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ELŐSZÓ
Értekezésem címe és témája jól összefoglalja azt a sok, szerteágazó tématerületet, mellyel az elmúlt
hat évben egyetemi és doktori tanulmányaim során foglalkoztam. 2006-ban sokat hezitáltam, hogy a
talán jobban vonzó, erősáramú Villamos energia rendszerek főszakirányt válasszam, vagy követve a
családi hagyományokat inkább a szintén nagyon érdekes folyamatirányítás témában képezzem tovább
magamat. Már akkor kapcsolatba kerültem Dr. Dán Andrással, akinél tájékozódásképp érdeklődtem az
erősáramú lehetőségekről. Örülök, hogy akkor még nem tudott – vagy nem akart? – meggyőzni, hogy az
ő témáját válasszam. A folyamatirányítás mellett tettem le a voksot.
A főszakiránnyal párhuzamosan hallgatóként bekapcsolódtam a SZTAKI Mérnöki és Üzleti Intelligencia
Kutatólaboratóriumának munkájába, amiért köszönettel tartozom Dr. Monostori Lászlónak, illetve
konzulensemnek, Dr. Csáji Balázs Csanádnak is. Ők ismertették meg velem az ágenseket, és Balázstól
hallottam először a megerősítéses tanulásról. Azonban a távvezetékek és az erőművek világa nem
hagyott nyugodni, és szabadon választható tárgyak keretében felvettem a villamosenergia-rendszerek
szakirány tárgyait. Önálló laboratóriumi témában is váltottam, a második félévben már Dr. Dán András
vezetésével ötvöztem az erőművek és ágensek iránti lelkesedésemet: a MAVIR témafelvetése folytán
2008 őszén kezdtem foglalkozni kiserőművek ágensalapú modellezésével. A diplomaterv
témaválasztáskor kiderült, hogy nem tudom párhuzamosan végezni a SZTAKI-s feladataimat a
kiserőműves modellezéssel. A hosszú hezitálás után végül az energetika mellett horgonyoztam le. Ezúton
is köszönöm bátyámnak azt a telefonos beszélgetést, ami nagyban hatott a döntésemre.
Innét már egyenes út vezetett doktori képzésre való jelentkezéshez. Bár az értekezésben nem
mutatkozik meg, az ezután következő éveim sem voltak homogének. Tanulmányaim során továbbra sem
határolódtam el teljesen a szabályozástechnikától: elvégeztem a modern irányításelmélet tárgyakat,
másrészt Dr. Kiss Lajos Tanár Úr támogatásával a gerjesztésszabályozó és PSS rendszer alkalmazásaival
foglalkoztam. A szabályozástechnika mellett egyre többet foglalkoztam mesterséges intelligenciával is,
mely elsősorban a SZTAKI-s időszakban megszerzett kíváncsiságnak köszönhető.
Végül valami szerencsés véletlen folytán a villamosenergia-piacok tématerületen kezdtem el
tevékenykedni, melyhez számos publikációm is kapcsolódik. Ugyan ez csak nagyon halvány átfedésben
volt szűken vett doktori témámmal, ezúton is hálás vagyok konzulensemnek, Dr. Dán Andrásnak illetve
Dr. Raisz Dávidnak, hogy ezekben a kutatásokban részt vehettem.
Szeretnék köszönetet mondani az Energetikus Képzést Támogató Alapítványnak, mely ösztöndíjával a
munka kezdetétől fogva támogatta kutatásomat. Szintén hálás vagyok Alföldi Gábornak, illetve a MAVIR
Zrt. több munkatársának, akik nagyban hozzásegítettek ahhoz, hogy elmélyítsem ismereteimet a
rendszerszabályozási, illetve kiserőművekkel kapcsolatos kérdésekben.
Köszönettel tartozom még elsősorban Feleségemnek, akinek folyamatos támogatása nélkül a
disszertáció biztosan nem jöhetett volna létre. Szintén köszönöm Szüleimnek, Anyósomnak és
Apósomnak, Testvéreimnek, Sógoraimnak, Sógornőimnek és az egész családnak, akik nem kevés idejüket
feláldozva tehermentesítettek otthoni kötelezettségeim alól, s így nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy
gyermekeim mellett legyen időm és erőm az értekezés megírásához!
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KIVONAT
A magyar villamosenergia-rendszer teljesítményegyensúlyának fenntartásához a rendszerirányító
kiegyenlítő szabályozást végez. A szabályozás biztosításához szabályozási tartalékokat köt le a hazai
erőművek ajánlatai alapján. Az utóbbi évtized piaci átalakulásának következtében a rendelkezésre álló
szabályozási tartalékok mennyisége hazánkban jelentős mértékben csökkent, miközben a kötelező
átvétel rendszerének köszönhetően a kiserőművek kapacitása megduplázódott. A jogi és piaci környezet
hatására a kiserőművek szabályozási központokat hoztak létre, amelyek aggregált szinten, virtuális
nagyerőműként tudnak tartalékot ajánlani a rendszerirányító számára.
A kiserőművek üzemére számos paraméter van hatással. Az alkalmazott technológiák sokszínűsége
miatt a műszaki korlátok igen sokfélék lehetnek. A teljesség igénye nélkül felsorolva: gradiens képesség,
hatásfok terhelésfüggése, üzemi tartomány, több technológiailag összekapcsolt gépegység
összehangolása, stb. A kapcsoltan hőt termelő erőművek esetén a hőszolgáltatással kapcsolatos
elvárások jelentős mértékben befolyásolják egy adott kiserőmű üzemvitelét. Végeredményben az egész
rendszert átszövi a profitorientált tervezés, mivel az üzemeltetők célja a nyereség maximalizálása, mely a
villamosenergia- és hőenergia-bevételektől, valamint a változó és fix költségektől függ. Mindezek
azonban a kiserőművek technológiájától és piaci helyzetétől függően többféle rendszerben kerülnek
elszámolásra. A probléma kezelésére egy ágensalapú modellt hoztam létre, melyben az egyes
kiserőműágensek tanulóeljárással kiegészített hasznosságalapú ágensprogramot alkalmaznak saját
üzemvitelük megtervezésére. Az ágens megközelítés célja, hogy az értekezésben bemutatott
kiserőműágenseket később egy multiágens környezetben vizsgálva az egyes szabályozási központok
optimális irányítására adjak javaslatot.
A technológiai sokszínűséget üzemállapotok általánosításával kezelem, melynek lényege egy egységes,
általános attribútumokkal jellemzett üzemállapot-struktúra létrehozása. A különböző technológiá(ka)t
alkalmazó erőművek üzemi tartományát ilyen diszkrét állapotokra bontom. Az állapotok általános
attribútumaira építve ugyanaz az – akár intelligens – algoritmus futtatható minden kiserőműre. A
módszer lényege, hogy a technológiaspecifikus tényezőket az állapotok létrehozásakor előzetesen
veszem figyelembe, míg az algoritmus már csak az elérhető általános állapotok közül választ.
Az üzemvitelt befolyásoló szempontok kezelésére egy moduláris, stratégiaalapú ágensprogramot
hozok létre. Az ágensprogram három lépésből áll: kizárás, minősítés és hasznosságszámítás, mely lépések
során az egyes szempontokat képviselő stratégiák vonatkozó metódusai hajtják végre a megfelelő
műveleteket. A kialakításnak köszönthető a figyelembevett szempontok rugalmasan bővíthetők, illetve
azok kiértékelése külön-külön állítható és súlyozható.
Az ágensprogram harmadik lépésében a különböző üzemállapotok hasznosságát értékeli az ágens. Erre
javaslok egy tudásalapú megerősítéses tanulást alkalmazó eljárást, mellyel a profitvisszajelzésekre
alapozva az ágens meghatározza a kiserőmű számára profitmaximumot eredményező üzemvitelt. Az
algoritmus nem igényli nehezen értelmezhető súlyok és tényezők meghatározását, pusztán a kiserőmű
műszaki és költségparamétereit.
Az értekezésben bemutatom, hogy bár a modell egyes elemei önmagukban is alkalmazhatók, a teljes
modellre épített szimulációk adják a legmegbízhatóbb megoldást. Az implementált szoftveren elvégzett
szimulációk igazolják az elképzelés működését, amely így több gyakorlati problémában is alkalmazható.
Elsősorban szabályozási központok döntéstámogató rendszerére javaslom, melyek felől már több
megkeresés is érkezett kutatásom során. Az egyes kiserőművekre illesztett ágensek szimulációs
eredményei hozzájárulhatnak az optimális üzemvitel kialakításához, akár egy másnapi üzemvitel
tervezésénél, akár egy aktuális szabályozási tartalékigény kiszolgálásának kérdésében.
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ABSTRACT
Transmission system operators are responsible to carry out the balancing control in order to keep the
power balance of the systems. They procure controlling reserves from the markets of ancillary services
based on the order of the regional power plants. Due to the change of power market the amount of the
available controlling reserve has been significantly decreased in Hungary meanwhile the built-in capacity
of distributed generation units has been doubled as the consequence of the feed-in-tariff system. The
legal and market environment influence the distributed energy resources to form controlling centers
which provide controlling reserves.
The operation of a distributed energy source is influenced by many parameters. The technical limits
are various due to the many kinds of applied generation technology. The units have different rates of
load change, the efficiency changes due to the partial load, there are different technical ranges, the
operation of a unit is in connection with the other one, etc. In case of cogenerating units the contractual
requirements of district-heating services influence the usual operation. Finally the whole question has to
be handled in a market-oriented environment because the owners are to maximize the profit derived
from the incomes of electric energy and heat services and the variable and fix costs. Moreover the
earnings can be settled in different system (feed-in-tariff, take-or-pay, bilateral contracts, power
exchange). I developed an agent-based model to study this complex problem where the distributed
energy resource agents applied utility-oriented agent-program with reinforcement learning to determine
the optimal day-ahead schedule of units. Applying the agent-based structure the presented distributed
energy resource agents could be investigated in a multiagent environment to study the optimal dispatch
of controlling centers.
The technological diversity is handled by generalizing the operating states. The developed method
provides a generic framework for operating states. I created several discrete operating states along this
framework for all kinds of generation units. Based on the general parameters of the operating states the
same, even intelligent, generic algorithm can be used for all distributed energy resource independently
of the applied technology. The main point of the method is that it takes the technologic differences into
account preliminary during the creation of states. Consequently the schedule-optimizer algorithm relies
only on the available generic states.
I implemented a modularized strategy-based agent-program to handle the different viewpoints of
planning the optimal schedule. It consists of three steps: exclusion, qualifying and utility-calculation.
During each steps the methods of the affected strategy carry out the suitable operation taking its own
viewpoints into account. Due to this structure the agent-program can be easily extended by additional
viewpoints, and the evaluation of each aspect can be adjusted and weighted independently.
In the third step of agent-program I evaluate the utility of each operating states. I present a
knowledge-based reinforcement learning procedure that can determine the optimal schedule based only
on the formerly earned profit. It requires only the technical and costs parameters of the units and it does
not need the determination of different, hardly interpretable weights and factors.
The dissertation proves that each elements of the model can be applied on its own however the
simulation based on the whole structure gives the most accurate results. The presented simulations
verify the conception which can be applied to study different practical problems. First I propose the
model as a decision-support system for Hungarian controlling centers. Agents have to be tuned for each
generation units and the simulation results will contribute to determine the optimal day-ahead schedule
or to select the proper units if the control demand have to be fulfilled.
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1 BEVEZETÉS
1.1 Rendszerszabályozási körkép
1.1.1 A rendszerszabályozás célja
A magyar villamosenergia-rendszer az elmúlt években folyamatosan szabályozási gondokkal küzd. A
jelenség már kutatási tevékenységem kezdetekor is jellemző volt, s jól jelzi a probléma nehézségét, hogy
bár az elmúlt 4-5 évben több szempontból is változtak a körülmények, továbbra sincs igazi megoldás a
kialakult helyzetre.
A rendszerszabályozás célja a villamosenergia-rendszer termelési és fogyasztási egyensúlyának
fenntartása. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 14.§. (1) alapján ez az átviteli
rendszerirányító, tehát Magyarországon a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.
(MAVIR) feladata. A szabályozás több szinten, különböző sebességgel és teljesítményméretekben zajlik
[1]. A folyamat lényege leegyszerűsítve, hogy a percről-percre változó fogyasztói teljesítményigényt a
hazai erőművek terhelésének folyamatos változtatásával, fel- illetve leszabályozásával kell követnie a
termelésnek. Az európai rendszerirányítók szervezetének (European Network of Transmission System
Operators for Electricity, ENTSO-E) előírása szerint a szabályozáshoz szükséges erőművi kapacitásokat a
MAVIR piaci alapon előzetesen leköti.

1.1.2 A hazai erőműpark a szabályozási lehetőségek szempontjából
A szabályozásba bevonható hazai kapacitás az utóbbi években folyamatosan csökkent, melynek több
oka is van. A teljes, piaci ösztönző rendszerek mélységeibe lenyúló, ok-okozati összefüggéseket felderítő
vizsgálat önmagában megérdemelne egy munkát. Az alábbiakban csak egy-két szempontot mutatok be,
melyek hozzájárulhattak a helyzet kialakulásához.
Megújuló és kapcsolt villamosenergia-termelők
Az elmúlt két évtizedben a sajtóban is nagy figyelmet érdemlő kötelező átvételi rendszer (KÁT) a
kapcsolt energiatermelő, valamint a megújuló primer energiaforráson alapuló erőművek elterjedését
ösztönözte. Ennek következményeként a villamosenergia-rendszerben nagyszámú és összességében
jelentős beépített kapacitással rendelkező (1512 MW beépített, 1436 MW rendelkezésre álló
teljesítmény, [2]) új csoport jelent meg. A 1. ábra technológiák szerinti bontásban mutatja a hazai
erőművek rendelkezésre álló teljesítményének alakulását az elmúlt évtizedben. Jól látható, hogy a
kiserőművek beépített kapacitása megduplázódott az ábrázolt időszakban.
A 2. ábrán figyelembevettem az egyes erőművek éves kihasználási óraszámait is, s így korrigálva a
rendelkezésre álló teljesítményt az egyes erőművek átlagos éves terhelése megkapható. Az egyre
nagyobb beépített kapacitással rendelkező kiserőművek a hazai termelés jelentős részét szolgáltatják. A
2009-ben bekövetkező válság a villamosenergia-igény csökkenését eredményezte, ami a kiserőművek
által megtermelt villamos energia kötelező átvétele miatt egyértelműen a nagy, főleg gáztüzelésű
erőművek visszaszorulását eredményezte. Továbbá a KÁT rendszer támogatott ára a kiserőműveket
folyamatos betáplálásra ösztönözte, a szabályozási piacon való részvétel ellenében. Ugyanakkor a
termelésből részlegesen kiszorított, hagyományosan a szabályozásba bevont nagyerőművek lecsökkent
teljesítménye miatt csökkent MAVIR számára elérhető szabályozható kapacitás.
A piaci ösztönzés hiánya mellett az egyes kiserőművekben rejlő szabályozási tartalékok kihasználása a
nagy számosság és aránylag kis egységteljesítmény miatt amúgy is igen bonyolult feladat, amire a hazai
rendszerirányító nem szándékozott saját rendszert kiépíteni. Mindamellett a szabályzatokban lehetővé
tették úgynevezett szabályozási központok létrehozását, de ezek kialakulása igen lassan indult be, többek
között a piaci ösztönzés hiánya miatt.
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1. ábra: Magyarország beépített villamosenergia-termelő kapacitása technológiák szerint [3]
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2. ábra: Az egyes technológiák átlagos terhelése [3]

2011. évi LIX. törvény (június 6.) 4.§. a villamos energia törvényt több ponton módosította, mely
következében a kapcsolt termelők kikerültek a kötelező átvételi támogatás alól. A támogatott ár
megszűnésével a kiserőművek nagyobb ösztönzést kaptak a szabályozási piacon való részvételre.
Emellett a 2012-es év elejétől kezdődően igen nagymértékű villamosenergia-árcsökkenés tapasztalható
[4], melynek köszönhetően ma egy gáztüzelésű erőmű csak a szabályozási piacon való részvétellel tudja
önmaga számára a profitot biztosítani [5].
A megváltozott piaci viszonyok így ösztönözték a szektorban érintett vállalatokat, hogy saját irányító
rendszert építsenek ki a tulajdonukban álló kiserőművek központi irányításának és szabályozásának
céljából. A MAVIR éves jelentései szerint a szabályozásban résztvevő szabályozási központok száma az
utóbbi években jelentősen emelkedett. Míg 2010-ben csak 3 szabályozási központ (157 MW) vett részt a
szabályozási tartalékpiac éves tenderén, addig ez 2011-ben 12-re (517,5 MW), 2012-re pedig 15-re
(663 MW) emelkedett [2].

Nagyerőművek
Az 1960-as és 70-es években épített nagyerőművek zöme a régi, elavult technológia és alacsony
hatásfok miatt bezárt. Már évek óta nem termel a Bánhidai Erőmű, valamint az utóbbi években állították
le a Borsodi, a Tiszapalkonyai és Tisza II erőműveket is. A Dunamenti Erőmű régi blokkjai is hamarosan
leállításra kerülnek. Egyedül a Mátrai Erőmű működik még a helyben alacsony áron beszerezhető primer
energiaforrás (lignit) miatt, valamint a biomassza tüzelésre átállt, így megújulóként KÁT támogatást
élvező pécsi, bakonyi és oroszlányi erőművek blokkjai termelnek még.
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A lakossági hőszolgáltatásban résztvevő Kelenföldi, Újpesti és Kispesti erőműveket, valamint a 90-es
évek végén épített gyorsindítású gázturbinákat az újabbak közé sorolhatjuk. A hőszolgáltatásból fakadó
korlátok miatt a budapesti erőművek szezonálisan működnek, a szabályozásban való részvételük
esetleges. A gyorsindítású gázturbinákat azonban kifejezetten üzemzavarokra tervezték, tehát ezek
normál üzemi körülmények esetén nem üzemelnek, és így nem vonhatók be a kiegyenlítő szabályozásba.
Az ország legmodernebb erőművei közé sorolhatjuk a Dunamenti Erőmű GT3 blokkját, és a Gönyűi
erőművet. Az akár 50%-os hatásfokra képes erőművek azonban a korábban már említett villamosenergiaár csökkenés miatt jó esetben is csak részleges terhelésen üzemelnek [4]. Így hiába nagy a szabályozási
gradiens lehetőség, a kiesett nagyerőművek szabályozási potenciálját ezek nem tudják pótolni.
Végül a hazai beépített erőművi kapacitás nagyjából negyedrészét a paksi atomerőmű (2000 MW)
adja, melynek üzeme ugyan gazdaságos, de szabályozása a fűtőanyag élettartamát csökkentené.

Összefoglalás
A hazai átlagos villamosteljesítmény-igény 2012-ben körülbelül 4500 MW, a maximális igény 2012-ben
6463 MW volt [2]. Durva közelítéssel a kisebb önköltséggel működő két nagyerőmű névleges
terhelésével számolva (Paks 2000 MW, Mátra 900 MW) már biztosítani lehet a teljesítmény igény
majdnem háromnegyedét. Továbbá az ehhez hozzáadódó évről évre növekvő mennyiségű import (kb.
800-900 MW), valamint a KÁT mérlegkörből kötelezően átvett villamos energia (a kapcsoltak
kiszorulásával átlagosan 200 MW) összességében már igen szűk sávot ad a szabályozható erőművek
számára.
Noha a fenti megközelítés bizonyos mértékben túloz (2012-ben a paksi és mátrai erőmű csak a felét
adta a hazai energiaigénynek, [2]), azt azonban megmutatja, hogy ha pusztán piaci alapon a legkisebb
önköltségű erőművek vannak üzemben, akkor a modernebb és egyben a szabályozható erőművek
számára igen szűk mozgástér marad. De hasonló megközelítés alapján levezethető, hogy a völgy
terhelésű időszakokban a modernebb gázalapú nagyerőművekre (300-400 MW) egyszerűen nincs
szükség, míg az összességében kisebb beépített teljesítménnyel rendelkező szabályozási központok (40120 MW) nagyobb eséllyel üzemelnek.
Ebből fakadóan kulcsfontosságú a szabályozási központok, tehát a kiserőműveket tömörítő központok
szabályozási potenciáljának vizsgálata, az abban rejlő lehetőség kiaknázása. A kérdés vizsgálatát a MAVIR
is szorgalmazta, s a téma felvetése mellett pályázat kiírásával indította útjára azt a kutatást, melynek
eredményeit értekezésemben foglaltam össze. Itt érdemes megemlíteni, hogy értekezés eredményei
iránt nem csak a rendszerirányító, hanem az azóta létrehozott szabályozási központok is érdeklődtek.

1.2 Kiserőművek technológiai sokszínűsége
A kiserőművek által alkalmazott energiatermelési technológiák eloszlása igen sokrétű, azonban
alapvetően két részre bontható. A kiserőművek körülbelül háromnegyede a villamosenergia-termelés
mellett kapcsoltan hőt állít elő. Ezeknek egy kisebb része a megújuló primer energiaforrás alkalmazása
miatt (biomassza, biogáz, hulladék) még mindig a kötelező átvételi mérlegkörbe esik, de az összes
kiserőművi kapacitás körülbelül kétharmadát kitevő szénhidrogén alapú kapcsolt erőművek
(földgáztüzelésű gázmotor, gázturbina) 2011 júliusától a szabad piacon próbálnak érvényesülni. Végül a
kapcsoltak mellett a kiserőművi kapacitás negyedét szél-, illetve kisebb részben vízerőművek teszik ki.
Ebben a fejezetben vázlatosan bemutatom a fenti technológiákat, amilyen szinten egy egységes
kiserőmű modell felépítéséhez szükséges.
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3. ábra: A kiserőművek beépített kapacitásának technológiai eloszlása (2012) [2]

1.2.1 Kapcsolt energiatermelők
A kapcsolt erőművek technológiáit – a tüzelőanyagtól függetlenül – négy kategóriába soroltam:
gázmotoros, gázturbinás, gőzturbinás valamint a kombinált ciklusú (Combined Cycle Gas Turbine, CCGT)
erőművek. A technológiák ismertetését és összefoglalását a [6] [7] [8] [9] [10] források alapján végeztem
el.
Gázmotorok
A gázmotor gyakorlatilag egy gáz üzemanyagot használó, belső égésű motor elvén működik. A
meghajtott tengelyre csatlakozó generátorral villamos energiát állít elő, miközben hőcserélők
alkalmazásával hasznosítja a kilépő forró füstgázból, valamint a különböző (olaj, motor) hűtési
folyamatok során elvont hőt. A villamosenergia-termelés hatásfoka jellemzően 38-42%, a hőtermelés
hatásfoka 40-45%, így az aggregált hatásfok a legmodernebb egységek esetén eléri a 80-85%-ot is. A
magyar rendszerbe beépített csaknem 700 MW gázmotor kapacitást jellemzően 1-6 MW villamos–
teljesítménytartományba eső egységek adják [11].
A kapcsolt technológiák közül a gázmotorok esetén a legnagyobb a fajlagos villamosenergia-termelés
(σ = 90%, a termelt villamos energia és hő aránya). A gázmotorok legnagyobb előnye az akár
részterhelésen is magas hatásfok, és a gyors szabályozhatóság. A legtöbb erőműben lehetőség van a
forró füstgáz elengedésére (bypass ág), mely alkalmazásával hő hasznosítása nélkül is előállítható
villamos energia. Természetesen ez a hatásfok jelentős csökkenésével jár. A technológia hátránya a
kisebb egységteljesítmény, valamint a hasznosított hő alacsony hőmérséklete (meleg víz), ami csak
távfűtési célokra használható.

Gázturbinák
A gázturbina – a későbbi modell szempontjából nézve – igen hasonlít a gázmotorra. Technológia
szempontjából a leglényegesebb különbség, hogy a tengelyt a folyamatosan égő és táguló gáz egy
turbinán áthaladva forgatja meg. A hőhasznosítás hasonló módon a hőcserélők alkalmazásával történik.
A gázturbinák hatásfoka kicsit alacsonyabb, a villamos hatásfok 30-35%, a hőtermelés hatásfoka 40-45%.
A gázmotorokhoz képest nagyobb, 6-30 MW-os villamos egységteljesítménnyel jellemezhetők, valamint
további előnyük az előállított hő magas hőmérséklete (gőz), ami ipari célokra is használható.
Gőzturbinák
A gőzturbinák során a gázturbinákhoz hasonlóan a forró és táguló gőzt egy turbinán vezetik át, így
meghajtva a generátor tengelyét. A hőhasznosítás módjától függően többféle gőzturbinát
különböztetünk meg. A kondenzációs turbinákból kilépő forró gőzt hőcserélőn keresztül lecsapatják
(kondenzálják), így alacsony hőmérsékletű hőt állítanak elő fűtési célra. Az ellennyomású, illetve
4

elvételes turbinák esetén a gőzt ipari célokra használják. Az ellennyomású technológia során a turbina
végén kilépő gőzt hasznosítják, elvételes turbinák esetén a gőz egy részét már a turbina elején, nagyobb
nyomáson elveszik. A gőzturbinák villamos hatásfoka 25-30%, hő hatásfoka 40-50%.
A turbinákat meghajtó gőzt egy kazán állítja elő, melynek tüzelőanyaga lehet szénhidrogén, illetve a
megújuló kategóriába sorolható hulladék vagy biomassza.

Kombinált ciklusú erőmű (CCGT)
A legnagyobb hatásfokú, s egyben legbonyolultabb technológia a kombinált ciklusú erőmű, melyben
egy gáz- és egy gőzturbina is része az energiaátalakítási folyamatnak. Többféle megoldás is létezik:
legegyszerűbb esetben a gázturbinából kilépő füstgáz hőjét a gőzt előállító kazán tápvizének
előmelegítésére használják. A két turbina így akár külön-külön is üzemelhet, főleg régi technológiájú
erőművek hatásfokának javítására használják ezt a módszert. Azonban a füstgáz hőenergiája önmagában
is elegendő lehet gőz előállítására, s ekkor a kazán csak alkalmanként, póttüzelésként üzemel. Ebben az
esetben a gázturbina képes önállóan működni, de a gőzturbina csak a gázturbinával együtt
üzemeltethető. A hatásfok még tovább növelhető különböző technológiai megoldásokkal, melyek esetén
a gáz- és gőzturbina már csak együtt üzemelhet.
A kombinált ciklusú erőművek villamos teljesítménye 50 MW-tól kezdődik, tehát csak a legkisebb
egységteljesítményű erőművek esetén beszélhetünk kiserőművekről. A villamosenergia-termelés
hatásfoka technológiától függően 35-55%, az aggregált hatásfok 85-90% is lehet.

Hőszolgáltatás
A kapcsolt erőművekben termelt hő értékesítése nagy befolyással van az üzemeltetési korlátokra.
Ezért röviden összefoglalom a hőszolgáltatással kapcsolatos legfontosabb korlátokat és szempontokat,
amelyeket a disszertációmban bemutatott modellben figyelembe vettem.
A fenti technológiai ismertetésben már elkülönítettem az alacsony és magas hőmérsékletű hő
fogalmát. A 4. ábra bemutatja az egyes technológiák által kiszolgált hőigények arányát: a gázmotorok
jellemzően a lakossági távhőszolgáltatásban vesznek részt, valamint ellátják a kórházak hőigényét is, ezzel
szemben a gáz- és gőzturbinák esetén jelentős arányt képvisel az ipari hőigény is.

Beépített kapacitás, MWth

Lakosság

Ipar

Kórház

500
400

300
200
100
0
Gázmotor

Gázturbina

Gőzturbina

4. ábra: Az egyes technológiák által kiszolgált hőigények [12]

A hőigény fizikailag a visszatérő víz hőmérsékletében (70°C körül) jelenik meg, mely nagyobb hőigény
esetén csökken. A fűtőerőmű feladata a kimenő víz hőmérsékletének (90°C körül) tartása, mely nagyobb
hőigény, s így kisebb visszatérő vízhőmérséklet esetén nyilvánvalóan nagyobb hőteljesítményt igényel. A
modell szempontjából még két fontos műszaki szempontot érdemes kiemelni:
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− Hőigénynél nagyobb betáplálás esetén mind a kimenő, mind a visszatérő víz hőmérséklete
emelkedik. Ez megnöveli a rendszer veszteségét, továbbá a melegebb visszatérő víz már kisebb
hatékonysággal tudja ellátni a hűtési feladatokat (gázmotor esetén).
− Kényszerhűtő alkalmazásával a visszatérő víz hőmérséklete továbbhűthető, ami által a gépegység
nagyobb hőteljesítményen tud üzemelni. Gyakorlatilag az előzetes hűtés miatt tudunk nagyobb hőt
leadni, vagyis a hasznos hőtermelés ekkor csökken. Ugyanez elérhető más technológiai
megoldással is: a forró füstgázt a hőcserélő helyett egy ún. by-pass ágon a kéménybe engedik.
Fontos megjegyezni, hogy egy-egy távhőrendszerre több hőtermelő is kapcsolódik. Gázmotorok
esetén gyakran előfordul, hogy télen kazánokkal segítik a megnövekedett hőigény ellátását. Mivel a
hőigény a visszatérő víz hőmérsékletében jelenik meg, ezért a szabályozást egy, vagy összehangoltan akár
több erőmű is végezheti.

Piaci környezet
Az utóbbi évek jogszabály-módosításai igen sűrűn változtatták a kapcsolt erőművek piaci helyzetét. Ez
alól kivétel a primer energiaforrás piaca, melyet az erőművek nagykereskedelmi piacon szereznek be.
A termelt villamos energia átvételi árát 2011 júliusáig a KÁT jogszabályok ( [13] [14]) alapján az akkor
még Magyar Energia Hivatal évről évre meghatározta. A kapcsoltak kizárásával a legtöbb gázmotoros
egység az átmeneti kapcsolt mérlegkörbe került át, ahol gyakorlatilag a hazai szervezett villamosenergiapiac (HUPX) aktuális árán számolták el a termelt villamos energiát. 2012 óta végül minden kapcsolt
kiserőmű a nagykereskedelmi villamosenergia-piacon adja el a villamos energiát.
A hőenergia árát a kötelező átvétel idején a primer energiaforrás árához kötve szabályozta a
jogszabály. 2011 júliusától a szintén rendeleti szinten [15], erőműre bontva hatósági ár alapján kerül
elszámolásra a megtermelt hőenergia. Itt érdemes kiemelni, hogy a KÁT jogosultsághoz szükséges
hatásfok kritérium (gázmotorokra éves 75%, valamint havi 65% a többi technológiára) a hatósági távhőár
alkalmazásának feltételei közé került be, majd ezt 2012 szeptemberében eltörölték. A hőtermelés
elszámolása legtöbb esetben ún. Take-or-Pay módszer szerint történik. Ekkor egy előre meghatározott
energia- és pénzmennyiséget rögzítenek. Amennyiben az erőmű megtermeli a meghatározott
energiamennyiséget, akkor jogosult az összegre. Többlettermelés esetén nem jár kompenzáció, kevesebb
termelés esetén pedig fizet az erőmű.

1.2.2 Megújuló technológiák
A hazai megújuló energiaforráson alapuló termelés a kiserőművek beépített kapacitásának körülbelül
harmadát teszi ki (3. ábra). Ennek döntő részét a szélerőművek (330 MW) adják, de nem elhanyagolható
a biogáz, biomassza és hulladéktüzelésű erőművek (160 MW) beépített kapacitása sem. Az utóbbiak
technológiai szempontból egyeznek a gázmotorokkal, illetve a gőzturbinás erőművekkel, ezért csak a
szélerőművekkel kapcsolatban emelek ki néhány, az értekezés szempontjából fontosabb tudnivalót.
A hazai szélturbinák többsége 2-3 MW névleges teljesítménnyel rendelkezik. Bár a teljesítmény–
szélsebesség karakterisztika gyártó függő, a tornyok 3 m/s belépési szélsebességgel jellemezhetők, és
12 m/s szélsebesség felett adnak le névleges teljesítményt. A szélerőművekkel kapcsolatosan legtöbbet
hangoztatott probléma a nehezen kiszámítható termelés, ami nehezebbé teszi ezek bevonását a
rendszerszabályozásba.
A kapcsolt erőművekkel ellentétben a megújuló technológiát alkalmazó erőművek továbbra is kötelező
átvétel alá esnek, így a megtermelt villamos energiát hatósági áron értékesíthetik.
Itt említem meg, hogy a napenergia hazai alkalmazása villamosenergia-termelésre jelenleg
elhanyagolható mértékű, csak háztartási méretekben (50kW alatti egységek) alkalmazzák.
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2 TERMINOLÓGIA ÉS RÖVIDÍTÉSEK
2.1 Terminológia
A nemzetközi irodalom és a hazai jogi szabályozás szóhasználata között sajnos nincs mindig egyértelmű
kapcsolat, ezért ebben a fejezetben előzetesen tisztázom azokat a fogalmakat, melyeket a továbbiakban
értekezésemben következetesen ennek megfelelően fogok használni.
A hazai jogi szabályozás [13] három villamosenergia-termelő egységet különböztet meg. Erőműnek
nevezi az 50 MW-nál nagyobb beépített kapacitással rendelkező erőműveket, míg kiserőműnek az 50 kW
és 50 MW közé eső termelőket. Az 50 kW alatti egységeket, melyek üzemeltetéséhez nincs szükség
hivatali engedélyre, háztartási méretű kiserőműveknek nevezi. Az erőműveket jellegükből adódóan a
centralizált energiatermelés, a kiserőműveket a decentralizált, vagy elosztott energiatermelés
kategóriába soroljuk. Értekezésemben alapvetően az utóbbival, tehát a kiserőművekkel foglalkozom.
Egy-egy kiserőműben több villamosenergia-termelő blokk, vagy egység lehetséges: gázmotorok,
gázturbinák, vízturbinák, szélerőművek, stb… Kiserőmű alatt a teljes (tehát például 3 gázmotor, vagy 12
szélturbinát magába foglaló) erőművet értem, amelyek egy néven, egy kiserőművi összevont engedéllyel
működnek. Az egyes energiatermelő gépeket egységeknek, vagy blokkoknak nevezem.
A nemzetközi irodalom a „distributed generation unit” vagy „distributed generator” (DG), valamint a
„distributed energy resource” (DER) kifejezéseket használják a kisebb teljesítményű, elosztott
energiatermelőkre vonatkozóan. A DER tágabb fogalom, ezt jellemzően a megújuló technológiákra is
használják, míg egy gázmotorra inkább a DG kifejezés alkalmazható. Az elnevezések nem adnak
információt a beépített teljesítményre vonatkozóan, mindazonáltal szakirodalmi kutatás tapasztalatai
alapján a DER kifejezést jellemzően a kisebb, háztartási méretű erőművekre használják.
A magyar terminológiában is egyre inkább elterjedt a smart grid elnevezés, mely alatt általában a
digitális technika vívmányaival ellátott intelligens hálózatot értünk. A jövőbeli „smart grid” egyik alapvető
ismérve lesz az elosztott energiatermelés, tehát a kiserőművek szerepének növekedése, s ezzel
párhuzamosan a centralizált energiatermelés, vagyis a (nagy)erőművek visszaszorulása.
Itthon kevésbé, de az angol nyelvű szakirodalomban sűrűn használt kifejezés a „microgrid”, ahol egy
meghatározott, kisebb területre vonatkozóan próbálják a helyi energiatermelést és fogyasztást
összehangolni. A microgridek jellemzően önálló működésre és energiaellátásra képesek, de az
üzembiztonság növelése érdekében a főhálózatra (melyre a rendszerint „main grid” kifejezést
alkalmazzák) csatlakoznak. A microgridek beépített teljesítményének (illetve területének) nagysága a
szakirodalomban is igen nagy szórást mutat a pár kilowattól kezdve a néhány megawattos nagyságrendig.
Értekezésemben alapvetően kiserőművekkel, s azok egységeivel foglalkozom, és a bemutatott modell
reményeim szerint hozzájárul a hazai smart grid kialakulásához, fejlesztéséhez. A szakirodalmi
összefoglalóban rendszeresen előfordul a microgrid kifejezés, mivel a kiserőműveket jellemzően ezen a
tématerületen vizsgálják. Értekezésemben a kiserőművek üzemének modellezésével foglalkozom, mely
hozzásegíthet a rendszerirányítás problémáinak megoldásához. A probléma többé-kevésbé
megfeleltethető annak a feladatnak, amikor a microgrid termelői oldalának (hő- és villamos)
teljesítményét a fogyasztási igényekhez illesztjük. Ez utóbbi kérdés megoldásában azonban
természetesen a fogyasztók is be vannak vonva.
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2.2 Rövidítések, szimbólumok
Az értekezésben használt legfontosabb rövidítéseket, valamint az egyenletekben alkalmazott
szimbólumokat az alábbiakban, tematizáltan foglalom össze.

Rövidítések
MAS

multiagent system

multiágens rendszer

MGCC
LC
DNO
MO

microgrid central controller
local controller
distribution network operator
market operator

microgrid központi vezérlő
helyi vezérlő
elosztóhálózati operátor
piac operátor

HIS

heat in system

a hőrendszer állapota

GUM
PS
HS
SH

generation unit manager
power supply
heat service
storage heater

gépegységkezelő stratégia
villamosenergia-szolgáltatás stratégia
hőszolgálatás stratégia
hőtároló stratégia

Ágensek és környezeti modell
𝑎
egy lehetséges cselekvés (action)
𝐴
az összes cselekvés halmaza
𝑞ℎ
egy adott negyedóra indexe (0..95)
𝑠𝑡𝑟
egy adott stratégia
𝐻𝐼𝑆(𝑎, 𝑞)
a rendszerben tárolt hő 𝑎 üzemállapot választása esetén 𝑞 időegység után
Részhasznosság-alapú ágensprogram
𝑈𝐶𝑆
a hasznosságszámító stratégiák
𝛽𝑠𝑡𝑟
𝑠𝑡𝑟 stratégia részhasznosságának súlyozó tényezője
𝑇𝑈(𝑎)
𝑎 üzemállapot kiválasztásának teljes hasznossága (total utility)
̅̅̅̅
𝑃𝑈𝑠𝑡𝑟 (𝑎)
𝑎 üzemállapot kiválasztásának normalizált részhasznossága az 𝑠𝑡𝑟 szerint
(partial utility)
̅̅̅̅𝑃𝑅 (𝑎)
𝑃𝑈
𝑃𝑅(𝑎)

𝑎 üzemállapot kiválasztásának normalizált részhasznossága a profitstratégia
szerint
egy 𝑎 üzemállapotban realizált negyedórás profit

̅̅̅̅𝐺𝑈𝑀 (𝑎)
𝑃𝑈
𝑃𝑈𝐺𝑈𝑀,1 (𝑎)
𝑃𝑈𝐺𝑈𝑀,2 (𝑎)
𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑎, 𝑢)
𝑡𝑒𝑥𝑝.𝑟𝑢𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑎, 𝑢)
𝑡𝑒𝑥𝑝.𝑖𝑑𝑙𝑒 (𝑎, 𝑢)
𝑡𝑝𝑟𝑒𝑓.𝑟𝑢𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑢)
𝑡𝑝𝑟𝑒𝑓,𝑖𝑑𝑙𝑒 (𝑢)

𝑎 üzemállapot normalizált részhasznossága a gépegységkezelő stratégia szerint
𝑎 üzemállapot értékelése a gépegységek terhelésváltoztatása alapján
𝑎 üzemállapot értékelése a gépegységek indítása/leállítása alapján
az 𝑢 gépegység terhelésváltoztatásának becsült ideje 𝑎 üzemállapot eléréséhez
az 𝑢 gépegység várható üzemideje 𝑎 üzemállapotba váltás után
az 𝑢 gépegység leállítása esetén az újraindításáig várható idő
az 𝑢 géptípus specifikációja szerinti optimális ciklusonkénti futásidő
az 𝑢 géptípus specifikációja szerinti optimális pihenő idő két futási ciklus között
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̅̅̅̅𝐹𝐶 (𝑎)
𝑃𝑈
Δ𝐹𝐶𝑜
Δ𝐹𝐶𝑛

̅̅̅̅𝐻𝑆 (𝑎)
𝑃𝑈
𝑃𝑈𝐻𝑆 (𝑎)
𝐿𝑠𝑝
𝐿(𝑎)

𝑎 üzemállapot normalizált részhasznossága az üzemanyag-fogyasztás stratégia
szerint
az eredeti, napi összegzett üzemanyag-fogyasztási menetrendi eltérés abszolút
értéke
az új, napi összegzett üzemanyag-fogyasztási menetrendi eltérés abszolút értéke
az 𝑎 üzemállapot hatására
az 𝑎 üzemállapot normalizált részhasznossága a hőszolgáltatás stratégia szerint
az 𝑎 üzemállapot részhasznossága a hőszolgáltatás stratégia szerint
a hőtároló szintjének követendő alapjele [%]
a hőtároló szintje, amennyiben az 𝑎 üzemállapot kerül kiválasztásra [%]

Megerősítéses tanulás alapú ágensprogram
𝑠
szituáció (energetikai üzemállapot leírása)
𝑠𝑞
időindexelt szituáció (energetikai üzemállapot leírása egy adott negyedórában)
(𝑖1 ; 𝑖2 ; … ; 𝑖𝑛 )
szituáció az indexek kihangsúlyozásával
(𝑖1 ; 𝑖2 ; … ; 𝑖𝑛 )𝑞
szituáció az indexek kihangsúlyozásával egy adott negyedórában
𝑖𝑗
az ágens piaci pozícióját (szituációját) leíró szám n-es j. indexe
𝑅(𝑠𝑞 )

az 𝑠𝑞 szituáció összjutalma

𝑈𝑅𝐿 (𝑠𝑞 )
𝑇(𝑠, 𝑎, 𝑠 ′ )

az 𝑠𝑞 szituáció hasznossága
a szituáció-átmeneti modell értéke 𝑠 → 𝑠 ′ átmenet valószínűségére 𝑎 cselekvés
esetén
az 𝑠 → 𝑠′ átmenet költsége 𝑎 cselekvés esetén
az 𝑠 szituációban választandó 𝑎 cselekvést adja az optimális eljárásrend szerint

𝐶(𝑠, 𝑎, 𝑠 ′ )
𝜋(𝑠)
𝑃𝑎𝑐𝑡
𝑄𝑠𝑢𝑝
𝑄𝑑𝑒𝑚
𝑄̇𝑔𝑎𝑠
𝑄̇𝑔𝑎𝑠,𝑚𝑎𝑥

a kiserőmű negyedórás átlagos villamos teljesítménye [MW]
a kiserőmű által az adott negyedórában betáplált hő [GJ]
a kiserőműtől az adott negyedórában igényelt hő [GJ]
negyedórás átlagos tüzelőanyag-fogyasztása [GJ/h]

𝑙𝑎𝑐𝑡
𝑙𝑚𝑎𝑥

a kiserőmű maximális terhelésének üzemanyag-igénye [GJ/h]
a hőtároló telítettségi szintje [GJ]
a hőtároló maximális tárolási képessége [GJ]

𝑅𝑗 (𝑖𝑗 , 𝑞)
𝑅𝑗 (𝑖𝑗 , 𝑞)

a 𝑗 jutalomszámító stratégia jutalma 𝑖𝑗 index szerint 𝑞 időszeletben
a 𝑗 profitelem 𝑞 negyedórában 𝑖 index szerinti korábban regisztrált jutalma

𝐸𝑟𝑒𝑔
𝐻𝑟𝑒𝑔
𝐹𝑟𝑒𝑔
𝐶𝐴𝑟𝑒𝑔 (𝑎)

a villamosenergia-szolgáltatásból regisztrált bevétel
a hőszolgáltatásból regisztrált bevétel
az üzemanyag-fogyasztás regisztrált költsége
az 𝑎 cselekvés regisztrált költsége

∗
𝑈𝑅𝐿
(𝑠𝑞 )

a felderítéshez alkalmazott módosított hasznosságérték

𝑓(𝑠𝑞 )

az 𝑠𝑞 szituáció újratesztelésére ösztönző függvény
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3 SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ
Disszertációmban egy ágens alapú keretrendszert mutatok be, mely alkalmas a különböző
technológiájú kiserőművek viselkedésének modellezésére. Az ágenstechnológia elosztott
energiarendszerekre való alkalmazásáról az elmúlt évtizedben számos publikáció született, melyek
legfőbb eredményeit ebben a fejezetben foglalom össze.

