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1. Bevezetés 
Az elmúlt évtizedben jelentős átalakulás ment végbe a villamosenergia-termelés műszaki és 

gazdasági feltételeiben. Paradigmaváltás történt az energiarendszer felépítését, szervezését 

érintő kérdésekben is: a korábbi nagy egységteljesítményű blokkokra alapozott termelés 

szerepét fokozatosan kezdi átvenni egyrészt a decentralizált, másrészt a fogyasztóközeli, 

illetve fogyasztó általi termelés. Új elemként megjelent a prosumer 1a termelők és 

fogyasztók piaci terében. Ebben a megváltozott és folyamatosan változó környezetben kell 

helyt állniuk a villamosenergia-termelés jelenleg is jelentős részét adó hagyományos gőz, 

gáz és kombinált ciklusú erőműveknek. A helytállás kettős feladat egyrészt 

1. a beruházok előkészítési és tervezési fázisában kell megfelelő tervezési és 

döntéselőkészítési módszerekkel a körülményekhez legjobban illeszkedő alternatívát 

kiválasztani, másrészt 

2. a már működő egységek üzemviteli stratégiáját kell úgy kialakítani, hogy az erőmű 

gazdálkodási egyensúlya biztosított legyen. 

Az ilyen – eltérő valószínűséggel bekövetkező – folyamatok vizsgálatához olyan 

módszerekre és eljárásokra (forgatókönyv-, illetve lehetőségelemzés) van szükség, melyek 

kielégítik a következő feltételeket 

− adjon pontos képet az erőművi folyamat termodinamikai jellemzőiről, 

− tárja fel a körfolyamat termodinamikai veszteségeit, a lehetséges beavatkozási 

helyeket, 

− teremtsen mind minőségileg, mind mennyiségileg pontos kapcsolatot a műszaki és 

gazdálkodási jellemzők között, 

− hiányos információk mellett is szolgáltasson elegendő pontos eredményeket 

elfogadható számítási idő mellett. 

2. Probléma megfogalmazása, célkitűzés 
Célkitűzéseim szerint elvégeztem egy olyan, a beruházás döntés-előkészítését, valamint 

meglévő rendszerek üzemvitelének értékelését segítő eszköz (modell) megalkotását – olyan 

keresési tér kialakítását –, amely a kiadott termékek mennyiségétől és típusától függetlenül, 

változó környezeti és gazdasági feltételek mellett, egyszerre legyen alkalmas 

termodinamikai és gazdasági szempontok figyelembe vételére. Egy ilyen döntéstámogató 

eszköz alkalmas lehet: 

                                                 
1
 
1
 a producer [termelő] és consumer [fogyasztó] szavak összetétele alapján képzett kifejezés, amely a 

villamosenergia-termelés és fogyasztás szerepköreinek összemosódását mutatja. 
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− az erőművi energiaátalakítás során jelentkező minőségi és mennyiségi veszteségek 

együttes költségének megbecslésére; 

− poligenerációs rendszerek termékeinek árképzésére; 

− beruházások esetén versenyképes rendszerek összehasonlítására; 

− felújítások esetén megfelelő berendezések választására; 

− makroökonómiai jelenségek erőművi beruházásokra gyakorolt hatásvizsgálatára. 

Egy ilyen több szakterületet átölelő, általános módszertan kidolgozása csak a feladat 

nyújtotta keretek megfelelő szintű lehatárolása mellett lehet teljes. Ennek megfelelően: 

− dolgozatomban kizárólag stacioner üzemállapotú, a villamosenergia-rendszerben 

alaperőműként üzemelő erőművek termodinamikai és gazdasági vizsgálatával 

foglalkozom; 

− nem vizsgálom az erőművek rész- és túlterhelését, valamint szabályozási 

tulajdonságaikat; 

− a modellben szereplő gazdasági számítások mélysége főterv szintű (előkalkuláció), 

melyek elsődleges célja az adott gazdasági környezethez köthető alternatívák 

összehasonlítása, nem pedig részletes elemzése és a valóság minél nagyobb 

pontosságú leírása. 

