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1. Bevezetés 

A hosszútávú, 2050-ig terjedő hazai és nemzetközi energiastratégiák alappillére az 

üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése, melynek tervezett mértéke 2030-ig 

40%-os, 2050-ig 90%-os nagyságú. Ezen stratégiákban megfogalmazott célok megvalósítása 

az energiafelhasználás csökkentése mellett az energiatermelő berendezések ÜHG-

kibocsátásának csökkentésével érhetők el. Ehhez energetikai struktúraváltásra van szükség, 

mely során meg kell valósítani a teljes ellátási és fogyasztási láncot átfogó energiahatékonysági 

intézkedéseket, az alacsony CO2-intenzitású, elsődlegesen megújuló energiaforrásokra épülő 

villamosenergia-termelés arányának növelését, a megújuló- és alternatív hőtermelés 

elterjesztését, az alacsony CO2-kibocsátású közlekedési módok részesedésének növelését. E 

négy pont megvalósításával jelentős előrelépés tehető a fenntartható és biztonságos energetikai 

rendszerek létrehozása felé. A hazai energiastratégia fő célja az energiafüggetlenség szinten 

tartása, valamint fokozása, mely eszközei többek között a nukleáris energia és a decentralizáltan 

előállított megújuló energia lehető legmagasabb arányú felhasználása és az európai energetikai 

infrastruktúrához való kapcsolódás. Ezen megújuló energiaforrások azonban gyakran 

időjárásfüggők, nagy belső fluktuációkkal, tér- és időbeli korrelációkkal jellemezhetők, így a 

jelenlegi, zömében fosszilis és nukleáris alapú villamosenergia-ellátásról való átállás óriási 

kihívást jelent a villamosenergia-rendszer robusztussága és hibatűrő képessége szempontjából 

[1]. 

A hazai energiastratégiában kiemelt szerepet kap a decentralizáltan előállított megújuló 

energia. Magyarország geológiai adottságai miatt a megújuló energiaforrások közül a 

legnagobb mértékben a fotovillamos energiatermelés elterjedésével kell számolni. 

Elosztóhálózatra csatlakozó napelemes beépített kapacitás tervezett mértéke 2030-ig 4000 

MW, 2040-ig 7000 MW-ra tehető. A fotovillamos penetráció ilyen mértékű növelésével a 

megújuló energia részaránya 2030-ra a bruttó végső energiafelhasználás legalább 21%-a lesz. 

Ezen energetikai beruházások teljes mértékben átalakítják a villamosenergia-rendszer eddig 

megszokott üzemét, melyben korábban felülről-lefele irányú villamosenergia-áramlás volt 

megfigyelhető. A hierarchikus felépítésben, a villamosenergia-termelés erőművekben, 

centralizáltan történt, majd annak felhasználási helyre való szállítását a villamosenergia-

rendszer vezetékes infrastruktúrája látta el. A nagyszámú, széles csatlakozási teljesítmény 

spektrumon mozgó napelemes rendszerek elhelyezésüket tekintve sok esetben a felhasználási 

helyen, vagy annak közelében kerülnek lehelyezésre, így a megtermelt energia szállítása kisebb 

távolságra történik [1]. 
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Jelen doktori disszertáció a villamosmérnöki tudományok keretében egy alkalmazott 

kutatás módszertanát, valamint annak eredményeit két fő részben mutatja be, melyekhez 

kapcsolódóan téziseimet megfogalmaztam. Az első részben (2. fejezet) a hazai 

villamosenergia-rendszer szintetikus topológiákkal való közelítése, valamint a magyarországi 

középfeszültségű elosztóhálózatra jellemző mintahálózatok kialakításának módszertana, illetve 

a mintahálózatok jellemzése és ebből levont, teljes hálózatra vonatkozó megállapítás kerül 

bemutatásra.  

A disszertáció második része (3. fejezet) a középfeszültségű elosztóhálózatra csatlakozó 

növekvő fotovillamos penetráció feszültségminőségre gyakorolt hatását mutatja be. Ezen rész 

esetén a doktori kutatás keretében, a vizsgálatokra fejlesztett szimulációs keretrendszer 

bemutatása, valamint a szimulációs eredmények és az azokon keresztül tett megállapítások 

kerülnek bemutatásra.  
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2. Villamosenergia-rendszer modellezése 

A villamosenergia-rendszer modellezése hazai és nemzetközi szinten egyaránt a 

kutatások fókuszában áll, megalapozva az egyre nagyobb mértékben terjedő hálózati integrált 

elemek (pl. napelemes kiserőművek) hálózatra gyakorolt hatásának vizsgálatát. Mivel a teljes 

hazai villamosenergia-rendszer jellemzésére szolgáló hálózati modell nem áll rendelkezésre, 

így kutatásom célja egy olyan villamosenergia-rendszer modell létrehozása, mellyel a hazai 

szinten is növekvő számú napelemes rendszer feszültségminőségre gyakorolt hatása, illetve 

váratlan változások (pl. napelemes rendszer által hálózatba táplált villamos energia időjárás 

okozta hirtelen megváltozása) okozta deszinkronizációs események (szolgáltatáskimaradások, 

rendszerösszeomlás) egyaránt vizsgálhatók.  

Statisztikus fizikai eredmények alapján tudható, hogy a heterogenitás miatt fellépő 

Griffiths fázisban jósolható a kimaradások súlyosságát jellemző eloszlás hatványexponense a 

villamos terhelés függvényében. Ezen viselkedésének megfelelő leképzéséhez a hazai 

villamosenergia-rendszer megfelelő leképezése szükséges. Ezen modellek egyik alappillére a 

nagy csomópontszámú (104-106 csomópont), Kuramoto modellszámításokra alkalmas 

többfeszültségszintű villamosenergia-rendszer [2]–[4].  

A kutatás során végzett szakirodalmi áttekintés alapján megállapítottam, hogy a 

nagyfeszültségű átviteli hálózaton végzett szimulációhoz valós hálózati adatok, és ezek 

segítségével felépített valós modellek jól használhatók. Ezen modellek előállítása a 

nagyfeszültségű hálózat felépítéséből adódóan viszonylag könnyen elkészíthető. A valós 

hálózati topológiák alkalmazása mellett számos olyan matematikai modell áll rendelkezésre, 

melyek szintetikus villamosenergia-rendszer létrehozására lettek kifejlesztve. Az 

elosztóhálózati feszültségszinteken a hálózati topológia előállításának egyik lehetséges módja 

a referencia-hálózati modellek generálása. E hálózati modellek jól alkalmazhatók az átalakuló 

elosztóhálózatok jövőbeli viselkedéseinek, átalakítási lehetőségeinek vizsgálata során. Ilyen 

referencia-hálózatok létrehozásával foglalkozik González [5] munkájában is. A kialakított 

mintahálózatokat hálózati tarifák meghatározására használja fel, Spanyolországra koncentrálva. 

Másik olyan, cikk, amely a referenciahálózatok létrehozásának lehetőségeit mélyen és átfogóan 

tárgyalja Gómez [6] munkája. 

A referenciahálózatok létrehozása kétféle módszer alapján történhet. Az első módszer 

alapja a vizsgált rendszerek hálózati adatai, melyekből klaszterezési módszerek 

felhasználásával a hálózatokra jellemző hálózati csoportok alakíthatók ki.  
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Abban az esetben, ha nem állnak rendelkezésre hálózati adatok, mesterségesen kell a 

hálózatokat előállítani. Ilyen mesterségesen előállított, széles körben ismert és használt hálózati 

modellek az IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) mintahálózatok. Ezen 

hálózatok számos tanulmány alapját képezik.  

IEEE mintahálózattal foglalkozik Wang [7] cikke, melyben a szerzők az IEEE 

referenciahálózatok (részletesen IEEE 57, emellett IEEE 30, 118, 300) elemzése mellett a valós 

hálózatokat kisvilág modellel és Erdős-Rényi modellel hasonlítják össze. A szerzők azon 

megállapításra jutottak (vonatkozó irodalmak alapján is), hogy a villamosenergia-rendszer 

kisvilág modellel jellemezhető. Mind a publikációban használt IEEE mintahálózatról, mind az 

IEEE mintahálózatokról elmondható, hogy ezen rendszerek alapvetően komplex 

villamosenergia-rendszert modelleznek, így az elkészített elemzések is komplex rendszerre 

vonatkoznak. Ezen tulajdonság az elosztóhálózatokra történő koncentráció esetén hátrányos 

lehet. Wang munkájában az egyes mintahálózatok (representative network models - RNM) 

gráfok egymással Kirk-féle kördiagramok segítségével kerülnek összehasonlításra.  

Wang publikációja [7] mellett ugyancsak a Kirk-féle kördiagramot használja Hu [8] 

konferenciaközleménye is az egyes topológiák összehasonlítására. A publikáció adott 

paraméterek alapján történő szintetikus hálózatok generálását mutatja be. A bemutatott 

hálózatgenerálási algoritmusok mellett egy új Cluster-and-Connect algoritmus kerül 

bemutatásra, mely segítségével NYISO (New York Independent System Operator) rendszer 

esetén kétféle szintetikus hálózat kerül kialakításra: mintavételezett és eredeti fokszám-

szekvencia. WECC (Western Electricity Coordinating Council) hálózat esetén ugyancsak 

szintetikus topológia kerül generálásra, szintén a Cluster-and-Connect algoritmus 

segítségévével.  

Domingo [9] munkájában a nagyléptékű RNM előállítása utcakép alapján történik, azon 

feltételezéssel, hogy az elosztóhálózat a rendelkezésre álló utcakép alapján jól becsülhető. A 

kialakított mintahálózat egy kvázi-optimális elosztóhálózati modell, mely kulcsfontosságú 

paraméterei jól használhatók a hálózat beruházási és karbantartási költségeinek, valamint az 

energiaveszteségek és a szolgáltatás minőségének meghatározására. A kialakított modell 

számos hasonlóságot mutat a Navarro-Rudnick féle nagyléptékű elosztóhálózati 

referenciahálózattal [10][11], igaz azon modell kisfeszültségre koncentrál. A munka során a 

kialakított RNM összehasonlításra kerül más RNM előállítási módokkal is. 

Bhakar [12] és [13] publikációjában hálózati tarifák számítására alakít ki 

tesztkörnyezetet, melyek középpontjában az indiai elosztóhálózat és annak vizsgálata áll. [12]-
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ben az indiai elosztóhálózatra jellemzően két csoport került kialakításra, melyek a városi és a 

vidéki környezetre jellemzők. Az egyes RNM hálózatok nem a pontos hálózati kép 

demonstrálására hivatottak, hanem a jellemző események kiértékelését, költségek számítását 

segítik elő. [13]-ban szintén a [12]-ben bemutatott két indiai RNM hálózaton végeznek 

vizsgálatokat.  

Hines [14] a hálózatok klaszterezése mellett RNM hálózatok előállítását is tárgyalja. A 

létrehozott RNM hálózatok alkalmassá válnak a vizsgált hálózatok összehasonlítására. Ezen 

munkában az IEEE 300 jelű hálózathoz hasonló, azzal a ponttal (csúccsal) és közel azonos éllel 

rendelkező hálózatok (gráfok) kerülnek kialakításra. A kialakított mintahálózatok: kisvilág 

modell, skálafüggetlen modell, és a random gráf. E munkában az IEEE és a RNM hálózatok 

összehasonlításának eredménye részletesen nem kerül bemutatásra, csupán a levont 

legfontosabb következtetés kerül említésre, mely az, hogy a villamosenergia-rendszer jól 

reprezentálható kisvilág modellel. Azonban megjegyzendő, hogy az IEEE hálózatok komplex 

villamosenergia-rendszert modelleznek, így ezen megállapítás csupán kis vagy 

középfeszültségű hálózatmodellezés esetén nem biztos, hogy helytálló. 

Soltan [15] munkájában a GNLG (Geographical Network Learner and Generator) 

algoritmus kerül bemutatásra, mely a megadott hálózati topológiához hasonló topológiát állít 

elő. Az algoritmus első lépésként a megadott hálózatéhoz hasonló térbeli csomóponti eloszlást 

állít elő. Ezek után a csomópontokat két eljárás segítségével összeköti. Ezen eljárások a 

hangolható súlyú feszítőfa kialakítása, amely utánozza a fokozatosan kialakuló 

hálózatfejlődést, és az erősítő folyamat, melynek célja, hogy növelje a kialakított hálózat 

robusztusságat és megváltoztassa annak tulajdonságait (pl. átlagos úthossz - L és klaszterezési 

együttható - C), hogy jobban hasonlítson a megadott hálózathoz. Mindkét eljárás során a 

csomópontok pozíciója változatlan marad. Az algoritmus futásának Észak-Amerikára vett 

eredményének összehasonlításával megállapítható, hogy az algoritmus a vártak szerint 

működött. Megjegyzendő, hogy a publikáció az átviteli hálózatra koncentrál, a bemutatott 

módszer elosztóhálózaton való alkalmazhatósága nem bizonyított. 

Soltan [16] publikációjában a NIBLE (Network Imitating Method Based On Learning) 

tanuló algoritmuson alapuló szintetikus topológia generáló algoritmus kerül bemutatásra, 

melyet az U.S. Western Interconnection átviteli hálózathoz topológiát jellemző szintetikus 

topológia generálására használ. Az algoritmus az alábbi megfigyeléseken alapul. A 

villamosenergia-rendszer fokszámeloszlása nagyon hasonlít a skálafüggetlen hálózatokéhoz, de 

a gráf kevesebb 1 és 2 fokszámú pontot tartalmaz és a nagyon nagy fokszámú pontok száma 
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kevés. Ha az elektromos hálózatok nagyon hosszú vezetékeket tartalmaznak, az algoritmus nem 

hatékony és biztonságos. A karakterisztikus úthossz és a klaszterezési együttható kisvilág 

tulajdonságokat mutat. 

Pagani [17] megállapította, hogy az átviteli hálózat topológiája kisvilág modellel 

közelíthető. A hálózatokon vizsgált fokszámeloszlás az esetek többségében exponenciális 

eloszlást követ. Ezen munkában bemutatásra kerül még nyolc darab szintetikus topológia, mely 

segítségével a villamos hálózat modellezhető (random gráf, kisvilág modell, skálafüggetlen 

gráf, R-MAT gráf, copying modell, forest fire gráf, Kronecker gráf).  

Az előzőekben bemutatott munkákban csak egy-egy hálózati topológiára, állapotra 

vonatkozó szintetikus topológiák kerülnek bemutatásra. Fellelhetők azonban olyan 

publikációk, melyekben a villamosenergia-rendszer fejlődésének jellemzésére, vizsgálatára 

szintén komplex hálózatanalízis (complex network analysis - CNA) algoritmusokat és 

szintetikus topológiákat használnak a szerzők. Ezen publikációknál is megfigyelhető, hogy az 

elemzések nagyrésze a nagyfeszültségű átviteli hálózatra koncentrál, hiszen e feszültségszinten 

a valós hálózati adatok és ezek segítségével felépített valós modellek felhasználásával a 

szintetikus topológia validálhatósága könnyebben megoldható.  

A villamosenergia-rendszer fejlődésével foglalkozik Buzna [18] publikációjában. Ezen 

munkában a francia átviteli hálózat 1960 és 2000 közti növekedését és fejlődését vizsgálja. A 

munkában a 400 kV-os nagyfeszültségű hálózat évenkénti, valamint nyolc évenkénti állapota 

kerül rögzítésre. A szerző villamosenergia-hálózatra, mint irányítatlan, súlyozott gráfra tekint, 

és azt az arra jellemző paraméterekkel írja le. Az egyes esetekben a hálózat az arra jellemző 

gráf kumulált fokszámeloszlásával jellemezhető és megállapítható, hogy nagy villamosenergia-

rendszer esetén (UCTE, Nordic, Western USA) ez exponenciális eloszlást követ [19]–[22]. Ez 

azonban a francia rendszer esetén nincs így, ugyanis a 2000-es évben megfigyelhető, közepes 

mértékű összefüggőség (k=3 és k=4) az exponenciálist meghaladja. A szerzők egy másik 

megközelítést is vizsgálnak, miszerint a villamosenergia-rendszer kisvilág modellel is 

jellemezhető. A kisvilág tulajdonság a gráffal megegyező pontszámú és fokszámeloszlású 

random gráf klaszterezési együtthatójának és karakterisztikus úthosszának összehasonlításával 

vizsgálható, mely alapján megállapítható, hogy a francia átviteli hálózat csak kb. 1994-től, a 

hálózatfejlődési folyamat telítődési fázisától közelíthető kisvilág modellel. 

Mei [23] szintén a villamosenergia-rendszer fejlődését mutatja be, mely során az átviteli 

hálózat növekedését valós körülmények között vizsgálja. A hálózat fejlődésének lépései is 

bemutatásra kerülnek, azonban ezzel jelen munka részletesen nem foglalkozik. A munka két 
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esetet vizsgál részletesebben. Az első esetben egy 200 km × 200 km területen 50 évnyi 

időtartamot vizsgál. A vizsgálat során minden tizedik év átviteli hálózatának topológiája kerül 

rögzítésre. 50 év alatt egy 300 csomópontú átviteli hálózat alakul ki, melyben 50 forrás (erőmű) 

és 250 alállomás van. A 300 csomóponthoz 331 él (vezeték) kapcsolódik. Az egyes ellenőrző 

pontokon (20., 30., 40., és 50. évben) a csomópontok fokszámeloszlását vizsgálják. A 30. évben 

az eloszlás hatványfüggvényre hajaz. Ezen a ponton a hálózat skálafüggetlen topológiát közelít. 

A magas fokszámok megjelenésével és a fokszámeloszlás növekedésével az már nem 

közelíthető hatványfüggvénnyel, és a hálózat skálafüggetlen tulajdonságokkal nem írható le. 

Emellett az is megállapítható, hogy a fokszámeloszlás nem exponenciális (karakterisztika log-

log ábrázolása nem lineáris). A szimuláció végén a klaszterezési együttható egy nagyságrenddel 

nagyobb értékű, mint random gráf esetén. Az átlagos úthossz a hálózat fejlődésével együtt nő. 

20 év után az átlagos úthossz szintén nagyobb, mint random gráf esetén. Ezen megállapítás a 

kisvilág modell feltételeit teljesíti, így megállapítható, hogy az átviteli hálózat a regionális 

különbségek (energiaellátási és terhelési igények) ellenére kisvilág modellt követ. 

A villamos hálózat fejlődésének telítettségi karakterisztikáit nagyobb területen (300 km 

x 300km), és hosszabb időhorizonton (160 év) vizsgálva megállapítható, hogy a fejlődő hálózat 

20 év eltelte után az előzővel egyetemben kisvilág karakterisztikát mutat, ez az idő előre 

haladásával nem változik.  

Ma és munkatársai [24] szerint a villamosenergia-rendszer szintetikus topológiája 

random gráffal jellemezhető. Publikációjában bemutatásra kerül egy olyan topológia-generálási 

eljárás, amely adott pontszámú, illetve átlagos fokszámú topológiát minimális súlyú feszítőfa 

felhasználásával viszonylag hatékonyan tud generálni. Emellett megállapítja, hogy az egyes 

gráfok esetén vizsgálni kell azok összefüggőségét és az újravezetékezési valószínűséget (p), 

mely meghatározza a kisvilág modellek véletlenszerűségének mértékét. Egy nagyobb p 

valószínűségi érték véletlenszerűbb hálózatot jelent. A cikkben 4 átviteli hálózat, az IEEE-300, 

a GB-2224, a PL-2383, és az EU-2869 hálózat szintetikus topológiával való közelítése a 

hálózatok fokszámeloszlásainak összehasonlításával tehető meg. Ezek alapján megállapítható, 

hogy a valós hálózatok legkisebb hibával a DSCRG (dual-stage constructed random graph) 

hálózatokkal közelíthetők. 

Elyas [25] munkájában valós átviteli hálózat és szintetikus topológia entrópiáját 

vizsgálja és hasonlítja össze. A cikkben bemutatott szintetikus topológia generálás random gráf 

segítségével történik. 
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Tacher [26] munkájában többszintű szintetikus topológia generálást mutat be. A 

cikkben ismert átviteli hálózathoz közép-, és kisfeszültségű elosztóhálózat kerül generálásra. 

Ezen elosztóhálózat a valós körülményeket csak korlátozottan közelíti. A cikkben a szintetikus 

topológia generálás lépései részletesen bemutatásra kerülnek. 

Nefedov [27] összefoglalásában a kisvilág modell, a skálafüggetlen hálózati modell, és 

a real-world network modell kerül bemutatásra és összehasonlításra. Az egyes modellek a rájuk 

jellemző klaszterezési együtthatóval, karakterisztikus úthosszal és fokszámeloszlással vannak 

összehasonlítva. A villamosenergia-rendszer elemzésével foglalkozó munkák során szinte 

kivétel nélkül e modellekkel közelítik az egyes hálózatokat.  

Gan [28] munkájában kisfeszültségű szintetikus topológia generálási algoritmust mutat 

be, majd nagyszámú mintán, eloszlásfüggvények segítségével vizsgálódik. A hálózattervezés 

és költségek vizsgálata céljából megkülönböztet vidéki és városi hálózatot. A cikk fraktál alapú 

szintetikus topológia generálásra részletesen is bemutat egy algoritmust. 

Cloteaux [29] szerint a villamosenergia-rendszer, mint random gráf modellezhető. Ez 

azonban sok esetben nem a legjobb közelítést adja. A publikációban a dK hierarchia is 

bemutatásra kerül 1K, 2K, 3K esetre. A vizsgált modellek dK-sorát Mahadevan, Krioukov, Fall, 

és Vahdat vezette be a random gráfok (G) hierarchiájának megadására. A hálózat véletlenszerű 

modelljének létrehozásakor három tulajdonságot határoztak meg, amelyeket hierarchiájukkal 

megpróbáltak megfogni: az első a szerkeszthetőség, a második az integráció vagy az az 

elképzelés, hogy bármely tulajdonság esetén a Pd valószínűség a hierarchia d.-edik szintjén van 

meghatározva (Pi: 0 ≤ i ≤ d-1), és végül a harmadik a konvergencia, amely meghatározza, hogy 

d növekedésével a Pd tulajdonsággal rendelkező gráfok halmaza G-hez konvergál. Ha egy adott 

elrendezésnek van 3K modellje, akkor van 2K is, de ez nem minden esetben ad jó eredményt. 

Megállapítja, hogy az 1K modell a legjobb, ez adja a legpontosabb eredményt. A szerző által 

bemutatott hálózatgenerálási algoritmus eredményeként kialakuló gráf topológiája tisztán 

sugaras. 

A nemzetközi szakirodalom mellett a hazai villamosenergia-rendszer matematikai 

modellel való közelítésével foglalkozik [30] publikáció is, melyben a szerzők bemutatták, hogy 

a fejlődő magyar átviteli hálózat kisvilág tulajdonságokkal rendelkezik, a valós topológia 

kisvilág modellel jól közelíthető. Megjegyzendő, hogy a legtöbb publikáció szintén kisvilág 

modellel, vagy annak valamilyen továbbfejlesztett változatával foglalkozik.  
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Mivel a magyar átviteli hálózat is kisvilág tulajdonságokat hordoz, így a szintetikus 

topológiában a nagyfeszültségű részen a valós topológia és a kisvilág modell cseréje a hálózati 

invariánsok értékeire jelentős hatást nem gyakorol. 

A fent bemutatott irodalomkutatás eredményeinek összefoglalását az 1. táblázat 

tartalmazza. A táblázatban bemutatott módszereket összefoglaló irodalomkutatás a megjelent 

publikációkat 2021.02.28.-ig tartalmazza. 

1. táblázat: Szakirodalomban alkalmazott szintetikus topológiák 

Matematikai modell Publikáció 

Kisvilág modell [5][6][7][8][17][18][23][24][26][27][29][31][32] 

Skálafüggetlen gráf [5][6][17][23] [26][33][34][35] 

Random gráf [6][24][25][26][29] 

R-MAT gráf [17][31][32] 

Copying modell [17][31][32] 

Forest fire modell [17][31][32] 

Random gráf hatványfüggvénnyel [17][31][32] 

Kronecker gráf [17][31][32] 

Tanuló algoritmuson alapuló [15] 

Fraktál alapú modell [28] 

A táblázat alapján megállapítható, hogy villamosenergia-rendszer modellezése legtöbb 

esetben kisvilág modell, skálafüggetlen gráf és random gráf felhasználásával történik.  

A bemutatott hálózati modelleket a hazai villamosenergia-rendszer több 

feszültségszintet magában foglaló modellezésére nem találom alkalmasnak, mivel azok vagy 

csak egy feszültségszintre (jellemzően nagyfeszültségre) koncentrálnak, vagy kis területet 

fednek le, így átfogó szimulációra nem alkalmasak.  