3.1 Áttekintő publikációk
Kutatásom során kettő publikációt találtam, melyek a multiágens módszerek alkalmazásáról nyújtanak
irodalmi áttekintést.
A McArthur és társai 2007-ben két részes cikkben készítettek összefoglalót a multiágens rendszerek
energetikai alkalmazásairól. Az első részben [16] a multiágens koncepciót és megközelítést tárgyalják,
valamint összefoglalják az alkalmazásában rejlő lehetőségeket. Az első rész továbbá összegyűjti 1998 és a
cikk megjelenése között publikált legfontosabb munkákat és eredményeket, melyekből néhányat az
alábbiakban is részletezek. A szerzők szerint végzett felmérés alapján a multiágens témában készült
publikációk jelentős része az elosztott vezérlés, illetve a modellezés és szimuláció területeken alkalmazta
a módszert. A második részben [17] technológiákat, szabványosítási kérdéseket és eszközöket tekintik át.
Három évvel később Roche és társai kifejezetten a smart gridek modellezésével foglalkozó MAS
rendszereket tekintették át [18], kitérve az alkalmazott platformokra (legnépszerűbb az általam is
használt JADE), az ágensarchitektúrák rendszerezésére, az egyes erőművek közötti allokáció módszereire,
valamint a különböző tesztelési eljárásokra. A szerzők kiemelik, hogy a piaci alapon történő allokáció
bemenetét szolgáló ajánlati árak meghatározását a cikkek ritkán tárgyalják, jellemzően egyszerű
önköltségi ár alapján számolnak. A tématerület szakirodalmának kutatásakor kevés olyan multiágens
modellt találtam, mely részletesen vizsgálná az egyes termelő egységek belső korlátait. A legtöbb modell
ezt a szintet mellőzi, s csak az egyes egységek közötti kommunikációval, illetve a felsőbb szintű
koordinációval foglalkozik.

3.2 Microgridek a rendszerszabályozásban
A kiserőművek vagy microgridek rendszerszabályozásba való bevonásáról kevés publikáció érhető el.
Yuen és társainak munkája [19] is kiemeli, hogy a legtöbb publikáció a microgridek
energiamenedzsmentjére, a fogyasztás és termelés kiegyensúlyozására koncentrál. Ezeket a
publikációkat a következő fejezetben foglalom össze. Mivel a kiserőművek rendszerszabályozásba való
bevonása igen komplex feladat, a rendszerirányítók csak akkor foglalkoznak a kérdéssel, ha erre a
tartalékpiac helyzete rákényszeríti őket. A [19] bevezetője sem emiatt veti fel a kérdést, hanem pusztán
egy elméleti lehetőségként. Elsősorban a primer szabályozásba való bevonással foglalkozik, ami azért is
meglepő, mert ennek megvalósítása nagyobb feladatnak tűnik, mint a szekunder és tercier
szabályozásban való részvétel. A szerzők azonban kisebb erőműveket modelleznek, mint amiket a
magyarországi probléma leírásakor elemeztem. A primer szabályozás melletti választást azzal indokolják,
hogy a microgridek teljesítménye aránylag kicsi (egy microgrid 1-2 MW), és az ENTSO-E előírásai [1] miatt
nagyon nagy rendszert kéne kialakítani a szekunder és tercier szabályozásban való részvételhez (min. 1020 MW). Ettől eltekintve a munka – ahogy a szerzők is említik – kisebb módosításokkal szekunder és
tercier szabályozási potenciál vizsgálatára is alkalmazható. Az egyes erőművek energia és tartalékpiaci
szolgáltatására építve a szerzők korlátos optimalizálási célfüggvényt fogalmaznak meg, melynek
megoldásával különböző szcenáriók szabályozását vizsgálják. A modell szél, nap és kombinált ciklusú
erőműveket is kezel, figyelembe véve az időjárási körülményeket.
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A magyar problémára való alkalmazhatósága azonban korlátozott, amire maga a cikk is felhívja a
figyelmet: a kombinált ciklusú erőművek esetén a villamos energiát tekintik primer terméknek, miközben
legtöbbször, ahogy itthon is, ez valójában a hőtermelés mellett másodlagos.
Egy másik, USA-ban végzett kutatás [20] során multiágens modellt hoztak létre microgridek belső
feszültség- és frekvenciaszabályozására. Az ágens megközelítés lényege, hogy kevés kommunikációval,
központi vezérlő nélkül oldják meg az alapjelre történő szabályozást. Az egyes ágensek egy-egy jövőbeli
inverteres (DC) termelőegységet vezérelnek, a feszültség és frekvenciaszabályozás modern szabályozástechnikai elemekből épül fel. A kutatás eredménye elsősorban tehát az elosztott, központi vezérlést nem
igénylő, tehát így a megbízhatóságot, skálázhatóságot növelő megoldás. A publikáció a szabályozás és
kommunikáció algoritmusára fókuszál, az egyes termelőegységek viselkedése és korlátjai nincsenek
kidolgozva.
Kicsit más, de a microgridek támogatásával segíti ki a rendszerszintű szabályozásokat (feszültség
korlátok, hálózati veszteség pótlása, szűk keresztmetszetek…) Saraiva és Gomes 2010-ben megjelent
publikációja [21]. A cikk a microgrid központi vezérlőjében (MGCC-ben, ld. alább a 3.3.1. fejezetben)
megvalósítandó algoritmust elemzi, mely a termelők, s fogyasztói vezérlésre vállalkozó felhasználók
ajánlatait tekinti kiinduló adatnak. Az ajánlatok meghatározását korábban a [22] publikációban
részletezték: a klasszikus vételi és eladási ajánlatok mellé, a szabályozásban résztvevők „igazító”
(adjustment) ajánlatokat is tehetnek. A megközelítés érdekessége, hogy mind a hatásos, mind a meddő
teljesítményt, illetve azok lehetséges kapcsolatát is figyelembe veszi szinkrongenerátorok eladási és
igazító ajánlatainak képzésekor. Az eladási és vételi ajánlatok alapján történő klíringszámítás és allokáció
után az MGCC ellenőrzi a műszaki és fizikai korlátokat. Amennyiben ezek sérülnek, egy AC Load-Flow
számítással kiegészített iteratív klíringszámítást hajt vége, melyben az igazító ajánlatok szerint a piaci
optimális allokációt a műszaki korlátoknak megfelelően korrigálja. (Az algoritmusnak ún. éles (crisp), s a
fuzzy alapú verzióját is implementálták, mivel a hálózati korlátok kismértékben átmenetileg átléphetők.)
Az „igazító ajánlat” kifejezés elsőre fura, de szándékosan tértem el a megszokott tartalékajánlat
kifejezéstől: a megoldás valójában a másnapi, valamint az intra-day piacot egészíti ki egy hálózati
korlátokra is figyelő modullal. Nem tartalékpiac, ahol a valósidőben történő szabályozáshoz előzetesen
köt le kapacitást a rendszerirányító, hanem az előrelátható problémák elkerüléséhez szükséges
átterhelések microgrid szinten, piaci alapon történő végrehajtása.

3.3 Microgridek energiamenedzsmentje
A legtöbb publikált multiágens modell micro- vagy smart gridek energiamenedzsmentjét támogatja,
legtöbb esetben piaci alapelvekre fektetve. Ez az irány eltér az előző fejezetben bemutatott problémától:
a legtöbb esetben a termelő és tároló kapacitások mellett a fogyasztókat is figyelembe veszik, s így egyegy grid belső energiaegyensúlyának kialakítására törekednek. A kis rendszerben megmaradó eltéréseket
a külső hálózatról (main grid) pótolják. Ugyan problémafelvetésük más, valójában csak kis mértékben tér
el a hazai igényektől. Ezért érdemesnek tartottam részletekbe menően bemutatni az elért
eredményeket, hiszen a modellek a hazai probléma megoldásában is segíthetnek.
A továbbiakban négy kutatóhely publikációival kiemelten foglalkozom munkásságuk kiterjedtsége,
relevanciája miatt. A munkák elemzésekor arra is kitérek, hogy a felvetett módszer milyen módon
alkalmazható a kiserőművek üzemének leírására, azok rendszerszintű szabályozásba való bevonására,
illetve melyek azok a hiányosságok, amelyek miatt ez csak korlátozottan valósítható meg.

3.3.1 Nikos Hatziargyriou iskolája
Nikos Hatziargyriou munkássága megkerülhetetlen a tématerületen. A 2000-es évek kezdetétől Aris
Dimeas kollégájával számos publikációja született microgridek multiágens vezérlésével kapcsolatban. Az
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athéni egyetem (National Technical University of Athens) laboratóriumában az elmúlt évtizedben
létrehoztak egy microgrid modellt, amelyen számos vizsgálatot és elemzést hajtottak végre, továbbá a
görög szigetvilág adta lehetőségeket és igényeket kihasználva ténylegesen volt alkalmuk MAS alapú
microgrid vezérlő rendszert telepíteni, illetve tesztelni. A legtöbb ezen a területen született cikk
megemlíti őket forrásai között.
Az első [23] publikációjuk 2004-ben jelent meg, amelyben már megtalálhatók a későbbi kutatásokban
is rendszeresen visszatérő multiágens rendszer alapjai. A rendszer egy pár kilowattos, egy napelemet és
egy akkumulátort, valamint fogyasztókat és a külső hálózatot is tartalmazó microgridet modellez. A JADEben implementált algoritmust az akkor még kezdeti fázisban lévő, helyi MicroGrid laboratóriumban is
tesztelték.
A microgrid szabályozó algoritmusa a 15 perces időfelbontással fut: a hálózat (Power System Agent)
bejelenti az eladási és vásárlási árat (selling price, buying price, SP>BP). A fogyasztó ágensek
(Consumption Unit) tervezett igényüknek megfelelően árajánlatot adnak (demand price, BP<DP<SP),
majd a termelő ágensek (Production Unit) az ajánlatokat belső árpreferenciáik (AP) alapján elfogadják,
vagy elutasítják. A fogyasztói ajánlattétel, illetve annak termelői elfogadása egy adott ideig még
ciklikusan ismétlődik, míg végül kialakul a microgrid allokációja. Az árak alakulásának függvényében
előfordulhat, hogy a termelők a hálózat felé exportálnak (AP<BP), vagy felhasználók onnét importálnak
(DP>SP). Az ágensek közötti kommunikációt a MicroGrid Central Controller (MGCC) szervezi. A publikáció
további része szoftverfejlesztői szemszögből tárgyalja a kialakított ágensarchitektúrát.
Későbbi, 2005-ben megjelent, legtöbbet hivatkozott [24] publikációjukban az alapmodellt, valamint a
belső algoritmust is részletezték, illetve továbbfejlesztették. Az MGCC szerepe megmarad, a helyi
termelők, fogyasztók és tároló egységek vezérlését végző ágenst Local Controllernek (LC) nevezik el. A
modell már nem egy, hanem több, egymással párhuzamosan működő microgridet is kezel, bár ezt ebben
a publikációban még nem használják ki. A korábban MGCC alá szervezett hálózati és piaci feladatokat
„rendszerszinten” a Distributed Network Operator (DNO) ágens, valamint a Market Operator (MO) ágens
látja el (5. ábra).

5. ábra: Dimeas és Hatziargyiou alapmodellje [24]

A korábbi modellből megismert eladási és vételi ajánlatok közötti klíringet ezúttal szimmetrikus
párosítás feladatként adaptálták, s részletesen, példákkal illusztrálva bemutatják a módszer alkalmazását.
Az algoritmus nem csak párosítja a vételi és eladási ajánlatokat, hanem ezt úgy teszi, hogy minden
szereplő maximális mértékben részesüljön a piaci nyereségből. Az algoritmus beismert hátránya, hogy
bemeneti adatok számától függően igen nagy számítási kapacitást igényel. A mai, tőzsdei klíringszámítást
elvégző algoritmusok más irányban (ld. branch&bound), az optimalitást feladva, de az esetek nagy
többségében azt elérve végzik ezt a feladatot.
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A bemutatott modell több előnyös megoldást is magában hordoz, melyeket a későbbi kutatások is
felhasználtak. A decentralizált optimalizálás felé történő lépés (az MGCC ágens csak a feltétlen szükséges
információkat kapja meg a LC ágensektől) csökkenti a probléma komplexitását és így a szükséges
számítási kapacitást. Másik, a bővítést elősegítő előny a rendszer nyitottsága, mivel a kommunikáció
szabványosításával – a publikáció részletesen meghatározza a MGCC-LC kapcsolat sablonjait – bármely
más egység, megfelelő ágensvezérléssel ellátva csatlakoztatható a microgridhez.
Az előbbi két publikációra építve 2007-ben háromszintű tanuló algoritmust (Multilayer Learning, MLL)
terveztek a microgridek vezérléséhez [25]. Az egyes szinteket az egy-egy döntésben résztvevő ágensek
száma, illetve a cselekvés környezeti hatása alapján határozták meg. A legalsó szintre a legegyszerűbb
cselekvések kerültek, amelyek csak egy ágens döntését igénylik: egy egység leállítása, vagy egy üzem
alapjelének meghatározása. A második középső szinten már több ágens közös cselekvései kerülnek, mint
például microgriden belüli optimális allokáció. Végül a harmadik szinten megvalósított algoritmusok célja
a microgrid szintű célok megvalósítása, például más – szintén tervező, gondolkodó, tehát intelligens –
microgridekkel szemben, vagy azokkal együtt. A korábbi, előbb ismertetett publikációkat rendre
megfeleltették a legalsó [23], illetve középső [24] szintnek. A legfelső szintre megerősítéses tanulás
alkalmazását javasolták. A javasolt Q-tanulást egy 2010-es publikációban [26] részletezik, amelyre
értekezésemben – a megerősítéses tanulás általános bevezetése után – a 7.1.2. fejezet végén (66. oldal)
visszatérek.
Dimeas és Hatziargyriou munkái mellett meg kell említeni néhány olyan cikket, melyeket az ő
vezetésükkel PhD hallgatóik írtak. 2011-ben Despoina Koukoula a korábbi párosítási feladathoz javasolt
gráfelméleti megközelítésen alapuló megoldást [27]. A bemutatott keresési módszert fogyasztók (kazán
és légkondicionáló készülékek) vezérlésére alkalmazza, hogy minimális költséggel, de adott
komfortszintet megtartva optimálisan üzemeltesse azokat.
Tsikalakis [28] centrális szabályozott tervezett a microgridek vezérléséhez. 2005-ben Hatziargyriouval
írt publikációját [29] már korábban is idézik a centralizált és decentralizált szabályozás összehasonlítása
céljából. A modell felépítésénél megmarad az eredeti koncepciónál (5. ábra): de a helyi ágenseket
termelői (microsource controller, MC) és fogyasztói (load controller, LC) szempontból megkülönbözteti. A
centralizált irányítás az MGCC kezében van, aki egyben a DNO és MO szerepeket is átvállalja. Tsikalakis
elképzelése szerint az MGCC óránként, a terhelés előrejelzés, az aktuális piaci árak, valamint a MC és LC
szereplők ajánlatai alapján centralizáltan végez optimalizálást, s ennek eredményét a helyi ágensek
utasításként kapják meg. A folyóirat cikk kétféle megoldást mutat be a MGCC feladatának ellátásához: az
első célfüggvénye a helyi igények kiegyenlítése minimális összköltséggel, a második a microgrid piaci
profitját maximalizálja. A tényleges megoldó rutint a publikáció nem részletezi, azonban kiderül, hogy a
termelők technikai korlátai a minimum-maximum teljesítmény szerint vannak figyelembe véve. A
modern egységek gyors terhelésváltoztatási képessége miatt a gradiens szempontokat elhanyagolta. Egy,
a Cagliari egyetem munkatársaival írt közös publikációjukban [30] hasonló modellre neurális háló alapú
optimalizálást javasoltak.
A fentieken túl még számos ebben a témában született publikáció köthető az athéni kutatóhelyhez,
melyek a kutatás egy-egy részletét bontják ki. A [31] és [32] cikk a görög Kythnos szigeten pilot projekt
keretében megvalósított microgrid terveiről és tapasztalatairól szól, a [33] [34] [35] cikkek az Intelligent
System Applications to Power Systems (ISAP) konferenciákon bemutatott, a részeredményekről
beszámoló publikációk.
Az athéni kutatóhely tehát kiemelkedő szinten foglalkozik a microgridekhez köthető MAS rendszerek
kutatásával. A kidolgozott alapmodellt számos, későbbiekben részletezett publikáció is használja,
értekezésemben is visszatérnek majd ezek az elemek. Mindazonáltal a kiserőművek
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rendszerszabályozásban való vizsgálatához nem alkalmas. A hazai kiserőművek technológiai
sokszínűsége, s az egyes technológiák eltérő üzemeltetési és műszaki kötöttségeit a fenti rendszer nem
tudja kezelni. Az egyes Production Unit, vagy Microsource Controller ágensek belső működése nem
kidolgozott: a hőigény alapvető korlátja, a jogszabályi kötelezettségek, a komplex energiatermelő
rendszerek (CCGT) képességeinek figyelembe vétele olyan szempontok, melyeket nem hanyagolhatunk el
a vizsgálatoknál.

3.3.2 Logenthiran és társainak munkája
A szingapúri Thillainathan Logenthiran és Dipti Srinivasan munkáit a nagyfokú relevancia miatt
emeltem ki, mivel az alább összefoglalt modellek hasonlítanak legjobban az értekezésemben bemutatott
rendszerhez.
Thillainathan Logenthiran és társainak 2008-as publikációjában [36] a multiágens rendszerek
koordinálásáról szóló kutatásról számolnak be. Részletesen írnak a JADE alkalmazásával létrehozott
multiágens modellről, kiemelve a skálázhatóság, a több gépre szétosztás előnyeit, amelyek a
megbízhatóság növekedését eredményezik. A modell alapja a Dimeas és Hatziargyriou [24] munkájából
származik: a DNO és MO ágensek felelősek a microgrid hálózati illetve piaci koordinációjáért. A microgrid
tényleges termelői és az operátorok közötti interfészt az MGCC biztosítja, aki a helyi termelő, tároló és
fogyasztó egységek LC ágenseivel kommunikálva szervezi az optimális üzemet. Az MGCC és LC-k közötti
kommunikációs csatornára kialakított sablonok elősegítik az információáramlás hatékonyságát. Ugyanez
teszi lehetővé a microgrid bővíthetőségét, mivel a szabványosított kommunikációra épülő algoritmus
független a kommunikációban résztvevők, tehát a microgrid egységeinek számától. Az MGCC az MO,
majd a DNO támogatásával alakítja ki a microgrid optimális menetrendjét. A görög kutatók munkáitól
eltérően előbb pool piaci alapon határozza meg a működő egységeket: a poolba érkező ajánlatok közül
választja ki a legolcsóbb eladási és legdrágább vételi ajánlatokat, egységes, „uniform” 1 árazást
alkalmazva. Az LC-k, tehát a microgrid termelő, tároló és fogyasztó egységeit vezérlő ágensek belső
működése ebben a publikációban nem tisztázott. Az ajánlati árak alapján előbb piaci alapon optimális
allokációt végez az MO, majd ezután a DNO támogatásával hálózati korlátok szerint is ellenőrzik a nyertes
ajánlatokat.
Ugyanezen szerzők a [37] kutatásban már több microgrid elosztóhálózatban való működésére
mutatnak be multiágens rendszert, szintén a Dimeas és Hatziargyriou 2005-ös modelljére alapozva. Az
allokáció három szinten történik: előbb minden microgrid belső egyensúlyát alakítja ki az MGCC. Ez a
fentitől eltérően, már teljesen más elképzelés alapján történik, amit a [38] publikációban részleteznek. A
hőt is termelő erőművek optimális allokációját az ún. „unit-commitment” (UC) eljárás2 alkalmazásával
alakítják ki. Az UC algoritmus egy igen összetett, egészváltozós, nemlineáris korlátos problémát
optimalizál. Bemenete részletes műszaki (maximum-minimum teljesítmény, szabályozási gradiens, tiltott
üzemi tartományok, meleg és hideg indítási idők) és költség specifikáció (állandó és fix költségek, indítási
költségek) minden egyes termelői blokkra vonatkozóan. A bemenő adatok, valamint a feltételezett
fogyasztás alapján az algoritmus olyan optimális allokációt határoz meg, melynek költségfüggvénye az

1

Uniform árazás: az ajánlati könyvbe beérkező eladási és vételi ajánlatokból meghatározzák a keresleti és
kínálati görbét. A két görbe metszéspontja adja a kereskedett mennyiséget (market clearing volume, MCV) és a
piaci tisztázó árat (market clearing price, MCP). Minden nyertes ajánlat az MCP áron kerül elszámolásra.
2
Unit Commitment (UC): Az észak-amerikai villamosenergia-piacokon alkalmazott allokációs eljárás.
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összes termelési költség minimalizálása. Logenthiranék továbbfejlesztették az UC algoritmust: a
megújuló alapú energiatermelést is figyelembe vevő további korlátokkal bővítették ki. Az így
megfogalmazott optimumkeresési feladatra egzakt megoldó nem létezik, ezért közelítő módszereket
alkalmaznak. A szingapúri kutatók publikációjukban ötvözik a jól működő és gyors Lagrange-féle
optimum keresés előnyeit a genetikus algoritmusok módszerével (Lagrangean Relaxation Genetic
Algorithm). Lényegében a Lagrange módszer lokális optimumba való beragadását akadályozzák meg a
genetikus algoritmusok sztochasztikus jellegével.
A microgrid belső optimumának kialakítása után a modell második szintjén az egyensúlyba került
microgridek további vételi vagy eladási ajánlatokat tesznek az elosztóhálózaton működő piaci operátor
(MO) felé, ahol hasonlóan az átviteli hálózat áramtőzsdéihez piaci alapon további allokációt végeznek.
Végül a harmadik szinten az egyes microgridek termelését a szükséges exporthoz igazítják, újfent az UC
algoritmus támogatásával. A [37] cikk nagy hangsúly fektet az ajánlati árak meghatározására, valamint a
microgridek között kommunikáció (második szint) leírására.
Noha a modell a korábban bemutatott problémától eltérő kérdésekre keresi a választ, az első szint
belső optimális allokációja elsőre több átfedést mutat munkámmal. A magyar helyzetre azonban mégis
nehezen használható, épp a kialakított algoritmus prioritás megválasztása miatt: előbb a hőtermelő
egységeket optimalizálják, majd utána állítják hozzá a megújuló energiaforrásból termelőket. A kapcsolt
termelők modellje rendkívül részletes, de nem veszi figyelembe a távhőigényt, továbbá a
terheléscsökkenéssel járó hatásfokromlást (ez teljesítményváltozásban elhanyagolható lenne, azonban
[15] jogszabály hatásfok kritérium teljesítéséhez köti a támogatott hőenergiaárat). A megfogalmazott
LRGA egyenlet bár rengeteg szempontot figyelembe vesz, nem elég rugalmas a további tényezők (pl.
hatásfok) hozzáadására. Így, bár az irodalomban ez az alkalmazás tűnik legalkalmasabbnak a magyar
helyzet megoldására, mégis a fenti korlátok kiegészítésére lenne ehhez szükség.

3.3.3 Koen Kok: PowerMatcher
[S5] publikációim bírálói szerint Koen Kok disszertációjában bemutatott PowerMatcher rendszer
nagyon hasonlít az általam kidolgozott modellhez. Ezt szeretném megcáfolni a részletesebb elemzéssel.
Koen Kok a Smart gridek intelligens koordinációja címmel 2013-ban írta meg értekezését [39],
melyben összefoglalja számos korábbi publikációjának eredményét (legfontosabbak [40] [41] [42]). Kok
munkáját az informatikus megközelítés jellemzi, a disszertáció első részében az internet- és
villamosenergia-szolgáltatást hasonlítja össze. Egy olyan virtuális rendszert képzel el, melyhez az
internethez hasonlóan csatlakozhatnak a termelő, fogyasztó és tároló kapacitások, s piaci alapon alakul ki
az optimális allokáció. Természetesen később felfedi, hogy milyen nehézségek miatt nem lehet az
internet analógiát alkalmazni, de az informatikai megközelítés megmarad a bevezetőben lefektetett
alapelvárásokban: a rendszer legyen nyitott (Openness), skálázható (Scalability) és védje a privát
információkat (Privacy Protection).
A disszertáció második része a kutatás elméleti alátámasztását adja: bemutatja a piaci alapú allokálás
(Market-based control theory, MBC) elvét. A mikroökonómiából ismert hasznosságfüggvény, valamint a
keresleti függvények és Marshall-kereszt elméleti bevezetése után levezeti, hogy a jól működő, piaci
alapú elosztott irányítás és a központi irányításelméleti szabályozás ugyanarra az optimumra jut, tehát
ekvivalens. A kiinduló problémára visszatérve (erőművek allokációja) bizonyítja az optimalitást hálózati
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korlátok és csomóponti árazás (nodal pricing3) alkalmazása esetén is, melyhez kidolgozott algoritmusokat
mutat be.
Az értekezés harmadik része mutatja be az egyes ágensek modelljét. Egy-egy erőműnek önálló
eszközágenst tervezett (Local Device Agent), illetve több erőmű összevonását egy koncentrátorral oldotta
meg (Concentrator Agent). A központban az MBC aukciót végrehajtó árverést végző ágens (Auctioneer
Agent) található. Az árverést végző és az eszközágensek belső modellje is részletezett, mindkét
algoritmus piaci szempontokra koncentrál. Az eszközágensek ajánlattételi stratégiájáról külön fejezetet írt
Kok: két fő árképzési stratégiát vázol fel. A ténylegesen termelő erőművekre jellemző a marginális
költségalapú árképzés, míg a tároló kapacitások inkább a historikus árak alapján határozzák meg
ajánlataikat. Ez utóbbi esetben ugyanis a tároló szeretne drágán eladni, és olcsón venni, de hogy mi a
„drága” vagy „olcsó”, azt historikus adatok alapján tudja csak becsülni. Kok kidolgozott egy köztes
stratégiát, mely a két fenti árképzés elemeit vegyíti. A harmadik rész zárásaként az erőművek hosszú távú
tervezési módszereit elemzi.
A disszertáció negyedik része a kidolgozott algoritmus működését mutatja be hat különböző
technológiát alkalmazó kiserőművön.
A bemutatott munka sok szempontból alkalmasnak tűnik a hazai kiserőművi rendszerek vezérlésére.
Az értekezés, illetve a korábbi publikációk mind az árazási stratégiára koncentrálnak, nem részletezik az
egyes eszközágensek belső modelljét, így nem dönthető el, hogy miként tudja figyelembe venni a
komplex rendszereket. Sejtésem szerint az egyes erőművek számára külön-külön algoritmus került
implementálásra. További probléma, hogy a hazai jogi szabályozás (KÁT, vagy távhő támogatáshoz
szükséges hatásfok kritérium) további feltételeket támaszt az egyes ágensek belső modelljéhez.

3.3.4 MASGrip, MASCEM – A portoi egyetem tevékenysége
A portói egyetem GECAD (Knowledge Engineering and Decision Support Research Center)
kutatócsoportja kiemelkedő szinten foglalkozik multiágens rendszerekre alapozott piaci szimulációval. Az
alapokat 2003-ban publikálták [43], melyben lefektették a Multiagent System for Competitive Electricity
Markets (MASCEM) keretrendszer alapjait. A MASCEM célja a liberalizált villamosenergia-piacok
szimulációjához egy kellően rugalmas keretrendszer biztosítása. Az egyes – általában generikus –
szereplők eltérő döntési mechanizmussal, esetleg adaptív stratégiákkal rendelkezhetnek különböző
szempontjaiknak figyelembevételére. A MASCEM célja a teljes piaci környezet modellezése, mely
magába foglalja a másnapi piac mellett a hosszú távú bilaterális szerződések tárgyalását is. Később
alkalmassá tették hierarchikus piacok kezelésére is [44], valamint a létrehoztak kis- és nagyfogyasztói,
illetve termelői szerepeket a teljes rendszer vizsgálatára [45].
A modell nem egy microgrid optimális energiamenedzsmentjére ad megoldást, hanem a piaci
folyamatok alakulását teszi vizsgálhatóvá, ahol a piaci árak az egyes szereplők viselkedésétől függnek. A
szereplők ajánlattételi stratégiájára számos módszert dolgoztak ki. A [46] [47] cikkben egy neurális
árpredikciót alkalmazó megerősítéses tanuláson alapuló eljárást ismertetnek, a [48] egy költségalapú

3

Nodal Pricing, vagy Locational Marginal Pricing (LMP): Az észak-amerikai villamosenergia-piacokra jellemző
árképzés: az egyes gyűjtősínek más-más villamosenergia-ár jellemző, a hálózati korlátokból és egyéb
tényezőkből adódóan. Európában ettől eltérően a zónás árképzés (zonal pricing) a jellemző, ahol az egyes
területeken (általában országokban) azonos az ár, s csak a zónahatárok jelentik az árváltozást.
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adaptív módszert mutat be. A „hat gondolkodó kalap” (Six Thinking Hats) logikai struktúrára alapozott
algoritmusban [49] a pszichológiai szerepeknek piaci magatartásokat feleltettek meg. A publikációkban
bemutatott módszerek mindenesetben az ajánlattételi stratégiát elemzik, ahol az egyes ágensek változó
és fix költséggel rendelkező piaci szereplők. A vizsgálatok a piaci szereplők optimális piaci stratégiájára
fókuszálnak, a technológiai korlátok és különbözőségek csak az eltérő bemeneti adatok szintjén vannak
figyelembe véve. A modell versenyhelyzetet feltételez, az együttműködő gépegységek virtuális
erőművekbe (VPP) tömörülnek.
A VPP ágensek belső működtetéséről is több publikációt jelentettek meg a portugál kutatók. A VPP
ágens feladata az aggregált kiserőművek piaci képviselete, a rendszer irányítása és a belső elszámolások
elvégzése. A VPP ágens azonban nem veszi figyelembe a gépegység fizikai paramétereit, hanem
generikus ágenseket tételez fel. Az egyes erőművek műszaki paraméterei ugyan eltérnek, de csak a
minimum-maximum terhelés szintjén különböztetik meg őket, a költségparamétereiket fix- és változó
költségként kezelik. A [50] szerint az egyes VPP-k más-más szempontokat (megbízhatóság, élettartam,
másodlagos piacok…) eltérő mértékben súlyoznak, de a cikk nem részletezi a módszert. Egy, az erőművek
fogyasztásrugalmasságára, valamint árérzékenységére alapozó fuzzy rendszerű módszert is kifejlesztettek
[51], mely a VPP ágens belső irányításához adhat támpontot. Ebben a publikációban azonban csak
megújuló erőműveket vettek figyelembe. Mindenképp érdemes kiemelni a VPP megközelítés hazai
vonatkozását, miszerint az algoritmus egyik szigetüzemi tesztjét az Óbudai Egyetemen felállított kísérleti
smart grid rendszeren tesztelték [52].
A portói kutatók a rendszerszintű szolgáltatások piaci elemzéseire is alkalmassá tették a MASCEM
rendszert. Mindazonáltal a publikált cikkek elsősorban az energia és tartaléktermékek összekapcsolt
piacát vizsgálják, nem az egyes erőművekben fizikailag elérhető tartalékok paramétereit [53].
Láthatóan a portugál kutató központ kiemelkedő szinten foglalkozik a multiágens-rendszerekkel. A
bemutatott eredményeik alapján a módszert elsősorban piaci folyamatok leírására és vizsgálatára
alkalmazzák, amire a módszer struktúrája nagyon jól illeszkedik (több szereplő, kölcsönhatások,
kommunikáció). A bemutatott munkásságuk alapján azonban az egyes gépegységek technikai
paramétereit minimális szinten veszik figyelembe. A hőigény – valószínűleg a portugál klíma miatt – csak
egyetlen cikkükben fordul elő ( [54], ahol egy ipari hőigény ellátó kisebb egység optimalizálására adtak
egy technológiaspecifikus algoritmust).

3.3.5 További munkák energiamenedzsmentre
A fenti részletesebben elemzett eredmények mellett az elmúlt 8-10 év folyamán számos kutatás és
publikáció született a témában. Itt az alfejezetben azokra a munkákra koncentrálok, melyek kifejezetten
microgridek energiamenedzsmentjére készítettek multiágens modelleket. A bemutatott kutatásokat
relevanciájuk alapján csoportosítottam.
Kidolgozott ágensprogramok
Az alábbi publikációk eltérő módon, de implementált algoritmusokat mutatnak be az egyes
kiserőművek belső működésére vonatkozóan.
Liu és Dou 2013 nyarán megjelent [55] publikációja rendkívül mély, az egyes irányítási szinteken
különböző, jól kidolgozott optimalizálási módszerekkel operáló multiágens modellt mutat be. A modell
három szintre bontja a microgrid irányításának feladatait. A legfelső szinten egy ágens végzi a piaci
megközelítésű allokálást, több szempontot is figyelembe véve: üzemanyag, karbantartási és indítási
költségek, szennyező anyag kibocsátás, hálózati veszteség. A felső szintű optimalizálást a [56]
publikációban bemutatott multi-objective optimization (MOO) alkalmazásával oldják meg. A középső
szint feszültség- és teljesítményszabályozást végez a kiserőművek szabályozóinak összehangolásával. Az
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alapjelet (kiserőművek üzemállapotai) itt a feszültségminőség és üzembiztonsági szempontokat
figyelembe vevő fuzzy alapú logikai rendszer állítja elő. Az egyes technológiák üzemállapotait Petrihálóval működtetik, minden egyes technológiára részletesen bemutatva. A legegyszerűbb a négyállapotú
microgenerátor: névleges üzem, kisfeszültségű üzem, álló helyzet meleg illetve hideg motorokkal. Az
energiatárolókat 10, a megújulókat és a fogyasztókat 7-7 logikai üzemállapottal jellemzik. A legalsó szint
az üzemállapotoknak megfelelő folytonos feszültség és teljesítményszabályozást hajtja végre az egyes
energiatermelő egységeken egy H∞ szabályozó alkalmazásával, melyről a [57] publikációban írtak.
Bár Liu és Dou munkája rendkívül részletes, a hazai kiserőművek legnagyobb része kapcsoltan hőt
termel, melynek prioritása, kiszolgálása és korlátai igen jelentősek. Ezeket a szempontokat a fenti modell
nem veszi figyelembe.
Piaci megközelítés áll Gwo-Ching Liao munkájának fókuszában [58]. Modelljében igen sok technológiát
vesz figyelembe (napelem, szélerőmű, vízerőmű, gázmotor, energiatároló). A publikációban részletesen
elemzi a hálózat szintű költségfüggvényt, figyelembe véve az állandó és különböző változó
költségelemeket is (üzemanyag, működési, karbantartási, kibocsátási költségek). A célfüggvényt
genetikus algoritmus egy speciális változatával minimalizálja, a megközelítés ebből fakadóan centralizált.
A célfüggvény az optimális megoldást a minimális összköltség szerint keresi, azonban számos – általam
figyelembe vett – korlát itt elhanyagolt (például egymás utáni üzemállapotok közötti kapcsolatok, a
hőigény prioritása nem tisztázott).
Ramachandran és társainak 2011-ben publikált munkája [59] a microgridek belső kereskedelmére
fókuszál. A bemutatott modellben a microgrid a hálózathoz csatlakozik, s piaci alapon optimalizálja a
belső energiafogyasztást. Mind az energiatermelőket, mind a fogyasztókat ágensek testesítik meg. A
korábbiaktól eltérően az ágensek saját profitjuk maximalizálására törekednek, a publikáció igen részletes,
intelligens, kockázatalapú aukciós stratégiát (risk-based auction strategy based on immune-system-based
particle swarm optimization) mutat be ennek megvalósítására. Végeredményben egy olyan piaci
szempontból optimális allokáció alakul ki, ahol a microgrid termelői és fogyasztói egymás között
kereskednek, a fennmaradó többlet vagy hiány pedig a nagykereskedelmi áron kerül elszámolásra.
A kutatás fókuszában az aukciós algoritmus áll, az egyes kiserőművek paraméterei bemeneti adatok
(minimum és maximum teljesítmény, fix, változó és indítási költség). Ugyanakkor nem részletezett, hogy
a modell hogyan kezeli az időjárási kérdéseket, valamint itt sincs figyelembe véve sem a hőszolgáltatás,
sem a több egységből álló rendszerek komplexitása.
Zhenhua 2006-ban publikált cikkében [60] egy DC microgrid vezérléséhez tervezett multiágens
rendszert ismertet. A munkában nagyobb hangsúlyt fektetett a kommunikációs csatornák
meghatározására. Minden egyes kiserőművi egységet saját vezérlő ágens irányít. A bemutatott
szimulációkban egy napelem, egy tüzelőanyag cella, valamint egy energiatároló szerepel, melyeknek
külön-külön ágensprogramjuk van. Az ágensek belső működését egy 2008-as publikációban részletezi
[61], melyből kiderül, hogy az egyes energiaforrások irányítása az aktuális napelem–tüzelőanyag-cella–
energiatároló modellre specializált. A kapcsolt technológiák modellezésével Zhenhua nem foglalkozott.
Zeng Jun és társainak 2011-ben publikált munkája [62] csak a megújuló energiatermelés optimális
menedzsmentjére mutat be egy multiágens rendszert. A publikációban részletesen ismertetik az
szélerőműveket, naperőműveket és energiatárolókat irányító és vezérlő ágenseket, valamint két további
ágenst hoztak létre a fogyasztás és a hálózat modellezésére. Az ágensek saját belső korlátjaikat (időjárási
viszonyok, tárolt energia szintje) figyelembe véve tájékoztatják egymást az aktuális üzemi állapotukról és
elérhető szabályozási tartományukról. A központi algoritmus ezeket az adatokat, valamint a költség és a
publikációban nem tisztázott energiaminőségi paramétereket figyelembe véve hajtja végre az
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optimalizálást. A szerzők által bemutatott modell előnye, hogy az egyes erőművekre vonatkozó
korlátokat már az ágensek figyelembe veszik, így a központi optimalizálás egyszerűsödik.
Silva, Morais és Vale [63] a microgridek irányítását 3 időtartományra bontva határozták meg. Mivel
rövidtávon (5-15 perc) a szélsebesség igen jól becsülhető, ezért külön kiemelten foglakoztak az 5 perces
előretervezéssel. A PSCAD-ben megvalósított szimulációban 2040-re becsült 66 egységből álló erőműportfolióval dolgoztak, melyben a megújulók mellett kapcsoltak is szerepelnek. Ugyanakkor a
bemutatott, genetikus algoritmuson alapuló optimalizálás során csak a szél-, nap- és tüzelőanyag
cellákkal foglalkoznak. A genetikus algoritmussal történő optimalizálást MATLAB-ban végzik, mely
figyelembe veszi az aktuális terhelést, a változóköltséget, a korábbi allokációkat, valamint az aktuális piaci
árat. A cikk igen részletesen leírja a genetikus algoritmus inicializálását, valamint részletesen elemzi az
eredményeket.
Az algoritmus újfent csak fentről nézi az egyes erőműveket, a technológiák belső korlátait,
összetettségét egyszerűen minimum és maximum terhelhetőségi szinttel kezeli. A költségek során nincs
figyelembe véve a fix költség, sem a kapcsolt erőművekkel kapcsolatos korábban említett nem
elhanyagolható tényezők: hőigény, komplex rendszerek.

Generikus erőművek
A következő publikációkban az egyes ágensek generikus (általános) energiatermelőket tételeznek fel.
Ebből fakadóan számos korlátot elhanyagolnak. Az értekezésemben később bemutatott módszer éppen
ezt a hiányosságot fogja pótolni. A publikációk célja a piaci szempontból optimális allokáció kialakítása
különböző algoritmusok bemutatásával.
A görögök (3.3.1.) mellett az első kutatók között volt Takeshi Nagata, aki a multiágens technológia
villamosenergia-rendszeren belül alkalmazhatóságát felvetette. Azonban a kutatás célterülete az elosztó
vagy átviteli hálózatok védelmére, helyreállítására [64] [65] [66] [67] koncentrál, vagy unit-commitment
megoldásokra [68], nem az elosztott energiatermelés menedzsmentjére. Egy kivétel egy 2008-ban
megjelent cikk [69], melyben a görög modellt [24] alapul véve új algoritmust javasol az MGCC
optimumszámításához. Ennek lényege egy alkudozó algoritmus, melyben a termelők és vevők ciklikusan
jobb és jobb ajánlatokat tesznek. Az egyes iterációkban a párosítható ajánlatokat az MGCC klíringeli, így
csökkentve a részvevő ágensek számát.
Hasonlóan Zhenhua munkájához egy jövőbeli, DC sínen működő energiarendszer multiágens modelljét
készítették el 2010-ben a francia Belfort-Monbéliard egyetemen [70]. A modellben egy fotocella, egy
energiatároló és egy kondenzátor található, melyeket szintén egy-egy ágens irányít. A MATLAB-Simulink
környezetben készített modell eredménye a kutatás szerint a megbízhatóság és hibatűrés javítása azáltal,
hogy a DC sín feszültségszabályozása nem egy kitüntetett feladatkör, hanem az ágensek
együttműködéséből származik.
Nunna és Doolla [71] (2013) több, egymással versengő microgrid együttműködésére hozott létre egy
kétszintű multiágens rendszert. Minden egyes microgridet egy intelligens ágens irányít (Microgrid
Intelligent Agent, MIA). A MIA az alsó, „kapacitás” szinten a rendelkezésre álló termelési, fogyasztási és
tárolási kapacitások optimális allokációját végzi, míg a felső, „piaci” szinten az allokációból származó
többlettermelés vagy felhasználás kereskedése folyik. A kutatás a microgridek árképzési stratégiájára
fókuszál, a villamosenergia-termelőket és fogyasztókat egy maximális teljesítmény, valamint egy
villamosenergia-ár jellemzi. Az egyes termelők belső folyamataival, önköltséggel, technikai és jogszabályi
korlátokkal és előírásokkal nem foglalkozik. Ugyanezen szerzők másik cikkükben [72] ezzel a modellel a
fogyasztási csúcsok csökkentésében rejlő potenciált vizsgálják. A kutatás fókusza itt a fogyasztói
befolyásoláson, illetve a fogyasztók és termelők közötti kommunikáción és allokáción van.
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A fogyasztók figyelembevétele az eddig említett microgrid-modellekben is jellemző. Egy ausztrál
munkában genetikus algoritmust alkalmaztak hasonló célokra [73]. Azonban a centralizált algoritmust
skálázhatósági és megbízhatósági problémái miatt továbbfejlesztették, s kihasználva a multiágens
rendszerekben rejlő kommunikációs lehetőségeket egy újabb modellt hoztak létre [74]. Itt, bár a
termelők figyelembe vételét is tervezték, első lépésben csak a fogyasztási csúcsok csökkentésére
készítettek multi ágens rendszert. Az irodalmi kitekintésben a Dimeas és Hatziargyiou [24] munkájára is
kitérnek, a megvalósított szimuláció azonban sokkal inkább a fogyasztói befolyásolás alkalmazását, mint
microgrid energiamenedzsmentjét mutatja be.

Decentralizált irányítások megvalósítása
A piaci allokáció centralizált és decentralizált szabályozással is megoldható. Szintén generikus
termelőket feltételezve az alfejezetben bemutatott publikációk decentralizált megoldásokat mutatnak
meg.
Pałka, Radziszewska és Nahorski [75] a multiágens-rendszerekben rejlő decentralizálás lehetőségét
emelik ki. A lengyel kutatók 2012-ben megjelent cikke részletesen bemutatja, hogy miként lehet az egyes
termelői, fogyasztói és tároló kapacitásokat ágensekkel úgy modellezni, hogy a rendszerben fellépő
eltéréseket központi vezérlés nélkül, egymás közötti kommunikációra alapozva decentralizáltan
szabályozzák ki. Minden egységre külön-külön ágenseket implementáltak: a belső modellek
leképezéséhez és működtetéséhez, az előrejelzési feladatok megoldásához, valamint a kommunikáció
lebonyolításához. Mindezek mellett megkülönböztetik az aktív és passzív résztvevőket (az előbbi reagál a
rendszerben fellépő teljesítményváltozásokra, az utóbbi csak folyamatosan közzé teszi aktuális állapotát).
A publikáció fókusza a decentralizált működést megvalósító kommunikáció, az egyes ágensek belső
működésének lépéseit nem tárgyalják. Ezeket a részeket egy korábbi lengyel nyelvű cikk tartalmazza [76].
Szintén a decentralizált optimumkeresésről adott elő Cai, Nga és Mitra a North American Power
Symposium 2012 rendezvényen [77]. A kidolgozott algoritmus valóban minimális kommunikációra épít. A
Lagrange-féle optimalizálás alapegyenletéből levezetett módszer csak a szomszéd ágensekkel való
kommunikációt igényli, s így állítja be a microgrid-szintű optimális allokációt. A bemutatott
szimulációknál 5, illetve 50 ágens esetén 3-4, valamint 80-100 iteráció alatt állandósult a megoldás.
Egy másik, a leuveni egyetemen folytatott kutatás során olyan multiágens rendszert hoztak létre,
melyben az ágensek korlátozott információval rendelkeznek környezetükről [78]. A bemutatott modell
részletezi, hogy miként lehet az ágens architektúrát az ún. BDI (belief-desire-intention) koncepcióra
alapozva úgy kialakítani, hogy minden szereplő (termelő vagy fogyasztó) csak a saját érdekeit nézve, a
környezetet folyamatosan vizsgálva és a többi ágenssel kommunikálva optimális allokációra jusson. A cikk
az egyes ágensek fizikai hátterével nem foglalkozik, generikus termelőket tételez fel. A bemutatott
modell előnye a decentralizált megoldást, ami a megbízhatóság, a hibatűrési képesség és a skálázhatóság
növekedését eredményezi. A kutatók az Agora toolbox segítségével implementálták a fenti modell,
melyet a [79] publikációjukban tercier szabályozás elosztott rendszerek megvalósítására is alkalmaztak.
Ez utóbbi cikk részletesen bemutatja a létrehozott szoftvercsomagot elsősorban fejlesztői, másodsorban
felhasználói szempontból. A tercier szabályozás egy igen leegyszerűsített példa a csomag alkalmazásának
prezentálására.