3. Tudományos előzmények 
A célkitűzések során támasztott követelményeket kielégíti az exergia alapú termodinamikai 

szemléletmóddal kombinált gazdasági számításokon alapuló részecskeraj-intelligenciát 

alkalmazó komplex eljárás-rendszer. Irodalomkutatást mind a modell alapját képező 

termoökonómiára, mind pedig az optimálási feladatokat ellátó, részecskeraj-intelligenciára 

végeztem. 

TERMOÖKONÓMIA 

A termoökonómia olyan tudományterület, amely ötvözi a termodinamikai és ökonómiai 

számításokat [Kanoglu, 2009], [El-Sayed, 1989], [Gaggioli RA, 1989]. A II. főtételen alapuló 

költségszámítási eljárások alkalmazás szempontjából három csoportra: a kalkulációs 

módszerekre, az algebrai módszerekre és a diagnosztikai módszerekre oszthatók. 

Kalkulációs módszerek 

A struktúra és rendszer tervezési változóinak optimálásával az eljárás lehetőséget kínál az 

állandó és változó költségek közötti ideális arány meghatározására. A dolgozatban 4 

módszer került ismertetésre, melyekből 2 (EFA és STT) került részletesen bemutatásra. A 

módszertan fejlődésének irányát és tulajdonságait nagymértékben befolyásolta a 
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nagyteljesítményű személyi számítógépek hiánya. A vizsgált rendszereket azok nagysága és 

komplexitása miatt nem tudja egyben kezelni, ezért részeit termoökonómiailag izolálja, a 

részrendszerek közötti kölcsönhatásokat pedig differenciálegyenletekkel írja fel. A 

problémát nemlineáris programozási feladatként (NLP) kezeli, a határköltség optimumát 

pedig Lagrange szorzók segítségével határozza meg. A dolgozatban bemutatásra kerülnek a 

módszer által használt fontosabb fogalmak, az eljárás előnyei valamint hátrányai. 

Algebrai módszer 

A termoökonómiai analízis legelterjedtebb módszere. A dolgozatban 19 módszer került 

ismertetésre, melyekből 4 (LIFO, AVCO/SPECO, ECT és MOPSA) került részletesen 

bemutatásra. A kalkulációs módszerrel ellentétben ez a módszer a teljes rendszert vizsgálja, 

termoökonómiai izolációt pedig nem alkalmaz. A rendszerkomponensek közötti 

kölcsönhatásokat lineáris egyenletek írják le. A problémát az eljárástól függően lineáris 

algebrai feladatként kezeli, az átlagköltségek optimumát pedig iteratív módon határozza 

meg. A dolgozatban bemutatásra kerülnek a módszer által használt fontosabb fogalmak, az 

eljárás előnyei valamint hátrányai. 

Diagnosztikai módszer 

Az eljárás célja az üzemszerűen működő energiaátalakító-rendszerekben bekövetkező 

tüzelőanyag-fogyasztásnövekedés (hatásfokcsökkenés) okainak feltárása, továbbá az egyes 

okokhoz tartozó hatások számszerűsítése. Mivel a termoökonómiai diagnosztika alapjait 

VALERO és társai fektetik le, az új tudományterület szemléletmódja a kezdetekben sok 

hasonlóságot mutat az exergetikai költségelmélettel (ECT). A termoökonómiai diagnosztika 

alapját a nem egyenértékűsíthető irreverzibilitások (exergiarombolás vagy 

entrópianövekedés) elve szolgáltatja. A dolgozatban 4 módszer került ismertetésre, 

melyekből mind a 4 (RMV, FI, FI-FIE és CC) be lett mutatva részletesen, valamint az előző 

módszerekhez hasonlóan ennek az eljárásnak is le lettek írva a fontosabb fogalmai, előnyei 

és hátrányai. 