Annak érdekében, hogy a kutatás célját szolgáló villamosenergia-rendszer modell 

létrehozható legyen, kialakítottam egy szintetikus topológia-generáló algoritmust, melyben a 

hazai villamosenergia-rendszer karakterisztikáját megfelelő pontossággal írja le. A 

többfeszültségszintű villamosenergia-rendszer kialakítása során a hazai, 2019-es állapotokat 

tükröző adatok alapján felépített átviteli hálózati topológia került felhasználásra, melyet [30] 

cikk szerzői kutatásuk során felhasználtak. Mivel hazai szinten középfeszültségű 
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elosztóhálózati modellen nem állnak rendelkezésre, így a kutatásom során olyan hálózati 

modelleket alakítok ki, melyek a hazai középfeszültségű elosztóhálózatot jól jellemzik. 

2.1 Középfeszültségű mintahálózatok 

A villamosenergia-rendszerben megjelenő eltérő topológiai mintázatok esetén a 

hálózatot leíró villamos és nem villamos paraméterek az ellátóterület nagyságától és típusától 

függően változnak, befolyásolva a decentralizált energiatermelés feszültségminőségre 

gyakorolt hatását. Ahhoz, hogy feszültségminőségi problémák azonosíthatók legyenek, a 

felmerülő kérdések megválaszolhatók legyenek, szükséges a középfeszültségű elosztóhálózat 

modellezése, szimulációja. A szimulációs eredmények értékelése elősegíti a napelemes 

rendszerek villamos hálózaton, illetve egymáshoz képesti jövőbeli elhelyezésére vonatkozó 

lehetőségek feltárását, mellyel a növekvő napelemes penetráció okozta szükséges 

hálózatfejlesztés mértéke redukálható, azok időhorizontja eltolható (optimalizálható).  

A szimuláció elvégzéséhez szükséges az egyes középfeszültségű hálózatok szoftveres 

implementációja. Mivel egy ország területén jelentős számú és topológiájú középfeszültségű 

hálózat megtalálható, ezek szoftveres leképezése, és azokon történő, nagyszámú szimuláció 

futtatása jelentős idő- és erőforrás-igényű feladat, célszerű a valós rendszereket jól leíró 

mintahálózatok létrehozása. Jelen dolgozatban a mintahálózatok létrehozása az alábbi folyamat 

alapján történik. 

 

1. ábra: Mintahálózatok kialakításának folyamata 

2.1.1 Hálózati adatbázis 

A kutatás során használt hálózati adatbázis a rendelkezésre bocsátott hazai 

középfeszültségű elosztóhálózatból, a NAF/KÖF alállomások egyes KÖF ellátóterületeiből 

I. Adatbázis építés
KÖF hálózatok

II. Főfaktoranalízis
III. Optimális 
klaszterszám 
meghatározás

IV. Klaszterezés
K-közép

V. Klaszterezés 
eredményének 

bemutatása, 
értékelése

VI. Mintahálózatok 
bemutatása
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került felépítésre. A mintahálózatok kialakítása az E.ON csoport1 által rendelkezésre bocsátott 

KÖF elosztóhálózat topológiai adatait tartalmazza.  

A hálózat anonimitását megőrizve az egyes ellátókörzetek lokációja és topográfiája nem 

ismert, így az egyes elosztóhálózati engedélyesek kezelésébe tartozó ellátókörzetek 

szétválasztása nem megoldott. 

A hálózatot reprezentáló gráfok esetén, azok jellemzésére (a rendelkezésre álló adatok 

alapján) az alábbi villamos és nem villamos paramétereket választottam ki az elemzéshez.  

 v1: oszlopkapcsolók száma 

 v2: KÖF/KIF transzformátorok száma 

 v3: vezetékek átlagos impedanciája [Ω] 

 v4: csomópontszám 

 v5: átlagos fokszám 

 v6: karakterisztikus impedancia [Ω] 

 v7: hálózat átmérője [m] 

 v8: átlagos köztiség [Ω] 

Az egyes származtatott paraméterek számítása az alábbi képletek alapján történik. 

A vezeték átlagos impedanciája (v3) az 1. egyenlettel határozható meg. 

𝑣3 =
1

𝐸
∗ ∑ 𝑤𝑖

𝐸

𝑖=1

 (1) 

ahol E az élek száma, wi az élek súlya (impedancia). 

Az átlagos fokszám (v5) meghatározása a 2. egyenlet segítségével történik. 

𝑣5 =
2 ∗ 𝐸

𝑁
 (2) 

ahol E az élek száma, N a csomópontok száma. 

A karakterisztikus impedancia (v6) az egyes vezetékszakaszok impedanciájából 

származtatott mennyiség, mely meghatározása a 3. egyenlet segítségével történik. 

                                                 

1 Az E.ON csoport KÖF hálózata alatt a DÉDÁSZ, ÉDÁSZ és TITÁSZ elosztóhálózati engedélyesek 

kezelésében lévő összevont KÖF elosztóhálózatot kell érteni. Az adatszolgáltatás során (2017) ezene területek 

azonos tulajdonosi körhöz tartoznak.  
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𝑣6 =
1

𝑁 ∗ (𝑁 − 1)
∗ ∑ 𝑑(𝑣𝑖,

𝑘

𝑖≠𝑗

𝑣𝑗) (3) 

ahol N a gráf csomópontjainak száma, és d a gráf bármely két csomópontja (vi és vj) közti 

távolság.  

A hálózat átmérője (v7) a gráf bármely két pontja (vi és vj) közti legrövidebb út közül a 

leghosszabb, melynek számítása a 4. egyenlet alapján történik. 

𝑣7 = 𝑚𝑎𝑥𝑣𝑖,𝑣𝑗
{𝑑(𝑣𝑖 , 𝑣𝑗)} (4) 

ahol d a gráf bármely két pontja (vi and vj) közti távolság. 

Az átlagos köztiség (v8) megadja, hogy az adott gráfon bármely két pont (s és t) közti 

legrövidebb út az adott csomópontot hányszor érinti. Mivel bármely két pont között számos 

legrövidebb út létezik (s és t), ennek értéke az 5. egyenlet alapján kerül meghatározásra. 

ahol ns,t(u) az s és t pontok közti legrövidebb út, mely átmegy u ponton, Nst az n s és t pontok 

közti legrövidebb utak száma (irányítatlan gráf esetén s és t, valamint t és s közti irányt egyszer 

kerül figyelembe vételre). Az átlagos köztiség értéke megmutatja a kritikus, könnyen sebezhető 

csomópontok számát. 

v1, v2, v3 változók értéke a rendelkezésre álló adatbázisból közvetlenül kerül 

meghatározásra, v4, v5, v6, v7, v8 értékek származtatott mennyiségek, melyek a gráfparaméterek 

alapján kerülnek meghatározásra. Az irodalomkutatás eredménye alapján megállapítható, hogy 

KÖF elosztóhálózatok ilyen paraméterösszetétel mellett nem kerültek jellemzésre. Ezen 

paraméterek közül az oszlopkacsolók száma (v1) mintahálózatok kialakítása során egy eddig 

nem használt változó. A vizsgált hálózatokon (gráfok) egy adott változó esetén a villamos 

paraméterek (impedancia) és a fizikai paraméterek (hossz) közti korreláció szintén 

meghatározásra került. Viszonylag nagy, R2 ~ 1 közeli korreláció figyelhető meg, így a kutatás 

során a villamos paraméterek kerültek felhasználásra. 

Az adatbázisépítés során a hálózatok jellemzésére azok névleges feszültsége, mint 

lehetséges paraméter, nem használható, mivel vannak olyan ellátókörzetek, melyek több eltérő 

feszültségszintű hálózatrészeket tartalmaznak. Ugyanezen megállapítás tehető a vezetékek 

elhelyezésére (szabadvezeték, földkábel) vonatkozóan.  

𝑣8 =  ∑
𝑛𝑠,𝑡(𝑢)

𝑁𝑠,𝑡
𝑠,𝑡≠𝑢

 (5) 
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Az E.ON csoport hálózatán 1769 olyan ellátókörzet van, melyen a fent említett 

paraméterek meghatározhatók. Ezen szám adja az adatbázis számosságát. 

2.1.2 Főkomponens analízis  

Az egyes hálózatokon a paraméterek egyidejű kezelése, azok grafikus reprezentációja 

bonyolult, így az eredetileg 8D tér csökkentése szükséges, mely főkomponens analízis 

segítségével történik (principal component analysis - PCA). Ahhoz, hogy a PCA elvégezhető 

legyen, a paraméterek egymással való összehasonlíthatósága szükséges. Ennek érdekében az 

egyes paraméterek teljes tartományát a [0;1] tartományra normáltam.  

A PCA-val elérhető dimenziócsökkentés információvesztéssel jár, melynek mértéke az 

alkalmazott főkomponens-szám növekedésével folyamatosan csökken. Jelen kutatás során az 

információvesztés maximális mértékére 5%-ot határoztam meg. A PCA-t Minitab statisztikai 

szoftver segítségével végeztem [36]. Az elemzés során az egyes főkomponensek sajátértéke és 

a főkomponens-aránya került meghatározásra. A főfaktorok sajátértékeit a 2. ábra tartalmazza.  

 

2. ábra: Főfaktorok sajátértékei  

Az egyes főfaktorok arányának és kumulált sajátértékének számszerű értékeit a 2. 

táblázat tartalmazza. 

2. táblázat: Főfaktorok aránya, illetve kumulált aránya 

 PC1 PC2 PC3 

Arány / Kumulált arány 71,2% / 71,2% 15,9% / 87,1% 8% / 95,1% 

Ezek alapján megállapítható, hogy az egyes mintahálózatokra vonatkozó információt az 

első három főfaktor 95%-ot meghaladó lefedettséggel hordozza. Mivel jelen esetben a 
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megengedett információvesztés maximuma 5%-ra lett meghatározva (mérnök tudományokban 

gyakran alkalmazott normál eloszlás esetén a μ ± 2σ tartomány 95,45% -nak felel meg), így a 

klaszterezés során e főfaktorok által létrehozott 3D pontfelhő csoportosítása történik. Az egyes 

főfaktorok értékeinek meghatározása a főfaktorok sajátértékeinek és az egyes változók 

értékeinek szuperpoziciójával kerül meghatározásra, a 6. egyenlet alapján. 

𝑣𝑃𝐶𝑖 = 𝑃𝐶𝑖 ∗ 𝑣𝑖 (6) 

ahol PCi az i. főfaktor sajátértéke, vi az i. változó értéke. 

Jelen munka során használt első három főfaktor egymáshoz való viszonyának 

megállapítása korrelációanalízis segítségével történt. Ennek eredményét numerikusan a 3. 

táblázat, grafikusan az 3. ábra tartalmazza.  

 

3. ábra: Korrelációanalízis eredménye 

 

3. táblázat: Korrelációanalízis eredménye 

 PC1 PC2 PC3 

Főfaktorok közti korrelációs együttható (R) 

PC1 1,0000 -0,4769 -0,6957 

PC2 - 1,0000 -0,0351 

PC3 - - 1,0000 

Főfaktorok közti korrelációs együttható (P- Pearson) 
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PC1 1,0000 0,2321 0,0553 

PC2 - 1,0000 0,9343 

PC3 - - 1,0000 

A 3. táblázat alapján (korrelációs mátrix – szimmetrikus) az egyes főfaktorok közti 

szignifikancia a Pearson korrelációs együtthatóval állapítható meg, melynek értéke a 7. 

egyenlet alapján számolható. 

𝑃𝑃𝐶𝑖,𝑃𝐶𝑗
=

𝑐𝑜𝑣(𝑃𝐶𝑖, 𝑃𝐶𝑗)

𝜎𝑃𝐶𝑖
∗ 𝜎𝑃𝐶𝑗

 (7) 

ahol, 𝑐𝑜𝑣(𝑃𝐶𝑖, 𝑃𝐶𝑗) a főfaktorok közti kovariancia, 𝜎 az egyes főfaktorok szórása.  

Abban az esetben, ha ennek értéke 5% (0,05) alatt marad, akkor a korreláció 

szignifikánsnak mondható. Jelen esetben a legkisebb Pearson érték a PC2 és PC3 főfaktorok 

között figyelhető meg, melynek értéke 0,0553. Mindezeket figyelembe véve az első három 

főfaktor közti szignifikancia nem állapítható meg. A szignifikancia mellett a Pearson együttható 

megmutatja a változók (főfaktorok) közti linearitás irányát és erősségét [37].  

Az R értékeket figyelembe véve megállapítható, hogy a PC1 és PC2 egymástól nagyobb, 

míg PC1 és PC3 egymástól kisebb mértékben független. PC2 és PC3 egymástól szinte teljes 

mértékben függetlennek tekinthető (R = -0,0351). 

2.1.3 Klaszterezés 

Annak érdekében, hogy a nagymennyiségű hálózatból a teljes vizsgálati adatbázisra 

jellemző, kezelhető számú mintahálózat legyen kialakítható, az adatbázisban csoportok, 

klaszterek kialakítása szükséges.  

A klaszterezés az adatbányászat egyik legrégebbi és leggyakrabban alkalmazott 

eszköze, melynek során egy veszteséges (adatvesztéssel járó) tömörítés történik. A teljes 

adatbázis átalakul egy kisebb, átláthatóbb adatbázissá, mely lehetővé teszi az adatbázisban 

található objektumok átlátását [38].  

A nemzetközi irodalomban számos csoportosítási, klaszterezési módszer fellelhető, 

melyek nagyrésze a villamosenergia-rendszer klaszterezésére is alkalmas. Villamosenergia-

rendszer csoportosítására vonatkozó hálózatcsoportosítási eljárásokat, módszereket a 4. 

táblázat tartalmazza. A táblázatban bemutatott módszereket összefoglaló irodalomkutatás 

jelentős részét a [39] publikáció annak benyújtásáig (2018.08.23.) tartalmazza. 
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4. táblázat: Hálózatanalízis technikák 

Módszer 

megnevezése 
Irodalom 

Kialakított 

klaszterek száma 

Vizsgált hálózatok 

száma 

Osztályozás 
[14][17][31][37][38][40]

[41][42][43][44][45] 

Kisszámú 

(jellemzően 3-5) 

néhány 100 - néhány 

1000 

Dimenziócsökkentés 

(önszerveződő térkép) 

[37][38][40][41][45][46]

[47] 

Közepes számú 

(jellemzően 8-9) 
néhány 100 

Hierarchikus felépítő 

klaszterezés 

[37][38][40][41][44][45]

[48][49][50][51] 

Nagy számú  

(jellemzően 10-25) 
néhány 100 - 10000+ 

Hierarchikus lebontó 

klaszterezés 

[37][38][40][41][44][45]

[50][52] 
- néhány 100 

K-közép  

klaszterezés 

[37][38][40][41][45][48]

[51][52][53][54][55][56]

[57][58] 

Változó számú  

(jellemzően 2-12) 
néhány 100 - 10000+ 

K-medián  

klaszterezés 

[37][38][40][41][45][50]

[55][59] 

Közepes számú 

(jellemzően 8-9) 
néhány 1000 

2.1.3.1 Osztályozás 

Az osztályozás során a hálózatok csoportosítása valamilyen paraméter, vagy 

paramétercsoport mentén, statisztikai adatok alapján történik. 

2.1.3.2 Önszerveződő térkép 

Az önszerveződő térkép (self organizing map - SOM) egy feedforward típusú, 

felügyelet nélküli tanulási tulajdonsággal rendelkező, neurális hálók családjába tartozó 

klaszterező algoritmus. Az önszerveződés folyamata alatt az eredeti adatok topológiai 

reprezentációkká való transzformálása történik meg, ezzel a kimeneti adatokat előállítva. A 

felügyelt tanuló algoritmusú hálókkal szemben a SOM esetén nincs szükség előre megadott 

kimenetekre. Az algoritmus futása során a többdimenziós adatok egy kétdimenziós térbe 

redukálódnak, a kimeneten egy x sorból, y oszlopból álló mátrix jelenik meg. A kimeneti 

neuronok megtanulják felismerni a bemeneti réteg különböző mintáit, vagyis a kimeneti réteg 

a bemeneti réteg topológiáját tükrözi. 

Megállapítandó, hogy a SOM nem képes a neurális hálók black box problémájának 

megoldására, vagyis az egyes klaszterek egyértelmű megállapítása nem lehetséges. További 
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hátrányként említendő, hogy a klaszterezés eredményességének érdekében előre, kevés számú, 

független változót kell meghatározni [45]. 

2.1.3.3 Hierarchikus klaszterezés 

A hierarchikus klaszterezés során a klaszterek meghatározása az adatpontok egymáshoz 

viszonyított távolságának felhasználásával történik. 

2.1.3.3.1 Hierarchikus felépítő klaszterezés 

A hierarchikus felépítő klaszterezés egy összevonáson alapuló algoritmus, amelyben 

először minden egyes adatpont külön klaszternek tekintendő, majd az egyes klaszterek egyre 

nagyobb klaszterekbe történő kapcsolását hajtja végre, mindaddig, amíg az egyetlen, az összes 

elemet tartalmazó klaszter ki nem alakul. A felépítő klaszterező algoritmus az új klasztereket 

az előzőleg kialakított klaszterek alapján keresi meg. Az eredmény vizualizálása dendogram 

segítségével történhet. A klaszterező algoritmus leállásának feltétele egy, az összes elemet 

tartalmazó gyökérelem kialakulása. A klaszterezés során kialakuló dendogram (fa struktúra) a 

klaszterezés során bármely tetszőleges szinten elmetszhető, ezzel az egyes klaszterek az adott 

szinten vizsgálhatók. A klaszterező algoritmus lépésszámát, műveletigényét tekintve igen 

magasnak mondható, hiszen az a bemeneti adatpontok számával m ~ m3 változik. Nagy 

mennyiségű bemeneti adathalmaz esetén ezen algoritmus egy nagyon lassú algoritmusnak 

tekinthető [45]. 

2.1.3.3.2 Hierarchikus lebontó klaszterezés 

A partícionáló klaszterező algoritmus egy hierarchikus lebontó algoritmus, mely ötvözi 

a különböző klaszterező algoritmusokat. Az algoritmus az előzőekben bemutatott felépítő 

klaszterező algoritmussal ellentétes irányú, a fa gyökerétől a levelek felé halad. Az algoritmus 

kiinduló pontjánál az összes adatpont egyetlen klasztert alkot, melyet a futása során egyre 

kisebb és kisebb részekre osztja, amíg el nem éri a megállási feltételét. Ez általában egy adott 

klaszterszám elérését jelenti. Az algoritmus futása során minden egyes lépésében kiválasztásra 

kerül egy klaszter, amely valamilyen módon szétbontásra kerül. 

Az algoritmus működése során két döntési kérdésre kell választ találni. Az elsőben az 

adott lépésben szétbontandó klaszter kerül kiválasztásra. Emellett a klaszter szétbontásának 

módja is meghatározandó. A szétbontandó klaszter kiválasztásának legegyszerűbb módja a 

mindenkori legnagyobb elemszámú klaszter kettéosztása, mely számos módon történhet. 

Logikus választásnak tűnik, ha a kettéosztás valamely másik klaszterezési eljárás 
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felhasználásával (pl.: k-közép klaszterező algoritmus) történik. A kettéosztás során 

felhasználható a k-közép klaszterező algoritmus azon kedvező tulajdonsága, hogy adott számú 

bemeneti adatot (m) tetszőleges számú (K) klaszterbe (jellemzően K=2) képes osztani [45]. 

2.1.3.4 Középpont alapú klaszterezés 

2.1.3.4.1 K-közép klaszterezés 

A k-közép klaszterező algoritmus az egyik legegyszerűbb tanuló algoritmus, amely 

megoldást nyújt a klaszterezési feladatokra. Az eljárás egy egyszerű módszer alapján, előre 

megadott számú klaszterbe (K) sorolja az adatsorokat [45]. 

A k-közép klaszterezési módszer algoritmusának lépései: 

1. K kezdeti középpont kiválasztása 

2. K klaszter létrehozása minden egyes adatpontnak a legközelebbi középponthoz 

rendelésével 

3. Klaszter középpontjának újraszámítása 

4. Előző folyamatok folytatása addig, míg a középpontok nem változnak  

Az algoritmus memóriaigénye viszonylag alacsony, mivel csak az adatpontok és a 

középpontok kerülnek eltárolásra.  

A szükséges tárhely (MEM) a 8. egyenletben megadott összefüggéssel számolható: 

𝑀𝐸𝑀 = 𝑂((𝑚 + 𝐾) ∗ 𝑛) (8) 

ahol m a pontok, n pedig az attribútumok száma  

Az algoritmus futásának ideje szintén alacsonyabbnak mondható, az az adatpontok 

számával lineárisan nő. Az algoritmus futásának ideje (T) a 9. egyenletben megadott 

összefüggéssel számolható :  

𝑇 = 𝑂(𝐼 ∗ 𝐾 ∗ 𝑚 ∗ 𝑛) (9) 

ahol I a konvergenciához szükséges iterációk száma 

Összességében megállapítható, hogy k-közép klaszterezési módszer esetén, ha a 

klaszterek száma (K) jelentősen kisebb, mint az adatpontok száma (m), akkor egy egyszerű és 

hatékony algoritmust kapunk (?) [45]. 

2.1.3.4.2 K-medián klaszterezés 

K-medián módszer a k-közép klaszterezési módszerre nagyon nagymértékben hasonlít. 

Jelentős különbség az, hogy a prototípust a mediánnal definiálja. Ez a módszer adatok szélesebb 
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körében használható, hiszen csak az objektumpárok közötti szomszédsági mértékre van 

szükség.  

A k-közép klaszterező eljárással szemben, ahol a klaszter középpontja a klaszterben 

lévő pontok átlaga, a k-medián esetén a középpont az adatpontok mediánja, azaz legjellemzőbb 

értéke, a középpont mindig egy konkrét adatpont lesz. Emellett az itt alkalmazott 

távolságfüggvény (Minkowski) zajjal szembeni robusztussága is nagyobb [45][49]. 

A klaszterezés, osztályozás során használt mérőszámokat, valamint az azokat 

felhasználó munkákat az 5. táblázat tartalmazza. Ebből megállapítható, hogy az elemzéshez 

felhasznált paraméterek sok esetben megegyeznek, de legtöbb esetben nagymértékben 

hasonlítanak is.
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5. táblázat: Egyes munkák során felhasznált mérőszámok 

Paraméter típusa 
Paraméter 

megnevezése 
Irodalmi megjelenés Paraméter típusa 

Paraméter 

megnevezése 
Irodalmi megjelenés 

Gráfparaméter Klaszterezési együttható [14][17][31] [43] Fizikai 
Előre definiált 

paraméter 
[60] 

Gráfparaméter 
Fokszám (átlag, 

maximum, eloszlás) 
[14][17][31] [43] Fizikai Átlagos hossz [48] 

Gráfparaméter Fokszámosztályozás [14][42]  Fizikai Hossz [48][55] 

Gráfparaméter 
Hálózati összefüggőség 

és szomszédosság 
[17][31] Fizikai Felsővezeték hossz [49][55][56] 

Fizikai Jellemző úthossz 
[14][17][31][42] [43] 

[61] 
Fizikai Kábel hossz [49][55][56] 

Fizikai Gráf átmérője [14][43] Fizikai 
Vezetékek teljes 3F 

hossza 
[46][52][59] 

Fizikai 
Felhasználók közti 

átlagos távolság 
[53] Fizikai 

Transzformátor 

névleges teljesítménye 
[48][55] 

Fizikai 
Vezetékek teljes 1F és 

2F hossza 
[59] Fizikai Veszteségi együttható [48] 

Klíma Klíma [44] Fizikai 
Átlagos veszteségi 

együttható 
[48] 
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Paraméter típusa 
Paraméter 

megnevezése 
Irodalmi megjelenés Paraméter típusa 

Paraméter 

megnevezése 
Irodalmi megjelenés 

Elektromos Nyári csúcsterhelés [46] Fogyasztói 
Össz csatlakozási 

teljesítmény 
[46][49][56] 

Elektromos Transzformátorok száma [46] Fogyasztói 

Lakóssági felhasználók 

csatlakozási 

teljesítménye 

[46][49][56] 

Elektromos Névleges feszültség [44][48][52][59]  Fogyasztói 

Kereskedelmi 

felhasználók 

csatlakozási 

teljesítménye 

[46] 

Elektromos Csúcsterhelés [52] Fogyasztói 

Ipari felhasználók 

csatlakozási 

teljesítménye 

[46] 

Elektromos Teljesítményarány [53] Fogyasztói Felhasználók száma [59] 

Fogyasztói 
Lakossági felhasználók 

száma 
[49][53][56] Fogyasztói 

Nem-lakossági 

felhasználók 

terhelhetősége 

[49][56] 

Fogyasztói 
Nem-lakossági 

felhasználók száma 
[49][53][56] Fogyasztói 

Elhelyezkedés típusa 

(pl. vidék, város, stb.) 
[48][53] 

Fogyasztói 
Lakossági felhasználók 

(%) 
[52] Fogyasztói Regulátorok száma [52] 

Fogyasztói lakós/km2 [42][61] Fogyasztói Kapacitások száma [59] 
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A klaszterezés, osztályozás során leggyakrabban használt mérőszámok a jellemző 

úthossz, névleges feszültségszint, a hálózatot reprezentáló gráf fokszámeloszlása, valamint 

a klaszterezési együttható.  