Magasszintű tervezés, informatikus megközelítések
Az utolsó blokkban bemutatott kutatások megközelítése a szoftvertechnológia, valamint a magas
szintű tervezés felé tolódik el.
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Avramescu 2013-ban publikált multiágens modelljében [80] nem csak a termelők és fogyasztók,
hanem az alállomások is ágensekkel reprezentáltak. A cikk kimondott célja a magasszintű terv készítése,
ezért részletekben nem merül el a szerző.
Hassan Feroze microgridekben alkalmazott multiágens rendszerek tervezéséről és implementálásáról
írta diplomamunkáját [81], Saifur Rahman és Manisa Pipattanasomporn vezetésével. A tervezett
multiágens rendszer a Rahman és társai által publikált IDAPS (Intelligent Distributed Autonomous Power
Systems, [82] [83]) koncepcióra épül. Az elképzelés információtechnológiai szempontból elemzi a
feladatot. Dióhéjban a koncepció lényege apró részcélokra bontani a teljes optimalizálási feladatot,
azokhoz külön-külön ágenseket rendelve. Feroze modelljében lényegesen kisebb rendszerről van szó, a
bemutatott rendszer több kis microgridből áll, melyek maximális teljesítményigénye 8 kW. A
diplomamunka döntő része a több microgridet vezérlő ágensrendszer működését és kommunikációját
mutatja be szoftverfejlesztői szemszögből.
Timbus, Larsson és Yuen cikke [84] elsősorban a kommunikációs protokollokra koncentrál. A
bemutatott MATLAB modellben azonban tényleges költség alapú optimalizálás (MINLP) is történik. A
modellben kapcsolt és megújuló egységek, valamint energiatárolók is vannak, de belső működésük nem
kidolgozott. Habár kiemelik, hogy a megfelelő kommunikáció és energiamenedzsment esetén a
szabályozásban való részvétel is lehetséges, a cikk nem részletezi a kérdést.
Xiao és társainak publikációja [85] a feladatok elkülönítése érdekében háromszintű multiágens
rendszert javasol. A három szint eltér a görög alapmodell (DNO-MO)–(MGCC)–(LC) megközelítésétől. A
legfelső szint a „Master Station”, melynek feladata a hálózati szintű monitorozás és koordináció. A
középső szint egy-egy kisfeszültségű leágazást felügyel, míg a legalsó szinten vannak klasszikus
termelő/fogyasztó ágensek mellett a hálózati kapcsolókat ellátó ágensek is megjelennek. A publikáció az
egyes szintek közötti kommunikációs módokat részletezi, s a bemutatott MATLAB és ZEUS programokkal
készített modellen szigetüzembe kerülést és visszakapcsolódást szimuláltak.

Hazai eredmények
Speciálisan a kiserőművek modellezése és vizsgálata igen gyerekcipőben jár Magyarországon. A
villamosenergia-piac alig 10 éves hazánkban, ennek ellenére már az első években voltak kiemelkedő
eredmények a piaci szimulációk tekintetében [86]. A módszer azonban elsősorban oktatási célokra
dedikált, a piaci ajánlattételi stratégiák szimulációját teszi lehetővé.
A smart gridek intelligens irányítására jelentek meg hazai vonatkozású publikációk, melyek több
esetben a portói kutatókkal való együttműködésben születtek. Az ott elmondottakhoz hasonlóan ezek az
eredmények piaci alapon végeznek optimalizálást, a technológiai sajátosságokat minimális szinten
figyelembe véve [87].

3.4 További MAS modellek a villamos energetikában
A multiágens rendszereket és a mesterséges intelligencia módszereit a villamos energetika több
tématerületén is alkalmazzák. 2008-ban Sopiah és társai smart gridek beépített termelői kapacitásának
optimális technológiai felosztásának meghatározásához alkalmazták [88]. Zhou és társai a hierarchikus és
elosztott vezérlésű microgridek között kerestek kompromisszumot egy hibrid irányítású rendszerrel [89],
így növelve a microgrid üzembiztonságát. Baran és El-Markabi munkájában [90] a klasszikus
feszültségszabályozás módszereket vészesetben a kiserőművek bevonásával segítik ki. Nagata munkáihoz
hasonlóan Li és társai rendszerhelyreállításra [91], Rumley [92] valamint Baxevanos [93] publikációja
elosztó hálózatok irányítására, és védelmének koordinálására készítettek MAS modelleket.
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3.5 Az értekezés tudományos újszerűségének specifikálása
A szakirodalmi áttekintés alapján az értekezés a következő pontokban nyújt tudományos újszerűséget,
mely a legjobb tudomásom szerint eddig máshol nem került publikálásra.
1. A fenti publikációk eltérő részletességgel mélyülnek az egyes energiatermelő egységek
modellezésében. Minden esetben külön-külön modellt, szabályrendszert, vagy matematikai
korlátokat alakítottak ki a különböző technológiai egységekre. Egy publikáció sem foglalkozik olyan
erőművel, ahol egynél több gépegység azonos gazdasági érdekkörbe tartozna. Az összetettebb
energiatermelő blokkokat (például kombinált ciklusú erőművek) a legtöbb esetben mellőzik,
egyedül a Logenthiran nevével fémjelzett kutatás képes ezt a unit-commitment eljárás mélységéig
figyelembe venni. A „Generikus erőművek” címen gyűjtött publikációk a belső algoritmusokat
elhanyagolva eleve általános erőműveket tételeznek fel, de ezek megvalósításával nem
foglalkoznak.
Az értekezésben bemutatok egy olyan módszert, mellyel a legkülönbözőbb technológiákat,
illetve erőműveket is lehetséges egy általános, generikus „kiserőmű-modell” szerint kezelni. Az
általános modell nem csak tetszőleges technológia kezelésére képes, hanem lehetővé teszi
generikus algoritmusok kialakítását is (4. fejezet).
2. A legtöbb kutatás során felmerül a probléma, hogy az általánosításokból következő pontatlanság
és a specializálásból következő túlbonyolítás között ésszerű kompromisszumot kell találni. Így
sokszor egy-egy megvalósított modell a túláltalánosítás miatt nem, vagy a túlspecializálás miatt
csak egy nagyon szűk problémára alkalmazható. Tipikus példa erre a hazai jogi szabályozás, mely a
magyarországi helyzet modellezéséből nem kihagyható, ellenben más alkalmazásokban felesleges.
Hasonlóan kritikusak a távhőrendszerekkel kapcsolatos korlátok, melyek erősen éghajlat
specifikusak.
A kidolgozott modellemben a korlátok és szempontok rugalmasan állíthatók, a generikus
kialakítás miatt tetszőleges új szempontok hozzáadhatók, vagy a szükségtelenek könnyen
eltávolíthatók. Ezáltal egy olyan modellt mutatok be, melyben a figyelembe vett szempontok
mindig az adott problémának megfelelően választhatók meg (6. fejezet).
3. A [18] publikáció szerzői is kiemelik, hogy a legtöbb multiágens rendszer nem részletezi, hogy a
piaci alapú microgrid menedzsmentek során az egyes kiserőművi ajánlatok tartalma milyen alapon
alakul ki. Figyelembe véve a hazai távhőrendszereket, a távhőszolgáltatásból származó bevétel
egyik fenti publikációban sincs számításba véve.
Kutatásom során kidolgoztam egy módszert, mellyel az egyes ágensek adaptív módon, profit
alapú célfüggvénnyel képesek az erőművek optimális üzemét meghatározni, s így változó piaci és
műszaki környezetben megbízható ajánlati árakat meghatározni. A modell így gyakorlatilag
bemeneti adatként szolgálhat több – a fejezetben bemutatott – microgrid energiamenedzsmentjét
piaci alapon végző kutatás számára (7. fejezet).
Az értekezésben a fenti eredményeket egy általam kialakított ágenskeretrendszerben mutatom be.
Ugyan a fejezetekben mindig csak egy-egy ágens belső működését írom le, a több kiserőműágenst
tartalmazó multiágens rendszerek optimális irányításának – mint a fejezetben bemutattam – kiterjedt
szakirodalma van. Az értekezésben bemutatott eredmények egy ilyen irányú vizsgálatot készítenek elő.
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4 ÁLTALÁNOS KISERŐMŰ-MODELL
A kiserőművek technológiai sokszínűsége megnehezíti a probléma kezelését. Egyszerű megoldásnak
tűnik minden egyes kiserőműre, vagy technológiára különálló programot implementálni. Azonban egy
kiserőműben sok esetben több technológia létezik. Csak a gázmotoros erőműveknél maradva
elképzelhető, hogy többféle gázmotor működik egy telepen, vagy segédkazánt, esetleg hőtárolót
telepítettek. A rendszerek nem választhatók el egymástól, hiszen a gazdasági érdek közös, tehát a
profitmaximalizáló célt a teljes rendszerre kell értelmezni. Így az összes technológiai kombinációra
különböző algoritmust kellene létrehozni, melyek között sokszor csak a részletekben lenne különbség.
Bár az objektumorientált struktúra ezt a megközelítést lehetővé tenné, az így felépített rendszer kevésbé
tűnik rugalmasnak, és könnyen áttekinthetetlenné válhat.
A másik adódó megoldás sem meggyőző: implementáljunk egyetlen közös profitmaximalizáló
programot, melyben különböző elágazásokkal, és technológiaspecifikus függvényekkel kezeljük az egyes
energiatermelési módszerek sajátosságait. Ennek kétségkívül előnye, hogy a gazdasági egységeket
közösen kezelve a közös profitot maximalizáló eljárás megvalósítása könnyebbnek tűnik, ugyanakkor a
„mindent-egybe” elképzelés szintén nagyon összetett és áttekinthetetlen algoritmust eredményezne.
Értekezésem első tézise azt állítja, hogy létrehozható egy olyan generikus kiserőmű modell, mely a
technológiai sokszínűséget általánosítja, és lehetővé teszi egyetlen, áttekinthető, a kiserőmű profitját
maximalizáló algoritmus implementálását, mely a technológiaspecifikus kérdésekkel már nem
foglalkozik. Mindazonáltal a technológia sajátosságokat messzemenően figyelembe lehet venni.

4.1 Üzemállapot alapú megközelítés
A kiserőművek üzemeltetőinek döntési változója gyakorlatilag az üzemállapot megválasztása. Az
alkalmazott technológiák függvényében azonban sokféle üzemállapot létezhet. A generikus algoritmus
számára azonban általános üzemállapotokra van szükség, melyek elfedik a kiserőműben alkalmazott
technológiák közötti eltéréseket. Az állapotalapú megközelítéssel egy interfészt képeztem, mely a
technológiai sokszínűséget egységes, azonos paraméterekkel jellemezhető általános üzemállapotokra
képezi le. Az interfészt úgy alakítottam ki, hogy az implementálandó program számára közömbös legyen,
hogy az adott erőmű milyen kapcsolt, vagy éppen megújuló technológiá(ka)t alkalmaz.

4.1.1 Általános állapot
A jellemző üzemi tartományokat diszkrét üzemállapotokra képeztem le. Az üzemállapotok
(továbbiakban egyszerűen állapotok) összességét állapottérnek nevezem. Az állapottér legenerálása után
az állapotok száma nem változik, egy lehetséges algoritmus választási lehetősége minden esetben
ugyanazon 500-800 állapotra korlátozódik. Az állapottér mérete, vagyis az állapotok számossága az
alkalmazott technológia bonyolultságától és az állapottér felbontásától függ.
A továbbiak megértéséhez tisztáznom szükséges néhány, a továbbiakban sűrűn használt kifejezetést.
Technológiának nevezem az azonos fizikai elven működő energiatermelési (és tárolási) módszereket. A
modellben a következő technológiákat implementáltam: gázmotor, gázturbina, gőzturbina, kazán,
szélturbina, hőtároló. Az azonos technológiájú és azonos műszaki specifikációval rendelkező egységekre
géptípusként hivatkozom (pl. Jenbacher JMS 320 GS-N.L C02 gázmotor, vagy Vestas V90-3.0MW
szélturbina, stb…). Egy géptípusból egy-egy kiserőműben több gépegység is üzemelhet.
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Az általános állapotok attribútumai
Egy általános állapot a következő paraméterekkel rendelkezik (F66. ábra):
− azonosító,
− az erőműben megtalálható géptípusonként:
 a géptípus technológiája és neve,
 a géptípusból üzemben levő gépegységek száma,
 a géptípus egységeinek teljesítménye (MW):
 villamos teljesítmény,
 hőteljesítmények:
o hőszolgáltatásba betáplált,
o kiserőműben átadott,
o kiserőműben tárolt,
o szabadon elengedett (by-pass ág, kényszerhűtő),
 fogyasztott primer teljesítmény,
 a géptípus egységeinek szabályozási potenciálja,
 a géptípus kapcsolódása más géptípusokhoz,
− az állapot működtetésének időjárási feltételei,
− az állapot menetrendezhetősége.
A fenti adatszerkezet az általános állapotokat (generic operating state, GOS) írja le, több kötöttséggel
rendelkezik, melyeket a későbbi bővítések oldanak fel. A későbbi eredmények elemzése miatt fontos
kiemelni, hogy az azonos típusú, üzemben lévő gépegységek teljesítményei azonosak.
Tehát három azonos típusú gázmotor esetén például lehetséges állapot, hogy két gázmotor névleges teljesítményen
jár, egy pedig üzemen kívül van. A modellben nem létezik olyan általános állapot, amikor két termelőegység eltérő
teljesítményen jár, miközben a harmadik áll.

A megközelítés elsőre talán túl szigorú, azonban számos előnnyel jár. A feltételezés miatt az állapotok
száma, s így a futási idő jelentősen csökkenthető, továbbá nagymértékű szoftvertechnikai könnyebbséget
jelent. A hatásfok terhelésfüggő csökkenése miatt több gépegység kisebb mértékű leterhelése
összességében hatékonyabb üzemet eredményez, mint egyetlen gépegység jelentős leszabályozása.
Az összetettebb rendszerekben az egyes teljesítményrekordok pozitív és negatív értékeket is
felvehetnek, amelyekre a 1. táblázat mutat be példákat. Az egyes példák megértését a táblázat alatti
magyarázatok segítik, amelyeken túl a következőket érdemes megemlíteni:
− egy-egy számozott sor egy állapotot ír le, amelyekben egy sor egy géptípust jelöl, nem
technológiát. (ld. 2. példa),
− az átadott hő értékek teljes állapotra vett összege minden esetben zérus,
− a tárolt hő csak hőtároló létezése esetén térhet el nullától,
− primer energiaforrásnak a táblázatban gázt tüntettem fel, de hasonlóképp lehet biomassza, biogáz,
szén vagy olaj is,
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− az egyes géptípusokra az összhatásfok számítható a releváns mezők értékéből:
𝜂𝑔𝑒 =

𝑃𝑒 + 𝑄̇𝑠𝑢𝑝 + 𝑄̇𝑡𝑟
,
𝑄̇𝑔𝑎𝑠

𝜂𝑔𝑒
𝜂𝑔𝑡
𝜂𝑠𝑡

Géptípus

𝜂𝑔𝑡 =

𝑃𝑒 + 𝑄̇𝑠𝑢𝑝 + 𝑄̇𝑡𝑟
,
𝑄̇𝑔𝑎𝑠

𝜂𝑠𝑡 =

𝑃𝑒 + 𝑄̇𝑠𝑢𝑝
−𝑄̇𝑡𝑟

(1.a-c)

gázmotor aggregált hatásfoka
gázturbina aggregált hatásfoka
gőzturbina aggregált hatásfoka

Termelt
villamos
𝑷𝒆

Betáplált
hő
𝑸̇𝒔𝒖𝒑

Átadott
hő
𝑸̇𝒕𝒓

Tárolt
hő
𝑸̇𝒔𝒕𝒐𝒓𝒆

Elengedett
hő
𝑸̇𝒘𝒂𝒔𝒕𝒆

Felhaszn.
gáz
𝑸̇𝒈𝒂𝒔

1.

gázmotor

1,7

1,4

0,0

0,0

0,4

4,0

2.

gázmotor A
gázmotor B

1,6
2,0

1,8
1,8

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,2

4,0
4,8

3.

gázmotor
hőtároló

5,0
0,0

1,2
0,0

3,6
–3,6

0,0
3,6

0,0
0,0

11,7
0,0

4.

gázmotor
hőtároló

0,0
0,0

0,0
2,8

0,0
0,0

0,0
–2,8

0,0
0,0

0,0
0,0

5.

kazán
gőzturbina

0,0
16,1

8,0
43,1

67,1
–67,1

0,0
0,0

0,0
0,0

88,3
0,0

6.

gázturbina
hőhasz. kazán

5,0
0,0

0,0
8,8

8,0
–8,0

0,0
0,0

0,0
0,0

16,6
2,0

7.

gázturbina
kazán

27,0
0,0

0,0
2,1

0,0
0,0

0,0
0,0

67,5
3,0

gőzturbina

8,4

17,0

–28,7

0,0

0,0

0,0

szélturbina

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32,4
–3,7
(–32,4+28,7)

8.

1. táblázat: Példa a géptípusok teljesítményeinek (MW) tárolására:
ad 1: csak gázmotor üzemel a kiserőműben, amely a by-pass ág alkalmazásával a hő egy részét a szabadba engedi,
ad 2: két gázmotor típust működtet az erőmű,
ad 3-4: a kiserőmű hőtárolót tölt (3), illetve onnét látja el a távhőrendszert (4),
ad 5: egy gőzturbinával termel villamos energiát, melyhez kazán biztosítja a szükséges hőt,
ad 6: a gázturbina hőjét egy hőhasznosító kazánba vezetik,
ad 7: egy kombinált ciklusú erőmű állapota: a gázturbina hőjét egy segédkazánon keresztül vezetik a gőzturbinára,
ad 8: szélturbina állapota, mely csak villamos energiát termel.

A szabályozási potenciál (control potential, CP) egy idődimenziójú érték, mely megadja, hogy a
gépegység készenléti állapotából mennyi időbe telik az adott terhelési állapot elérése. A potenciál
kifejezés talán zavaró, ugyanakkor szemléletes, mivel feltételeztem, hogy két állapot közötti átszabályozás
időigénye a két szabályozási potenciál különbsége. A szabályozási átmenetek időigényét részletesen az
átmeneti állapotoknál a következő fejezetben tárgyalom.
Végül tekintsük az állapotokon belüli géptípus kapcsolódásokat! Két géptípust összekapcsoltnak
nevezek, ha közöttük hő kerül valamilyen módon átadásra (pl. gázmotor-hőtároló, kazán-gőzturbina). Az
összekapcsolt géptípusok nem szabályozhatók egymástól függetlenül, hiszen az egyik üzemállapotának
megváltoztatása érinti a másik üzemállapotát, miközben az átadott hő állapotra vett összege minden
időegységben zérus.
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Az állapotok általánosító képessége
A táblázat értelmezése során felvetődik a kérdés, hogy mitől általános az üzemállapot, ha az
alkalmazott technológiától függ, hogy egy-egy mező milyen értéket vehet fel. S valóban, a legnagyobb
nehézséget az állapottér meghatározása jelenti, mely során a technológiai különbözőségeket és
egymásra hatásokat lehető legrészletesebben figyelembe kell venni. Azonban a végeredményként kapott
általános állapotok már rendelkeznek minden olyan paraméterrel (teljesítmények, alkalmazási korlátok,
állapotváltások közötti szabályozási idő), melyek elégségesek az összes műszaki korlát technológiától
független figyelembevételére:
1. Csak olyan általános üzemállapotok állnak rendelkezésre, melyek valóban megvalósíthatók (akár
az elérhető teljesítménytartományt, akár az összekapcsolt technológiák korlátait, akár az időjárási
feltételeket tekintjük).
2. Az üzemállapotok közötti szabályozási idő a szabályozási potenciálok különbségéből
meghatározható.
3. Az állapottér leírja a teljes üzemi tartományt.
Az általános állapot interfész létrehozásával valójában a technológiai kötöttségeket az általános
állapotok generálásakor veszem figyelembe. A módszer további előnye, hogy az állapottér egy újabb
szempont vagy technológia előtérbe kerülése esetén újragenerálható, miközben az algoritmus –
amennyiben az állapotattribútumok lényegesen nem változnak – továbbra is változatlan formában
futhat. Az állapottér megközelítést az értekezés későbbi részeiben többször is alkalmazom. Generálásakor
az alábbiakat vettem figyelembe:
− minimális és maximális terhelési korlátok, gradiens (bár egységes gradienst alkalmazok, a sávos
gradiensképesség is figyelembe vehető),
− részterhelés hatása a villamos és hőhatásfok csökkenésére,
− gázmotorok hűtőinek (motor, olaj, keverék és füstgáz) figyelembevétele a ténylegesen elengedhető
hő meghatározásához,
− elvételes, ellennyomású és kondenzációs gőzturbinák közötti különbség hasznos hő tekintetében,
valamint a villamos és hőteljesítmény viszonyában,
− szélturbinák teljesítmény-szélsebesség karakterisztikája,
− műszakilag megengedhető, de valójában nem ésszerű üzemállapotok szűrése (például három
gázmotor üzemeltetése részterhelésen, két gázmotor teljes terhelése helyett; vagy gázmotorral
termelt hő szabadba engedése üres hőtároló esetén…).
A 6-7. ábra, valamint a Függelék A. fejezetének ábrái különböző technológiákra generált állapottereket
mutatnak be. Az egyes ábrákon feliratok segítik az állapotterek megértését. Az állapotokat – a
szélerőművek kivételével – villamos-hőteljesítmény koordinátarendszerben ábrázolom, mert
véleményem szerint ez a legtöbbet leíró ábrázolási mód. Ugyanakkor ebből következően számos jellemző
(pl. bemenő primer teljesítmény, átadott hők, szabályozási idők, hatásfokok) nem, vagy nem
egyértelműen olvashatóak le az ábrákról.
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2 gázmotor
3,6

6 gázmotor + 2 segédkazán
6,4

2 gázmotor
működik

3,3

5,7
5,1
Villamos teljesítmény (Pe, MW)

Villamos teljesítmény (Pe, MW)

2,9
2,5
hő elengedése a by-pass ágon

2,2
1,8

1 gázmotor
névleges
teljesítményen

1,5
1,1

1 gázmotor
működik
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4.1.2 Átmeneti állapot
A módszer alkalmazása során a vizsgált probléma szabja meg, hogy az általános állapotok közötti
váltásokat milyen módon kell figyelembe venni. Egyszerűbb vizsgálatok egyszerűen elhanyagolhatjuk a
kérdést. Azonban a gradienst érintő vizsgálatokhoz, illetve az esetleges gépváltások, kiesések hatásának
vizsgálatához szükség van az átmenetek helyes figyelembevételére is.
Az általános állapotok közötti átszabályozások időigénye a legtöbb esetben több, mint egy ilyen modell
ésszerűen megválasztott, 5-15-30 perces időfelbontása. Egy algoritmus egy-egy lépése mindig egy adott
állapotból keresi a következő időegységre az optimális üzemállapotot. Azonban ha az átmenet ideje
hosszabb az időfelbontásnál, akkor mindenképp szükséges a kérdés megfelelő kezelése. (Nyilván
összetettebb feladatok esetén, egy előretekintő, hosszabb időszakra optimális üzemet tervező
algoritmusnak is szüksége van az időegységek közötti átmenetek megfelelő kezelésére.) Tehát a
technológiafüggetlenség követelménye mellett meg kell oldani, hogy az időfelbontásnál hosszabb ideig
tartó átmeneteket az algoritmus általános módon, de műszakilag korrekten vegye figyelembe.
Vegyünk egy egyszerű példát: egy gépegység indítási ideje legyen 2 óra, és az indítás alatt olyan üzemállapotokon
megy keresztül az egység, melyek nem részei az üzemi tartománynak (tehát nem létező általános állapotokon megy
keresztül, F51. ábra). Ebből következően az algoritmus nem léphet a következő 15 perc alatt egy létező állapotba,
hiszen annak eléréséhez minimum 2 órára van szüksége.
Egyik lehetőség valamilyen szintű előretervezés. De milyen mértékű? A lassabb technológiák esetén jóval előrébb
kellene tekinteni, mint egy gyorsan szabályozó kiserőmű esetén. Azonban az állapot alapú megközelítés célja, hogy a
technológiai különbözőségeket az algoritmusban ne kelljen figyelembe venni, ezért ez a megközelítés elvileg nem
összeegyeztethető az állapotteres megoldással.
Másik lehetőség az állapottér kibővítése olyan állapotokkal, melyek huzamosabb ideig nem alkalmazhatók, de egy felvagy átterheléshez igen. Az előbbi egység 2 órás felszabályozásához létrehozhatunk 6 szabályozási állapotot,
amelyeken végiglépdelve az erőmű elérheti az első tényleges üzemi állapotot. A megoldás nem tűnik egyszerűnek, s
ha figyelembe vesszük, hogy az átszabályozási idő a legritkább esetben az időfelbontás egész számú többszöröse, a
létrehozandó szabályozási állapotok meghatározása sem egyértelmű.

A probléma feloldásához az állapot attribútumokat kiegészítettem a gépegységeknek az állapot
alkalmazásának kezdetén érvényes szabályozási potenciáljával. Így egy átmeneti információkat is
tartalmazó állapot (röviden átmeneti állapot, transitional opeating state, TOS) egy gépegységre
vonatkozóan két szabályozási potenciált tartalmaz: egy kiinduló értéket, mely az adott időegység elején
ténylegesen igaz, illetve egy cél értéket, melyet később az idő előrehaladásával az adott egység egyszer
majd – akár több időegység letelte után – elér.
A 8. ábra egy három gázmotoros kiserőműre ad egy szemléltető példát. Tegyük fel, hogy a gázmotorok
névleges terhelésének eléréséhez 27 perc szükséges. Kezdetben minden motor áll. Az első döntés szerint
a kiserőmű egy gázmotort elindít 0:00-kor. Látható, hogy a választott TOS 1-ben a cél egy motor névleges
üzeme, miközben az állapot elején még minden motor állt. Negyedóránként előrelépve a célállapot nem
változik (a kiserőmű az első gázmotor elindulásáig nem változtat a kiválasztott általános állapoton),
azonban az egyes állapotok kezdetén az aktuális szabályozási potenciál a felterhelésnek megfelelően
folyamatosan növekszik. A harmadik időegység kezdetére (0:30) a két szabályozási potenciál megegyezik,
a felterhelés véget ért. 0:45-kor egy újabb gázmotor beindításáról dönt, sőt negyedórával később – mikor
még az előző átmenet nem zajlott le – a harmadik motornak is indítási parancsot ad. Az algoritmus az
átmenetek alatt mindvégig az átmeneti időkre lineárisan interpolált lineáris teljesítményekkel számolhat
(9. ábra).
Az egyes géptípusok összekapcsolása az általános állapotokban a terhelésváltoztatások során
különösen fontos. A hőteljesítményeknél bemutatott átadott tag (1. táblázat, 𝑄̇𝑡𝑟 ) állapotra vetített
összege minden időegységben zérus, aminek biztosításához az összekapcsolt egységek terhelésváltoztatását összehangoltan kell végezni.
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0:00 - TOS 1

START
3 gm - 0 min

CÉL
1 gm - 27 min, 2 gm - 0 min

0:15 - TOS 1
1 gm - 15 min, 2 gm - 0 min

1 gm - 27 min, 2 gm - 0 min
0:30 - TOS 1
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1:15 - TOS 3
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8. ábra: A szabályozási átmenetek figyelembevétele az állapotokban
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9. ábra: A kiserőmű teljesítménye a szabályozási átmenetek alatt

A módszer előnye, hogy az algoritmus továbbra is az általános állapotok számosságának megfelelő
állapotból választhat. A döntés előtt az aktuális üzemállapot alapján meghatározza a gépegységek
kezdeti, aktuális szabályozási potenciálját, s ennek – mely a következő időegységre választott általános
állapottól függetlenül állandó –, valamint az általános állapotok célteljesítményének ismeretében
kalkulálhat a tényleges teljesítmények alakulásával. Továbbá a korábbi megkötés – az üzemben lévő
gépek azonos teljesítményen legyenek – csak a célteljesítményt illetően áll fenn, az átmenetek alatt
tetszőleges terhelés megvalósítható.
A fejezet elején felvetett gépegység esetén tehát bármely általános állapotot választhatja az algoritmus, akár olyat is,
amelynek eléréséhez két óra szükséges. Egy ilyen állapot választása esetén az idő előrehaladásával az egység
fokozatos veszi fel a teljesítményt, miközben a célteljesítménye végig állandó. Az algoritmus tervezőjén múlik, hogy a
tényleges átmenet alatt engedi-e más állapotok kiválasztását, vagy esetleg az egység leállítását.
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4.2 Alkalmazási példák
Ebben a fejezetben egy-egy kiserőmű általános állapotainak attribútumaira építve vizsgálok meg
néhány rendszerszabályozási kérdést. A példák célja a módszer előnyének prezentálása, miszerint
minden technológia esetén ugyanazon algoritmus futtatása adja meg a választ.

4.2.1 Leszabályozási lehetőségek lekérdezése
Működjön egy adott kiserőmű névleges terhelésen, és vizsgáljuk a leszabályozási lehetőségeket!
Mennyi és milyen fajlagos költségen elérhető, 30 percen belül aktiválható leszabályozási tartalékteljesítmény érhető el?
A kérdést az állapottérre vonatkozóan így lehet megválaszolni:
1. Keressük meg a 30 percen belül elérhető általános üzemállapotokat!
2. Határozzuk meg ezen állapotokban a profitot!
Feltételezem, hogy a villamos energiát az eredeti (menetrendi) érték szerint 21 Ft/kWh áron
számolják el, míg a hőszolgáltatás bevételét és üzemanyag-kiadásokat a módosított üzemállapot
szerint. Alkalmazott árak: hő 3500 Ft/GJ, gáz 2600 Ft/GJ.
3. A profit- és teljesítményváltozás alapján mekkora a fajlagos szabályozási energia díj?
Az elérhető teljesítménytartományt – véletlenszerűen kiválasztott 2-2 gázmotoros, gázturbinás,
CCGT-s illetve kazán+gőzturbinás erőműre4 – a 10. ábra mutatja. Az ábra pontjai az adott idő alatt
elérhető teljesítményt adják meg, nem a leszabályozási parancs hatására bekövetkező teljesítmény
időfüggvényét! Ez utóbbi attól függ, hogy milyen célértéket, tehát az ábra mely pontját írják elő az
erőműveknek. Az eredményekhez a következőket fűzöm hozzá:
−

A gázmotoros erőművek előbb a működő gázmotorok terhelését csökkentik fokozatosan a
technikai minimumig (ezt jelzik az origóból induló egyenesek), de több rendelkezésre álló idő
esetén képesek ezeket teljes mértékben leállítani (ezt jelzik a függőleges vonalak). Például a
gázmotoros B erőmű esetében 21 perc alatt egy, vagy akár két gépegységet is leállít az erőmű
(6MW, illetve 12MW, a függőleges szakasz legfelső és legalsó pontja), illetve természetesen az
egyik maradhat részterhelésen is (ezek a közbenső pontok).

−

A szimulációban vizsgált gázturbinás erőművek hőhasznosító kazánnal működnek, melyek
szabályozása nagyon lassú. A feltételezett szoros technológiai kapcsolat miatt ezért itt nincs
jelentős teljesítménytartalék.

−

A kazán+gőzturbinás erőművek esetén két-két függőleges vonalat ábrázoltam. A két szakasz a
kazán két különböző terheléséhez tartozik, a függőleges vonalon a gőzturbina szabályozása
történik csak. (Természetesen folytonos állapottér esetén nem két vonalat, hanem egy síkot
kapnánk, de ezen síkok az alábbi ábrából is kikövetkeztethetők, ld. szaggatott vonalakat.) Itt
fontos kiemelni, hogy a függőleges tengely osztása jóval kisebb, tehát ez a technológia a
vártnak megfelelően csak lassan szabályozható.

4

Az erőművek műszaki paramétereit a vonatkozó Kiserőművi összevont engedélyek 4. melléklete alapján
határoztam meg. Ezek az értékek elérhetők a Magyar Energia- és Közműszabályozási Hivatal honlapján. A
kiválasztott erőműveket a Függelék E. fejezetében részletezem.
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−

A CCGT erőművek állapottere a vizsgált környezetben igen sűrű volt (ld. F49. ábra névleges
tartomány közelében), ebből következően számos leszabályozási lehetőséget eredményezett a
vizsgálat. A modell feltételezése alapján a villamosenergia-termelés csökkentését egyrészt el
lehet érni a gázturbina terhelésének csökkentésével, másrészt a gőzturbina szabályozásával is.
A két folyamatot a CCGT B erőmű ábráján könnyebb értelmezni: a pontokon „lefelé” haladva a
gázturbina terhelése csökken, az enyhén lejtős sorokban rendeződött pontokon haladva
viszont a gőzturbinát szabályozta az erőmű.
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10. ábra: A 30 perc alatt elérhető leszabályozási teljesítmény különböző technológiák esetén
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A 11. ábra hasonló színekkel, csak üres jelölőkkel a leszabályozás költségeit ábrázolja. Gázmotoros,
illetve gázturbinás erőművek esetén ez gyakorlatilag terheléstől függetlenül 9-11 Ft/kWh negatív
ártartományba esik (tehát az erőmű leszabályozással nagyobb profitot termel). A CCGT erőművek esetén
az árak hasonlóak, de jóval nagyobb szórással rendelkeznek az egyes üzemállapotokban, ez nyilván a
bonyolultabb technológiából fakad. A kazán+gőzturbinás erőművek költsége lényegesen nagyobb
tartományt ölel át, egy-egy esetben a pozitív értéket is felvesz: a hőszolgáltatás elmaradásából származó
bevételkiesést itt nem kompenzálja a kazán üzemanyag fogyasztásának minimális csökkenése.
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11. ábra: A 30 perc alatt elérhető leszabályozási teljesítmény költsége különböző technológiák esetén
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4.2.2 Felszabályozási költségek lekérdezése
Ebben a vizsgálatban azt tételezem fel, hogy a kiserőmű a névleges teljesítményéhez képest 65%-os –
illetve ahhoz legközelebbi, józan megfontolások alapján értelmes – terhelésen működik. Most a
felszabályozási lehetőségeket vizsgálom: mennyi és milyen fajlagos áron elérhető, 30 percen belül
aktiválható teljesítmény érhető el az egyes kiserőművek esetében? A vizsgálat során feltételeztem, hogy
az erőmű hasznos hőtermelése maximum 5% mértékben változhat a hőszolgáltatási kritériumok
betartásához.
A kérdést az állapotok attribútumaira alapozva a következő algoritmussal lehet megválaszolni:
1. Keressük meg a 30 percen belül elérhető, több villamos energiát termelő általános
üzemállapotokat, melyek betáplált hőteljesítménye (közel) megegyezik az eredetivel!
2. Határozzuk meg ezen állapotokban a profitot!
Feltételezem, hogy a villamos energiát az eredeti (menetrendi) érték szerint számolják el, míg a
hőszolgáltatás bevételét és üzemanyag-kiadásokat a módosított üzemállapot szerint. Alkalmazott
árak: hő 3500 Ft/GJ, gáz 2600 Ft/GJ.
3. A profit- és teljesítményváltozás alapján mekkora a fajlagos szabályozási energia díj?
4. Az üzemállapotok milyen mértékű hatásfokromlást eredményeznek?
Hasonlóan a leszabályozáshoz, ugyanazon erőművekre vizsgáltam meg a kérdést, most azonban
technológiánként csoportosítva ábrázoltam az eredményeket. (A gázturbinás erőművek esetén, a
kapcsolódó lassú hőhasznosító kazánok miatt, nem volt értelmezhető felszabályozási
teljesítménytartalék.)
A 12. ábra a gázmotoros erőművek esetében elérhető teljesítménytartományt, költségeket és
hatásfokcsökkenést mutatja. Az eredményeket alapvetően befolyásolja az állapottér egyik
alapfeltételezése, mely szerint az azonos típusú gépegységek ugyanazon üzemállapotban működnek egy
adott általános állapotban. A gázmotor B eredményeit részletezem az alábbiakban, mely két üzemelő
gázmotorja mellé egy harmadikat tud indítani.
−

A leghamarabb elérhető ábrázolt pont azt az esetet mutatja, amikor mindhárom gépegység
66%-os terhelésen, elengedett hő nélkül üzemel. (Az eredeti 2*100% helyett most 3*66%
közel azonos teljesítményt eredményez.) Ehhez természetesen a már működő gázmotorok
terhelését csökkenteni kell, miközben a harmadik gépegység indul (melynek időigénye
körülbelül 15 perc). Bár így elsőre szokatlan, fontos kiemelni, hogy ekkor csak a
részterhelésből fakadó hatásfokcsökkenéssel kell számolni.

−

A későbbi pontokban a motorok egyre nagyobb terhelésen működnek, de hőigény tartása
miatt a szabadba engedett hő mértéke is növekszik. Ez bár a villamosenergia-termelés
növekedésével jár, jelentős hatásfokromlás és bevételcsökkenést eredményez, mivel a
megtermelt hő egy részét nem fizetik ki.

A kazánok lassúsága miatt 30 perc alatt itt is csak a gőzturbina szabályozásával lehet növelni a
villamosenergia-termelést, de ennek mértéke leszabályozáshoz hasonlóan igen kicsi. Ezért a
kazán+gőzturbinás erőművek felszabályozási lehetőségeit a Függelék B. fejezetébe hátrasorolt F56. ábra
ábrázolja.
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12. ábra: A 30 perc alatt elérhető felszabályozási teljesítmény, annak költsége és eredményezett hatásfokváltozása
gázmotoros erőművek esetén
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FEL szab. teljesítmény [MW]

A 13. ábra a kombinált ciklusú gázturbinák eredményeit mutatja. Itt is, különösen a jobban
szabályozható CCGT B erőmű esetében, jól látható a gáz- illetve gőzturbinás szabályozás hatása. A CCGT
erőművek szabályozási költsége, illetve hatásfokváltozása lényegesen kedvezőbb: köszönhetően a hő- és
villamosenergia-termelés arányának kisebb kötöttségére: a hőigény a hő szabadba engedése nélkül is
kiszolgálható nagyobb villamosenergia-termelés mellett.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

CCGT A
CCGT B

0

5

10

15

20

25

30

35

FEL szab. költség [Ft/kWh]

Idő [perc]
16
14
12
10
8
6
4
2
0

CCGT A
CCGT B

0

5

10

15

20

25

30

35

30

35

Idő [perc]
0,0%
Hatásfokváltozás [%]

-0,1% 0

5

10

15

20

25

-0,2%
-0,3%
-0,4%

CCGT A

-0,5%

CCGT B

-0,6%
-0,7%
-0,8%

Idő [perc]

13. ábra: A 30 perc alatt elérhető felszabályozási teljesítmény, annak költsége és eredményezett hatásfokváltozása kombinált
ciklusú gázturbinás erőművek esetén
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4.2.3 Maximális felszabályozási gradiens vizsgálata
Az előző példánál maradva most azt vizsgálom, hogy mekkora a maximális felszabályozási gradiens, ha
az összes erőművet igénybe vesszük, tehát egy időpontban felszabályozási parancsot adunk ki.
1. Keressük meg a maximális teljesítményű üzemállapotot, s határozzuk meg az átmenet
időfüggvényét az átmeneti állapotok módszere szerint!
2. Az egyes erőművekre összegezzük a kapott P(t) függvényt, s ennek meredekségeiből számíthatjuk
az elérhető gradienst.
Az eredményt a 14. ábra mutatja. Értelemszerűen az első negyedórában a legnagyobb az elérhető
gradiens, míg a második negyedórában is elfogadható értékű. A korábbi ábrákra visszatekintve a
legjelentősebb növekedések (6. illetve 15. percnél) a gázmotoros erőművek szabad gázmotorjainak
beindításának köszönhetők, melyek a CCGT erőművek nagyjából állandó nagyságú felszabályozási
gradiensére ülnek rá.
Szabályozási teljesítmény
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14. ábra: Több különböző gépegység egyszerre történő felszabályozásával elérhető gradiens

4.3 Összefoglalás
4.3.1 Előnyök és hátrányok
A bemutatott állapotteres módszer legfontosabb előnye a technológiai diverfizikáció általános
formában történő megjelenítése, mely az üzemtervező algoritmusok feladatát egyszerűsíti. Így
robusztusabb algoritmus tervezhető, mely más szempontok figyelembevételére koncentrálhat.
A módszer hátránya a kiserőmű üzemi tartományának diszkrét elemekre bontása. A felbontás fokozása
javítja a módszer hatékonyságát, de a módszert alkalmazó algoritmus számítási igényét jelentősen
megnövelheti. A felbontás elhanyagolása ugyanakkor megnehezíti, vagy kizárhatja az optimális
üzemállapotok megtalálását, és így a létrehozott üzemállapotok közötti folyamatos oszcillálást
eredményezhet. Az ideális felbontást meghatározása technológia- és algoritmusfüggő.
A módszer nehézségét az állapotterek létrehozása adja, illetve sok kiserőmű esetén annak megfelelő
automatizálása. A módszer lényege a technológiafüggő részek elrejtése az algoritmus elől, miután ezeket
az állapotok létrehozásakor veszi figyelembe. Több technológia párhuzamos alkalmazása ráadásul az
egyes géptípusokra generált állapothalmazok Descartes-szorzatát igényelné, mely exponenciálisan növeli
az állapotok számát. Ebből következően elsősorban csak a kevés technológiát alkalmazó erőművek
esetén hatékony, igazán komplex rendszerekre (F52-F53. ábra: 4-5, nem összekapcsolt géptípus) már
nehéz megfelelő generikus, és egyben elfogadható időben lefutó algoritmust implementálni. Ez a
megszorítás azonban nem érinti a módszer általánosító képességét, csupán a komplex rendszerekre
létrehozott állapotterek nagyságából adódó problémát emeli ki.
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A technológiák általánosításán túl a megközelítés előnye, hogy későbbi technológiák bővítése könnyen
kivitelezhető. Egy újabb időjárási korlát (pl. napsugárzás intenzitása), vagy egy újabb
teljesítménykategória (pl. villamos energia tárolására) felvétele az állapot attribútumok közé nem
befolyásolja a jelenlegi állapotok jellemzőit. Hasonlóan egy, a bemutatott állapottérre működő
algoritmus a bővített attribútumokkal jellemezhető állapotok új elemeit figyelmen kívül hagyja, tehát a
korábban működő technológiák irányítását nem kell újrahangolni. Természetesen az új attribútumok
hatása csak akkor érvényesül, ha az algoritmust a megfelelő résszel szintén bővítjük, de ez csak az új
technológiák szimulációját befolyásolja.
Az üzemállapotok közötti váltásokhoz bemutatott átmeneti állapotok csak az általános állapotok
kiegészítései. Ebből fakadóan akár el is hagyhatók, ha a terhelésváltozások vizsgálata az adott probléma
esetén nem kritikus kérdés. Az átmeneti állapotok alkalmazása minimális kiegészítés révén nagymértékű
rugalmasságot ad a módszernek az egyes gépegységek terhelésváltoztatásának kezelésére, illetve
optimális kihasználására.
A bővíthetőség mellett a módszer legfőbb előnye az áttekinthetőség, mely mind hibakeresésnél, mind
elemzéseknél nagyon hasznos. Függetlenül a kiserőmű technológiájától minden kiserőmű üzemállapota
ugyanolyan struktúra szerint értelmezhető. Ebből következően a különböző vizsgálatokhoz nem
szükséges az egyes erőművi technológiák részletes ismerete, csupán a generált állapottér lehetőségeinek
és paramétereinek elfogadása. Továbblépve az általános állapotokra alapozott algoritmusok szintén
könnyen értelmezhetők és követhetők, hiszen azok technológiától függetlenül ugyanazon lépéseken
haladnak végig az optimális cselekvés meghatározásához. A folyamat követése tehát technológiai
sajátosságok részletes ismerete nélkül elvégezhető.

