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1. Bevezetés 

Doktori kutatásom során a fotovillamos kiserőművek elosztóhálózatra gyakorolt 

hatását vizsgáltam. Vizsgálataim fókuszában az elosztóhálózaton nagyszámban megjelent, 

illetve megjelenő 500 kVA csatlakozási teljesítményt meg nem haladó kiserőművel 

villamosenergia-rendszerre, valamint villamosenergia-minőségre (gyors feszültségváltozás) 

gyakorolt hatásának vizsgálata állt. Kutatásom célja, hogy a szakirodalomban bemutatott 

módszerek alkalmazhatóságát a hazai középfeszültségű elosztóhálózat tekintetében 

megvizsgáljam, tovább fejlesszem és szimulációk alapján olyan alapelveket, eljárásokat, 

modelleket dolgozzak ki, melyek a fentebb említett hálózattervezési, hálózatfejlesztési 

folyamatokban felhasználhatók lehetnek. 

Ahhoz, hogy a fenti kérdésben releváns válasz legyen adható, át kell tekinteni, hogy 

hazai viszonylatban milyen hálózati modell áll rendelkezésre, melyen sztochasztikus 

szimuláció futtatható, illetve van-e olyan szimulációs kertrendszer, melyben a napelemes 

rendszer feletti felhőátvonulás gyors feszültségváltozásra gyakorolt hatása vizsgálható.  

Az első kérdéskör esetén a hálózati modell(ek) áttekintése és kiválasztása a feladat. 

Ezen esetben a rendelkezésre álló középfeszültségű benchmark hálózatokat áttekintve 

megállapítottam, hogy mivel Magyarország területén jelentős számú és topológiájú 

középfeszültségű hálózat található, azok nem alkalmasak arra, hogy a hazai elosztóhálózaton 

terjedő napelemes rendszerekről átfogó képet kapjunk. A hazai középfeszültségű 

elosztóhálózat szoftveres leképezése, és azokon történő, nagyszámú sztochasztikus 

szimuláció futtatása jelentős idő- és erőforrás-igényű feladat, így célszerű a valós 

rendszereket jól leíró mintahálózatok létrehozása. Igaz, hogy ezzel az adott környezet csak 

közelíthető, azonban végeredményként nagyobb valószínűséggel fogalmazhatók meg olyan 

alapelvek, amelyeket az elosztóhálózati engedélyesek a hálózatfejlesztések tervezése 

valamint a regulációs folyamatának átalakítása során alkalmazni tudnak, ezzel fenntartva a 

hálózat biztonságos üzemét. A hazai KÖF mintahálózatok létrehozására az E.ON csoport 

(DÉDÁSZ, ÉDÁSZ., TITÁSZ) KÖF adatbázisából kinyert topológiákat használtam, majd 

azokat az DÉMÁSZ releváns feszültségszintű topológiáival validáltam. 

A második, szimulációs kérdéskör esetén kutatócsoportommal áttekintettem, hogy 

nemzetközi szinten milyen felhőárnyék-mozgással kapcsolatos szimulációs környezet áll 

rendelkezésre, valamint a szimulációk futtatása során milyen feszültségminőségi 
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paraméterek kerültek azonosításra. Megállapítottam, hogy a villamos hálózat felett átvonuló 

felhőzet gyors feszültségváltozásra gyakorolt hatását az általam vizsgált aspektusban nem 

használják. 

Mivel doktori kutatásom fókuszában az 500 kVA teljesítményű fotovoltaikus 

rendszerek vannak, így a sztochasztikus szimulációk csak azon hálózati modellek esetén 

lettek futtatva, melyek fizikálisan képesek ezen nagy kiterjedésű napelemes rendszerek 

befogadására. 
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2. Kutatási módszerek és új tudományos eredmények 

I. tézis  

A hazai villamosenergia-rendszer modellezésére kidolgoztam egy szintetikus 

topológia generáló keretrendszert, mely alkalmas többfeszültségszintű hálózati modellek 

létrehozására.  A hálózati modell esetén az átviteli hálózat leképezése a 2019 évi adatok 

alapján történik. Az elosztóhálózat modellezéséhez középfeszültségű mintahálózatokat 

alakítottam ki. Az elosztóhálózatok klaszterezésére kidolgoztam egy módszert, mely 

segítségével a megfelelő formátumú mintahálózatok klaszterezése lehetséges. A 

módszerfejlesztés során a rendelkezésre álló középfeszültségű adatbázis egyes hálózatait 

jellemző változók számát (8 - v1: oszlopkapcsolók száma; v2: KÖF/KIF traszformátorok 

száma; v3: vezetékek átlagos impedanciája; v4: csomópontszám; v5: átlagos fokszám; v6: 

karakterisztikus impedancia; v7: hálózat átmérője; v8: átlagos köztiség) főfaktoranalízissel 

redukáltam, oly módon, hogy a változók által hordozott információvesztés mértéke az 5%-

ot ne haladja meg. A mintahálózatok kialakítására használt középfeszültségű adatbázis 

(E.ON csoport) esetén elvégzett főfaktoranalízis eredményeként megállapítottam, hogy az 

első 3 főfaktor az eredeti információ 95,1%-át tartalmazza.  