OPTIMUMKERESÉSI ELJÁRÁSOK 

Röviden áttekintettem az erőművi rendszerek hatékonyságát növelő optimumkeresési 

eljárásokat, részletesebben ismertetve a numerikus problémamegoldásoknál leggyakrabban 

alkalmazott keresési technikát, a genetikus algoritmusokat, valamint a meta‐heurisztikus 

számítási módszerek közé tartozó, legjelentősebb természet ihlette keresőt, a részecskeraj 

optimálási eljárást. 
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4. A kutatómunka ismertetése 
A termoökonómia területén végzett irodalomkutatást követően elvégeztem a 

termoökonómiai analízis legelterjedtebb módszereinek összehasonlító értékelését. Mivel a 

dolgozat célkitűzései között szereplő beruházás döntés-előkészítését, valamint meglévő 

rendszerek üzemvitelének értékelését segítő eszköz nagyrészt támaszkodik a vizsgált rend-

szer termodinamikai modelljére, annak pontosabb leírása érdekében olyan 

exergoökonómiai eljárást integráltam a döntés-előkészítést segítő eszközbe, amely képes 

kereskedelmi forgalomban kapható hőséma-számító programokkal való együttműködésre. 

Az erőművi rendszerek hatékonyságát növelő optimumkeresési eljárások áttekintését 

követően – szakmai indokok alapján – a részecske-raj intelligenciát választottam a modell 

optimálására. 

Elkészítettem a Tisza II. erőmű mintájára egy kondenzációs, a Debreceni erőmű mintájára 

pedig egy kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésű kétnyomásos kombinált ciklusú blokk 

termodinamikai modelljét, amelyeken demonstráltam, hogy a részecske-raj intelligenciával 

megtalálhatók hőtani rendszerek termodinamikai modelljeinek optimális körfolyamati 

hatásfokai. 

Annak érdekében, hogy a hőtani modellek eredményei alapján az exergetikai és később az 

exergoökonómiai értékelést is el lehessen végezni, a NASA féle kilenc együtthatós 

polinomok segítségével meghatároztam a gázkeverékek nyomás- és hőmérsékletfüggő 

fajlagos entalpia-, entrópia-, szabadentalpia és fajhőfüggvényeit. Igazoltam az azonos 

együtthatójú állapotfüggvények konzisztenciáját, majd ideális Joule-Brayton körfolyamaton 

keresztül demonstráltam, hogy a numerikus hibából adódó eltérések érdemben nem 

befolyásolja a számításokat. Anyagáramok fizikai és kémiai exergiafüggvényének 

meghatározása során bizonyítottam, hogy elemi anyagok standard szabadentalpiája csak 

akkor lehet zérus, ha az entalpia és entrópia függvények vonatkoztatási rendszerei 

összhangban vannak, ellenkező esetben sérül a moláris szabadentalpia definíciója. Mind a 

kondenzációs hőerőműnél és rendszerelemeinél, mind pedig a kétnyomásos kombinált 

ciklusú erőműnél és rendszerelemeinél meghatároztam az exergetikai hatásfokokat és 

számításokkal igazoltam a részecske-raj intelligencia hőtani rendszerek exergia alapú 

optimálására való alkalmasságát. 

Erőművi beruházásokra kidolgoztam egy általános gazdasági modellt, amely a 

tőkeberuházással kapcsolatos költségek, valamint működéssel és karbantartással 

kapcsolatos költségek becslését az erőmű főberendezéseinek bekerülési költsége alapján 

határozza meg, és amely alkalmas a részrendszerek költség-egyenértékes költségáramának 
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meghatározására. Az erőművekben előállított termékek költségáramainak minimalizálása 

érdekében megalkottam az alapmodellek exergoökonómiai célfüggvényeit. A függvények 

kiértékeléséhez felírtam és analitikusan megoldottam az erőművi főberendezések 

exergoökonómiai mérleg- és segédegyenleteit. A főberendezések beruházásának 

költségáramaihoz köthető paramétereket a nemzetközi irodalomból [Bejan, 1996] vett 

költségfüggvények segítségével határoztam meg. Az exergoökonómiai optimálást mind a 

kondenzációs, mind pedig a kétnyomásos kombinált ciklusú erőmű esetében elvégeztem a 

gazdasági válságot megelőző 2006-os és követő 2012-es időszakra. 

5. Új tudományos eredmények 
Az értekezésben bemutatott kutatás új tudományos eredményeit az alábbi tézisekben 

foglalom össze: 

1. TÉZIS ([1], [2], [3], [4]) 

Számításokkal igazoltam, hogy a részecskeraj intelligencia alkalmas hőtani rendszerek 

termodinamikai modelljeinek optimálására. A hőtani rendszer sajátosságaitól függetlenül, a 

kereső szakadásra való érzékenysége a sebességvektor frissítési algoritmusától, a 

sebességvektorok keresési térhez képesti relatív méretétől, valamint a keresési tér 

kiértékelhető és nem kiértékelhető részének arányától függ. 

