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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[1]: terjed a megújuló forrásokon alapuló villamosenergia-termelés – melynek 

túlnyomó részét a napelemes rendszerek teszik ki.  

A napelemes termelés különösen a közép- és kisfeszültségű hálózatot érinti. Ezen belül is 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. Tehát az értekezés szempontjából a kisfeszültségre csatlakozó, 

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

háztartási méretű kiserőművek, HMKE). Az egyes elosztói területek hasonló mértékben részesülnek a HMKE 

termelésből, 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 utólag 

jelentős károkat okozhat. 

A hálózatok megerősítésén kívül (keresztmetszet növelés, táppont sűrítés) 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 kialakulása, inkább a különböző viszonyokhoz illeszkedő módszer lehet az optimális. 

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

hálózati körülmények között is.  
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2 A kisfeszültségű hálózat modellezése 

A kisfeszültségű hálózatok modellezése bonyolult feladat, viszont az elosztott termelés hatásainak 

becsléséhez elengedhetetlen egy mintahálózat csomag, mely megfelelően reprezentálja a 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 szakmában dolgozók személyes benyomása csalóka lehet az ország jellemzését illetően: 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.  

Az irodalomban közölt eljárások tapasztalatain felül saját ötletek segítségével készítettem el a saját 

feldolgozási módszerem, melyhez a bemenő adatokat is saját kutatásként állítottam elő a nyers adatokból. A 

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

eredményeként a kapott mintahálózatok olyan jellemzők vizsgálatára is alkalmasak, melyek az eddigi 

irodalomban fellelt mintahálózatokkal, módszerekkel nem voltak lehetségesek. Többek között ilyenek a 

leágazások száma-elhelyezkedése, az áramkörön belül változó vezeték keresztmetszet jellemzői is. 

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. 
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Vizsgált 

hálózat 

típusok 

Leginkább középfeszültségre van 

példa, kisfeszültségre kevés. Van ahol 

éghajlat, 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. 

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. 

A tapasztalatokat összegezve, összesen 11 topológia jól reprezentálja a magyar kisfeszültségű hálózatot: 2 

kábel és 9 légvezetékes/szabadvezetékes hálózat. Ezeket a modell topológiákat mutatja az 1. Ábra és 2. Ábra. 

 
 

 

1. 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.  
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2. Ábra: Földkábeles mintahálózatok. A számok 30 m-es szakaszokban mért távolságot jelölnek. 

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 

hasonlító fogyasztási állapot a mintahálózatokhoz. Ehhez „mindössze” egy megfelelő méretű és 

változatosságú mérés sorozatra van szükség. Ilyenkor minden időlépcsőben egy valós háztartás mért 

fogyasztását alkalmazzuk a hálózaton egy-egy háztartáshoz. Ez alkalmas Monte Carlo szimulációk végzésére. 

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 

lenti ábrán is (3. Ábra), jelentős eltérések vannak mind pozitív, mind negatív irányban a sztenderd profiltól.  

Ezen felül a teljesítménytényezőre is egy saját megoldást alkalmaztam mérések kiértékelésével, így nem csak 

a várható hatásos-, hanem a meddő teljesítmény is becsülhető. A teljesítménytényező esetén látható, 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) (4. Ábra).  

Az egyetemen készült egy részletes méréssorozat néhány lakossági háztartás csatlakozási ponton mérhető 

fázisonkénti áramairól is. Ezen nyers értékekeket utófeldolgozásnak vetettem alá, így látszik (4. 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.  

A termelés modellben való leképezéséhez a meglévő éves adatokat vettem alapul: Az ország adott pontján 

mért napelemes termeléssel skálázható egy-egy áramkörön jelentkező lokális termelés, mivel egy-egy 

áramkör egészén várhatóan ugyanúgy változik a napsugárzás intenzitása. Ehhez az országban ténylegesen 

mért adatokat használtam fel. Ezzel kisfeszültségen a valóságoshoz közeli éves termelés és rövid idejű 

változásbeli viselkedés is egyszerre modellezhető. 
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3. Ábra: 

Balra: Egy véletlenszerűen kiválasztott háztartás mért teljesítményfelvétele, összehasonlítva a lakossági terhelési profillal.  
Jobbra: 30 háztartás együttes teljesítményfelvétele a lakossági terhelési profil alapján, összehasonlítva a mért profillal:  

Mérési időszak: péntek-szombat-vasárnap 

  

4. Ábra 
 Felvett áram szögfüggése az áram effektív értékétől (balra). 