Az egyes csoportosítási módszertanokat áttekintve megállapítható, hogy a 

leggyakrabban használt hálózatcsoportosítási eljárás a k-közép klaszterezés.  

A hierarchikus klaszterező algoritmus k-közép klaszterező algoritmussal szembeni 

előnye, hogy kijavítja a középpont miatti esetleges lokális minimumok hibáit. Ezzel szemben 

azonban több hátránya is van. A legnagyobb hátrányának a döntések visszavonhatatlansága 

tekinthető. Az algoritmus egy lépésében összevont klaszter a továbbiakban már nem 

bontható részekre, ugyanis a következő lépésben az algoritmus az összevont klaszterrel 

dolgozik tovább. Az összevonó lépések kritikusnak tekinthetők, hiszen a nem megfelelő 

összevonások nem megfelelő klaszterezést eredményeznek. A hierarchikus algoritmus a k-

közép klaszterező algoritmussal ellentétben, a kívülálló pontok érzékenysége mellett is jól 

működik a nem konvex csoportokba szerveződő klaszterek esetén is.  

Az előnyöket és a hátrányokat figyelembe véve jelen értekezésben a hálózati adatok 

csoportosítása k-közép klaszterezéssel történik. A klaszterek kialakítása a Minitab 

statisztikai szoftver segítségével történt. A klaszterek kialakítása során az adatbázis építés 

mellett meg kell határozni a kutatás szempontjából is optimálisnak tekinthető 

klaszterszámot. 

2.1.4 Optimális klaszterszám 

Annak érdekében, hogy a teljes magyar középfeszültségű elosztóhálózatra jellemző 

szimuláció kerüljön futtatásra, annak eredményei a lehető legnagyobb mértékben fedjék a 

hazai környezetet, számos szimulációt kell futtatni, mely jelentős idő- és erőforrásigényű 

feladat. Ezt a mintahálózatokon történő szimuláció kezelhető mértékűvé teszi. Annak 

érdekében, hogy a szimuláció megfelelő részletességű eredményt adjon, szükséges az 

optimális klaszterszám (és mintahálózat szám) meghatározása. Erre a szakirodalomban [51] 

számos validációs kritérium ad lehetőséget. Ilyenek pl. a Calinski-Harabasz, a Davis-

Bouldin kritérium, a Sziluett kritérium és a Gap kritérium. Az optimális klaszterszám 

meghatározásához elegendő lenne az egyes kritériumok vizsgálata is. Jelen esetben a fenti 

négy kritérium eredményeinek együttes figyelembevételével alakul ki az optimális 

klaszterszám.  
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Az optimális klaszterszám meghatározására vonatkozó tartományt a vizsgált 

adatbázis nagysága (adatpontok száma) határozza meg. A minimális klaszterszám 

meghatározása a 10. egyenlet alapján történik.  

𝑀𝑚𝑖𝑛 = 1 (10) 

Habár a minimálisan kialakítható klaszterszám 1, az adatbázis legalább két részre 

való osztása esetén van értelme klaszterezésről beszélni, így jelen esetben a 10. egyenletben 

meghatározott érték növelésre került.  

A maximális klaszterszám meghatározása a 11. egyenlet alapján történik. 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = ⌊√𝑁/2⌋ + 1 = ⌊√1769/2⌋ + 1 = 30 (11) 

A maximális klaszterszám determinálása esetén az adatbázis mérete a mértékadó. Ez 

jelen esetben 30-ra adódik. Az optimális klaszterszám meghatározása a 8. és 9. egyenletben 

kapott értékek által felölelt tartományra korlátozódik, a 12. egyenlet alapján [1], [40], [62].  

𝑀𝑜𝑝𝑡 = [𝑀𝑚𝑖𝑛; 𝑀𝑚𝑎𝑥] = [2; 30] (12) 

A fent megnevezett validációs kritériumok értékei a 10. egyenletben megadott 

tartományon vizsgálandók. 

2.1.4.1 Calinski-Harabasz kritérium 

A Calinski-Harabasz (CH) kritérium egyes klaszterszámok esetén kapott értéke a 13. 

egyenlet [1], [37] alapján kerül maghatározásra.  

𝐶𝐻 =
𝑆𝑆𝐵

𝑆𝑆𝑊
×

𝑁 − 𝑘

𝑘 − 1
 (13) 

ahol SSB a klaszterek közötti variancia, SSW a klaszteren belüli variancia, k a klaszterszám, N 

az adatpontok száma. Az SSB és SSW értékének meghatározása rendre a 14. és a 15. egyenlat 

alapján történik [63].  

𝑆𝑆𝐵 = ∑ 𝑛𝑖 ∗ ‖𝑚𝑖 − 𝑚‖2

𝑘

𝑖=1

 (14) 

ahol k a klaszterszám, ni az i. klaszter elemszáma, mi az i. klaszter középpontja, m az 

adatpontok száma,  és ║mi-m║a két vektor közti Euklideszi távolság [63]. 
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𝑆𝑆𝑊 = ∑ ∑‖𝑥 − 𝑚𝑖‖
2

 

𝑥∈𝑐𝑖

𝑘

𝑖=1

 (15) 

ahol k a klaszterszám, x az adatpont, ci az i. klaszter, mi az i. klaszter középpontja,  és ║x-

mi║ a két vektor közti Euklideszi távolság.  

Az optimális klaszterszám a CH kritérium globális maximuma esetén értelmezett. 

Ezen érték meghatározásának célfüggvényét az alábbi, 16. egyenlet írja le [63]. 

𝑀𝑜𝑝𝑡 = max
𝑚∈[𝑀𝑚𝑖𝑛;𝑀𝑚𝑎𝑥]

𝐶𝐻𝑚 (16) 

ahol Mopt  az optimális klaszterszám, m klaszterszám. 

2.1.4.2 Davies-Bouldin kritérium 

A Davies-Bouldin kritérium (DB) a klaszteren belüli és a klaszterek közötti távolság 

arányaként kerül meghatározásra, a 17. egyenlet alapján[1], [37]. 

𝐷𝐵 =
1

𝑘
∗ ∑ 𝑚𝑎𝑥𝑗≠𝑖{𝐷𝑖,𝑗}

𝑘

𝑖=1

 (17) 

ahol k a klaszterszám, Di,j az i. és j. klaszterre vonatkoztatott, klaszteren belüli és klaszterek 

közötti távolság aránya, melynek meghatározása a 18. egyenlet alapján történik [64]. 

𝐷𝑖,𝑗 =
(𝑑𝑖 + 𝑑𝑗)

𝑑𝑖,𝑗
 (18) 

ahol 𝑑𝑖 az i. klaszter bármely pontja és középpontja közti átlagos távolság, 𝑑𝑗 a j. klaszter 

bármely pontja és középpontja közti átlagos távolság, di,j az i. és j. klaszter középpontja közti 

Euklideszi távolság. Az i. klaszter legrosszabb eset akkor következik be, ha Di,j globális 

maximumát felveszi. Az optimális klaszterszám DB index globális minimuma esetén 

azonosítható. Ezen érték meghatározásának célfüggvényét az alábbi, 19. egyenlet írja le [64]. 

𝑀𝑜𝑝𝑡 = min
𝑚∈[𝑀𝑚𝑖𝑛;𝑀𝑚𝑎𝑥]

𝐷𝐵𝑚 (19) 

ahol Mopt az optimális klaszterszám, m klaszterszám. 

2.1.4.3 Sziluett kritérium 

A Sziluett kritérium megmutatja, hogy egy adott adatpont mennyire hasonlít a 

klaszter többi pontjához, másik klaszterhez való hasonlóság mellett. Az i. pontra vonatkozó 

Sziluett érték (S) meghatározása a 20. egyenlet alapján történik [65].  
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𝑆𝑖 =
(𝑏𝑖 + 𝑎𝑖)

max {𝑎𝑗 , 𝑏𝑖}
 (20) 

ahol ai az i. pont releváns klaszter többi pontjához viszonyított átlagos távolság, bi a 

minimális átlagos távolság az i. pont és más klaszterek egyes pontjai között.  

Az optimális klaszterszám meghatározása esetén S érték maximumait kell vizsgálni. 

Az optimális klaszterszám esetén S a vizsgált tartomány globális maximumát veszi fel. Az 

optimális klaszterszám meghatározására definiált célfüggvényt a 21. egyenlet írja le [65]. 

𝑀𝑜𝑝𝑡 = max
𝑖=𝑚∈[𝑀𝑚𝑖𝑛;𝑀𝑚𝑎𝑥]

𝑆𝑖 (21) 

ahol Mopt az optimális klaszterszám, m klaszterszám. 

2.1.4.4 Gap kritérium 

A Gap kritérium adott klaszterszám más, javasolt klaszterszámmal szembeni hiba 

értékének mérésén, grafikus meghatározásán alapszik. Célja a legnagyobb (hiba) 

csökkenésnél fellépő "könyök" pont megtalálása. A Gap kritérium (G) értékének 

meghatározása a 22. egyenlet alapján történik [66]. 

𝐺𝑛(𝑘) = 𝐸𝑛
∗{log(𝑊𝑘)} − log(𝑊𝑘) (22) 

ahol n az adatpontok száma (mintaszám), k a klaszterek száma, és Wk a klaszteren belüli 

összevont diszperzió értéke, melynek meghatározása a 23. egyenlet alapján történik [66]. 

𝑊𝑘 = ∑
1

2 ∗ 𝑛𝑟
∗ 𝐷𝑟

𝑘

𝑟=1

 (23) 

ahol nr az r. klaszter adatpontjainak száma, és Dr az r. klaszterbe tartozó adatpontok 

páronkénti távolságainak összege; 𝐸𝑛
∗{𝑙𝑜𝑔(𝑊𝑘)} egy referenciaeloszlásból Monte-Carlo 

mintavételezéssel kerül meghatározásra, 𝑙𝑜𝑔(𝑊𝑘) mintatadatok alapján meghatározott 

érték. A G érték adott klaszterben történő meghatározása távolságfüggvény segítségével 

történik [66]. 

Az optimális klaszterszám esetén a Gap kritérium lokális vagy globális értéke a 

minimális toleranciasáv mellett a legnagyobb értéket veszi fel. Az optimális klaszterszám 

meghatározására definiált célfüggvényt a 24. egyenlet írja le [1], [37].  

𝑀𝑜𝑝𝑡 = 𝑚𝑖𝑛
𝑚∈[𝑀𝑚𝑖𝑛;𝑀𝑚𝑎𝑥]

𝐺𝑚 (24) 

ahol Mopt az optimális klaszterszám, m klaszterszám. 
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2.1.4.5 Optimális klaszterszám meghatározása 

Az optimális klaszterszám meghatározása a 2.1.4.1 – 2.1.4.4 fejezetekben bemutatott 

validációs kritériumok egyidejű vizsgálata alapján kerül meghatározásra. A klaszterszámot 

az adathalmaz mérete mellett a klaszterezési módszer is befolyásolja. Ahogy a 2.1.3 

fejezetben bemutatásra került, a szakirodalomban leggyakrabban alkalmazott klaszterezési 

módszer a hierarchikus klaszterezés, valamint a k-közép klaszterezés.  

A különböző validációs kritériumok ezen két klaszterezési módszertan esetén, 

MATLAB segítéségével kerülnek maghatározásra. A bemutatott validációs kritériumok 

közül a Calinski-Harabasz kritérium, annak számítási módszertana miatt nagyobb 

nagyságrendbe esik. Az ábrázolhatóság érdekében az adatsorok normalizálásra kerültek. A 

vizsgált tartományon az egyes validációs indexek normalizált értéke a 4. és 5. táblázat 

tartalmazza, mely az előző fejezetekben meghatározott célfüggvények alapján kerül 

meghatározásra.  

 Calinski-Harabasz kritérium - maximum érték keresése 

 Davies-Bouldin kritérium - minimum érték keresése 

 Sziluett kritérium - maximum érték keresése 

 Gap kritérium - minimum érték keresése 

Az adatbázis mérete alapján meghatározásra került a tartomány, melyben az 

optimális klaszterszám keresése történik. Ezen tartomány a 10. egyenletben került 

meghatározásra. Az eredmények alapján, melyek az F1 Függelék 21. és 22. táblázatában 

numerikusan, a 4. ábrán grafikusan láthatók. Megállapítható, hogy az optimális klaszterszám 

a vizsgálati tartomány felső felébe esik. Ez a kutatás szempontjából nem tekinthető 

ideálisnak, a klaszterszámmal megegyező mintahálózaton történő sztochasztikus szimuláció 

futtatásával együtt járó jelentős erőforrásigény miatt. Ennek érdekében az optimális 

klaszterszám meghatározása egy redukált tartományon történik, melyet a 25. egyenlet ír le 

[1]. 

𝑀𝑜𝑝𝑡 = [𝑀𝑚𝑖𝑛
∗ ; 𝑀𝑚𝑎𝑥

∗ ] = [4; 10] (25) 

A redukált tartományon az optimális klaszterszámhoz tartozó normalizált validációs 

index értéke a F1 Függelék 21. és 22. táblázatban kiemelésre került.  
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4. ábra: Validációs kritériumok számítási értékei 

Az optimális klaszterszám meghatározása a 25. egyenlet alapján megadott 

tartományon vett többségi statisztika alapján kerül meghatározásra.  

6. táblázat: Optimális klaszterszám 

 K-közép klaszterezés Hierarchikus klaszterezés 

CH 5 5 

DB 6 7 

S 6 6 

G 10 9 

A 6. táblázatban feltüntetett eredmények alapján az optimális klaszterszámot 6-nak 

állapítottam meg, ezért ennyi klasztert hoztam létre. 

2.2 Klaszterezés eredménye 

A klaszterezés a főfaktoranalízis során is használt Minitab statisztikai szoftver 

segítségével történik. A klaszterezés során a klaszterezés típusa, a klaszterezni kívánt 

adatbázis, valamint a kialakított klaszterszám, mint bemeneti paraméter kerül megadásra. A 

szoftver kimeneteként előáll a klaszterezett adatbázis, melynek 2D reprezentációja az alábbi 

(5.-7.) ábrákon látható.  
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5. ábra: Klaszterezett adatbázis - 2D: vPC1 - vPC2 

 

6. ábra: Klaszterezett adatbázis - 2D: vPC1 - vPC3 

 

7. ábra: Klaszterezett adatbázis - 2D: vPC2 - vPC3 
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A legnagyobb elemszámú csoport Klaszter 4, mely összesen 882 hálózatot tartalmaz, 

számossága alapján az ellátóterület 64,5%-át fedi le. A legkisebb hálózati csoport Klaszter 

2 a maga 21 hálózatával. Klaszter 1 összesen 230 db, Klaszter 3 153 db, Klaszter 5 210 db 

és Klaszter 6 273 db hálózatot tartalmaz, így ezek mindegyike közepes méretűnek 

tekinthető. 

A klaszterezett adatbázis esetén megállapítható, hogy a hálózati csoportok egymástól 

az előzetes várakozások alapján különülnek el.  

Az egyes klaszterekben a hálózatokat leíró változók közelítése normál eloszlással 

történik. Ezek grafikai reprezentációja a 8. ábrán látható. Az, hogy az empirikus eloszlások 

normál eloszlással való közelítése milyen jóságú, az eloszlások különbségével jellemezhető. 

Az egyes normáleloszlásokhoz tartozó várható értékek, valamint szórások a 7. táblázatban 

láthatók. Ezek, valamint az eloszlások grafikus reprezentációja alapján megállapítható, hogy 

az esetek nagy többségében a normális eloszlás megfelelő pontossággal közelíti a hálózati 

paramétereloszlásokat, de sok esetben e közelítés pontatlan (pl. v1 esetén Klaszter 4; v3 esetén 

Klaszter 2, Klaszter 3; v5 esetén Klaszter 2, Klaszter 3, Klaszter 4; v6 esetén Klaszter 2; v7 

esetén Klaszter 2). Mivel az esetek többségében a normál eloszlással való közelítés 

megfelelő pontosságú, így jelen munkában ez kerül alkalmazásra. 

A hálózat kiterjedésének leírása a hálózatot reprezentáló gráf csomópontjainak 

számával (v4), a karakterisztikus impedancia nagyságával (v6) és a hálózat átmérőjével (v7) 

írható le. De csupán ezen paraméterekkel a hálózat karakterisztikája (pl. városi környezet – 

földkábeles vonalak, vidéki környezet – szabadvezetékes vonalak, stb.) nem adható meg, 

arra a többi hálózati paraméter is hatással van. 

Szabadvezetékes rendszer esetén az oszlopkapcsolók száma (v1) és a KÖF/KIF 

transzformátorok száma (v2) szintén mutatja a hálózat méretét, kiterjedését. Ezen két 

paraméter arányának (v2/v1) segítségével megállapítható egy csomópontra 

(oszlopkapcsolóra) csatlakozó szabadvezetékes hálózatrészek aránya (oszlopkapcsolóra jutó 

fajlagos transzformátorszám), melyből megállapítható a hálózat gyengesége. Nagyobb v2/v1 

arány esetén a hálózati feszültségminőség paraméterei már kisebb napelemes penetráció 

esetén a szabványban megadott határétékeket nagyobb valószínűséggel elérik, azokat meg 

is haladják (határértéksértés következik be). Ez azonban csak szabadvezetékes hálózatok 

esetén igaz. Abban az esetben, ha a hálózat tartalmaz szabadvezetékes és földkábeles 

vonalakat is, a hálózat méretének és erősségének meghatározása a fentebb bemutatatott 

módszertan alapján nem lehetséges.  
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a) v1 klaszterenkénti eloszlásfüggvénye b) v2 klaszterenkénti eloszlásfüggvénye 

  
c) v3 klaszterenkénti eloszlásfüggvénye d) v4 klaszterenkénti eloszlásfüggvénye 

  
e) v5 klaszterenkénti eloszlásfüggvénye f) v6 klaszterenkénti eloszlásfüggvénye 

  
g) v7 klaszterenkénti eloszlásfüggvénye h) v8 klaszterenkénti eloszlásfüggvénye 

8. ábra: Hálózati paraméter-eloszlások grafikus reprezentációja1 
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7. táblázat: Hálózati paraméter-eloszlások értékei 2 

Hálózati 

paraméte

r 

Klaszter 1 Klaszter 2 Klaszter 3 Klaszter 4 Klaszter 5 Klaszter 6 

v
1
 

μ [ve.] 33,1300 2,6670 0,2745 6,9140 82,5000 48,4000 

σ [ve.] 18,3200 3,0880 1,0530 9,6210 17,4200 13,5100 

v
2
 

μ [ve.] 22,3300 1,1900 1,8430 9,1860 57,3200 35,8800 

σ [ve.] 11,8500 1,8060 2,8260 6,1600 11,1100 8,3270 

v
3
 

μ [ve.] 0,3618 1,7510 0,2469 0,0778 0,2475 0,1804 

σ [ve.] 0,1237 0,5643 0,2708 0,0695 0,0509 0,0593 

v
4
 

μ [ve.] 69,6900 6,9520 2,6990 25,4100 177,2000 105,0000 

σ [ve.] 36,1500 6,3280 0,8037 15,8100 32,2100 23,8300 

v
5
 

μ [ve.] 1,9470 1,5430 1,1970 1,8790 1,9880 1,9800 

σ [ve.] 0,0687 0,2818 0,2124 0,0913 0,0020 0,0062 

v
6
 

μ [ve.] 4,2970 4,4600 0,2993 0,5079 5,8510 2,9630 

σ [ve.] 1,5970 2,2240 0,3340 0,4809 1,4620 1,1620 

v
7
 

μ [ve.] 20,7600E3 16,9890E3 1,5760E3 4,8660E3 28,8280E3 15,7660E3 

σ [ve.] 7,1390E3 10,7650E3 1,2670E3 2,6910E3 6,8030E3 5,2850E3 

v
8
 

μ [ve.] 373,8000 8,8850 0,2952 97,2000 1593,0000 677,7000 

σ [ve.] 283,4000 20,5800 0,3769 101,4000 522,7000 272,2000 

A klaszterek, valamint az egyes hálózattípusok meghatározása során fontos szerepet 

játszik a hálózatot alkotó vezetékszakaszok típusa (szabadvezetékes vagy földkábeles). 

Ennek megállapítására egy új arányszám kerül bevezetésre, mely a szabadvezeték-arány 

                                                 

2 v1: oszlopkapcsolók száma; v2: KÖF/KIF transzformátorok száma; v3: vezetékek átlagos impedanciája; v4: 

csomópontszám; v5: átlagos fokszám; v6: karakterisztikus impedancia; v7: hálózat átmérője; v8: átlagos köztiség 
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(overhead ratio - OHR). A szabadvezeték-arány meghatározása a 26. egyenlet alapján 

történik [1].  

𝑶𝑯𝑹 [%] =  
∑ 𝒍𝒔𝒛𝒂𝒃𝒂𝒅𝒗𝒆𝒛𝒆𝒕é𝒌[𝒎]𝟔

𝑲𝒍𝒂𝒔𝒛𝒕𝒆𝒓 𝒊=𝟏

∑ 𝒍𝒗𝒆𝒛𝒆𝒕é𝒌
𝟔
𝑲𝒍𝒂𝒔𝒛𝒕𝒆𝒓 𝒊=𝟏  [𝒎]

 (26) 

Az egyes klaszterek esetén kapott felsővezetékarányt a 8. táblázat tartalmazza.  

8. táblázat: Klaszterekre jellemző szabadvezeték-arány (OHR) 

 Klaszter 1 Klaszter 2 Klaszter 3 Klaszter 4 Klaszter 5 Klaszter 6 

OHR 96,09% 97,25% 21,57% 33,17% 96,05% 90,48% 

A klaszterek vezeték szempontjából történő jellemzése a 9. táblázatban látható.  

9. táblázat: Klaszterekre jellemző vezeték-típus logika3 

Fesz. Vez. Klaszter 1 Klaszter 2 Klaszter 3 Klaszter 4 Klaszter 5 Klaszter 6 

1
1
 k

V
 FV - - - + - + 

FK - - ++ ++! - ++ 

2
2
 k

V
 FV ++! ++ + + ++! ++! 

FK + + ++! + + + 

3
5
 k

V
 FV ++ ++! ++ ++ - ++ 

FK + + + + - + 

Klaszter 1, Klaszter 5 és Klaszter 6 magas OHR-ból megállapítható, hogy ezen 

csoportokban található hálózatok a vidéki és elővárosi környezet villamosenergia-ellátását 

látják el, ugyanis ezen területeken inkább a szabadvezetékes környezet jellemző.  

Klaszter 1 esetén a szabadvezeték-arány igen magasnak tekinthető (OHR = 96,09%), 

emellett a 11 kV feszültségszintű vezetékek hossza 0, melyből megállapítható, hogy az egyes 

hálózatok vidéki, elővárosi terület villamosenergia-ellátását biztosítják. A jellemző 

                                                 

3 Jelölés: vezetéktípus: FV – felsővezeték, FK – földkábel; ‘-‘– adott típusú (feszültségszint és elhelyezkedés) 

vezetéket a klaszter nem tartalmazza; ‘+’ és ‘++’ – klaszter adott típusú vezetéket tartalmazza, ‘++’ jelöli a 

jellemző vezetéktípust; ‘!’ – jelöli a jellemző feszültségszintet; 
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feszültségszint a 22 kV (96,03%), a fennmaradó 3,97% is 35 kV (szinte teljes mértékben 

felsővezetékes vonalakkal). 

Klaszter 2 esetén a hálózatok nagyrésze felsővezetékes (OHR = 97,25%). A 11 kV-

os vezetékszakaszok hossza 0. A jellemző feszültségszint 35 kV, de a feszültségszintek 

közötti megoszlás a többi klaszter esetén tapasztalttal ellentétben nem domináns. A 35 kV 

feszültségszintű vezetékszakaszok aránya 59,40%, a többi 40,60% vezetékszakasz 22 kV 

feszültségszintű. Hasonló arány figyelhető meg a szabadvezeték-arány tekintetében is, de 

földkábelek esetén ezen arány megfordul: a 22 kV-os vezetékek hossza valamivel nagyobb 

(52,81%), mint a 35 kV-os vezetékeké (47,19%). A jellemző feszültségszint és a 

szabadvezeték-arány értéke azt tükrözi, hogy a hálózatok vidéki egyedi fogyasztók 

villamosenergia-ellátását (pl. mezőgazdasági telepek) biztosítják. 

