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Jelölésjegyzék 
 
 
Latin jelölések 
 
a [-]   várható érték 
A [m2]   felület, 
c [kJ/kgK]  fajhő, 
d [m]   szabványos csőátmérő, 
e [Ft/kWh]  villamosenergia költség, 
h [bar]   csomóponti nyomáskülönbség, 
H [m]   szivattyú emelőmagasság, 
k [Ft]   fajlagos beruházási költség, 
k [W/m2K]  hőátbocsátási tényező, 
L [m]   vezetékszakasz teljes hossza, 
m [-]   várható érték, m�  [kg/s]   tömegáram, 
n [1/h]   légcsereszám, 
x [m]   csőátmérő hosszúság, 
∆p [bar]   nyomásveszteség, 
P [-]   valószínűségeloszlási érték, Q�  [W]   hőáram, 
R [bars2/m6]  hidraulikai ellenállástényező, 
t [°C]   hőmérséklet, V�  [m3/s]   térfogatáram, 
V [m3]   térfogat, W�  [W/K]   hőáram sűrűség, 
X [-]   valószínűségi változó. 
 
 
 
Görög jelölések 
 � [-]   hatásfok, ��	 [-]   Student-eloszlás értéke,  
 [-]   standard normális eloszlás abcissza értéke, � [kg/m3]  sűrűség, � [-]   szórás,  [-]   Bosnjakovic-féle tényező, � [s]   idő. 
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1. Bevezetés 

 
A települések életében igen fontos feladatokat látnak el a hálózatos közművek. A 
közműhálózatok között a legbonyolultabb technológiát a távhőellátó rendszerek képviselik. A 
távhőellátás, távhőszolgáltatás mind Európában, mind Magyarországon az energetika egyik 
jelentős ágazata. Igen eszközigényesek, beruházásuk és üzemeltetésük költséges, ugyanakkor 
az energetikában a szerepük igen nagy, mert helyet és lehetőséget kínálnak a kapcsolt hő- és 
villamosenergia termelés megvalósításának, továbbá ideális lehetőséget adnak a megújuló 
energiahordozók felhasználásához és az EU energiapolitikájában megfogalmazott irányelvek 
teljesítéséhez. Magyarországon a távfűtött lakások száma 650 ezer, amelyeknek túlnyomó 
része házgyári technológiával épült. A távfűtő hálózatok létesítésének és üzemeltetésének 
gazdasági optimalizációja lényegesen olcsóbbá teheti a távfűtést. A létesítés optimalizációja 
alatt a nyomvonal és az optimális csőátmérők meghatározását értjük, míg az üzemeltetés 
optimalizációja során az optimális térfogatáram és hőfoklépcső meghatározása történik a 
külső hőmérsékletek függvényében.  
Magyarországon az ipari távhőellátás az 1950-es évek elején az ország újraiparosításával 
indult el. „A lakossági-kommunális távhőellátás az 1960-as években a szociális célú állami 
lakásépítési programmal vette kezdetét. Az I. és II. 15 éves lakásépítési program összesen 1,2 
millió lakás megépítését célozta alapvetően házgyári technológia alkalmazásával. A terv csak 
részben valósult meg, 1960 és 1990 között 890 ezer lakás épült. A program 1990-ben leállt. 
Ez egyben azt is jelentette, hogy a távhőellátás extenzív fejlődése is megállt. Vannak 
fogyasztói kiválások, de az új bekapcsolódásokkal együtt a fogyasztói állomány stabil” [1].  
Az elmúlt évtizedekben megépült házgyári épületek fűtési rendszereinek helyi 
szabályozhatósága lényegében megoldatlan. „Ez a műszaki adottság tervezett állapot, és 
annak eredménye, hogy az egyedi, eltérő fűtöttséggel történő szabályozást a szakemberek 
nem tartották megengedhetőnek. Ezért elégséges, sőt kívánatos műszaki megoldásnak az 
egycsöves fűtési rendszerek alkalmazása tűnt, amelyben csak csekély beavatkozási lehetőség 
van a fűtés szabályozására. Az egycsöves, a szabályozási lehetőségeket nélkülöző fűtési 
rendszerek létrehozása egybevágott a korszak másik törekvésével: minél több és minél 
olcsóbb lakást építeni. Az energia olcsónak tűnt, és a lakások használói a tényleges fűtési 
költségeknek csak kb. 1/3-át fizették. A tényleges költségek és a fogyasztói díjak különbségét 
az állam dotáció formájában egyenlítette ki a szolgáltató vállalatoknak” [1]. Így alakult ki az a 
helyzet, hogy a program befejezésére a 650 ezer távfűtött lakásból 380 ezer egycsöves fűtési 
rendszerű, és ebből 140 ezer az úgynevezett átfolyós, ahol a fűtésszabályozás tekintetében 
semmilyen érdemi beavatkozásra nem volt lehetőség. Az átfolyós rendszerek száma az 
átalakítások következtében mára közel nullára csökkent.  A távhőellátás fejlődésének adatait 
az 1.1. táblázatban, valamint az 1.1. ábra és 1.2. ábra mutatom be [1].  
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1.1. ábra: Távhőfelhasználás Magyarországon 1960 és 2010 között 

 
 

 
1.2. ábra: Távfűtött lakások száma Magyarországon 1960 és 2010 között 
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1.1. táblázat: Magyarország távhőszolgáltatásának összefoglaló adatai 

  1990 2000 2008 2009 2010 
Távhőszolgáltató rendszerek száma db 328 241 202 207 

 
Hőtermelő létesítmények száma db 310 239 252 265 

 
Hőtermelő létesítmények kapacitása MW 18 817 12 487 9 312 9 041 8 035 

Távfűtött lakások száma db 
638 
827 

641 204 652 872 654 603 647 453 

Távfűtött lakások fűtött térfogata lm3 
88 758 

486 
87 436 

928 
93 336 

049 
93 371 

275 
92 346 

238 

HMV-vel ellátott lakások száma db 
586 
147 

590 453 598 975 602 071 594 242 

Közületek fűtött térfogata lm3 
16 941 

905 
19 793 

158 
21 834 

637 
22 237 

093 
23 121 

023 
Lakások száma országosan ezer db 3 853 4 062 4 303 4 331 

 
Távfűtött lakások aránya % 17 15,8 15 15 

 

       
CSŰCSHŐ IGÉNYEK       
- átalánydíjasok fűtése MW 3 887 3 859 3 120 3 080 2 980 

- átalánydíjasok HMV ellátása MW 741 620 604 615 590 

- ipari fogyasztók MW 3 961 1 810 1 355 1 584 1 261 

Összes csúcshőigény MW 8 598 6 289 5 079 5 279 4 831 

       
HŐFELHASZNÁLÁSOK       
- iparnak TJ/év 42 671 21 546 9 667 10 228 10 175 

- lakásfűtésre TJ/év 21 981 20 750 17 422 16 821 18 198 

- lakás HMV-re TJ/év 12 777 7 862 5 785 5 660 5 653 

- közületek fűtésére TJ/év 4 248 4 124 4 168 4 675 4 910 

- közületek HMV-re TJ/év 727 473 465 421 386 

- egyébre TJ/év 1 110 1 722 5 326 3 054 3 807 

Értékesített összes hő TJ/év 83 514 56 477 42 833 41 064 43 129 

       
ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS       
- szilárd TJ/év 29 172 14 086 4 256 1 758 2 255 

- tüzelőolaj TJ/év 988 14 16 54 7 

- vezetékes gáz TJ/év 63 797 50 361 42 008 40 205 46 063 

- fűtőolaj TJ/év 12 098 4 423 627 1 541 193 

- egyéb TJ/év 2 279 3 594 5 547 6 204 8 956 

Összes energiahordozó felhasználás TJ/év 
108 
334 

72 478 52 454 49 908 55 019 

       
KAPCSOLT VILLAMOSENERGIA 
TERMELÉS       
- kapacitás MW 702 878 1 845 1 822 1 772 

- villamosenergia termelés GWh/év 2 227 3 386 6 984 5 378 6 089 

       
Fűtési idény átlaghőmérséklete oC 5,7 5,1 7,4 5 4,5 

Fűtési napok száma nap 201 188 217 191 183 
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A távhőellátó rendszerek építésének különböző fázisaiban a technológia többnyire az adott 
kor műszaki színvonalát tükrözte. Az 1990-es években a méréstechnika és az informatika 
óriási mértékű fejlődésével a távhőellátó rendszerekben is igény mutatkozott az ilyen irányú 
műszaki fejlesztésre.  
A megvalósult távhőrendszerek a nemzeti vagyon és a nemzeti energetika kimagasló értékeit 
képviselik. A távhőszolgáltató rendszerek helyet adnak a kapcsolt energiatermelésnek, amely 
energetikailag a leghatékonyabb energiatermelési és energiaszolgáltatási mód.  
Az európai környezetvédelmi célkitűzések és az új klímapolitikai felismerések tükrében a 
távhőszolgáltatás jelentősége még a korábbiakhoz képest is felértékelődött. A 
távhőszolgáltatás kilépett a közvetlen gazdasági megítélés értékrendjéből. A távhőszolgáltató 
rendszerek adnak legtágabb lehetőséget a megújuló energia, különösen a biomassza és a 
geotermális energia kiterjedt és legkisebb beruházási költséggel történő megvalósítására, 
illetve az alkalmazás kiszélesítésére. 
„A távhő jelenlegi fogyasztói köre, helyzete „történelmi kategória”, a panelépületek 
tekintetében nincs alternatívája, kiváltása műszakilag irreális, és nemcsak gazdasági szinten, 
de a környezetvédelmi követelmények tükrében is józanész-ellenes. 
A városias környezetben az új fogyasztók hőigényének kielégítése nem közvetlen 
gazdaságossági kérdés, hanem egyedül és kizárólagosan – nemzetközi kötelezettségeinkhez 
igazodva – a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésen vagy a megújuló energiák 
felhasználásán alapuló távhőellátás” [1]. 
Ahogy említettem, a távhőellátás bonyolult, összetett és drága technológia. A távhőellátó 
rendszerek létesítésének eszközigénye igen nagy, üzemeltetésük és fenntartásuk, 
karbantartásuk folyamatos ráfordítást igényel. Ennek következtében költséges. 
A tapasztalat az, és az utóbbi két évtized elméleti vizsgálatai is azt mutatják, hogy a 
távhőellátó rendszerek felújításakor az optimalizációs módszerek alkalmazása, másrészt a 
meglévő rendszerek üzemeltetésében az energiahatékonyság és költséghatékonyság 
szempontjainak érvényesítése igen nagymértékben javíthatja a távhőrendszerek 
gazdaságosságát és további elfogadottságát.  
Értekezésemben a fentiekre tekintettel és azokat mérlegelve az úgynevezett forróvizes 
távhőrendszerek létesítésének és üzemeltetésének optimalizációjával foglalkozom. Az 
optimalizáció lehet komplex és parciális is. A vizsgált távhőrendszerek fűtési és 
használati melegvíz igényeket elégítenek ki. Továbbiakban a távhő, távfűtő és 
távhőellátó szavakat azonos értelemben és jelentéssel használom. 
A létesítés komplex optimalizációja azt jelenti, hogy a meglévő rendszerek felújításakor, 
bővítésekor illetve új rendszerek tervezésekor a rendszer tervezési paramétereit, a méretezési 
hőmérséklet menetrendet, a primer és szekunder forróvíz térfogatáramokat, a csőhálózat 
nyomvonalát, topográfiáját és a csőátmérőket a korszerű matematika adta lehetőségek 
kihasználásával úgy határozzuk meg, és olyan paraméterekkel valósítjuk meg, hogy a 
rendszer létesítési költségének évi leírása és az üzemeltetés évi költsége együttesen minimális 
legyen. Ehhez tartozóan a rendszer irányításának informatikája adjon lehetőséget a rugalmas, 
a változó fogyasztói igényekhez történő hatékony alkalmazkodásra.  
A létesítés parciális optimalizációja során adott méretezési hőmérsékleti lépcső 
alapulvételével optimalizáljuk a szakaszok csőátmérő struktúráját. A hálózat nyomvonal 
rendszerét adottnak tekintjük. 