Egy háztartás három fázisának terhelése két hetes periódusban (jobbra). 

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 

Kisfeszültségen 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?  

Hazánkban kisfeszültségen az elosztott termelés szinte kizárólag napelemes rendszereket jelent. Ennek 

megfelelően a szimulációk során a napelemes elterjedtség a fő változó paraméter (ennek pontos definiálását 

tartalmazza az értekezés). Érdemes kiemelni, hogy az elterjedtség értékek nem egyenletesek az ország 

területén. 

Ezen tézis kereteiben a befogadóképességet (napelemes termelésre értelmezve) vizsgálom kiindulási 

esetben, mindenféle szabályozás nélkül, majd az inverterek teljesítmény (hatásos és meddő) szabályozási 

kapacitását is tekintetbe véve. Emellett vizsgálom a feszültség közvetlen befolyásolásának hatását is.  

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

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

EN 50160) betartására.  

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. 

3.1 Szimmetrikus üzemállapot eredményei – kiindulási eset - tiszta nyári nap 

Az 5. és 6. Ábrákon bemutatott vizsgálatok eredményeiből a következő tanulságok vonhatók le: 
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 A veszteség relatív értéke – jellegezetes görbét írva le – nagyon hasonlóan változik a különböző 

topológiák esetében. A veszteség minimumát nagyjából a 20-30% közé tehető lokális termelés 

eredményezi egy ilyen tiszta nap esetén. 

 A feszültségek már viszonylag kismértékű helyi termelés esetén is túllépik az előírt határt – feszültség 

emelkedési védelmi működésre lehet számítani ezen esetekben. A különböző topológiák több 

csoportot képeznek. Ezek a csoportok nem jellemezhetők önmagában sem a hossz, sem a 

legtávolabbi pont, sem a leágazások számával. 

 A tápponti transzfromátor, illetve a sodronyok, kábelek terhelése a napelemes elterjedtség 

növekedésével először csökken, majd nagymértékben megnövekszik. A minimális terheléshez 

tartozó pont természetesen megegyezik a veszteségeknél is tapasztalt 20-30%-os elterjedtséggel. 

 Mindenképpen szükséges valamilyen szabályozás a feszültség határértékek betartásához és a 

túlterhelődések elkerüléséhez. 

 

5. Ábra: Áram nagyságok eloszlása.  Szabályozás nélkül számolt 750 m-es négylevelű esetek, átlagos fogyasztás. 

 

6. Ábra: Szabályozás nélküli esetek, átlagos fogyasztás. 
Bal oldal: Veszteségek alakulása a PV elterjedtség függvényében relatív értékekben.  

Jobb oldal: A hálózaton kialakuló legnagyobb 90. percentilis feszültségek. Piros vonal: a legnagyobb megengedhető feszültség. 
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Emellé egy fontos gondolat, hogy a lakossági fogyasztás nagyobb értéke nem csökkenti lényegesen a 

szabályozási igényt: a többlet fogyasztás akkor jelentkezik, amikor tipikusan otthon tartózkodnak a lakók, ami 

általában nem esik egybe a termelési csúccsal. Ráadásul a nagyobb éves elfogyasztott energia miatt 

feltételezhetően még nagyobb teljesítményű napelemes rendszer kerül ilyen esetben telepítésre. 

3.2 Szimmetrikus üzemállapot eredményei: feszültség csökkentés és 

teljesítmény szabályozás – egy teljes év szimulálása 

3.2.1 Feszültség változtatás 

Ez esetben közel lineárisan eltolt görbéket kapunk; mert a megváltozott tápponti feszültség miatt megváltozó 

áram okozta hatások a feszültségesésekre kismértékűek. Ez azt is jelenti, hogy terhelés alatti 

feszültségszabályozással a befogadható napelemes termelés lényegesen megnövekszik. A veszteségeket és 

árameloszlásokat vizsgálva hasonló a helyzet a szabályozás nélküli esethez, a lecsökkenő feszültség miatt 

megnőtt veszteségi értékeket leszámítva a trend minden esetben azonos. Ha soros szabályozó is beépítésre 

kerül az áramkörre, úgy a feszültségkorlát teljesen kiiktatható. 