Klaszter 3 esetén a hálózatok nagy része földkábeles (OHR = 21,57%). A jellemző 

feszültségszint 22 kV (61,99%). A 11 kV feszültségszintű vezetékek hosszának aránya 

31,26%, a 35 kV-os vezetékek hosszának aránya 13,49%, de e feszültségszintű 

vezetékszakaszok jellemzően felsővezetékes hálózatok. Klaszter 3 hálózatai, topológiájukat 

tekintve jellemzően pár csomópontból álló földkábeles hálózatok. Ezen hálózatok két 

csoportra oszthatók, az egyik a villamosenergia-rendszer kritikus pontjainak összekötését 

[67], a másik a nagyfogyasztók villamosenergia-ellátását szolgálják. Ezen hálózatok 

feszültségszintje a klaszterben pontosan nem meghatározott, mindhárom szabványos 

feszültségszintet tartalmazza, melyek közül a 22 kV feszültségszint a domináns (11 kV 

24,52%, 22 kV 61,99%, 35 kV 13,49%). 

Klaszter 4 hálózatai jellemzően földkábelesek (OHR = 33,17%). Az egyes 

feszültségszintek közül a 11 kV-os hálózat 37,94%, a 22 kV-os hálózat 61,34%, a 35 kV-os 

hálózat 0,72%, mely az előző kettőhöz képest elhanyagolható. Mindezeket figyelembe véve 

ezen hálózatok sűrűn beépített elővárosi, városi szövet (pl. megyeszékhelyek) 

középfeszültségű hálózatát modellezik.  

Klaszter 5 esetén a hálózatok nagy része szabadvezetékes (OHR = 96,05%), a 

jellemző feszültségszint 22 kV. A v1, v2, v4, v6 és v7 paraméterek értékeiből a hálózatok 

(ellátóterületek) nagysága meghatározható, mely Klaszter 5 hálózatai esetén a legnagyobb 

értékű. Ezek alapján megállapítható, hogy Klaszter 5 hálózatai vidéki környezetben 

helyezkednek el. Emellett megfigyelhető, hogy a vezetékszám (210) és az ellátóterület 

nagysága egymással fordított arányban állnak. 
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Klaszter 5-höz hasonló megállapítások tehetők Klaszter 6-ra is. Ezen csoport esetén 

a hálózatok nagy része szintén szabadvezetékes (OHR = 90,48%). A vezetékszakaszok 

feszültségszintje tekintetében megállapítható, hogy a klaszter jellemzően 22 kV-os 

vezetékszakaszokat tartalmaz (az egyes feszültségszintű hálózatrészek hosszának eloszlása 

11 kV esetén 0,20%, 22 kV esetén 98,89% és 35 kV esetén 0,91%. Az egyes 

feszültségszintek közül a 11 kV-os és 35 kV-os hálózatrész részaránya elhanyagolható. 

Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy a klaszter hálózatai a vidéki és elővárosi 

környezet villamosenergia-ellátását szolgálják.  

A klaszterek ellátóterületeit a 10. táblázat foglalja össze.  

10. táblázat: Ellátóterületek megnevezése az egyes klaszterekben 

Klaszter ID Ellátóterület típusa Csoport ID 

Klaszter 1 sűrűn beépített elővárosi terület 1 

Klaszter 2 egyedi fogyasztók ellátása szabadvezetékes hálózattal 3 

Klaszter 3 egyedi fogyasztók ellátása földkábeles hálózattal 3 

Klaszter 4 városi terület 2 

Klaszter 5 vidéki terület 1 

Klaszter 6 ritkán beépített elővárosi terület 1 

A 10. táblázatban bemutatott hálózatok további 3 csoportra oszthatók (csoport ID), 

annak alapján, hogy nagy napelemes részarány befogadására mennyire alkalmasak. A 6 

klaszter 3 csoportba került besorolásra. Az 1. csoport alkalmas nagy kiterjedésű (1 ha, vagy 

azt meghaladó méretű) napelemes rendszerek befogadására (ideértve a kutatás során vizsgált 

500 kVA csatlakozási teljesítményű termelőegységeket is). Ezen hálózatok Klaszter 1, 5 és 

6 hálózatai. A 2. csoport hálózatai a városi villamosenergia-ellátást biztosítják, melybe a 

Klaszter 4 hálózatai tartoznak. A 3. csoport az egyedi fogyasztók (nagyfogyasztók) 

villamosenergia-ellátását biztosító fogyasztók. A 2. és a 3. csoportba tartozó hálózatok a 

környezeti körülmények miatt nem, vagy csak egyedi esetben alkalmasak nagy 

egységteljesítményű (500 kVA, vagy azt meghaladó) napelemes rendszerek befogadására. 

Az egyes klaszterek jellemzése a klaszter középpontjához legközelebb eső 

topológiával történik. A mintahálózatok topográfiája az 9. ábrán látható. 
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9. ábra: Mintahálózatok topográfiai4 

 Az egyes hálózatok esetén az ellátóterület nagysága É-D, valamint K-NY irányban rendre 

a 11. táblázatban feltüntetett értékek alapján adódik. 

11. táblázat: Mintahálózatok ellátóterületének dimenziója 

Hálózat azonosító 
Ellátóterület nagysága (É-D × K-NY)  

[km × km] 

Nr. 1 11,0 × 11,0 

Nr. 2 2,5 × 12,0 

Nr. 3 0,5 × 2,3 

Nr.4 0,7 × 1,3 

Nr.5 15,0 × 15,0 

Nr. 6 5,0 × 13,0 

Az egyes mintahálózatok paraméterértékeit a 12. táblázat tartalmazza.  

                                                 

4 A mintahálózatok számozása a klaszter azonosítóval megegyezik.  
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 12. táblázat: Mintahálózatok hálózati paramétereinek értéke5 

Hálózati 

paraméter 
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 

v1 [db] 35 2 0 0 103 52 

v2 [db] 20 2 0 4 66 31 

v3 [Ω] 0,4282 1,5214 0,5269 0,0255 0,2154 0,2754 

v4 [db] 68 6 2 20 176 96 

v5 [-] 1,9060 1,6667 1,0000 1,9000 1,9886 1,9792 

v6 [Ω] 4,8326 4,1676 0,5269 0,1571 5,3193 3,6787 

v7 [m] 16511,21 14878,02 3102,20 2444,12 23032,62 15560,94 

v8 [Ω] 253,8529 2,8333 0,0000 57,0000 1398,1591 509,3854 

A 11. táblázat és 12. táblázat eredményei alapján megfigyelhető, hogy a vidéki 

környezettől a városi környezet felé haladva csökken az ellátóterület nagysága, emellett a 

csomópontszám (v4) is szintén csökken. A v1, v2 és v6 különböző értékeit illetően hasonló 

tendencia figyelhető meg. Az 1. csoport esetén, mely a vidéki és elővárosi energiaellátást 

biztosító hálózatokat tartalmazza, v5 értékeit vizsgálva megállapítható, hogy az az 

ellátóterület karakterisztikáját (típusát) befolyásolja.  

Az egyes mintahálózatok esetén a v2/v1 arány a következőre adódik: Nr.1: 57,14%, 

Nr.2: 100,00%; Nr.5: 64,08%, Nr.6: 59,2%. A földkábeles hálózatok (Nr. 3 és Nr. 4 

mintahálózat) esetében ez az arány nem határozható meg (mivel a v1 ezeken a hálózatokon 

0 és az OHR = 0). Az 1. csoportba tartozó hálózatok esetén megállapítható, hogy ezen érték 

Nr. 5 mintahálózat esetén a legnagyobb értékű. Ezen hálózatok (és a klaszterben szereplő 

többi hálózat) valószínűsíthetően a leggyengébb, a legkisebb napelemes részarány 

befogadására képes, a vizsgált gyors feszültségváltozás a szabványban megadott határértéket 

nagyobb valószínűséggel meghaladja. 

A topográfiák vizsgálata esetén megállapítható, hogy az ellátási területek jól 

jellemezhetők a kialakított mintahálózatokkal, így ezen hálózatok a villamosenergia-

rendszerben megjelenő új hálózati elemek szimulációjára jól használhatók.  

                                                 

5 v1: oszlopkapcsolók száma; v2: KÖF/KIF transzformátorok száma; v3: vezetékek átlagos impedanciája; v4: 

csomópontszám; v5: átlagos fokszám; v6: karakterisztikus impedancia; v7: hálózat átmérője; v8: átlagos köztiség 
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A kialakított mintahálózatok topológiájukat tekintve eltérnek a nemzetközi 

irodalomban kialakított hálózatoktól, ugyanis azok teljes hálózatot modelleznek, nem csak 

egy-egy ellátási területet (a hálózatok NAF/KÖF alállomást tartalmaznak, korlátozott számú 

KÖF legágazással). A JRC által publikált európai mintahálózatokkal szemben a hazai 

középfeszültségű elosztóhálózat automatizáltsági szintje a rendelkezésre álló adatbázis 

alapján nem definiált, sem meghatározott [68], [69]. 

2.3 Klaszterezés validációja 

A fenti fejezetekben bemutatott, mintahálózatok létrahozására kialakított 

módszertan, valamint a klaszterezés eredményeként létrejött mintahálózatok validációja a 

DÉMÁSZ középfeszültségű elosztóhálózati adatbázisa segítségével történik.  

Az E.ON csoport és a DÉMÁSZ a villamosenergia-rendszerének adatbázisa más-

más alapokra épül, így azok rendelkezésre állása sem azonos formájú. Annak érdekében, 

hogy az egyes területek összehasonlíthatók legyenek a DÉMÁSZ esetén az E.ON csoportnál 

épített adatbázissal megegyező adatbázisstruktúrát kell létrehozni.  

A DÉMÁSZ középfeszültségű elosztóhálózat jellemzése a fenti fejezetekben 

bemutatott paraméterek6 alapján történik. A hálózati adatbázis összehasonlítása során 

elsődlegesen a főfaktorok alkotta pontfelhők hasonlósága kerül megállapításra, melyből 

megállapítható, hogy azok viszonylag nagy pontossággal fedik egymást, így a kialakított 

módszertan a DÉMÁSZ területén is jól használható). A klaszterezés eredménye a 10. ábrán 

látható. Az ábrán az E.ON csoport adatbázisa kék, a DÉMÁSZ hálózata narancssárga színnel 

lett jelölve. 

  

                                                 

6 v1: oszlopkapcsolók száma; v2: KÖF/KIF transzformátorok száma; v3: vezetékek átlagos impedanciája; v4: 

csomópontszám; v5: átlagos fokszám; v6: karakterisztikus impedancia; v7: hálózat átmérője; v8: átlagos köztiség 
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10. ábra: E.ON csoport – DÉMÁSZ KÖF elosztóhálózat klasztereinek összehasonlítása  

A kialakított mintahálózatok alkalmazhatóságának vizsgálata a releváns klaszterek 

összehasonlításával kerül meghatározásra. Az összehasonlítás során a hálózatokat leíró 
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paraméterek empirikus eloszlásfüggvényeit közelítő normális eloszlások közötti Kullback-

Leibler divergencia meghatározásával történik (mi történik?) (27. egyenlet) [70].  

Az egyes eloszlások paramétereit az E.ON csoport esetén a 7. táblázat, a DÉMÁSZ 

esetén a 13. táblázat tartalmazza.  

13. táblázat: Hálózati paraméter-eloszlások értékei - DÉMÁSZ7 

Hálózati 

param. 
Klaszter 1 Klaszter 2 Klaszter 3 Klaszter 4 Klaszter 5 Klaszter 6 

v
1
 

μ [ve.] 31,3300 4,7000 1,3790 18,6000 70,1900 50,5300 

σ [ve.] 9,5870 5,3340 1,2650 10,7400 17,0800 11,3800 

v
2
 

μ [ve.] 27,6800 1,7000 1,4480 9,3150 71,3200 42,8600 

σ [ve.] 8,3060 1,9470 1,2420 5,6990 19,1000 8,3720 

v
3
 

μ [ve.] 0,2566 1,2740 0,2159 0,0951 0,2877 0,1819 

σ [ve.] 0,0984 0,7449 0,1884 0,0910 0,0611 0,0846 

v
4
 

μ [ve.] 74,0700 11,2000 2,8280 22,3100 179,1000 109,4000 

σ [ve.] 20,0500 7,3760 0,8481 17,2800 40,2200 19,2100 

v
5
 

μ [ve.] 1,9700 1,7390 1,2330 1,8640 1,9880 1,9810 

σ [ve.] 0,0105 0,1502 0,2116 0,0921 0,0025 0,0038 

v
6
 

μ [ve.] 3,4160 4,5230 0,2889 0,5446 6,5130 2,9540 

σ [ve.] 1,5180 1,7910 0,3047 0,4908 1,8640 1,4280 

v
7
 

μ [ve.] 16,446E3 22,750E3 1,532E3 4,716E3 29,481E3 15,265E3 

σ [ve.] 5,902E3 12,027E3 1,210E3 2,620E3 6,813E3 5,548E3 

v
8
 

μ [ve.] 396,6000 22,2600 0,3678 72,5900 1744,0000 761,7000 

σ [ve.] 170,4000 28,8300 0,4743 76,5400 682,2000 188,6000 

A Kullback-Leibler divergencia meghatározása a 27. egyenlet alapján történik [70]. 

                                                 

7 v1: oszlopkapcsolók száma; v2: KÖF/KIF transzformátorok száma; v3: vezetékek átlagos impedanciája; v4: 

csomópontszám; v5: átlagos fokszám; v6: karakterisztikus impedancia; v7: hálózat átmérője; v8: átlagos köztiség 
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𝑫𝑲𝑳(𝑷||𝑸) =  ∫ 𝒑(𝒙) ∗ 𝒍𝒐𝒈
𝒑(𝒙)

𝒒(𝒙)
𝒅𝒙

∞

−∞

 (27) 

ahol p(x) és q(x) P és Q változók valószínűségi eloszlását (sűrűségfüggvény) jelöli. 

Az egyes paraméterek közti Kullback-Leibler divergencia értékek a 11. ábra látható 

hőtérképen láthatók, melyek [0;1] tartományra normáltak.  

 

11. ábra: Hőtérkép - klaszterek közti Kullback-Leibler divergencia 

A hőtérképen feltüntetett adatok alapján megállapítható, hogy Klaszter 1, Klaszter 2 

esetén az átlagos fokszámban viszonylag nagy (tartomány felső határát meghaladó) eltérés 

van, melynek oka, az elosztóhálózati engedélyesek által ellátott területek jellegéből adódik. 

A DÉMÁSZ által ellátott területeken v5 értéke magasabb (nagyobb az átlagos fokszám), 

mely a hálózatot reprezentáló gráf levélelem-számának növekményéből származik. Klaszter 

1 esetén megállapítható, hogy a DÉMÁSZ terület ritkább beépítettségű, mint az E.ON 

csoport hálózata esetén. A szabadvezetékes rendszerrel ellátott nagy (egyedi) fogyasztók 

esetén (Klaszter 2) az ellátóterület összetettsége kismértékben nő (egy középfeszültségű 

leágazásról több nagy (egyedi) fogyasztó villamosenergia-ellátása biztosított).  
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A köztiség (v8) tekintetében Klaszter 4 esetén a DÉMÁSZ hálózatán jelentős 

csökkenés figyelhető meg. Ennek oka az, hogy a földkábeles hálózatok esetén a 

kábelszakaszok száma jelentősen kisebb, azokon kevesebb leágazás helyezkedik el. 

A fentebb említett kiugró értékek, valamint a kisebb mértékű eltérések ellenére 

megállapítható, hogy az ellátóterületek karakterisztikája az előző fejezetben bemutatott 

mintahálózatok segítségével jól jellemezhető. A mintahálózatok új hálózati elemek (pl. 

napelemes energiatermelő rendszer) megjelenésének elosztóhálózatra gyakorolt 

hatásvizsgálatára messzemenőkig alkalmas. 

2.4 Szintetikus topológia-generálás  

A hazai villamosenergia-rendszer matematikai modellel való közelíthetőségének 

meghatározása az 1. táblázat alapján három leggyakrabban használt matematikai modell, 

valamint a magyar villamosenergia-rendszer jellemzésére kialakított többfeszültségszintű 

hálózati modell topológiáinak összehasonlításával történik. Az egyes hálózatok generálása 

MATLAB környezetben történik.  

A többfeszültségszintű villamosenergia-rendszer kialakítása során alkalmazott 

átviteli topológiában az átviteli hálózat felépítéséből adódóan 132/22 kV-os közcélú 

alállomásokra ott lehet számítani, ahol a nagyfeszültségű hálózat csomópontjainak fokszáma 

legalább 2. A MATLAB környezetben implementált keretrendszer e csomópontokat 

véletlenszerűen két kategóriába sorolja, attól függően, ahogy az alállomás vidéki, vagy 

városi környezetben helyezkedik el. Emellett a programkód az alállomásokhoz egy 

véletlenszerű, 25 és 40 közti ellátókörzetszámot (leágazás) rendel, a hazai alállomási 

topológiák során tapasztaltak alapján. Az ellátókörzetek száma függ (?) az egyes alállomás 

kategóriák (jelen esetben vidéki vagy városi), a transzformátorok teljesítményétől és 

elhelyezkedésétől (ellátóterület típusától függően változik), mely a szintetikus topológia 

kialakítása során nem lett figyelembe véve. 

Az előző két feltételt figyelembe véve minden kiválasztott nagyfeszültségű 

csomópont rendelkezik egy alállomástípus azonosítóval és egy ellátókörzetszámmal. Ezek 

alapján leágazásonként meghatározásra kerülnek az oda csatlakozó, 2.2 fejezetben 

bemutatott KÖF mintahálózatok típusai és azok száma.  

Városi, földkábeles alállomás esetén a csomóponthoz csak földkábeles 

mintahálózatok csatlakoznak (RNM3 és RNM4). Azt, hogy az ellátókörzetszám milyen 

arányban oszlik meg az egyes mintahálózatok között, a klaszterek alállomástípusra jellemző 
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klasztertípusok számossága alapján képzett valószínűség (pRNM) adja meg. Ennek értéke az 

egyes középfeszültségű mintahálózatokon: pRNM1 = 0, pRNM2 = 0, pRNM3 = 0,1478, 

pRNM4 = 0,8522, pRNM5 = 0, pRNM6 = 0. A fenti alállomáscsoportba tartozó csomópontok 

esetén a mintahálózatok eloszlása minden esetben azonos.  

Vidéki, szabadvezetékes alállomás esetén a csomóponthoz csak szabadvezetékes 

mintahálózatok csatlakoznak (RNM1, RNM2, RNM5 és RNM6). Azt, hogy az 

ellátókörzetszám milyen arányban oszlik meg az egyes mintahálózatok között, a klaszterek 

alállomástípusra jellemző klasztertípusok számossága alapján képzett valószínűség adja 

meg. Ennek értéke az egyes középfeszültségű mintahálózatokon pRNM1 = 0,3134, pRNM2 

= 0,0286, pRNM3 = 0, pRNM4 = 0, pRNM5 = 0,2861, pRNM6 = 0,4005. 

A létrehozott szintetikus topológia grafikus reprezentációja a 12. ábrán látható. 

 

12. ábra: Többfeszültségszintű szintetikus villamosenergia-rendszer MATLAB modellje8 

A kialakított hálózat esetén N = 324276, az E = 324391. Az egyes szintetikus 

topológiák esetén számos bemeneti paraméter van, mely a topológiát megváltoztathatja. A 

hálózatok összehasonlíthatósága miatt a szimulációk során a szintetikus topológiák 

csomópontszáma a mintahálózatok csomópontszámával megegyezik. A hálózatok 

összehasonlítása csak topológia alapján történik, mely a hálózatot reprezentáló gráf 

fokszámeloszlásával meghatározható. Az egyes eloszlások összehasonlítása az eloszlások 

                                                 

8Zöld – nagyfeszültségű átviteli hálózat topológiája, piros - 132/22 kV-os közcélú alállomás, kék – 

középfeszültségű elosztóhálózati topológia 
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közti Kullback-Leibler divergencia és Wasserstein távolság meghatározásával, rendre a 27. 

és 28. egyenlet alapján történik [71] .  

𝑫𝑾(𝑷||𝑸) =  ∫ |𝒑(𝒙) − 𝒒(𝒙)|𝒅𝒙

∞

−∞

 (28) 

ahol p(x) és q(x) P és Q változók valószínűségi eloszlását (sűrűségfüggvény) jelöli. 

Az egyes távolságértékek meghatározása MATLAB beépített függvények 

segítségével történik. 

A vizsgált topológiák esetén (szintetikus topológia és mintahálózat) a 

fokszámeloszlás diszkrét eloszlás, így azokon a Kullback-Leibler divergencia 

meghatározása nem lehetséges. Az empirikus eloszlásokat folytonos eloszlással kell 

közelíteni. Jelen kutatás során a választás a normál eloszlásra esett. Megjegyzendő, hogy a 

normál eloszlás a valós és a szintetikus topológia esetén nem a legoptimálisabb megoldást 

adja, viszont a nevezetes eloszlások közül a kutatás során bemutatott hálózati topológiák 

paramétereloszlásának összehasonlítására általánosan használható [17]. 

2.4.1 Kisvilág modell 

Egy hálózat, vagy gráf kisvilág tulajdonságokkal rendelkezik, ha a gráfban a 

csomópontok száma a csomópontok közti átlagos távolsághoz képest nagy. A kisvilág 

modell esetén a szintetikus topológia generálásához két bemeneti paraméterre van szükség, 

melyek az átlagos fokszám és az élek újrahuzalozási valószínűsége (p). 

A kisvilág modell létrehozása a MATLAB „wattsstrogatz.m” beépített függvényével 

kerül kialakításra. Az élek újrahuzalozási valószínűsége 0 és 1 között változik. 0 esetén a 

kialakuló gráf egy gyűrűsrács, 1 esetén egy random gráf adódik. A szimulációk során a p a 

[0,002; 0,952] tartományban változik, mely 20 egyenletes részre lett felosztva. Az egyes 

újrahuzalozási valószínűségekhez tartozó eloszlásgörbék létrehozása 100 egyező 

paraméterbeállítás mellett létrehozott szintetikus topológia fokszámeloszlásának 

átlagolásával kerül kialakításra [17]. 
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13. ábra: Szintetikus villamosenergia-rendszer és kisvilág topológia fokszámeloszlása 

 

14. táblázat: Szintetikus villamosenergia-rendszer és kisvilág topológia fokszámeloszlása közti 

Kullback-Leibler divergencia (KL) és Wasserstein távolság (WS)9  

p WS KL p WS KL 

0,002 0,0276 inf. 0,502 0,0313 inf. 

0,052 0,0321 inf. 0,552 0,0313 inf. 

0,102 0,0318 inf. 0,602 0,0313 inf. 

0,152 0,0317 inf. 0,652 0,0312 inf. 

0,202 0,0315 inf. 0,702 0,0312 inf. 

0,252 0,0316 inf. 0,752 0,0313 inf. 

0,302 0,0315 inf. 0,802 0,0312 inf. 

0,352 0,0314 inf. 0,852 0,0312 inf. 

0,402 0,0313 inf. 0,902 0,0313 inf. 

0,452 0,0313 inf. 0,952 0,0312 inf. 

 

                                                 

9 inf.: A két eloszlás között olyan nagy távolság van, melyet végtelennek tekinthető 
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2.4.2 Skálafüggetlen gráf 

Egy hálózat vagy gráf skálafüggetlen tulajdonságokkal rendelkezik, ha a gráfban a 

fokszámeloszlás hatványfüggvényt követ. Ezen gráfok általában nagyszámú nagy fokszámú 

csomópontot tartalmaznak. Barabási-Albert féle növekedési és a preferenciális kapcsolódás 

modell generálása esetén bemeneti paraméterként elegendő megadni a gráf rangját és 

méretét [17]. 

A skálafüggetlen gráf létrehozása a MATLAB „preferentialAttachment.m” beépített 

függvényével kerül kialakításra. A szintetikus topológia létrehozása során a csomópontok 

száma, valamint az egy lépésben hozzáadott élek számossága kerül megadásra (p). Ezen 

utóbbi érték minden egyes hálózat esetén 0 és 1 között változik. A tartomány 20 egyenletes 

részre lett felosztva. Az egyes paraméterekhez tartozó eloszlásgörbék létrehozása 100 

azonos paraméterbeállítás mellett létrehozott szintetikus topológia fokszámeloszlásának 

átlagolásával kerül kialakításra. 

 

14. ábra: Szintetikus villamosenergia-rendszer és skálafüggetlen topológia fokszámeloszlása 

 

15. táblázat: Szintetikus villamosenergia-rendszer és skálafüggetlen topológia fokszámeloszlása közti 

Kullback-Leibler divergencia (KL) és Wasserstein távolság (WS)  

p WS KL p WS KL 

0,00 0,0122 14,5777 0,50 0,0153 49,8480 

0,05 0,0148 39,6638 0,55 0,0154 50,6227 

0,10 0,0147 39,2599 0,60 0,0154 50,8384 
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p WS KL p WS KL 

0,15 0,0151 45,2242 0,65 0,0154 51,4644 

0,20 0,0148 41,0249 0,70 0,0154 50,8478 

0,25 0,0151 44,3940 0,75 0,0155 52,7330 

0,30 0,0152 46,3538 0,80 0,0153 49,9746 

0,35 0,0153 48,6331 0,85 0,0156 55,3747 

0,40 0,0152 47,2133 0,90 0,0156 55,2814 

0,45 0,0152 47,5997 0,95 0,0156 55,2858 

 

2.4.3 Véletlen gráf 

Random gráf valamilyen véletlen során létrejövő hálózatmodell. A modell 

kialakítása során az egyes csomópontok közé az élek véletlenszerűen kerülnek elhelyezésre. 