13 
 

Meglévő rendszerek üzemeltetésének optimalizációja a rendszer adottságainak feltárásával, 
valószínűségelméleti módszerekkel, a prediktív szabályozás alkalmazásával öntanuló módon 
a minimális költségű üzemeltetés megvalósítását jelenti. Komplex az optimalizáció, ha a 
primer és szekunder rendszer üzemeltetési paramétereit együtt optimalizáljuk. Parciális az 
optimalizáció, ha a rendszereket külön-külön vizsgáljuk, és elsősorban a primer rendszert 
optimalizáljuk. Mindkét optimalizációs stratégia bonyolult célfüggvények felírását jelenti, és 
a rendszer várható viselkedésének alapos és kiterjedt modellezését kívánja meg.  
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2. A problémakör szakirodalmának áttekintése 

 
A szakirodalom vizsgálatát az 1950-es évekkel kezdődően és napjainkkal bezárólag végeztem 
el. Megállapítottam, hogy a távhőrendszerek létesítésének komplex optimalizációját célzó 
modellek gyakorlatilag nincsenek. Ez egyrészt furcsa, hiszen a távhőrendszerek létesítése 
tömegesen az 50-es évek végén és a 60-as években kezdődött, másrészt érthető is, hiszen a 
számítástechnika akkori fejlettségi szintje lényegében kizárta az ehhez szükséges hatalmas 
mennyiségű előkészítő számításokat, és a szükséges matematikai algoritmusok sem álltak 
rendelkezésre. A létesítés és az üzemeltetés parciális optimalizációjára irányuló kísérletek 
viszont az akkori években megkezdődtek.  
 

2.1. A távhőrendszerek létesítésének parciális optimalizációja 

A létesítés parciális optimalizációja alatt adott nyomvonal tervre és adott hőigényekre a 
távhőrendszer illetve a távfűtő vezetékek, vezetékszakaszok optimális átmérőjének 
meghatározását értjük. A beruházási és az üzemeltetési költség együttes minimumát 
keressük. Komplex optimalizáció esetében a nyomvonal terv és a hőmérséklet lépcső 
optimalizációja is feladat.  
Távhőrendszerek létesítésének optimalizációjára irányuló törekvések és számító módszerek 
kifejlesztése már az 1950-es években megkezdődött. Az akkori szemlélet természetesen 
tükrözte a matematika és a számítástechnika akkori fejlettségi szintjét. Az első kísérlet, amely 
egyébként egy számítóképlet kialakításában jelent meg, az úgynevezett Macskásy-módszer. 
A Macskásy-módszer a gazdaságos szivattyú emelőmagasság meghatározását jelentette [2].  
Módszerével a hálózat optimális betáplálási nyomása határozható meg, de azzal a feltétellel, 
hogy a fajlagos nyomásveszteség mértékét állandónak kell tekintenünk, ami erős megkötés. 
Úgynevezett analitikus optimalizálást végez. A beruházási költségeket analitikusan fejezi ki a 
csőátmérők függvényeként.  
Későbbi módszerek rendszerelvű megközelítést alkalmaztak, és a távhőrendszer 
vezetékszakaszai számára gazdaságos csőátmérő értékeket határoztak meg. Kezdetben az 
úgynevezett analitikus módszerek domináltak, amelyekben a csőátmérőket folytonos 
értéksorral vették figyelembe, a költségek változását az átmérő függvényében folytonosnak 
tekintették és a differenciálhatóság is feltételként szerepelt. A kapott átmérőértékeket a 
módszer alkalmazója tetszés szerint kerekíthette szabványosra. Lényegében feltáratlan maradt 
az így meghatározott szabványos átmérőstruktúra alkalmazásával meghatározott költség és a 
valódi optimális költség közötti különbség. Az így kapott szabványos átmérők és a valódi 
optimum közötti „távolság” rejtve maradt [5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13].  
A későbbi modelleket már a szabványos átmérők halmazán diszkrét átmérősorral és diszkrét 
költségfüggvényekkel történő optimumkeresés jellemezte. A diszkrét halmazokon a 
szélsőérték keresést az egyes szerzők különböző leszámlálási struktúrákkal, például Branch 
and Bound módszerrel és a dinamikus programozással végezték [1],[4]. A Branch and Bound 
módszer nem terjedt el, programozása nehéz. A dinamikus programozás (továbbiakban DP) 
alkalmazása elég hamar megkezdődött, és mind a mai napig alkalmazzák, természetesen 
folyamatos fejlesztéseken ment keresztül.  
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A DP első bemutatkozásának dátuma gyakorlatilag a Richard Bellmann ide vonatkozó cikkeit 
és tanulmányait összefoglaló könyvének [3] a megjelenésére tehető. E könyv legfőbb előnye, 
hogy széles körben megismertette a módszert, amelyet addig csak elsősorban katonai 
rakétarendszerek trajektóriáinak meghatározására használtak. Példafeladatokon keresztül 
mutatja be a DP alapgondolatát kifejező optimalitás elvét, amelyet elméleti úton is bizonyít. A 
bemutatott példák ugyan sejtetni engedik a módszer általánosságát, de az adott számítógépes 
kapacitások mellett még nem volt lehetőség annak megvizsgálására, hogy milyen megkötések 
mellett vagy azok nélkül alkalmazható bonyolultabb feladatok megoldására. Az 5 évvel 
később megjelent könyv [4] elsősorban gyakorlati alkalmazásokon keresztül ismerteti a 
feladatok modellezését a DP eszközeivel, és egyben iránymutatást ad a módszer 
általánosságáról. A fokozatos áttörést a DP elterjedésében a módszert már matematikailag 
kellő részletességgel leíró szakkönyvek [14], [15] hozták meg a 70-es évek elején. Ezekben 
már összefoglaló matematikai részletességgel jelenik meg a döntési modellek felépítése, az 
alkalmazhatósági kritériumok mellett az akkori számítástechnikai korlátokkal járó 
problémákat is felveti. [15] választ ad arra is, hogy milyen – az akkori szemszögből nézve – 
mérhetetlenül nagy számítógépes kapacitásokra van szükség az állapot-, és döntési változók 
számának megnövekedése esetén. Ennek részleges orvoslására a Lagrange-módszert 
javasolja, amely azonban korlátozott esetekre alkalmazható (pl. 2 mellékfeltétellel rendelkező 
feladat redukciója 1 mellékfeltétellel rendelkező ekvivalens és Lagrange-multiplikátor 
feladattá). A [14] szakirodalom részletesen foglalkozik a többdimenziós problémák 
számításigényének alakulásával, összehasonlítva a leszámlálási módszerekkel. A DP diszkrét 
és folytonos módszerei közötti különbségekkel [16] és [15] egyaránt foglalkozik, részletesen 
bemutatva az előnyöket és hátrányokat. 
A DP a távhőrendszerekre való alkalmazásának lehetőségére elsőként Garbai László doktori 
értekezésében [5] hívja fel a figyelmet. Itt részletesen kidolgozza az analitikus és diszkrét 
módszerek eredményeinek különbségét. Rámutat arra a fontos tényre, hogy az analitikus és 
diszkrét optimum értékek nem mindig „szomszédosak” egymással. A tanulmány a sugaras 
hálózatok részletes kidolgozása mellett áttekinti a hurkolt hálózatok problémáinak kérdéseit 
is, kötött és szabadon választható topológia mellett is. Az algoritmus programozásával 
vizsgálta a kötött topológia optimumának alakulását, figyelembe véve azt a tényt, hogy 
topológiai megkötése miatt ez az optimum csak úgynevezett szuboptimum lehet, mivel a fenti 
megkötések az indokoltnál nagyobb megszorítást jelentenek. A „teljes” optimalizálásra – 
topológia is – a számítástechnikai korlátok miatt nem volt lehetőség akkoriban. [17] ide 
vonatkozó fejezetében a fentiek mellett más szempontokból tovább vizsgálja a modell 
alkalmazhatóságának kérdéseit. Megadja a távhőrendszerek sajátosságából adódó 
kritériumokat és az alap rekurziós összefüggéseket a létesítés optimalizálására. Részletesen a 
primer vezetéki hálózat kerül kidolgozásra. A [17] tanulmány egyben kijelöli az utat a további 
alrendszerek létesítési optimalizálására. A valóban optimális tervezés és létesítés magában 
foglalja a hőtermelők optimális telepítését és kialakításait, ami kapcsolt hőenergia termelés 
esetén magával vonja az elektromos energiatermelés jellemzőinek megvizsgálását is. 
Hasonlóan vizsgálandók lennének a szekunder hálózatok, az itt található szabályozók és 
hőleadók DP eszközeivel történő kiválasztásának eredményei. Későbbi tanulmányban [1] a 
szerző levezeti nem csak a létesítésre, hanem az optimális üzemvitelre is levezeti a rekurziós 
optimalizálási függvényeket. A távhőellátó rendszer dekompozíciója a funkcionalitás szerint 
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történik (tehát nem időlépéses). [17] továbbá kitér a diszkrét módszer sajátosságából adódó 
hibák becslésére is. Itt megadja a költségoptimumok felső és alsó korlátait, amelyek között a 
diszkrét DP módszerével számított optimum elhelyezkedik. Ezzel a módszerrel a közbenső 
csomópontok költségvizsgálatainak száma csökkenthető, ami a számítási igényt csökkenti. 
 
A dinamikus programozás elvileg stabil és konvergens módszernek bizonyult. A módszer 
alkalmazása során azonban nem volt kielemezve a konvergencia gyorsasága és az abszolút 
optimum elérése. A döntési fokozatokat összekapcsoló állapotváltozó a csomópontokban – a 
gerincvezetékek és a leágazó vezetékek találkozási pontja – az előremenő és a visszatérő 
vezeték között a nyomáskülönbség. Ennek minél sűrűbb osztásával a megoldás mind 
pontosabbá tehető. A megoldás keresése felfogható az optimális út megkeresésének 
feladataként is [1],[4]. A módszer alkalmazását részletesen a 6.1. fejezetben mutatom be. 
Az 1970-es években megjelent módszerek között említhetjük a lineáris programozás 
alkalmazását is. Az érdeklődés homlokterébe került a nyomvonalvezetés optimalizálásának 
problémája is, amely azonban alapvetően kísérletező jellegű volt és maradt [5].  
A lineáris programozás alkalmazásakor döntési változók és mellékfeltételek segítségével 
próbáljuk megtalálni a gazdasági optimumot. Az egyes vezetékszakaszokat részszakaszokra 
bontja a módszer, és az azokhoz rendelt költségek minimális összegével hozza létre az 
optimális hálózatstruktúrát. Kiindulási feltételezése az, hogy az egyes szakaszok több 
átmérőből, különböző hosszúsággal is felépülhet. Az 2.1. ábra alapján képzett célfüggvény a 
következő:  
 

 
2.1. ábra: Sugaras távhőrendszer elvi felépítése 

 
 
 � � ������� � ������ � ⋯ � ������� � ������� � ������ � ⋯ � �������� ⋯ � ������� � ⋯ � ������� → ���!, (2.1)  

 
ahol:  ���  az első szakasz első szabványos csőátmérőjéhez tartozó hosszúság, 



17 
 

���  az első szakasz első szabványos csőátmérőjéhez tartozó fajlagos beruházási 
költség. 

 
Az optimalizáció során a döntési változók az egyes szakaszokon: 
 

- az 1 jelű szakaszon !��, !��, … , !��, 
- a 2 jelű szakaszon !��, !��, … , !��, 
- az n jelű szakaszon !��, !��, … , !��	, 

 
ahol !$% az i-edik szakasz j-edik szabványos csőátmérője. 

 
Az optimalizáció során a mellékfeltételek: 

• A szabványos átmérőkhöz tartozó vezetékhosszúságoknak ki kell adniuk a szakaszok 
teljes hosszát. ���� � ��� � ⋯ � ���� � &�, ���� � ��� � ⋯ � ���� � &�, 

. 

. 

. ���� � ��� � ⋯ � ���� � &�. 
 