4.3.2 Gyakorlati alkalmazhatóság
A módszerrel az elosztott energiatermelést érintő kutatási, modellezési és szimulációs feladatok
elvégzéséhez adok támogatást. Mivel az elosztott energiatermelés technológiai palettája igen sokszínű,
ezért a vonatkozó vizsgálatok hamar szembesülnek a technológiai sokféleség kezelési problémájával. A
szakirodalmi összefoglalóban megállapítottam, hogy egy-egy erőmű viselkedésének leírása nem
fókuszterület, sokkal inkább az egyes kiserőművek közötti kommunikáció, vagy a kiserőművek optimális
allokációja jelenti a vizsgálat tárgyát. Ebből következően a legtöbb vizsgálat leegyszerűsíti a kérdést, akár
technológiától független generikus, akár technológiafüggő egyszerű folyamatokra.
Az általánosállapot-alapú modell ezt a problémát oldja fel. Gyakorlatilag a módszer a technológiai
specialitásokat algoritmus szinten szeparálja az üzemállapot kiválasztásának feladatától. Így egy
lényegesen bonyolult probléma megoldása helyett azt két kisebb problémára fordítja le: általános
állapotok legenerálása technológiai korlátok alapján, valamint algoritmus implementálása az általános
állapotokra alapozva. A kettő közötti átmenetet az első feladat kimenete, az állapottér adja.
Az elosztott energiatermelés egyes erőműveihez állapottereket rendelve a technológiai specialitásokat
a kutatók figyelembe vehetik anélkül, hogy erre komolyabb algoritmusokat kéne implementálni. Egy
egyszerűbb, vagy akár összetettebb generikus algoritmussal (mely az állapottér által leszűkített
lehetőségek között lépdel) az erőművek üzeme könnyen tervezhető, modellezhető és szimulálható. Az
algoritmus célja és tényleges megvalósítása az adott vizsgálattól függ, mely lehet a szakirodalomban
egyre népszerűbb microgridek energiamenedzsmentje, vagy akár egy-egy adott igény energiaellátásának
optimális tervezése.
A hazai villamosenergia-rendszerben a kiserőművi szabályozási központok számára nyújt segítséget a
módszer. A szabályozási központok online módon követik a területileg szétszórt különböző, jellemzően
gázmotoros erőművek üzemét. A rendszerirányítástól érkező szabályozói igények kiszolgálására saját
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diszpécser szolgálatot működtetnek. A szabályozási központok irányításához döntéstámogatási
rendszerek fejleszthetők, melyek nagyban építhetnek a bemutatott állapotteres módszerre. Még abban
az esetben is, ha az egységek túlnyomó többsége gázmotor, mivel a módszer nem csak a technológiákat,
hanem gyakorlatilag a géptípusokat is általánosítja.
Végül kiemelném, hogy amennyiben az átmeneti kérdések nincsenek a vizsgálat fókuszában, akkor
elegendő az egyszerűbb, általános állapotokra alapozott algoritmus tervezése. Az átmeneti
információkkal kiegészített állapotok azonban egy jól kezelhető struktúrát adnak, amennyiben az egyes
gépegységek szabályozási átmenetei nem elhanyagolhatók.
Az állapot-alapú megközelítésre alapozott algoritmus nem része az értekezés ezen fejezetének. A
tudományos újszerűséget éppen az adja, hogy a bemutatott modell segítségével egy egységes kiserőműmodell alakítható ki, melynek irányítása, modellezése, vizsgálata már a kutató feladata. Mindazonáltal
értekezésem következő fejezetében bemutatok egy algoritmust, mely az alkalmazott technológiák
mellett az optimális döntés során figyelembe vett szempontokat is rugalmasan és áttekinthető módon
kezeli.

4.4 Tézismegfogalmazás
A fent bemutatottak alapján a következő tézist, és annak egy altézisét fogalmaztam meg:
I. tézis:
A különböző technológiákat alkalmazó energiatermelő egységekre kidolgozott állapotalapú általánosító módszer lehetővé teszi a technológiai sajátosságok üzemtervező
algoritmusból történő kiküszöbölését. Ezáltal az összes kiserőműre technológiától
függetlenül ugyanaz az azonos lépéseket követő, generikus algoritmus fejleszthető egy
adott probléma vizsgálatára. A technológiai specialitásokat mindazonáltal az eddig ismert
eljárásoknál nagyobb részletességgel, az ún. állapottér előállításakor előzetesen figyelembe
véve, azokat az állapottér jellege, illetve az általánosállapot-attribútumok értéke
tartalmazza.
I. tézis 1. altézis:
A modell alkalmazhatóságának kibővítésére kidolgoztam egy módszert, mely az általános
állapotokat, az azok alkalmazását megelőző időpontban érvényes gépegységszintű
terhelésekkel egészíti ki, és így az állapot-alapú általánosító módszert alkalmassá teszi a
különböző gépegységek terhelésváltoztatásának technológiafüggetlen kezelésére.

A módszert a [S5] folyóiratban ismertettem, kapcsolódó publikációim: [S1]-[S4].
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5 AZ ÁGENS KERETRENDSZER ÉS ALKALMAZÁSA
A szakirodalmi áttekintés is mutatja, hogy az ágensek alkalmazása az elosztott energiatermelés
modellezésére illetve irányítására egyre inkább elfogadott módszer. Ebben a fejezetben az
ágenstechnológia alapjait foglalom össze (5.1), melyekre építve bemutatom az általam létrehozott
ágensstruktúrát (5.2).

5.1 Ágensek a mesterséges intelligenciában
Kutatásom során Russel és Norvig könyve alapján hoztam létre az ágensalapú modell kereteit [94]. Az
alapvető fogalmakat a könyv második, Intelligens ágensek c. fejezetének összefoglalásával mutatom be.

5.1.1 Környezet, érzékelők, beavatkozók és teljesítménymérték
Az ágens egy önálló egység, mely egy meghatározott környezetben működik. Érzékelőivel információt
gyűjt környezetéről, valamint beavatkozói segítségével cselekvéseket hajt végre. Az ágens tevékenysége
tehát érzékelések és cselekvések sorozatából áll, amelynek jóságát a teljesítménymérték jellemzi. Az
ágens működését az ágensprogram vezérli, mely az érzékelések alapján meghatározza a kívánt
cselekvést, cselekvéseket. Az angol kifejezések kezdőbetűiből összerakva a fenti keretrendszerre [94]
PEAS (performance, environment, actuators, sensors) névvel hivatkozik.
A PEAS keretrendszer igen tág, ennek megfelelően az ágensalapú megközelítések nagyon különbözők
lehetnek. Elképzelhetünk gyártósorokban mozgó, ipari, humanoid ágensrobotokat is, de egyszerűbb
esetben egy autó esőérzékelős ablaktörlőjét is irányíthatja ágensalapú, akár intelligens algoritmus.
Léteznek szoftverágensek (például spamszűrő), melyek valójában egy intelligens programot jelentenek. A
fenti definíciók tehát lényegében egy jól meghatározott keretrendszert biztosítanak a különböző
mesterséges intelligencia alapú megközelítések számára. Egy adott probléma ágensalapú vizsgálata
esetén a kutatón múlik, hogy miként felelteti meg a PEAS fogalmait a probléma egy-egy elemének,
milyen módon definiálja a teljesítménymértéket, és hogyan valósítja meg az ágensprogramot.
A PEAS keretrendszert különböző jellemzőkkel láthatjuk el, hogy a teljesen általános megközelítést
jobban specifikáljuk. Ezek egyben definiálják a feladat nehézségét is. A legtöbb jellemző az ágens
környezetéről ad információt:
− A környezet teljesen megfigyelhető, ha az ágens érzékelői a környezet minden releváns változását
észlelik. Részlegesen megfigyelhető környezetben az ágensnek valamilyen módon meg kell
becsülnie a nem észlelhető változásokat.
− A környezet változásainak jellegétől függően beszélhetünk determinisztikus vagy sztochasztikus
környezetről.
− Epizodikus környezetben az ágens által elvégzendő feladatok egymás után ismétlődnek, a korábbi
cselekvéseknek nincs hatása a későbbiekre. Ellentéte a szekvenciális környezet.
− Statikus környezetben az ágensprogram futása alatt a környezet nem változik, míg dinamikus
környezetben a cselekvés(ek) meghatározása közben folyamatosan figyelni kell a környezetet.
− Multiágens környezetben az ágens mellett több ágens is működik, melyek lehetnek együttműködő,
vagy versengő helyzetben.
− A környezet állapota, az idő múlása, valamint érzékelők és beavatkozók jellege lehet diszkrét vagy
folytonos.
− Az ágens tudásbázisa lehet ismert, vagy nem ismert, attól függően, hogy az egyes cselekvések
hatása az ágens számára előre tudott, vagy nem.
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5.1.2 Ágensprogramok
A [94] több, egymásra épülő, s egyre magasabb szintű ágensprogram struktúráját mutatja be,
melyekből a PEAS nehézsége alapján célszerű kiválasztani megfelelőt. Az egyszerű reflexszerű
ágensprogram érzékelés-cselekvés szabályhalmaz alapján dolgozik. Hátránya, hogy csak teljesen
megfigyelhető környezetben működik, mivel mindig az aktuális érzékeléseket veszi csak figyelembe.
Részlegesen megfigyelhető környezetben való racionális viselkedéshez az ágens egy belső modellel
leképezi a környezetének állapotát, melyet az érzékelések alapján folyamatosan frissít. Egyszerűbb
esetben a szabályhalmaz továbbra is reflexszerű marad, mely így állapot-cselekvés hozzárendeléseket
tartalmaz (modellalapú reflexszerű ágensprogram). A célorientált ágensprogram az igen kötött és
nehézkes szabályhalmazt cseréli le, s az egyes cselekvéseket aszerint értékeli, hogy milyen mértékben
segítenek egy meghatározott cél elérésében. A hasznosságorientált ágensprogram képes több
szempontot is figyelembe venni a cselekvések értékelése során. A hasznosságalapú ágensprogram
vázlatát mutatja be a 15. ábra.

15. ábra: A hasznosságorientált ágensprogram struktúrája [94]

A hasznosságalapú ágensprogram először az aktuális érzékelése, valamint a környezetről alkotott
modellje alapján megbecsüli saját illetve környezete állapotát (ezt összességében [94] „világnak” nevezi).
Cselekvéseinek hatását modellezve megvizsgálja, hogy az egyes cselekvések milyen állapotokba
juttatnák, majd értékeli a lehetséges állapotokat azok hasznosságának megbecslésével. Végül kiválasztja
azt a cselekvést, vagy cselekvéseket, amelyek a legnagyobb hasznosságot ígérik.

5.1.3 Tanulás
A 15. ábra üres téglalappal jelölt tevékenységei egyszerűbb folyamatok, míg a lekerekített, sötétebb
hátterű elemek a tudásbázis részei. Ez utóbbiak meghatározásán múlik az ágens sikeressége. A
tudásbázis teljes tartalma megadható előzetesen, a tervező által fixen „beégetve”. De ennél
előremutatóbb egy kezdeti (a priori) tudás biztosítása, s valamilyen tanulóképesség implementálása,
mely alkalmazásával az ágens megadott minták, vagy akár pusztán működési tapasztalatai alapján tanulja
meg, hogy egy adott teljesítménymérték maximalizálásához milyen cselekvések vezetnek.

5.2 Megvalósított modell PEAS keretrendszere
A szakirodalmi összefoglalóból kiderül, hogy a legtöbb elosztott energiatermeléssel foglalkozó
ágensalapú kutatás nem részletezi, hogy az egyes helyi termelők belső korlátainak milyen hatása van
piaci viselkedésükre. Az értekezés tudományos eredményei elsősorban ezt területet érintik, tehát egyegy kiserőművet irányító ágens belső működésének leírására adok egy megoldást. Jelen munkám
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folytatásaként céljaim között szerepel az ágensek multiágens rendszerben történő elhelyezése, tehát az
elosztott energiatermelés együttes vizsgálata is. Ezen vizsgálatok megalapozása céljából alkalmaztam az
ágens megközelítést, melynek PEAS keretrendszerét mutatom be ebben a fejezetben. Ugyanakkor az itt
bemutatott módszerek a szakirodalomban sűrűn alkalmazott LC ágensek belső algoritmusaira is
alkalmazhatók. Az 4. fejezet a technológiai sokszínűség kezelésére nyújtott megoldást, a 6. fejezet a
különböző tényezők hatékony és rugalmas reprezentálására ad módszert, végül az ágens tudásbázisának
meghatározásához és adaptív frissítéséhez javasolok egy megerősítéses tanuláson alapuló eljárást a 7.
fejezetben.
Jelen fejezet célja egyrészt az alkalmazott keretrendszer bemutatása, másrészt a szimulációkhoz
szükséges paraméterek, illetve azok modellezésének ismertetése. Természetesen valós alkalmazás
esetén megoldható, hogy a modellezett környezeti változók helyett ténylegesen mért, vagy más külső
forrásokból származó előrejelzést alkalmazzunk a későbbi fejezetekben bemutatott algoritmusok
bemeneteként.

5.2.1 Környezet definiálása
A modellben az egyes kiserőműveket egy-egy ágens vezérli. A környezet az ágensektől részben, vagy
teljesen független paraméterek halmaza.
Idő
A modell időfelbontása a magyar villamosenergia-piac elszámolási mérési intervallumának [95]
megfelelően 15 perc. Egy-egy nap tehát 24×4 = 96 időegységből áll, ennek megfelelően a keretrendszer
időkezelése diszkrét. Minden egyes időegység kezdetén az ágensek lehetőséget kapnak programjaik
lefuttatására, ez alatt a szimulált idő áll, tehát a környezet statikus. A környezet legtöbb változója a nap
96 negyedórájának megfelelően lépcsős jellegű, ugyanakkor az értékek megváltozása során sokszor
figyelembe veszem az időegységen belüli változásokat.
Példaként: egy 3,2 MW névleges teljesítményű gázmotor indítása 20 percet vesz igénybe. A modell lineáris
teljesítménynövekedést feltételez, tehát az első negyedóra végén a gép teljesítménye 2,4 MW, a második negyedóra
után 3,2 MW. Így az első negyedórában folyamatos a szabályozás, a termelt villamos energia 0,3 MWh. A második
negyedórában csak 5 percig szabályoz az egység, majd névleges teljesítményen jár, a termelt villamos energia így
0,758 MWh.

A modell az óraátállításoknak megfelelően kezeli a 23, illetve 25 órás napokat is.

Hőmérséklet
A hőmérséklet generálása valós adatok alapján sztochasztikus módszerrel történik. A hivatalos OMSZ
adatok nehézkes elérése miatt a tolna megyei CsaTolna Egyesület honlapján [96] publikált adatokat
vettem alapul. Itt Szekszárdra vonatkozóan 2001-2010. évre rendelkezésére állnak a napi
hőmérsékletmérések. A 10 éves adatsorból az év 365 napjára napi középhőmérséklet átlagokat
számoltam, ez adja a szimulált hőmérsékletek napi középértékét. A hőmérséklet napon belüli változását
egy szinuszgörbével közelítettem, melynek periódus ideje 1 nap. A szinuszgörbe fázisa állandó (a görbe
maximuma kora délutánra esik), amplitúdóját egy normális eloszlás alapján generálom, melynek várható
értéke és szórása hónaponként változik. A görbe eltolásának értékét, valamint a normális eloszlások
paramétereit a legyűjtött napi adatsorokra történő illesztéssel határoztam meg.
Validálás, illetve tesztelés szempontjából a modell lehetőséget ad fix hőmérsékleti adatsorok
alkalmazására.

Hőigény és hőellátó-rendszerek
A kapcsolt termelőket modellező ágensek a környezetből tudják lekérdezni a lakossági hőigényt. A
hőigény meghatározása során a [97]-ban publikált ábrákat vettem figyelembe (16. ábra). A napi
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középhőmérséklet és a baloldali ábra alapján meghatároztam az előfordulási óraszámot, majd a
hőfejlesztés éves tartamgörbéjének a kapott értéknél leolvastam a távhőrendszer beépített kapacitására
vonatkozó hőigényt. A modellben megadható, hogy az egyes kiserőművek mekkora hányadát adják a
rendszerbe beépített hőfejlesztési teljesítménynek. Így – mivel feltételeztem, hogy a kapcsolt
kiserőművek a legolcsóbb hőtermelők a rendszerben – a kapott rendszerigényből meghatározható, hogy
mekkora az egyes erőművekre eső hőigény.
A napi átlagos levegő hőmérséklet előfordulási időtartama
4500
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16. ábra: A fűtési hőigény meghatározásához felhasznált bemenő adatok [97].
Példa: 5°C-os, vagy annál hidegebb napi átlagos hőmérséklet az év 2500 órájában jellemző. A tartamdiagram szerint az
évben leghidegebb 2500 órájában legalább a beépített hőfejlesztési kapacitás 45%-ára van igény. Így a modellben 5°C-os
napi középhőmérséklet esetén a távhőrendszer a beépített hőteljesítményhez képest 45%- betáplálást igényel

Az ipari hőigény – mely a 4. ábra szerint ritkábban fordul elő – a külső hőmérséklettől függetlenül
munkaidőben fix érték, egyébként zérus.
Bár a modellben a kiserőművek direkt módon értesülnek az aktuális hőigény mértékéről, a hőtermelő
egységek valójában a rendszerből visszatérő víz hőmérséklete alapján kapnak információt a hőigény
változásáról. A modellben a hőmérsékletek modellezéséről eltekintettem, ehelyett egy virtuális tárolót
képeztem a rendszer hőkapacitásának figyelembevételére, mely mind a többlet betáplálást, mind a
hiányzó ellátást „tárolja” (2). Az egyenletben található 95%-os szorzó túlfűtés esetén (HIS>0) a
megnövekvő veszteséget modellezi, alulfűtés esetén a rendszer többi tagja által történő
többletbetáplálást.
𝐻𝐼𝑆[𝑞ℎ + 1] = 0,95 ∙ 𝐻𝐼𝑆[𝑞ℎ] + 𝑄𝑠𝑢𝑝 [𝑞ℎ] − 𝑄𝑑𝑒𝑚 [𝑞ℎ]
𝐻𝐼𝑆
𝑄𝑠𝑢𝑝
𝑄𝑑𝑒𝑚

(2)

a tárolóban lévő hő (heat in system) [GJ]
a kiserőmű által az adott negyedórában betáplált hő [GJ]
a kiserőműtől az adott negyedórában igényelt hő [GJ]

Szélsebesség
A szélsebesség környezeti változója szintén historikus adatsorok alapján, sztochasztikus jelleggel
változik. A szélsebesség értékek generálása során a modell időfelbontása, valamint a szélturbinák forgási
sebessége és a szélsebesség közötti kapcsolat bonyolultsága nehezíti a feladatot. A problémát
megkerülve a szélsebesség értékek előállítása nem historikus széladatok, hanem szélerőművek
energiatermelési adatai alapján történt. Ezzel az egyes szélturbinák átlagos rendelkezésreállását, a
turbinák farmokon belüli egymásra hatását, valamint a különböző földrajzi helyeken esetleg eltérő
szélviszonyokat is figyelembevettem.

42

A modell kidolgozását, mely szorosan nem kapcsolódik az ágensalapú modellhez, testvéremmel együtt
végeztem. Közös publikációnk [S9] részletesen leírja az eljárás lépéseit, melyet röviden az alábbiakban
összefoglalok. Tekintsünk egy szélerőművet, melyhez rendelkezésre áll 3 évnyi teljesítményadat:
1. A negyedórás teljesítmény adatsorból a vonatkozó szélturbina P(v) karakterisztikája alapján
minden negyedórás teljesítményhez meghatározható egy átlagos negyedórás szélsebességérték.
Mivel a P(v) karakterisztika nem kölcsönösen egyértelmű, ezért a zérus, valamint névleges
teljesítményekhez (jellemzően 0-3, illetve 12-25 m/s szélsebesség-tartományban) nem kapunk
egyértelmű szélsebességértéket. Ezeket a szélsebesség intervallumokat OOI (out of observed
interval) tartományoknak nevezzük. A mérések körülbelül 25%, illetve 5%-a esik ebbe a (0-3 m/s),
illetve (12-25 m/s) tartományba.
2. A kapott fiktív szélsebesség gyakoriságokra Weibull-eloszlást illesztünk, figyelembe véve, hogy az
OOI tartományokba eső szélsebességek előfordulási aránya megegyezzen az 1. pontban kapott
aránnyal.
3. Az illesztett eloszlásnak megfelelően az OOI tartományokba véletlen számokat generálunk, majd a
Box-Cox módszerével a Weibull-eloszlással jellemzett idősort normális eloszlásúra transzformáljuk.
4. Speciális mozgóablakos módszerrel minden napra és órára szélsebességátlagokat és szórásokat
határozunk meg, majd a kapott értékekkel az idősort standardizáljuk. A lépés hatására a havi és
napi szezonalitást elimináljuk az adatsorból.
5. Box-Jenkins módszerével a kapott standard normális eloszlású idősorra (az OOI tartományok
figyelembevétele nélkül) AR modellt illesztünk. A kapott AR paraméterek alapján az OOI
tartományba új értékeket generálunk, majd újra elvégezzük az AR identifikációt. Az iteráció
ismétlésével az AR paraméterek értéke konvergál.
Az AR modell paraméterei, az évszakos és napi szezonalitások, valamint a Box-Cox módszer során
kapott tényezők jellemeznek egy adott szélerőműhöz tartozó szélsebesség-szimulátort. A lépéseket
visszafele végrehajtva megfelelő szezonalitással, eloszlással és korrelációval rendelkező fiktív
szélsebesség-idősort kapunk.
Mindazonáltal megjegyzem, hogy bár fenti modell része a megvalósított struktúrának, az értekezés a
kapcsolt erőművek optimális működtetésére fókuszál. A szélerőművek validációja egy adott bemeneti
szélsebesség adatsor esetén, a KÁT rendszer ösztönzése miatt lényegesen egyszerűbb kérdés.

Energiaárak
Az energiaárakat, mint a kiserőművek gazdaságos működését alapvetően befolyásoló tényezőket,
historikus adatok alapján, valamint az érvényes hatósági árak alapján határoztam meg. Az energiapiac a
kutatás többéves időtartama alatt folyamatos változáson ment keresztül, aminek következményeként a
modellezett piaci rendszeren is állandóan csiszolni kellett.
FÖLDGÁZ ÁRAK
A földgáz árakat kezdetben a publikált hivatalos nagykereskedelmi ár alapján határoztam meg, ami
anno a kötelező átvételre jogosult kapcsolt termelők átvételi árának meghatározásában szerepet játszott.
Később megjelent egy, a Magyar Energia Hivatal által készített jelentés [98] a gázmotoros kiserőművi
beruházások megtérüléséről, mely számos költségelemre adott részletes becslést. Az elemzésre építve az
alábbi költségelemek megadására van lehetőség: gázár (Ft/GJ), forgalmi díj (Ft/m3) és kapacitásdíj
(Ft/(m3/h)/év). A modell az elemzés alapján meghatározott becsült adatokkal dolgozik, de lehetőség van
a költségelemek kiserőművenkénti, egyedi meghatározására is.
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HŐSZOLGÁLTATÁS
A lakossági hőszolgáltatás elszámolása is jelentős változáson ment át az utóbbi években, jelenleg
hatósági áron történik. Az árakat így a vonatkozó rendelet [15] szabja meg. A rendelet minden egyes
erőműre külön-külön meghatározza az érvényes hő- (Ft/GJ) és teljesítménydíjat (eFt/MW/év). 2012
szeptemberéig a korábbi KÁT jogosultság feltételeként alkalmazott hatásfok kritériumot – melyet a
rendelet szintén erőművenként szabott meg – is előírta a teljesítménydíjra való jogosultsághoz.
A modellben a fentieknek megfelelő szabályrendszert implementáltam, melynek megfelelően
lehetőség van a kritériumok és díjak egyedi megadására. Jelenleg minden erőműre a [15] rendelet
szerinti érték az alapértelmezett. Mivel a rendelet jelenleg nem ír elő hatásfok kritériumot, ezért a
kritériumok elhagyhatók.
A távhőpiac jellemzője a Take-or-Pay elszámolási módszer (1.2.1), melynek lényege a szerződés előre
rögzíti az éves szinten termelendő hőt. Mivel a modellben a döntések negyedórás alapon történnek, az
egy évre vonatkozó előírások lényegében nem jutnának érvényre. Ezért a modell (3) egyenletben leírt
elszámolási módszert használja, mely a kiserőműveket hőigény folyamatos kiegyenlítésére (vagyis a teljes
éves mennyiség pontos teljesítésére) ösztönzi, de egyben megengedi a hőigénytől való eltérést, s díjazza
annak későbbi kompenzálását. A rendszer túlfűtött állapotában az elszámolás hőigény szerint történik,
ellenkező esetben a betáplált hőmennyiség szerint. Így túlfűtött rendszer esetén érdemes a betáplálást
csökkenteni (hiszen az igényt a szolgáltató a modell szerint mindenképp kifizeti, közben a túlfűtött
rendszeren lazítunk), míg alulfűtött rendszer esetén a hőigény feletti betáplálásért is lehet kompenzálást
kapni. A (3) egyenletben HIS nulla átmenetét az összetettség miatt nem részleteztem, de a modell a fenti
elveknek megfelelően helyesen kezeli. A módszert a 17. ábra szemlélteti.
𝑄𝑑𝑒𝑚 ∙ 𝑝ℎ ,
𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒ℎ = {
𝑄𝑠𝑢𝑝 ∙ 𝑝ℎ ,
𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒ℎ
𝑄𝑠𝑢𝑝
𝑄𝑑𝑒𝑚
𝑝ℎ
𝐻𝐼𝑆

𝑖𝑓 𝐻𝐼𝑆 > 0
𝑖𝑓 𝐻𝐼𝑆 < 0

(3)

hőszolgáltatásból származó bevétel [Ft]
a kiserőmű által az adott negyedórában betáplált hő [GJ]
a kiserőműtől az adott negyedórában igényelt hő [GJ]
hődíj [Ft/GJ]
a tárolóban lévő hő (heat in system) [GJ]

VILLAMOS ENERGIA
A kapcsolt erőműveket érintő villamosenergia-piac szabályozása szintén igen sokszor változott,
melynek eredményeként jelenleg a következő elszámolási módszerek közül lehet választani:
− Kötelező átvétel (KÁT): a 2011. július előtt érvényes, kapcsolt erőművekre vonatkozó kötelező
átvételi árak szerinti elszámolás. A zónaidős árak megadhatók szabadon, illetve kiválaszthatók az
akkor érvényes adatbázisból is. A támogatott árakra csak a megfelelő éves és havi hatásfok
teljesítése esetén jogosult a kiserőmű. Bár az árak ma már nyilván nem relevánsak, utólagos
vizsgálatok és elemzések elvégzéséhez alkalmazható az elszámolási módszer. Itt érdemes
megjegyezni, hogy gázmotorokra vonatkozó KÁT-os árak jellemzője volt a nagyon alacsony
mélyvölgyi ár (3 Ft/kWh), melynek célja az éjszakai völgyigényhez alkalmazkodó betáplálás
kiváltása volt.
− Kapcsolt mérlegkör: a 2012 decemberéig fennálló mérlegkörbe a KÁT mérlegkörből kikerülő
kapcsolt termelők kerültek be. A megtermelt energiát ekkor a szervezett villamosenergia-piacon
értékesítették, így azok árai alapján történik az elszámolás. A szervezett villamosenergia-piac órás
árai és a magyar villamosenergia-piac negyedórás elszámolása közötti különbségből adódó
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költséget a kiserőművekre terhelték. Értelemszerűen ennek hatására a kiserőművek egy idő után
órás menetrend adásában voltak érdekeltek.
− Szabad villamosenergia-piac: 2013 januárjától a kapcsolt erőművek a nagykereskedelmi piacon
adhatják el a villamos energiát. Ennek megfelelően bilaterális szerződésekben rögzítik a villamos
energia átvételi árát [Ft/kWh], melynek megadására a modellben is van lehetőség.
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17. ábra: A hőszolgáltatás és annak modell szerinti elszámolása egy adott napon
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Összefoglalás
Az 2. táblázat összefoglalja a környezeti változókat, melyeket értékkészletük, jellegük és
megfigyelhetőségük szerint jellemeztem. A szélsebesség és a tőzsdei villamosenergia-árak esetén a
környezet jövőbeli értékükről csak pontatlan előrejelzést ad. Mivel az ágens döntéseihez a változók
jövőbeli értéke is releváns, ezért ezek a változók csak részlegesen megfigyelhetők.
Környezeti változó
idő
hőmérséklet
hőigény

Értékkészlet
5
diszkrét
folytonos
folytonos

szélsebesség
energiaárak
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folytonos

Jelleg
determinisztikus
sztochasztikus
hőmérsékletből
determinisztikus
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Megfigyelhetőség
teljes
teljes
teljes
részleges
részleges

2. táblázat: A környezeti változók és jellemzőik

5.2.2 Ágensek érzékelői, beavatkozói és a teljesítménymérték
A környezeti változók definiálása, illetve azok 2. táblázatban megadott megfigyelhetősége gyakorlatilag
leírja, hogy a kiserőműágens mit és milyen mértékben tud érzékelni környezetéből. Bár valójában nem a
környezet része, az ágens szintén érzékeli saját gépegységeinek aktuális üzemállapotát.
Az ágens környezetről alkotott modellje a jelen teljes megfigyelhetősége ellenére szükséges, hiszen a
cselekvések hatása csak akkor értékelhető, ha a környezet várható változásait az ágens előre meg tudja
becsülni. A belső modellek egyszerű determinisztikus számításokat végeznek, melyekkel az ágens az
alábbi – nem feltétlen csak környezeti, hanem akár saját – változók változását vetíti előre:
− hőrendszer aktuális és előrejelzett állapota (HIS) az (2) egyenletnek megfelelően,
− hőszolgáltatás hatásfok kritériumainak történő megfelelés, ha van előírás,
− a gépegységek üzemállapota (szabályozás idő a terhelésváltoztatási képesség figyelembevételével),
− a gépegységek üzemben, illetve üzemen kívül töltött ideje,
− esetleges hőtároló szintjének változása.
A kiserőműágens beavatkozási lehetősége, hogy megváltoztathatja saját gépegységeinek
üzemállapotát. Az előző fejezetben bemutatott általános állapotalapú megközelítés szerint értelmeztem
az egyes ágensek lehetséges üzemállapotait. A teljesítménymértéket az ágens többféleképp definiáltam
((4) az 50. vagy (45) a 83. oldalon), így az érzékelések alapján az ágens célja, hogy olyan
üzemállapotokban működjön, amelyek ezen egyenletek szerint a legjobbak.
A PEAS környezet jellemzőire visszatérve tehát az ágens érzékelése a 2. táblázatnak megfelelően
diszkrét és folytonos, míg beavatkozói diszkrétek, ahogy azt az 4. fejezetben bemutattam. A tudásbázisa
kezdetben nem ismert, így cselekvéseinek teljesítménymértékre gyakorolt hatását kezdetben nem
ismeri, azt a 7. fejezetben bemutatottak szerint meg kell tanulnia.

5

Bár az időt diszkrét módon kezelem a modellben (15 perces egységekkel), az egyes időegységekben történő
változásokat lineárisan interpoláltam (ld. gépegységek teljesítményfelvétele, 9. ábra).
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A 18. ábra bemutatja a megvalósított PEAS keretrendszert, melyben kiemelem az egyes tényezők
közötti kapcsolatokat is. A tényezők melletti oldalszámok jelzik, hogy az értekezés mely oldalán
részletezem az adott kérdést.

KISERŐMŰÁGENS

érzékelés

TUDÁSBÁZIS

Idő (41. o.)

Hőigény (41. o.)

(hasznosságorientált 50. o.,
profitorientált
83. o.)

cselekvés

Szélsebesség (42. o.)

Hőmérséklet (41. o.)

Ágensprogram

Távhőrendszer (41. o.)

visszahatás

 hőrendszer
modell
 profit
 gépegység
 hatásfok
 hőtároló

KÖRNYEZET

Távhőpiac (44. o.)
Vill. energia piac (44. o.)
Költségek (43. o.)
Jogszabályok

18. ábra: A kialakított PEAS keretrendszer.
A környezeti paraméterek egymásra hatását, a környezeti változók nagyrészét az kiserőműnek megfelelően generálom. A
jogszabályok erősen befolyásolják, hogy az adott kiserőmű milyen piacon vehet részt, milyen hatásfok-kritériumokat kell
teljesíteni. Az ágens tudásbázisa, illetve belső modelljei a környezet leképezését adják.

5.2.3 Implementálási kérdések
A kialakított modellt a Java Agent DEvelopment Framework (JADE) alkalmazásával JAVA nyelven
implementáltam az Eclipse fejlesztő környezetet alkalmazva. A kialakított program a kutatás során
folyamatosan bővült, így mára egy igen összetett programrendszerré alakult. A számos kiegészítés
következtében a kód elsősorban tesztelésre, szimulációk végzésére alkalmas, míg tényleges ipari
alkalmazáshoz mindenképp célszerű a rendszer szoftverelemeinek informatikai szempontból történő
újragondolása. A programcsomag felépítésének szabatos leírását a Függelék F. fejezete tartalmazza.
Ebben a fejezetben csak a kiserőműágenseket (DGAgent) mutattam be, azonban tesztelési céllal még
két ágensosztályt is implementáltam. A DGConcentratorAgent egy esetleges szabályozási központ
megvalósításának kezdete, mely több kiserőműágenst irányít, szabályoz vagy monitoroz. A
ManagerAgent a szimuláció vezérlését végzi, gyakorlatilag a környezet és az ágensek kommunikációját
és kapcsolatát segíti.
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6 VISELKEDÉS KÖVETÉSE FLEXIBILIS ÁGENSPROGRAMMAL
Egy kiserőmű optimális üzemének meghatározása során számos tényezőre figyelemmel kell lenni.
Versenypiaci környezetben elsődleges cél a nyereség maximalizálása, melyet értelemszerűen befolyásol a
villamosenergia-piac jellege, a kapcsolt termelők hőszolgáltatási szerződése, továbbá a változó- és fix
költségek alakulása (5.2.1). A gazdaságossági korlátok – bár elsődlegesek – nem jelentenek szigorúan
betartandó feltételeket, ellentétben egyes műszaki kötöttségekből adódó követelményekkel. A
gazdaságossági és műszaki tényezők mellett végül további speciális tényezők figyelembevétele is szükséges lehet, például a hatásfok-kritérium, vagy napi indítási ciklusok korlátozása, időjárásfüggés, stb…
Az előző fejezetben bemutatott PEAS keretrendszerben működő kiserőműágensek irányításához egy
hasznosságorientált ágensprogramot implementáltam, mely lehetővé teszi különböző szempontok
tetszőleges súlyozását, illetve a struktúra flexibilitásából adódóan a figyelembevett szempontok is
rugalmasan alakíthatók. A szakirodalmi összefoglaló végén kiemeltem, hogy a megismert kutatások az
ágens belső működését leíró algoritmusokat a legritkább esetben részletezik, legtöbb esetben egyszerű
reflexszerű következtetésekkel, előre beégetett szabályrendszerrel dolgoznak. Második tézisemhez kapcsolódóan egy rugalmas, tetszőleges szempont figyelembevételére alkalmas keretrendszert mutatok be.

6.1 Stratégia-alapú ágensprogram
Az ágensprogram feladata az érzékelések és a környezet változásának predikciója alapján kiválasztani
az optimális cselekvést. Az első tézisemre építve a cselekvéseket egy-egy generikus üzemállapot
kiválasztásának feleltetem meg. A kiválasztás során az ágensprogram csak ezen általános üzemállapotok
paramétereire építhet (4.1.1.).
A bevezetőből kiderül, hogy egy-egy kiserőműnek számos szempontot kell figyelembe venni az
üzemállapot meghatározásához. A szempontokat külön-külön stratégiákban implementáltam. Az
ágensprogram felépítése lehetővé teszi a stratégiák számának tetszőleges megválasztását: így egy-egy új
szempont egy új stratégia implementálásával vehető figyelembe.
A következő oldalakon előforduló egyenletek jelöléseit az egyenletek alatt magyarázom, valamint a
2.2. fejezetben összefoglaltam. A rövidítéseket, illetve jelöléseket következetesen az angol nevükből
származtatom, így azok könnyen megfeleltethetők angol nyelvű publikációmban megtalálható
kifejezésekkel.

6.1.1 Az ágensprogram felépítése
Az ágensprogram felépítését a 19. ábra mutatja. A kezdeti inicializálás során létrehozok egy
üzemállapot-választó objektumot, mely minden releváns információt tartalmaz az ágensprogram
futásához: a megtervezendő időtartamot, a megelőző üzemállapotokat, valamint a környezetet leíró
modelleket, melyek a futás alatt folyamatosan követik az ágens tevékenységét. (Az állapotválasztó
részletes leírása megtalálható a Függelék D. fejezetében.) Az ágensprogram egyes lépései az
üzemállapot-választó változóival dolgoznak, illetve azon hajtanak végre módosításokat.
Az üzemtervezés időtartamának minden negyedórájára vonatkozóan az ágensprogram három lépést
hajt végre. Az egyes lépések az ágensben implementált stratégiák vonatkozó függvényeit hívják meg:
átadják az üzemállapot-választó aktuális értékeit, és eredményként kapják annak módosított változatát.
Ebből következően az ágensprogram valójában nem foglalkozik az egyes szempontok tényleges
kiértékelésével, hanem ezt a stratégiákra bízza, s annak eredményét elfogadva hajtja végre az optimális
üzemtervezést. Az ágensprogram így csupán egy keretrendszert ad, melyben a megfelelő interfésszel
rendelkező stratégiák fejtik ki az optimalizáló hatást. Ez megfelel az 5.1.2. fejezetben bemutatott 15.
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ábrának (40. oldal), ahol a fehér hátterű, szögletes tevékenységek csak a folyamatot írják le, míg a
sötétebb hátterű, lekerekített sarkú lépéseket, melyek a tudásbázis részei, a stratégiák képviselik.

Inicializálás
NINCS

Van még stratégia?

Kizárás

VAN
NINCS

Van kizárási szempontja?

Minősítés

VAN

Kizár saját szempontjai szerint
NINCS

Van elég állapot?
VAN

Hasznosságszámítás
STRATÉGIÁK

MODELLEK

Regisztrálás

KIZÁRÁS
MINŐSÍTÉS

VAN

Következő időegység?

HASZNOSSÁGSZÁMÍTÁS

NINCS

19. ábra: Az ágensprogram vázlatos folyamatábrája
(a minősítés és hasznosságszámítás folyamata analóg a kizárással)

Egy-egy háromlépéses iteráció egy negyedórás időszakra választja ki az optimális üzemállapotot az
elérhető üzemállapotok közül. A hasznosságorientált ágensprogram (19. ábra) elvileg minden egyes
üzemállapotra számíthatna hasznosságot. Azonban a program számítási idejének csökkentése miatt,
továbbá egyes szempontok fontossága miatt a hasznosságszámításra csak a harmadik lépésben kerül sor,
azt két lépés még megelőzi.
Kizárás (exclusion): Az első lépés célja azon üzemállapotok kizárása, melyek alkalmazása biztosan
nem lehetséges. Minden stratégia a saját szempontjai alapján végezheti el kizárást, mely a legtöbb
esetben nem szükségszerű. A kizárás során csak azokat üzemállapotokat ejtem ki, melyek kiválasztása az
adott körülmények között fizikailag nem lehetséges.
Minősítés (qualification): A második lépésben veszem figyelembe azokat az érveket, melyek
nyomatékosan egy-egy állapot kiválasztása ellen szólnak, de nem zárják ki őket. Hangsúlyozom, hogy itt
már minden üzemállapot fizikailag elérhető és megvalósítható, de vannak olyanok, melyek a korábbi
tapasztalatok, vagy egyszerű megfontolások miatt irracionális választásnak tűnnek. Ezek az
üzemállapotok a minősítés során kikerülnek a választható halmazból, s az algoritmus a továbbiakban már
nem foglalkozik velük. Az ágensprogram felépítéséből adódóan itt is az egyes stratégiák a saját
szempontjaink alapján végzik a minősítést. A minősítés célja pusztán az ágensprogram számítási idejének
csökkentése, a nem minősített állapotok – ellentétben a kizártakkal – később visszakerülhetnek a
kiválaszthatók közé.
Hasznosságszámítás: (utility-calculation): A harmadik lépésben kerül sor a megmaradt
üzemállapotok tényleges hasznosságának kiszámítására. Az értekezésben két módszert is bemutatok
ennek implementálására. Ebben a fejezetben bemutatott struktúra előnye a flexibilitás, melyben minden
stratégia a saját szempontrendszere szerint értékel, ún. részhasznosságot számít (partial utility, PU). Ezért
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ezt a módszer részhasznosság-alapú ágensprogramnak neveztem el. A részhasznosságok értéke a
kérdéses üzemállapotok és az üzemállapot-választó paramétereitől függhetnek (pl. időpont, előző
állapot, környezet predikciója…). A részhasznosság értékek súlyozott összegéből számítható az
üzemállapot teljes hasznossága (total utility, TU), melynek maximumhelye kijelöli az optimális
üzemállapotot (4). A súlyok összehasonlíthatósága érdekében az egyes részhasznosságokat normalizált
módon kell meghatározni.
̅̅̅̅𝑠𝑡𝑟 (𝑎, … )
𝑇𝑈(𝑎) = ∑ 𝛽𝑠𝑡𝑟 𝑃𝑈

(4)

𝑠𝑡𝑟𝜖𝑈𝐶𝑆

𝑇𝑈(𝑎)
̅̅̅̅
𝑃𝑈𝑠𝑡𝑟 (𝑎)
𝑈𝐶𝑆
𝛽𝑠𝑡𝑟

𝑎 üzemállapot kiválasztásának teljes hasznossága (total utility),
𝑎 üzemállapot kiválasztásának normalizált részhasznossága az 𝑠𝑡𝑟 szerint (partial utility),
a hasznosságszámító stratégiák,
𝑠𝑡𝑟 stratégia részhasznosságának súlyozó tényezője.

Szigorúan véve a részhasznosság-alapú ágensprogram teljesítménymértéke az egyes stratégiák 𝛽𝑠𝑡𝑟
súlyának megfelelően meghatározott teljes hasznosság, mivel az ágens eszerint értelmezi az optimális
működést. Ezzel szemben a 7. fejezet megerősítéses tanulást alkalmazó ágensprogramjában ténylegesen
a profit fogja adni a teljesítménymértéket. Ott azonban megkerülöm majd a részhasznosságok
számítását, és egyetlen hasznosságszámítást végzek csak, melyhez az érintett stratégiák csak értelmezési
segítséget fognak nyújtani.
A hasznosságszámítás lépése után a következő iteráció előkészítéséhez az ágens utólagos számításokat
és regisztrálásokat végez: melyik gépegységek legyenek üzemben egy adott géptípus blokkjai közül,
miként alakul azok terhelésváltozása, továbbá eltárolja az üzemállapotból következő üzemi paramétereket (pl. kiserőműre összegzett teljesítmények meghatározása), és az üzemi paraméterek alapján
frissíti a környezet változását követő belső modelleket (pl. távhőrendszer állapota, hőtároló szintje).

6.1.2 A stratégiák egy lehetséges megvalósítása
A különböző szempontok figyelembevételére szolgáló stratégiák többféle megoldásban, illetve
kidolgozási szinten is elképzelhetők. A fejezetben bemutatom az összes, modellemben egykor
implementált stratégiát. Ugyanakkor a folyamatosan változó szabályozási környezet miatt egyes
szempontok a kutatás alatt érvényüket vesztették, míg mások más értelmezés szerint kerültek
figyelembevételre.
Második tézisem célja nem egy konkrét megvalósítás optimalitásának bizonyítása, hanem a megadott
keretrendszer rugalmasságának és működőképességének állítása, ezért mindez éppen kiemeli a
kialakított rendszer rugalmasságát. A 6.2. fejezet elején röviden majd kitérek arra, hogy részhasznosság
alapú ágensprogram validációja során mely konkrét stratégiákat milyen formában alkalmaztam a
szimulációhoz.

Profit stratégia (PR)
Elsőként tárgyalom a kiserőmű profitjának maximalizálására törekvő stratégiát, mely az egyes
üzemállapotokat a negyedórában termelt profit alapján ítéli meg. Az ágensprogram három lépését
tekintve a profit stratégia nyilván nem végezhet kizárást, maximum a nagyon nagy veszteséget
eredményező üzemállapotokat ejtheti ki a minősítés folyamán. Ebből fakadóan igazán hatása csak a
hasznosságszámítás során van, melyben kiemelkedő súllyal kezelhetjük. A normalizált hasznosságra az
alábbi képlet ad egy javaslatot, mely valójában az elérhető profittartomány vetítése a [0; 1]
intervallumra:
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̅̅̅̅𝑃𝑅 (𝑎) =
𝑃𝑈

𝑃𝑅(𝑎) − min 𝑃𝑅(𝑖)
𝑖𝜖𝐴

max 𝑃𝑅(𝑖) − min 𝑃𝑅(𝑖)
𝑖𝜖𝐴

𝑖𝜖𝐴

̅̅̅̅𝑃𝑅 (𝑎)
𝑃𝑈
𝑃𝑅(𝑎)

(5)

𝑎 üzemállapot kiválasztásának normalizált részhasznossága a profitstratégia szerint,
egy 𝑎 üzemállapotban realizált negyedórás profit.