3.2.2 Teljesítményszabályozás 

Az inverter hatásos teljesítményének korlátozása (helyi P(U) karakterisztika) az egyik vizsgált lehetőség, ez 

esetben nincsen feszültség határérték túllépés. Ez a módszer rendkívül hatékony minden hálózat típus 

esetén, teljesen elkerülhetővé teszi a túlzott feszültség emelkedést, ugyanakkor a visszatáplált teljesítmény 

csökkenése révén érzékenyen érinti a tulajdonos gazdasági érdekeit. Ilyenkor egy újabb fontos mutató 

definiálására van szükség: kihasználtság. Ez a fogalom az értekezésben azt jelenti, hogy az elméletben 

megtermelhető energiához képest milyen arányú a ténylegesen megtermelt energia. 

A meddőteljesítmény-szabályozásánál (helyi Q(U) karakterisztika) fontos tényező, hogy légkábeles, kötegelt 

légvezetékes hálózatokon kevésbé hatásos mert az r/x arány >3. A burkolt/kötegelt légvezetékek 

paraméterei kedvezőtlenek ilyen szempontból és az elosztói irányelvek szerint a jövőben csak ilyenek 

létesülnek. 

Kizárólag P(U) szabályozás használatával jelentős befogadóképesség növekedéshez csak néhány százalék 

meg nem termelt energia társul. Természetesen a vonalon lévő termelő egységek nem egyformán érintettek, 

ezért a rendszerszinten optimális működést valamilyen pénzügyi kompenzációs rendszerrel lehet egyéni 

érdekké is tenni. 

P(U) és Q(U) szabályozás együttes használatával csökkenthető a P(U) szabályozási igény, tehát növelhető a 

kihasználtság megnövekedett veszteségek mellett. De ez sehol sem érte el a 100%-ot, tehát önmagában a 

Q(U) szabályozás nem elegendő még síktartós elrendezés (r/x ~ 1) esetén sem a feszültség megfelelő értékek 

között tartásához.  
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Az árameloszlások (8. Ábra) tekintetében a szabályozás nélküli esetben is megjelennek nagyobb induló 

áramok a vonalakon a helyi termelés növekedésével, mint az a korábbi egynapos futtatásoknál is látható volt. 

P(U) szabályozás ezt nem rontja, Q(U) szabályozás használatával azonban nagyobb megújuló elterjedtségnél 

lényegesen nagyobb áramok jelennek meg. Tehát a Q(U) szabályozással, nagy PV penetrációnál túlterhelések 

fordulhatnak elő.  

A 9. Ábra a veszteségek változását mutatja a különböző szabályozási módszerek esetén. Az optimális pont 

40 % PV elterjedtség környékén van, tehát kicsit nagyobb, mint a nyári egynapos futtatásnál. P(U) szabályozás 

esetén 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. Ez nagyjából 50 % környékétől következik be, akkor, amikor már az árameloszlásban is elkezdenek 

megjelenni a nagyobb értékek. Itt is érvényes, hogy minél kisebb a szabályozási igény annál kisebb a 

szabályozás hatása a vizsgált mutatókra.  

 

7. Ábra: Éves teljes vonalra értelmezett kihasználtság. P(U) szabályozás, átlagos fogyasztás. 

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, illetve közvetlen feszültség – 

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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8. 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 felvételével. 
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9. Ábra: A hálózati veszteség változása. Fentről lefelé: szabályozás nélkül, P(U) szabályozás, P(U) és Q(U) szabályozás együttesen, 
750 m-es négylevelű esetek, átlagos fogyasztás felvételével. 
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4 Az aszimmetria hatása 

A kisfeszültségű hálózaton már nem kerülhető el a hálózati aszimmetriáknak a vizsgált paraméterekre való 

hatásának a tárgyalása. A legtöbb fogyasztó és a termelőberendezések 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 az 

irodalomkutatása azt mutatja, hogy ez a terület a nemzetközi irodalomban kevéssé tárgyalt terület. 