• Mindegyik fogyasztótól a betáplálási pontig terjedő útvonalon a nyomásveszteségek 
összege nem haladhatja meg a betáplálási nyomáskülönbséget. Kifejtve: 
 ( ∆*+�,,- ≤ /, 

( ∆*+�,,- ≤ /, 
. 
. 
. ( ∆*+-,,- ≤ /, 

 
ahol ∆*+�,,-  az első fogyasztótól a szivattyúig vezető út nyomásvesztesége, 
H  a rendelkezésre álló szivattyú emelőmagasság, 
L  a vezetékszakasz teljes hossza. 
 
A lineáris programozás elvileg a legegzaktabb módszer, azonban használata a tervezési 
fázisban nem alakult ki, nem lett állandó eszköze a tervezésnek. Egy gyenge pontja, hogy 
lehetővé teszi egy-egy azonos térfogatáramú vezetékszakaszon többféle vezetékátmérő 
alkalmazását. 
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2.2. A távhőrendszerek létesítésének komplex optimalizációja 

A komplex optimalizáció során feladatunk az ellátandó hőigények sztochasztikus jellegének 
figyelembevétele, az ellátás kockázati szintjének megállapítása, továbbá annak eldöntése, 
hogy sugaras vagy hurkolt hálózatot létesítsünk, milyen nyomvonal rendszert tűzzünk ki, 
milyen vezetéktípust válasszunk, mik legyenek a rendszer méretezési, termikus és hidraulikai 
jellemzői, tehát a méretezési hőmérsékletlépcső és a forróvízáram annak érdekében, hogy a 
beruházás és az éves üzemeltetés költség minimumot érjen el. A komplex optimalizációnak, 
mint célkitűzésnek, fontos eleme a nyomvonal megválasztása is. 
A komplex optimalizáció során figyelembe vehetjük a kockázati elvű méretezés 
szempontjait, elemezhetjük a méretezési hőigények sztochasztikus jellegét, és a helyi 
meteorológiai jellemzők statisztikáját, és ehhez igazodva határozhatjuk meg a megbízhatósági 
szinteket illetve a vállalható kockázatot. A komplex optimalizáció jegyében az optimális 
nyomvonal kiválasztására konvergens algoritmus kialakítása a szakirodalom tanúsága 
szerint soha sem volt sikeres. A nyomvonaltervezés mindig magán viselte a kísérletezés 
jellegét és az intuitív megközelítést. A komplexitás határainak meghúzása definíció kérdése 
is. Tágíthatjuk a komplexitást addig, hogy a szekunder rendszer méretezését is bevonjuk az 
optimalizációba. Ha adott a fogyasztói kör belső ellátó rendszere, akkor ennek lehetősége műr 
nem áll fenn.  
 

2.3. Meglévő távhőrendszerek üzemeltetésének optimalizációja 

Megvizsgálandó kérdés tehát, hogy a szekunder rendszert bevonjuk-e az optimalizációba. 
Meglévő rendszerek esetében a rendszer csőhálózata adott, a gépészeti berendezések adottak, 
ekkor a feladatunk az, hogy az aktuális fogyasztói hőigényekhez igazodva minimalizáljuk a 
rendszer üzemeltetésének, a keringetésnek és a hőveszteségnek az együttes éves költségét. 
Tehát a megoldandó probléma a vizsgált üzemi állapotra az optimális előremenő és visszatérő 
vízhőmérséklet, valamint a keringtetett térfogatáram meghatározása. A kialakított modellek 
mindegyikének közös jellemzője volt, hogy az összes fogyasztót a fogyasztói kör 
súlypontjába sűrítették, és az egy fogyasztó, egy hőforrás elv alapulvételével modellezték a 
szivattyúzási költséget és a hálózat hőveszteségét különböző előremenő és visszatérő primer 
forróvíz hőmérsékletek mellett. Ezen paraméterek mellett kiszámították az eredő költséget, és 
kiválasztották a legkisebb értékűt. A modellek mindegyike ilyen módon egyszerűsített modell 
volt, és tájékoztató eredményeket adott az optimális üzemeltetési paraméterekre. A mai 
számítástechnikai lehetőségek mellett már módunk nyílik mindegyik fogyasztó üzemeltetési 
lehetőségének, és a tényleges földrajzi szállítási útvonalak alapulvételével kiszámított 
áramlási kép, szivattyúzási munka és hőveszteség részletes figyelembevételére [1],[5]. 
Komplex üzemeltetési optimalizálásra mutat példát [18] és [19]. Ezek a tanulmányok egy már 
kifejlesztett szoftver alkalmazásának tapasztalatai mellett bemutatják a szoftver fejlesztésénél 
alkalmazott matematikai modelleket és gazdasági szempontokat. A szoftver rendkívül 
összetett. Előnyös a modulált megvalósítás, amely lehetővé teszi az egyes alrendszerek 
esetleg külön-külön történő optimalizálását is. A rendszer magába foglalja a hőtermelő 
egységeket, figyelembe veszi a kapcsolt villamos energia termelés hatásait. Vizsgálja kapcsolt 
termelés esetén a vezetékek hőpufferként való alkalmazását a csúcs villamosenergia-
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fogyasztások idején, a szabályozási nehézségek miatt azonban még jelenleg is csak teszt 
számítások eredményeit dolgozzák fel. A hőtermelő egységek napi időintervallumokkal 
vizsgálták, ami éves szinten esetleg nem megfelelő, figyelembe véve a kiterjedt rendszerek 
időállandóját. 
Távhőhálózatok szimulációjára mutat egy módszert [20], amelyben a hálózat főbb jellemzőit, 
pl. a hőfoklépcsőt, időállandót és hőteljesítményt, kiválasztott reprezentatív adatok statisztikai 
feldolgozása során határozzák meg. Ez a módszer elsősorban már meglévő kiterjedt hálózatok 
szimulációjára ad lehetőséget. Ilyen szerteágazó és nagyszámú fogyasztói ponttal rendelkező 
hálózatok esetén nincs lehetőség a ki- és bemenő paraméterek egyidejű mérésére, és egy 
white-box modell felépítésére, viszont statisztikai módszerekkel jó közelítéssel meg lehet adni 
a rendszer dinamikus és statikus jellemzőit. A [21] tanulmány a távhőrendszerek 
összetettségéből adódó problémákra hívja fel a figyelmet. Az üzemi optimalizálási modell 
rendkívüli inhomogenitása miatt egyszerre több matematikai módszer alkalmazását javasolja 
ezen feladatokra úgy, mint: diszkrét DP, Lagrange-relaxáció és lineáris programozás. Felhívja 
továbbá a figyelmet a választott optimális időintervallum – egy nap – előnyeire, hátrányaira és 
arra a tényre, hogy a hálózat dinamikus tároló kapacitását figyelembe vevő módszerek a 
gyakorlati alkalmazásokban még nem terjedtek el, ami mindenképpen megfelelő, a 
gyakorlatban is használható algoritmusok kifejlesztését teszi szükségessé. 
További elemek optimalizációs függvényeit adja meg [22], amelyben a villamos- és 
hőenergia-igény aszinkronitásából adódó tárolási problémákra hívja fel a figyelmet. A cikk 
nem foglalkozik a DP alkalmazásának lehetőségeivel, de megadja az adott elemek – 
hőtermelők és tárolók – optimalizálásához szükséges összefüggéseket. A drezdai 
esettanulmány azonban nem tekinthető mérvadónak a költségek alakulásának szempontjából, 
mivel a tárolókat már meglevőnek tekinti, az új létesítés során felmerülő beruházással nem 
számol. A gazdasági mutatószámok alakulásával távhőrendszerek esetén foglalkozik [23]. A 
cikk alapvetően két részből áll: felújítás, üzemeltetés. Az üzemeltetési nomogramok során 
keresztül mutatja ki az egyes költség- és haszontényezők alakulását. Egy adott szoftver esetén 
ezek természetesen programozhatóak.  
A fent említett szoftverrendszer szivattyúzási optimalizáló moduljának elméleti alapjait 
mutatja be [24]. Itt csak a szabályozási lehetőségekkel foglalkozik, és felhívja arra a tényre a 
figyelmet, hogy a tervezett hidraulikai hálózatok későbbi módosítása és a terhelési változások 
miatt a szivattyúk soha sem a tervezési pontban üzemelnek. A módszer alapvetően egy mérési 
eredmény és egy előírt eredmény alapján végzett két hálózati szimuláció eredményeinek 
összehasonlítása. Ezek egy lineáris optimalizálási feladatra vezethetőek vissza. A szivattyúk 
karakterisztikájának modellezésére polinomiális közelítést alkalmaz. 
Meglévő távhőrendszerek üzemeltetésének optimalizációs kérdéseivel Magyarországon 
Szánthó Zoltán is foglalkozott. Értekezésében [25] és [26], [27], [28] tanulmányaiban és 
dolgozataiban. Szánthó modelleket dolgozott ki a konkrét távhőszolgáltató rendszerek 
üzemeltetésének optimalizációjára. Értekezésében a távhő rendszereket decentralizált 
modellként mutatja be. Másik modelljében a távhő rendszer centralizált, egy fogyasztóval van 
jelképezve. A célfüggvény a hőveszteség és a keringetés együttes évi költsége. Vizsgálataiból 
általános következtetéseket is levont a magyarországi távhőrendszerek üzemeltetésére 
vonatkozóan. Az optimumot természetesen egy-egy konkrét rendszerben befolyásolja a hő 
árának és a villamosenergia egységköltségének az aránya. Kutatásokból kiderült, hogy 
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Magyarországon az akkori időkben a távhőszolgáltató rendszereket, számításokkal nem 
alátámasztva, dán mintára, az optimálishoz képest alacsonyabb előremenő hőmérsékleten 
üzemeltették. Szánthó vizsgálatai rámutattak arra, hogy az elektromos energia és hő 
költségaránya figyelembevételével indokolt magasabb előremenő forróvíz hőmérséklettel 
üzemeltetni a rendszereket. Módszere lehetőséget ad arra, hogy időközönként a rendszerek 
üzemeltetési optimumát újraértékeljük. 
Halász Györgyné dolgozatában [29] megalkotta egy távhőellátó rendszer optimális 
üzemirányítási modelljének folyamatábráját. Többfokozatú döntési rendszer, és a rekurzív 
optimálás általános modelljének ismertetését követően, a fűtési hőigényt és a helyiségekben 
tartott hőmérsékletet valószínűségi változónak tekintve megfogalmazta a fűtési rendszerek 
irányítási illetve szabályozási célját, felállította a fogyasztói fűtési rendszer üzemirányításának 
egyszerű döntési modelljét. Megalkotta a fogyasztói rendszer optimális irányítási és gazdasági 
célfüggvényét, és a célfüggvény vizsgálatának eredményeként meghatározta az optimális 
üzemi paramétereket különböző állandósult üzemállapotokban, majd az optimális üzemi 
paraméterek ellenőrzéseként elvégezte a fűtési fogyasztói rendszerek teljes körű hőtechnikai 
és hidraulikai vizsgálatát. 
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3. Az értekezés célkitűzései 

 
Értekezésemben elsőként meglévő távhőszolgáltató rendszerek üzemeltetésének 
komplex, rendszerelvű optimalizációjával foglalkozom. Tehát együtt modellezem a 
primer és szekunder rendszert. A rendszert adottnak tekintjük, ismertek a rendszer 
műszaki-technikai adatai, a kapcsolások, a hálózat geometriája, a méretezési, üzemeltetési 
adatok, és felfogásom szerint a korábbi üzemeltetés jellemző adatai a külső meteorológiai 
állapotok függvényében, a szolgáltatott hő és a kielégített hőigények. Ismertnek feltételezzük 
tehát az üzemeltetési adatok statisztikáját. Lényeges adatként kezeljük a megmért fogyasztói 
hőigényeket. Fontos foglalkoznunk azzal a kérdéssel, hogy a szolgáltatott és fogyasztott hő 
mérése hol és milyen pontossággal történt, és ezeknek az adatoknak mekkora a 
bizonytalansága. A döntési modell a következő: 

• A hőigények (fűtési és használati melegvíz) meghatározásának módszertana 
valószínűségelméleti leírással. 

• Az üzemeltetés célfüggvénye, amely az adott megbízhatósági szintű fogyasztói 
igények kielégítéséhez megtermelt és szolgáltatott hő költségének minimalizálását 
jelenti. A célfüggvény elemei a hőtermelés költsége, a forróvíz keringetés költsége, a 
hőveszteség költsége és esetleg a hőközpontok üzemeltetésének költsége.  