Random gráf esetén bemeneti paraméterként elegendő megadni a gráf rangját és méretét 

(hasonlóan a skálafüggetlen gráfhoz). A rang esetén az élek száma, méret esetén a 

csomópontok száma kerül megadásra [17].  

A random gráf létrehozása a MATLAB „randomGraph.m” beépített függvényével 

kerül kialakításra. A szintetikus topológia létrehozása során a csomópontok és az élek száma, 

valamint a csatlakozási valószínűség (p) kerül megadásra. Ezen utóbbi érték minden egyes 

hálózat esetén 0 és 1 között változik. A tartomány 20 egyenletes részre lett felosztva. Az 

egyes paraméterekhez tartozó eloszlásgörbék létrehozása 100 azonos paraméterbeállítás 

mellett létrehozott szintetikus topológia fokszámeloszlásának átlagolásával kerül 

kialakításra.  
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15. ábra: Szintetikus villamosenergia-rendszer és random gráf fokszámeloszlása 

 

16. táblázat: Szintetikus villamosenergia-rendszer és random gráf fokszámeloszlása közti Kullback-

Leibler divergencia (KL) és Wasserstein távolság (WS)10  

p WS KL p WS KL 

0,00 0,1651 inf. 0,50 0,1692 inf. 

0,05 0,1663 inf. 0,55 0,1702 inf. 

0,10 0,1651 inf. 0,60 0,1700 inf. 

0,15 0,1651 inf. 0,65 0,1697 inf. 

0,20 0,1663 inf. 0,70 0,1703 inf. 

0,25 0,1686 inf. 0,75 0,1704 inf. 

0,30 0,1681 inf. 0,80 0,1702 inf. 

0,35 0,1691 inf. 0,85 0,1707 inf. 

0,40 0,1696 inf. 0,90 0,1711 inf. 

0,45 0,1699 inf. 0,95 0,1717 inf. 

 

                                                 

10 inf.: A két eloszlás között olyan nagy távolság van, melyet végtelennek tekinthető 
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Összegzésképpen megállapítható, hogy az átviteli hálózat modellezésére használt, 

jelen kutatás során bemutatott szintetikus villamosenergia-rendszer modellek állandó 

csomópontszám és változó paraméterbeállítás mellett sem alkalmazhatók a hazai 

középfeszültségű elosztóhálózat jellemzésére. Ezt a fokszámeloszlások, valamint az azokat 

közelítő normál eloszlások összehasonlítása, az eloszlásfüggvények között meghatározott 

Kullback-Leibler divergencia és Wasserstein távolság értékek is bizonyítják. 

Habár a hazai átviteli hálózat kisvilág tulajdonságokat mutat, a 2.4.1 - 2.4.3. 

fejezetben bemutatott eredmények alapján megállapítható, hogy a középfeszültségű 

elosztóhálózattal is kiegészített reprezentáció esetén a hazai villamosenergia-rendszer az 

irodalomban széles körben használt kisvilág modellel már nem jellemezhető. 

A fenti eredmények alapján tézisként 2.5 fejezetben bemutatásra kerülő I. tézist 

fogalmazom meg. 
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2.5 Új tudományos eredmények – VER modellezése 

I. tézis: Új eljárást dolgoztam ki a középfeszültségű elosztóhálózatok topológiai 

alakzatainak csoportosítására. K-közép klaszterezés alkalmazásával egy 

magyarországi elosztói engedélyes hálózatának adatait felhasználva kialakított 

csoportok jellemzőit figyelembe véve létrehoztam egy mintahálózat-készletet, mely jól 

felhasználható a napelemes rendszerek hálózati hatásainak szimulációjára. 

Megállapítottam, hogy a mintahálózat-készlet nagy pontossággal írja le az eltérő 

karakterisztikájú ellátási területeket. 

A kidolgozott eljárás hatékonyságát egy másik magyarországi elosztói 

engedélyes adatait felhasználva sikeresen validáltam. 

I/A altézis: Komplex hálózatanalízis eszközeit használva bemutattam, hogy a 

szintetikus topológiák generálására a szakirodalomban elterjedten használt 

megoldások (kisvilág modell, skálafüggetlen gráf, random gráf) nem alkalmasak, így 

az általam kialakított mintahálózat-készlet felhasználható több feszültségszintű 

szintetikus topológiák generálására is. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: [S6] – [S14] 
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2.6 Eredmények hasznosulása – VER modellezése 

A kutatás eredményei hasznosíthatók a dekarbonizáció növelése következtében 

megjelenő, elosztóhálózatra csatlakozó új villamosenergia-termelőegységek és technológiák 

(pl. fotovillamos energiatermelés, akkumulátoros energiatárolás, stb.) villamosenergia-

rendszer üzemére és szolgáltatásminőségre gyakorolt hatásának vizsgálatára.  

A kutatás eredményei közvetlenül hasznosultak a VEKOP-2.3.2-16-2016-00011 

azonosítószámú „Stratégiai műhely a megújuló alapú energiarendszer technológiai 

kihívásaira” projektben.  

A kutatás az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kooperatív Doktori Program 

doktori hallgatói ösztöndíj programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült. 
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3. Villamosenergia-rendszer szimulációja  

A fotovillamos részarány elosztóhálózatra gyakorolt hatásának vizsgálata során a 

villamosenergia-rendszer feszültségminőségének vizsgálata áll a fókuszban. Számos hazai 

és nemzetközi publikáció foglalkozik a napelemes energiatermelés feszültségemelkedésre 

gyakorolt hatásának vizsgálatával, azonban a hálózat felett átvonuló felhőzet gyors 

feszültségváltozásra gyakorolt hatását jelen értekezésben bemutatott módszertan alapján 

nem tárgyalták.  

A napelemes kiserőművek hálózatra gyakorolt hatásának vizsgálatára 

kutatócsoportommal egy szimulációs keretrendszer került kidolgozásra, mely megkönnyíti 

a fentebb említett vizsgálatok elvégzését. A szimulációs keretrendszer kialakításában részt 

vett Turóczi Balázs Ágoston, Oláhné Dr. Groma Veronika, Dr. Hartmann Bálint és Kazsoki 

Attila Sándor. 

A szimulációs keretrendszer fejlesztése során, valamint a szimuláció során az egyes 

hálózati modellekre vonatkozó napelemes penetrációs szintek, valamint napelemkiosztási 

stratégiák kialakítását, jelen dolgozatban is bemutatott, az egyes napelemkiosztáshoz 

kapcsolódó szimulációkat és az eredmények értékelését is én végeztem.  

A szimuláció folyamata a 12. ábrán látható. 

 

16. ábra: Szimuláció folyamata 

 

I. Szimulációs 
keretrendszer 

kialakítása, működése

II. Napelemkiosztási 
stratégia

III. Szimuláció

- decentralizált 
energiatermelés

- centralizált 
energiatermelés
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3.1 Szimulációs keretrendszer működése 

A szimuláció során a magyarországi középfeszültségű elosztóhálózatra csatlakozó 

napelemes rendszerek gyors feszültségváltozásra (GYFV) gyakorolt hatása vizsgálható. A 

szimulációs keretrendszer részletes bemutatását a [72][73] tartalmazza. Jelen dolgozatban a 

keretrendszer működésének főbb lépései kivonatolva jellennek meg. A keretrendszer 

kialakítása MATLAB környezetben történik, mely segítségével a DigSilent 

PowerFactoryban felépített és felparaméterezett szimulációs környezet számára bemeneti 

adatbázis biztosítható. A hálózatszámítás eredményeinek kiértékelése szintén MATLAB 

környezetben történik [72][73]. 

3.1.1  Hálózati csomópontok koordináta-rendszerben történő elhelyezése 

Az egyes hálózatok koordinátarendszerben történő elhelyezése során a programkód 

az egyes hálózati csomópontokhoz (középfeszültégű vezetékvégek) egy-egy koordinátát 

rendel hozzá. A csomópontok koordinátái, valamint a felhőmozgás koordinátái alapján 

megállapítható, hogy a hálózati csomópontokat a felhők milyen borítottsággal fedik. A 

vizsgálatok során a felhőzet a 4 fő égtáj és a 4 mellék égtáj mentén mozoghat.  

3.1.2 Felhőmintázat kialakítása 

Felhőmintázat kialakítása során meghatározásra kerül az origótól legtávolabbi pont 

x és y koordinátája. A keretrendszer részét képező MATLAB programkód ezek 

maximumának a kétszerese oldalhosszúságú négyzetet illeszt a hálózat fölé. Ezen négyzetet 

mellékégtájak szerint elforgatva (±45°) a felhőzet biztosan fedi a teljes hálózatot. Ebben az 

esetben a hálózat nem a felhőzet (négyzet) közepén helyezkedik el, ezért egy eltolásra van 

szükség, hogy a négyzet és a hálózat súlypontja (középpontja) egybe essen.  

Az algoritmus lépései: 

1. Az origótól legmesszebb eső csomópont koordinátájának kiválasztása (z) 

2. Felhőzet nagyságát reprezentáló, „a” oldalhosszúságú négyzet kialakítása (a= 2×z) 

3. MATLAB programkód eltolja a négyzetet, hogy annak középpontja és a hálózat 

súlypontja (egy virtuális pont, nem csomópont) egybe essenek 

4. MATLAB programkód a négyzetet kitölti felhőkkel 

a. A szimuláció során 25%-os borítottság került beállításra. Ezen érték 

meteorológiai statisztika alapján került megállapításra. Kumulusz típusú 

felhők árnyékhatásait használja a keretrendszer. Ezen esetben a leggyakoribb 

felhőborítottság 25%. 
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b. A négyzetben kialakított felhőmintázat kialakítása során a felhők 

középpontjának elhelyezése véletlenszerűen történik 

Ahhoz, hogy a felhőátvonulás időhorizontja kiterjeszthető legyen, a kialakított 

felhőmintázatot is ki kell terjeszteni. A kiterjesztés során az eredeti négyzetben 

véletlenszerűen elhelyezett pamacsok alkotta rögzített felhőmintázat kerül sokszorosításra. 

A szimuláció során átvonuló felhőzet az elemi felhőmintázat egész számú többszöröse. A 

szimuláció során ezen kiterjesztett felhőmintázat kerül vizsgálati égtáj szerinti elforgatására 

(8 irány).  

5. Felhőmintázat kiterjesztésére 

6. Felhőmintázatot alkotó elemi felhőmodellek számosságának meghatározása 

7. Felhőzet mozgási irányának meghatározása, melynek során az irányvektor hossza 

minden irányban egységnyi. 

a. Főégtájak mentén történő felhőmozgás esetén a felhőzet csak egyetlen 

koordináta mentén mozog (É-D és D-É esetén y koordináta, K-NY és NY-K 

esetén x koordináta) 

b. Keresztirányok (ÉK-DNY, DNY-ÉK, ÉNY-DK, DK-ÉNY) esetén mindkét 

koordináta változik. Azért, hogy az irányvektor egységnyi hosszú legyen, 

szükséges az egyes koordináták változtatása. Mind az x, mind az y esetén 

0,7071 konstanssal való szorzással a keresztirányok irányvektora is 

egységnyi hosszú lesz (28. egyenlet [72], [73]). 

√(0,7071 ∗ 𝑛𝑥)2 + (0,7071 ∗ 𝑛𝑦)2 = 1;  𝑎ℎ𝑜𝑙 ‖𝑛𝑥‖ = 1; ‖𝑛𝑦‖ = 1 (28) 

Ezzel mind a fő, illetve keresztirányba elforgatott felhőzet mintázat, mind a felhőzet 

átvonulási ideje rendelkezésre áll. 

A felhőzet átvonulási időpontja a szimuláció bemenő paramétere, mely a 

következőképpen adható meg. Abban az esetben, ha a felhőzet megjelenésének időpontja 

12:00, akkor 12×60=720 a beállítandó érték. Fontos megjegyezni, hogy a keretrendszer 

időhorizontja perces felbontású, de a keretrendszer átparaméterezéssel alkalmas nagyobb 

felbontású szimulációhoz szükséges bemeneti adathalmaz előállítására is. 

MATLAB környezetben fejlesztett felhőátvonulás szimuláció feladata, „hogy 

kapcsolatot teremtsen a felhőárnyék modell és a hálózati modell között. Megadott 

paraméterek alapján kiszámítja a vizsgált hálózat minden csomópontjára a napi besugárzási 

értékeket a felhőátvonulás hatásának figyelembevételével” [72], [73]. Jelen kutatás során 
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csak a kumulusz típusú felhők hatása került vizsgálatra, mivel ezen felhőtípus okozza a 

napelemes termelés legnagyobb mértékű változását. [72], [73] 

A felhőmodell kialakítása bemenő paraméterei az alábbiak: 

 Felhők átmérője 

 Felhőborítottság mértéke 

 Felhőátvonulás iránya 

 Felhőátvonulás sebessége 

 Felhőátvonulás kezdetének időpontja 

 Tiszta ég adatsor 

 Hálózati modell csomópontjainak koordinátái 

A felhőborítottság mértéke magyarországi, kumulusz típusú felhőkre vonatkozó 

historikus adatok alapján kerül meghatározásra. A megfigyelt esetek több mint 90%-ában a 

felhőborítottság 0%-50% közötti tartományba esik, mely a 17. ábra is látható. Jelen 

dolgozatban a felhőborítottság mértéke 25%-ra került beállításra. 

 

17. ábra: Felhőborítottság előfordulási valószínűsége kumulusz típusú felhők esetén [72], [73] 

A felhőmintázat kialakítása során először a vizsgált hálózatot lefedő négyzet területe 

kerül meghatározásra. Ez után a felhők átmérője alapján (körök összesített területének 

kiszámítása) meghatározásra kerül a kívánt felhőborítottság eléréséhez szükséges felhők 

száma. Végül az így kapott mennyiségű felhő véletlenszerűen kerül a megadott területen 

elhelyezésre, úgy hogy azok ne fedjék egymást. Következő lépésben a kialakított mintázat 

kiterjesztésre kerül. Egy szimuláció során kialakított felhőmintázat látható a 18. ábran. 



66 

 

18. ábra: Felhőmintázat [72], [73] 

Mivel felhőátvonulás sebessége és iránya 2000 m magasságban mért adatok 

felhasználásával történt (a kumulusz típusú felhők az esetek több mint 85%-ában 1000-2500 

m magasságban helyezkednek el - 2000 m-es magasság ezen esetben megfelelő). A 

rendelkezésre álló adatok alapján meghatározásra került az egyes szélirányok előfordulási 

valószínűsége, valamint a különböző irányú szélsebességek átlagos értéke. A 

felhőátvonulási irányok átlagos sebessége (szélsebesség), valamint azok eloszlása 

előfordulási valószínűsége a 14. táblázatban látható. 

17. táblázat: Felhőátvonulás átlagos sebessége és eloszlása 

Irány D→É DNY→ÉK NY→K ÉNY→DK 

Előfordulási valószínűség 0,16 0,1 0,14 0,21 

Átlagos sebesség [m/s] 6,79 8,00 7,80 8,13 

Irány É→D ÉK→DNY K→NY DK→ÉNY 

Előfordulási valószínűség 0,17 0,07 0,08 0,08 

Átlagos sebesség [m/s] 7,38 7,94 5,25 5,54 

A szimuláció során az egyes felhőátvonulási irányoknak megfelelően kialakított 

felhőmintázat elforgatásra és eltolásra kerül, úgy, hogy a felhőzet éppen ne árnyékolja a 
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vizsgált hálózat egyetlen csomópontját se. Ezt követően kiszámításra kerül a felhőátvonulás 

időtartama az alapján, hogy mennyi időnek kell eltelnie a felhőzet hálózat fölé érkezése és 

annak megszűnése között.  

Az algoritmus a hálózat minden egyes pontjára a beállított időtartam alatt perces 

felbontásban vizsgálja, hogy az egyes csomópontokat a felhőzet milyen mértékben 

árnyékolja. Ezen árnyékolási adatok felhasználásra kerülnek a tiszta ég adatsorból származó 

besugárzási adatok módosításához. [74]–[79] 

Bird-féle tiszta ég modell segítségével a tiszta ég adatsor meghatározásra kerül egy 

kiválasztott napra, Budapestre. A keretrendszer fejlesztése és a disszertációban bemutatott 

vizsgálatok során a nyári napforduló (június 21.) adatsora került felhasználásra (ennek 

változtatása a keretrendszer működését nem befolyásolja). [74]–[79] 

3.1.3 Felhőmodell kialakítása 

Magyarország éghajlati jellemzőinek felhasználásával hatékonyan készíthető olyan 

sztochasztikus időjárás szimuláció, mely segítségével vizsgálni lehet az ország területén 

telepíteni kívánt időjárásfüggő elosztott energiatermelők hálózatra gyakorolt hatását. A 

napelemes termelés szempontjából legjelentősebb időjárási változás a felhőzet 

megváltozása, különösen a nagyméretű, gyorsan haladó felhők átvonulása. A felhőátvonulás 

hatásának vizsgálata felhőárnyék modell segítségével történik. A keretrendszer esetén 

használt felhők árnyékának modellezése során nem a felhők pontos leképezése a cél, mely a 

modellezési folyamatot nagyban leegyszerűsíti (számos paraméter elhagyható). [74]–[79] 

3.1.3.1 Szimulált felhőárnyék modell 

Mérések alapján megállapítható, hogy a kumulusz típusú felhők és azok árnyékainak 

átmérője 300-1000 méter tartományban változik. A keretrendszerben alkalmazott 

felhőmodell átmérőjének alapértéke is e tartomány középértéke, azaz 650 m. A felhőárnyék 

modell koncentrikus körökből épül fel, melyben az alábbi fényáteresztő képességek kerültek 

definiálásra, az origótól kezdve. A modellben az felhő belső 90%-án a besugárzási érték 

70%-kal csökken, míg a külső 10%-ban belülről kifelé lineárisan (5 diszkrét lépésben) 

csökken az árnyékoló hatás egészen 0% -ig. Ezt szemlélteti a 19. ábra. 
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19. ábra: Felhőárnyék modell  

Az ábrán feltüntetett felhőárnyék modell a 29. egyenletben került definiálásra [72], 

[73].  

0 ≤ 𝑟 < 0,9 ∗ 𝑅 →  𝐼 = 30% 

0,9 ∗ 𝑅 ≤ 𝑟 < 0,92 ∗ 𝑅 →  𝐼 = 44% 

0,92 ∗ 𝑅 ≤ 𝑟 < 0,94 ∗ 𝑅 →  𝐼 = 58% 

0,94 ∗ 𝑅 ≤ 𝑟 < 0,96 ∗ 𝑅 →  𝐼 = 72% 

0,96 ∗ 𝑅 ≤ 𝑟 < 0,98 ∗ 𝑅 →  𝐼 = 86% 

0,98 ∗ 𝑅 ≤ 𝑟 < 𝑅 →  𝐼 = 100% 

(29) 

A szimuláció minden egyes időlépésben (minden percben) a felhőmintázat összes 

felhőjének középpontján, a kör egyenletének felhasználásával végigmegy és megvizsgálja, 

hogy melyik szegmense fedi az egyes hálózati csomópontokat. Ebből meghatározható, hogy 

adott percben hogyan kell módosítani a tiszta ég adatokat. A besugárzási adatok előállítását 

a MATLAB környezetben implementált programkód végzi. A besugárzási adatok egy adott 

napra vonatkoztatott normált értékek (0-1 közti értéket vesznek fel), melyek a felhő 

fényáteresztő képessége alapján kerülnek módosításra. 

A kialakított besugárzási adatokat a MATLAB programkód a hálózati csomópontok 

alapján növekvő sorrendbe helyezi annak érdekében, hogy az megfelelő bemeneti adatbázist 

biztosítson a hálózatszámítást végző DigSilent PowerFactory számára [72], [73].  

3.1.4 Hálózatszámítás  

A DigSilent PowerFactory szöveges fájlként olvassa be a hálózati csomópontokat, 

kialakítva egy 1440×n (Nr1:n=68) méretű mátrixot. A csomópontok mellett a DigSilent 

PowerFactory beolvassa a futtatni kívánt napelemes szcenárió egyes paramétereit, melyek  

 Penetrációs szint 

 Csomóponti köztiség értékek 
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 Felhőátvonulás iránya 

 Felhőátvonulás sebessége  

A szimuláció részét kepézi a termelői egységek mellett a fogyasztói viselkedés 

modellezése, mely a KÖF/KIF transzformátorok KIF oldalára csatlakozó lakossági 

fogyasztói profilok (csoportok) segítségével történik. 

3.1.4.1 A fogyasztói profil (fogyasztói teljesítmény) összetevői: 

A szimuláció során használt fogyasztói adatbázis 120 db egynapos, normált 

fogyasztói profilt tartalmaz. A fogyasztói profilok kialakítása mérési adatok alapján történt, 

annak időhorizontja szintén perces felbontású 

 Normált (0-1) fogyasztói profil - fogyasztói mátrix alapján meghatározva 

 Teljesítménytényező (cos 𝜑) 

 KÖF/KIF transzformátor névleges teljesítménye (S) 

 KÖF/KIF transzformátor kiterheltsége (δ) 

o A transzformátorok kiterheltsége jellemzően 30% körül mozog, de a jövőben 

figyelembe kell venni a prognosztizált villamosenergia-felhasználását 

(kiterheltség nő), így ezen érték akár 35% is lehet  

o A transzformátorok kiterheltségének meghatározása egy random generátor 

segítségével kerül meghatározásra (30-35% közötti értéket vesz fel) 

A generált fogyasztói profilt a besugárzási (termelési) termelési adatok mellett a 

DigSilent PowerFactory egy változóként olvassa be. 

3.1.4.2 Termelési profil összetevői: 

A szimulációban felhasznált termelési profilok kialakítása az alábbi lépések alapján 

történik. 

 Felhőárnyék-hatással módosított besugárzási görbe 

 Napelem névleges teljesítményének adatai (PPV) 

Ezen a ponton lép be az előző fejezetekben bemutatott MATLAB programkód, 

melyben meg kell határozni a szimuláció kezdetének időpontját. 

Az egyes csomópontok aktuális feszültségértékei (v.e.) teljes napra rögzítésre 

kerülnek. A termelési és fogyasztási adatok rendelkezésre állásával a teljesítményáramlás a 

hálózaton vizsgálható. A hálózaton a szimuláció egymás után ötvenszer fut le. A kimeneti 

adatbázis egy 72000 adatot tartalmazó táblázat (50 futtatás × 1440 perc/nap). 
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A hálózatszámítás során a NAF csatlakozási pontra tápláló mögöttes hálózat fedezi 

azon teljesítménynagyságot, melyet a napelemes rendszer nem tud fedezni (hálózati 

veszteség és fogyasztástöbblet).  

A szimulációk eredményeképp rendelkezésre áll a hálózat csomópontjainak: 

 Feszültség értéke (U [v.e.]) 

 Napelemes termelés (P [kW]) – cos 𝜑=1 mellett 

 Mögöttes hálózat (P [kW], Q [kvar]) 

Az eredmények alapján a GYFV mértéke két egymást követő időpont közti 

feszültségek különbségének megadásával kerül meghatározásra [72], [73]. A szimuláció 

során az egyes alesetek eredményeként kapott GYFV-k legnagyobb értékei előfordulási 

valószínűségével kerültek súlyozásra, melynek eredményeként a főesetekre vonatkozó 

kumulált értékek meghatározhatók. Ezen értékek kerülnek összehasonlításra az MSZ EN 

50160 szabványban definiált 2% határértékkel [80]. Meghatározásra került továbbá a 

GYFV-k eloszlása a különböző irányú felhőátvonulások eseteire. 

3.2 Érzékenység vizsgálat 

A felhőátvonulás paramétereinek változtatására vonatkozó vizsgálat során az egyes 

hálózatok esetén vizsgált 9 főeset közül a decentralizált energiatermelésre vonatkozó 

legrosszabb eseten (2030-as napelemes penetráció, a termelőegységek a minimális köztiségű 

csomópontokra csatlakoznak) keresztül kerül bemutatásra. Ezen esetben figyelhető meg a 

legnagyobb mértékű GYFV.  

