monte 

Carlo módszerűek, az eredmények értékelésénél a szerzők Herman-Beta transzformációt használnak a 

számításoknál, de végső soron az eredmények nagyon hasonló értelmezést adnak, mint a percentilis 

használata. 

Érétkelés 

Az újabb irodalmakból tehát azok az irányok kerülnek előtérbe, amiket én is követtem a kutatásom 

során. Egységes módszer továbbra sem létezik. 

F3 A BFS módszerekről 

Sugaras hálózatok esetében jól alkalmazható az egyszerű feszültségesés számoláson alapuló módszer 

(angolul backward-forward sweep, röviden BFS). Ennek lényege, hogy egy fix pontból indulva a 

fogyasztások alapján kiszámíthatók a feszültségesések az egyes vonalszakaszokon. Ennek alapján 

újraszámolhatók az egyes csomópontokon az áram igények, mely alapján újra kiszámolhatók a 

feszültségesések. Legegyszerűbb formájában ez a backward -forward sweep módszer [114]:  

 

58. Ábra Egy példa sugaras hálózat a számítás menetének illusztrálásához. 

 

1. A számítani kívánt hálózatot gráfként leírva egy fába kell rendezni, melynek csúcsán a forrás áll („a” 

jelű pont, 58. Ábra). A csomópontok lesznek a gráf csúcsai és a vezetékek az élei. 

 Számított érték a csúcsokra: 
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 Feszültség 

 Fogyasztás 

 Megadott értékek csúcsokra 

 Kívánt fogyasztás (lehet például teljesítménytartó, áramtartó) 

 Kiindulási pontnál az induló feszültség 

 A többi ponthoz a kezdeti feszültség 

 Számolt érték élekre 

 Átfolyó áram 

 Veszteség 

 Megadott értékek élekre 

 impedancia értékek 

2. Minden élet sorszámozni kell fentről indulva. 

3. A hálózat végéről (levelekről) indulva minden élre ki kell számolni a fogyasztás hatására kialakuló 

áramot, ezeket a vezetékek mentén összegezni kell. Például az 5. vezeték árama (58. Ábra):  

𝐼5,𝑖 = 𝐼8,𝑖 + 𝐼9,𝑖 +
𝑉𝑓,𝑖−1

𝑆𝑓,𝑉𝑓,𝑖−1

 (1) 

ahol 

𝐼5,𝑖 Az 5. él árama az i. iterációban 

𝑉𝑓,𝑖−1 Az f csomópont feszültsége az előző (i-1.) iterációban 

𝑆𝑓,𝑉𝑓,𝑖−1
 Az f csomópont kívánt fogyasztása, a számolt feszültségtől függ 

 

 

4. A hálózat csúcsától indulva ki kell számolni az áram okozta feszültségesés miatt a csomópontokra 

kialakuló új feszültségértéket. Például a c pont feszültsége:  

𝑉𝑐,𝑖 = 𝑉𝑎,𝑖 − 𝐼2,𝑖 ∗ 𝑍2 (2) 

ahol 

𝑉𝑐,𝑖  A c pont feszültsége az i. iterációban 

𝐼2,𝑖 A 2-es él árama az i. iterációban 

𝑍2 A 2-es él impedanciája 
 

 

5. Minden csúcsra ki kell számolni az éppen aktuális feszültség és áram alapján a teljesítményt. Például 

a c pont teljesítménye:  

𝑆𝑐,𝑖 = (𝐼2,𝑖 − 𝐼5,𝑖) ∗ 𝑉𝑐,𝑖 (3) 
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ahol 

𝑉𝑐,𝑖 A c pont feszültsége az i. iterációban 

𝐼2,𝑖 A 2-es él árama az i. iterációban 

𝑆𝑐,𝑖 A c pont aktuális teljesítménye az i. iterációra 
 

 

6. Ezeket a teljesítményeket össze kell vetni a kívánt teljesítmény értékekkel, amennyiben az eltérés 

mindenhol kisebb egy előre megadott limitnél akkor kész az eredmény, ha nem, akkor vissza kell 

ugrani a 3-as ponthoz. 

Az eljárás előnye a gyorsasága, robusztus konvergenciája ilyen hálózatokra és egyszerű 

kivitelezhetősége. 

Azonban az eljárás eredeti formájában nem alkalmas a hurkok kezelésére, ehhez a [114] irodalomban 

olvasható egy megoldási mód, mely a hurkok felvágásával és mesterséges csomópontok kialakításával 

és iterációk közötti külső egyenletrendszerrel és iterációval biztosítja a hurkok kezelését. Továbbá 

néhány más eszköz leképzése sem triviális (szabályozó eszközök például). 

A számítás átültethető mátrixos formába is. Így egyrészről kompaktabb, gyorsabb algoritmus 

készíthető, másrészről a hurkok és néhány további eszköz leképzése egyszerűbbé válik, jobb 

konvergencia mellett, [90], [91]. Ennek lényege, hogy az egész élenkénti számítás egyetlen 

mátrixműveletté válik. 

1. Első lépésben két mátrixot kell létrehozni: 

a) BIBC (Bus Injetions to Branch Currents), ezzel a mátrixszal lehetséges az egyes csomóponti 

terhelések hatására kialakuló vonali áramlások számítása. A mátrix csak 0-át és 1-et tartalmazó 

felsőháromszög mátrix. Lényegében azt írja le, hogy az egyes csomópontok injektálásai mely 

vonalszakaszokon jelenik meg. 

b) BCBV (Branch Currents to Bus Voltages), ezzel a mátrixszal lehetséges a vonali áramlások hatására 

kialakuló feszültségesések számítása az egyes csomópontokra. Ez tartalmazza a vonalak 

impedancia mátrixát. 

2. A két mátrix szorzatát hívjuk DLF-nek: 𝐷𝐿𝐹 =  𝐵𝐼𝐵𝐶 ∗  𝐵𝐶𝐵𝑉 

3. Minden csomópontra be kell állítani egy kiinduló feszültséget. Legtöbbször flat-start megfelelő, 

vagyis minden csomóponton ugyanakkora az induló feszültség, mégpedig akkora, mint a hálózat 

indulópontjában. 

4. Minden csomópontra ki kell számolni a helyi feszültség alapján a fogyasztói/termelői áramokat. 
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5. Minden csomópontra ki kell számolni a feszültséget az előző pont áramai következtében kialakuló 

feszültségesés alapján: ∆𝑉 = 𝐷𝐿𝐹 ∗ 𝐼  , ∆𝑉  a feszültségesések vektora, 𝐼  a csomóponti injektálást 

áramok vektora.  

6. Konvergencia ellenőrzése, ha nem konvergált, akkor újra a 4. pontra kell visszalépni. 

A megoldás megfelelő többfázisú rendszerek esetén is. Ekkor a feszültségesések, áram injektálások és 

a DLF mátrix mérete is a fázisok számának megfelelően többszöröződik. A hurkok kezelése is 

közvetlenül lehetséges: a BIBC mátrix építésénél a hurkok áramlása a többi ág áramlásával kerül 

kifejezésre, a BCBV mátrix átrendezésével pedig a hurokegyenletet lehet alkalmazni a hurkokra. Így a 

DLF mátrix is nagyobb, lesz, mint ahány csomópont létezik. Ezt kell Kron eleiminációval kisebb méretre, 

vagyis a csomópontok számával egyező méretűre, hozni. Így a hurkok hatása is implicit jelen van a 

többi pont feszültségnek számításánál.   