• A célfüggvény minimalizálásában alapvető döntési változóink: a primer előremenő 
forróvíz hőmérséklet, a szekunder előremenő vízhőmérséklet, a keringetett forróvíz 
térfogatáram, és ha módunk van annak befolyásolására, a szekunder keringetett 
melegvíz térfogatárama. 

• A célfüggvény alkalmas arra, hogy a hálózat topológiájához (gráfjához) illeszkedve 
decentralizáltan, az egyes fogyasztói hőközpontokat külön vegye figyelembe. 

A költségfüggvények tömören a következőek: 
A primer rendszerre 
 
 K� � 1234 , 35, 6� 7 → ���!. (3.1)  

 
A primer és szekunder rendszerre együtt 
 
 K�,� � 123′4 , 3′5, 3′′4 , 3′′5, 6��, 6��7 → ���!. (3.2)  

 
Értekezésemben először bemutatom a távhőrendszer bemenet-kimenet modelljét és bemenet-
kimenet analízisét. Definiálom az úgynevezett alapfeladatot és inverz feladatot. A rendszerek 
hidraulikai analízise, az alapfeladat és az inverz feladat nélkülözhetetlen az üzemeltetés 
rendszerelvű optimalizációjához.  
Az alapfeladat és az inverz feladat áttekintése, illetve megoldása után módszertant és 
algoritmust adok az üzemeltetés rendszerelvű optimalizációjára, amelynek keretében az 
aktuális hőigényhez meghatározom az optimális előremenő és visszatérő primer illetve 
szekunder vízhőmérsékleteket és a keringetendő forró- és melegvíz térfogatáramokat. Ez egy 
sztochasztikus döntéselméleti feladat, amelyben elsőként elemeznem kell a hőigényekben 
mutatkozó bizonytalanságokat, amelyet valószínűségelméleti alapon végzek. Meghatározom a 
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külső meteorológiai jellemzőkhöz rendelten a hőigények sűrűség-, és eloszlásfüggvényét, 
várható értékét és szórását, ezek hibáját, konfidencia sávjait. A hőigények 
valószínűségelméleti tárgyalását követően felírom a rendszer célfüggvényét, a döntési 
változókat és a feltételi egyenleteket. Megvizsgálom a koncentrált paraméterű illetve az 
elosztott paraméterű modell felírásának lehetőségeit, kapcsolatukat és a kapott 
eredményeknek a minőségét és hibáikat.  
Értekezésem második részében a rendszerek létesítésének parciális optimalizációjával 
foglalkozom. Ennek keretében azt tekintem feladatnak, hogy a tervezés és a létesítés 
fázisában lévő távhőrendszer alapvető névleges, méretezés-tervezési paramétereit 
rendszerelvű, gazdasági célfüggvénnyel irányított költség minimumos optimalizációval 
határozzuk meg.  
A komplex optimalizációban az alapvető méretezési-tervezési paraméterek a következők: 

� méretezési, meteorológiai állapot, hőmérséklet és külső, belső hőnyereség, 
ezek bizonytalansága valószínűségelméleti megközelítésben, 

� nyomvonal, 
� optimális vezetékátmérők, 
� optimális szivattyú méret és névleges munkapont, 
� nyomástartás. 

 
A parciális optimalizációban a nyomvonal és a nyomástartás méretezése nem feladatunk. 
 
A nyomvonal optimálása és a nyomástartás kiválasztása illetve műszaki megoldása nem 
tartozik a matematikai modellezés körébe, és nem algoritmizálható. E két problémával, 
továbbá a szivattyú kiválasztás kérdéskörével értekezésemben nem foglalkozom.  
A parciális optimum vizsgálata során feladat lehet a méretezési állapotra vonatkozó primer 
előremenő és visszatérő forróvíz hőmérséklet értékeinek az optimalizációja. Amennyiben a 
fogyasztói hőközpontok gépészeti berendezései, elsősorban a hőcserélők kapacitásai adottak, 
akkor már a méretezési primer forróvíz hőmérséklet értékek csak kevéssé variábilisak, és kicsi 
a „játéktér” a forróvíz hőmérséklet értékek változtatására. Amennyiben ez nem így van, akkor 
az optimális méretezési primer forróvíz hőmérséklet értékek meghatározása nem szigorúan 
vett matematikai algoritmussal, hanem a parciális optimum halmaz leszámlálásával 
határozható meg. 
Szeretném kihangsúlyozni, hogy értekezésemben elsősorban módszertani és 
optimalizációelméleti kérdésekre helyezem a hangsúlyt, nem foglalkozom például a 
hőveszteség számítás, nyomásveszteség számítás ismert kérdéseivel és a költségek 
felírásának részleteivel. 
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4. Meglévő távhőrendszerek üzemeltetésének optimalizációjához 

kapcsolódó feladatok 

 
Értekezésem egyik fő célkitűzése a meglévő távhőrendszerek üzemeltetésének 
optimalizációja, amely alatt azt értjük, hogy a külső hőmérséklet függvényében 
sztochasztikusan jelentkező hőigényekhez meghatározzuk azt az előremenő forróvíz 
hőmérsékletet és keringetett forróvíz térfogatáramot, amelyekkel a rendszer 
üzemeltetési költsége minimális. Az üzemeltetési költségeknek két fő elemét vizsgáljuk: a 
hőveszteség költségét és a keringetésnek az energiaszükségletét, illetve annak villamosenergia 
költségét. Ismert, hogy az előremenő forróvíz hőmérséklet értékének emelésével csökkenthető 
a keringetett forróvíz térfogatáram. Ez esetben növekszik a hálózati hőveszteség, viszont 
csökken a keringetésnek az energiaszükséglete és költsége. Az előremenő forróvíz 
hőmérséklet csökkentésével a kapcsolat megfordul. Evidens, hogy létezik a költségeknek 
minimuma, amelyhez tartozóan az előremenő forróvíz hőmérséklet és keringetett forróvíz 
áram az üzemeltetés optimális munkapontját jelentik. Az optimalizáció végrehajtásához 
megbízható ismeretekkel kell rendelkezni a rendszerről, a hőveszteséget és a keringetési 
teljesítményszükségletet befolyásoló rendszeradatokról. Az optimalizáció körültekintő 
végrehajtását megelőzően képesnek kell lennünk a távhőrendszerre értelmezett úgynevezett 
hidraulikai alap és inverz feladat megoldására. A következőkben definiálom és elemzem az 
alap és inverz feladatot, illetve ezeknek a megoldását. 
 

• Az ún. alapfeladatban [1] előírt fogyasztások (vételezések), illetve fogyasztási- 
vételezési lehetőségek és megadott hálózati jellemzők mellett az optimális (minimális 
üzemeltetési költséget eredményező) betáplálási jellemzőket (szivattyújellemzők, 
munkapont) határozzuk meg. E feladat része a hálózat beszabályozási tervének 
elkészítése, a szükséges fojtások meghatározása, az úgynevezett hidraulikai végpont, a 
meghatározó hidraulikai kör megállapítása. Az üzemmenet optimalizációja, mint a 
disszertáció egyik célkitűzése, alapfeladatra értelmezhető. 

• Az ún. inverz feladat [1], amelyben adott betáplálási jellemzők (szivattyújelleg, 
szivattyújellemzők) és hálózati jellemzők (ellenállás-tényezők) mellett kialakuló 
áramlási kép és kialakuló fogyasztások, illetve fogyasztási-vételezési lehetőségek 
meghatározása a cél. 

  
Az inverz feladat tulajdonképpen egy teszt a hálózatra, amelynek megoldása során azt 
vizsgáljuk, hogy a betáplálási jellemzőkben módszeresen, tudatosan vagy véletlenszerűen 
végrehajtott, vagy zavarások eredményeképpen előállott betáplálási jellemzők hogyan futnak 
végig a hálózaton, hogyan hatnak ki a hőközpont működésére és munkapontjára, továbbá a 
fogyasztóknál milyen komfortviszonyok, elsősorban milyen belső hőmérséklet alakul ki. 
 
Az alapfeladat megoldása során, ahogy azt a feladatban definiáltam is, az inverz 
feladatra is támaszkodva, az optimális betáplálási jellemzők meghatározása a cél, amely 
történhet szisztematikus kereső-próbálkozó algoritmussal, vagy kifejezetten intelligens 
algoritmussal, amelyek között elsősorban a dinamikus programozás jöhet szóba.  
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Mind az alap, mind az inverz feladat szerves részét képezi az érzékenységi vizsgálat, 
amelyben a beavatkozó és zavaró jellemzők értékeiben bekövetkező meghatározott mértékű 
és valószínűsített előfordulású változások eredményét követjük nyomon, és minősítjük annak 
hatását az optimalizáció eredményére.  
Disszertációm axiomatikus jelentőségű elemének tekintem a hőigények valószínűségelméleti 
tárgyalását, a jelenlegi determinisztikus szemlélet sztochasztikus szemlélettel történő 
felváltását. Mindezidáig sem a hazai, sem a külföldi szakirodalom nem elemezte kellő 
mélységben és komplexitással azt a problémát, hogy a távfűtés keretében kielégítendő 
hőigények matematikai értelemben valószínűségi változók, valószínűségeloszlás rendelhető 
hozzájuk, amelyet az eloszlás típusa, várhatóértéke és szórása jellemez alapvetően [1]. A 
meghatározott hőigények bizonytalanságot tartalmaznak, konfidencia intervallum és 
szignifikancia szint rendelhető hozzájuk. A kielégítendő hőigények modern tárgyalása nem 
alapozható továbbiakban a determinisztikus szemléletre és modellekre.  
A hőigények bizonytalansága áttevődik az optimumra, illetve az optimum megbízhatóságára, 
és ezek erős összefüggést mutatnak egymással.  

4.1. A távhőrendszer elemeinek bemenet-kimenet modellje 

A hidraulikai alap-, és inverz feladat végrehajtásához tekintsük át a rendszerelemek bemenet-
kimenet modelljeit (lásd: 4.1. ábra és 4.2. ábra), azt hogy az egyik elem működésében beálló 
változások hogyan befolyásolják a sorban utána következő rendszerelem működését.  
 

 
4.1. ábra: A távhőrendszer egyszerűsített rendszertani sémája 

 

Hõforrás távhõvezeték hõközpont fogyasztói
berendezések

Hõtermelõ és hõszolgáltató fogyasztó

primer rendszer szekunder rendszer
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4.2. ábra: A távhőrendszer egyszerűsített bemenet-kimenet modellje 

 
Dolgozatomban stacionárius állapotokat vizsgálok. Feltételezem, hogy az esetleges 
tranziensek lefolyását követően a rendszerben mind a hidraulikai, mind a termodinamikai 
állapotváltozásokat követően stabil üzemállapotok állnak be. Kétségtelen tapasztalat, hogy a 
távhőrendszerek üzemeltetésében folyamatosan jelen vannak enyhe zavarások és tranziensek, 
amelyek azonban többnyire kvázistacionárius üzemmóddal leírhatók. A tranziensek lassú 
lefolyásúak, nagy hullámhosszúságúak és kis amplitúdójúak. A gyors tranzienseket, a nagy 
sebességű változásokat, elsősorban a lökés-, és nyomáshullámok leírását Halász, Kristóf, 
Kullmann tárgyalja a [30] irodalomban. 
 
A következőkben áttekintem a rendszerelemek stacionárius üzemállapotainak leírására 
szolgáló egyenleteket, amiket az [1] szakirodalom alapján részletesen be is mutatok.  
 
 

4.1.1.  A hőtermelés, a fogyasztói fűtési hőigény, a hőcserélők valamint a hőszállítás 
teljesítményének egyensúlya 

 
A hőközponti fűtési hőcserélők, a lakóhelyiség hőleadóiának és a lakás hőveszteségének 
egyensúlyát vizsgáljuk.  
Rendszertanilag a rendszerelemek kapcsolatát a 4.3. ábra és 4.4. ábra mutatja. Itt is 
megkülönböztethetjük az alap- és inverz feladatot a következők szerint. 
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Alapfeladat: 

• Adott meteorológiai jellemzők mellett, előírt légtérhőmérséklet biztosításához, milyen 
radiátor munkapont és hőcserélő munkapont beállítása szükséges, ami a megfelelő 
primer és szekunder keringetési jellemzők beállítását jelenti. A hőcserélőkben a 
hőmérséklet lefutásokat a 4.5. ábra és a 4.6. ábra mutatja. Inverz feladaton 
értelmezhető optimalizáció. 