A vizsgálat során a felhőátmérő, valamint a felhőátvonulás sebesség változásának 

GYFV-ra gyakorolt hatása került maghatározásra. A szimulációs keretrendszerben állítható 

többi paraméter a korábban bemutatott szimulációs eredményeknél alkalmazott 

paraméterbeállítással teljes mértékben megegyezik. A futtatás ciklusszáma 10, az 

eredmények ezek ciklusszám átlagaként kapott értékek, melyek a következő fejezetben 

kerülnek bemutatásra. [72], [73] 

3.2.1 Felhőátmérő érzékenysége 

Statisztikai adatok alapján a keretrendszerben alkalmazott kumulusz típusú felhők 

átmérője 300 m és 1000 m közötti tartományban váltakozik. Az érzékenységvizsgálat során 

ezen 700 m-es tartomány 10 egyenlő nagyságú részre került felosztásra. Az egyes 

felhőátmérőkre a szimuláció újra elvégzésre került, azonban a felhőátvonulás sebessége 

állandó marad.  
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A szimulációs eredmények alapján a felhőátmérő és a GYFV között egyértelmű 

összefüggés nem írható fel. A GYFV és a felhőátmérő közötti összefüggés két határérék 

közötti oszcilláló jelleget mutat. Az eredmények az előzetes elvárásokkal nem korrelálnak, 

ugyanis a feltételezések alapján a felhőzet állandó haladási sebessége melletti növekvő 

felhőátmérő a GYFV maximális értékeinek növekedését fogja okozni. A hipotézis és az 

eredmények közötti eltérést a napelemes rendszerek elhelyezkedése (hálózaton a 

decentralizált elosztás következtében az árnyékoló hatás redukálódik), valamint szimulációs 

keretrendszerben a pontszerű implementációja okozhatja. [72], [73] 

3.2.2 Felhőátvonulás sebességének érzékenysége 

A rendelkezésemre álló szélsebesség adatok alapján megállapítható, hogy a mérés 

magasságában a szélsebesség 0,5 és 18,5 m/s közötti tartományban váltakozik. Ezen az 

intervallumon 10 sarokpont került meghatározásra, egymástól egyenéletes távolságban. A 

felhőátmérő, valamint a szimulációs keretrendszerben beállítható többi paraméter az eredeti 

beállításoknak megfelelően változatlan maradt. Az eredmények alapján a felhőátvonulás 

sebessége és a GYFV között egyértelmű kapcsolat nem figyelhető meg. A nullhipotézis 

alapján a felhőátmérő változatlansága mellett a sebesség növekedésével a perces 

nagyságrendű GYFV-k mértéke csökken, azok inkább a másodperces tartományba fognak 

esni, illetve az árnyékolt napelemek számossága szintén változik. A nullhipotézistől való 

eltérés oka a decentralizáltan elhelyezett napelemes termelőegységekkel magyarázható. Az 

eredmények alapján arra lehet következtetni, hogy a hálózatnak van egy, a napelem 

elhelyezkedéstől függő „sajátfrekvenciája” (tartománya), melyben az egyes felhőátvonulás-

sebességek (illetve azok többszörösei) nagyobb GYFV-t eredményeznek. Ennek 

eredményeként meghatározható egy olyan napelemkiosztási stratégia, mellyel adott 

elosztóhálózaton (területen) a helyi időjárási viszonyok ismeretében, a GYFV-k mértéke 

minimalizálható. [72], [73] 

3.3 Napelemek kiosztási stratégiája 

A 2030-ig terjedő Nemzeti Energiastratégia [81], illetve ennek az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium által 2020 év elején kiadott kiterjesztése [82] alapján 

megállapítható a tervezett elosztóhálózatra csatlakozó fotovillamos kapacitás. Ez 2030-ra 

6400 MW, 2040-re 12000 MW. A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) és a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai alapján a 2010-2019 időszakban 

beépített háztartási méretű kiserőmű (HMKE) és kiserőmű (KE) kapacitások meghatározása 

mellett megállapításra került a HMKE kapacitás-részarány is [63],[64],[71]–[75]. 
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A [71]–[75] publikációkban a napelemes kapacitás növekedésének tendenciája a 

2020-2040 időszakra nem meghatározott, a sarokévek közötti lineáris növekedés 

valószínűsége igen kicsi, tekintve, hogy a napelemes penetráció növekedése és a 

hálózatfejlesztés nem egy ütemben zajlik (ez utóbbi lassabb, így az évtized közepén kis 

megtorpanásra kell számítani). Jelen munka során az adatpontok közelítése 5. rendű 

polinommal történt, mely a 20. ábrán is látható [72], [73], [84], [85]. 

 

20. ábra: Elosztóhálózatra csatlakozó fotovillamos penetráció-növekedés előrejelzése11 

A 2.2 fejezet 10. táblázatában meghatározásra került, hogy a nagy kiterjedésű 

napelemes rendszer befogadására 1. csoport mintahálózatai (RNM1, RNM5, RNM6) 

alkalmasak. Előzetes számítások és historikus adatok alapján megállapítható, hogy ezen 

ellátókörzetekre csatlakozik a beépített kiserőmű kapacitás 82-85%-a. A maradék 15-18% a 

városi, illetve nagyfogyasztók energiaellátását biztosító hálózatrészre csatlakozik. Ezek 

területi megoszlása:  

 ÉDÁSZ, DÉDÁSZ, TITÁSZ: 713 db 

 DÉMÁSZ: 327 db 

 ELMŰ, ÉMÁSZ: ÉDÁSZ, DÉDÁSZ, TITÁSZ és DÉMÁSZ adatok alapján becsülve 

1040 db

4
=  260 db 

Ez összesen 1300 hálózatot jelent, mely terület alapján is képes 500 kVA, vagy azt 

meghaladó teljesítményű napelemes rendszer befogadására. 2019-ben a kiserőmű kapacitás 

(815 MVA) 85%-a 693 MVA, ami az 1300 hálózaton egyenletesen elosztva 1 db 500 kVA-

                                                 

11 HMKE: háztartási méretű kiserőmű, KE: kiserőmű 
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s egységnek felel meg. A KÖF elosztóhálózatra elosztottan 2025-re kb. 3611,22 MW, 2030-

ra kb. 6283,97 MW-nyi kapacitást kell beépíteni. Ha e kapacitás az ellátó körzetek között 

egyenletesen oszlik el, akkor az ellátás körzetenként 2025-ben 3200-3300 MW, míg 2030-

ban 5100-5300 MW kapacitást jelent. Ezen értékek a korábban előrejelzett értékeket kis 

mértékben  meghaladják (2019-es előrejelzés alapján 2025: 3981,28 MW, 2030: 5440 MW). 

120 kV/KÖF transzformátorok esetén az ELMŰ 4100 MVA, TITÁSZ 2100 MVA, 

ÉDÁSZ 4020 MVA, ÉMÁSZ 2900 MVA, DÉDÁSZ 2880 MVA, DÉMÁSZ 2100 MVA 

beépített kapacitással rendelkezik. Budapest és az ELMŰ ellátási terület jelen disszertáció 

során nem képezi a vizsgálat tárgyát. Ezen esetben 350 NAF/KÖF transzformátorra 14000 

MVA beépített kapacitás jut, átlagosan 40 MVA. Tipikus 132/KÖF transzformátor 

teljesítménye 25 MVA, 40 MVA, 63 MVA, alállomásonként általában kettő aktív 

transzformátor jár párhuzamosan, és ezek látnak el 20-40 KÖF leágazást. Ezen KÖF 

leágazások közül számos egyedi, nagyfogyasztót lát el. Ezek alapján a kutatás során az egyes 

sarokévek penetrációs szintjei az alábbiak szerint alakulnak (2019 évi adatok alapján): 

 2019-es állapot (kiindulási állapot): 1 db 500 kVA-s egység 

 2025-ös állapot: 5 db 500 kVA-s egység 

 2030-as állapot: 8 db 500 kVA-s egység 

A szimulációk során az egyes sarokévekben ezen napelemes penetráció kerül 

kiosztásra az egyes mintahálózatokon. [81], [82], [84], [85] 

A napelemes termelőegységek hálózaton történő elhelyezése a hálózati topológia 

köztiség szerinti (v8) csoportosítása mentén történik. Ezen esetben három köztiségi csoport 

került kialakításra (minimális, átlagos, maximális). A minimális köztiségű pontok a 

levélelemek (ide értve a KÖF/KIF transzformátorok KÖF oldalát) szélső két csomópontját 

foglalják magukba. A három köztiségi csoport között a csomópontok elosztása jó 

közelítéssel egyenletes. 

A szimulációk során kétféle alaptípus különböztethető meg, a decentralizált és a 

centralizált napelem elhelyezés. A decentralizált esetben a termelőegységek mindhárom 

sarokévben, mindhárom köztiségi csoportban egyenletesen vannak elosztva. Centralizált 

energiatermelés esetén csak a 2025-ös sarokév napelemes penetrációja vizsgált. A 

termelőegységek ezen esetben csak a minimális köztiségi csoportban elhelyezkedő egyetlen 

csomópontra csatlakoznak (kellően távol van a NAF/KÖF csatlakozási ponttól). 

Az egyes mintahálózatokon a különböző napelemkiosztási stratégiákat 19.-24. ábra 

tartalmazza.  
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3.3.1 Napelemkiosztási stratégia – RNM1 mintahálózat 

RNM1 mintahálózaton a decentralizált energiatermelés a 21. ábra alapján történő 

napelemkiosztás mellett vizsgálandó. 

 

21. ábra: Napelemes termelőegységek decentralizált elhelyezése RNM1 mintahálózaton12 

 

Számos olyan eset figyelhető meg, mely során a kialakított kiserőművek egymás 

mellett (lokálisan centralizáltan) helyezkednek el és egy oszlopkapcsoló vagy 

távműködtetésű oszlopkapcsoló segítségével (fizikális a több leágazás általában biztosított) 

csatlakoznak a középfeszültségű elosztóhálózatra. A centralizált energiatermelés esetén a 

középtávú (2025) penetrációs szint GYFV-ra gyakorolt hatása került meghatározásra. Ezen 

esetben a napelemes termelőegységek (5 db) ennek megfelelően egyetlen hálózati pontra 

csatlakoznak.  

                                                 

12Az egyes színek a köztiségi csoportokat jelölik: sárga – minimális köztiség, zöld – átlagos köztiség, barna – 

maximális köztiség 
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RNM1 mintahálózaton a centralizált villamosenergia-termelés elosztóhálózati 

hatásainak vizsgálata a 22. ábra alapján történő napelemkiosztás mellett történik.  

 

 

22. ábra: Napelemes termelőegységek centralizált elhelyezése RNM1 mintahálózaton13 

  

                                                 

13 Az egyes színek a köztiségi csoportokat jelölik: sárga – minimális köztiség, zöld – átlagos köztiség, barna – 

maximális köztiség 
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3.3.2 Napelemkiosztási stratégia – RNM5 mintahálózat 

RNM5 mintahálózaton a decentralizált energiatermelésa 23. ábra alapján történő 

napelemkiosztás mellett vizsgálandó. 

 

23. ábra: Napelemes termelőegységek decentralizált elhelyezése RNM5 mintahálózaton14 

A centralizált villamosenergia-termelés RNM5 mintahálózaton történő vizsgálata a 

3.3.1 fejezetben leírtak alapján történik. A szimuláció a 24. ábra bemutatott napelemkiosztási 

stratégia mellett történik. 

                                                 

14 Az egyes színek a köztiségi csoportokat jelölik: sárga – minimális köztiség, zöld – átlagos köztiség, barna – 

maximális köztiség 
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24. ábra: Napelemes termelőegységek centralizált elhelyezése RNM5 mintahálózaton15 

  

                                                 

15 Az egyes színek a köztiségi csoportokat jelölik: sárga – minimális köztiség, zöld – átlagos köztiség, barna – 

maximális köztiség 
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3.3.3 Napelemkiosztási stratégia – RNM6 mintahálózat 

RNM6 mintahálózaton a decentralizált energiatermelésa 25. ábra alapján történő 

napelemkiosztás mellett vizsgálandó. 

 

25. ábra: Napelemes termelőegységek decentralizált elhelyezése RNM6 mintahálózaton16 

A centralizált villamosenergia-termelés RNM6 mintahálózaton történő vizsgálata a 

3.3.1 fejezetben leírtak alapján történik. A szimuláció a 26. ábra bemutatott napelemkiosztási 

stratégia mellett történik.  

 

26. ábra: Napelemes termelőegységek centralizált elhelyezése RNM6 mintahálózaton16 

A villamosenergia-rendszer szimulációja során a fent bemutatott esetek kerülnek 

bemutatásra. Mivel a hálózati modellek a teljes hazai KÖF elosztóhálózatra jellemzőek, azok 

szimulációs eredményeiből a hazai KÖF elosztóhálózatra jellemző megállapítások tehetők.    

                                                 

16 Az egyes színek a köztiségi csoportokat jelölik: sárga – minimális köztiség, zöld – átlagos köztiség, barna – 

maximális köztiség 
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3.4 Szimuláció folyamata 

A szimuláció során a 3.1 fejezetben bemutatott keretrendszer segítségével a 3.3 fejezetben 

definiált napelemkiosztások GYFV-ra gyakorolt hatását vizsgálom. A szimulációs folyamat 

az alábbi lépésekből áll.  

1. Hálózati modell építése 

2. Hálózati modell felparaméterezése, vezetékszakaszok irányításának megadása 

(áramlási irány) 

3. Napelemcsatlakoztatási stratégia aktiválása 

4. Hálózati modell csomópontjainak koordináta-meghatározása 

5. Besugárzási görbe meghatározása az egyes csomópontokra a felhőátvonulás 

szimuláció segítségével 

o Bemeneti adatok:  

 Felhőátvonulás iránya 

 Felhőátvonulás sebessége [m/s] 

 Felhőárnyékok átmérője [m] 

 Felhőborítottság mértéke [%] 

6. Termelési görbe meghatározása 

o Normalizált besugárzási görbe → 500 kW(kVA) egységteljesítményre  

o Teljesítménytényező (cosφ = 1) 

7. Fogyasztói profilok meghatározása 

o Véletlenszerű fogyasztói profil (adatbázis alapján) 

o Teljesítménytényező (cosφ = 0,95-1) 

o KÖF/KIF transzformátor kiterheltsége (δtr = 30-35%) 

8. Végrehajtandó próbák számának meghatározása 

9. Szimuláció időtartama – nap melyik intervallumára kell a számításokat elkészíteni  

A szimuláció folyamatának vizuális megjelenítése a 24. ábran látható [72], [73]. 
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27. ábra: Sztochasztikus szimuláció folyamata [72], [73] 

A szimuláció eredményeként a vizsgált időintervallum minden egyes percére előáll 

a hálózat aktuális állapotának leírása. Az eredmények felhasználásával az egyes 

felhőátvonulási irányok során kapott maximális GYFV értékekből képzett hisztogramok 
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segítségével a napelemes részaránynövekedés feszültségstabilitásra gyakorolt hatása 

értékelhető. [72], [73]. 

3.5 Szimuláció eredménye 

A szimuláció eredményét, valamint annak értékelését mind a decentralizált, mind a 

centralizált energiatermelés esetén a következő fejezetek tartalmazzák.  

3.5.1 Decentralizált energiatermelés 

A decentralizált energiatermelés vizsgálata során a növekvő napelemes penetráció 

elosztóhálózatra gyakorolt hatása kerül bemutatásra. A napelemkiosztási stratégiák alapján 

a termelőegységek az egyes hálózati modelleken egyenletesen kerültek elosztásra. 

3.5.1.1 RNM1 – decentralizált energiatermelés 

Az RNM1 esetén kialakított decentralizált napelemkiosztási stratégia a 3.3.1. 

fejezetben bemutatott 21. ábran látható. 

3.5.1.1.1 2019-es napelempenetráció 

A 2019-es napelemes penetráció esetén a termelőegység eltérő napelemkiosztási 

stratégia esetén kapott mértéke az F2 Függelék 30. ábraján látható. Az eloszlások alapján 

megállapítható, hogy GYFV maximális értéke 1,25%, mely abban az esetben alakult ki, 

mikor a napelemes termelőegység minimális köztiségi értékű csomópontokra (1. csoport) 

csatlakoznak. Az átlagos és maximális köztiségű csomópontokra csatlakozó napelemes 

rendszerek esetén a GYFV maximális értéke az előzőekben maghatározott 1,25%-ot nem 

haladja meg. A GYFV-k értéke rendre 1,14% és 1,15%.  

Az eredmények az előzetes várakozásokat visszaigazolják miszerint a tápvonalak 

végein, ahol a vezeték keresztmetszete a gerinc keresztmetszeténél kisebb, a nagyobb 

feszültségesés hatására a GYFV is nagyobb mértékű lesz. Megállapítható, hogy kis 

napelemes penetráció esetén (egyetlen termelőegység) az RNM1 mintahálózaton a GYFV 

maximális kumulált értéke nem haladja meg a szabványban előírt 2%-os határértéket. 

3.5.1.1.2 2025-es napelempenetráció 

A 2025-ös napelemes penetráció esetén a minimális köztiségű csomópontokra 

csatlakozó napelemes rendszerek GYFV-ra gyakorolt hatása az F2 Függelék 31. ábra látható.  

A termelőegység eltérő napelemkiosztási stratégia esetén kapott GYFV-k mértéke a legtöbb 

esetben 1%-os értéken belül maradt, emellett előfordultak 1,5% körüli értékek is. A 



82 

legnagyobb GYFV mértéke 1,47%. Az átlagos és maximális köztiségű csomópontokra 

csatlakozó napelemes rendszerek esetén a GYFV maximális értéke rendre 1,30% és 1,33%.  

Az eredmények az előzetes várakozásokat ezen esetben is igazolják, miszerint a 

legnagyobb értékű GYFV-t a minimális köztiségű csomópontokra csatlakozó napelemes 

rendszerek idézik elő. Emellett megállapítható, hogy a GYFV egyetlen itt vizsgált esetben 

sem haladta meg a szabványban előírt határétéket (<2%). 

3.5.1.1.3 2030-as napelempenetráció 

A 2030-ra beépítésre kerülő napelemes penetráció RNM1 esetén kb. 195%. A 2030-

as napelemes penetráció esetén a minimális köztiségű csomópontokra csatlakozó napelemes 

rendszerek GYFV-ra gyakorolt hatása az F2 Függelék 32. ábra látható. A minimális 

köztiségű csomópontokra csatlakozó termelőegységek esetén megfigyelhető, hogy a GYFV-

k mértéke egyik alesetben sem haladta meg az 1,36%-os értéket. Az átlagos és maximális 

köztiségű csomópontokra csatlakozó napelemes rendszerek esetén a GYFV maximális 

értéke az előzőekben maghatározott 1,36%-ot nem haladja meg. A GYFV-k értéke rendre 

1,27% és 1,33%. 

Megállapítható, hogy a legnagyobb, 1,36% mértékű GYFV abban az esetben alakult 

ki, mikor a napelemes termelőegységek minimális köztiségi értékű csomópontokra 

csatlakoztak. Ezek, a 2019 és 2025 évi eredményekhez hasonlóan megfelelnek az előzetes 

elvárásoknak, miszerint a kisebb köztiségű csomópontok a topológia szélső elemei, 

melyekhez kisebb keresztmetszetű vezetékszakasz tartozik, a termelésváltozás 

következtében létrejövő GYFV ezen pontokon nagyobb értékű. Ezen esetben is 

megállapítható, hogy a GYFV-k legnagyobb értéke nem haladja meg az előírt határétéket 

(<2%). 

3.5.1.1.4 Az eredmények értékelése 

A fentiekben megvizsgált főesetek közül a maximális mértékű GYFV-inak kumulált 

értékeit a 18. táblázat tartalmazza. 

18. táblázat: Maximális GYFV-k RNM1 hálózat esetén 

Szcenárió Maximális GYFV értéke 

Penetráció: 2019 Köztiség: 1. csoport – minimális 1,25% 

Penetráció: 2019 Köztiség: 2. csoport – átlagos 1,14% 
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Szcenárió Maximális GYFV értéke 

Penetráció: 2019 Köztiség: 3. csoport – maximális 1,15% 

Penetráció: 2025 Köztiség: 1. csoport – minimális 1,47% 

Penetráció: 2025 Köztiség: 2. csoport – átlagos 1,30% 

Penetráció: 2025 Köztiség: 3. csoport – maximális 1,33% 

Penetráció: 2030 Köztiség: 1. csoport – minimális 1,36% 

Penetráció: 2030 Köztiség: 2. csoport – átlagos 1,27% 

Penetráció: 2030 Köztiség: 3. csoport – maximális 1,33% 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy egy vizsgált esetben sem történt 2%-

nál nagyobb GYFV. Ezzel igazolható, hogy RNM1 mintahálózat, illetve az ehhez hasonló 

paraméterekkel rendelkező hálózatok alkalmasak a bemutatott decentralizált napelemes 

penetrációk befogadására, a hálózaton a gyors fezsültségváltozásra vonatkozó 

határértékátlépés nem történik. Megfigyelhető továbbá az is, hogy a legkisebb mértékű gyors 

feszültségváltozások rendre az átlagos köztiségű csomópontokra csatlakozó napelemes 

rendszerek esetén tapasztalhatók.  

3.5.1.2 RNM5 – decentralizált energiatermelés 

Az RNM5 esetén kialakított decentralizált napelemkiosztási stratégia a 3.3.2. 

fejezetben bemutatott 23. ábran látható. 

3.5.1.2.1 2019-es napelempenetráció 

A 2019-es napelemes penetráció esetén a termelőegység eltérő napelemkiosztási 

stratégia esetén kapott mértéke az F3 Függelék 33. ábráján látható. Az eloszlások alapján 

megállapítható, hogy GYFV maximális értéke 1,39%, mely abban az esetben alakult ki, 

mikor a napelemes termelőegység minimális köztiségi értékű csomópontra csatlakozik. Az 

átlagos és maximális köztiségű csomópontokra csatlakozó napelemes rendszerek esetén a 

GYFV maximális értéke az előzőekben maghatározott 1,39%-ot meghaladja. A GYFV-k 

értéke rendre 1,74% és 1,47%.  

Megállapítható, hogy kis napelemes penetráció esetén (egyetlen termelőegység) az 

RNM5 mintahálózaton a GYFV maximális értéke nem haladja meg a szabványban előírt 

2%-os határértéket. 
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3.5.1.2.2 2025-es napelempenetráció 

A 2025-ös napelemes penetráció esetén a minimális köztiségű csomópontokra 

csatlakozó napelemes rendszerek GYFV-ra gyakorolt hatása az F3 Függelék 34. ábráján 

látható. Ezen esetben a legnagyobb GYFV mértéke 2,33%. Az átlagos és maximális 

köztiségű csomópontokra csatlakozó napelemes rendszerek esetén a GYFV maximális 

értéke rendre 2,14% és 2,03%.  

Az eredmények az előzetes várakozásokat ezen esetben is igazolják, miszerint a 

legnagyobb értékű GYFV-t a minimális köztiségű csomópontokra csatlakozó napelemes 

rendszerek idézik elő. A növekvő köztiségű csomópontok felé haladva (növekvő vezeték 

keresztmetszetek) a GYFV értéke csökken. Jelen esetben az elhelyezés és a GYFV között 

szignifikáns kapcsolat figyelhető meg. Emellett megállapítható, hogy a GYFV mindhárom 

itt vizsgált esetben meghaladja a szabványban előírt határétéket (>2%). 

3.5.1.2.3 2030-as napelempenetráció 

A 2030-ra beépítésre kerülő napelemes penetráció RNM5 esetén kb. 195%. A 2030-

as napelemes penetráció esetén a minimális köztiségű csomópontokra csatlakozó napelemes 

rendszerek GYFV-ra gyakorolt hatása az F3 Függelék 35. ábráján látható. A minimális 

köztiségű csomópontokra csatlakozó termelőegységek esetén megfigyelhető, hogy a GYFV-

k mértéke egyik alesetben sem haladta meg a 2,96%-os értéket. Az átlagos és maximális 

köztiségű csomópontokra csatlakozó napelemes rendszerek esetén a GYFV maximális 

értéke az előzőekben maghatározott 2,96%-ot nem haladja meg. A GYFV-k értéke rendre 

2,13% és 2,25%. 

Megállapítható, hogy a legnagyobb, 2,96% mértékű GYFV abban az esetben alakult 

ki, mikor a napelemes termelőegységek minimális köztiségi értékű csomópontokra 

csatlakoztak. Ezek, a 2025. évi eredményekhez hasonlóan megfelelnek az előzetes 

elvárásoknak, miszerint a kisebb köztiségű csomópontok a topológia szélső elemei, 

melyekhez kisebb keresztmetszetű vezetékszakasz tartozik, a termelésváltozás 

következtében létrejövő GYFV ezen pontokon nagyobb értékű. Ezen esetben is 

megállapítható, hogy a GYFV mindhárom vizsgált esetben meghaladja a szabványban előírt 

határétéket (>2%). 
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3.5.1.2.4 Az eredmények értékelése 

A fentiekben megvizsgált kilenc főeset maximális mértékű GYFV-inak értékeit 

foglalja össze a 19. táblázat. 