Az aszimmetria hatásainak becsléséhez elsősorban megfelelő számítási eljárásra van szükség. Kutatásaimhoz 

nem találtam megfelelő módszert, ezért sajátot készítettem. A nullavezető és annak földelésének együttes 

kezelése jelentette azt a kihívást, melyre adtam egy megoldási lehetőséget  

Az irodalomban a load-flow eljárásokkal számított aszimmetrikus eredményeket is fenntartásokkal kell így 

kezelni, mivel az eddig közölt eredményeknél vagy egyáltalán nem hivatkoztak a felhasznált számítási 

eljárásra, vagy a rossz eredményt adó – ahogy ezt a későbbiekben be is mutatom – számításokat használtak. 

A kidolgozott módszerrel két fontosabb témakört jártam körül: a nullavezető jelentősége a kisfeszültségű 

hálózaton, valamint az aszimmetria általános hatása az elosztott termelés befogadóképességének 

szempontjából.  

4.1 Aszimmetrikus hálózatok számítására alkalmas teljesítményáramlás 

számító eljárás kidolgozása 

A legkézenfekvőbb módja a fázis-nulla közötti fogyasztás definiálására a BFS load-flow 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 

Ezekre a nehézségekre az általam kidolgozott eljárás a következőképpen ad választ: A távoli, ideális föld pont 

megjelenik a modellben és a nullavezető földelési pontjaihoz csatlakozik a földelési ellenállás értékével. Az 

így kialakuló, a nullavezetőnél nagymértékben hurkolt hálózat számítása már visszavezethető a BFS 

módszerek által megoldható alakra. Így a zérussorendű áramlások kérdése megoldottá válik. Ezután minden 

feszültséghez szükséges egy korreciós tényező hozzáadása, ezáltal az ideális föld pont potenciálja valóban 0 V 

lehet. Azonban ez már nem változtatja meg az áramlásokat, hiszen a rendszer összes feszültségét 

ugyanannyival toljuk el, tehát ténylegesen csak a referencia változik. – A kidolgozott eljárás gyors, robusztus 

és könnyen implementálható. 
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4.2 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. A következő kérdésekre kerestem a választ: Mekkora különbséget jelenthet a rossz 

modellezés, vagy rossz számítási módszer alkalmazása? Ennek van-e hatása a szabályozás szempontjából? 

A nullavezetőnél nem csak a feszültségprofil alakja, de a feszültség szögprofilja is érdekes, hiszen ez mutatja 

meg, hogy a nullavezető mely fázis-nulla feszültségre gyakorol hatást. 

A hatás bemutatásához egy egyszerű egyenes áramkört alkalmaztam a kiinduló földelési értékekkel. 

Terheléseket minden oszlophoz hozzárendeltem, így valós üzemi állapotot képezett le a vizsgált modell. 

A számolásokhoz minden esetben az általam kidolgozott és javasolt (értekezésben „B”) módszert használtam, 

valamint összehasonlításként még a „C” módszert is alkalmaztam. Ez utóbbit az irodalom gyakran hivatkozza, 

mint az aszimmetrikus hálózatok kezlésére kidolgozott módszert, azonban a földeléseket ez is rosszul képezi 

le. A számítási módszerek összehasonlításán túl, a különböző földelési értékek hatását is vizsgáltam, ezek 

részletes leírása az értekezésben megtalálható. 

Az 10. Ábra mutatja a nullavezető feszültségének alakulását. A helyi feszültségen alapuló szabályozások 

mindig a helyi fázis-nulla feszültségen alapulnak. Figyelembe véve a tipikus lokális szabályozási karakterisztika 

tartományt ( amely 2-5 V), elmondható, hogy fontos a nullavezető szerepe.  

A feszültséggel ellentétben, a nullavezető áramokban a változás csekély a különböző földelési értékek és 

számítási eljárások esetén. Ennek következtében a hálózati veszteségek változása sem jelentős, az egyes 

esetek között csak 0,2 % az eltérés.  