Gépegységkezelő stratégia (generation unit manager, GUM)
Az egyes gépegységek specifikációjában leírtak betartására ügyel a gépegységkezelő stratégia. Célja a
gépegységek ideális terhelésének ösztönzése, és a kerülendő üzemállapotok, felesleges
terhelésváltoztatások, indítások és leállítások büntetése.
A stratégia sokszínűségét mutatja, hogy az ágensprogram mindhárom lépésében (kizárás, minősítés,
hasznosságszámítás) aktív szerepet kaphat. A háromlépéses iteráció elején a stratégia kizárhatja azokat
az üzemállapotokat, melyek működtetéséhez nem áll rendelkezésre kellő számú, indítható gép (pl.
kiesés, vagy karbantartás miatt.). A minősítés lépése során az ágens az egységek keresztszabályozását
szűrheti ki, vagy az éppen folyamatban lévő terhelésváltoztatások megszakítását tilthatja le (4.1.2). Végül
a stratégia által számított részhasznosság a fentieken túl még előnyben részesítheti azokat az
üzemállapotokat, melyek kerülik a terhelésváltoztatásokat, illetve gépek indítását és leállítását. A (6)-(8)
egyenletrendszer erre ad egy javaslatot, melyben (6) az átszabályozásokat mérsékli, a (7) a
gépindításokkal/leállításokkal kapcsolatos tevékenységet bünteti. A kettő lineáris kombinációjaként
előálló részhasznosság értéke a [0; −1] intervallumba esik, ezért külön normalizálásra nincs szükség. A 𝑘
súly meghatározása a felhasználó feladata. A megközelítés nehézsége, hogy a várható futási/leállási időt
az ágensnek valamilyen módon becsülnie kell a környezeti paraméterekből.
𝑃𝑈𝐺𝑈𝑀,1 (𝑎) = max (−
𝑢∈𝐺𝑈

𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑎, 𝑢)
, −1)
𝑡𝑒𝑥𝑝.𝑟𝑢𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑎, 𝑢)

(6)

𝑡𝑒𝑥𝑝.𝑟𝑢𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔/𝑖𝑑𝑙𝑒 (𝑎, 𝑢)
𝑃𝑈𝐺𝑈𝑀,2 (𝑎) = max (
− 1, −1)
𝑢∈𝐺𝑈 𝑡𝑝𝑟𝑒𝑓.𝑟𝑢𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔/𝑖𝑑𝑙𝑒 (𝑢)

(7)

̅̅̅̅𝐺𝑈𝑀 (𝑎) = 𝑘𝐺𝑈𝑀 ∙ 𝑃𝑈𝐺𝑈𝑀,1 (𝑎) + (1 − 𝑘𝐺𝑈𝑀 )𝑃𝑈𝐺𝑈𝑀,2 (𝑎)
𝑃𝑈

(8)

𝑃𝑈𝐺𝑈𝑀,1 (𝑎)
𝐺𝑈
𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑎, 𝑢)
𝑡𝑒𝑥𝑝.𝑟𝑢𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑎, 𝑢)
𝑃𝑈𝐺𝑈𝑀,2 (𝑎)
𝑡𝑒𝑥𝑝.𝑖𝑑𝑙𝑒 (𝑎, 𝑢)
𝑡𝑝𝑟𝑒𝑓.𝑟𝑢𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑢)
𝑡𝑝𝑟𝑒𝑓,𝑖𝑑𝑙𝑒 (𝑢)
̅̅̅̅𝐺𝑈𝑀 (𝑎)
𝑃𝑈
𝑘𝐺𝑈𝑀

𝑎 üzemállapot értékelése a gépegységek terhelésváltoztatása alapján,
a kiserőmű gépegységei,
az 𝑢 gépegység terhelésváltoztatásának becsült ideje 𝑎 üzemállapot eléréséhez,
az 𝑢 gépegység várható üzemideje 𝑎 üzemállapotba váltás után.
𝑎 üzemállapot értékelése a gépegységek indítása/leállítása alapján,
az 𝑢 gépegység leállítása esetén az újraindításáig várható idő,
az 𝑢 géptípus specifikációja szerinti optimális ciklusonkénti futásidő,
az 𝑢 géptípus specifikációja szerinti optimális pihenő idő két futási ciklus között.
𝑎 üzemállapot normalizált részhasznossága a gépegységkezelő stratégia szerint,
súlyozó tényező (𝑘 < 1).

Üzemanyag-fogyasztás stratégia (fuel consumption, FC)
Az üzemanyag-fogyasztás valójában a gépegységkezelő stratégia része lehetne, mégis több
szempontból szükségesnek tartom megkülönböztetni. Egyrészt a GUM stratégia szempontjai minden
technológia esetén értelmezhetők, ellentétben az üzemanyag-fogyasztással, mely például szélerőművek
esetén nem releváns. Továbbá a GUM stratégia által kezelt szempontok nehezebbenn köthetők
költségekhez, legfeljebb a várható élettartam csökkenése miatt az amortizációt gyorsíthatják. Ezzel
szemben az üzemanyag-fogyasztás igen erős kapcsolatban van az üzemállapot változó költségével. Végül
a GUM már eleve több műszaki paraméter szerint értékel (indítási idő, leállási idő, átterhelés), ezért egy
újabb szempont értékelése csak ezek gyengébb szintű figyelembevétele mellett lenne lehetséges.
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Az üzemanyag-fogyasztás külön értékelése azonban nehezen indokolható abban az esetben, ha a
profitstratégiában már implicit figyelembevettük a változó költségeket. Ezért ezt a stratégiát elsősorban a
gázpiaci menetrendtartás ösztönzésére érdemes kihegyezni, mely szerint a gázfogyasztás napi szinten
8%-kal térhet el a másnapi menetrendtől [99]. Ezért a hasznosságszámításra javasolt (9) egyenletet csak
a D napi újratervezés esetén (például kiesés miatt) érdemes alkalmazni. Az állapotváltás hatására
bekövetkező új (abszolút) eltérés alapján más-más képletet javasolok a stratégia részhasznosságának
számításához. A ránézésre nehezen értelmezhető képletek eredményét szemlélteti a 20. ábra.
Δ𝐹𝐶𝑜 − Δ𝐹𝐶𝑛 (𝑎)
) ℎ𝑎 Δ𝐹𝐶𝑛 (𝑎) < 0,08
0,16
Δ𝐹𝐶𝑛 (𝑎)
−
+1
ℎ𝑎 Δ𝐹𝐶𝑛 (𝑎) ≥ 0,08
0,08

(9)

max (0;

̅̅̅̅𝐹𝐶 (𝑎) =
𝑃𝑈

{
̅̅̅̅
𝑃𝑈𝐹𝐶 (𝑎)
Δ𝐹𝐶𝑜
Δ𝐹𝐶𝑛

𝑎 üzemállapot normalizált részhasznossága az üzemanyag-fogyasztás stratégia szerint,
az eredeti, napi összegzett menetrendi eltérés abszolút értéke,
az új, napi összegzett menetrendi eltérés abszolút értéke az 𝑎 üzemállapot hatására.
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20. ábra: Az üzemanyag-fogyasztás menetrendi eltérésére alapozott részhasznosság-számítás

Villamosenergia-szolgáltatás stratégia (power service, PS)
Mivel a profitstratégia már implicit módon figyelembe veszi a termelt villamos energiából származó
bevételt, ezért ennek külön értékelése szintén nehezen indokolható. Ugyanakkor a szabályozási piacon
való részvétel miatt kifizetődő lehet egy bizonyos sávot fenntartani fel- vagy leirányú tartalékra. Mivel
azonban az egyes kiserőművek csak szabályozói központokba tömörülve indulhatnak a rendszerszintű
szolgáltatások piacain, ezért ennek figyelembevételét szabályozói központ szinten célszerű
implementálni. Hasonlóképpen indokolható, hogy a napközbeni eltérések kiegyenlítő energia hatását is
magasabb szinten érdemes kezelni. Természetesen a magasabb szintű kezelésekhez a kiserőmű költség
és üzemi adatait rendelkezésre kell bocsátani.
Bár az előző bekezdés alapján a stratégiát a részhasznosság-alapú ágensprogram javasolt
implementációja nem alkalmazza, mégis szükségesnek tartottam megemlítését. Egyrészt így
kihangsúlyoztam, hogy a kiserőművek számára a villamosenergia-termelés másodlagos, lényegében
profitnövelő tevékenység. Másrészt viszont a tanuló ágensprogramban mégis szükség lesz a stratégia
szempontrendszerére.
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Hőszolgáltatás stratégia (heat service, HS)
A hőszolgáltatás prioritása, valamint a modellezett hőelszámolási rendszer miatt a hőszolgáltatás
stratégia nem megkerülhető a profitmaximalizálásra való hivatkozással. A hőrendszer állapotának,
valamint a hőigény változásának folyamatos nyomon követése miatt nem mindig a maximális profitot
eredményező üzemállapot fogja a műszakilag is optimális megoldást adni. Természetesen a HS stratégia
csak kapcsolt kiserőművek esetén értelmezett.
A távhőrendszer fizikájára alapozva a stratégia a minősítés lépésében is részt vesz. A bejövő víz
hőmérséklete – amennyiben az hűtési feladatot lát el – nem lehet nagyobb, mint egy műszakilag is
elfogadható érték (5. oldal). Mivel a kialakított modellben a tényleges hőmérsékletek kezelésétől
eltekintettem, ezért ez gyakorlatilag a rendszer túlfűtését korlátozhatja. Tehát azon az állapotok
alulminősítése szükséges, melyek egy túlfűtött rendszerállapotot eredményeznének. Szigorúan véve a
túlfűtött rendszer nem egy „fizikailag lehetetlen” állapotot idéz elő, hanem egy-egy egység kényszerű
leállítását. Így csak egy igen nyomós érvet szolgáltat egy-egy üzemállapot elkerülésére, ezért csak a
minősítés során kerül érvényesítésre.
A rendszerben lévő hő (𝐻𝐼𝑆) nincs lineáris kapcsolatban a hőmérséklettel, mivel az a rendszer nagyságától is függ. Egy
adott mennyiségű többlethő egy nagyobb igényű rendszerben pár negyedóra alatt is eltűnhet, míg egy kisebb
rendszerben akár órákig is kitarthat. Ezért a 𝐻𝐼𝑆 helyett javaslom inkább azt az időtartamot (HISqh) korlátozni, amíg a
rendszerben tárolt hő az adott igény mellett további betáplálás hiányában kitart.

A rendszerben lévő hőt gazdaságossági szempontok miatt is érdemes zérus közelében tartani (5.2.1),
ezért célszerű a hasznosságszámítást erre az értékre építeni. A (10) képlet egy 8 órás előretekintést is
figyelembe vesz a rendszer tehetetlensége miatt, lineárisan súlyozással kiemelve az időben közelebbi
negyedórák eltérését. Mivel a HIS értéke pozitív és negatív értéket is felvehet, ezért az optimális
megoldás a zérus közelében lesz. A zérustól eltérő értékek előjelüktől függetlenül kerülendők, ezért a
normalizálásnál figyelni kell a kívánt ösztönző hatás elérésére. A (11) szerint a részhasznosság a [0; −1]
intervallumból vesz fel értéket.
𝑃𝑈𝐻𝑆 (𝑎) =

∑8∙4−1
𝑞=0 𝐻𝐼𝑆(𝑎, 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑞ℎ + 𝑞)(32 − 𝑞)

∑8∙4−1
𝑞=0 (32 − 𝑞)
|𝑃𝑈𝐻𝑆 (𝑎)|
̅̅̅̅𝐻𝑆 (𝑎) = −
𝑃𝑈
max|𝑃𝑈𝐻𝑆 (𝑎)|
𝑎∈𝐴

𝑃𝑈𝐻𝑆 (𝑎)
𝐻𝐼𝑆(𝑎, 𝑞)
̅̅̅̅𝐻𝑆 (𝑎)
𝑃𝑈

(10)
(11)

az 𝑎 üzemállapot részhasznossága a hőszolgáltatás stratégia szerint,
a rendszerben tárolt hő 𝑎 üzemállapot választása esetén 𝑞 időegység után, ld. (2),
az 𝑎 üzemállapot normalizált részhasznossága a hőszolgáltatás stratégia szerint.

Hőtároló stratégia (storage heater, SH)
Amennyiben az adott erőműben hőtároló is van, akkor érdemes ennek kezelésére külön stratégiát
létesíteni. A stratégia célja a hőtároló töltési-terhelési ciklusainak ütemezése.
Fontos megjegyezni, hogy a hőszolgáltatás stratégia gyakorlatilag csak a távhőrendszer állapota (𝐻𝐼𝑆) szerint számít
részhasznosságot, amely értékre egyértelműen a generikus állapotok betáplált hőteljesítménye van hatással. A HS
stratégia számára tehát közömbös, hogy az adott hő milyen egységekből, akár hőtárolóból áll-e elő.

A hőtároló stratégia a kizárásban is részt vesz, mely során a hőtároló aktuális töltöttségi szintjével nem
összeegyeztethető üzemállapotokat szűri ki (pl. teli hőtároló nem tölthető tovább).
A hasznosságszámítás során adódik a lehetőség, hogy az egyes üzemállapotok hőtárolóval kapcsolatos
hőteljesítménye (tárolt hő, 1. táblázat) alapján számoljunk részhasznosság értéket. Azonban a hőszolgáltatáshoz hasonlóan a közvetlen, teljesítmény alapján részhasznosságot számító módszer helyett
célszerűbbnek tartom közvetetten a hőtároló töltöttségi szintjére alapozni az értékelést. A hőtároló
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töltése ugyanis rendszerint hosszabb időszakra elnyúlhat, akár szakaszosan is megvalósítható. A cél
sokkal inkább egy adott időpontra elvégezni feltöltést (pl. éjszakai mélyvölgy áthidalására), vagy azt egy
adott szinten tartani (pl. szabályozási igények hőoldali rugalmasságához). Ezek előzetesen egy követendő
alapjellel meghatározhatók, mely könnyebbnek tűnik, mint a negyedóránként egy optimális töltési,
illetve terhelési teljesítmény meghatározása. Amennyiben az alapjel már rendelkezésre áll, akkor a
részhasznosság számítása a (12)-(13) szerint történhet:
𝑃𝑈𝑆𝐻 (𝑎) = −|𝐿𝑠𝑝 − 𝐿(𝑎)|
|𝑃𝑈𝑆𝐻 (𝑎)|
̅̅̅̅𝑆𝐻 (𝑎) = −
𝑃𝑈
max|𝑃𝑈𝐻𝑆 (𝑎)|

(12)
(13)

𝑎∈𝐴

𝑃𝑈𝐻𝑆 (𝑎)
𝐿𝑠𝑝
𝐿(𝑎)
̅̅̅̅𝐻𝑆 (𝑎)
𝑃𝑈

az 𝑎 üzemállapot részhasznossága a hőszolgáltatás stratégia szerint,
a hőtároló szintjének követendő alapjele [%],
a hőtároló szintje, amennyiben az 𝑎 üzemállapot kerül kiválasztásra [%]
az 𝑎 üzemállapot normalizált részhasznossága a hőszolgáltatás stratégia szerint.

Az alapjel meghatározása a piaci viszonyoktól függ, egy KÁT-os erőmű esetén várhatóan a mélyvölgyi
időszakra történő feltöltés lehet az optimális. Egy ilyen esetre ad egy intuitív alapjelet a 21. ábra, mely a
fenti egyenletek működését is szemlélteti. A (12) egyenletek 𝐿 változói az adott esetben 2 órás
előretekintéssel kerültek meghatározásra.

Hőtároló töltöttsége [%]

alapjel

példa

100%
−0,4
−0,1
−0,2
−0,5
−0,6
−1,0

80%
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40%

2h

20%
0%
0:00

3:00

6:00

9:00

12:00 15:00 18:00 21:00

0:00

21. ábra: A hőtároló stratégia részhasznosság-számításának szemléltetése 18:00-kor esedékes döntésre.
Értéke az előre meghatározott alapjeltől való eltérés alapján kerül meghatározásra

Hatásfok stratégia (efficiency, EF)
A hatásfok-kritérium betartása, akár az egykori KÁT jogosultság, akár a támogatott távhőár
biztosításának feltétele, mindenképp gazdasági előnyökkel járt. Bár a jogszabályok változása miatt most
már nem kritikus a kérdés, ennek ellenére bemutatom a javasolt módszert.
A hatásfok-kritérium figyelembevételekor nehézséget okoz, hogy az előírás a modell időfelbontásához
képest lényegesen hosszabb, havi illetve éves időtávra vonatkozik. Egy-egy negyedórás hatásfok
értékének nagyon kicsi a súlya a havi átlagban, míg például a gépegységkezelés vagy hőszolgáltatás
szempontok csak 4-5 órás időszakra tekintenek előre. Ugyanakkor egy adott hónap vége felé közeledve a
korlát egyre élesedik, az utolsó órák akár nagyon kritikusak is lehetnek. Emiatt a részhasznosság
számítása illetve súlyozása nehezen kivitelezhető, egyszerűbbnek tűnik a minősítés lépésében kezelni a
kérdést. Amennyiben valamelyik kritérium betartása kritikussá válik, a minősítés csak azokat az
üzemállapotokat tartja meg, melyekkel az aggregált hatásfok kedvező módon alakul.
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Időjárás stratégia (weather, WE)
Az időjárási körülmények hatása a szélerőművek, illetve napelemek esetén kezelendő. A stratégia
azokat az üzemállapotokat zárja ki, melyekhez nem megfelelők az időjárási feltételek (pl. szélcsend, vagy
besugárzás elégtelensége). A stratégia kifejezés kissé túlzó ebben az esetben, hiszen csak a fizikai
korlátok betartására ügyel. Az időjáráshoz kötődő részhasznosság számítása talán az előrejelzésre építő
előzetes tervezés esetén lehetne érdekes, de ettől – mivel az értekezés alapvetően a kapcsolt
erőművekkel foglalkozik – eltekintettem.
6.1.3

Adaptív megoldások az egyes stratégiákban

Mohó algoritmus?
Szigorúan véve az ágensprogram egy mohó algoritmust implementál: minden egyes negyedórában az
elérhető üzemállapotok közül azt választja, amelynek teljes hasznossága maximális. Amennyiben a
hasznosság tényleg csak az adott negyedórában érvényes paramétereket tükrözi, akkor az ágens nem
tekint előre, nem választ átmenetileg rosszabb, de hosszabb távon megtérülő üzemállapotot.
Az algoritmus mohóságát enyhíti, hogy egyes hasznosságok előretekintenek. A fent bemutatott
egyenletek nagy részére ez igaz: a gépegységkezelő becsüli egy egység várható üzemidejét (6)-(7), a
hőszolgáltatás stratégia 8 órára tekint előre a hőrendszer állapotát illetően (10), a hőtároló stratégia
pedig az alapjel napon belüli meghatározásával veszi figyelembe a nap hátralevő részét. Mindazonáltal ez
csak a tervezőn múlik: amennyiben a részhasznosságok tényleg csak egy negyedóra alapján értékelik ki
az üzemállapotok, akkor az algoritmus nem fog előretekinteni. Ebből következően a háromlépéses
iteratív ágensprogram sikeressége az egymástól független részhasznosság számítások megfelelő
meghatározásán múlik.

Adaptív stratégiák
A részhasznosságokon alapuló módszer nehézsége tehát az egyes egyenletek meghatározása. A
probléma könnyebb, amennyiben a tervező tudja, hogy mi szükséges az optimális üzemvitelhez: miként
célszerű tölteni a hőtárolót, mennyire lehetséges kapcsolgatni egy-egy gépet, stb... Ellenkező esetben
reménytelennek tűnik a módszer megfelelő megfogalmazása. Ezért célszerű lehet egyes stratégiákat
önmagukban adaptívvá tenni, melyek a részhasznosság számítást korábbi tapasztalataik alapján
módosíthatják. Ezzel nem csak a tervező dolgát könnyíthetjük meg, hanem a változó környezethez való
alkalmazkodás is megoldhatóvá válik.
A módszer egy megvalósítását a hőtároló stratégián mutatom be, mely egy napi időtávra
meghatározott optimális hőtárolószint alapján számítja a részhasznosságokat (12). Egy kezdeti alapjel
előzetesen is meghatározható (21. ábra), de a stratégia önmaga is elvégezheti a következők szerint.
Vegyünk egy 24 oszlopos, 20 soros táblázatot, nap óráinak, illetve a hőtároló töltöttségi szintjének 5%-os
lépésekben való felbontásának megfelelően. A táblázat celláinak értéke mutatja, hogy az adott órában az
adott szinten töltött hőtároló mekkora maximális napi profitot eredményezett az ágens korábbi
tevékenysége során. Egy-egy nap végén az ágens az eredményezett napi profit, illetve a nap során
alkalmazott hőtároló ütemezés szerint frissíti a táblázatot. Így a táblázat oszlopainak maximális értéke
minden esetben megadja a követendő alapjelet, ami alapján a részhasznosság számítható (3. táblázat, az
alapjel vastag szegéllyel kiemelve). Továbblépve az alapjeltől eltérő hőtároló üzemeltetés
részhasznossága is becsülhető a táblázat értékei alapján.
Hasonló módon kialakítható a hőszolgáltatás stratégia, mely a rendszerben tárolt hőre ad egy hasonló
alapjelet. Így a hőtároló nélküli kiserőmű is ösztönözhető a rendszer minimális, mélyvölgy előtti
túlfűtésére, s így a mélyvölgy veszteséges időszaka tényleges üzem nélkül áthidalható.
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3. táblázat: A hőtároló stratégia profittáblázata, melyből lehetővé teszi az alapjel adaptivitását.

6.2 Szimulációk
Mivel a kiserőmű viselkedését az érvényes jogszabályok jelentős mértékben befolyásolják, a
modellemben implementált stratégiák kialakítása folyamatosan változott a kutatás során. A hatásfok
stratégia érvényét vesztette, ugyanakkor a hőszolgáltatás és hőtároló stratégia részhasznosság számítását
többször újra gondoltam. Az alábbi szimulációk bemutatásával az ágensprogram struktúrájának, tehát
háromlépcsős iteratív megoldás működésének bemutatására helyeztem a hangsúlyt, mely nagyfokú
rugalmasságot és áttekinthetőséget biztosít. A fejezet célja tehát nem egy optimális stratégiakialakítás
bemutatása, hanem a fenti keretrendszer alkalmazhatóságának szemléltetése. Az egyes alfejezetekben a
korábbi publikációimban megjelent eredményeket foglalom össze, melyeket a bemutatott ágensprogram
egy megadott változatának alkalmazásával számítottam.

6.2.1 Összes kiserőmű aggregált termelése
A kiserőművek aggregált menetrendjének és tényleges termelésének összehasonlításáról születtek
első eredményeim. Az ábrázolt eredmények 2009. két-két jellegzetes napjára adják meg aggregált
kiserőművi menetrendet, illetve ténytermelést (22. ábra, adathiány miatt az akkori kiserőművek
körülbelül negyedére készült el a szimuláció, a szimulált erőművek adatait a [99] kutatás eredménye
alapján határoztam meg). Ebben az időszakban még a kapcsolt erőművek is a KÁT mérlegkör tagjai
voltak, ennek megfelelően a következő stratégiák voltak aktívak:
− gépegységkezelő stratégia a (6)-(8) szerint
− hőszolgáltatás stratégia a (10) szerint
− profit stratégia a (5) szerint
− hatásfok stratégia alkalmazása a minősítés során
− üzemanyag-fogyasztás stratégia a kiesések esetén (9) szerint
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22. ábra: A valós és modelleredmények összehasonlítása az aggregált kiserőművi termelés és menetrend tekintetében

57

A téli és tavaszi napokra a ténytermelés összehasonlítását ábrázoltam, ami tartalmazza a kiserőművek
nem várt kieséseinek hatását is. Ebből következően a modell teljesítménygörbéje is kellően volatilis,
ellentétben a nyári és őszi napokra modellezett menetrendgörbékkel. Az eredmények csak egy gyenge
validációját adják az aktuális modell beállításoknak, mivel – különösen mélyvölgyben – jelentősebb
eltérések is tapasztalhatók. Ugyanakkor a bemutatott szimulációk célja az ágensprogram egy
variációjának bemutatása volt. A stratégiák paramétereinek, esetleg részhasznosság-számításának
finomhangolásával az eredmények pontosíthatók. Természetesen ezt elsőkörben egy-egy kiserőműre kell
megtenni, amivel a következő fejezetben foglalkozom.

6.2.2 Egy-egy erőmű termelésének modellezése
Egy-egy kiserőmű modellezett és tényleges termelésének összevetéséről számos publikációmban
közöltem összehasonlító grafikonokat. A szempontok sokasága és számos bizonytalan tényező miatt a
teljes átfedés elérése irreális cél, ezért a napi üzem jellegének azonossága, illetve a naponta megtermelt
villamos energia közeli egyezése alapján ítéltem meg eredményeimet.
Az alábbi vizsgálatok során egy 2011. októberi időszakot vettem alapul. Ekkor már a kapcsolt
erőművek nem voltak jogosultak a KÁT átvételi árra, ezért a villamos energia elszámolásához a szervezett
villamosenergia-piaci árakat vettem figyelembe. A hatásfok-kritériumot ebben az időszakban a távhő
elszámolásában vették figyelembe. Mivel a vizsgálatok során a D-1. napon adott menetrendeket
hasonlítottam össze, ezért sem az üzemanyag-fogyasztás, sem a villamosenergia-szolgáltatás stratégiának
nincs hatása. Így az alábbi stratégiák voltak aktívak a vizsgálat folyamán:
− gépegységkezelő stratégia a (6)-(8) szerint
− adaptív hőszolgáltatás stratégia a (10) és 6.1.3. fejezet szerint
− profit stratégia a (5) szerint
− hatásfok stratégia alkalmazása a minősítés során
A 23-25. ábrák kapcsolt erőművekre adnak példákat: 2, 6, illetve 10 gázmotor működtető erőműre,
illetve egy bonyolultabb, kombinált ciklusú erőműre vonatkozóan. (Szélerőművek validálásával nem
foglalkoztam, mivel azok mindig – a KÁT jogosultságból adódóan – a szélsebesség függvényében
maximális teljesítményen üzemelnek.) A kiserőművek műszaki paramétereit a Magyar Energia Hivatal
honlapján található összevont kiserőművi engedélyek 4. melléklete alapján határoztam meg. Sajnos
azonban több paraméterre (hőigény jellege, a hőrendszer paraméterei, az egyes gépegységek gradiense)
csak becsült adatokat tudtam alkalmazni.
A két gázmotort használó kiserőmű esetében (23. ábra) az átfedés az október 22-i napot kivéve szinte
teljes, a naponta megtermelt energia, valamint az üzemelő gépegységek számát jól találja el a modell.
Jelentősebb eltérés mutatkozik a 6 gázmotoros erőmű esetében, melyben a modell a fűtési időszak
indulási időpontját egy nappal hamarabbra időzíti. Ettől eltekintve azonban a napi indulási és leállási
ciklusok közel azonosak, és szintén jól eltalált a napi szinten szükséges energia mind a szezonváltás előtt,
mind azután. A 25. ábrán már jelentősebb az eltérés, a modell sokkal többet szabályozza az egyes
motorokat, valamint valószínűleg a hőigény jellege téves, hiszen a reggeli órákban jóval kisebb a valós
termelés, mint a modellezett. Végül a 26. ábra egy összetettebb, kombinált ciklusú erőművet mutat be. A
fűtési időszak kezdetét a modell eltéveszti, ugyanakkor a minimumterhelés jól eltalált, valamint a
napközbeni terhelésnövekedés is elfogadható. Itt valószínűleg a gépegység gradiense nem felel meg a
valóságnak: a modellezett erőmű nem képes negyed óra alatt terhelését 40%-ra csökkenteni (ld. az egyes
napok végén, 0:00-kor).
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Menetrend - valós

Menetrend - modell
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23. ábra: Két gázmotoros erőmű valós és szimulált menetrendje 2011 októberében
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24. ábra: Hat gázmotoros erőmű valós és szimulált menetrendje 2011 októberében
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25. ábra: Tíz gázmotoros erőmű valós és szimulált menetrendje 2011 októberében
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26. ábra: CCGT erőmű valós és szimulált menetrendje 2011 októberében
(Az értékeket a beépített kapacitásra vonatkoztattam titoktartási kötelezettség miatt.)
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Összefoglalva az ágensprogram különböző technológiájú erőművekre egyformán alkalmazható,
valamint a paraméterek finomhangolásával a modelleredményeket a valós mérésekre lehet illeszteni. A
teljes ráillesztés ugyanakkor kérdéses. Nyilván célszerű lenne egy-egy kiserőmű tényleges paramétereit
megadva elvégezni a validációt. Előfordulhat, hogy a gyakorlatban az üzemtervezés során általam nem
ismert, a modellben nem figyelembevett szempontok is szerepet játszhatnak. Ezek további stratégiák
által, megfelelően súlyozva azonban implementálhatók. Így a fenti eredmények alapján a részhasznosság
alapú ágensprogram bármely kiserőmű technikai adataira ráilleszthető.
Ugyanakkor az is elfogadható, hogy egy kiserőmű, sokszor csak rutinból meghatározott napi üzeme,
illetve a fenti modell nap, mint nap a (4) szerint optimális megoldást kereső menetrendje nem ugyanazt
fogja adni. A szimulációk egyik eredménye éppen az, hogy egy nagyobb, nehezen magyarázható eltérés
esetén felhívja az üzemtervezők figyelmét egy esetleg több hasznot eredményező üzemvitelre.

6.2.3 Szabályozási kérdések
Végül a kutatást indító probléma, a kiserőművek szabályozásba való bevonásával kapcsolatban is
végeztem szimulációkat a részhasznosság-alapú ágensprogram segítségével, ezzel is alátámasztva a
módszer képességeit. Mivel az eredmények a 6.2.1. fejezet szerinti piaci környezetre vonatkoznak
(kapcsolt erőművek a KÁT mérlegkörben), így ma már nem relevánsnak. Ezért itt csak az elvégzett
elemezések témáját, illetve azok rövid eredményeit szeretném kiemelni, a részleteket a [S4], illetve [S8]
publikációban megtalálhatja az Olvasó:
− A különböző irányokban elérhető tartalékteljesítmény mennyisége: lefelé irányban az akkori
szekunder szabályozási igényt a kiserőművek 90%-ban képesek lettek volna kiszolgálni.
Felszabályozási tartalék gyakorlatilag nem elérhető. A leirányú tartalékok mennyisége a nyári
évszakban egyértelműen csökken.
− A szabályozási igények között eltelt idő nem csökkenti a leirányú tartalékok rendelkezésre állását, a
felirányú tartalékok esetén azonban ez kimutatható.
− A hosszabb időre vonatkozó szabályozási igények mindkét tartalék esetén csökkentik a kiserőművek
teljesítőképességét.
− Az egyes kiserőművek szabályozási képessége alapján prioritási sorrendet állítottam fel a
rendszerintegrálásba történő bevonásra vonatkozóan: melynek elején túlnyomóan gázmotoros
technológiát alkalmazó erőművek voltak.

6.3 Összefoglalás
A részhasznosság-alapú ágensprogram célja a figyelembe vehető szempontok rugalmas kezelése. Az
algoritmus három lépése elegendő, de nem túl tágas keretet nyújt az egyes szempontok
figyelembevételére: a gyakorlatilag lehetetlen esetekre a kizárás lépése a javasolt, a minősítést az igen
erős és nyomós érvek számára lehet alkalmazni, végül a maradó beavatkozási lehetőségek között
dönthet az apró részletekre is figyelő hasznosságszámítás. A harmadik, hasznosságszámító lépésben
lehetőség van az egyes szempontok súlyának állítására. A módszer lényege, hogy minden stratégiában
meg kell valósítani a három lépésnek megfelelő metódust, melyek a saját szempontok alapján értékelik
az egyes üzemállapotokat, míg az ehhez szükséges adatok és paraméterek a kapott üzemállapot-választó
objektumban megtalálhatók.

6.3.1 Előnyök és hátrányok
A módszer nehézsége a részhasznosság számításának módszerében rejlik. Az egyes részhasznosságok
kiszámítására több lehetőség is adódik, melyből nem egyszerű feladat a legmegfelelőbb megoldás
kiválasztása. A probléma kezelhető egyedileg adaptív stratégiákkal, melyek az ágens működése során
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kapott profitvisszajelzésekre építve határozhatják meg a részhasznosságot. Továbbnehezíti azonban a
kérdést, hogy a részhasznosságok értékének tükröznie kell az üzemállapot kiválasztásának jövőbeli
hatását is az algoritmus mohó jellegének enyhítése érdekében. Ez előrebecslést, illetve predikciót
igényel, melyet minden egyes stratégiában – bárcsak a saját szempontrendszere szerint – külön-külön
meg kell valósítani.
A részhasznosságok meghatározásán túl még azok teljes hasznosságban elfoglalt súlyának
megválasztása sem triviális, mégis a végeredmény tekintetében egyáltalán nem elhanyagolható kérdés.
Egy adott választás sikeressége a modelleredményeiben mérhető le, illetve azok alapján minden
erőműre finomhangolás végezhető.
Így összevetésben látható, hogy a keretrendszer kialakításának legnehezebb feladata a
hasznosságszámítás specifikálása. Ennek kiküszöbölésére az értekezés következő tézisében javaslok egy
módszert. A nehézségek ellenére azonban a 6.2. fejezet eredményei alapján látható, hogy egy-egy
beállítás igenis vezethet hasznosítható eredményekre.
A módszer legnagyobb előnye a flexibilitás. A stratégiák hozzáadásával, vagy eltávolításával a
kiserőműágens által figyelembevett szempontok tetszőleges állíthatók, a részhasznosság-számítás
hangolásával a figyelembevétel módja paraméterezhető. Összességében a részhasznosság-alapú
ágensprogram egy igen tág keretek között paraméterezhető célfüggvényre (teljes hasznosság)
optimalizál. Az ebben figyelembevett tényezők meghatározása az adott alkalmazás, illetve vizsgálat
feladata. A fent bemutatott példák alátámasztják a módszer rugalmasságát.

6.3.2 Gyakorlati alkalmazhatóság
A módszer az 1. tézisnél bemutatott vizsgálatokon túl tényleges, időbeli szimulációkhoz is
alkalmazható. A különböző szempontok egymásra hatásának kezelésével a kapott eredmény
megbízhatóbb lesz. Az ott vázolt gyakorlati alkalmazások ezért itt is igazak, azzal a kiegészítéssel, hogy az
egyszerű üzemállapotok közötti kereséseken túl a módszer azok egymásra hatását is kezeli, illetve
számos, az általános állapotokban nem megjelenített szempontot is képes figyelembe venni.
Ebből következően döntéstámogató rendszerként működhet a kiserőművi szabályozási központok
diszpécseri központjában. Az egyes erőművekre előzetesen ráhangolt ágensmodelleken
(részhasznosságok egyenlete, súlya) a diszpécser döntése előzetesen modellezhető, melynek eredménye
így segítséget nyújthat az esetleges szabályozással kapcsolatos kérdések meghozatalához. Továbblépve a
szabályozási piacon alkalmazandó ajánlattételi stratégiához a modell segítségével tovább információk
gyűjthetők (rendelkezésre álló teljesítmény, rendelkezésre állási díj).
Hasonlóképp a struktúra alkalmazható microgridek modellezéséhez és esetleges tervezéséhez. Az
állapotalapú általánosításra építve egy-egy ágenssel modellezhető a microgrid szélerőműve, napeleme,
vagy éppen kapcsolt termelőegysége. A helyi hőigény figyelembevétele mellett vizsgálható az egyes
technológiák optimális súlya a helyi fogyasztás megfelelő minőségű kielégítésére. A teljes hasznosságot
befolyásoló szempontok megfogalmazása ekkor a kutató feladata.
Bár a fejezetben az állapotalapú-általánosításra alapoztam az algoritmus, valójában egy adott
technológia kiválasztása, illetve a hozzátartozó üzemállapotok paramétereinek meghatározása után
anélkül, önmagában is működőképes.
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6.4 Tézismegfogalmazás
A 6. fejezetben bemutatottak alapján a következő tézist fogalmaztam meg:
II. tézis:
Az elosztott energiatermelő egységek üzemének tervezése és irányítása során számos
műszaki és gazdasági szempontra tekintettel kell lenni. A hasznosságorientált
ágensprogram keretrendszerére alapozva a kiserőművek üzemének tervezésére kidolgozott
háromlépéses algoritmus lehetővé teszi a szempontok rugalmas kezelését és súlyozását. A
módszer a szabályozási központok – valamint microgrid irányítórendszerek – számára nyújt
az eddigieknél testre szabhatóbb döntéstámogatási eszközt, mivel minden egyes
termelőegység eltérő üzemeltetési szempontjaira hasonló struktúrájú, de szabadon
paraméterezhető és hangolható optimalizálási célfüggvény határozható meg .
A részhasznosság-alapú ágensprogramot a [S5] publikációmban ismertettem, további kapcsolódó
publikációim: [S4]-[S8], [S10].

62

7 ÁGENSPROGRAM MEGERŐSÍTÉSES TANULÁS ALKALMAZÁSÁVAL
Mint láttuk, a háromlépéses, kizárás-minősítés-hasznosságszámítás ciklusokból álló iteratív
ágensprogram megvalósítására többféle lehetőség van. Ebben a fejezetben a hasznosságszámítás
lépésére adok egy adaptív megoldást, melyben az egyes cselekvések hasznosságát tudásbázis alapú
megerősítéses tanulással határozza meg az ágens.
A szakirodalmi áttekintés során megállapítottam, hogy az ágensek belső működésének
optimalizálására kevés kutatás ad megoldást, különösen nem adaptív módszerrel. Az itt bemutatott
eredmények tudományos újszerűsége a szakirodalomban talált, illetve az előző fejezetben bemutatott
módszerekhez képest a tanulóképesség implementálása. Ennek segítségével a kiserőművek számára
kevesebb paramétert kell kézileg beállítani, vagy különböző iterációk folyamán hangolni. (Az előző
fejezetben bemutatott, a háromlépéses stratégiaalapú ágensprogram kereteire épülő módszer esetén
minden egyes részhasznossághoz egy kifejezést, valamint egy-egy súlyt kell meghatároznia a kutatónak.)
A szakirodalom áttekintésekor kiemeltem Dimeas munkáját, aki ún. Q-tanulást alkalmazott hasonló
kérdésre. Ez biztosít bizonyos szintű adaptivitást, azonban az általam bemutatott megerősítéses tanulás
tudásbázisra alapul (knowledge-based reinforcement learning, továbbiakban röviden RL), mellyel az
ágens – bár nagyobb számítás- és tárigénnyel – de jobban képes megtanulni az optimális működést egy
komplexebb környezetben.
A módszer a második tézis háromlépéses, stratégiaalapú ágensprogram kereteire épít. A fejezet végén
látni fogjuk, hogy a módszer valójában önmagában, tehát az értekezés 6. fejezetében bemutatott
keretrendszer nélkül is működőképes. Mégis az egyszerűség kedvéért az ágensprogram harmadik,
hasznosságszámítás lépésének egy alternatívájaként mutatom be.
A 7.1. fejezetben a tudásalapú megerősítéses tanulás alapjait foglalom össze, melyekre építve a 7.2.
fejezetben bemutatom az általam létrehozott RL modellt és tanuláshoz alkalmazott algoritmust. A 7.2.6.
fejezetben az alkalmazásra adok példákat, mely során a RL modellt a háromlépéses ágensprogram
hasznosságszámítására használom, és szimulációkat futtatok. Az utolsó két alfejezetben összefoglalom a
módszer lényegét, gyakorlati alkalmazhatóságát, valamint megfogalmazom az értekezés harmadik,
egyben utolsó tézisét.

7.1 Tudásbázis alapú megerősítéses tanulás keretrendszere
A szekvenciális döntések meghozatalának sémáját, valamint a megerősítéses tanulás alapjait az
intelligens ágensekhez hasonlóan „Artificial Intelligence. A Modern Approach” [94] könyv alapján, annak
17. és 21. fejezete szerint mutatom be.

7.1.1 A modell paraméterei
Az ágens környezetét bontsuk diszkrét szituációkra6 (jelölése: 𝑠). Az ágens a probléma megoldására
egy kezdő szituációból indul, majd cselekvéseket végezve különböző szituációkon keresztül egy végső
szituációba jut (27. ábra). Minden egyes szituációban az ágens jutalmat (reward, 𝑅) kap, mely leírja, hogy

6

A [94] forrás valójában az állapot (state) kifejezést használja. Azonban később, amikor a modellt a
kiserőművek problémájára illesztem, az üzemállapot kifejezés is meg fog jelenni. A két állapot kifejezés
keveredésének elkerülése végett használom a szituáció szót a környezet felbontására.
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az adott szituáció mennyire „jó” az ágens számára: a pozitív jutalom vonzó, a negatív érték kerülendő
szituációt jelez. Az ágens célja az összes megszerzett jutalom maximalizálása.
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27. ábra: A megerősítéses tanulás sémája.
A modell szituációi: Start 1-2, A-I és Final I-III. A három lehetséges cselekvés várható hatását a piros, zöld és kék nyilak jelzik.
Az egyes feltüntetett értékek a szituációkban kapott jutalmakat, illetve a cselekvések költségét ábrázolják

A szituációk közötti lehetséges átmeneteket a szituáció-átmeneti modell írja le. Ugyanis az ágens nem
a következő szituációt választja ki, hanem egy cselekvést végez, amelyik várhatóan valamelyik
szituációba juttatja. A bemutatott példában az ágens tehát választhat a piros, zöld, illetve kék cselekvései
közül, melyeket a megfelelő színű nyilak jelölnek a 27. ábrán. Például C szituációban az ágens nem a B, H
vagy F szituációk közül választ, hanem a három lehetséges cselekvéséből. A szituáció átmeneti modell így
egy háromváltozós függvény, mely megadja, hogy egy 𝑠 kiinduló szituációból, egy adott 𝑎 cselekvést
választva mennyi a valószínűsége, hogy egy 𝑠 ′ szituációba érkezik az ágens. A 4. táblázat a fenti példa
szituáció-átmeneti modelljét írja le, mely a piros-zöld cselekvéseket tekintve determinisztikus (minden
cselekvésnek egyértelmű következménye van), míg a kék cselekvés sztochasztikus jellegű: 20%-20%
eséllyel a piros, illetve zöld cselekvés következményszituációját eredményezi.
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4. táblázat: A megerősítéses tanulás példájának (27. ábra) szituáció-átmeneti modellje.
A piros és zöld cselekvés determinisztikus, a kék sztochasztikus.
A zérus értékeket az áttekinthetőség érdekében nem ábrázoltam
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Bár a [94] vonatkozó fejezete nem tárgyalja, a létrehozott modellemben a cselekvéseknek is lehet
költséget tulajdonítani: az adott cselekvés kiválasztása esetén ez a költség az összes megszerzett jutalmat
csökkenti. A 27. ábra nyilain feltüntetett negatív érték az egyes cselekvések költsége, mely a példában:
piros esetén 2,0, zöld esetén 1,7, kék esetén 2,7.

7.1.2 Származtatott mennyiségek
Az eddig ismertetett fogalmak (jutalom, szituáció-átmeneti modell, cselekvések és költségeik) a
modell paraméterei, melyek egy adott probléma esetén lehetnek ismertek, vagy ismeretlenek (tehát
megtanulandók). A következőkben a fenti paraméterekből származtatott értékeket mutatom be, melyek
számítása minden esetben az ágens feladata.
Egy-egy szituáció hasznossága7 (utility, 𝑈𝑅𝐿 ) megadja, hogy az adott szituációba lépve mennyi a
várható összes jutalom. Egy végső szituáció hasznossága megegyezik a szituációban kapható jutalom
értékével.

(14)8

𝑈𝑅𝐿 (𝑠) = 𝑅(𝑠) + max (𝑇(𝑠, 𝑎, 𝑠 ′ )(𝑈𝑅𝐿 (𝑠 ′ ) + 𝐶(𝑠, 𝑎, 𝑠 ′ ))) ,
𝑎∈𝐴

∀𝑠 ∈ 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑆 ⇒ 𝑈𝑅𝐿 (𝑠) = 𝑅(𝑠)
𝑈𝑅𝐿 (𝑠)
𝑅(𝑠)
𝑇(𝑠, 𝑎, 𝑠 ′ )
𝐶(𝑠, 𝑎, 𝑠 ′ )

az 𝑠 szituáció hasznosságértéke,
az 𝑠 szituációban kapható jutalom,
a szituáció-átmeneti modell értéke 𝑠 → 𝑠 ′ átmenet valószínűségére 𝑎 cselekvés esetén,
az 𝑠 → 𝑠′ átmenet költsége 𝑎 cselekvés esetén.