19. táblázat: Maximális GYFV-k RNM5 hálózat esetén  

Szcenárió Maximális GYFV értéke 

Penetráció: 2019 Köztiség: 1. csoport – minimális 1,39% 

Penetráció: 2019 Köztiség: 2. csoport – átlagos 1,74% 

Penetráció: 2019 Köztiség: 3. csoport – maximális 1,47% 

Penetráció: 2025 Köztiség: 1. csoport – minimális 2,33% 

Penetráció: 2025 Köztiség: 2. csoport – átlagos 2,14% 

Penetráció: 2025 Köztiség: 3. csoport – maximális 2,06% 

Penetráció: 2030 Köztiség: 1. csoport – minimális 2,96% 

Penetráció: 2030 Köztiség: 2. csoport – átlagos 2,13% 

Penetráció: 2030 Köztiség: 3. csoport – maximális 2,25% 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a növekvő napelemes penetráció estén a 

napelemkiosztási stratégiától függetlenül, mind a 2025-ös, mind a 2030-as sarokévekben a 

GYFV maximális értéke a szabványban megadott 2%-os határértéket meghaladja. Ugyan 

ezen években megfigyelhető, hogy a feszültségváltozás mértéke a csatlakozó pontok 

köztiségértékeinek növekedésével csökken. Megállapítható, hogy nagy kiterjedésű 

hálózatok tápvonalainak végén elhelyezett napelemes termelőegységek GYFV-ra gyakorolt 

hatása felhőátvonulás irányától függetlenül jelentős. Ebből arra lehet következtetni, hogy az 

RNM5 mintahálózata, illetve az ehhez hasonló paraméterekkel rendelkező hálózatok a 

jövőben nem lesznek alkalmasak a bemutatott napelemes penetrációk befogadására, a 

hálózaton a GYFV-re vonatkozó határértékátlépés miatt.  

3.5.1.3 RNM6 – decentralizált energiatermelés 

Az RNM6 esetén kialakított decentralizált napelemkiosztási stratégia a 3.3.3. 

fejezetben bemutatott 25. ábrán látható. 

3.5.1.3.1 2019-es napelempenetráció 
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A 2019-es napelemes penetráció esetén a termelőegység eltérő napelemkiosztási 

stratégia esetén kapott mértéke az F4 Függelék 36. ábráján látható. Az eloszlások alapján 

megállapítható, hogy GYFV maximális értéke 1,18%, mely abban az esetben alakult ki, 

mikor a napelemes termelőegység minimális köztiségi értékű csomópontra csatlakozott. Az 

átlagos és maximális köztiségű csomópontokra csatlakozó napelemes rendszerek esetén 

GYFV-k maximális értékre rendre 1,06% és 1,23%.  

Megállapítható, hogy kis napelemes penetráció esetén (egyetlen termelőegység) az 

RNM6 mintahálózaton a GYFV maximális értéke nem haladja meg a szabványban előírt 

2%-os határértéket. 

3.5.1.3.2 2025-es napelempenetráció 

A 2025-ös napelemes penetráció esetén a minimális köztiségű csomópontokra 

csatlakozó napelemes rendszerek GYFV-ra gyakorolt hatása az F3 Függelék 31. ábra látható.  

A eltérő napelemkiosztási stratégia esetén kapott maximális GYFV mértéke 1,53%. Az 

átlagos és maximális köztiségű csomópontokra csatlakozó napelemes rendszerek esetén a 

GYFV maximális értéke rendre 1,56% és 1,40%.  

Az eredmények az előzetes várakozásokat, miszerint a legnagyobb értékű GYFV-t a 

minimális köztiségű csomópontokra csatlakozó napelemes rendszerek idézik elő, nem 

igazolják. Emellett megállapítható, hogy a GYFV egyetlen itt vizsgált esetben sem haladta 

meg a szabványban előírt határétéket (<2%). 

3.5.1.3.3 2030-as állapotnak megfelelő népelempenetráció esetén 

A 2030-as napelemes penetráció esetén a minimális köztiségű csomópontokra 

csatlakozó napelemes rendszerek GYFV-ra gyakorolt hatása az F3 Függelék 32. ábra látható. 

A minimális köztiségű csomópontokra csatlakozó termelőegységek esetén megfigyelhető, 

hogy a GYFV-k mértéke egyik alesetben sem haladta meg az 1,81%-os értéket. Az átlagos 

és maximális köztiségű csomópontokra csatlakozó napelemes rendszerek esetén a GYFV 

maximális értéke az előzőekben maghatározott 1,81%-ot nem haladja meg. A GYFV-k 

értéke rendre 1,63% és 1,56%. 

Megállapítható, hogy a legnagyobb, 1,81% mértékű GYFV abban az esetben alakult 

ki, mikor a napelemes termelőegységek minimális köztiségi értékű csomópontokra 

csatlakoztak. Ez megfelel az előzetes elvárásoknak, miszerint a kisebb köztiségű 

csomópontok a topológia szélső elemei, melyekhez kisebb keresztmetszetű vezetékszakasz 
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tartozik, a termelésváltozás következtében létrejövő GYFV ezen pontokon nagyobb értékű. 

Ezen esetben is megállapítható, hogy a GYFV-k legnagyobb értéke nem haladja meg az 

előírt határétéket (<2%). 

3.5.1.3.4 Az eredmények értékelése 

A fentiekben megvizsgált kilenc főeset maximális mértékű GYFV-ainak kumulált 

értékeit foglalja össze a 20. táblázat. 

20. táblázat: Maximális GYFV-k RNM6 hálózat esetén 

Szcenárió Maximális GYFV értéke 

Penetráció: 2019 Köztiség: 1. csoport – minimális 1,18% 

Penetráció: 2019 Köztiség: 2. csoport – átlagos 1,06% 

Penetráció: 2019 Köztiség: 3. csoport – maximális 1,23% 

Penetráció: 2025 Köztiség: 1. csoport – minimális 1,53% 

Penetráció: 2025 Köztiség: 2. csoport – átlagos 1,56% 

Penetráció: 2025 Köztiség: 3. csoport – maximális 1,44% 

Penetráció: 2030 Köztiség: 1. csoport – minimális 1,81% 

Penetráció: 2030 Köztiség: 2. csoport – átlagos 1,63% 

Penetráció: 2030 Köztiség: 3. csoport – maximális 1,56% 

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a növekvő napelemes penetráció estén 

a napelemkiosztási stratégiától függetlenül a GYFV maximális értéke a szabványban 

megadott 2%-os határértéket egyik esetben sem haladja meg. Megállapítható, hogy egy 

közepesen nagy kiterjedésű hálózat tápvonalainak végén elhelyezett napelemes 

termelőegységek GYFV-ra gyakorolt hatása felhőátvonulás irányától függetlenül jelentős.  

Az eredmények alapján meghatározható, hogy a RNM6 mintahálózat, illetve az 

ehhez hasonló paraméterekkel rendelkező hálózatok a jövőben megfelelő csatlakozási pont 

kiválasztásával a bemutatott napelemes penetrációk befogadására alkalmasak lehetnek, a 

hálózaton a gyors fezsültségváltozásra vonatkozó határértékátlépés nem történik. 

3.5.2 Centralizált energiatermelés 

A centralizált energiatermelés vizsgálata során a középtávú, 2025-ös sarokévre 

meghatározott napelemes penetráció elosztóhálózatra gyakorolt hatása kerül bemutatásra. A 
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csatlakozási pont az elosztott energiatermeléssel ellentétben itt az előzőek alapján 

legrosszabbnak ítélt esetet veszi figyelembe. Ezek alapján a termelőegység csatlakozási 

pontja a NAF/KÖF táppontól kellően nagy távolságra eső, minimális köztiségű csomópont. 

3.5.2.1 RNM1 – centralizált energiatermelés 

Az RNM1 esetén kialakított centralizált napelemkiosztási stratégia a 3.3.1. 

fejezetben bemutatott 22. ábrán látható. 

3.5.2.1.1 2025-es napelempenetráció 

A felhőátvonulás hatására kialakuló GYFV-k eloszlásfüggvényei a 39. ábrán 

láthatók. A legnagyobb GYFV mértéke ebben az esetben 3,66% volt, melyet egy É-D irányú 

felhőátvonulás idézett elő. Ezen érték már jelentősen meghaladja a szabványban megadott 

határértéket. A 32. táblázat eredményei alapján megállapítható, hogy mind a nyolc 

felhőátvonulás esetén a GYFV meghaladja a szabványban megadott 2%-os határértéket. 

Centralizált energiatermelés esetén a legrosszabb esetet feltételezve (napelemek kis 

keresztmetszetű csomópontra csatlakoznak) a hálózat a 2025-re prognosztizált napelemes 

penetráció befogadására nem képes, azon a szabványban definiált határérték tekintetében 

határértéktúllépés figyelhető meg. 

3.5.2.2 RNM5 – centralizált energiatermelés 

Az RNM5 esetén kialakított centralizált napelemkiosztási stratégia a 3.3.2. 

fejezetben bemutatott 24. ábrán látható. 

3.5.2.2.1 2025-es napelempenetráció 

A csatlakozási pont szintén tápponttól kellően nagy távolságra eső, minimális 

köztiségű csomópont. A felhőátvonulás hatására kialakuló GYFV-k eloszlásfüggvényei a 

40. ábrán láthatók. A legnagyobb GYFV mértéke ebben az esetben 4,68% volt, melyet egy 

É-D irányú felhőátvonulás idézett elő a vizsgált hálózaton. Megjegyzendő, hogy mind a 

nyolc felhőátvonulás esetén a GYFV meghaladja a szabványban megadott 2%-os 

határértéket (sőt a 3%-ot is), ezáltal a kumulált értéke is meghaladja a 2%-os határétéket 

(4,09%). A fenti szimulációs esetek számszerű eredményeit a 33. táblázat foglalja össze. 

RNM5 mintahálózat esetén a decentralizált és a centralizált termelőegység 

elhelyezés esetén egyaránt megfigyelhető, hogy a GYFV kumulált értéke a napelemes 

rendszerek elhelyezésétől jelentős mértékben függ. Azonos köztiségi csoportba csatlakozó 



89 

napelemes rendszerek esetén a csatlakozási pont teljesítménye jelentősen befolyásolja a 

GYFV-t.  

Centralizált energiatermelés esetén a hálózat a 2025-re prognosztizált napelemes 

penetráció befogadására nem képes, azon az MSZ EN 50160 szabványban definiált GYFV 

[80] tekintetében szintén határértéktúllépés figyelhető meg, melynek mértéke a határérték 

200%-a. 

3.5.2.3 RNM6 – centralizált energiatermelés 

Az RNM6 esetén kialakított centralizált napelemkiosztási stratégia a 3.3.3. 

fejezetben bemutatott 26. ábrán látható. 

3.5.2.3.1 2025-es napelempenetráció 

A csatlakozási pont szintén tápponttól kellően nagy távolságra eső, minimális 

köztiségű csomópont. A felhőátvonulás hatására kialakuló GYFV-k eloszlásfüggvényei 40. 

ábrán láthatók. A legnagyobb GYFV mértéke ebben az esetben 3,39% volt, melyet egy É-D 

irányú felhőátvonulás idézett elő a vizsgált hálózaton. Megjegyzendő, hogy mind a nyolc 

felhőátvonulás esetén a GYFV meghaladja a szabványban megadott 2%-os határértéket, 

ezáltal a kumulált értéke is meghaladja a 2%-os határétéket (2,83%). A fenti szimulációs 

esetek számszerű eredményeit a 33. táblázat foglalja össze. 

A legnagyobb GYFV mértéke ebben az esetben 3,39% volt, melyet egy É-D irányú 

felhőátvonulás idézett elő a vizsgált hálózaton. Vizsgálatok során ez volt a legnagyobb érték, 

mely már meghaladja a szabványos határértéket. Emellett megjegyzendő, hogy mind a nyolc 

felhőátvonulási irány esetén a GYFV meghaladja a szabványban megadott 2%-os 

határértéket (a 3%-ot csak az É-D irányú felhőátvonulás haladja meg), ezáltal a kumulált 

értéke is meghaladja a 2%-os határétéket (2,83%). 

RNM6 mintahálózat esetén a centralizált termelőegység elhelyezés esetén a 

felhőátvonulás irányától függetlenül a GYFV tekintetében határértékátlépés tapasztalható. 

A legrosszabb esetet feltételezve (napelemek kis keresztmetszetű csomópontra 

csatlakoznak) a hálózat a 2025-re prognosztizált napelemes penetráció befogadására nem 

képes, azon a szabványban definiált GYFV tekintetében szintén határértéktúllépés 

figyelhető meg.  
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A GYFV maximális értékre vonatkozó szimulációs eredmények összefoglalása a 28. 

és a 29. ábrán látható, mind a decentralizált, mind a centralizált energiatermelés 

vonatkozásában. 
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28. ábra: Gyors feszültségváltozás maximális értéke17 

  

                                                 

17 Az egyes színek a köztiségi csoportokat jelölik: sárga – minimális köztiség, zöld – átlagos köztiség, barna – 

maximális köztiség 
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A felhőátvonulási irányoknak és napelemkiosztási stratégiát is magában foglaló alábbi 

29. ábra. 
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29. ábra: Gyors feszültségváltozás az egyes napelemkiosztási stratégiák esetén 

Megállapítható, hogy decentralizált energiatermelés vizsgálata során RNM1 és 

RNM6 esetén a GYFV értékében a napelemes részaránytól és csatlakozási ponttól 

függetlenül határértéktúllépés nem következik be, míg RNM 5 esetén a 2025 és 2030-as 

részarány esetén csatlakozási ponttól függetlenül határértéktúllépés következik be. 

Centralizált energiatermelés esetén a vizsgált 2025-ös tervezett részarányban mindhárom 

mintahálózat esetén határértéktúllépés következik be. 
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3.6 Új tudományos eredmények – VER szimulációja 

II. tézis: A hazai középfeszültségű elosztóhálózatot jellemző mintahálózat-

készletet (RNM1-6) felhasználva szimulációk segítségével bemutattam, hogy a jelentős 

fotovillamos részaránnyal rendelkező, azt befogadni képes hálózatrészek (RNM1, 5 és 

6) esetén a hálózat mérete mellett a napelemek elhelyezkedése is hatással van a 

kialakuló gyors feszültségváltozások nagyságára. 

II/A altézis: Megállapítottam, hogy a napelemek decentralizált elhelyezése 

esetén is definiálható olyan, topológiai paraméterre (köztiségre) épülő kiosztási 

stratégia, mely a hálózatrész felett átvonuló felhőzet hatására kialakuló gyors 

feszültségváltozásokat a szabványos határértéken belül tartja. 

II/B altézis: Megállapítottam, hogy a hazai klíma- és energiapolitikai célokban 

meghatározott fotovillamos részarány befogadására decentralizált elhelyezés esetén az 

RNM1 és RNM6 típusú hálózatok még középtávon is alkalmasak, míg az RNM5 

típusúak nem. A fotovillamos penetráció maximalizálásához RNM1 típus esetén 

átlagos, RNM6 típus esetén maximális köztiségű hálózati pontokra kell telepíteni a 

napelemeket. 

II/C altézis: Megállapítottam, hogy centralizált elhelyezés esetén az RNM1, 5 és 

6 típusú hálózatok már középtávon sem alkalmasak a tervezett fotovillamos részarány 

befogadására a gyors feszültségváltozásra vonatkozó szabványos korlátok megsértése 

nélkül. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: [S17, S19] 
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3.7 Eredmények hasznosulása – VER szimulációja 

A kutatás eredményei hasznosíthatók a dekarbonizáció növelése következtében 

megjelenő, elosztóhálózatra csatlakozó új villamosenergia-termelőegységek és technológiák 

(pl. fotovillamos energiatermelés, akkumulátoros energiatárolás, stb.) villamosenergia-

rendszer stabilitásra és szolgáltatásminőségre gyakorolt hatásának vizsgálatára.  

A kutatás eredményei közvetlenül hasznosultak a VEKOP-2.3.2-16-2016-00011 

azonosítószámú „Stratégiai műhely a megújuló alapú energiarendszer technológiai 

kihívásaira” projektben. 
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Összefoglalás 

Jelen munka során a terjedő napelemes energiatermelő rendszerek villamosenergia-

rendszerre gyakorolt hatása került bemutatásra. A vizsgálatok fókuszában a nagyszámú, 

KÖF elosztóhálózatra csatlakozó 500 kVA csatlakozási teljesítményű napelemes rendszerek 

feszültségminőségre gyakorolt hatása áll.  

Jelen munka során áttekintettem, hogy a villamosenergia-rendszer szimulációjára 

milyen hálózati modellek állnak rendelkezésre. Megállapítottam, hogy a hazai 

villamosenergia-rendszer topológiáját leíró hálózati modell nem áll rendelkezésre, így 

kialakítottam egy olyan többfeszültségszintű modellt, mely segítségével az időjárásfüggő 

termelőegységek hálózatainak hatásai szimulálhatók. Az átviteli hálózat modellezése a 

rendelkezésre álló hálózati topológia felhasználásával történt. Mivel a kutatási 

módszerekhez illeszkedő középfeszültségű elosztóhálózati modellek hazai szinten nem 

állnak rendelkezésre, átfogó hálózati modelleket alakítottam ki.  Ezen mintahálózatok a 

hálózati adatbázison való klaszterezéssel kerülnek kialakításra. A klaszterezést egy 

főfaktoranalízis előzi meg, mely a hálózatot jellemző 8 paramétert könnyebben kezelhető 

számú főfaktorra redukálja. A paraméterszám csökkentés során az információvesztés 

mértéke nem haladhatja meg az 5%-ot. Az E.ON csoport KÖF elosztóhálózatán elvégzett 

főfaktoranalízis során megállapítást nyert, hogy az első 3 főfaktor teljesíti az előirányzott, 

95%-ot meghaladó pontosságot.  

A klaszterezés során bemeneti értékként az adatbázis mellett meg kell adni a 

kialakítandó klaszterek számát. Ezen szám meghatározására négy független validációs 

kritérium egyidejű használata (Calinski-Harabasz, Davies-Bouldin, Sziluett valamint Gap 

kritérium) és ezek eredményén végzett többségi statisztika segítségével kerül megállapításra 

(mi kerül megállapításra?). Az optimális klaszterszám jelen esetben 6-ra adódik.  

A klaszterezés eredményeként kialakuló hálózati csoportokból az azokra jellemző 

mintahálózat a klaszter középpontjához legközelebb eső valós hálózati topológia 

(mintahálózat).  

Az egyes mintahálózatok eredeti paramétereik alapján kerülnek jellemzésre, és azok 

ellátóterülete alapján kerülnek elnevezésre. A kialakított mintahálózatok klaszter 1 (RNM1) 

sűrűn beépített elővárosi terület, klaszter 2 (RNM2) egyedi fogyasztók ellátása 

szabadvezetékes hálózattal, klaszter 3 (RNM3) egyedi fogyasztók ellátása földkábeles 

hálózattal, klaszter 4 (RNM4) városi terület, klaszter 5 (RNM 5) vidéki terület, klaszter 6 
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(RNM6) ritkán beépített elővárosi terület. A kialakított 6 mintahálózat a kutatás fókusza 

mentén további 3 csoportra lett osztva. Az 1. csoportba a nagy napelemes részarány 

befogadására képes hálózatok tartoznak (RNM1, RNM5, RNM6), a 2. csoportba a városi 

területek villamosenergia-ellátását biztosító RNM4, míg a 3. csoportba az egyedi 

fogyasztókat ellátó RNM2 és RNM3 hálózatok tartoznak. Az egyes mintahálózatok 

topográfiai validációja szintén megtörtént, ezzel is igazolva az elnevezések helyességét. 

A mintahálózatok kialakítására létrehozott módszertan a DÉMÁSZ KÖF 

elosztóhálózatával validálásra került. A DÉMÁSZ KÖF hálózata ugyanazon 8 paraméterrel 

kerül jellemzésre, mint a klaszterezés tanító adatbázisa. Az optimális klaszterszám ezen 

esetben is 6-ra adódik. A klaszterezés eredményeként megállapításra került, hogy a két eltérő 

elosztóhálózati engedélyes csoport hálózati adatbázisa jó közelítéssel fedi egymást. Azt, 

hogy a klaszterközéppontok milyen távol vannak egymástól (az előzetesen kialakított 

mintahálózatok mennyire alkalmazhatók) az empirikus paramétereloszlásokat közelítő 

normál eloszlások közti Kullback-Leibler divergencia adja meg. Az eredmények alapján 

megállapítható, hogy a kialakított mintahálózatok a DÉMÁSZ hálózatának vizsgálatára is 

jól alkalmazhatók. 

A fenti új tudományos eredmények alapján I. tézisként az alábbit fogalmaztam meg: 

Kidolgoztam egy eljárást a magyarországi középfeszültségű elosztóhálózat topológiai 

alakzatainak csoportosítására. Kialakítottam a K-közép klaszterezés eredményeként 

létrehozott 6 csoportot jól jellemző mintahálózatot, melyek segítségével megkönnyíthető a 

terjedő napelemes rendszerek hálózati hatásainak modellezése és szimulációja. A 

kidolgozott eljárást egy másik hazai elosztóhálózati engedélyes középfeszültségű 

topológiáival validáltam. Megállapítottam, hogy a kialakított hálózati csoportok (és 

mintahálózatok) eltérő karakterisztikájú ellátóterület jellemző hálózati csoportjait nagy 

pontossággal írják le. Emellett megállapítottam, hogy a hazai villamosenergia-rendszer a 

szakirodalomban publikált, átviteli hálóztatok esetén használt szintetikusan generált 

topológiákkal (kisvilág modell, skálafüggetlen gráf, random gráf) nem modellezhető 

A napelemes rendszerek feszültségminőségre gyakorolt hatása a kialakított 

mintahálózatokon, azon belül is az 1. csoport hálózatain kerültek vizsgálatra. Ezen 

vizsgálatok elvégzéséhez kialakításra került egy szimulációs keretrendszer, mellyel a hálózat 

felett átvonuló felhőzet gyors feszültségváltozásra gyakorolt hatása vizsgálható. A 

szimuláció során a legnagyobb felhőárnyékkal rendelkező felhőzet került leképezésre, ezzel 

is a legrosszabb esetet vizsgálva (legnagyobb feszültségváltozást eredményezi). A hálózat 
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felett a négy főégtáj és a négy mellékégtáj mentén elvonuló felhőzet hatása szintén 

figyelembe lett véve. A szimulációk során a gyors feszültségváltozás kerül meghatározásra, 

melyhez a hálózat aktuális állapotáról perces felbontású információra van szükség. A 

kialakított keretrendszer perces bontásban előállítja a felhőmozgás hatással módosított 

termelési görbéket.  

A hálózatszámításokhoz a termelési értékek mellett a fogyasztási értékeknek is elő 

kell állni. A fogyasztói profilok előállítása során a jövőbeli fogyasztásnövekedést a 

KÖF/KIF transzformátorok 30-35% közti kiterheltség növekedése képezi le. 

A szimulációk elvégzése DigSilent PowerFactory szoftverrel történik. A szimulációk 

során a napelemes penetráció növekedése mellett a csatlakozási pontok helye is változik. A 

napelemes részarány tekintetében három sarokév került meghatározásra. A vizsgálatok 

kezdeti időpontja, 2019 (a hálózatra csatlakozó termelőegységek száma 1×500 kV), 2025 (a 

hálózatra csatlakozó termelőegységek száma 5×500 kV), valamint 2030 (a hálózatra 

csatlakozó termelőegységek száma 8×500 kV). A napelemek elhelyezése hálózati topológia 

alapján történik, melynek egyik jellemző paramétere a csomópontok köztisége. A köztiség 

alapján 3 csoport kerül kialakításra (minimális, átlagos, maximális). A napelemes rendszerek 

kiosztása tekintetében további lehetőségként a decentralizált és centralizált energiatermelés 

hatása szintén meghatározásra kerül. A decentralizált energiatermelés esetén mindhárom 

penetrációs szintre mindhárom köztiség alapú elhelyezést vizsgáltam, míg centralizált 

energiatermelés esetén a NAF csatlakozási ponttól egyik legtávolabb eső, minimális 

köztiségű csomópontra csatlakozó napelemes rendszerek hatását vizsgáltam (csak 2025 

penetráció esetén).  

RNM1 típusú hálózatok esetén megállapítható, hogy egyetlen vizsgált esetben sem 

történt 2%-nál nagyobb gyors feszültségváltozás. Ebből arra lehet következtetni, hogy a 

RNM1 mintahálózata, illetve az ehhez hasonló paraméterekkel rendelkező hálózatok 

alkalmasak a bemutatott napelemes penetrációk befogadására, a hálózaton a gyors 

fezsültségváltozásra vonatkozó határértékátlépés nem történik. Centralizált energiatermelés 

esetén a legrosszabb esetet feltételezve (napelemek kis keresztmetszetű csomópontra 

csatlakoznak) a hálózat a 2025-re prognosztizált napelemes penetráció befogadására nem 

képes, azon az MSZ EN 50160 szabványban definiált gyors feszültségváltozás tekintetében 

határértéktúllépés figyelhető meg. 