A keresési tér megfelelő megfontolások alapján történő csökkentése növelheti a kereső 

hatékonyságát és csökkentheti a nem konvergens egyedek egy iterációs ciklusra jutó átlagos 

számát. 

2. TÉZIS ([4]) 

Számításokkal igazoltam, hogy hagyományos részecskeraj optimálási algoritmus 

alkalmazása esetén, hőerőművek termodinamikai modellje által reprezentált keresési 

térben a sebességvektor fajlagos méretének optimuma van. 

Rögzített méretű keresési térben a sebességvektor fajlagos méretének csökkentése növeli a 

körfolyamati hatásfok középértékét – amennyiben az az egyenértékű Carnot körfolyamat 

hatásfokát nem érte el – és csökkenti a szórását, továbbá csökkenti a nem konvergens 

egyedek egy iterációs ciklusra jutó átlagos számát, ugyanakkor a fajlagos sebességvektor 

maximális méretének alacsony értéken tartása csökkenti a globális keresési képességet és 

növeli az iterációszámot. 

3. TÉZIS ([4]) 

Számításokkal igazoltam, hogy egy hőerőműben lezajló termodinamikai folyamatokat leíró 

hőséma-számító programhoz illesztett mintakövető részecskeraj intelligencia a 
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sebességfrissítésben fenntartott nagy változatosság okozta magas számítási idő miatt 

alkalmatlan erőművi rendszerek optimumkeresésére. 

A mintakövető részecskeraj intelligenciák csoportjába tartozó CLPSO egy nagyság-renddel 

több iterációt igényel a sikeres számításhoz, mint egy hagyományos PSO. Az egy iterációs 

ciklusra jutó nem konvergens egyedek átlagos száma minden esetben magasabb, mint 

hagyományos PSO esetében. CLPSO-t a magas számítási idő alkalmatlanná teszi erőművi 

rendszerek optimumkeresésére. A keresés számítási idejét az iterációs küszöb és 

részecskeszám csak kis mértékben, a változók ugyanakkor jelen-tős mértékben 

befolyásolják. Ennek döntően az az oka, hogy a számítási időt elsősorban a hőséma-számító 

program belső iterációja szabja meg, amely nem kiértékelhető egyedek esetén mindig 

nagyobb. 

4. TÉZIS ([5]) 

Anyagáramok fizikai és kémiai exergiafüggvényének meghatározása során bizonyí-tottam, 

hogy elemi anyagok standard szabadentalpiája csak akkor lehet zérus, ha az entalpia és 

entrópia függvények vonatkoztatási rendszerei összhangban vannak, és kielégítik a 

( )
( )0 0

0 0

0

,

,

h p T
s p T

T
=

%

%  feltételt. 

A régi konvenciók használata mellett, amelyek az elemi anyagok standard szabadentalpiáját 

zérusnak veszik, a termék kémiai potenciálját pedig megfeleltetik a képző-dési 

szabadentalpiával, sérül a moláris szabadentalpia definíciója. 

5. TÉZIS ([6]) 

Számításokkal igazoltam, hogy földgáztüzelésű, elvételes vagy ellennyomású hőkiadással 

ellátott, kapcsolt hő- és villamos-energiatermelésre alkalmas kétnyomásos kombinált 

ciklusú erőmű hő-egyenértékes önköltsége magasabb a villamos energia előállításának 

költségénél. 