Az ágens célja így minden egyes szituációban azt a cselekvést választani, mely esetében a várható
hasznosság maximális. Ezt az optimális eljárásrend írja le, melynek bemenete egy adott 𝑠 szituáció,
kimenete a választandó 𝑎 cselekvés.
𝜋(𝑠) = arg max(𝑇(𝑠, 𝑎, 𝑠 ′ )𝑈𝑅𝐿 (𝑠 ′ ) + 𝐶(𝑠, 𝑎, 𝑠 ′ ))

(15)

𝑎∈𝐴

𝜋(𝑠)

az 𝑠 szituációban választandó 𝑎 cselekvést adja az optimális eljárásrend szerint

A 28. ábra az előbbi példára számított hasznosságokat ábrázolja. Az egyes nyilakon feltüntetett értékek
az adott cselekvés választásakor várható hasznosságértékeket ábrázolják csökkentve a cselekvés
költségével (a (15) egyenletben található maximalizálandó függvény értékét egy adott 𝑎 cselekvés
esetén). Egy szituáció hasznossága megkapható a szituáció jutalmának, valamint a kilépő nyilakra írt
értékek maximumának összegeként (14).
Az optimális eljárásrend az egyes szituációkban a következő cselekvéseket adja:
𝒔
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5. táblázat: Optimális eljárásrend a megerősítéses tanulás szemléltetésére adott példában

7

A hasznosság fogalmat a hasznosságorientált ágensprogramban is alkalmaztam. Bár célszerű lett volna itt ezt
a kifejezést is mással helyettesíteni, nem találtam megfelelő szót a leírására. Ezért a keveredés elkerülése
végett a két fogalmat cselekvés-hasznosság, illetve RL-hasznosság kifejezésekkel különböztetem meg,
amennyiben a szövegkörnyezetből nem egyértelmű.
8
A képlet forrása a Mesterséges intelligencia könyv, ugyanakkor kiegészítettem az átmenetek költségére utaló
tagokkal.
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28. ábra: A szituációk hasznosságának meghatározása
A nyilakon feltüntetett értékek az adott cselekvés választása esetén a cselekvésköltséggel csökkentett várható hasznosságot
adják. Például a B szituációban a piros cselekvés egyértelmű következményszituációja G, mely cselekvésköltséggel
csökkentett hasznossága, (13,3–2,0) szerepel a BG közötti nyílon. A kék cselekvések esetén a sztochasztikus jelleg miatt a
számítás bonyolultabb. Például E szituációban a kék cselekvés választása esetén a következményszituáció 20-20%
valószínűséggel H illetve G, 60% valószínűséggel C. Így a következményszituációk várható hasznossága
0,2×11,3 + 0,2×13,3 + 0,6×18,6 = 16,08, a cselekvés költsége 2,7, tehát a nyílon szereplő érték 13,38.
Az optimális eljárásrendet megkapjuk, ha minden szituációban megkeressük azt a cselekvést, mely a költségével csökkentve
a legnagyobb várható hasznossággal kecsegtet. Az ábrán az egyes szituációkban azt a nyilat (cselekvést) kell választani,
amelyen a legnagyobb érték van feltüntetve. Látható, hogy Start 1 szituációból indulva a piros-zöld-kék-zöld-piros-zöld
cselekvéssorozat adja az optimális megoldást. Ha esetleg az E szituációban javasolt kék cselekvés a G vagy H szituációba
juttatja az ágenst (20-20%), akkor az optimális eljárásrend ezekre a szituációkra a zöld cselekvést javasolja.

A fenti példa egy adott szekvenciális döntéseket igénylő modellt teljes mértékben leír, illetve a kész
megoldást is bemutatja. Ugyanakkor egy-egy probléma esetén számos kérdés felmerülhet, melyet
különböző bonyolultságú algoritmusokkal tudunk megválaszolni:
− ismertek-e a szituációk, vagy az ágens „vakon” indul el, s halad, amíg eljut egy végső szituációba?
− ismert-e a szituáció-átmeneti modell, mely leírja a szituációk és cselekvések közötti kapcsolatot?
− ismertek-e az egyes szituációk jutalmai?
− ismertek-e az egyes átmenetek költségei?
A fenti kérdések megválaszolásához alkalmazható a megerősítéses tanulás. A [94] különböző
algoritmusokat javasol (ADP és TD, aktív és passzív változatai), melyeknek más-más a hatékonysága és
erőforrásigénye. Ezek célja minden esetben az ágens tevékenységének optimalizálása a korábbi
megszerzett ismeretekre alapozva. Az aktív ADP algoritmus például megtanulja szituáció-átmeneti
modellt, egyben felderíti a szituációteret, miközben folyamatosan frissíti a hasznosságértékeket. Mivel a
könyvben megadott modellek nem tartalmaznak cselekvésköltségeket, ezért ezek ismertetésétől itt
eltekintek. Értekezésemben az ADP algoritmusra építve fejlesztettem ki egy cselekvésköltségeket is
figyelembevevő algoritmust, melyet a 7.2.3. fejezetben mutatok be.

A tudásalapú RL és Q-tanulás különbsége
Az eddig ismertetett tudásbázis alapú megerősítéses tanulás módszerének lényege, hogy a
szituációkból álló modellre, mint tudásbázisra épít. Ismeri, vagy felderíti az egyes szituációk közötti
átmeneteket, melyeket figyelembe vesz a hasznosságszámítás, s így az optimális eljárásrend
meghatározása során. A Q-tanulás – melyet Dimeas alkalmazott [26] – nem használ tudásbázist, s a
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hasznosságértékek közvetlenül a cselekvés-szituáció párokhoz tartoznak. Így nem használ szituációátmeneti modellt, csupán hasznosságértékeket tanul az ágens a (𝑠; 𝑎) párokhoz. A megközelítés előnye a
kisebb tár- és számításigény: a hasznosságok frissítésére javasolt matematikai eljárás gyorsabban lefut.
Ugyanakkor komplexebb környezetben, ha a szituáció-átmeneti modell sztochasztikus, vagy amennyiben
a cselekvések jövőbeli hatását is elemezni kell a hasznosságok számításához, a modell nehezen
használható.
A szerző munkája microgridek optimális energiamenedzsmentjére fókuszál, ahol többféle technológia
párhuzamos működését tételezi fel. A technológiai eltérésekből adódóan a megerősítéses tanulás is
„technológiaspecifikus”, ezzel szemben az általam bemutatott módszer az 1. tézis állapotterére építve
technológiától független algoritmus implementálását, illetve tudásbázis felállítását teszi lehetővé.
(Szigorúan véve a tudásbázis tartalma nyilvánvalóan technológiaspecifikus, azonban annak szerkezete
általános jellegű.)
Dimeas publikációja is kiemeli, hogy sztochasztikus környezet esetén a módszer nem alkalmazható,
ezért a módszert ők is kiegészítették további eljárásokkal. A bemutatott modelljükben a környezet
elsősorban a többi ágens tevékenysége miatt válik nemdeterminisztikussá ( [94] ezt stratégiai
környezetnek nevezi). Az általam bemutatott modell azonban ezt a kérdést figyelmen kívül hagyja, mely a
hazai rendszerben, ahol a kiserőművek egymásra hatása minimális, elfogadható. Ezzel szemben mégis
tudásbázis-alapú megközelítést alkalmazok: az egyes cselekvések hatásának modellalapú predikciója,
valamint az egymás után bekövetkező szituációk hasznosságának számítása lehetővé teszi a komplex
környezet (hőigény – melynek adaptív figyelembevétele a szakirodalomban is egyedülálló –, árak,
műszaki kritériumok) leírását és részletesebb figyelembevételét.

7.2 A keretrendszer illesztése a kiserőmű üzemoptimalizálására
A megerősítéses tanulást a háromlépéses ágensprogram cselekvéshasznosságának meghatározásához
használtam ((4) egyenlet helyett). Az ágens teljesítménymértékét korábban az elért profittal definiáltam
(5.2), ebből következően az RL modell is profitorientált megközelítésű.
Leegyszerűsítve az egyes szituációk az ágens energetikai üzemállapotát, pontosabban piaci pozícióját
írják le: mennyi villamos és hőenergiát ad el, illetve mennyi üzemanyagot vásárol a kiserőmű. Egy
szituációt egy indexvektor definiál, a szituációkban kapott jutalmat az adott helyzetben termelt profit
adja. A szituáció-átmeneti modell az egyes energetikai üzemállapotok közötti lehetséges átmeneteket,
illetve azok költségét írja le.
Az általános ismertetőben trivialitása miatt nem hangsúlyoztam: egy szituációban kapható jutalom értéke időben állandó, konstans. Amennyiben ez nem áll fenn, és a kezdetben ismeretlen jutalmak értéke
változik, akkor az algoritmus nem képes azt megtanulni. Következésképpen a jutalmak, illetve a hasznosságértékek pontatlanok vagy tévesek lesznek, és az így meghatározott eljárásrend nem lesz optimális.
Természetesen éppen az adaptivitás korlátozódik, amennyiben a jutalmak értékére konstans feltételt
írunk elő, vagyis nem engedjük a környezet változását. Valójában a jutalmak értékének lassú változása
megengedett, amennyiben annak ideje mellett a tanulás időigénye elhanyagolható. A konstans, vagy
lassan változó jutalmak elvárásából következően a szituációkat olyan paraméterekkel kellett definiálni,
melyek egyértelműen meghatározzák a termelt profitot. Erre a későbbiekben többször visszatérek.
A következő alfejezetekben először a szituációteret definiálom, majd az egyes szituációkhoz
kapcsolódó jutalom- és hasznosságértékeket, valamint az átmeneti költségeket. A fejezet végén az egyes
értékek tanulására, illetve folyamatos frissítésére kidolgozott algoritmust foglalom össze. A fejezetben a
modellt a kapcsolt erőművek menetrendjének tervezésére mutatom be, a fejezet végén kitérek arra is,
hogy miként lehet a napközbeni üzemirányításra, illetve megújuló termelőkre alkalmazni.
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7.2.1 Szekvenciális szituációtér
Egy szituációt az implementált stratégiák számától függő szám n-essel jellemzek. A szám n-es egyes
elemei egy-egy olyan stratégiához köthetők, mely befolyásolja az ágens profittermelő képességét. A
számokat sok esetben indexnek nevezem, értelmezési tartományuk jellemzően [0;20]. Az egyenletekben
a szituációkat egyszerűen 𝑠-sel, vagy a szám n-esekre utaló módon (𝑖1 ; 𝑖2 ; … ; 𝑖𝑛 ) módon jelölöm.
A szituáció definiálásához használt szám n-es teljes mértékben leírja az ágens piaci pozícióját, tehát az
adott feltételek mellett megszerezhető profitot. Nyilvánvalóan egy azonos energetikai üzemállapot
másként jutalmazandó a nap különböző szakaszaiban: pl. névleges üzem mélyvölgyben lehet
veszteséges, míg csúcsidőszakban igen preferált. A konstans jutalmak elvárása miatt így az azonos
energetikai üzemállapotokat két különböző időpontban két különböző szituációnak kell megfeleltetni.
Ezért a piaci pozíciókat leíró szám n-esek mellé egy időindexet is felvettem, mely megadja az adott
szituáció napon belüli időpontját. Az időindex értelmezési tartománya a hazai villamosenergia-piac 15
perces időfelbontásából adódóan [0;95]. Az időindex sok esetben speciális szerepet kap, ezért nem
sorolom a fenti szám n-esek közé. Amennyiben egy egyenletben lényeges egy szituáció időindexe, akkor
azt jobb alsó indexben jelölöm: 𝑠𝑞 vagy (𝑖1 ; 𝑖2 ; … ; 𝑖𝑛 )𝑞 .
Egyszerűbb megközelítésben inkább szekvenciális szituációtérről beszélhetünk, melyben minden egyes
időszeletben ugyanazon szituációk állnak rendelkezésre. Ilyen esetben csak a szomszédos időszeletek
között értelmezhetők átmenetek. Egy napi üzemtervezés esetén így minden 95. időszeletben lévő
szituáció végső szituációnak tekintendő.
A szituációt – piaci pozíciót – tehát egy időindexszel ellátott szám n-essel írom le. A profitot
alapvetően meghatározó stratégiák feladata, hogy az ágens piaci pozícióját a saját vizsgált
szempontjukból egy-egy indexre fordítsák le. A 6.1.2. fejezetben bemutatott stratégiák közül
bármelyikről elmondható, hogy hatással van a megtermelt profitra. Ugyanakkor a profitstratégia
implementálása itt értelmét veszti, hiszen a megközelítésből adódóan az összes stratégia profitorientált
módon fogja befolyásolni az ágens működését. A másnapi villamosenergia-menetrend tervezése során az
egyes stratégiák a következő szempontok miatt lehetnek relevánsak a várható profit meghatározásában:
− Gépegységkezelő: Egy gép elindítása indítási költséggel jár, ami csökkenti a profitot. Továbbá a nem
indokolt átterhelések az élettartam csökkenése révén növelik az amortizációs költségeket.
− Üzemanyag-fogyasztás: A legnagyobb költségelem a másnapi tervezett üzemanyag-fogyasztásból
eredő változó költség.
− Villamosenergia-szolgáltatás: A villamosenergia-szolgáltatás az egyik fő bevételi forrás.
Amennyiben ez a szervezett villamosenergia-piacon (pl. egykori kapcsolt mérlegkör) történik, akkor
a napközben változó villamosenergia-árak erősen befolyásolják az elérhető profitot.
− Hőszolgáltatás: A távhőrendszerbe táplált hőenergia biztosítja a kapcsolt termelők második
bevételi forrását. Az 5.2.1. fejezet Energiaárak alfejezetében (44. oldal) bemutatott elszámolási
modellt alkalmazva a hőigényre történő szabályozás, valamint rendszer túl- és alulfűtésének
megfelelő ütemezése befolyásolja a nap folyamán elérhető profitot.
− Hőtároló: Egy hőtároló alkalmazása villamosenergia- és hőszolgáltatásból származó bevételekre
lehet hatással: a hőtároló töltésének megfelelő ütemezésével a villamosenergia-piac napi
árhullámait használhatja ki a kiserőmű.
− Hatásfok: Jelentős szerepet kap, ha valamilyen előírt hatásfok-kritérium teljesítése szükséges egy
támogatott árra való jogosultságra.
− Időjárás: Az időjárási körülmények alapvető hatással vannak egyes megújuló erőművek profitjára.
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A fenti stratégiák alapján egy hőtárolóval rendelkező kapcsolt erőmű szituációját – az időindexen túl –
számhatosok jellemzik: egy-egy index a GUM, FC, PS, HS, SH és EF stratégiától.
Jobban belegondolva azonban a GUM stratégia nem képez indexet, mivel a gépegységkezelő esetén
felsorolt költségek nem egy-egy konkrét üzemállapothoz, hanem az üzemállapotok közötti átmenetekhez
kötődnek (indítás, terhelésváltás). A szituációk jutalma ezen költségelemeket nem tartalmazhatja, mert
így sérülne a konstans jutalom elvárás: egy szituáció jutalma attól függne, hogy az ágens melyik
szituációból érkezett. Ezért a fenti költségeket nem a jutalomban, hanem az átmenetet költségében
vettem figyelembe.
A hatásfok stratégia a jelenlegi jogi szabályozás miatt nem releváns, mert sem a villamosenergia-ár,
sem a távhőár mértékére nincs hatással.
Így a gépegységkezelő, valamint a hatásfok stratégia kiesésével számnégyesek jellemzik a hőtárolós
kapcsolt erőmű szituációit. Az egyszerűség kedvéért a legtöbb példát hőtároló nélküli kiserőműre
mutatom be, ahol tehát számhármasok definiálják az egyes szituációkat. Egy ilyen szituáció teret mutat
be a 29. ábra. Ha az időindexek értékkészlete [0;95], egy index pedig a [0;20] intervallumból vehet fel
egész értékeket, akkor a teljes tér összesen 96×213 ≈ 900 000 ≈ 106 szituációt tartalmaz9.
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29. ábra: Egy kapcsolt kiserőmű szekvenciális szituáció tere.

9

Ez az érték technológiától független. Hőtároló alkalmazása esetén egy további 21-es faktorral kell számolni a
szituációk elméleti számosságát. A későbbiekben bemutatom, hogy a gyakorlatban azonban a helyzet
lényegesen kedvezőbb.

69

A szituációkat időindexelt számhármasok jellemzik. A számhármasok az erőmű pillanatnyi piaci pozícióját írják le, melyeket a
profitot alapvetően befolyásoló szempontok szerint a villamosenergia-szolgáltatás, hőszolgáltatás és üzemanyag-fogyasztás
stratégiák határoznak meg. A (20;20;20) szituációból lehetséges átmeneteket csak szemléltetés kedvéért tüntettem fel

7.2.2 Jutalom, átmeneti költség és hasznosság
A szituációkban kapható jutalom a vonatkozó negyedórában a szám n-esek által definiált piaci
pozícióban elért profit. Ez a szituációk számának megfelelő jutalomérték tárolását jelentené, melynek
nagy számossága nagy erőforrás-igényű, mind tárolás, mind futási idő szempontból. 900 000 jutalom és
ugyanennyi hasznosság értékének megtanulása, illetve folyamatos frissítése gyakorlatilag lehetetlenné
tenné az ágens adaptív működését. Gondoljunk bele, hogy egy nap alatt a teljes szituációtérből összesen
96-ot érint az ágens, mely kb. 0,01%-a az összes szituációnak!
A nagy tár- és számításigény a tudásbázis alapú megközelítés sajátja. Dimeas munkája ezért inkább a
Q-tanulás elképzelésből indult ki, majd azt bővítette. Az értekezésben bemutatott módszer ellenkező
irányból halad: az elvileg teljes tudásbázis alapú megközelítést egyszerűsítem le bizonyos szempontok
elhanyagolásával.

Jutalmak tárolása indexenként
A probléma feloldásához vizsgáljuk meg, miként alakul egy kapcsolt (hőtároló nélküli) kiserőmű által
elérhető negyedórás profit (16). Vegyük észre, hogy a költségfüggvény egyes tagjai egymástól
függetleníthetők. A villamosenergia-bevétel csak az aktuális villamos teljesítménytől függ. A
hőszolgáltatásért járó juttatást több paraméter, a hőigény, az aktuálisan leadott hő és a hőrendszer
állapota befolyásolja. Az üzemanyag-költség pedig csak a felhasznált üzemanyag mennyiségétől függ. A
fix költség értelemszerűen konstans, melyet a továbbiakban az üzemanyag-fogyasztásba értek bele.
𝑃 = 𝐸 + 𝐻 − 𝐹 − 𝑓𝑐
𝑃
𝐸
𝐻
𝐹
𝑓𝑐

(16)

a negyedórás profit értéke [Ft],
villamos energia eladásából származó bevétel [Ft],
hőszolgáltatásból származó bevétel [Ft],
üzemanyag-fogyasztás költsége [Ft],
fix költségek [Ft].

Szigorúan véve a profitelemek (E, H, F) nem függetlenek egymástól (pl. felhasznált üzemanyag és a
termelt villamos energia nyilván kapcsolatban van), de minden egyes profitelemhez (E, H, F+fc) található
egy olyan paraméterhalmaz, mely azt egyértelműen meghatározza. Ezért, ha a szituációk indexeit ezen
jól kiválasztott paraméterhalmaz alapján határozom meg, akkor az egyes profitelemek csak az adott
indexektől függnek. Tehát elegendő minden egyes indexhez egy részjutalom táblát eltárolni
(96×21 ≈ 2000 érték), s a szituációk összjutalmát a megfelelő értékek összegzésével képezni. Így
számhármasokkal jellemzett szituációk esetén 900 000 jutalomérték helyett mindössze 6000 eltárolása
szükséges. Ezzel a jutalomértékek megtanulásának, illetve frissítésének időigénye is jelentős mértékben
csökken. A hasznosságértékek számításának módszerére a 7.2.3. térek vissza.

Indexek definiálása
A piaci pozíciót leíró szituációk indexeit tehát úgy határoztam meg, hogy azok egyértelműen
meghatározzák a villamosenergia- és hőbevétel, valamint az üzemanyag-költség negyedórás értékét.
VILLAMOSENERGIA-SZOLGÁLTATÁS
A villamosenergia-bevétel még a másnapi menetrendtervezés során is sok tényezőtől függhet annak
fényében, hogy a kiserőmű milyen keretek között végzi a villamosenergia-termelést. Az 5.2.1. fejezetben
részleteztem, hogy a kiserőmű villamosenergia-szolgáltatását három elszámolási rendszer szerint
végezheti a modellben: kötelező átvételi (KÁT), szervezett villamosenergia-piaci keretekben (SZVEP),
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illetve hosszú távú szerződésekre alapozva. A KÁT, illetve SZVEP elszámolás esetében feltételeztem, hogy
a másnapra vonatkozóan az összes megtermelni kívánt energiát a kiserőmű el tudja adni a KÁT, illetve
SZVEP árak szerint. Tehát másként fogalmazva az adott árakat ismerve/feltételezve a kiserőmű
határozhatja meg másnapi villamosenergia-termelését, amit az adott árakon ténylegesen el is tud
számolni.
Hosszú távú szerződések esetén a helyzet összetettebb, mivel a villamosenergia-vásárló mennyiségi
igényétől függ az eladható energiamennyiség. Ebben az esetben feltételeztem, hogy a fennmaradó
szabad kapacitását a kiserőmű a szervezett villamosenergia-piacon értékesíti a tőzsdei áraknak
megfelelően. A hosszútávú szerződésben rögzített árak és mennyiségek (melyek D-1. napon, a
menetrendtervezéskor már ismertek), valamint a szervezett villamosenergia-piaci árak becslésével így
ebben az esetben is meghatározható, hogy adott negyedórás átlagteljesítmény esetén mennyi a
kiserőmű villamosenergia-szolgáltatásból származó bevétele.
Vegyünk egy 6 MW beépített kapacitással rendelkező kiserőművet. Tegyük fel, hogy bilaterális szerződésében a
kiserőmű völgyidőszakban óránként 3 MWh, csúcsidőszakban 4 MWh villamos energiát ad el, egységesen 45 €/MWh
áron. Legyen a tőzsde villamosenergia-ára egy adott völgyidőszaki órában 30 €/MWh, ebben az esetben e villamos
energia termelése esetén az adott órában az erőmű bevétele:
3𝑀𝑊ℎ ∙ 45

€
€
+ (𝑒 − 3𝑀𝑊ℎ) ∙ 30
= (45 + 𝑒 ∙ 30) €,
𝑀𝑊ℎ
𝑀𝑊ℎ

𝑒 ∈ [0𝑀𝑊ℎ; 6𝑀𝑊ℎ]

Tehát mindhárom elszámolási rendszerben a negyedórában érvényes átlagos villamos teljesítmény
egyértelműen meghatározza a kiserőmű bevételét. A szituációkat jellemző számhármas első indexe így az
adott üzemállapotban érvényes villamos teljesítmény függvénye.
𝑖1 = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 (20 ∙
𝑖1
𝑃𝑎𝑐𝑡
𝑃𝑛

𝑃𝑎𝑐𝑡
)
𝑃𝑛

(17)

az ágens piaci pozícióját (szituációját) leíró szám n-es első indexe,
a kiserőmű negyedórás átlagos villamos teljesítménye [MW],
a kiserőmű beépített kapacitása [MW].

Egy tisztán szervezett villamosenergia-piacon értékesítő kiserőmű villamosenergia-értékesítésből
származó jutalomtábláját mutatja a 30. ábra. Az első oszlopokban feltüntettem a ténylegesen megtanult
értékeket (a tanulás módszeréről 7.2.3. fejezetben írok), a későbbi oszlopokban csak színezéssel jelzem
az értékek nagyságrendjét. A függőleges vonalak a 6:00, 12:00 illetve 18:00 időpontokat jelzik. A színek
alakulása megfelel a másnapi villamosenergia-piac ártrendeknek: hajnali órákban az ár alacsonyabb, a
déli, illetve esti órákban magasabb.
i1
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

qh=0
42 816 Ft
41 657 Ft
39 199 Ft
36 082 Ft
34 573 Ft
31 825 Ft
30 822 Ft
28 591 Ft
24 904 Ft
23 319 Ft
20 733 Ft
19 783 Ft
18 208 Ft
15 262 Ft
12 699 Ft
10 692 Ft
8 677 Ft
6 301 Ft
3 461 Ft
2 026 Ft
-1 Ft

qh=1
41 805 Ft
40 529 Ft
38 343 Ft
34 914 Ft
33 563 Ft
31 214 Ft
29 968 Ft
27 715 Ft
24 907 Ft
23 790 Ft
20 492 Ft
18 301 Ft
17 529 Ft
14 626 Ft
12 737 Ft
10 561 Ft
7 955 Ft
6 813 Ft
3 670 Ft
1 198 Ft
988 Ft

30. ábra: Egy kiserőmű megtanult jutalomtáblája a negyedórás villamosenergia-bevételre vonatkozóan
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A jutalmak ilyen módon történő tárolása megfelel a konstans jutalmak elvárásának: amennyiben az
árakat, és a hosszútávú szerződésekben egy adott negyedórára rögzített értékeket lassan változónak
tételezzük fel, egy adott negyedórás bevétel meghatározott negyedórás villamos teljesítmény mellett
közel állandó.
HŐSZOLGÁLTATÁS
Hőszolgáltatás esetén a konstans jutalom elvárásból fakadóan, valamint a bevételt befolyásoló
paraméterek nagyobb száma miatt az indexképzés bonyolultabb. A hőszolgáltatásból származó bevétel a
44. oldalon ismertetett (3) egyenlet szerint alakul, tehát függ a rendszerben tárolt hő előjelétől, az
aktuális hőigénytől, valamint a betáplált hőteljesítménytől.
A hőszolgáltatás indexet tehát e három paraméter alapján kell meghatározni úgy, hogy az adott
szituáció hőbevételt leíró jutalma csak ezektől függjön, s lassan változzon. A (3) egyenlet elágazásával
analóg módon a hőindex meghatározása is (18) egyenlet alapján történik. A kifejezés elsőre nehezen
értelmezhető, ezért segíti az egyenlet alatt lévő táblázat a megértést. Mindkét esetben a betáplált hő és
hőigény hányadosa képzi az indexszámítás alapját. Ez egyrészt a relatív értékek használata miatt
szükséges (így az indexelés működik pár MW-os illetve több 10 MW-os erőműre is), másrészt ezzel
kifejezhető az aktuális hőigényhez való igazodás ösztönzése is. Amennyiben a hőrendszer hiányos (0-15
indexek), akkor az elszámolás a betáplálás szerint történik. Ekkor a hőigénynél nagyobb teljesítmény is
kifizetődő (8-15 indexek), amit célszerű ösztönözni a rendszeregyensúly helyreállítása miatt. Ellenkező
esetben, túlfűtött rendszer esetén (16-20 indexek) a hőigény szerint történik az elszámolás: ekkor akár le
is állhat a hőtermelés, a bevétel független a betáplálástól. Egy kiserőmű hőbevételre vonatkozó
jutalomtábláját a 31. ábra mutatja, melyen jól látszik a 15-16. indexek közötti értelmezésváltás. Szintén
levonható az eredményből az a logikus következtetés, hogy legnagyobb bevételek akkor keletkeznek,
amikor a kiserőmű a kihűlt rendszert egyensúlyba hozza.
𝑄𝑠𝑢𝑝
/0.4⌋ + 16, 𝑖𝑓 𝐻𝐼𝑆 ≥ 0
⌊
𝑄𝑑𝑒𝑚
𝑖2 =
𝑄𝑠𝑢𝑝
/0.125⌋ , 𝑖𝑓 𝐻𝐼𝑆 < 0
⌊
{ 𝑄𝑑𝑒𝑚
𝑖2
𝑄𝑠𝑢𝑝
𝑄𝑑𝑒𝑚
𝐻𝐼𝑆

(18)

a szituációt leíró szám n-es második indexe,
a kiserőmű által az adott negyedórában betáplált hő [GJ],
a kiserőműtől az adott negyedórában igényelt hő [GJ],
a tárolóban lévő hő (heat in system) [GJ].

𝑖2

0

1

2

3-6

7

8

9-13

𝑄𝑠𝑢𝑝
𝑄𝑑𝑒𝑚

012,5%

12,525%

2537,5%

…

87,5100%

10011,2%

…

𝐻𝐼𝑆

negatív (hiányos)

14

15

175%187,5%187,5%

16

17

18-19

20

040%

4080%

…

160%-

pozitív (többletes)

A hőszolgáltatás jutalomtábláján is megfigyelhető egy napi ingadozás, mely a napközben konstans ár
miatt elsőre meglepő. A 16-20. indexű sorokat tekintve elemezzük először a kérdést. Ebben az esetben az
egy időponthoz tartozó értékek között nincs jelentős eltérés, ami nyilvánvalóan következik abból, hogy
túlfűtött rendszer esetén csak a hőigény határozza meg a bevételt, a betáplálástól függetlenül. Azonban
a napi ciklusra tekintve látható, hogy 10:00-17:00 között kisebb az elérhető bevétel, ami egyértelműen az
ebben az időszakban csökkent hőigényre vezethető vissza. Az éjszakai, fűtött órákban nagyobb hőigény –
ugyanazon áron – nagyobb bevételt eredményez. Hasonló megfontolások alapján igazolható a napi ciklus
a 0-15. indexű sorokra is. Napközben a kisebb hőigény 120%-os kiszolgálása (10-11. sor) hasonló bevételt
eredményez, mint éjszaka a megnövekedett hőigény 80%-os teljesítése (6-7. sor).
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A fentieket alapján látjuk, hogy a jutalomtábla értékei egyértelműen az aktuális hőigénytől függnek.
Vagyis a relatív indexek kedvezőtlen hatása, hogy a jutalmak értéke gyors hőigényváltozást nem tudja
követni: egy hirtelen megnövekedett hőigény 120%-nak megfelelő betáplálás értelemszerűen más
bevételt jelent, mint az eredeti hőigényhez megtanult összeg. Azonban a hirtelen változást itt nem óráról
órára kell érteni, hanem egyik nap adott negyedórájához képest a következő nap ugyanazon
negyedórájára vonatkozóan. Szerencsére azonban feltételezhetjük, hogy egy adott időszak hőigénye
napról-napra kellően lassan változik. Így a konstans jutalom elvárás teljesül, mivel ezalatt több tanulási
ciklust is végez az ágens, mely biztosítja a jutalomértékek frissen tartását.
i2
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

qh=0
21 014 Ft
20 979 Ft
20 730 Ft
24 606 Ft

qh=1
21 218 Ft
20 215 Ft
19 994 Ft
14 151 Ft

39 798 Ft
37 833 Ft
34 599 Ft
31 943 Ft
29 306 Ft
20 540 Ft
18 575 Ft
16 676 Ft
16 489 Ft
11 725 Ft
8 329 Ft
8 430 Ft
5 227 Ft
173 Ft

38 838 Ft
26 737 Ft
21 417 Ft
21 244 Ft
20 346 Ft
20 560 Ft
18 997 Ft
17 154 Ft
13 283 Ft
10 351 Ft
8 426 Ft
6 815 Ft
5 506 Ft
650 Ft

31. ábra: Egy kiserőmű megtanult jutalomtáblája a negyedórás hőbevételre vonatkozóan.
A szürke cellák értéke ismeretlen, az ágens még nem tapasztalta az adott indexű szituáció jutalmát

ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS
Az üzemanyag-költség indexképzési módszere nagyon hasonlít az első indexhez, mivel ennek költsége
csak az aktuális üzemanyag-fogyasztástól függ. A 32. ábra hasonlóan egy megtanult jutalomtáblát mutat
be. Érdemes kiemelni, hogy mivel itt költségről van szó, a táblázat negatív értékeket tartalmaz, és a
gazdaságosabb szituációk a kisebb indexűek, tehát a kevesebb üzemanyagot fogyasztó üzemállapotok.
𝑖3 = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 (20 ∙
𝑖3
𝑄̇𝑔𝑎𝑠
𝑄̇𝑔𝑎𝑠,𝑚𝑎𝑥
i3
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

qh=0
-73 251 Ft
-69 011 Ft
-65 187 Ft
-62 713 Ft
-56 804 Ft
-55 144 Ft
-51 449 Ft
-45 345 Ft
-41 790 Ft
-37 188 Ft
-34 261 Ft
-29 817 Ft
-28 956 Ft
-25 141 Ft
-21 660 Ft
-17 397 Ft
-13 915 Ft
-9 846 Ft
-7 472 Ft
-4 117 Ft

𝑄̇𝑔𝑎𝑠
𝑄̇𝑔𝑎𝑠,𝑚𝑎𝑥

)

(19)

a szituációt leíró szám n-es harmadik indexe,
negyedórás átlagos tüzelőanyag-fogyasztása [GJ/h],
a kiserőmű maximális terhelésének üzemanyagigénye [GJ/h].

qh=1
-74 675 Ft
-69 236 Ft
-63 425 Ft
-63 141 Ft
-57 099 Ft
-55 052 Ft
-51 236 Ft
-46 417 Ft
-44 648 Ft
-41 140 Ft
-38 736 Ft
-34 374 Ft
-28 956 Ft
-25 748 Ft
-22 054 Ft
-17 123 Ft
-15 576 Ft
-10 349 Ft
-6 152 Ft
-5 794 Ft

32. ábra: Egy kiserőmű megtanult jutalomtáblája a negyedórás üzemanyagköltségekre vonatkozóan
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HŐTÁROLÓ
A hőtároló stratégia profitra történő hatását másként kezelem, mint az eddigi módszerek. Ennek
legfőbb oka, hogy nem egyszerű önálló, csak a hőtároló alkalmazásától függő profitelemet meghatározni
a költségfüggvényben. Mivel a hőszolgáltatásért járó bevétel (𝐻 értéke (16) egyenletben) az összes
rendszerbe táplált hőtől függ, ezért a hőtárolóból kiadott hő bevétele a hőbevételben már
mindenképpen megjelenik az 𝑖2 index jutalmában. Különálló profitelemként, vagyis egy negyedik
indexként való hozzáadása így azt eredményezné, hogy az összjutalomban a hőtárolóból eladott hő
bevétele kétszeresen lenne figyelembe véve.
Ezért a hőtároló stratégiához nem egy különálló indexet generáltam, hanem a hőszolgáltatás indexképzésében vettem figyelembe. A hőszolgáltatás indexének értékkészletét 21×21 = 441-re emeltem,
hogy a két szempont figyelembevétele ne okozza felbontás csökkenését. A hőszolgáltatás „alindexét” a
korábbi (18) egyenlet szerint képzem, a hőtárolóét a (20) szerint, ahol a relatív töltöttségi szint adja az
indexképzés alapját. A két alindexből (21) szerint képzem a szituációk második indexét.
𝑖2,sh = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 (20 ∙
𝑖2,𝑠ℎ
𝑙𝑎𝑐𝑡
𝑙𝑚𝑎𝑥

𝑙𝑎𝑐𝑡
)
𝑙𝑚𝑎𝑥

(20)

a hőtároló üzemállapotát leíró alindex,
a hőtároló telítettségi szintje [GJ],
a hőtároló maximális tárolási képessége [GJ].

𝑖2 = 21 ∙ 𝑖2,𝑠ℎ + 𝑖2,ℎ𝑠
𝑖2
𝑖2,ℎ𝑠
𝑖2,𝑠ℎ

(21)

a hőtárolót és hőszolgáltatást együtt reprezentáló index,
a hőszolgáltatás pozícióját leíró alindex,
a hőtároló üzemállapotát leíró alindex.

Az indexképzés megváltoztatásával gyakorlatilag a hőtároló töltöttségi szintje is eleme annak a
paraméterhalmaznak, mely a hőbevétel jutalmát határozza meg. A két alindex létrehozásával csupán az
index felbontási képességét növeltem meg. Az indexképzés bonyolultsága miatt itt nem közlök
szemléltető jutalomtáblázatot, de a 7.4. utolsó példájában (90. oldal) bemutatom a módszer
működésének eredményét.

Összjutalom számítása
Az előzőekben bemutatott indexképzési módszereket alkalmazva minden negyedórára
meghatározható az ágens RL-modell szerinti szituációja. Az aktuális teljesítmények, hőszolgáltatási
paraméterek valamint esetleg hőtároló szint definiálja a kérdéses számhármast. Az időindexszel
kiegészítve egyértelműen azonosítható az aktuális szituáció, melynek jutalma a különböző résztáblák
megfelelő celláinak összegzésével meghatározható.
𝑛

𝑅(𝑠𝑞 ) = 𝑅((𝑖1 ; 𝑖2 ; … ; 𝑖𝑛 )𝑞 ) = ∑ 𝑅𝑗 (𝑖𝑗 , 𝑞)

(22)

𝑗=1

𝑅(𝑠𝑞 )
𝑛
𝑅𝑗 (𝑖𝑗 , 𝑞)

az 𝑠𝑞 szituáció összjutalma,
a jutalmat számoló stratégiák száma,
a 𝑗 jutalomszámító stratégia jutalma 𝑖𝑗 index szerint 𝑞 időszeletben.

A 30-32. ábra szerint tegyük fel, hogy a q = 1 negyedórában az átlagos villamos teljesítmény alapján i1=18, a
hőszolgáltatás paraméterei alapján i2=10, felhasznált üzemanyag szerint i3=19. Ekkor az ágens a (18;10;19)1
szituációban van, melynek jutalma 39 199 + 31 943 – 69 011 = 2 131. Tehát az adott negyedórában ez az üzemállapot
éppen nyereséges, ami éjszakai közel névleges terhelést tekintve indokolható érték.
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Az indexek kialakításának ismeretében érdemes újra elgondolkodni a lehetséges szituációk
számosságán. A három indexszel jellemzett szituációk számossága elméleti szinten tényleg a korábban
említett 106, azonban több olyan indexkombináció van, melyek fizikailag nem fordulhatnak elő: például
i3 = 0 esetén (közel zérus üzemanyag-fogyasztás) az i1 is nagy valószínűséggel zérus értéket vesz fel.
Hasonlóképp található összefüggés a második és harmadik index között. Összességében a tapasztalat azt
mutatja, hogy egy gázmotoros erőmű jellemzően 50 000 szituációt derít fel. (A felderítésről 7.2.4.
fejezetben lesz szó.)

Cselekvések és a szituáció-átmeneti modell
A szituációk szám n-eseit az előző fejezetben bemutatottak szerint egyértelműen meg lehet határozni
az adott negyedóra paramétereiből. Az ágens lehetséges beavatkozása az 5.2. fejezet szerint a kiserőmű
üzemállapotának megválasztása: a 4.1.2 fejezetben bemutatott átmeneti állapotok adják a lehetséges
cselekvéseket. Mivel a lehetséges cselekvések száma megegyezik az állapotok számával (technológiától
függően 500-5000 között, a legtöbb – gázmotoros – kiserőmű esetén 500-1000 között), a tényleges
szituációk száma pedig közel 50 000, ezért a szituáció átmeneti modell közel 600 × 50 0002 ≈ 1012 értéket
tartalmazna (minden egyes (𝑠, 𝑎, 𝑠 ′ ) összerendeléshez egy valószínűség és egy költségértéket). Ez még
akkor is ijesztő, ha ezek túlnyomó többsége nulla (vagyis nem lehetséges átmenet). Újfent a tudásbázis
alapú megközelítés tárigény problémájához jutottam, melyet a következő gondolatmenetet követve
oldottam fel:
−

Nyilvánvaló, hogy két szituáció (energetikai üzemállapot) közötti átmenet lehetősége nem
függ az aktuális időponttól. Tehát elég a szám n-esek közötti átmeneteket tárolni, az időindex
elhagyható.

−

Egy cselekvés (üzemállapot-változtatás) hatására legtöbb esetben egy negyedóra alatt csak a
szomszédos, vagy legalábbis közeli szituációk érhetőek el. Sok esetben egy adott helyzetből
indulva (pl. álló motorok) a legtöbb üzemállapot-változtatás ugyanazt a szituációt
eredményezi a következő negyedórára (a motorok negyedórás gradienssel felterhelnek), s
csak a későbbi negyedórákban van különbség az egyes üzemállapotok-választása között (a
motorok teljes, vagy csak 80% terhelésre szabályoznak fel).

′
Ezért az elméleti szinten bemutatott 𝑇(𝑠𝑞ℎ , 𝑎, 𝑠𝑞ℎ+1
) szituáció-átmeneti modell helyett egy
′)
egyszerűsített 𝑇(𝑠, 𝑠 modellt implementáltam. A cselekvések determinisztikusak, vagyis amennyiben
létezik átjárás 𝑠 és 𝑠 ′ között, akkor az ágens feltételezi, hogy tud egy olyan 𝑎 cselekvést választani,
amelyik 𝑠 szituációból egyértelműen 𝑠 ′ szituációt eredményezi. Így az egyszerűsített 𝑇(𝑠, 𝑠 ′ ) modell csak
1 és 0 értékeket vesz fel. Hasonlóan az átmeneti modellhez, az átmeneti költségeket is 𝐶(𝑠, 𝑠 ′ ) formában
tanulja az ágens a (15) egyenlet szerinti 𝐶(𝑠, 𝑎, 𝑠 ′ ) helyett.

Az egyszerűsítés következtében az átmeneti modell tárolása és tanulása könnyebb feladattá válik.
Amennyiben feltesszük, hogy a jellemzően felderített 50 000 szituáció egyenletesen oszlik el a
negyedórák között, akkor körülbelül 500 lehetséges szám n-esről beszélhetünk negyedóránként. Tehát a
szituáció átmeneti modell ebben az esetben „csak” 500 × 500 = 250 000 értéket tartalmaz. Ráadásul a
tapasztalat szerint ezek túlnyomó többsége 0, mivel az ágens nem képes tetszőleges szituációk között
váltani. Így a módosított szituáció átmeneti modell jellemzően csak 5 000 értékes bejegyzést tartalmaz.
Felmerül a kérdés, hogy a probléma méretének csökkenése mennyire technológiafüggő. A
kialakításnak köszönhetően elméleti szinten csak a cselekvések száma függ a technológiától, de ezen
esetben sincsenek nagyságrendekben mérhető eltérések. A szituációk elméleti száma technológiától
független. A gyakorlatban elérhető szituációk, illetve az átmenetek számában szintén kezelhető, 1-2
nagyságrenden belüli változásokat tapasztaltam.
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Hasznosságszámítás
A jutalmak indexenkénti tárolása, valamint az egyszerűsített szituáció átmeneti modell miatt a (14)
egyenletet a (23) szerint implementáltam. Szabatosan fogalmazva egy szituáció hasznossága az adott
szituáció részjutalmainak összege, valamint az adott szituációból elérhető legkedvezőbb szituáció
átmeneti költséggel csökkentett hasznosságértékének összege. Az egyenletben kihangsúlyoztam, hogy
míg a jutalom, illetve hasznosságértékek az időindextől függnek, addig a szituációk közötti átmenetek,
illetve azok költségei attól függetlenek.
Az egyenlet végső szituációkra vonatkozó részét kismértékben bővítettem: a végső szituációk
hasznossága a saját jutalmon túl tartalmaz egy predikciót a következő napra. Tehát egy adott szám n-es
q = 95-ben vett hasznossága tartalmazza ugyanazon szám n-es q = 0-ban vett hasznosságának a felét.
Ezzel az ágens a nap végén is késztetve van arra, hogy a következő napot megfelelő szituációból kezdje.
Enélkül például egy hőtárolós ágens értelemszerűen kiüríti hőtárolóját, s nem foglalkozik azzal, hogy a
napi profitot akkor tudja maximalizálni, ha a napot közel teli hőtárolóval kezdi.
𝑈𝑅𝐿 (𝑠𝑞 ) = 𝑅(𝑠𝑞 ) + ′ max 𝑇(𝑠, 𝑠 ′ ) (𝑈𝑅𝐿 (𝑠𝑞′ ) + 𝐶(𝑠, 𝑠 ′ )) ,
𝑠 ∈𝑆𝐼𝑇𝑞+1

∀𝑠 ∈ 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑆 ⇒ 𝑈𝑅𝐿 (𝑠95) = 𝑅(𝑠95 ) +
𝑈𝑅𝐿 (𝑠𝑞 )
𝑅(𝑠𝑞 )
𝑆𝐼𝑇𝑞+1
𝑇(𝑠, 𝑠 ′ )
𝐶(𝑠, 𝑠 ′ )

(23)

𝑈𝑅𝐿 (𝑠0)
2

az 𝑠𝑞 szituáció hasznosság értéke
az 𝑠𝑞 szituációban kapott jutalom (22) szerint
a 𝑞 + 1 időszelethez tartozó szituációk halmaza
a szituáció-átmeneti modell értéke 𝑠 → 𝑠 ′ átmenet lehetségességére
az 𝑠 → 𝑠′ átmenet költsége

Ebből következően egy szituáció hasznosságértéke mindig az adott napból hátralévő időszak, valamint
a következő teljes nap profitját fogja adni. Ugyan az utolsó időszelethez mindig csak az azonos indexű, de
első időszeletben található szituáció hasznosságértékének felét adjuk hozzá, végeredményben ez az
érték hasznosság két teljes napra vonatkozó profithoz fog konvergálni.
Jogosan felmerülhet a kérdés, hogy ha a fenti gondolatmenettel a cselekvéseket gyakorlatilag minden
képletből eltüntettük, akkor mégis hogyan működik az ágens? Miként lehet meghatározni az optimális
eljárásrendet, vagyis egy adott szituációban választandó cselekvést?
Valójában a hasznosságok számítása csak egy-egy szituációra ad egy jellemző értéket. Egy aktuális
döntés meghozatalakor az ágens azonban a cselekvések közül választ, melyekhez a belső modellekre
építve megbecsülni a várható bekövetkező szituációt. Ennek a szituációnak a (23) szerint számított
hasznossága, valamint a cselekvés tényleges költsége alapján az ágens az adott cselekvés hasznosságára
kap egy értéket.
𝜋(𝑠𝑞 ) = arg max (𝑈𝑅𝐿 (𝑆𝑖𝑡(𝑎, 1)) + 𝐶(𝑎))
𝑎∈𝐴

𝜋(𝑠𝑞 )
𝑆𝑖𝑡(𝑎, 𝑞ℎ)
𝐶(𝑎)

(24)

az 𝑠𝑞 szituációban választandó 𝑎 cselekvést adja az optimális eljárásrend szerint,
az 𝑎 cselekvés hatására 𝑞ℎ időegység múlva bekövetkező 𝑠𝑞+𝑞ℎ szituáció
az 𝑎 cselekvés költsége.
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Az 33. ábrán bemutatom egy kiserőmű szituációterének egy kisebb, értelmezhető részét10. Az azonos,
csak időindexben eltérő szituációkat azonos színekkel jeleztem. Az átmenetekre írt értékek a vonatkozó
𝐶(𝑠, 𝑠 ′ ) értékeket adják: látható, hogy ez időszelettől függetlenül két azonos (színű) szituáció között
ugyanakkora. Az egyes szituációk részjutalmait, valamint összjutalmát is feltüntettem. Itt érdemes
kiemelni, hogy az azonos időszelet, azonos indexeihez ugyanaz a részjutalom tartozik (pl. 𝑖2 = 15 vagy
𝑖3 = 20 esetén a vonatkozó R2 és R3 értékek egy időszeletben egyenlőek.) Végül az ábrán lekövethetjük
a hasznosságértékek számítását is.