A klaszterezési módszerek előnyeit és hátrányait mérlegelve kutatásom során a 

hálózati csoportok kialakítása k-közép klaszterezéssel történt, a főfaktorokkal jellemzett 

adatbázis felhasználásával.  

 

a) 

 

b) 

 

c) 

1. ábra: Klaszterezett adatbázis a) vPC1 - vPC2, b) vPC1 – vPC3, c) vPC2 – vPC3 

A klaszterezés során az optimálisan kialakítandó klaszterszám meghatározására négy 

független validációs módszertant használtam, melyek a Calinski–Harabasz (CH), a Davies–

Bouldin (DB), a Sziluett (S), és a Gap (G) kritériumok. Az optimális klaszterszám vizsgálati 

tartományát klaszterezett adatbázis mértéből állapítottam meg, mely a [2;30] tartományra 

koncentrálódik. Ezen tartományt tovább szűkítettem, így az optimális klaszterszám a [2;10] 
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tartományon került meghatározásra. A kiértékelés során többségi statisztikát használtam, 

melynek eredménye alapján az optimális klaszterszámot 6-nak állapítottam meg.  

A klaszterezés során létrejött hálózati csoportok jellemzése a klaszter 

középpontjához legközelebb eső mintahálózattal történt. Az egyes hálózati csoportok, 

valamint az azokat jellemző mintahálózatok jellemzéséhez a változók eloszlásfüggvényeit 

normál eloszlással közelítettem, a hálózatok, illetve hálózat csoportok összehasonlítását a 

közelítő eloszlások várható értékeinek, valamint szórásának összehasonlításával tettem meg. 

Az egyes hálózatok, illetve hálózat csoportok jellemzésére maghatározásra került a 

felsővezeték-arány (1. táblázat), illetve egy vezetéktípus-logika (2. táblázat) is bevezetésre 

került. 

1. táblázat: Klaszterekre jellemző felsővezeték-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 következő táblázatban látható.  

2. táblázat: Klaszterekre jellemző vezeték-típus logika1 

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 + + + + - + 

Az egyes hálózatok esetén a jellemző paraméterértékek és vezetékkarakterisztikák 

összehasonlításával a mintahálózatokat az ellátóterület típusok alapján az 3. táblázatban 

megadott módon azonosítottam.  

3. táblázat: Klaszterre jellemző mintahálózat-megnevezés 

                                                 

1 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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Klaszter/hálózat 

azonosító 
Elosztóhálózat típusa 

Csoport-

azonosító 

Klaszter 1 (Nr.1) sűrűn beépített elővárosi (vidéki) terület 1 

Klaszter 2 (Nr.2) egyedi (nagy) fogyasztók ellátása légvezetékkel 3 

Klaszter 3 (Nr.3) egyedi (nagy) fogyasztók ellátása földkábellel 3 

Klaszter 4 (Nr.4) városi terület 2 

Klaszter 5 (Nr.5) vidéki terület 1 

Klaszter 6 (Nr.6) ritkán beépített elővárosi (vidéki) terület 1 

A kutatásom a nagyobb kapacitású kiserőmű tartományra koncentrál, ezért ennek 

mentén a kialakított 6 klasztert további 3 csoportra bontottam (3. táblázat). Az 

elosztóhálózatra gyakorolt hatást a továbbiakban csak az 1. csoportban vizsgáltam (500 

kVA-s napelemes rendszer fizikailag itt helyezhető el). Az 3. táblázatban bemutatott 

mintahálózatok topográfiai reprezentációja az 1. ábrán látható.  

 

2. ábra: Hazai középfeszültségű mintahálózatok topográfiája 

A mintahálózatok topográfiai validációját szintén elvégeztem, ezzel is igazolva az 

ellátóterület helyes tipizálását.  

A kutatásom során kidolgozott módszertant az MVM Démász Áramhálózati Kft. 

középfeszültségű elosztóhálózati topológiáival validáltam (3. ábra). 
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 3. ábra: Klasztervalidáció2 

                                                 

2 Kék: E.ON csoport (ÉDÁSZ, DÉDÁSSZ , TITÁSZ) hálózatai, narancssárga: DÉMÁSZ hálózatai 
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A kialakított mintahálózatok jóságának meghatározása a változók eloszlását követő 

normál eloszlások közti Kullback-Leibler divergencia értékek összehasonlításával történt. 

Az eredmények alapján megállapítottam, hogy az eltérő karakterisztikájú ellátóterület 

ellenére a kialakított klaszterek és mintahálózatok e területen is nagy pontossággal 

alkalmazhatóak. 