 
Inverz feladat: 

• Adottak a hőközpont hőcserélőjébe belépő primer és szekunder közeg jellemzői, tehát 

ismertek: 3′�, �� �, 9� �, �� �, 9� �, 3′� és a külső meteorológiai jellemzők, elsősorban a 
külső hőmérséklet: 3�.  

• Adottak természetesen a hőcserélő és a hőleadó hőtechnikai paraméterei is. Keressük a 
beálló hőegyensúlyt, elsősorban a kialakuló légtérhőmérsékletet.  

 
 

Soros kapcsolásban állhat elő az az eset, hogy a fűtési hőcserélőt elhagyó forróvíz 
hőmérséklete nem elegendő ahhoz, hogy a megkívánt hőmérsékletű melegvizet előállítsuk. 
Ekkor alkalmazzuk az úgynevezett előnykapcsolásos üzemmódot, amelyben a primer 
hőmérsékletű forróvizet a fűtési hőcserélő megkerülésével részáramban rávezetjük a 
használati melegvíz hőcserélőre.  A hőmérsékletviszonyokat a 4.5. ábra 4.6. ábra mutatják. 

 

 
4.3. ábra: Primer oldalon sorba kötött fűtési és HMV-hőcserélőkkel rendelkező hőközpont blokkvázlata 
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4.4. ábra: Primer oldalon párhuzamosan kötött fűtési és HMV-hőcserélőkkel rendelkező hőközpont 

blokkvázlata 

 

 
4.5. ábra: A fűtési hőcserélőn a víz 

hőmérsékletek soros hőközpont esetén 

 

 
4.6. ábra: A HMV-hőcserélőben a 

vízhőmérsékletek soros hőközpont esetén 

 
 
Mind az alap, mind az inverz feladat megoldása a rendszerelemek energiamérlegét kifejező 
szimultán egyenletrendszer megoldását jelenti. Mindkét feladat a rendszer hőegyensúlyát 
vizsgálja más-más bemenetek és más-más kimenetek mellett. A hőegyensúlyt a fűtési 
igényekre mutatjuk be. A használati melegvíz igény kielégítése, illetve a szükséges 
hőmérsékletű melegvíz előállítása mind soros, mind párhuzamos kapcsolásban leválasztható a 
fűtési modellről.  
 
 
A távhőrendszer hőegyensúlyának vizsgálatához felírható alapegyenletek a fűtési 
igényekre az alábbiak: 

A lakás hővesztesége: 
 

 Q� � ��:�;<�á��3> ? 3�� � �6�@�3> ? 3��. (4.1)  
 

A hőleadó hőteljesítménye: 
 Q� � ��:�A<B C3′� � 3′′�2 ? 3>E. (4.2)  
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A szekunder rendszer hőszállítása: 
 

 Q� � �� �@�3′� ? 3′′��. (4.3)  
 
 A fűtési hőcserélő hőteljesítménye: 
 
 Q� � ��:�+FG, �3′� ? 3′�� ? �3′′� ? 3′′��

H� �3′� ? 3′���3′′� ? 3′′�� 	. (4.4)  

 
 A primer rendszer hőszállítása: 
 
 Q� � �� �@�3′� ? 3′′��. (4.5)  

 
A Bošnjaković-féle tényező ellenáramú hőátvitelre:  
 

 ϕ29� �, 9� �7 � 3′� ? 3′′�3′� ? 3′′�. (4.6)  

 
A tényleges számításokban természetesen a hőszállítási egyenletekben figyelembe kell 
vennünk a hőszállítás során keletkező hőveszteséget is.  
Mind az alap, mind az inverz feladat megoldását a 4.2. fejezetben mutatom be. 
 

4.1.2. A szekunder hőmérséklet menetrend a külső hőmérséklet (hőigény) 
függvényében 

 
A 4.1.1. fejezetben bemutatott alap- és inverz feladat megoldása során elsőként az a 
részfeladat merül fel, hogy adott külső hőmérséklet illetve az annak függvényeként jelentkező 
hőigényhez milyen szekunder fűtési hőmérséklet menetrendet alkalmazzunk a különböző 
szekunder keringetésekhez rendelve. A kérdéskör a tananyag részét képezi a BME 
Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékén a Gépészmérnöki BSc Épületgépész 
szakirányon a Hőszállítás (Dr. Szánthó Zoltán) és Fűtéstechnika (Dr. Csoknyai István) 
tárgyakban [31], továbbá az Energetikai mérnöki BSc Épületenergetika szakirányon a 
Hőszállítás, Épületgépészeti rendszerek és Épületüzemeltetés tárgyakban. Tekintve, hogy a 
továbbiakban építkezem erre az ismeretanyagra, rövid áttekintést adok erről a kérdéskörről.  
A radiátor által leadott hő, amennyiben ismerjük a radiátor felületét: 
 
 J� A<B � �A<B:A<B C3′� � 3′′�2 ? 3>E � �A<B:A<B∆3, (4.7)  

 
ahol �A<B  a hőleadó hőátviteli tényezője, :A<B  a radiátor hőleadó felülete, 
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∆3�  közepes hőmérséklet-különbség. 
 

Ebben az egyenletben J� A<B és :A<B ismert, és J� A<B függvénye a külső �3�� hőmérsékletnek. 

A J� A<B egyenlő a fűtött tér hőszükségletével, vagyis  
 
 J� A<B�3�� � ��: � �6�@��3> ? 3��. (4.8)  

 
4.7. ábra: A szekunder fűtési hőmérséklet-szabályozási diagram állandó tömegáram esetén 

 
A �A<B értéke a radiátor közepes túlhőmérsékletének függvényében  
 
 �A<B � �K∆3�L, M � 0,25 P 0,33, (4.9)  

 
 �K= konstans, értéke a radiátor típusától függ. 

 
Ezzel  
 J� A<B�3�� � �K:A<BΔ3��SL. (4.10)  

 
A radiátor középes túlhőmérséklete az (6.33) egyenletből a J� A<B�3�� függvényében 
meghatározható, azaz 
 Δ3� � TJ� A<B�3���K:A<B U ��SL, (4.11) 

 
illetve 
 3′� � 3′′�2 ? 3> � TJ� A<B�3���K:A<B U ��SL. (4.12) 

Ha figyelembe vesszük a 
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 J� A<B � �� �@�3′� ? 3′′�� (4.13)  

 
összefüggést, két egyenlet áll rendelkezésünkre a 3′� és 3′′� pontos meghatározására, miáltal 
megkapjuk a 4.7. ábra ábrázolt két görbét a szekunder előremenő és visszatérő 
vízhőmérsékletek alakulására a külső hőmérséklet függvényében. 
Az (4.12) és (4.13) egyenletekből a szekunder előremenő és visszatérő fűtővíz hőmérséklete: 
 
 3′� � 3> � VW� XYZ�	[��\]XYZ ^ __`a � W� XYZ�	[��b� cd 	,      3′′� � 3′� ? W� XYZ�	[�b� cd . (4.14) 

 
 
A (4.14) egyenlet alkalmazásához még további feltevésekkel kell élnünk, mégpedig: 

 
− állandó szekunder tömegáramú keringetés esetén felvesszük a szekunder keringetett 

tömegáram bázisértékét��� ��, célszerűen a legnagyobb méretezési értéket, 
− vagy fel kell vennünk 3′� és 3′′� értékét a méretezési (névleges) állapotra  

(–12…−15°C), amelyekkel kiszámíthatjuk az �� � keringetendő szekunder fűtési 
tömegáramot. 

 
Rá kell mutatnom, hogy az egyenletekben a J� A<B fűtési hőigény valószínűségi változó, amely 
mérhető bizonytalanságot hordoz. Értékeihez sűrűségfüggvény, valószínűség eloszlás, 
megbízhatósági szint és konfidencia sáv rendelhető. Ezt a kérdéskört részletesen elemzi az [1] 
szakirodalom. A fentiek szerint meghatározott szekunder előremenő és visszatérő 
vízhőmérsékletek bizonytalansága a 3� külső hőmérséklet bizonytalanságán keresztül 
gyűrűzik be. A nemlineáris egyenleteken ez a hatás csak numerikusan értékelhető ki, 
amelynek részleteit dolgozatomban nem tárgyalom.  
A (4.14) egyenletekkel jellemezhető eljárás alkalmazását tipikus egységlakás hőigények 
alapulvételével az 1. számú mellékletben mutatom be. 
 

4.1.3.  A primer forróvíz hőmérséklet menetrend meghatározása a külső hőmérséklet 
függvényében, a szekunder előremenő és visszatérő vízhőmérsékletek isme-
retében 

 
A 4.1.2. fejezetben bemutattam a szekunder hőmérséklet menetrend meghatározásának 
modelljét. A szekunder hőmérséklet menetrend meghatározza a primer hőmérséklet 
menetrendet. A következőkben bemutatom annak számítását a szekunder fűtési menetrend 
értékeihez rendelve. A bemutatott eljárás a fűtési hőigények kielégítéséhez szükséges 
hőmérséklet menetrend meghatározását mutatja be. Ez a módszer korrekció nélkül csak az 
úgynevezett párhuzamos kapcsolás esetében alkalmazható. Soros kapcsolás esetén elemezni 
kell azt a kérdést, hogy a fűtési hőcserélőt elhagyó hőmérséklet alkalmas-e a szükséges 
hőmérsékletű használati melegvíz előállításához. 
A fűtési hőcserélő teljesítménye az 4.3. ábra és 4.4. ábra jelöléseivel 
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 J� eű	é� � �:+FG, 3′� ? 3 ′� ? �3�∗∗ ? 3�∗∗�
H� 3′� ? 3 ′�3�∗∗ ? 3 ′�

. (4.15)  

 
Mivel J� eű	é� ≡ J� A<B�3�� ismert, továbbá az előzőek alapján – (4.14) megoldásával – ismert 3′� és 3′′� is, a 3′� és 3�∗∗ ismeretlenek meghatározására az alábbi két egyenlet áll 
rendelkezésre: 
 
A primer hőszállítási egyenletből 
 
 3′� ? 3�∗∗ � J� eű	é��3���� �@ 	, (4.16)  

 
és (4.15)-ből 
  

H� 3′� ? 3′�3�∗∗ ? 3′′� � �:+FG,j�3′� ? 3′�� ? �3�∗∗ ? 3′′��k 1J� eű	é��3��, (4.17) 

 
illetve további rendezéssel 
 
 H� 3′� ? 3′�3�∗∗ ? 3′′� � j�:+FG,�3′� ? 3�∗∗� � �:+FG,�3′′� ? 3′��k 1J� eű	é��3��	. (4.18) 

 
Célszerű névleges állapotra felvenni 3′� és 3�∗∗ értékét, és ezekkel (4.15) segítségével – 3′� és 3′′� ismeretében – meghatározni a fűtési hőcserélő nagyságát �:+FG,�. Ekkor persze (4.16)-
ből �� � is meghatározható. Ennek ismeretében a kisebb hőigényű állapotokra a fenti (4.16) és 
(4.18) egyenletek megoldásával adódnak a primer forróvíz hőmérsékletek – 3′� és 3�∗∗ értékei 
–, amelyek a fűtési igények kielégítéséhez szükségesek (4.8. ábra). 
 
 

3�∗∗ �
J� eű	é��3���� �@ � 3 ′m�n�]opqrb� _d S �]opqrW� sűtéu�	[�2	′vcw	′c7 ? 3 ′�

n�]opqrb� _d S �]opqrW� sűtéu�	[��	′vcw	′c� ,		 
 

	3′� � 3�∗∗ � J� eű	é��3���� �@ . 
 