 

10. Ábra: Nullavezető feszültségprofil. Balra: nullavezető feszültség, Jobbra: ennek szöge. 
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” módszerrel számított) 

Elhanyagolt földelés, C módszer 

Kiindulás 

Emelt tr. földelés 

Csökk. hál. földelés. 

Emelt hál. földelés 

Csökk. tr. földelés 
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4.3 Az aszimmetria hatása a hálózat megújuló befogadóképességére 

Ennek a résznek a célja a szimmetrikus esethez viszonyított eltérések nagyságának becslése. Ehhez a 

mintahálózat csomagból a hosszú egyenes szabadvezetékes esetet választottam, amelyet egészen a 

középfeszültségű alállomási sínig kiegészítettem. Természetesen a három fázisvezető, a nullavezető és a 

földelések megfelelő részletességgel leképezésre kerültek. 

A számítások eredményeit elemezve kijelenthető, hogy az aszimmetrikus terhelés és hálózat lényegesen 

kedvezőtlenebbé teszi a feszültségviszonyokat. 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 

éves háztartási fogyasztás eloszlás esetén a nagyobb mértékű PV elterjedtség (körülbelül 60 %-ig) segít 

szimmetrikusabbá tenni a feszültségviszonyokat. Az optimum 30 % környékén van, ami  követi a szimmetrikus 

számítás hálózati veszteségre vonatkozó trendjét. A fázisfeszültségek közötti különbségek síktartós esetben 

gyorsan emelkednek az aszimmetria növekedésével. A síktartós esethez képest a kötegelt elrendezés 

esetében ennél kb. 20-30%-al kisebbek a különbségek, de ez még így is jelentős. 

Veszteség szempontjából mind az aszimmetria mértéke, mind a napelemes termelés elterjedtsége mérvadó. 

Az aszimmetria hatására még szimmetrikus fogyasztói bekötés esetén is nagyjából 15 %-os 

veszteségnövekedés tapasztalható, mely a PV elterjetség 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 %-os szimmetrizálatlanság esetén 270 %-al, 93,3 %-nál pedig már 460 %-al nő meg.  

2. 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 
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11. Ábra  

A hálózat legnagyobb 90. percentilis feszültsége szabályozás nélkül, síktartós elrendezésre. (balra) 
Veszteség alakulása az aszimmetria hatására. (jobbra) 

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 értékű az eltérés a szimmetrikus esethez képest, mint a 

szabályozás nélküli esetben. 

Aszimmetrikus esetben azonban 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). 

Az aszimmetrikus esetben a hálózat megnövekedett egyfázisú feszültség érzékenység hatására a 12.  látható 

egy példa: a karakterisztikák meredeksége miatt nincs stabil munkapont. Már egyetlen termelő egység 

esetén (20 A – kb 4,6 kVA) is előállhat a hálózaton ez az instabil állapot. Ennél kisebb teljesítmény is elegendő 

az instabilitáshoz ugyanezen a hálózaton, ugyanilyen karakterisztikával. Viszont ekkor már a termelő egység 

önmagában nem is képes normál üzemállapot mellett jelentős feszültség emelkedés kialakítására a 

hálózaton. Tehát a karakterisztika lényegében csak akkor stabil, amikor nem is lenne szükség a szabályozás 

aktiválására. 
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12. Ábra: 700 m hosszú kisfeszültségű vezeték egyfázisú terhelésre vett karakterisztikája és egy szabályozási karakterisztika. 

Az aszimmetria, a nullavezető jelenléte miatt azonban az egyes fázisok nem függetlenek egymástól, ezért 

még egy önállóan stabil szabályozó egység esetén is előfordulhat, hogy az egyik egység szabályozása 

következtében elmozduló nullavezető feszültség egy másik egység független szabályozásával együtt már 

instabillá teheti a feszültségszabályozási megoldást. 

Érdemes lehet további kutatásokat végezni ebben a témakörben. 

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 egy kisfeszültségű hálózaton. Kiemeltem a különbségeket a 

„pontatlan” számítás alkalmazásával szemben, melyek a szabályozási karakterisztikák tartományának 

nagyságrendjébe esnek. 

III. tézis, 2. altézis: A fogyasztói és hálózati aszimmetria hatásait 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, amelybe bele kell érteni 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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