 

4. ábra: Szintetikus villamosenergia-rendszer és kisvilág topológia fokszámeloszlása 

 

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

 

6. ábra: Szintetikus villamosenergia-rendszer és random gráf fokszámeloszlása 

A kialakított több feszültségszintű hálózatot a szakirodalomban villamosenergia-

rendszer modellezésére használt szintetikus modellekkel (kisvilág modell, skálafüggetlen 
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gráf, random gráf) összehasonlítottam. Az összehasonlítás a fokszámeloszlásukat közelítő 

normál eloszlások (4. - 6. ábra) közti Kullback-Leibler divergencia és Wasserstein távolság 

meghatározásával történt. Az eredmények alapján megállapítottam, hogy habár a hazai 

átviteli hálózat kisvilág tulajdonságokat mutat, a hazai villamosenergia-rendszer az 

irodalomban széles körben használt kisvilág modellel és egyéb, eddig használt matematikai 

modellekkel nem jellemezhető.A fentiek alapján új tudományos eredményként a következőt 

fogalmazom meg:  

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

alakzatainak csoportosítására. K-közép klaszterezés alkalmazásával egy 

magyarországi elosztói engedélyes hálózatának adatait felhasználva létrehozott 

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 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. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: [S6] – [S14] 
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II. tézis 

A fotovillamos kiserőművek középfeszültségű elosztóhálózatra gyakorolt hatásának 

vizsgálatára kutatócsoportommal kidolgoztam egy szimulációs keretrendszert, mellyel a 

villamos hálózat felett átvonuló felhők gyors feszültségváltozásra gyakorolt hatása 

vizsgálható. A szimuláció felbontása perces nagyságrendű, ezzel is lehetővé téve az MSZ 

EN 50160 szabványban definiált gyors feszültségváltozás vizsgálatát. A szimuláció során az 

alábbi lépéseken kell végigmenni: 

1. Hálózati modellt építése 

2. Hálózati modell felparaméterezése, vezetékszakaszok irányításának megadása 

(áramlási irány) 

3. Köztiség alapú napelemkiosztási stratégia aktiválása (8. ábra) 

o Minimális, átlagos, maximális köztiségű csomópontokra 

o Penetrációs szintek 

 Decentralizált energiatermelés 

 2019: 1×PV, 2025: 5×PV, 2030: 8×PV 

 Centralizált energiatermelés 

 2025: 5×PV, 

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 (50) 
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9. Szimuláció időtartama – nap melyik intervallumára kell a számításokat elkészíteni 

(nyári napforduló – 06.21.) 

A szimulációs keretrendszer felépítése, valamint a szimuláció folyamata a 7. ábrán 

látható.  

 

7. ábra: Sztochasztikus szimuláció folyamata 
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8. ábra: Napelemkiosztási startégia centralizát és decetralizált energiatermelés modellezésére3 

A szimuláció eredményeként gyors feszültségváltozásra vonatkozó 

eloszlásfüggvényekből megállapítható, hogy az MSZ EN 50160 szabványban megadott 2%-

os határértéket meghaladja-e vagy sem. A szimulációk az 1. tézisben bemutatott, 1. 
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csoportba tartozó 3 mintahálózaton kerülnek futtatásra, ugyanis jellemzően ezen hálózatok 

képesek nagy napelemes penetráció befogadására (terület rendelkezésre állása miatt). Az 

egyes hálózatok esetén kapott maximális gyors feszültségváltozás értékei a 9. ábrán láthatók. 
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9. ábra: Gyors feszültségváltozás maximális értéke3 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a decentralizált energiatermelés esetén 

a gyors feszültségváltozás értéke csak az RNM5 mintahálózat esetén, a 2025 és 2030-as 

években haladja meg a szabványban megengedett 2%-os határértéket. Centralizált 

energiatermelés esetén mindhárom hálózat esetén már a 2025-ös évben a gyors 

feszültségváltozás meghaladja a szabványban megadott értéket. 

Az egyes felhőátvonulási irányok esetén kapott gyors feszültségváltozás eredményei 

a 10. ábrán láthatók. 

  

                                                 

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

maximális köztiség 
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10. ábra: Gyors feszültségváltozás felhőátvonulási-irányok szerinti maximuma4 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a decentralizált energiatermelés esetén 

a felhőátvonulás iránya és a gyors feszültségváltozás mértéke között szignifikáns 

összefüggés csak az É-D irány esetén figyelhető meg. A vizsgált esetek során ezen irány 

esetén figyelhető meg a legkisebb maximális gyors feszültségváltozás. A centralizált 

energiatermelés esetén ennek éppen ellenkezője állítható. Az É-D irányú felhőátvonulás 

mindhárom vizsgált esetben a legnagyobb értékű gyors feszültségváltozást eredményezi. A 

felhőátvonulási irányok közül az ÉNY-DK után É-D irány rendelkezik a második 

legnagyobb valószínűséggel (rendre p = 21,14% és p = 16,87%). Hasonló arány a gyors 

                                                 

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

maximális köztiség. Penetrációs szintek: 2019: ’-’; 2025: ’- -’; 2030: ’…’ 



15 

feszültségváltozás értékeiben sem decentralizált, sem centralizált esetben nem figyelhető 

meg. Az eredményeket összegezve megállapítható, hogy a felhőátvonulás iránya (szélirány) 

és a gyors feszültségváltozás mértéke között szignifikáns összefüggés nem állapítható meg. 

A fentiek alapján új tudományos eredményként a következőt fogalmazom meg:  

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 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. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: [S17, S19] 
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