(4.19) 

 
A HMV-igények kielégítésére is tekintettel lévő primer forróvíz hőmérsékletszabályozási 
diagram megszerkesztése már összetettebb feladat, amelyet a 4.8. ábra szemléltet.   
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4.8. ábra: A primer forróvíz hőmérséklet menetrend elvi alakulása a HMV- és fűtési igények 

szempontjából 

 
 
A primer eredő hőmérséklet menetrend – amely a fűtési igények és HMV-igények egyidejű 
kielégítését tűzi ki célul – a fűtésre meghatározott menetrend és a HMV- igények által 
megkövetelt primer előremenő forróvíz hőmérséklet kombinációjával adódik, és jelentősen 
függ attól, hogy primer oldalon a fűtési és HMV-hőcserélők sorba vagy párhuzamosan vannak 
kötve. Ezt a problémát részletesen tárgyalja [1]. Itt is meg kell jegyeznem, hogy a fentiek 
szerint meghatározott primer előremenő és visszatérő vízhőmérsékletek konfidencia sávja 
csak numerikusan értékelhető ki a fűtési hőigény és a szekunder vízhőmérsékletek 
bizonytalansági sávjaihoz rendelten. 
A hőmérséklet-szabályozási diagram megszerkesztésekor a használatimelegvíz-igényt a napi 
átlagos intenzitásértékkel vesszük számításba. Fontos további alapelv, hogy a 
használatimelegvíz-készítés során a használatimelegvíz-hőcserélőre érkező primer forróvíz 
hőmérséklete minden évszakban és minden napszakban minimálisan érje el a 60−65°C 
értéket, mivel a használati melegvíz megkövetelt hőmérséklete 45−50°C. (5.4. ábra). 
 
A (4.19) egyenletek alkalmazását tipikus egységlakás hőigények alapulvételével a 2. számú 
mellékletben mutatom be. 
 

4.2. Távhőellátó rendszer elemeinek összekapcsolása. Alap és inverz feladat. 

A rendszerelemek összekapcsolása alatt a primer hidraulikai rendszer, a fogyasztói 
hőközpont, a fűtési és használati melegvíz hőcserélő, a szekunder hidraulikai rendszer, a 
hőleadók és a lakás, mint hidraulikai és termodinamikai átvivőtagok összekapcsolását értjük. 
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Mind az alap, mind az inverz feladat megoldása a 4.1.1. fejezetben ismertetett szimultán 
egyenletrendszer felhasználásával történhet. Elsőként az alapfeladat megoldásával 
foglalkozom. Az inverz feladat megoldását a 4.2.1 alfejezetben bemutatott séma szerint 
végezzük. 
 

4.2.1. Az alapfeladat megoldása 

 
Az alapfeladatban, definíció szerint, az adott, ismert változók és az ismeretlenek az alábbiak 
szerint választhatók: 

Adott változó: 3>. 

Az ismeretlen változók: �� �, �� �, 9� �, 9� �, 3′�, 3′′�, 3′�, 3′′�. 
 
Megoldás menete: 

− meghatározzuk a kitűzött megbízhatósági szintű J�  hőigényt a külső hőmérséklet 
függvényében, illetve az aktuális külső hőmérséklethez. 

− Felvesszük a primer keringetőszivattyú optimális munkapontjában vagy annak 
környezetében a primer keringetett tömegáram illetve vízértékáram �� �, 9� � értékeket. 

− Felvesszük �� � értékét a keringető szivattyú karakterisztikáján törekedve a legjobb 
hatásfokú munkapont kiválasztására.   

− A felvett vízértékáramokkal kiszámítjuk a Bošnjaković-tényező Φ29� �, 9� �7 értékét. 

− Felvesszük a primer előremenő forróvíz hőmérséklet 3′� értékét. 

− Meghatározzuk a primer visszatérő víz hőmérséklet 3′′� értékét. 
− Meghatározzuk a szekunder visszatérő víz hőmérséklet 3′′� értékét.  

 
A fenti számításokkal széleskörű elemzést tudunk adni arra nézve, hogy különböző hőigények 
és előírt 3> belső hőmérséklet milyen üzemeltetési programokkal, milyen primer és szekunder 
előremenő vízhőmérsékletekkel, és primer és szekunder forróvíz áramokkal valósítható meg. 
Az alapfeladatban definiálható az üzemeltetés optimalizációja, tehát az a feladat, hogy 
az előírt belső hőmérsékletet milyen keringetési paraméterekkel valósítsuk meg ahhoz, 
hogy az üzemeltetés költsége adott időtartamra minimális legyen. 
 

4.2.2. Az inverz feladat megoldása 

 
Az inverz feladatban különböző bemenő változók mellett keressük a kialakuló hőegyensúlyt, 
az átvihető hőteljesítményt, a kialakuló belső légtérhőmérsékletet és a hőcserélőkről lejövő 
primer és szekunder vízhőmérsékleteket.  Az alapfeladatban az ismert és az ismeretlen 
változók az alábbiak szerint definiálhatóak. 
Adott változók: 3′�, �� �, 9� �, �� �, 9� �. 

Az ismeretlen változók: J� , 3> , 3′�, 3′′�, 3�∗∗. 
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A megoldás két módszerrel történhet. A problémát a hőcserélő ∆3� logaritmikus 
hőmérsékletkülönbsége jelenti, amelyben a változók egy része implicit formában van jelen. 
Az egyenletrendszer megoldása csak iteratív módon lehetséges. Mint tudjuk, a logaritmikus 
hőmérsékletkülönbség sok esetben jól közelíthető az aritmetikai középértékkel, ez esetben az 
egyenletrendszer megoldása egyszerűbbé válik. Az alábbiakban mind a nem lineáris, mind a 
lineáris alakban kifejezett egyenlet-rendszer megoldását részletesen bemutatjuk.  
 

• Az inverz feladat megoldása a nemlineáris hőcserélő egyenlet alapulvételével: 
 
A felhasználandó alapegyenletek a következőek. 

A primer és szekunder rendszer hőszállításának egyensúlya: 
 

 �� �@��3′� ? 3"�� � �� �@��3′� ? 3"��. (4.20) 
  

A Bošnjaković-féle tényező: 
 3′� ? 3"�3′� ? 3"� � Φ�z� �, z� ��. (4.21) 

  
A fűtési hőcserélő és a hőleadó hőleadása: 
 

 ��:�+FG, �3′� ? 3′�� ? �3"� ? 3"��
H� 3′� ? 3′�3"� ? 3"�

� ��:�A<B C3′� � 3"�2 ? 3>E. (4.22) 

 
 A hőleadó és a lakás hőigénye: 
 
 ��:�A<B C3′� � 3"�2 ? 3>E � ��:�;<�á��3> ? 3��. (4.23) 

 
Precíz számításoknál a lakás hőmérlegében szerepeltetni kell a szellőzéssel távozó hőt is. 
Azaz a jobb oldal: ���:�;<�á� � �6�@��3> ? 3��. 
A megoldandó egyenletrendszer megoldása Matlab programmal végezhető. Egy lehetséges 
levezetést a 7. számú mellékletben mutatom be. 
 
A levezetés után kapott egyenlet: 
 	

��:�+FG, {�3′�� ? |�
H� 3m� ? 3m�3m�} � ~ � ��:�A<B C3m�� � |2 � ? /E. (4.24) 

 
 
Ebből a 3m�-re kifejtett alak: 
 	 (4.25) 
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2��:�+FG, {�3′�� ? |�H� 3m� ? 3m�3m�} � ~��:�A<B�� � 2/�� ? |� � 3 ′�. 
 
Az egyenlet konstansait lásd a 7. számú mellékletben. Az egyenlet implicit. Megoldása 
iterációval történhet. Felveszünk 3m�-re egy kezdő értéket, kiszámítjuk az egyenlet bal oldalát, 
és a 3m�-re kapott új értéket visszahelyettesítjük az egyenlet bal oldalába, és a számítást 
folytatjuk a megkívánt pontosságig. 
 

• Az inverz feladat megoldása a hőcserélő egyenlet linearizálása esetén: 
 
A hőcserélő egyenlet linearizálásával egy egyszerű, explicit megoldást kapunk, aminek a 
hibája a méretezési állapotban illetve kézi számítás esetén elhanyagolható. (A méretezési 
állapottól eltérő pontokban a hiba elkerülése végett célszerű a nemlineáris egyenletrendszert 
alkalmazni matematikai program felhasználásával.) A megoldás során a ∆3� logaritmikus 
közepes hőmérséklet helyett az aritmetikai közepes hőmérsékletkülönbséget használjuk fel. 
Az alapegyenleteket az alábbiakban mutatjuk be.  
 

A primer rendszer hőszállítása: 
 

 J��� �@� � 3′� ? 3"�. (4.26) 

 
A fűtési hőcserélő hőteljesítménye: 2J���:�+FG, � 3′� � 3"� ? �3 ′� � 3"��. (4.27) 

 
 A hőleadó hőteljesítménye: 
 J���:�A<B � 3′� � 3"�2 ? 3> . (4.28) 

 
A lakás hővesztesége: 
 

 J���:�;<�á� � 3> ? 3�. (4.29) 

 
A (4.26) és (4.44) egyenletek összeadásából: 
 
 	 J��� �@� � 2J���:�+FG, � 23′� ? �3 ′� � 3"��. (4.30) 

 
 
A (4.45) és (4.29) egyenletek összeadásából: 
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 	 J���:�A<B � J���:�;<�á� � 3′� � 3"�2 ? 3�. (4.31) 

 
Rendezve: 
 
 	 J��� �@� � 2J���:�+FG, � 2J���:�A<B � 2J���:�;<�á� � 23′� ? 23�. (4.32) 

 
 J� -ra kifejtve: 
 
 	J� � 11�� �@� � 2��:�+FG, � 2��:�A<B � 2��:�;<�á�

�3′� ? 3��. (4.33) 

 
 
A fenti egyenlet teljes hasonlóságot mutat például egy összetett falszerkezetben végbemenő 
hővezetéssel illetve hőátvitellel. A (4.33) egyenletet a továbbiakban hőteljesítmény átviteli 
egyenletnek nevezem.  
 
A fenti egyenletből a hőteljesítmény átviteli tényező: 
 
 
 � � ����� ��� � ��������� � �������� � ��������á�

	. (4.34) 

 
 
 
A Bošnjaković-féle tényezővel, a levezetést mellőzve: 

 

 � � ��������� � ��������á� � ��� � ∙ � ∙ � ? �� ∙ �� � ∙ �	. (4.35) 

 
A mérlegegyenleteket elemezve észrevehetjük azt, hogy a Bošnjaković-féle tényezőt 
bevezetve megkerülhető a hőcserélőre az a probléma, hogy a közepes hőmérsékletkülönbséget 
logaritmikusan számoljuk vagy az aritmetikai közepes hőmérsékletkülönbséget vesszük 
figyelembe.  
 
Mint tudjuk, a radiátor hőátviteli tényezője függ a közepes hőmérsékletkülönbségtől, amely 
függést a (4.11) képlet fejezi ki.  
 
A hőleadó hőátviteli tényezőjének hőmérsékletfüggését is figyelembe véve a 
hőteljesítmény átviteli tényező: 
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 � � �
��������á� � ��� � ∙ � ∙ � � � ���� ��S� ∙ � ��S�w� ? �� ∙ �� � ∙ �

. 
(4.36) 

 

Ezzel az átalakítással a hőteljesítmény átviteli tényező implicitté vált. Egy-egy konkrét 
probléma megoldása során iterációt kell alkalmaznunk, becsléssel induló értéket kell 
behelyettesítenünk a (4.36) kifejezésbe.  
Az előzőek szerint értelmezhetünk külön a primer rendszerre és külön a szekunder rendszerre 
hőteljesítmény átviteli tényezőket.  
 
Csak a primer rendszerre vonatkozó hőátvitel: 

 	�� � ���� �� � �������� � ���� ��� � �′� ? �mm�. (4.37) 

 

 

Csak a szekunder rendszerre vonatkozó hőátvitel: 

 	�� � ���� �� � �������� � ��������á�� � �′� ? ��. (4.38) 

 
A Bošnjaković-tényezővel összekötjük a lineáris illetve nem lineáris probléma kezelést. 
Pontosabban ezzel lényegében egyúttal a nem lineáris problémát is megoldjuk, hiszen 
eltekinthetünk a nemlineáris hőcserélő egyenlet alkalmazásától. 
 