RNM5 típusú hálózatok esetén megállapítható, hogy a növekvő napelemes 

penetráció estén a napelemkiosztási stratégiától függetlenül, mind a 2025-ös, mind a 2030-
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as sarokévekben a gyors feszültségváltozás maximális értéke a szabványban megadott 2%-

os határértéket meghaladja. Ugyan ezen években megfigyelhető, hogy a feszültségváltozás 

mértéke a csatlakozó pontok köztiségértékeinek növekedésével csökken. Megállapítható, 

hogy nagy kiterjedésű hálózatok tápvonalainak végén elhelyezett napelemes 

termelőegységek gyors feszültségváltozásra gyakorolt hatása felhőátvonulás irányától 

függetlenül jelentős. A mintahálózathoz hasonló paraméterekkel rendelkező hálózatok a 

jövőben decentralizált napelemelhelyezés esetén sem lesznek alkalmasak a bemutatott 

napelemes penetrációk befogadására, a hálózaton a gyors feszültségváltozásra vonatkozó 

határértékátlépés miatt. Centralizált energiatermelés esetén a legrosszabb esetet feltételezve 

(napelemek kis keresztmetszetű csomópontra csatlakoznak) a hálózat a prognosztizált 

napelemes penetráció befogadására hálózatfejlesztés nélkül nem képes. 

RNM6 típusú hálózatok esetén megállapítható, hogy a növekvő napelemes 

penetráció esetén a napelemkiosztási stratégiától függetlenül a gyors feszültségváltozás 

maximális értéke a szabványban megadott 2%-os határértéket egyik esetben sem haladja 

meg. Megállapítható, hogy egy közepesen nagy kiterjedésű hálózat tápvonalainak végén 

elhelyezett napelemes termelőegységek gyors feszültségváltozásra gyakorolt hatása 

felhőátvonulás irányától függetlenül jelentős. Az eredmények alapján arra lehet 

következtetni, hogy a RNM6 mintahálózata, illetve az ehhez hasonló paraméterekkel 

rendelkező hálózatok a jövőben megfelelő csatlakozási pont kiválasztásával a bemutatott 

napelemes penetrációk befogadására alkalmasak lehetnek, a hálózaton decentralizált 

energiatermelés esetén a gyors feszültségváltozásra vonatkozó határértékátlépés nem 

történik. Centralizált energiatermelés esetén a legrosszabb esetet feltételezve (napelemek kis 

keresztmetszetű csomópontra csatlakoznak) a hálózat a 2025-re prognosztizált napelemes 

penetráció befogadására nem képes, azon az MSZ EN 50160 szabványban definiált gyors 

feszültségváltozás tekintetében szintén határértéktúllépés figyelhető meg. 

A fenti új tudományos eredmények alapján II. tézisként az alábbit fogalmaztam meg: 

A kidolgozott szimulációs keretrendszer segítségével a magyarországi középfeszültségű 

elosztóhálózatra csatlakozó fotovillamos energiatermelő rendszerek fölötti felhőátvonulás 

feszültségminőségre (gyors feszültségváltozás) gyakorolt hatása vizsgálható. 

Megállapítottam, hogy jelentős fotovillamos részarány befogadására képes hálózatok 

esetén a gyors feszültségváltozásra az MSZ EN 50160 szabványban megadott határértékre 

(2%) a hálózat mérete mellett a napelemek elhelyezése is hatással van. Decentralizált 

energiatermelés esetén a növekvő napelemes részarány mellett van olyan topológia 
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(köztiség) alapú napelemkiosztási stratégia, melynek köszönhetően a hálózat fellett átvonuló 

felhőzet a gyors feszültségváltozás tekintetében határértéktúllépést nem eredményez. 

Decentralizált villamosenergia-termelés esetén az RNM1 és RNM6 típusú hálózatok 

középtávon alkalmasak, míg az RNM5 típusú hálózatok középtávon nem alkalmasak a hazai 

klíma- és energiapolitikai célok között meghatározott fotovillamos részarány befogadására.  

Az RNM1 típusú hálózatok a legnagyobb fotovillamos penetráció befogadására az 

átlagos köztiségű hálózati pontokra való csatlakozás esetén képesek. 

Az RNM6 típusú hálózatok a legnagyobb fotovillamos penetráció befogadására a 

maximális köztiségű hálózati pontokra való csatlakozás esetén képesek. 

 Centralizált villamosenergia-termelés esetén az RNM1, RNM5 és RNM6 típusú 

hálózatok már középtávon sem alkalmasak a hazai klíma- és energiapolitikai célok között 

meghatározott fotovillamos részarány befogadására. 

Jelen dokotri értekezésben bemutatott új tudományos eredmények hasznosíthatók a 

dekarbonizáció növelése következtében megjelenő, elosztóhálózatra csatlakozó új 

villamosenergia-termelőegységek és technológiák (pl. napelemes energiatermelés, 

energiatárolás, stb.) villamosenergia-rendszer szolgáltatásminőségre gyakorolt hatásának 

vizsgálatára.   
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F1 Függelék 

Optimális klaszterszám meghatározása során alkalmazott validációs kritériumok értékei az egyes klaszterszámok esetén 

21. táblázat: Validációs kritériumok számítási értékei – 1-16 klaszterszám esetén 

Klaszterszám 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

K
-k

ö
zé

p
 k

la
sz

te
r
ez

és
 

CH 0 ,9175 0 ,8275 0 ,9733 1 ,0000 0 ,9518 0 ,9708 0 ,9823 0 ,9760 0 ,9633 0 ,9355 0 ,9565 0 ,9465 0 ,9323 0 ,9527 0 ,9646 

DB 0 ,7184 0 ,7249 0 ,7858 0 ,8144 0 ,8047 0 ,8525 0 ,9002 0 ,9002 0 ,9447 0 ,9767 1 ,0000 0 ,9811 0 ,9767 0 ,9832 0 ,9695 

S 1 ,0000 0 ,9677 0 ,9209 0 ,8876 0 ,9144 0 ,8206 0 ,7949 0 ,7527 0 ,7227 0 ,7243 0 ,7488 0 ,7363 0 ,7127 0 ,7234 0 ,7454 

G 0 ,8198 0 ,9411 0 ,9474 1 ,0000 0 ,9772 0 ,9608 0 ,9203 0 ,9795 0 ,8619 0 ,9440 0 ,9425 0 ,8761 0 ,8657 0 ,9881 0 ,8913 

H
ie

ra
rc

h
ik

u
s 

k
la

sz
te

r
et

zl
és

 

CH 0 ,8455 0 ,7846 0 ,9800 1 ,0000 0 ,9580 0 ,9520 0 ,9574 0 ,9397 0 ,9331 0 ,9319 0 ,9494 0 ,9501 0 ,9595 0 ,9596 0 ,9450 

DB 0 ,6199 0 ,7373 0 ,7625 0 ,7764 0 ,7365 0 ,7139 0 ,8436 0 ,9141 0 ,9371 0 ,9640 1 ,0000 0 ,9844 0 ,9559 0 ,9351 0 ,9074 

S 1 ,0000 0 ,9094 0 ,9033 0 ,8969 0 ,9323 0 ,8957 0 ,7501 0 ,7252 0 ,7011 0 ,6701 0 ,6658 0 ,6816 0 ,6888 0 ,6978 0 ,7025 

G 1 ,0000 0 ,5667 0 ,5064 0 ,5293 0 ,5397 0 ,4733 0 ,4448 0 ,4097 0 ,4147 0 ,4339 0 ,4670 0 ,4913 0 ,5291 0 ,5445 0 ,5284 
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22. táblázat: Validációs kritériumok számítási értékei – 16 - 30 klaszterszám esetén 

Klaszterszám 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

K
-k

ö
zé

p
 k

la
sz

te
r
ez

és
 

CH 0 ,9646 0 ,9809 0 ,9801 0 ,9420 0 ,9624 0 ,9401 0 ,9749 0 ,9465 0 ,9648 0 ,9672 0 ,9747 0 ,9674 0 ,9843 0 ,9683 0 ,9869 

DB 0 ,9695 0 ,9407 0 ,9467 0 ,9249 0 ,9328 0 ,9171 0 ,9675 0 ,9473 0 ,9620 0 ,9668 0 ,9721 0 ,9599 0 ,9377 0 ,9539 0 ,9671 

S 0 ,7454 0 ,7287 0 ,7105 0 ,7313 0 ,7318 0 ,7363 0 ,7366 0 ,7061 0 ,7140 0 ,7079 0 ,7135 0 ,6974 0 ,7272 0 ,7058 0 ,6555 

G 0 ,8913 0 ,8593 0 ,9044 0 ,8556 0 ,8259 0 ,7886 0 ,8468 0 ,8960 0 ,8865 0 ,9341 0 ,8967 0 ,8212 0 ,8358 0 ,9593 0 ,8555 

H
ie

ra
rc

h
ik

u
s 

k
la

sz
te

r
et

zl
és

 

CH 0 ,9450 0 ,9365 0 ,9342 0 ,9350 0 ,9352 0 ,9375 0 ,9433 0 ,9539 0 ,9587 0 ,9614 0 ,9671 0 ,9766 0 ,9823 0 ,9837 0 ,9834 

DB 0 ,9074 0 ,8950 0 ,8754 0 ,8633 0 ,8725 0 ,8946 0 ,9191 0 ,9127 0 ,9072 0 ,9128 0 ,8894 0 ,8632 0 ,8734 0 ,8999 0 ,9022 

S 0 ,7025 0 ,6950 0 ,6910 0 ,7057 0 ,7083 0 ,6312 0 ,6212 0 ,6190 0 ,6161 0 ,6208 0 ,6324 0 ,6348 0 ,6392 0 ,6417 0 ,6061 

G 0 ,5284 0 ,5154 0 ,4964 0 ,4873 0 ,4681 0 ,4510 0 ,4355 0 ,4230 0 ,4035 0 ,3886 0 ,3722 0 ,3621 0 ,3567 0 ,3538 0 ,3568 
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F2 Függelék: Decentralizált energiatermelés – RNM1 

 GYFV eloszlásai a felhőátvonulások iránya szerint Értékelés 
K

ö
zt

is
ég

: 
1
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 m

in
im

á
li

s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 1,25% → 

határértéktúllépés nincs 

(<2%) 

K
ö
zt

is
ég

: 
2
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 á

tl
a
g
o
s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 1,14% → 

határértéktúllépés nincs 

(<2%) 

K
ö
zt

is
ég

: 
3
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 m

a
x
im

á
li

s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 1,15% → 

határértéktúllépés nincs 

(<2%) 

30. ábra: GYFV-k eloszlásai a szimulált felhőátvonulások iránya szerint - Penetráció: 2019 
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23. táblázat: 2019-es napelempenetráció esetén előforduló GYFV-k  

Felhőátvonulás iránya 

Maximális GYFV 

1. csoport 2. csoport 3. csoport 

NY-K 0,97% 1,14% 0,98% 

DNY-ÉK 0,97% 0,99% 0,96% 

D-É 1,04% 0,96% 1,11% 

DK-ÉNY 1,10% 0,84% 1,06% 

K-NY 1,25% 0,98% 0,96% 

ÉK-DNY 0,98% 1,11% 0,85% 

É-D 1,00% 0,93% 1,15% 

ÉNY-DK 1,07% 0,96% 0,98% 

Kumulált érték 1,04% 0,98% 1,02% 
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GYFV eloszlásai a felhőátvonulások iránya 

szerint 
Értékelés 

K
ö
zt

is
ég

: 
1
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 m

in
im

á
li

s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 1,47% → 

határértéktúllépés nincs 

(<2%) 

K
ö
zt

is
ég

: 
2
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 á

tl
a
g
o
s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 1,30% → 

határértéktúllépés nincs 

(<2%) 

K
ö
zt

is
ég

: 
3
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 m

a
x
im

á
li

s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 1,33% → 

határértéktúllépés nincs 

(<2%) 

31. ábra: GYFV-k eloszlásai a szimulált felhőátvonulások iránya szerint - Penetráció: 2025 
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24. táblázat: 2025-ös napelempenetráció esetén előforduló GYFV-k  

Felhőátvonulás iránya 

Maximális GYFV 

1. csoport 2. csoport 3. csoport 

NY-K 1,47% 1,22% 1,14% 

DNY-ÉK 1,16% 1,15% 1,06% 

D-É 0,95% 1,19% 0,94% 

DK-ÉNY 1,36% 1,16% 1,24% 

K-NY 1,08% 1,17% 1,26% 

ÉK-DNY 1,13% 1,02% 1,09% 

É-D 1,12% 1,08% 1,33% 

ÉNY-DK 1,16% 1,30% 1,25% 

Kumulált érték 1,17% 1,18% 1,17% 

 

  



115 

 
GYFV eloszlásai a felhőátvonulások iránya 

szerint 
Értékelés 

K
ö
zt

is
ég

: 
1
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 m

in
im

á
li

s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 1,36% → 

határértéktúllépés nincs 

(<2%) 

K
ö
zt

is
ég

: 
2
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 á

tl
a
g
o
s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 1,27% → 

határértéktúllépés nincs 

(<2%) 

K
ö
zt

is
ég

: 
3
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 m

a
x
im

á
li

s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 1,33% → 

határértéktúllépés nincs 

(<2%) 

32. ábra: GYFV-k eloszlásai a szimulált felhőátvonulások iránya szerint - Penetráció: 2030 
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25. táblázat: 2030-as napelempenetráció esetén előforduló GYFV-k  

Felhőátvonulás iránya 

Maximális GYFV 

1. csoport 2. csoport 3. csoport 

NY-K 1,28% 1,27% 1,15% 

DNY-ÉK 1,25% 1,16% 1,17% 

D-É 1,17% 1,09% 1,03% 

DK-ÉNY 1,36% 1,20% 1,11% 

K-NY 1,22% 1,22% 1,32% 

ÉK-DNY 1,19% 1,10% 1,33% 

É-D 1,22% 1,11% 1,32% 

ÉNY-DK 1,33% 1,13% 1,15% 

Kumulált érték 1,26% 1,15% 1,18% 
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F3 Függelék: Decentralizált energiatermelés – RNM5 

 GYFV eloszlásai a felhőátvonulások iránya szerint Értékelés 
K

ö
zt

is
ég

: 
1
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 m

in
im

á
li

s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 1,39% → 

határértéktúllépés 

nincs (<2%) 

K
ö
zt

is
ég

: 
2
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 á

tl
a
g
o
s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 1,74% → 

határértéktúllépés 

nincs (<2%) 

K
ö
zt

is
ég

: 
3
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 m

a
x
im

á
li

s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 1,47% → 

határértéktúllépés 

nincs (<2%) 

33. ábra: GYFV-k eloszlásai a szimulált felhőátvonulások iránya szerint - Penetráció: 2019 
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26. táblázat: 2019-es napelempenetráció esetén előforduló GYFV-k  

Felhőátvonulás iránya 

Maximális GYFV 

1. csoport 2. csoport 3. csoport 

NY-K 1,24% 1,34% 1,27% 

DNY-ÉK 1,32% 1,40% 1,20% 

D-É 1,23% 1,44% 1,17% 

DK-ÉNY 1,39% 1,74% 1,21% 

K-NY 1,27% 1,40% 1,47% 

ÉK-DNY 1,16% 1,45% 1,31% 

É-D 1,36% 1,34% 1,36% 

ÉNY-DK 1,20% 1,17% 1,45% 

Kumulált érték 1,27% 1,37% 1,31% 
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 GYFV eloszlásai a felhőátvonulások iránya szerint Értékelés 
K

ö
zt

is
ég

: 
1
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 m

in
im

á
li

s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 2,33% → 

határértéktúllépés van 

(>2%) 

K
ö
zt

is
ég

: 
2
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 á

tl
a
g
o
s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 2,14% → 

határértéktúllépés van 

(>2%) 

K
ö
zt

is
ég

: 
3
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 m

a
x
im

á
li

s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 2,06% → 

határértéktúllépés van 

(>2%) 

34. ábra: GYFV-k eloszlásai a szimulált felhőátvonulások iránya szerint - Penetráció: 2025 
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27. táblázat: 2025-ös napelempenetráció esetén előforduló GYFV-k  

Felhőátvonulás 

iránya 

Maximális GYFV 

1. csoport 2. csoport 3. csoport 

NY-K 2,33% 1,92% 1,48% 

DNY-ÉK 2,00% 1,76% 2,06% 

D-É 2,14% 1,79% 1,79% 

DK-ÉNY 1,87% 1,56% 1,82% 

K-NY 1,57% 1,59% 1,54% 

ÉK-DNY 1,66% 2,14% 1,75% 

É-D 1,66% 1,40% 1,47% 

ÉNY-DK 1,87% 1,89% 1,59% 

Kumulált érték 1,92% 1,75% 1,66% 
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 GYFV eloszlásai a felhőátvonulások iránya szerint Értékelés 
K

ö
zt

is
ég

: 
1
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 m

in
im

á
li

s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 2,96% → 

határértéktúllépés van 

(>2%) 

K
ö
zt

is
ég

: 
2
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 á

tl
a
g
o
s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 2,13% → 

határértéktúllépés van 

(>2%) 

K
ö
zt

is
ég

: 
3
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 m

a
x
im

á
li

s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 2,06% → 

határértéktúllépés van 

(>2%) 

35. ábra: GYFV-k eloszlásai a szimulált felhőátvonulások iránya szerint - Penetráció: 2030 
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28. táblázat: 2030-as napelempenetráció esetén előforduló GYFV-k  

Felhőátvonulás iránya 

Maximális GYFV 

1. csoport 2. csoport 3. csoport 

NY-K 2,03% 1,97% 1,44% 

DNY-ÉK 1,90% 1,89% 2,25% 

D-É 2,46% 1,72% 1,99% 

DK-ÉNY 2,19% 1,91% 2,24% 

K-NY 2,42% 2,13% 1,73% 

ÉK-DNY 2,24% 1,75% 1,75% 

É-D 1,56% 1,50% 1,31% 

ÉNY-DK 2,96% 2,00% 1,54% 

Kumulált érték 2,26% 1,84% 1,72% 
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F4 Függelék: Decentralizált energiatermelés – RNM6 

 GYFV eloszlásai a felhőátvonulások iránya szerint Értékelés 
K

ö
zt

is
ég

: 
1
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 m

in
im

á
li

s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 1,18% → 

határértéktúllépés nincs 

(<2%) 

K
ö
zt

is
ég

: 
2
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 á

tl
a
g
o
s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 1,06% → 

határértéktúllépés 

nincs (<2%) 

K
ö
zt

is
ég

: 
3
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 m

a
x
im

á
li

s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 1,23% → 

határértéktúllépés nincs 

(<2%) 

36. ábra: GYFV-k eloszlásai a szimulált felhőátvonulások iránya szerint - Penetráció: 2019 
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29. táblázat: 2019-es napelempenetráció esetén előforduló GYFV-k  

Felhőátvonulás iránya 

Maximális GYFV 

1. csoport 2. csoport 3. csoport 

NY-K 1,18% 0,98% 0,90% 

DNY-ÉK 0,90% 1,00% 0,85% 

D-É 1,05% 0,93% 0,88% 

DK-ÉNY 1,04% 1,06% 1,23% 

K-NY 1,04% 0,97% 0,87% 

ÉK-DNY 0,85% 0,92% 0,77% 

É-D 0,85% 0,86% 0,63% 

ÉNY-DK 0,84% 0,82% 0,81% 

Kumulált érték 0,96% 0,92% 0,84% 
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 GYFV eloszlásai a felhőátvonulások iránya szerint Értékelés 
K

ö
zt

is
ég

: 
1
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 m

in
im

á
li

s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 1,53% → 

határértéktúllépés 

nincs (<2%) 

K
ö
zt

is
ég

: 
2
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 á

tl
a
g
o
s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 1,56% → 

határértéktúllépés 

nincs (<2%) 

K
ö
zt

is
ég

: 
3
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 m

a
x
im

á
li

s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 1,44% → 

határértéktúllépés 

nincs (<2%) 

37. ábra: GYFV-k eloszlásai a szimulált felhőátvonulások iránya szerint - Penetráció: 2025 
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30. táblázat: 2025-ös napelempenetráció esetén előforduló GYFV-k  

Felhőátvonulás iránya 

Maximális GYFV 

1. csoport 2. csoport 3. csoport 

NY-K 1,42% 1,19% 1,19% 

DNY-ÉK 1,38% 1,34% 1,34% 

D-É 1,48% 1,44% 1,44% 

DK-ÉNY 1,24% 0,96% 0,96% 

K-NY 1,30% 1,27% 1,27% 

ÉK-DNY 1,48% 1,08% 1,08% 

É-D 0,82% 0,84% 0,84% 

ÉNY-DK 1,53% 1,24% 1,24% 

Kumulált érték 1,33% 1,18% 1,18% 
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 GYFV eloszlásai a felhőátvonulások iránya szerint Értékelés 

K
ö
zt

is
ég

: 
1
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 m

in
im

á
li

s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 1,81% → 

határértéktúllépés 

nincs (<2%) 

K
ö
zt

is
ég

: 
2
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 á

tl
a
g
o
s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 1,63% → 

határértéktúllépés 

nincs (<2%) 

K
ö
zt

is
ég

: 
3
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 m

a
x
im

á
li

s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 1,56% → 

határértéktúllépés 

nincs (<2%) 

38. ábra: GYFV-k eloszlásai a szimulált felhőátvonulások iránya szerint - Penetráció: 2030 
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31. táblázat: 2030-as napelempenetráció esetén előforduló GYFV-k  

Felhőátvonulás iránya 

Maximális GYFV 

1. csoport 2. csoport 3. csoport 

NY-K 1,41% 1,63% 1,25% 

DNY-ÉK 1,51% 1,32% 1,30% 

D-É 1,44% 1,06% 1,17% 

DK-ÉNY 1,28% 1,10% 1,05% 

K-NY 1,31% 1,33% 1,56% 

ÉK-DNY 1,81% 1,10% 1,32% 

É-D 0,87% 0,86% 0,81% 

ÉNY-DK 1,29% 1,56% 1,31% 

Kumulált érték 1,32% 1,26% 1,19% 
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F5 Függelék: Centralizált energiatermelés – RNM1 

 
GYFV eloszlásai a felhőátvonulások iránya 

szerint 
Értékelés 

K
ö
zt

is
ég

: 
1
. 
cs

o
p

o
r
t 

–
 m

in
im

á
li

s 

 

𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 3,66% → 

határértéktúllépés van 

(>2%) 

39. ábra: GYFV-k eloszlásai a szimulált felhőátvonulások iránya szerint  - Penetráció: 2025 

 

32. táblázat: 2025-ös napelempenetráció esetén előforduló GYFV-k  

Felhőátvonulás iránya 

Maximális GYFV 

1. csoport 

NY-K 2,93% 

DNY-ÉK 2,91% 

D-É 2,96% 

DK-ÉNY 2,86% 

K-NY 2,84% 

ÉK-DNY 2,97% 

É-D 3,66% 

ÉNY-DK 2,98% 

Kumulált érték 3,06% 
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F6 Függelék: Centralizált energiatermelés – RNM5 

 
GYFV eloszlásai a felhőátvonulások iránya 

szerint 
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𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 4,68% → 

határértéktúllépés van 

(>2%) 

40. ábra: GYFV-k eloszlásai a szimulált felhőátvonulások iránya szerint - Penetráció: 2025 

 

33. táblázat: 2025-ös napelempenetráció esetén előforduló GYFV-k  

Felhőátvonulás iránya 

Maximális GYFV 

1. csoport 

NY-K 3,91% 

DNY-ÉK 4,24% 

D-É 3,85% 

DK-ÉNY 3,95% 

K-NY 3,81% 

ÉK-DNY 4,02% 

É-D 4,68% 

ÉNY-DK 4,01% 

Kumulált érték 4,09% 
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F7 Függelék: Centralizált energiatermelés – RNM6 

 GYFV eloszlásai a felhőátvonulások iránya szerint Értékelés 
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𝐺𝑌𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 3,39% → 

határértéktúllépés van 

(>2%) 

41. ábra: GYFV-k eloszlásai a szimulált felhőátvonulások iránya szerint - Penetráció: 2025 

 

34. táblázat: 2025-ös napelempenetráció esetén előforduló GYFV-k  

Felhőátvonulás iránya 
Maximális GYFV 

1. csoport 

NY-K 2,75% 

DNY-ÉK 2,87% 

D-É 2,54% 

DK-ÉNY 2,65% 

K-NY 2,66% 

ÉK-DNY 2,77% 

É-D 3,39% 

ÉNY-DK 2,78% 

Kumulált érték 2,83% 

 