(16;06;17)48
R1 = 54 747
R2 = 12 443
R3 = –61 312
R=
5 878
U = 2 942 241

(18;13;19)48
R1 = 60 686
R2 = 29 854
R3 = –66 982
R=
23 558
U = 2 970 888

500 további
szituáció…

(18;13;19)49

(18;13;19)50

R1 = 61 675
R2 = 25 818
R3 = –69 096
R=
18 397
U = 2 939 489

R1 = 60 132
R2 = 24 801
R3 = –68 569
R=
16 364
U = 2 916 180

(19;15;20)49

(19;15;20)50

R1 = 63 573
R2 = 33 134
R3 = –73 945
R=
22 762
U = 2 943 607

R1 = 62 511
R2 = 29 360
R3 = –74 221
R=
17 650
U = 2 917 466

(20;15;20)49

(20;15;20)50

R1 = 67 049
R2 = 33 134
R3 = –73 945
R=
26 298
U = 2 943 607

R1 = 66 137
R2 = 29 360
R3 = –74 221
R=
21 276
U = 2 921 092

499 további
szituáció…

497 további
szituáció…

33. ábra: A szituációtér egy adott részletének bemutatása

Itt érdemes kiemelni, hogy az ágens a lehetséges cselekvések közül választ, nem a lehetséges
szituációk közül. Vegyük például a 33. ábra pirosas színnel jelölt (19,15,20)49 szituációt! A szituációba
érkezve annak jutalmát az ágens már megszerezte. Pusztán a szituáció átmeneti modell alapján a
következő választás a kékkel jelölt (20,15,20)50 szituációba vezetne. S bár az szituáció-átmeneti modell

10

A vizsgálat alapját képező – hőtároló nélküli – kiserőmű szituációtere 45 582 szituációt tartalmaz. Egy
időszeletben minimum 411, maximum 502 szituáció található. A szituációk közötti lehetséges átmenetek száma
7982. Ebből fakadóan egy szituációból átlagosan 8000/500 = 16 átmenet lehetséges, azonban ennek szórása
lényegesen nagyobb. Sok szituációból csak egy-egy átmenetet tapasztal az erőmű, míg van olyan is, amiből 50nél is több átmenet lehetséges.
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szerint erre van lehetőség, könnyen elképzelhető, hogy nincs ilyen cselekvés. A kérdést a másik oldalról
közelítjük: megbecsüljük, hogy az elérhető cselekvések (üzemállapotok) melyik 𝑠50 sziutációba vezetnek,
s azt a cselekvést választjuk ahol a cselekvés tényleges költségével csökkentett 𝑈𝑅𝐿 (𝑠50 ) a legnagyobb
értéket adja.
Tehát egy szituáció hasznossága egy optimista becslést ad a várható napi profitra, mivel nem
biztosítható, hogy mindig lesz egy olyan cselekvés, ami a szituáció-átmeneti modell szerinti optimális
átmeneteket leköveti. Így egy adott algoritmusban ez a hasznosság inkább heurisztikaként alkalmazható.
Látni fogjuk, hogy a 7.2.3 bemutatott algoritmus ezen a problémán valójában egy mohó keresést végez:
mindig a legnagyobb hasznossággal kecsegtető cselekvést választja. A [94] forrás 3. fejezetében
megadott keresési módszerek közül így célszerűbb lenne egy A* algoritmust implementálni. Azonban az
eredmények hihetőségi vizsgálata, valamint a szituációtér „egyenletessége” miatt (nincsenek benne
zsákutcába vezető hasznosságok) ettől az értekezésben eltekintettem.

7.2.3 Illesztett ADP algoritmus
Miután a megerősítéses tanulás alkalmazott és a problémára illesztett keretrendszerét bemutattam,
ebben a fejezetben az ágensprogram algoritmusát foglalom össze. A legtöbb egyenletet [94] nyomán
alakítottam ki figyelembe véve az előző fejezetben bemutatott sajátosságokat (átmeneti költség,
egyszerűsített szituáció-átmeneti modell)
Ismert és ismeretlen paraméterek
Az ágens döntéséhez szükséges hasznosságértékek, valamint optimális eljárásrend számításához a
következő paraméterek ismeretére van szükség:
1. Az egyes indexekhez tartozó részjutalmak.
2. A szituációk közötti lehetséges átmenetek, illetve azok költsége.
3. Az összes elérhető szituáció felderítése.
A modellben mindhárom fenti bemenő paraméter megtanulása az ágens feladata. Ugyan az ágens
ismeri saját cselekvéseit, és képes aktuális helyzetét indexekre fordítani a 7.2.2. fejezetben megadott
indexképző egyenletek alapján, de kezdetben nem ismeri az elérhető szám n-eseket, sem az egyes
szituációk közötti lehetséges átmeneteket.
További bonyolítás, hogy egy-egy paraméter megismerése számos hasznosságérték frissítését írja elő,
akár szinte a teljes szituációtér újraszámítását válthatja ki. A korábbi egyszerűsítések ellenére a
számítások továbbra is jelentős erőforrást igényelnének. Az ADP algoritmus részleteit a [94] leírja, mely
lényegében teljes újraszámítást végez minden esetben. A számítási igény csökkentése érdekében szintén
a [94] által javasolt prioritásos végigseprés (prioritized sweeping) heurisztikát alkalmaztam, mely azon
szituációk hasznosságának újraszámítását preferálja, melyek „valószínű követő szituációinak
hasznosságában éppen most nagy módosítás történt”. Az alkalmazott módszert következő fejezetben
részletesen ismertetem.
Ugyanakkor előzetesen kiemelem, hogy a kutatás során nem az algoritmus hatékonyságára
fókuszáltam, hanem a módszer működőképességének és adaptivitásának igazolására. Ezért informatikai
megfontolások alapján a folyamat csiszolható, de az alább bemutatott módszer is működőképes.
Tudományos újszerűséget ebben a fejezetben a kiserőművekre létrehozott, korábban ismertetett
általános tudásbázis adja.
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A cselekvések meghatározásának és az értékek frissítésének folyamata
Az algoritmust továbbra is a másnapi menetrendtervezés esetére mutatom be, tehát a feladat 96
egymást követő szituáció kiválasztása, melyek a maximális összjutalmat eredményezik az adott napon.
INICIALIZÁLÁS AZ ELSŐ (Q = 0) CSELEKVÉS MEGHATÁROZÁSA ELŐTT:
1. Az előző napi utolsó 𝑠95 szituáció indexeinek meghatározása és eltárolása:
(17) → 𝑖𝑝1, (18) → 𝑖𝑝2 , (19) → 𝑖𝑝3

(25)

2. A napközben tapasztalt jutalom- és átmenetimodell-változásokat az ágens feljegyzi a nap végén
szükséges frissítési számításokhoz. Ezek halmazát a nap elején inicializálja:
𝑇𝑜𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ𝑅 = { },

𝑇𝑜𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ𝑇 = { }

(26)

MINDEN EGYES CSELEKVÉS ELŐTT:
3. Egy adott 𝑠𝑞−1 szituációból a (24) egyenletben megadott módosított eljárásrend alapján az
optimális cselekvés meghatározható.
𝜋(𝑠𝑞−1 ) → 𝑎

(27)

MINDEN EGYES CSELEKVÉS UTÁN:
4. Az 𝑠𝑞−1 szituációban kiválasztott 𝑎 cselekvés az megváltoztat(hat)ja az ágens energetikai állapotát,
tehát a modell egy új (időindexben biztosan eltérő) 𝑠𝑞 szituációt eredményez, melynek indexei:
(17) → 𝑖1 , (18) → 𝑖2, (19) → 𝑖3

(28)

5. Az 𝑠𝑞 szituációba érve az ágens új tapasztalatot szerez az egyes indexekhez tartozó
részjutalmakról. Meghatározza az adott, tényleges fizikai üzemállapotból következő
villamosenergia- és hőbevételeket, valamint üzemanyagköltséget.
𝑅1′ (𝑖1 , 𝑞) = 𝐸𝑟𝑒𝑔

(29)

𝑅2′ (𝑖2 , 𝑞) = 𝐻𝑟𝑒𝑔
𝑅3′ (𝑖3 , 𝑞) = 𝐹𝑟𝑒𝑔
𝑅𝑗 (𝑖𝑗 , 𝑞)
𝐸𝑟𝑒𝑔
𝐻𝑟𝑒𝑔
𝐹𝑟𝑒𝑔

a 𝑗 profitelem 𝑞 negyedórában 𝑖 index szerinti regisztrált jutalma
a illamosenergia-szolgáltatásból regisztrált bevétel
ahőszolgáltatásból regisztrált bevétel
a üzemanyag-fogyasztás regisztrált költsége

6. Amennyiben az adott indexű részjutalom még nem ismert, vagy az előzőhöz képest jelentősen
megváltozott, akkor az algoritmus elvégzi részjutalom frissítését, és az adott indexet eltárolja a
későbbi hasznosságértékek frissítéséhez:
𝑖𝑓 ∀𝑗, ∄𝑅𝑗 (𝑖𝑗 , 𝑞) ∨ |

𝑅𝑗′ (𝑖𝑗 , 𝑞)
𝑅𝑗 (𝑖𝑗 , 𝑞)

− 1| > 1%

(30)

⟹ 𝑅𝑗 (𝑖𝑗 , 𝑞) = 𝑅𝑗′ (𝑖𝑗 , 𝑞)
⟹ 𝑇𝑜𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ𝑅 = 𝑇𝑜𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ𝑅 ∪ (𝑖𝑗 , 𝑞)
𝑅𝑗′ (𝑖𝑗 , 𝑞)
𝑅𝑗 (𝑖𝑗 , 𝑞)

a 𝑗 profitelem 𝑞 negyedórában 𝑖 index szerinti aktuálisan regisztrált jutalma
a 𝑗 profitelem 𝑞 negyedórában 𝑖 index szerinti korábban regisztrált jutalma
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7. A részjutalmak regisztrálása mellett az ágens meghatározza az átmenet költségét, illetve
regisztrálja az esetleges új átmeneti lehetőséget. A költség tekintetében a modell mindig a legjobb
tapasztalt költséget tárolja, így a hasznosságérték mindig optimista becslés lesz. (A költségeket
negatív értékkel tárolom, ezért alkalmazok maximumképzést a (32) egyenletben.)
𝑖𝑓 𝑇 ((𝑖𝑝1 ; 𝑖𝑝2 ; 𝑖𝑝3 ), (𝑖1 ; 𝑖2 ; 𝑖3 )) = 0,

(31)

⟹ 𝑇 ((𝑖𝑝1 ; 𝑖𝑝2 ; 𝑖𝑝3 ), (𝑖1 ; 𝑖2 ; 𝑖3 )) = 1
⟹ 𝑇𝑜𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ𝑇 = 𝑇𝑜𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ𝑇 ∪ ((𝑖𝑝1 ; 𝑖𝑝2 ; 𝑖𝑝3 ))
𝐶 ((𝑖𝑝1; 𝑖𝑝2 ; 𝑖𝑝3), (𝑖1 ; 𝑖2 ; 𝑖3 )) = max (𝐶𝐴𝑟𝑒𝑔 (𝑎), 𝐶 ((𝑖𝑝1; 𝑖𝑝2 ; 𝑖𝑝3), (𝑖1 ; 𝑖2 ; 𝑖3 )))
𝐶𝐴𝑟𝑒𝑔 (𝑎)

(32)

az 𝑎 cselekvés regisztrált költsége

8. A megelőző szituáció indexeinek léptetése:
𝑖1 = 𝑖𝑝1 ,

𝑖2 = 𝑖𝑝2 ,

𝑖3 = 𝑖𝑝3

(33)

9. Ha 𝑠𝑞 nem végső szituáció, visszalépés az 3. pontra.
VÉGSŐ SZITUÁCIÓBA (Q = 95) ÉRKEZÉS UTÁN:
10. A hasznosságértékek csak a nap végén, egy lépésben frissülnek az összes időszeletre. A prioritásos
végigseprés elvét követve, nem minden szituáció hasznosságát frissíti az algoritmus. A frissítendő
szituációkat egy folyamatosan, időindex szerint csökkenő sorrendben rendezett listában tárolom.
A lista inicializálásakor csak az adott nap utoljára tapasztalt szituációját tartalmazza:
𝑇𝑜𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ𝑈 = {𝑠95 }
𝑠95

(34)

a tapasztalt végső szituáció, mely hasznossága mindenképpen frissítésre kerül.

11. Az első hasznosságszámítás előtt a listát kiegészítem az összes olyan szituációval, melyhez már
létezik hasznosságérték és
− a 6. pontban valamelyik indexénél jelentős jutalomváltozás következett be,
− vagy a 7. pontban új lehetséges átmenetet regisztráltak a szituációból.
𝑇𝑜𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ𝑈 = 𝑇𝑜𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ𝑈 ∪
{∀(𝑖1 ; 𝑖2 ; 𝑖3 )𝑞 , (𝑖𝑗 , 𝑞) ∈ 𝑇𝑜𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ𝑅 ∧ ∃𝑈𝑅𝐿 ((𝑖1 ; 𝑖2 ; 𝑖3 )𝑞 )}
∪ {∀(𝑖1; 𝑖2 ; 𝑖3 )𝑞 , (𝑖1; 𝑖2 ; 𝑖3 ) ∈ 𝑇𝑜𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ𝑇 ∧ ∃𝑈𝑅𝐿 ((𝑖1 ; 𝑖2 ; 𝑖3 )𝑞 )}

(35)

12. Minden esetben a rendezett lista első – tehát legnagyobb időindexszel rendelkező – szituációját
választom ki, és meghatározom az új hasznosságértékét:
′
(23)→ 𝑈𝑅𝐿
(𝑠𝑞 )
′
𝑈𝑅𝐿
(𝑠𝑞 )

(36)

a 𝑠𝑞 szituáció aktuálisan meghatározott hasznossága

13. Amennyiben az adott indexű szituáció hasznossága még nem ismert, vagy az előzőhöz képest
jelentősen megváltozott, akkor az ágens ténylegesen frissíti a hasznosságértéket. A jelentős
megváltozást itt az időindex függvényében fejezem ki. Egy q = 0 szituáció hasznossága
gyakorlatilag két napi profitot ír le, míg egy q = 95 szituációé csak egy napit, így q = 0
hasznosságértékek kétszer akkorák, mint q = 95 időszelet hasznosságértékei. Az elsőkre a korlát
0,1%, az utolsókra körülbelül 0,2%. Így abszolút értékben körülbelül azonos hasznosságváltozás
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vált ki frissítési folyamatot. Másrészt viszont szükséges minden olyan 𝑠𝑞−1 szituáció
hasznosságának frissítése is, melyeket nagy valószínűséggel 𝑠𝑞 követ. Ezeket a szituáció átmeneti
modell alapján határozza meg az ágens.
′
𝑖𝑓 ∄𝑈𝑅𝐿
(𝑠𝑞 ) ∨ |

′
𝑈𝑅𝐿
(𝑠𝑞 )

𝑈𝑅𝐿 (𝑠𝑞 )

− 1| >

0,2
200 − q

(37)

′
⟹ 𝑈𝑅𝐿 (𝑠𝑞 ) = 𝑈𝑅𝐿
(𝑠𝑞 )

⟹ 𝑇𝑜𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ𝑈
= 𝑇𝑜𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ𝑈
∪ (∀𝑠𝑞−1 , ∃𝑈(𝑠𝑞−1 ) ∧ 𝑠𝑞
= arg max (𝑇(𝑠𝑞−1 , 𝑠 ′ ) (𝑈𝑅𝐿 (𝑠𝑞′ ) + 𝐶(𝑠𝑞−1 , 𝑠 ′ ))))
𝑠′∈𝑆𝐼𝑇𝑞

′
𝑈𝑅𝐿
(𝑠𝑞 )

𝑈𝑅𝐿 (𝑠𝑞 )

a 𝑠𝑞 szituáció aktuálisan meghatározott hasznossága
a 𝑠𝑞 szituáció korábban regisztrált meghatározott hasznossága

14. Az 𝑠𝑞 szituáció most már eltávolítható a listából, s amennyiben az nem üres, akkor a 12. pontra
ugrik vissza az algoritmus.
𝑇𝑜𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ𝑈 = 𝑇𝑜𝑅𝑒𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ𝑈\{𝑠𝑞 }

(38)

A bemutatott algoritmus tehát mind a jutalmak, mind a hasznosságértékek esetében csak akkor végez
frissítést, ha jelentős mértékben megváltozik az eredeti érték (prioritásos végigseprés elve). A 0,1%-os
korlát a hasznosságértékek esetén kissé alacsonynak tűnhet, de a jutalmakkal ellentétben a
hasznosságok akár milliós értékeket (főleg a nap első szakaszában) is felvehetnek, ahol a tizedszázalékos
eltérés is jelentősebb anyagi különbséget jelent.
4

6

A 29. ábra értékei alapján a részjutalmak nagyságrendje 10 , míg a hasznosságoké 10 . Így a 6. pont érzékenyebb a
jutalomértékek változására, melyek azonban nem minden esetben eredményeznek a teljes szituációtéren
végiggyűrűző frissítési lépéseket, mivel a 13. pont csak egy nagyságrenddel nagyobb változásokra érzékeny.

Térjünk vissza a tanulás gyorsaságára, és vegyük észre, hogy egy-egy jutalom szignifikáns megváltozása
adott esetben nem csak a tényleges érintett szituáció hasznosságának frissítését váltja ki. A 11. pontban
az összes olyan szituáció felkerül a listára, melynek akár csak egy indexében jelentős jutalomváltozás
következett be. Továbbá ugyanebben a pontban az összes olyan szituáció felkerül, melyből egy új,
lehetséges kimenetet tapasztalt az ágens.
Példaként vegyük a (18;10;19)14 szituációt, melynek villamosenergia-bevételét leíró részjutalma jelentős mértékben
változott. Ekkor nemcsak a (18;10;19)14 szituáció kerül fel a hasznosságfrissítési listára, hanem bármely (18;i2;i3)14
szituáció, melyhez már létezik hasznosságérték. A lépés logikus, hiszen ezek összjutalma minden bizonnyal
megváltozott, amit az ágens anélkül is kikövetkeztet, hogy ténylegesen tapasztalta volna az adott szituációt.
Hasonlóképpen, ha az ágens egy új szituáció átmenetet tapasztal (18;10;19)14 és (19;9;19)15 között, akkor ennek
hatására az összes (18;10;19)q szituáció felkerül a frissítendő listára.

Továbbá szintén érdemes kiemelni, hogy az ágens képes olyan szituációk hasznosságát is megbecsülni,
melyben ténylegesen még sosem járt. Ennek egyik feltétele, hogy a szituációhoz tartozó részjutalmak
ismertek legyenek az adott negyedórában. Másik feltétele, hogy a korábbi tevékenységek során az ágens
regisztrált egy átmenetet ebből a szituációból egy másik, már ismert hasznosságú szituációba. Ekkor a
(23) egyenlet alapján a még sosem felderített szituáció hasznossága kiszámítható.

7.2.4 A felderítés
Az előző fejezetben láthattuk, hogy a szituációtér hasznosságértékeinek gyorsabb felderítését segíti az
algoritmus felépítése, de emellett mindenképp szükség van ennek direkt módon történő elvégzésére is.
Az előző fejezetben említett, folyamatosan frissülő jutalmak eredeti értéke minden esetben zérus, s a
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fenti módszer csak nagyon lassan építené fel a tudásbázist. Továbbá nem engedhető meg, hogy egy
felderített, aránylag jónak tűnő eljárásrenden elakadjon az ágens, s így ne találjon meg egy esetleg
lényegesen jobb megoldást. Ezen problémák elkerülésére az ágens tanulóciklusokat végez, melyekben a
környezetet (fizikai és elszámolási folyamatokat) modellezve deríti fel azokat a szituációkat, melyekről
nincs, vagy csak nagyon régen szerzett információja van.
A tanuló- vagy felderítő ciklusokban az előző folyamat a 3. pontját kell kissé másként értelmeznünk,
mely eredetileg az optimális eljárásrend szerint határozza meg az adott szituációban kiválasztandó
∗
cselekvést. Az egyenletet kissé módosítva egy tanuló eljárásrendet képeztem, mely módosított 𝑈𝑅𝐿
hasznosságokra épít.
∗ (𝑆𝑖𝑡(𝑎,
𝜋 ∗ (𝑠𝑞 ) = arg max(𝑈𝑅𝐿
1)) + 𝐶(𝑎))

(39)

𝑎∈𝐴

A módosított hasznosságok értékét a (40) egyenlet határozza meg:
∗
𝑈𝑅𝐿
(𝑠𝑞 ) = {

2 ∙ max 𝑈𝑅𝐿 (𝑠) ∙ (1 + 0,05 ∙ 𝑟𝑎𝑛𝑑)

ℎ𝑎 ∄𝑈𝑅𝐿 (𝑠𝑞 )

𝑈𝑅𝐿 (𝑠𝑞 ) ∙ 𝑓(𝑠𝑞 ) ∙ (1 + 0,05 ∙ 𝑟𝑎𝑛𝑑)

ℎ𝑎 ∃𝑈𝑅𝐿 (𝑠𝑞 )

𝑠∈𝑆𝐼𝑇𝑞

∗
𝑈𝑅𝐿
(𝑠𝑞 )
𝑟𝑎𝑛𝑑
𝑓(𝑠𝑞 )

(40)

a felderítéshez alkalmazott módosított hasznosságérték
E(0,1) egyenletes eloszlású valószínűségi változó értéke
az 𝑠𝑞 szituáció újratesztelésére ösztönző függvény.

Meg kell különböztetni azokat az eseteket, amikor egy kérdéses szituáció hasznossága egyáltalán nem
ismert. Ebben az esetben az adott időszeletben regisztrált legnagyobb hasznosság kétszeres értékével
ösztönzöm az ágenst a szituáció kipróbálására. Elsőre úgy tűnhet, hogy ez lényegesen lelassítja a
tanulást, hiszen 50 000 hasznosságérték megtanulása igen sok időt vesz igénybe, így minden esetben egy
új szituációt akar majd kipróbálni az ágens. Azonban az ágens csak cselevéseket tud kipróbálni, melyekhez a (24) egyenlet szerinti Sit() függvénnyel becsül egy várható szituációt. Tehát egy adott negyedórás
szituációból indulva az összes szituációnak csak egy nagyon kis része érhető el, melyek száma 20-30.
A tudásbázis építése során – jellemzően 100-150 ciklus után – eljutunk ahhoz az esethez, amikor az
ágens az összes cselekvések által elérhető szituáció hasznosságát már ismeri. Ebben az esetben felderítésre már nincs szükség, de a környezet lehetséges lassú változásai miatt célszerű időnként régen
kipróbált, illetve ritkán tapasztalt szituáció újratesztelése. A tanulóhasznosságot megadó egyenlet
második része ezt a célt szolgálja, melyben az f függvény két statisztikai paraméter alapján módosítja az
eredeti hasznosságot.
𝑓(𝑠𝑞 ) =

𝑙𝑢(𝑠𝑞 ) 𝑢𝑓(𝑠𝑞 ) − 𝑀𝑖𝑛𝑈𝐹
+
𝑀𝑎𝑥𝐿𝑈
1 − 𝑀𝑖𝑛𝑈𝐹

(41)

𝑀𝑎𝑥𝐿𝑈 = max 𝑙𝑢(𝑠𝑞 )

(42)

𝑀𝑖𝑛𝑈𝐹 =

(43)

𝑠𝑞 ∈𝑆𝑖𝑡(𝐴)

min 𝑢𝑓(𝑠𝑞 )

𝑠𝑞 ∈𝑆𝑖𝑡(𝐴)

∗
𝑈𝑅𝐿
(𝑠𝑞 )
𝑟𝑎𝑛𝑑
𝑙𝑢(𝑠𝑞 )
𝑢𝑓(𝑠𝑞 )

a felderítéshez alkalmazott módosított hasznosságérték
E(0,1) egyenletes eloszlású valószínűségi változó értéke
az 𝑠𝑞 szituáció legutóbbi tesztelése óta eltelt idő
az 𝑠𝑞 szituáció alkalmazásának gyakorisága

Az első statisztikai paraméter az adott szituáció legutóbbi tapasztalása óta eltelt időre épít. Természetesen itt az időindexelt szituációkat meg kell különböztetni: a program minden egyes negyedórára tárolja
a legutóbb használt 256 szituációt. A második statisztikai paraméter a szituáció (adott negyedórában
jellemző) alkalmazásának gyakoriságára épít, melyhez az egyes szituációk előfordulási számát kell tárolni.
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7.2.5 A modell beültetése a flexibilis ágensprogramba
A bemutatott tudásbázisra alapozva minden cselekvéshez rendelhető egy hasznosságérték: az ágens
belső modelljei alapján megbecsüli a cselekvés hatására bekövetkező szituációt, majd ennek RLhasznosságának és a cselekvés költségének különbségéből képezi a cselekvés hasznosságát:
𝑈𝑎𝑐𝑡 (𝑎) = 𝑈𝑅𝐿 (𝑆𝑖𝑡(𝑎, 1)) + 𝐶(𝑎)

(44)

A cselekvéshasznosság értéke értelemszerűen alkalmazható a második tézisben megfogalmazott
háromlépéses ágensprogram hasznosságszámítás lépésében. Megjegyzem, hogy elméleti szinten a
cselekvéshasznosság a kizárás és minősítés lépések nélkül is optimális megoldást adhat. Azonban a
kizárás és minősítés csökkenti azon cselekvések számát, melyekre a (44) egyenlet alapján
cselekvéshasznosság számítandó, így a számítási idő csökkentése érdekében nem érdemes pusztán a
megerősítéses tanulásra alapozni az ágensprogramot.
A szituáció átmeneti modell egyszerűsítését arra alapoztam, hogy sok esetben több cselekvés
ugyanazt a szituációt eredményezi a következő negyedórára, és a cselekvések közötti különbségek csak
hosszabb időtávon, későbbi szituációkban jelennek meg. (Emiatt a szituáció-átmeneti modellt
egyszerűbb formában 𝑇(𝑠, 𝑠 ′ ) fogalmaztam meg.) Ugyanez a jelenség a cselekvéshasznosság
számításánál is előtérbe kerül: számos cselekvés ugyanazt a szituációt eredményezi a következő
negyedórára, melyeket értelemszerűen ugyanaz az RL-hasznosságérték jellemez. Így több hasonló
cselekvés között a (44) cselekvés nem tesz különbséget.
Példaként vegyünk egy 60%-os terhelésen üzemelő, biomasszás kiserőművet. Tegyük fel, hogy a terhelésváltoztatás
lassúsága miatt egy felterhelés következtében az aktuális villamos teljesítmény nagyon keveset változik. Ha ez annyira
sok időt igényel, hogy a következő negyedórás szituáció i1 indexe megegyezik az aktuális szituáció vonatkozó
indexével, akkor a terhelésváltoztatást kiváltó cselekvés, valamint az üzemállapot tartását eredményező cselekvés
ugyanazt a szituációt eredményezi. Ebben az esetben a kettő, gyökeresen eltérő cselekvés cselekvéshasznossága csak
a cselekvésköltségekben tér el (mely nyilván gépindítás esetén nagyobb), tehát az ágens sosem fogja elindítani a
gépet. Hasonló jelenség fordulhat elő több gázmotor indításakor: 4 vagy 5 gázmotor indítása csak a távolabbi
negyedórákban okoz szignifikáns teljesítménykülönbséget ahhoz, hogy különböző szituációkat jelentsenek.

A probléma elkerülése érdekében egy kismértékben előretekintő cselekvéshasznosság-értéket
célszerű alkalmazni. Ennek lényege, hogy nemcsak a következő negyedórára, hanem ennél hosszabb
időszakra tesz előrejelzést az ágens, tehát a kiválasztott cselekvések hosszú távú hatását is figyelembe
veszi. A módszert a (45) egyenlet írja le. Az előretekintés mértékét meghatározó 𝑄 értékét a modellben
egy órás predikciónak megfelelően választottam meg.
𝑄−1

𝑈𝑎𝑐𝑡 (𝑎) = ∑ 𝑅(𝑆𝑖𝑡(𝑎, 𝑞)) + 𝑈𝑅𝐿 (𝑆𝑖𝑡(𝑎, 𝑄)) + 𝐶(𝑎)

(45)

𝑞=1

7.2.6 Alkalmazás más problémákra
A fejezetben kapcsolt termelők menetrendtervezésére mutattam be a modellt. Megújuló energiatermelők esetén a kérdés nem sokban különbözik: ugyanazon logikával működhet az algoritmus, amenynyiben biomasszát, vagy biogázt alkalmazó technológiákról beszélünk. Szélerőművek esetén a másnapi
menetrendtervezés legnagyobb problémáját az szélsebesség-előrejelzés bizonytalansága adja. A
modellben azonban már kizárás lépése során figyelembe veszem az időjárási körülményeket, így a
szélelőrejelzés bizonytalanságának kezelése nem érinti az RL-modell alapú hasznosságszámítást.
Ugyanakkor megfontolandó, hogy érdemes-e az előrejelzés bizonytalanságát sztochasztikus szituációátmenetekre lefordítani. Véleményem szerint ez nagyon elmosná az átmeneteket, s így túlozva, de
minden szituációból minden szituációba, egyenletes eloszlás szerint alakulna az átmenet. Ez a modell
működésképtelenségét eredményezné.
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Célszerűbbnek tartom a kapcsolt termelőkre illesztett módszert így inkább ugyanezen erőművek, de
más célfüggvény szerinti viselkedésének leírására alkalmazni. Napközbeni üzemtervezés során már
mások a piaci viszonyok: a villamos teljesítményt az üzemi menetrendnek megfelelő értéken kell tartani,
az eltérés kiegyenlítő energia költséggel jár. Ugyanakkor szabályozási piacon való részvétel esetén a
rendelkezésre állási díj, valamint a szabályozási energiadíj is hat a villamosenergia-termelés
profitelemére. Ebben az esetben egy másik jutalomtáblát célszerű alkalmazni, melynek indexképzése a
menetrendtől való eltérésre van kihegyezve. Az ágensprogram így annyiban bővül, hogy inicializáláskor ki
kell választani a tervezés során alkalmazandó jutalomtáblát. A szabályozási piacon való részvételre a
7.5.2. fejezet végén visszatérek.

7.3 Modellek összefoglalása
Jogosan merül fel a kérdés, hogy ha az ágens saját modelljein teszteket végez, amikor maga az ágens is
egy modell, akkor most pontosan, hogy is értelmezzük a „modellt”, hol van a szimuláció és a valóság
határa. Valóban, a tanulási és a tényleges üzemre vonatkozó optimalizálási problémát ugyanazon az elvet
követő algoritmus oldja meg, mely csak a hasznosságszámítás módjában különbözik. A pontosabb
értelmezés kedvéért lépjünk egy kicsit hátrébb, s az alábbiakban összefoglalom az értekezésben
bemutatott modelleket, és azok kapcsolatát (34. ábra):
− Az ágensek cselekvéseit a különböző technológiákhoz tartozó üzemállapotok általánosításával
egyszerűsítettem, mely szerint létrehoztam egy generikus kiserőmű-modellt (1. tézis).
− A kiserőművek paramétereire, és működésüket befolyásoló tényezőkre építve létrehoztam egy
PEAS keretrendszert, melynek ágenskörnyezete a valós befolyásoló tényezőknek (hőmérséklet,
hőigény alakulása, piaci árak alakulása, elszámolási folyamatok modellezése) egy sztochasztikus
modellje.
− A generikus kiserőműágensek ebben a PEAS környezetben keresik az optimális megoldást: miként
érdemes a generikus üzemállapotokat megválasztani a profitmaximum elérése céljából. A fenti két
modell leíró jellegű, mely egyszerűsíti a kérdés megfogalmazását. Ezekre építve az ágens egy saját
tudásbázist hoz létre a külső környezet és saját generikus cselekvéseinek modellezésére építve. A
tudásbázist folyamatosan frissítve alakul ki az optimális eljárásrend.
KISERŐMŰÁGENS
érzékelés

TUDÁSBÁZIS

Szélsebesség
Idő

Hőmérséklet

1. kizárás

Hőigény

3. hasznosságszámítás

cselekvés

VALÓS KÖRNYEZET

Távhőrendszer

2. minősítés

visszahatás

 hőrendszer
modell
 profit
 gépegység
 hatásfok
 hőtároló

ÁGENS KÖRNYEZET

Távhőpiac
Vill. energia piac

Költségek
Jogszabályok

34. ábra: A modellek egymásra épülése.
Állapottér modell: a technológiák általánosítása, az ágens cselekvései generikusak (az algoritmus technológiafüggetlen).
Ágens környezet (kék keretben): a valós környezet (fekete keret) sztochasztikus modellje.
Tudásbázis (sárga háttérrel): a kiserőmű – akár a valós, akár a modellezett – környezetéről tanult ismeretei (közel
technológiafüggetlen formában)
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Mivel mindhárom modell tetszőlegesen paraméterezhető, ezért a tanulás és a tényleges optimalizálás
csak az egyes modellek eltérő értelmezését jelenti. A tanulás folyamán az ágenskörnyezetet a befolyásoló
tényezők valamilyen módon megbecsült leírása szerint értelmezem (kék keretben az ábrán), amire
számos tesztciklus futtatása után a tudásbázis (sárga háttérrel) ráilleszthető. A tényleges optimalizáláskor
ezzel szemben a felépített tudásbázisra alapozott optimális eljárásrendet alkalmazom a valós külső
tényezők (fekete keret) mellett. Természetesen a „tényleges optimalizálás” során megszerzett
tapasztalatok (megerősítések) is beépíthetők a tudásbázisba.
Eme elméleti fejtegetés után tekintsünk néhány problémát, melyet a fenti modellhármassal vizsgálni
lehetséges:
− Kiserőművek viselkedésének leírása: Valós, vagy becsült paraméterekre alapozva hozzunk létre egy
ágenskörnyezetet (árak, hőmérséklet, hőigény), mely leírja egy adott kiserőmű tényleges korlátait!
Ebben a modellezett környezetben az ágens önmaga felépítheti saját tudásbázisát, s több tanulási
ciklus után képes lesz meghatározni a kiserőmű profitoptimális viselkedését. A vizsgálat több,
egymástól független kiserőműre is elvégezhető, így képet kaphatunk egy kiserőművi portfólió
általános viselkedéséről. Pusztán a létrehozott tudásbázis vizsgálata alapján is információ
szerezhető a kiserőmű működésének gazdaságossági vonatkozásairól.
− Kiserőművek üzeméhez döntéstámogatási rendszer fejlesztése: Egy hasonló környezetben az ágens
döntéstámogatási funkciót is szolgálhat. A tanulás által optimálisnak vélt üzemvitel mellett
megvizsgálható ettől különböző üzemállapot-sorozatok eredményessége műszaki és gazdaságossági szempontból is. Továbbá ebben az esetben nem feltétlen szükséges a kiserőmű külső
környezetének modellezése (hőmérséklet, hőigény, árak alakulása), mert azokat mérési,
tapasztalati, illetve tényleges előrejelzési adatok formájában az ágens érzékelheti.
− szabályozási központ számára monitorozása: Több kiserőművet tömörítő szabályozási központ
esetén minden egyes erőműre egy monitorágens hozható létre. Minden kiserőműre egy-egy ágenst
ráhangolva a szabályozási központban egy online állapotbecslő áll rendelkezésre a döntések meghozatalához. Az ágensek minden pillanatban a kiserőművek aktuális üzemállapotát írják le, annak
minden paraméterével (pl. hőszolgáltatás, hőtároló részletek) együtt. Ez megoldható folyamatos
online kommunikációval is, de a monitorágens előnye az előrejelzésben rejlik. A modellek így
támogatást nyújtanak ahhoz, hogy egy-egy szabályozási beavatkozást mely kiserőművekkel célszerű
végrehajtani: melyik kiserőműveket kell kiválasztani ahhoz, hogy azok tényleg képesek legyenek
követni a parancsjelet, másrészt szabályozásuk gazdasági szempontból is indokolt legyen.
Ez utóbbi két alkalmazás, főleg a szabályozási központban való alkalmazáshoz még további fejlesztések
szükségesek, melyek főleg informatikai interfészek fejlesztését, valamint a kód hatékonyságának
növelését igénylik. A tanulóalgoritmus működését, illetve a módszer adaptivitását az első alkalmazási
példán is be lehet mutatni.

7.4 Viselkedés az energiapiacon
Az első lépésben különböző technológiák modell szerinti termelését, hőszolgáltatását mutatom be
egy-egy kiválasztott időszakra vonatkozóan. Ezúttal nem csak az egyes erőművek villamosenergiatermelésére térek ki, hanem bemutatom a hőszolgáltatással, illetve profitrealizációval kapcsolatos
ábrákat is.

Gázmotorok
A modell képességeinek demonstrálását egy, a legelterjedtebb kapcsolt energiatermelési technológiát
alkalmazó kiserőművel kezdem. A kiserőműben 6 gázmotor üzemel, melynek adatait a korábbiakhoz
hasonlóan a kiserőművi összevont engedély 4. melléklete alapján határoztam meg (Gázmotor B,
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Függelék E.). Az erőmű a szervezett villamosenergia-piacon értékesíti a megtermelt villamos energiát,
míg a hőt a távhőrendelet [15] szerinti 3408 Ft/GJ hatósági áron, a 44. oldalon ismertetett elszámolási
rendszerben értékesíti.
A terjedelem korlátozottságára tekintettel egy 5 napos őszi (35-37. ábra), illetve egy 5 napos nyári
időszakra (38-40. ábra) vett szimuláció eredményeit mutatom be, ilyen felbontásban könnyen
elemezhetők a negyedórás változtatások is. Az egyes ábrák sorban a tervezett villamosenergiamenetrendet (negyedórás átlagteljesítmények), a hőszolgáltatással kapcsolatos paraméterek alakulását
(hőigény, hőtermelés, rendszerállapot), valamint a napi pénzügyi eredményeket ábrázolják.
A 6.2.2. fejezettel ellentétben a kiserőművek modellezett üzeme itt napról-napra nagyobb mértékben
eltér. Ez a naponként lefuttatott tanulási ciklusoknak köszönhető, mellyel az ágens minden egyes
alkalommal frissíti a tudásbázist. A tanulási ciklusok ritkításával, illetve egy-egy ciklus hosszának
növelésével egyenletesebb menetrendet kaphatnánk. Tényleges alkalmazások esetén egy adott napi
menetrend meghatározásához, a tudásbázis pontos felépítéséhez bőven elegendő idő áll rendelkezésre,
míg hosszabb időszakra vonatkozó szimulációk esetén ésszerű kompromisszumot kell kötni a szimulációs
idő és az eredmény pontossága között.
Egy őszi 5 napos eredményt kiemelve a kiserőmű villamosenergia-menetrendje aránylag stabil (35.
ábra). Jellemző az éjszakai kisebb teljesítmény, valamint az esti/délutáni felszabályozás, mely egyrészt a
villamosenergia-árak, másrészt a hőigény alakulásának köszönhető. A villamos teljesítményben látható
rövididejű ugrások a „terhelésváltoztatás” alacsony költségének tudhatóak be (ld. CCGT erőmű példáját,
89. oldal).
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35. ábra: Gázmotoros erőmű szimulált villamosenergia-termelése kiválasztott őszi időszakban
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36. ábra: Gázmotoros erőmű szimulált hőtermelése, és a távhőrendszer paraméterei a kiválasztott őszi időszakban
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A hőtermelés görbéje elég erősen oszcillál, melyet egy mozgóátlag képzéssel tettem értelmezhetővé
(36. ábra). A folyamatos hőigényre szabályozás következtében a rendszerben tárolt hő közel zérus.
Az oszcillálás a modellbeni üzemállapotok diszkrét felbontásának köszönhető: az ágens folyamatosan változtatja a bypass ágon elengedett hőmennyiségét, hogy így igazodjon a hőigényhez. Ugyanakkor a modellezett ágens állapottere a
7. ábrán bemutatotthoz nagyon hasonló. Az állapottérből is látszik, hogy adott villamos teljesítmény esetén a by-pass
ágon történő szabályozás felbontása nagyon durva, egy állapotváltoztatás 600-800 kW, vagyis hőteljesítményváltozással jár, ami a 7. ábrán körülbelül 0,5-0,7 GJ/15min ugrásoknak felel meg.

A kiserőmű pénzügyeinek alakulását mutatja a 37. ábra. A költségek állandósága az üzemanyagfogyasztás állandóságával magyarázható, mivel a kiserőmű a hő by-pass ágon történő elengedésével
szabályoz a hőigényre (ennek oka a folyamatos terhelésváltoztatás elkerülése). A villamosenergiatermelésből származó bevételek követik az áramtőzsde árainak napi tendenciáját, míg a termelt hőért
kapott bevétel közel állandó, kismértékben korrelál a hőigénnyel. Összességében az erőmű napi szinten
profitot termel, noha az éjjeli órákban veszteségesen üzemel.
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37. ábra: Gázmotoros erőmű szimulált bevételei és kiadásai, valamint termelt profitja a kiválasztott őszi időszakban

A nyári időszakban a kisebb hőigény miatt a kiserőmű kisebb terhelésen jár (38. ábra). A hőigényre
történő szabályozás kicsit nehézkesebb, mely szintén a teljesítményszintek durva felbontására vezethető
vissza (39. ábra). Jól látható, hogy a hajnali időszakban az erőmű nem szabályoz az igényre, így az jelentős
mértékben kihűl (HIS<0), sokkal inkább, mint az őszi esetben. Ez azzal magyarázható, hogy míg nyáron a
kiserőmű a reggeli üzemindításkor helyre tudja állítani az egyensúlyt, addig ősszel erre nincs elég
kapacitása.
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38. ábra: Gázmotoros erőmű szimulált villamosenergia-termelése a kiválasztott nyári időszakban
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39. ábra: Gázmotoros erőmű szimulált hőtermelése, és a távhőrendszer paraméterei a kiválasztott nyári időszakban

A szimulációból megállapítható, hogy a modell nehezebben találja meg az optimális üzemet, több
esetben indokolatlannak tűnő üzemállapot-váltásokat tesz (pl 07.01 első pár órájában). Erre a napi
pénzügyek vizsgálata ad választ (40. ábra): a nyári üzem a kisebb hőigény miatt kevesebb profitot termel,
a kiserőmű gyakorlatilag a veszteséges és nyereséges üzemvitel határán egyensúlyoz. (példában említett
indokolatlan felszabályozás egy már igen veszteséges állapot megváltoztatására irányuló törekvés
következménye.)
A kiugró csúcsok tehát egy-egy első lépésre hasznosnak tűnő üzemállapot-váltás eredményei, mely pár időegységgel
később már nem célravezető. Bár a modellnek van előretekintő képessége, ezt a hibát egy okosabb – például a
hasznosságot heurisztikaként alkalmazó A* – algoritmussal lehetne kiküszöbölni.
Az ábrákat részletesen elemezve észrevehető, hogy a nyári időszakban az elvárásainkkal ellentétben a hőigény
jelentős mértékben növekszik, kis híján elérve az őszi időszakra modellezett minimális hőigényt. Továbbá az őszi
hőigény jóval stabilabb a nyárihoz képest. Ez utóbbi magyarázata, hogy míg ősszel – fűtési idényben – a szabályozást a
hőrendszerre csatlakozó kazánok végzik, addig nyáron csak a kiserőmű üzemel. A kiserőmű feladata mind a minimális
fűtési, mind a szokásos használatimelegvíz-igény kiszolgálása. A nyári 5 nap hőigény-emelkedését pedig a 2011. júliusi
hőmérsékletek alakulása okozta, amikor 7-12°C-ot mértek napközben.
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40. ábra: Gázmotoros erőmű szimulált bevételei és kiadásai, valamint termelt profitja a kiválasztott nyári időszakban
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Külön ábra bemutatása nélkül érdemes kiemelni, hogy a szimulációk eredményére nagyon nagy
hatással van a szabályozási költségek meghatározása. Sajnos a [98] nem írt erre vonatkozó tájékoztató
adatot, ezért ezeket becsülnöm kellett. Ha az őszi szimulációban alkalmazott szabályozási költségértéket
(1,2 Ft/kW fel- és leirányú terhelésváltoztatás esetén) megduplázom, akkor a modell a teljes időszakra
zsinórtermelést ad eredményül.