A hőteljesítmény átviteli tényező - bizonyos értelemben az összetett falszerkezetekre 
alkalmazott hőátviteli tényező analógja – rendkívül egyszerű számítással lehetővé teszi a 
változó üzemmódok számítását: különböző bemenő paraméterek mellett a fűtött térbe 
juttatható hőteljesítményt. Ezzel számíthatóvá válik a kialakuló légtérhőmérséklet. (tézis) 

A hőteljesítmény átviteli egyenletekben a rendszerben mérhető legnagyobb és legkisebb 
hőmérsékletek különbsége a vezetési törvények mintájára a hajtóerőt képviseli. A 
hőteljesítmény átviteli tényezők egyfajta univerzalitást adnak a primer és szekunder rendszer 
üzemi állapotainak összekapcsolására, továbbá az inverz és alapfeladat egyidejű vizsgálatára. 
Előrebocsátom, hogy a decentralizált, komplex optimalizációs modellben a primer és 
szekunder rendszer munkapontjainak egyszerű számítását teszik lehetővé, majd ezen keresztül 
az optimális rendszermunkapont egyszerű meghatározása válik lehetségessé. 
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5. A hőigények valószínűségelméleti tárgyalása 

 
A 4.1.2. és 4.1.3 fejezetben bemutattam adott hőigényekhez, adott illetve felvett forróvíz 
keringetési értékekre a szekunder és primer forróvíz hőmérséklet értékek meghatározását. A 
rendszert adottnak tekintettem, tehát a rendszer hidraulikai, termodinamikai és geometriai 
adatait ismertnek tekintettem, beleértve a hőcserélők és a hőleadók adatait is. Jelen fejezetben 
az üzemeltetés optimalizációját előkészítve elemzem a hőigények sztochasztikus jellegét, 
azok bizonytalanságát, a bizonytalanság figyelembevételét az optimalizációban, annak 
befolyását a célfüggvény értékére, az üzemeltetés optimumára.  
Elsőként a hőigények valószínűségelméleti tárgyalásmódját és a kockázati elvű 
méretezést mutatom be. A hőigények ismeretes módon fűtési jellegűek, illetve használati 
melegvíz előállításához szükséges hő. A fűtési jellegű hőigények egyrészt a meteorológiai 
tényezők függvényei, másrészt azokat a komfort igények is befolyásolják. A használati 
melegvíz igények abszolút véletlen jellegűek, napi szezonalitást ugyan mutatnak, de 
elsősorban a fogyasztók higiéniai és életviteli szokásai határozzák meg (lásd: 5.1. ábra). 
Természetesen egy meghatározott lakásszám fölött az igények nagysága és lefutása 
statisztikai törvényszerűségeket mutat.  
 

 
5.1. ábra: A használati melegvíz fogyasztás intenzitása és rendezett tartamdiagramja 

 
Korábbi vizsgálataim során rámutattam, hogy az épületgépészeti rendszerek üzemeltetése 
során a sztochasztikusan (időben véletlenszerűen) változó igények kielégítése a feladat. A 
rendszerek tervezésekor pedig az a cél, hogy a rendszerelemeket, a rendszerek berendezéseit 
olyan méretekkel, olyan kapacitásokkal létesítsük, amelyek a kis valószínűséggel, ritkán 
jelentkező igény-maximumokat előírt biztonsággal képesek kielégíteni. Az épületgépészeti 
rendszerek létesítésének tervezésében az úgynevezett kockázati elvű méretezést alkalmazzuk. 
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El kell kerülnünk mind a túlméretezés, mind az alulméretezés eshetőségét. A kockázati elvű 
méretezés során az időjárási jellemzőket valószínűségi változóknak tekinthetjük, és 
előfordulási gyakoriságukat illetve valószínűségüket tárjuk fel. Az időjárási jellemzők igen 
kis valószínűségű előfordulását tekintjük az úgynevezett névleges, méretezési állapotnak, 
amely többnyire 1% kockázatot viselő terhelési állapot.  
A kockázati elvű méretezési módszertan az épületgépészetben javasolt alkalmazását egy 
korábbi közleményben mutattuk be (17). A kockázati elvű méretezés alkalmazása az 
épületgépészetben a 2000-es években indult el a [32] nyomán. A fűtéstechnikában és 
távhőellátásban való alkalmazását a jelen értekezésemben és az értekezésemhez kapcsolódó 
publikációimban mutattam be. Javaslatot tettem arra, hogy mind az üzemeltetés, mind a 
létesítés tervezése ma már gazdasági célfüggvénnyel irányított optimalizációs feladat lehet. A 
rendszereket úgy kell megterveznünk, hogy a rendszer beruházásának és üzemeltetésének 
együttes költsége minimumot érjen el, illetve tegye lehetővé az igények minimális költséggel 
történő kielégítésének tudatos és igazolható (verifikálható) kielégítését. Értekezésemben jelen 
fejezetben ehhez kapcsolódóan a HMV igények és a fűtési igények kockázati elvű 
meghatározásának módszertanával foglalkozom.  
 

5.1. A használatimelegvíz-igények valószínűségi jellege 

Az eddig publikált külföldi szakirodalmak nem foglalkoztak a használati melegvíz és fűtési 
igények valószínűségi leírásával [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39]. A Németországban 
még ma is alkalmazott DIN 4708 szabvány determinisztikus alapon ad módszert a használati 
melegvíz igények számítására [40]. Magyarországon e kérdéskörrel már az 1970-es években 
is foglalkoztak, és bevezetésre került a valószínűségelméleti megközelítés. 
 
A mérésekből szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy a máskülönben tetszőleges lakásszámú 
fogyasztók csoportjára bármely napszakban, bármely időtartamú fogyasztás mennyisége és 
intenzitása véletlen jellegű és kiszámíthatatlan ingadozásokat mutat, ezért valószínűségi 
változóknak tekinthetők és valószínűségi- függvény-kapcsolatokkal írhatók le. Bármely 
időtartamú fogyasztás esetén a fogyasztást a sűrűség- és eloszlásfüggvénye jellemzi. Az 
eloszlásfüggvény az elméleti várakozások szerint normális jellegűnek tekinthető, amit két 
paramétere, a várható érték és szórás meghatároz, amelyek mérésekkel állapíthatók meg. 
Bármely időtartamú használati melegvíz fogyasztás és -intenzitás esetében az ún. mértékadó 
értékekre vagyunk kíváncsiak. A mértékadó értékeket az jellemzi, hogy definíció szerint 95 
vagy 99% megbízhatósággal számíthatunk arra, hogy azoknál nagyobb érték a vizsgált 
fogyasztási periódusban nem fordul elő.  

 
Az előírt időtartamú HMV-fogyasztás várható értéke és szórása mérések alapján a 
matematikai statisztika eszközeivel határozható meg. Célszerű többfajta épületre, több 
lakásszámra elvégezni a méréseket, és a várható érték és szórás értékeit egységlakásra 
vonatkoztatni. 
A mértékadó fogyasztások kvalitatív képét a lakásszám függvényében az 5.2. ábra mutatja. 
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A használatimelegvíz-fogyasztás mértékadó értékeinek valószínűség-elméleti alapokon 
történő meghatározásának módszertanát Garbai László és Lakatos Tibor vizsgálta [43], majd 
ezt követően Szánthó Zoltán is foglalkozott a kérdéskörrel [41]. 
A különböző időtartamú, mértékadó használatimelegvíz-fogyasztások intenzitásának 
diagramjait, illetve számítóképleteit a német DIN 4708, valamint a magyar MSZ 09-85.0004-
86 szabványok foglalják össze. A magyar szabvány az 1980-as években a méretlen melegvíz 
fogyasztások statisztikájának alapján készült. Az abban közölt értékek és képletek 
alkalmazása ma már nem javasolható, mivel jelentősen nagyobb fogyasztási értékeket adnak, 
mint ami ma mért fogyasztások alapulvételével a valóságban adódik.  

 

 
5.2. ábra: A mértékadó HMV-fogyasztások kvalitatív képe 

 
A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 2004 és 2005 években több épület melegvíz- fogyasztását 
folyamatosan mérte, a kapott értékeket feldolgozta. Számítóképleteket dolgozott ki a 
különböző időtartamú fogyasztások és a fogyasztásintenzitások (perc időtartamú 
fogyasztások) tartamdiagramjának meghatározására [42]. 
A fogyasztásintenzitások rendezett tartamgörbe függvényét az alábbi kifejezéssel írták le. 
 
 6� � :�� � ��, jH/���k, (5.1) 

 
ahol 
 
 : � 28,6236�á	;.K,����	, (5.2) 

 

 
{ � ?0,276�á	;.wK��� � 0,0008136�á	;.	, (5.3) 

 

 
� � ?0,001656�á	;. ? 0,013	, (5.4) 

ahol 6�á	;.  a napi átlagfogyasztás intenzitása [l/min]. 
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A napi átlagos fogyasztásintenzitás az alábbi képlettel határozható meg:  
 
 6�á	;. � 0,135� � 0,3√�		jH/���k. (5.5) 

 
Az (5.1) képlet azt a várakozást fejezi ki, hogy egy fogyasztásintenzitási érték vagy annál 
nagyobb érték milyen hosszú időtartamig áll fenn. Az (5.5) képlet utal arra, hogy a napi 
átlagos fogyasztásintenzitások valószínűség- eloszlása normális eloszlást követ. Az 1 lakásra 
vonatkoztatott várható érték ¢ � 0,135	jH/*n£@k, az 1 lakásra vonatkoztatott szórás értéke 
kikövetkeztethetően � � 0,128	jH/*n£@k. 
 
A [42] tanulmány arra tesz utalást, hogy a nagyszámú méréssel kapott intenzitás értékekből 
240 perc időtartamú tartamdiagramokat állítottak elő, és ezekre, mint burkológörbét, igen 
nagy megbízhatósági szintű tartamdiagramot ültettek rá. Ennek analitikus leírását szolgálja az 
(5.1) függvény. Kísérletet tettem arra nézve, hogy az (5.1) függvény átírható-e 99%-os 
megbízhatósági szinttel jellemezhető normális eloszlású valószínűségi változók sorozatává. 
Ezeket az alábbi valószínűségi függvény reprezentálhatná: 
 
 6�FL¤ � �FL¤ � 
�FL¤. (5.6) 

 
Az úgynevezett egységlakás (átlaglakás) egyszerűsítő fogalmával a lakásszám függvényében: 
 
 6�FL¤��� � ��FL¤ � 
√��FL¤, (5.7) 

 
ahol 6�   a HMV-fogyasztás intenzitása, 

n  a lakásszám, �FL¤  a HMV-fogyasztás várható értéke egy lakásra vetítve, �FL¤  a HMV-fogyasztás szórása egy lakásra vetítve 
  a standard normális eloszlás abszcissza értéke az előírt (pl. 99%) megbízha-
tósági szinten. 

 
Előírt megbízhatósági szint felhasználásával a csúcsfogyasztási időszakban valamely 
időpontban mutatkozó fogyasztásintenzitás értéke a tartamdiagram pontjaiban az igazolásra 
váró feltevés szerint: 
 
 6� � �¢��� � 
����√� (5.8) 

 
Ha a megbízhatósági szint 99%, akkor 
 � 2,33, ha a megbízhatósági szintet 95%-nak 
tekintjük, akkor  
 � 1,65.   
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Valamely tetszőleges időtartamú csúcsfogyasztási időszakban elfogyasztott melegvíz 
mennyisége a feltevés szerint szintén normális eloszlást mutat. A számító képlet itt is az 
alábbi formában írható: 
 
 6 � �¢5��� � 
�5���√�. (5.9) 

 
 
Mivel valamely időtartam alatt elfogyasztott melegvíz mennyisége az intenzitás értékek 
ugyanazon időtartamra vett idő szerinti integráljaként állítható elő, belátható, hogy a 
várhatóértékek és a szórások között az alábbi differenciális összefüggések állnak fent: 
 
 ¢ � !!� ¢5, (5.10) 

 
 � � !!� �5. (5.11) 

 
Elfogadva a FŐTÁV tanulmány közlését arra vonatkozóan, hogy a fogyasztás-intenzitások 
normális eloszlást követnek, és nem definiált, de legalább 99%-os megbízhatósági szinthez 
tartoznak, és az egy lakásra vonatkoztatott a és σ paraméterek állandó értékűek, a különböző 
lakásszámú tartamdiagramok tetszőleges két pontjából visszaszámolva az egy lakásra 
vonatkozó fajlagos várható intenzitás-érték és szórás meghatározható. Például egy 60 és egy 
120 lakásos épületet kiválasztva, két tetszőleges időpontban meghatározott intenzitás 
értékekre az (5.7) képletet felírva egyenletet kapunk a várhatóérték és szórás 
meghatározására. A számítások azonban arra mutattak rá, hogy ezek állandósága nem áll 
fenn, sőt a tervezési gyakorlat számára elfogadhatatlanul széles spektrumban helyezkednek el, 
ezért a FŐTÁV által közölt módszerrel előállított tartamdiagram normális eloszlással való 
közelítésének hipotézisét elvetettem. A vizsgálatokat más irányban kellett folytatni, és olyan 
valószínűségelméleti modelleket kellett keresnem, amelyek egzaktsága és gyakorlati 
használhatósága jól igazolható. 
 