Ez döntően annak következménye, hogy az erőmű energia-átalakítási láncában a 

villamosenergia-termelés magasabb szinten áll, és megelőzi a hőtermelést. A föld-gázban 

kémiailag kötött formában jelen levő energia több veszteséggel járó átalakításon megy 

keresztül, míg hő formájában kiadásra kerül, így a hőtermelés alacsonyabb hatásfokkal – és 

fajlagosan nagyobb tüzelőanyag felhasználás mellett – történik az erőműben, mint a 

villamosenergia-szolgáltatás. Minél hosszabb az energia-átalakítási lánc, annál nagyobb a 

termék előállításának fajlagos költsége, vagyis , 1 ,P k P k
c c

−

< . Feltételezve, hogy a lánc egyik 

elemének terméke a következő elem forrása, a minőségi és mennyiségi veszteségek költsége 
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felírható a ( ) ( ), , , 1 , , , , ,L k D k P k L k D k F k L k D k
C C c E E c E E

−

+ = ⋅ + = ⋅ +& & & & & &  összefüggéssel, amely igazolja, hogy 

az energia-átalakítási lánc végén – a tüzelőanyag bevezetéstől legtávolabb – található 

folyamatok – amelyek közé a hőszolgáltatás is tartozik – során kialakuló veszteségeknek a 

legmagasabb a fajlagos költségük. 

6. TÉZIS ([3], [6], [7]) 

Kidolgoztam egy részecskeraj intelligencián alapuló, moduláris felépítésű, erőművi 

beruházás döntés-előkészítését, valamint meglévő rendszerek üzemvitelének értéke-lését 

segítő eljárásrendszert. 

Definiáltam az egyes részmodellek kapcsolódási felületeit, lehetővé téve azok részenkénti 

cseréjét és továbbfejlesztését. Az így létrehozott modell alkalmas a vizsgált erőmű által 

kiadott termékek mennyiségétől és minőségétől függetlenül, változó környezeti és 

gazdasági feltételek mellett kapcsoltan figyelembe venni termodinamikai és gazdasági 

szempontokat. Az eljárásrendszer működésének helyességét hagyományos felépítésű, 

kondenzációs hőerőművön és egy – általánosításra szintén alkalmas – kétnyomásos 

kombinált ciklusú erőművön demonstráltam. 

7. TÉZIS ([6], [7]) 

Egy kondenzációs hőerőmű és egy kétnyomásos kombinált ciklusú erőmű exergoökonómiai 

optimálását és vizsgálatát elvégezve számításokon keresztül bizonyítottam, hogy: 

− konstrukciós kialakítástól függetlenül, a névleges üzemállapotra fajlagosított 

forráshoz köthető költségáramok ( )
,F F Név

C C& & , valamint a rendszerek beruházási 

költségének aránya ( )Név
PEC PEC  azonos termodinamikai paraméterek mellett, eltérő 

gazdasági környezetben is állandók, míg az egyéb vizsgált exergoökonómiai 

paraméterek változnak; 

− konstrukciós kialakítástól függetlenül, az exergiára fajlagosított költségek közül 

valamennyi számításnál a kondenzátor meleg oldalán kilépő anyagáramra adódik a 

legmagasabb érték, mivel ott a legalacsonyabb az exergia, amire a fajlagosítás 

történik; 

− a 6.1 alfejezetben felírt költségfüggvények és pénzügyi indikátorok alapján a válságot 

követően olyan gazdasági környezet jött létre, amely konstrukciós kialakítástól 

függetlenül, a földgáz tüzelésű hőerőmű magasabb beruházási költsége mellett 

eredményez alacsonyabb villamos energia árat, kapcsolt energiatermelés esetén 

pedig villamos energia- és hőárat. 
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6. Az eredmények hasznosítása 

A kutatómunka során kidolgozott döntés-előkészítést segítő eszköz elsősorban a különböző 

erőművi beruházások műszaki megoldásainak több szempont szerinti összehasonlítására 

alkalmas. A valóságot nem kellő alapossággal leíró folytonos költségfüggvények értékei he-

lyettesíthetők gyártóktól származó árajánlatokkal, a nem ismert műszaki adatok és gazdasá-

gi indikátorok értékeihez – a rendelkezésre álló trendek és tapasztalatok alapján – valószí-

nűségi változók rendelhetők, lehetőséget adva nem csak különböző szcenáriók kidolgozásá-

ra és összehasonlítására, de azok bekövetkezési valószínűségének megadására is. 

A részeredmények közül ipari érdeklődésre tarthat számot a Matlab és GateCycle 

programok közötti dinamikusa adatátvitel problémájának megoldása, a hősémaszámító 

program entrópia- és exergiafüggvényekkel való kiegészítése, valamint az optimumkeresés 

feltétele-inek GateCycle programkörnyezetben való megteremtése. 
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