Kombinált ciklusú gázturbina (CCGT B)
Egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű üzemét 5 téli napra mutatom be (41-43. ábra). Az erőmű műszaki okok miatt sokkal lassabban szabályozott, mely főleg a hőtermelés ábráján látható. Esetünkben
nincs lehetőség by-pass ág használatára, ezért a hőigényre történő szabályozás elég erősen hat a villamosenergia-termelésre is. A rendszerben tárolt hő így nagyobb mértékben, de kisebb volatilitással változik – mely egy nagyságrenddel nagyobb rendszer esetén elfogadható. A gázmotoros példához hasonlóan
a napi profit pozitív, csak az éjszakai időszakban veszteséges az üzem. Ugyanakkor érdemes megjegyezni,
hogy a nagyobb hatásfok miatt a villamosenergia-bevételek majdnem fedezik az erőmű költségeit.
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41. ábra: CCGT erőmű szimulált villamosenergia-termelése a kiválasztott téli időszakban
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42. ábra: CCGT erőmű szimulált hőtermelése, és a távhőrendszer paraméterei a kiválasztott téli időszakban
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Meglepő módon a szimuláció szerint a CCGT az éjjeli időszakban gyakorlatilag kikapcsol, majd a leállás
után azonnal újra indul. Ez valószínűleg sem műszakilag, sem gazdaságilag nem indokolható:
ésszerűbbnek tűnik a minimális terhelésre történő leszabályozás. A jelenséget újfent a felvett – becsült –
terhelésváltoztatási és indítási költségek magyarázzák. Az indítási költségek növelésével az erőmű
minden bizonnyal csak a minimális terhelésig szabályozna le. Az erről szóló ábrát a függelék B.
fejezetében találja az Olvasó, az értekezés fő részébe azért az alábbit hagytam, hogy hangsúlyozzam a
modell érzékenységét a fenti adatokra. Hasonló mértékben érzékeny a modell a terhelésváltoztatás
költségelemre, melynek alacsony értéke folyamatos szabályozást eredményez.
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43. ábra: CCGT erőmű szimulált bevételei és kiadásai, valamint termelt profitja a kiválasztott téli időszakban

Hőtároló (KÁT, Gázmotor C)
Végül utolsó vizsgálatként egy hőtárolós erőművet vizsgáltam meg, mely 3 gázmotorral üzemel. A
könnyebb értelmezés kedvéért KÁT-os villamosenergia-elszámolást tételeztem fel, ahol az éjszakai
mélyvölgyben a villamosenergia-árát 3 Ft/kWh értéken határozták meg. Ebben az időszakban így
egyértelműen veszteséges volt a villamosenergia-termelés. Ugyanakkor ez nem mentesít az éjszakai
hőigény kiszolgálása alól: ezt ideális esetben egy hőtároló alkalmazásával lehet megoldani.
A példában egy 80 GJ hőkapacitású tárolót tételezek fel. A mélyvölgyi időszakban a kiserőmű leállítja a
gázmotorokat (44. ábra), miközben a hőigény kiszolgálását a hőtárolóból próbálja meg biztosítani (46.
ábra). A 47. ábra alapján megállapítható, hogy a KÁT támogatás napközben már pusztán a villamosenergia-bevételből biztosította a költségek megtérülését, így az értékesített hő tiszta extraprofitot
eredményezett.
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44. ábra: Hőtárolós erőmű szimulált villamosenergia-termelése a kiválasztott tavaszi időszakban
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45. ábra: Hőtárolós erőmű szimulált hőtermelése, és a távhőrendszer paraméterei a kiválasztott téli időszakban
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46. ábra: Hőtárolós erőmű szimulált hőtároló szintje a kiválasztott tavaszi időszakban
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47. ábra: Hőtárolós erőmű szimulált bevételei és kiadásai, valamint termelt profitja a kiválasztott tavaszi időszakban
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Érdemes még kitérni arra, hogy a példában alkalmazott hőtároló láthatóan alulméretezett. A mélyvölgyi időszak második felében a rendszer hőbetáplálás nélkül marad, így lényegesen lehűl. Ezt csak
jelentősebb többletbetáplálással tudja később kompenzálni az erőmű.

7.5 Összefoglalás
A fejezetben bemutattam egy tudásbázis alapú megerősítéses tanulás módszert, melyet kiserőművek
optimális üzemvitelének meghatározására használtam. A tudásbázisban a kiserőmű piaci szempontból
megkülönböztethető üzemállapotait szituációk jelenítik meg, minden egyes szituáció önmagában egy
lassan változó, közel állandó negyedórás profittal (jutalommal) jellemezhető. E jutalom szituációnkénti
állandóságára vonatkozó elvárás erősen befolyásolja a kialakítandó szituációteret. A legtöbb példában a
villamosenergia- és hőbevételre, valamint az üzemanyag-kiadásokra alapozva indexhármasokkal
jellemzek egy-egy üzemállapotot, melyek a három, egymástól függetleníthető elszámolási folyamat
paramétereit határozzák meg.
A szituációkat a napi tendenciák figyelembevételéhez időindexszel láttam el, mellyel egy szekvenciális
szituációteret hoztam létre. A szituáció-átmeneti modell így egyszerűsödik, mert minden esetben csak a
következő időszelet szituációiba lehetséges az átmenet, továbbá a probléma jellegéből adódóan az átmenetek lehetősége független az időszeletek indexétől. A számítások hatékonyságának növelése érdekében
elhagytam a szituáció-átmeneti modell cselekvésfüggését: tehát csak a szituációk közötti lehetséges
átmeneteket regisztrálja az ágens. Ugyanakkor nem elhanyagolható bonyolítás a cselekvésköltségek
figyelembevétele, mely így a modellben is értelemszerűen szituáció-átmenetekhez kapcsolódik.
A profitorientált megközelítésből adódóan egy szituáció hasznossága az adott nap hátralévő részében
realizálható profit becslését adja. A hasznosságszámítás hivatkozott forrásban alkalmazott képletét a
módosított szituáció-átmeneti modell, valamint a cselekvésköltségek bevezetése miatt átalakítottam. A
jutalom definíciójából következően a bemutatott ágensprogram egy-egy kiserőmű napi profitjának
maximalizálására optimalizál, mikor az állapottér-módszernek, illetve a kialakított stratégiáknak
megfelelő mélységig részletesen figyelembe veszi a műszaki korlátokat. A profitot az energiapiacokon
lebonyolított tranzakciókra, valamint a gépegység indítások és terhelésváltoztatások költségeire, továbbá
az erőmű paraméterezhető fix- és változóköltségeire alapozom.
A szekvenciális döntések meghozatalára létrehozott modell paramétereinek többsége kezdetben
ismeretlen az ágens számára: az egyes szituációkhoz tartozó jutalmak értékét, a lehetséges szituációkat
és átmeneteket, illetve azok költségeit az ágens megerősítéses tanulás alkalmazásával tanulja meg. A
szekvenciális szituációtérből adódóan a bizonyos lépéseket minden cselekvés után el kell végezni
(jutalomfrissítés), viszont a szituációk hasznosságértékét elegendő csak a nap végén, prioritásos
végigsöprés alkalmazásával frissíteni. Az értékek tanulását ugyan megkönnyíti a jutalmak indexek szerinti
tárolása, valamint a szituáció-átmeneti modell egyszerűsítése, a felderítés hatékonyságának növelése
érdekében az ismeretlen, vagy ritkán, illetve régen alkalmazott szituációk megismerésére ösztönző
tanuló eljárásrendet dolgoztam ki. Az optimális, illetve a tanuló eljárásrend meghatározását, illetve az
azokhoz szükséges bemenő adatok folyamatos frissítését végző algoritmust részletesen bemutattam.
Bár a tudásbázisra alapozott megerősítéses tanulás önmagában is alkalmazható, a számítás
hatékonyságának növelése érdekében a második tézisben bemutatott háromlépéses ágensprogram
részeként végeztem szimulációkat. A modell cselekvések hasznosságának megállapításához nyújt
támogatást: a cselekvés hatására várhatóan bekövetkező szituációk előrejelzésével, a szituációk
hasznossága egyértelmű útmutatást ad az ágensnek az adott helyzetben optimális cselekvésről.
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7.5.1 Előnyök és hátrányok
A módszer több szempontból előnyösebb a második tézisben bemutatott hasznosságszámítási
módszerhez képest. Legfőbb különbség, hogy a megerősítéses tanulás szerinti hasznosság tényleges
jelentés tartalommal bír: egy adott üzemállapot-váltás profitvárakozásait mutatja. (A második tézisben
egymástól független stratégiák saját szempontjaikat normalizált módon értékelték, majd ezek praktikus
súlyozásából egy viszonylagos érték keletkezett egy-egy cselekvés minősítésére.) Ebből fakadóan a
cselekvések hatása tényleges összehasonlítható, mivel a profitvárakozások minden – modellezett –
költséget figyelembe véve kerülnek meghatározásra.
További előnye a modellnek a nagymértékű adaptivitás. Bár alacsonyabb szinten, de ez a második tézis
profittáblázataiban is megjelent: ott azonban stratégiák egymástól független profittárolása nem vette
figyelembe a kereszthatásokat! Ezzel szemben a tényleges, csak a stratégiákhoz tartozó jutalmak tárolásával, illetve az összetartozó értékek (szituációk) jutalmának egyszerű összegzése ezt figyelembe veszi. A
hasznosság és átmeneti költségek megfelelő kezelésével a becsült profitvárakozás megbízhatóbb.
A szakirodalmi összefoglalóban kiemeltem Dimeas munkáját, amelyben cselekvésalapú megerősítéses
tanulást (Q-tanulást) alkalmaz elosztott energiatermelés vizsgálatára. Azonban a [94] szerzői szerint az
összetettebb környezetekben a tudásbázis alapú megközelítés magabiztosabban vezet eredményre. A
tudásalapú megközelítés nagy előnye, hogy a szituációk közötti átmenetek ismeretében a cselekvések
hatását több időszeletre előre meg tudja becsülni.
A módszer hátránya egyértelműen a nagyobb számításigény, melyen az algoritmus hatékonyságának
csiszolásával lehet enyhíteni. Az általánosságot feladva az egyes indexképzések technológiaspecifikusan
is meghatározhatók, mely javíthatja a modell pontosságát. (Például az első profitelem a teljes teljesítménytartományt bontotta fel 21 intervallumra, azonban a technológiák többsége csak az üzemi tartomány 40-60%-át képes technikailag alkalmazni, ld. F49. ábra) Esetleg elgondolkodhatunk az indexképzés
adaptívvá tételén is – mely a ritkán használt indexeket összevonja, a sűrűbben alkalmazottakat felbontja.

7.5.2

Gyakorlati alkalmazhatóság

Menetrendtervezés kiserőművekre
A fejezet végén különböző a kapcsolt kiserőművekre mutattam be példákat, melyeket a fejezetben végigvezetett modell alapján a menetrendtervezésre hegyeztem ki. Az egyes technológiákra bemutatott
példákon jól látszik a hőigényre történő folyamatos szabályozás – amilyen szinten ezt az adott gépegység
műszaki korlátai megengedik. A fejezet végén megállapítottam, hogy a modell rendkívül érzékeny a cselekvésköltségekre, így ezek pontos meghatározása elengedhetetlen az optimális üzemvitel meghatározásához. A többféle technológiákra bemutatott eredmények egyben jól prezentálják, hogy a modell –
beleértve az állapotalapú általánosítást is – jól teljesít a legkülönbözőbb műszaki és gazdaságossági
kritériumok mellett: legyen szó akár gyors gázmotorokról vagy lassabb kombinált ciklusú erőműről,
szabad piacról vagy KÁT elszámolásról, nyári vagy téli hőigényről.
Alkalmazhatóság szabályozási központokban
Az értekezés címe, illetve a bevezető gondolatok alapján a kiserőművek szabályozási piacon való
részvétele is releváns kérdés. Könnyen adódik a lehetőség, hogy újabb algoritmus kidolgozása nélkül,
pusztán a tudásbázisra alapozzuk a vizsgálatokat. A hasznosság-, jutalom és átmeneti költségértékek
eleve profitmegközelítésűek, tehát ezek elemzésével a kiserőművek szabályozási piacon való részvételi
lehetőségét, illetve annak további profittermelési képességeit vizsgálhatnánk. Azonban pusztán a
tudásbázisra alapozó vizsgálatok elvégzése, s azok eredményének kiértékelése megfelelő kritikával
végzendő. A szituáció-átmeneti modellre támaszkodva nem érdemes az egyes szekvenciális szituációk
hasznossága alapján bármilyen költségvizsgálatot végezni: a szituációk közötti átmenetek lehetősége
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nem jelenti azt, hogy az ágens bármilyen körülmények között képes lesz egy annak megfelelő cselekvést
választani!
A legnagyobb hasznossággal kecsegtető szituáció legtöbbször a (20,15,20), mivel az i 2 = 15 jelentése szerint ekkor a
hiányos távhőrendszer felfűtése történik, mely jelentős – korábbról elmaradt – bevételeket okoz. Ugyan a 29. ábra
szerint van átjárás a (20;15;20)q-1 és (20;15;20)q szituációk között, nyilvánvaló, hogy ezt nem lehet tetszőleges ideig
tartani. A hőrendszer hiánya az igénynél nagyobb betáplálás miatt csökken, és előbb-utóbb egyensúlyba kerül, ami –
változatlan betáplálás mellett a (20;20;20)-as szituációt eredményezi. Ez utóbbi szituáció lényegesen kisebb
hasznossággal rendelkezik. Tehát a hasznosságértékek így felülbecsülik a ténylegesen megszerezhető profitot.

Ezért a tudásbázis alapú költségkövetkeztetések csak mindig az aktuális állapotra, illetve rövidtávú
előrejelzésre alkalmazhatók. Több órára előre költségbecslés megbízhatósága erősen kérdéses. A szabályozási piacon való részvétel költségvonzatát így a menetrendtervező algoritmus módozatával lehetne
csak elvégezni, melyre a 7.2.6. fejezetben adtam javaslatot. Azonban a kiserőművek nem önmagukban,
hanem szabályozási központok szerint ajánlanak fel tartalékteljesítményt. A villamosenergia-bevétel így
szabályozási központ szinten realizálódik, ami figyelembe veszi energiapiacon realizált bevételeket, a
kiegyenlítő energia költségeket és az utasított eltérésekből származó szabályozási bevételeket is. Ezért
egy kiserőműre nem vonatkoztatható konkrét rendelkezésre állási tartomány, rendelkezésre állási díj
vagy energia díjra. A kérdést tehát szabályozási központ szinten érdemes kezelni, ami egy magasabb
szintű probléma, melyhez ennek megfelelően egy magasabb szinten kialakított, teljesen más
megközelítésű modell szükséges.
A szabályozási központokban a kialakítandó, magasabb szintű modellhez azonban így is
döntéstámogató eszközként szolgálhat az értekezésben bemutatott megerősítéses tanulás alkalmazó
módszer. A kiserőművek aktuális helyzetét követő modelleken megvizsgálható egy fel-, illetve leirányú
szabályozások hatása. A kiserőmű villamos teljesítményének egy adott alapjelet adva – ez megvalósítható az ágensprogram első lépésében a villamosenergia-szolgáltatás stratégiának kizárási jogot
adva – a modell megbecsülheti a szabályozási igény teljesítésének várható hatásait:
−
−
−
−

mennyi idő alatt szabályoz az alapjelre a kiserőmű,
adott esetben mennyi a hőrendszerben található tartalék,
milyen költségei vannak az átterhelésnek, a megváltozó üzemanyag fogyasztásnak,
összességében mekkora profitváltozást kell a szabályozási piaci bevételeknek kompenzálnia.

Az algoritmust minden szabályozási központra lefuttatva a ténylegesen szabályozandó erőmű
kiválasztását segítheti az eredmény.

7.6 Tézismegfogalmazás
A fejezetben bemutatottak alapján megfogalmaztam kutatásom harmadik tézisét:
III. tézis:
Az egyes elosztott energiatermelő egységek üzemének irányítására létrehoztam egy
tudásbázis alapú megerősítéses tanulást alkalmazó algoritmust , mely a műszaki korlátok
figyelembevétele mellett a profitmaximalizálásra törekszik. A kialakított keretrendszer
kezdeti információigénye a kiserőmű valós technikai és költségparamétereire szorítkozik,
majd tanulási ciklusok futtatásával pusztán a profitvisszajelzésekre alapozva képes egy
sokváltozós dinamikus környezetben működő tetszőleges kapcsolt technológiát alkalmazó
kiserőmű üzemvitelének profitorientált meghatározására. A tudásbázis alapú megközelítés
– a számítási igény csökkentése miatt bevezetett egyszerűsítésekkel együtt – sikeresen
alkalmazható az összetett probléma megoldására.
A megerősítéses tanulást alkalmazó ágensprogramot a [S13] publikációban mutattam be, a témához
kapcsolódó további publikációim: [S10]-[S12].
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8 ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KITEKINTÉS
A magyar villamosenergia-rendszer évek óta szabályozási nehézségekkel küzd, a rendszerirányító
számára egyre kevesebb, és drágább az elérhető szabályozási tartalék. A jelenség elsősorban a régi,
alacsony hatékonyságú hazai szabályozható erőművek kiszorulására vezethető vissza, valamint az európai
szintű villamosenergia-ár csökkenés miatt a modernebb erőműveknek sem gazdaságos már a működés.
A szomszédos villamosenergia-rendszerektől eltérően a magyar rendszerben azonban nincsen nagyobb
tároló kapacitás (szivattyús-tározós vízerőmű), mellyel a szabályozási problémát enyhíteni lehetne. A
korábbi KÁT rendszer miatt Magyarországon jelentős mértékben elterjedtek a kapcsoltan hőt termelő
kiserőművek. A piaci és jogi feltételek alakulása miatt a kiserőművek szabályozási központokba
tömörültek, s egy nagyobb teljesítmény, virtuális erőműként képesek részt venni a szabályozásban.
A kutatás célja a kiserőművek működésének modellezése. Az optimális üzem tervezéséhez számos
paraméter figyelembevételére van szükség: hőszolgáltatási paraméterek, üzemanyag-fogyasztás,
különböző technológiájú gépek műszaki korlátai, esetleges hőtárolók alkalmazása, piaci megtérülés, jogi
feltételek… A figyelembeveendő paraméterek ugyanakkor – mint ahogy az értekezésben többször
utaltam rá – az évek folyamán nemcsak értékükben, hanem számosságukban változhatnak.
A szakirodalom áttekintése után megállapítottam, hogy kevés kutatás foglalkozik ennek a bonyolult
problémának a megoldásával. A legtöbb publikáció inkább a leendő microgridekhez tervez piaci és
műszaki szempontok alapján is optimális elosztott, vagy ritkábban centralizált módon irányított
üzemtervezési algoritmust. Ténylegesen a rendszerszintű szabályozásban való részvétel modellezéséről
gyakorlatilag nincs elérhető publikáció, melyet azzal magyarázok, hogy a kérdés elég erősen
Magyarország-specifikus. Ennek ellenére a microgridek energiamenedzsmentjét végző publikációkat is
elemeztem, melyeknek egy-egy kiemelt része hasznosítható lehet a magyar probléma megoldásához. A
részletes szakirodalmi áttekintés után azonban kiderül, hogy a legtöbb kutatás magasabb szinten végzi az
optimalizálást, s nem foglalkozik az egyes egységek saját belső működésével. A kiserőműveket
rendszerint egy-egy energiaárral, minimális és maximális terheléssel jellemzik, és a különböző
technológiákra technológiaspecifikus algoritmusokat fejlesztettek.
Az értekezés első téziséhez kapcsolódóan bemutattam egy módszert a különböző villamosenergiatermelési technológiák általánosítására. Az állapotalapú megközelítés lényege, hogy egy adott technológia műszaki kötöttségeire alapozva létrehozok általános attribútumokkal jellemzett diszkrét üzemelési állapotokat. Az attribútumok általánossága miatt a különböző technológiákra létrehozott állapotok
ugyanazokat a jellemzőket tartalmazzák; ebből következően generikus algoritmusok tervezhetők az
üzemelési állapot általánosításával. A módszer lényege, hogy a technológiaspecifikus kérdéseket az
állapotterek létrehozásakor kezelem, majd a létrejött állapottérben már minden lényeges megkötést az
attribútumok tartalmaznak. Az általános állapotokat átmeneti információkkal bővítettem ki azokra az
esetekre, amikor az üzemelési állapotok közötti terhelésátmenetek ideje nem elhanyagolható. Az
átmeneti állapotok kialakítása nem járt az állapotok számának növekedésével, ugyanakkor a modell
megtartotta a technológiáktól való függetlenségét. A fejezet végén szabályozási kérdések vizsgálatára
mutattam be pár egyszerű generikus algoritmust, melyek pusztán az állapotok általános attribútumaira
építettek. A szimulációk eredményét több kapcsolt erőműre is bemutattam igazolva a módszer
általánosító képességét.
A kiserőművek üzemtervezését befolyásoló tényezők sokszínűségének kezelésére létrehoztam egy
PEAS (teljesítménymérték-környezet-beavatkozók-érzékelők) keretrendszert, melyet az 5. fejezetben
ismertettem. A környezet modellezi a releváns külső tényezőket: a hőmérséklet értékeket historikus
adatokra alapozva sztochasztikusan generálom, a lakosság fűtési és használati melegvíz hőigényét a
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vonatkozó jegyzetek alapján számítom. Az értekezésben kevésbé tárgyalt megújuló energiatermelők
vizsgálatára egy idősorelemzésre alapozott sztochasztikus szélsebesség-generátort állítottam elő. A
különböző energiaárakat szintén historikus adatokra alapozom, az elszámolási rendszerek tekintetében
többféle rendszert is implementáltam. Ebben a fenti modellezett környezetben működik a
kiserőműágens, mely a környezet változóit részlegesen, vagy teljesen képes megfigyelni. Beavatkozási
lehetősége a kiserőmű üzemállapotának megváltoztatása, melyet a profit alapú teljesítménymérték
alapján határoz meg. A környezeti és belső paraméterek előrejelzésére az ágens több belső modellt is
futtat, mellyel követni tudja a számára releváns értékek változását.
A második tézisben egy moduláris ágensprogramot javasoltam, mely három lépést hajt végre minden
egyes negyedórás üzemállapot kiválasztása előtt: kizárás, minősítés és hasznosságszámítás. A
modularitás a stratégiák által képviselt és figyelembevett szempontokban jelenik meg. Egy-egy
stratégiának lehet kizáró, minősítő, illetve hasznosságot számító metódusa is. A vizsgált problémán,
illetve a tervezőn múlik a figyelembevett stratégiák, illetve azok eljárásainak meghatározása. Az első
lépésben a fizikailag nem megvalósítható állapotok kerülnek kizárásra. A megmaradó állapotokból a
minősítés kiejti azokat, melyekkel valamilyen igen nyomós, de nem egyértelműen kizáró gazdasági vagy
műszaki érv miatt nem érdemes foglalkozni. Végül a hasznosságszámítás során minden egyes stratégia a
saját szempontjai alapján egy normalizált részhasznosság-értéket határoz meg, mely tükrözi az adott
szempont szerinti támogatottság/elutasítottság mértékét. A részhasznosságokat praktikusan súlyozva az
egyes szempontok fontosságát lehet figyelembe venni. A kialakított keretrendszer szerint több szimuláció
eredményét is bemutattam, melyekkel egyben demonstráltam az ágensprogram rugalmasságát,
másrészt validáltam azt az eredmények és a tényleges mérési adatok összehasonlításával.
A stratégiaalapú hasznosságszámítás hátrányait kiküszöbölendő a harmadik tézisben egy
megerősítéses tanulás alapú módszer mutattam be, melyben a stratégiák ugyan megmaradnak, csupán a
hasznosságszámítás módja változik. Tudásbázis-alapú megerősítéses tanulás alkalmazva az ágens
energetikai és piaci pozícióit egy szekvenciális szituációtérre fordítottam le. Az egyes szituációkat szám nesek jellemzik, melyben az indexeket a továbbra is különböző stratégiák határozzák meg. A módszer tárés erőforrás igényének csökkentésére több egyszerűsítést is bemutattam. Egyrészt a jutalmakat
részenként, az egyes indexekhez kötve tárolom, s a szituáció összjutalmát a vonatkozó részjutalmak
összegeként képezem. Másrészt a szituáció átmeneti modellt az időindextől és alkalmazott
cselekvésektől függetlenül implementáltam. Ugyanakkor bevezettem a cselekvésköltséget is, mely
kiegészítés a forrásban alkalmazott modellhez képest. A kialakított modellre egy prioritásos végigseprést
alkalmazó ADP algoritmust illesztettem. Az algoritmus aktív, mivel időnként felfedezéseket hajt végre,
melynek célja a teljes tudásbázis frissen tartása. A kialakított megerősítéses tanulás modell alapján az
ágens hasznosságszámítása tisztán profitra épül. Az adaptív megvalósításnak köszönhetően a modell
kezdeti paraméterigénye minimális, az ágens önmaga építi fel, és tartja karban tudásbázisát a lassan
változó környezetben. Kiemelem, hogy az ágensprogram modularitása nem sérült: bármely profitot
befolyásoló tényező részt vehet az indexképzésben, mellyel további szempontok is, bár
körülményesebben, de figyelembe vehetők. Az ágensprogram működését szintén bemutattam különböző
kapcsolt technológiák optimális menetrendtervezésére.
A három tézisben bemutatott módszer önmagában is alkalmazható, azonban célszerűbbnek tűnik
ezeket egymásra építve működtetni. Az általános állapotokra épülő, háromlépéses moduláris
ágensprogramot alkalmazó ágens, mely a bemutatott megerősítéses tanulás támogatásával tartja frissen
tudásbázisát, többféle módon alkalmazható a gyakorlatban.
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− Egyrészt képes különböző kiserőművek optimális viselkedésének leírására, amennyiben az egyes
erőművek részletes költség és műszaki paraméterei ismertek. Így mind üzemtervezésben, mind
napközbeni üzemirányítás tekintetében támogatást nyújthat az egyes kiserőműveknek.
− Mint monitoring eszköz, a rendszerirányító számára lehet hasznos, ha az egyes kiserőművek
termelését a modell előre tudja becsülni. Ennek feltétele az egyes kiserőművek paramétereinek
megfelelő inicializálása.
− Mint szimulációs eszköz, támogatást nyújthat jövőbeli döntésekhez. Különböző technológiák
modellezése esetén egy tervezett microgrid beépített kapacitásának ideális technológiai elosztása
is vizsgálható.
− A jelenlegi igényekre térve a módszer elsősorban szabályozási központok számára nyújthat
döntéstámogató rendszert. Akár menetrendtervezésről, akár napközben érkező szabályozási igény
kiszolgálásáról van szó. Az egyes kiserőművekre illesztett, s azok működését folyamatosan követő
monitorágenseken megvizsgálható egy-egy tervezett üzem: miként tartja be a műszaki korlátokat,
hogyan alakulnak az esetleges hőszolgáltatással kapcsolatos folyamatok, s milyen mértékben
gazdaságos az adott szabályozás. Egy tényleges szabályozási igény érkezésekor a megfelelő
szimulációk lefuttatása után a modell megadja, hogy melyik kiserőművel célszerű az adott
szabályozási igényt kielégíteni.
A módszer hátrányai illetve kezdetlegességei kijelölik a további kutatások irányát. Elsősorban az évek
alatt folyamatosan alakuló szoftverstruktúrát érdemes újragondolnom: akár teljes, új környezetben
történő újraimplementálással. A kutatás folyamán számos részfeladatba, vagy rosszabb esetben
zsákutcába érkeztem, melyeket igen sok helyen még opcionális lehetőségként meghagytam a kódban.
Ezek kigyomlálásával, a kód informatikai újragondolásával mindenképp jelentős tár- és erőforrásigény
takarítható meg.
További fantáziát látok a megerősítéses tanulás hasznosságértékeire, mint heurisztikákra, illetve a
cselekvések költségére illesztett A*, vagy memóriakorlátozott A* algoritmus megvalósításában. Szintén
célszerűnek tartanám a szituációtér indexképzésének adaptívvá tételét, mellyel a felbontás
hatékonyabban lenne kihasználható.
A szabályozási központok irányításának támogatására egy teljesen más megközelítésű, de szintén
mesterséges intelligenciát alkalmazó módszert is érdemesnek tartok kidolgozni. Bár ennek – több
kiserőműre létrehozott multiágens modellnek – irodalma nagy, az értekezésben bemutatott ágensektől
kapott információkra alapozva egy megfelelő keresési/problémamegoldási módszer nyújthat újat,
mellyel akár előretekintő módon, a bizonytalanságokat is figyelembe véve lehetne meghatározni az
egyes kiserőművek alapjelét.
Ugyanakkor szinte valahány védésen, melyen eddig hallgatóként részt vettem, mindig elhangzott: „a
kutatást sosem lehet abbahagyni”. Hasonlóképp most már látom én is: mindig felmerülnek újabb, és
újabb izgalmas és megoldandó problémák. Azonban néha kell egy megállás, amikor az ember rendezi és
leírja gondolatait. Az értekezés megírásával most már ezt is megtettem.
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11 FÜGGELÉK
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A. További példák állapotterekre
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F52. ábra: Több technológiát is alkalmazó erőmű állapottere 1.
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B. Hátrasorolt szimulációs eredmények
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F56. ábra: A 30 perc alatt elérhető felszabályozási teljesítmény, annak költsége és eredményezett hatásfokváltozása
kazán+gőzturbinás erőművek esetén
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C. A DGSIMU szoftver paraméterezése
A szoftverben adatbázis rengeteg, egyben állítható paramétert tartalmaz. A kiserőművi engedélyek
feldolgozásával a teljes hazai kiserőművi portfólió adatai megtalálhatók a programban (2011). Az adatok
döntő többsége szoftverből állítható, melyhez felhasználó felületeket készítettem.
Az adatbázis nagy része az egyes kiserőművekhez kötődik, melyek 5 panelen lehet állítani:
−

Általános paraméterek (elérhetőségek, címek), melyeket értelemszerűen nem használ a
program. Az adatok a publikusan elérhető engedélyekből származnak.

−

Technikai paraméterek: számos géptípusra vonatkozó paraméter, mely akár a gyári
specifikáció alapján is meghatározható. A program a paraméterek döntő többségére épít,
mindössze néhány információ marad felhasználatlanul (F56-F60. ábra).

−

Hőszolgáltatási paraméterek: kapcsolt termelők esetén a hőigény meghatározását befolyásoló
tényezők (F61. ábra)

−

Piaci környezet leírása: az erőművet érintő különböző energiapiacok meghatározására (F62.
ábra)

−

Állapotgenerátor: az első tézis állapotterének meghatározásához szükséges parancsok és
monitoring eszközök gyűjtőpanele (F63-64. ábra).

Ezeken túl a kiserőművek környezetét meghatározó paraméterek állíthatók (F66-67. ábra)

F58. ábra: Kiserőművek technikai adatai, gépegységenként állítható.

8

F59. ábra: A tipikus gépegységek adatai az egység hivatalos műszaki specifikációja alapján is kitölthető.

F60. ábra: A műszaki specifikációk állítható paraméterei (gázmotorok)
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F61. ábra: A hatásfok terhelés függésének paraméterező ablaka.

F62. ábra: A műszaki specifikációk állítható paraméterei (szélturbinák)
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F63. ábra: Kapcsolt erőművek hőszolgáltatási paraméterei

F64. ábra: A kiserőművek piaci környezetének paraméterezése
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F65. ábra: A kiserőmű állapotterének generáló ablaka

F66. ábra: A kiserőmű állapotterének ellenőrző ablaka
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F67. ábra: Az adatbázisban szereplő kiserőművek földrajzi és technológiai eloszlása.
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F68. ábra: Kiserőművek kiválasztása a szimulációra

F69. ábra: Ár és hőmérséklet adatok paraméterezése
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D. Az ágensprogramot támogató állapotválasztó (StateChooser) leírása
Az üzemállapot-választó objektum célja, hogy minden releváns információt tartalmaz, mely szükséges
a stratégiák kizáró, minősítő, illetve hasznosságszámító eljárásaihoz11:
− Általános információ az üzemtervezésről:
 üzemtervezés célja: felderítés- vagy üzemtervezés? (1 bool érték)
 időszak kezdet és vége, amire üzemet kell tervezni (2 dátum érték)
 környezeti paraméterek listája a teljes napra (96 darab hőigény, szélsebesség)
 összes választható általános állapot halmaza (800 általános állapot)
 kiválasztott eredmény állapotok halmaza
− Minden negyedórában frissülő adatok:
 előzőleg kiválasztott állapot
 aktuálisan választandó üzemállapot negyedórájának indexe
 üzemállapot-halmazok
 kizárás után megmaradó átmeneti állapotok
 minősítés után megmaradó átmeneti állapotok
o cselekvéshasznosság-értékek hozzárendelése
− A belső modellek regisztrátumai:
 hőigény, betáplálás, HIS, HISqh12 értékek (negyedóránként 3 érték)
 hőtároló teljesítmény, hőtároló töltöttség (negyedóránként 2 érték)
 gépegység üzemel/nem üzemel (negyedóránként gépegység számának megfelelő érték)
 villamosenergia-bevétel, hőbevétel, változó költség, fix költség (negyedóránként 4 érték)
 napi üzemanyag-fogyasztás terv és tény (naponta 2 érték)
 havi/éves primer és hasznos energia tárolása (havonta és évente 2 érték)

11

Az osztálydiagram ennél jóval bonyolultabb, ezért szorítkoztam csak a legfontosabbak kiemelésére.
a negyedórák száma, amíg a rendszerben tárolt hő további betáplálás nélkül kielégíti a hőigényt (51. oldal
közepén kisbetűs bekezdés).
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15

E. Az erőművek engedélyének 4. melléklete
Gázmotor A

16

Gázmotor B

17

18

Gázmotor C

19

Gázturbina A

20

Gázturbina B

21

Kazán+Turbina A

22

Kazán+Turbina B

23

CCGT A

24

CCGT B
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F. A DGSIMU szoftverben implementált osztályok szabatos leírása
A szoftver JAVA nyelven készült, s a kutatás folyamán egyre csak bővült. Bár igyekeztem
folyamatosan tartani egyfajta struktúrát, nem volt célom informatikus szempontból hibátlan
elrendezést kialakítani. A kutatás elején készült szoftverterv, s az akkor lefektetett alapelképzelésre
ültettem rá a későbbi bővítéseket. A szoftver jelenleg 9 package-t tartalmaz. Az alább ezeket
tüntettem fel, eltérő részletezettséggel elsősorban a kutatást elvét érintő osztályokra koncentrálva.
 package.agents
Az ágenseket és stratégiákat tartalmazó package. Az értekezésben bemutatott módszertan itt van
megvalósítva.
−

BasicAgent: Absztrakt osztály, a szoftverben szereplő ágensek közös őse az egységes

inicializáló, kommunikáló és ütemező függvények megvalósításához.
−

ManagerAgent: A szimulációt irányító ágens (47. oldal).

−

DGConcentratorAgent: A szabályozási központot reprezentáló ágens (47. oldal).

−

DGAgent: A kiserőmű viselkedését irányító ágens, itt csak a vezérlő és ütemező függvények

vannak megvalósítva, a tényleges módszertan a vonatkozó stratégiák része (47. oldal).
−

Environment: A környezet leírása, a különböző külső változók generálásához szükséges

függvények (41. oldal).
−

Strategies: Az ágensek viselkedését befolyásoló stratégiák. A stratégiák egyik csoportja a

háromlépéses ágensprogram irányítását végzi (15. ábra, keretes dobozok): kizáró, minősítő
és (tanuló) hasznosságszámító eljárások kereteit biztosító interfészek. Ezeket a
StateSelectorStrategy hangolja össze (19. ábra, 49. oldal):
+

StateSelectorStrategy


StateExcluser: a kizárási lépéshez szükséges metódust tartalmazó interfész (49. o.)



StateQualifier: a minősítéshez szükséges metódust tartalmazó interfész (49. oldal)



StateUtilityCalculatorStrategy: a részhasznosság-számításhoz szükséges

metódust tartalmazó interfész (49. oldal)


LearningBasedStateOptimizerStrategy:



ADPLearningBasedStateOptimizerStrategy: a hasznosság megerősítéses

a részhasznosság
számításához szükséges metódusokat tartalmazó interfész (55. oldal)

adaptív

tanulás alapú számításához szükséges metódusokat tartalmazó interfész (79.
oldal)
A másik nagy csoport az ágensprogram tudásbázisát jelentő stratégiák (15. ábra, sötétebb
hátterű dobozok), melyek az előző függvények metódusait valósítják meg:
+

ProfitStrategy (50. oldal)

+

ADPFuelConsumptionStrategy (51. oldal)

+

ADPGenerationUnitManagerStrategy (51. oldal)

+

ADPPowerServiceStrategy (52. oldal)

+

ADPHeatServiceStrategy (53. oldal)
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−

+

ADPStorageHeaterStrategy (53. oldal)

+

EfficiencyStrategy (54. oldal)

StrategyStatistics: Az egyes stratégiák által használt egységes adatstruktúra, mely

archiválja a stratégiák eredményeit, statisztikáit.
−

GenerationUnit: Az egyes gépegységek szimuláció közben szükséges változó paramétereinek

tárolása (futási idő, legutóbbi indítás…)
 package.archiver (7 java fájl)
A szimulációk eredményét a program folyamatosan archiválja. Lehetőség van a részletes
eredmények tárolására, illetve későbbi betöltésére. Az ehhez szükséges fájlkezelő osztályokat
tartalmazza a csomag.


package.database

A szimulációhoz szükséges bemeneti adatok tároló osztályai, melyek egyben fájlokba írhatók és
olvasható.
−

AbstractGenerationUnitData: Egy géptípus paramétereit tároló absztrakt osztály,

melynek számos – technológiafüggő – leszármazottja van. Az egyes osztályok az adott
technológiára specifikus információkkal egészítik ki az ősosztályt:

−

+

GasEngineData

+

GasTurbineData

+

SteamTurbineData

+

BoilerData

+

StorageHeaterData

+

WindTurbineData

+

HydroTurbineData

DGData: Egy kiserőműre vonatkozó adatokat tárolója, mely adattípus szerint különböző

osztályokban kerül eltárolásra.
+

DGDescriptor: A legfontosabb információk tárolására szolgál abból a célból, hogy ne

kelljen az összes adatfájlt betölteni a legfontosabb adatok kigyűjtéséhez (ezek az
objektumok folyamatosan frissülnek az adatbázisból, s az összes kiserőműre vonatkozó
leíró egyszerre kerül eltárolásra egy fájlba).
+

DGGeneralData: Általános adatok (név, elérhetőség…)


+

+

DecisionData: A kiserőmű összevont engedélyének adatfájlja.

DGTechnicalData (F58. ábra, 8. oldal)



GenerationUnitSpecification: Egy adott gépegység gyártója és típusa.



EfficiencyData: Egy adott gépegység hatásfokára vonatkozó adatok (F61. ábra).



ServiceData: Egy adott gépegység karbantartására vonatkozó előírások.

HeatServiceData: A kiserőmű hőszolgáltatására vonatkozó információk összessége (F63.

ábra).
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−

−

+

DGFinancialData: A kiserőmű piaci környezetét leíró osztályok gyűjteménye (F64. ábra).

+

StateData: A kiserőmű állapotterét leíró osztály (F65. ábra).

Specification: A leggyakoribb géptípusok hivatalos oldalról letöltött műszaki specifikációi.
+

GasEngineSpecification (F60. ábra)

+

WindTurbineSpecification (F62. ábra)

ScenarioSettings: Egy adott szimuláció beállítása (szimulálandó kiserőművek, környezeti

paraméterek, F66-F69. ábra)
−

további 8 java fájl…

 package.gui (16 java fájl)
A felhasználói felületekkel kapcsolatos osztályok, magukba foglalva az események detektálását és
lekövetését, valamint a formai megjelenést is.
 package.identification (3 java fájl)
A szimulációhoz szükséges azonosítási rendszerrel kapcsolatos osztályok, melyek egyértelműen
azonosítják az ágenseket, a gépegységeket és az állapotokat.
 package.plot (8 java fájl)
A szimuláció eredményének gyors megjelenítését elősegítő ábrázoló osztályok, melyekkel a
korábbi eredmények is vizualizálhatók. Egyben lehetővé teszik az ábrázolt értéket gyors
exportálását (így az értekezésben formázott grafikonokat tettem).


package.statespace

Az állapotalapú megközelítéshez, az állapotok generálásához, valamint az állapotalapú
algoritmusokhoz szükséges osztályok.
−

−

State: egy kiserőmű adott általános üzemállapota (24. oldal).

+

Powers: az adott üzemállapot teljesítményeit tartalmazó osztály (1. táblázat, 25. oldal).

+

Dependencies: egy adott üzemállapot alkalmazásához szükséges feltételeket írja le.

TransientState: egy kiserőmű átmeneti információkat is tartalmazó üzemállapota (28. oldal).

+
−

UnitDispatch: az üzemállapot első pillanatában érvényes terhelési állapot (9. ábra).

DetailedState: egy kiserőmű menetrendezett üzemállapotának leírása.

Az állapottér generálásához az alábbi osztályok szükségesek:
−

BasicState: egy adott géptípus saját üzemállapotait leíró részállapot (ezek kombinációjából

adódik ki a teljes állapot). A kazánok és gőzturbinák esetében speciális kiegészítésekre van
szükség:

−

+

BoilerBasicState

+

SteamTurbineBasicState

StateGenerator: a megadott paraméterek szerint előállítja a részállapotokat, majd azok

kombinációjából az állapotokat.
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+

BasicStateSet: egy adott géptípushoz tartozó részállapotok halmaza, melyek azonos

kombinálási előírások vonatkoznak.
+

StateSet: több részállapot-halmazból kombinált állapothalmaz, mely teljes állapotokat

tartalmaz.
Az állapotalapú algoritmusokhoz szükséges osztályok:
−

StateIterator: az állapotok sorozatát tároló osztály, mely azokon lépkedve különböző

számításokat, regisztrációkat képez végezni ügyel az állapotok időrendi sorrendjére.
−

Registrations: az egyes stratégiák működéséhez szükséges regisztrátumok tárolására

alkalmasak, melyekre alapozva az ágens „belső modelljei” képesek egy-egy cselekvés
várható hatását megbecsülni.
+

GenerationUnitRegistrations

+

HeatCriteriaRegistrations

+

HeatServiceRegistrations

+

FuelRegistrations

+

PowerServiceRegistrations

+

ProfitRegistrations

+

StorageHeaterRegistrations

+

WeatherRegistrations

 package.statistics (4 java fájl)
A statisztikák készítéséhez szükséges tároló osztályok, melyek adott típusú adatok halmazára
hatékonyan képesek a fontosabb statisztikai paramétereket számítani.


package.tools

Számos egyéb osztály, mely eszközként szükséges a szimulációk elvégzéséhez. Például:
−

QHourCalendar: a negyedórás időzítésre illesztett naptár típus, mely számos negyedórával

kapcsolatos művelet elvégzését teszi egyszerűbbé.
−

StatusTables: a megerősítéses tanulás alapú ágensprogram jutalom és hasznosságtábláinak

tárolója. Egyben a prioritásos végigsöprést alkalmazó ADP algoritmus megvalósításának
helye.
+
−

StatusTable: egy adott profitelem jutalmát tároló osztály.

MatlabHandler: a MATLAB programcsomaggal kapcsolatot tartó osztály (a szélsebesség

generátor MATLAB-ban lett megvalósítva)
−

TextFileHandler: txt fájlok kezelésére kialakított osztály, mely a kiserőművi összevont

engedélyek PDF fájlaiból konvertált txt fájlok gyors feldolgozását tette lehetővé.
−

további 27 java fájl…
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