5.1.1. A HMV-igények vizsgálata a sztochasztikus folyamatok elmélete alapján 

 
A HMV-igények intenzitásának napszaki alakulása szigorúan véve, matematikailag 
sztochasztikus folyamat. Mind a kvalitatív vizsgálat, mind az egzakt statisztikai elemzések 
alapján hétköznapokon elkülöníthető két jellegzetes időszak: a reggeli csúcsidőszak és a késő 
délutáni csúcsidőszak. A HMV-igények mértékadó folyamatának meghatározásához, és az 
erre alapozott hőcserélő és tároló méretezésekhez a késő délutáni csúcsidőszak folyamatát kell 
leírnunk. Mielőtt ezt megtenném, rövid áttekintést adok a sztochasztikus folyamatok 
elméletéről, és annak a HMV-fogyasztásra történő adaptációjáról. A következőkben a [44] 
szakirodalomból idézve mutatom be a sztochasztikus folyamatokat. 
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„Sztochasztikus folyamaton valószínűségi változók egyparaméteres sokaságát értjük, amikor 
is a paraméter valamely végtelen (gyakran időpontokat jelentő) halmaz lehetséges értékeit 
futja be. 
Jelölje Xt a t paramétertől függő valószínűségi változót, a paraméterhalmazt pedig T (T adott 
halmaz, pl. a számegyenes pontjai). Figyelembe véve a valószínűségi változó matematikai 
fogalmát, matematikai értelemben akkor beszélhetünk sztochasztikus folyamatról, ha adott a 
(Ω, A, P) valószínűségi tér és azon a t paramétertől függő 
 
 ¥¦	�§�, 3 ∈ ©, § ∈ Ω« (5.12) 

 
valószínűségi változók összessége. A halmaz, sztochasztikus folyamat rövidített jelölése: 
Xt(ω), vagy egyszerűen (Xt). Szokásos jelölések még: {X(t,ω), X(t)}. 
Az Xt(ω) sztochasztikus folyamat kétváltozós függvényként is definiálható, amely  3 ∈ ©, § ∈ Ω  -ra van értelmezve. Értékei általában egy metrikus tér (pl. a számegyenesen) elemei és 
Xt(ω) mint ω függvénye A-mérhető. Ha az Xt(ω) függvény ω változóját rögzítjük és t befutja 
a T paraméterhalmazt, akkor egy valós függvényt kapunk, amelyet a sztochasztikus folyamat 
realizációjának nevezünk. Egy realizáció tehát a folyamat egy konkrét kimenetelét jellemzi. 
Ha viszont t értékét rögzítjük, akkor bármely rögzített 3K ∈ © paraméterhez egy Xt0(ω) 
valószínűségi változó tartozik. 
Azt a halmazt, ahonnan Xt értékeit veszi, állapottérnek is nevezik. Ha az állapottér 
megszámlálható elemet tartalmaz, diszkrét állapotterű sztochasztikus folyamatról, míg a meg 
nem számlálható esetben folytonos állapotterű sztochasztikus folyamatról beszélünk. 
Ugyanilyen értelemben szólunk diszkrét, illetve folyamatos paraméterű sztochasztikus 
folyamatról. A diszkrét paraméterű sztochasztikus folyamatokat sztochasztikus sorozatnak, 
még gyakrabban idősornak nevezik. A közgazdasági vizsgálatokban fontos szerepet játszanak 
a közgazdasági jelenségek múltbeli lefolyását rögzítő idősorok. 
 
Kérdés, milyen módon jellemezhetünk egy sztochasztikus folyamatot? 
Az {Xt} sztochasztikus folyamat minden rögzített 3 ∈ © paraméteréhez egy valószínűségi 
változó tartozik. A valószínűségi változók véletlen törvényeit eloszlásfüggvényeik írják le. Az 
(Xt) valószínűségi változó egyparaméteres seregéhez tehát Ft(x) eloszlásfüggvények t 
paramétertől is függő serege tartozik. Vezessük be az alábbi jelöléseket 
 
 ¬¥¦	 < �« � ~��, 3� 				 ? ∞ < � < ∞, 3 ∈ ©. (5.13) 

 
Az F(x,t) kétváltozós függvények (amelyeket gyakran az Ft(x) szimbólummal is jelölünk) 
analitikus alakjának ismeretében meghatározhatóak a momentumfüggvények, feltéve, hogy 
ezek léteznek. A valószínűségi változókra vonatkozó definícióknak megfelelően az 
 
 ��3� � }¥¦	« (5.14) 

 
a várhatóérték-függvény, a 
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 �	�|¥¦	« � } ¯2¦	 ? ��3�7�° (5.15) 

 
pedig a szórásnégyzet-függvény, s általában 
 
 ���3� � }¥¦	�« (5.16) 

 
a momentumfüggvények. A momentumfüggvények, ha léteznek, rendszerint – mint erre az 
elnevezésük is utal – a t paraméter függvényei. Folytonos állapotszerű sztochasztikus 

folyamatoknál, ha F(x,t) abszolút folytonos függvénye x-nek, létezik a 
±+�²,	�±² � ³��, 3�  

kétváltozós függvény. Ekkor a várhatóérték függvény 
 
 ��3� � ´ �³��, 3�!�µ

wµ
, (5.17) 

 
a szórásnégyzet-függvény pedig  
 
 �	� � ´ j� ? �	k�³��, 3�!�µ

wµ
. (5.18) 

 
Diszkrét állapotterű sztochasztikus folyamatoknál a sűrűségfüggvény helyett értelemszerűen a 
p(x,t) valószínűségek és az integrál helyett összegzés szerepel ezekben a formulákban. 
A sztochasztikus folyamat fogalma bizonyos vonatkozásokban a valószínűségi változó 
általánosításának tekinthető. Míg egy valószínűségi változóval kapcsolatos minden 
információ rendelkezésünkre áll, ha ismerjük a valószínűségeloszlását, addig – az általános 
eseteket tekintve – sztochasztikus folyamat törvényei megismeréséhez az F(x,t) eloszlások 
ismerete még nem elégséges. A realizációs függvények várható alakulásának megismeréséhez 
ugyanis ismernünk kell azt, milyen kapcsolat áll fenn a paraméterváltozó egymást követő 
értékeihez tartozó valószínűségi változó véletlen ingadozásai között. Mint tudjuk, két 
valószínűségi változó véletlen ingadozásai közötti kapcsolatról ezek együttes 
eloszlásfüggvénye ad felvilágosítást. Ebben az esetben az együttes eloszlásfüggvény a 
 
 ¬¶¦	_ < �, ¦	c < ·¸ � ~��, 3�, ·, 3��;	3�, 3� ∈ ©;	?∞ < �, · < ∞,3� ≠ 3�		 (5.19) 

 
négyváltozós függvény. Nyilvánvaló azonban, hogy egy sztochasztikus folyamat 
törvényszerűségei megadásához az összes lehetséges 3�, 3� ∈ © paraméterkettőshöz tartozó 
együttes eloszlások ismerete még kevés. Ismernünk kell minden n≥2 természetes számhoz a T 
paraméterhalmazból minden lehetséges módon kiválasztott 3�, 3� … 3� paraméter n-esekhez 
tartozó ¦	_ , ¦	c , … , ¦	» valószínűségi változók együttes eloszlásfüggvényét azaz a 
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 ¬¶¦	_ < ��, … , ¦	» < ��¸ � ~���, 3�, … , ��, 3��	 (5.20) 

 
valószínűségeket, amelyek n-dimenziós eloszlásfüggvények, és – általában – 2n-változós 
függvények. Az együttes eloszlásfüggvényeknek eleget kell tenniük a szimmetria és a 
konzisztencia feltételeknek. 
Az együttes eloszlásfüggvények analitikus alakjának ismeretében meghatározhatók a 
sztochasztikus folyamat kovariancia- és korrelációfüggvényei. 
Az ¦	 sztochasztikus folyamat kovarianciafüggvényén az ¦	, ¦� valószínűségi változók 
kovarianciáját értjük, midőn, 3, ¼ ∈ ©, 3 ≠ ¼ , és e két paraméter a T halmaz minden lehetséges 
értékét felveszi. Ekkor – az eddigiekben már alkalmazott jelölésekkel – a 
kovarianciafüggvény: 
 
 ��3, ¼� � }¥j¦	 ? ��3�kj¦� ? ��¼�k«.	 (5.21) 

 
Ha a négyváltozós ~��, 3, ·, ¼� eloszlásfüggvény x és y abszolút folytonos függvénye, akkor 
 
 ��3, ¼� � ´ ´ 2� ? ��3�72· ? ��¼�7³��, 3, ·, ¼�!�!·µ

wµ
µ

wµ
.	 (5.22) 

 
Analóg módon definiáljuk az ¦	 korrelációs függvényt az ¦	, ¦�valószínűségi változók 
korrelációjaként; változó 3, ¼ ∈ © paraméter értéke ekkor 
 
 ½�3, ¼� � ��3, ¼��	, �� . ”	j44k (5.23) 

 
Mivel vizsgálataimban szerepet kap az úgynevezett stacionárius sztochasztikus folyamat 
fogalma is, ezért röviden [44] alapján megadom annak definícióit. 
„Tekintsünk egy �Ω, :, ¬� valószínűségi mezőt és ezen valószínűségi változók egy ¦�, ¦�, … ¦� … sorozatát. Akkor mondjuk, hogy a folyamat – vagy sorozat – tágabb 
értelemben stacionárius, ha 
 
 1�	}¥¦�« � �			�� ? 3őH	³üÂÂn3Hn�	�Ã�¼3¢�¼� 2�	�¥¦�, ¦�SÄ« � ��ℎ�, (5.24) 

 
azaz a kovarianciafüggvény csak h-tól függ. A tágabb értelemben vett stacionárius 
folyamatokat gyengén stacionáriusnak nevezik. (Használatos még a kovariancia-stacionárius 
és a másodrendűen stacionárius elnevezés is.) 
Hasonlóképpen értelmezzük az ¥¦	, 3 ∈ ©« sztochasztikus folyamat gyenge stacionaritását. 
Ekkor 
 
 1�	}¥¦3« � �			�3 ? 3őH	³üÂÂn3Hn�	�Ã�¼3¢�¼� 2�	�¥¦	, 3�« � ��¼ ? 3�, 3 < ¼. (5.25) 
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Az ¥¦	, 3 ∈ ©« sztochasztikus folyamatot szűkebb értelemben stacionárius folyamatnak 
mondjuk, ha minden 2 ≤ £ természetes számra és a paraméterhalmaz tetszőlegesen választott 3� < 3� < ⋯ < 3A és 3� � ℎ, 3� � ℎ, … , 3A � ℎ paraméter r-esére az 
 
 	¦�3��, ¦�3��, … , ¦�3A�	é¼	¦�3� � ℎ�, ¦�3� � ℎ�, … , ¦�3A � ℎ� (5.26) 

 
r-dimenziós valószínűségi vektorváltozók eloszlásai egyenlőek, azaz 
 
 	¬¥¦�3�� � ��, ¦�3�� � ��, … , ¦�3A� � �A« � � ¬¥¦�3� � ℎ� � ��, ¦�3� � ℎ� � ��, … , ¦�3A � ℎ� � �A« 

(5.27) 

 
bármely ��, ��, … , �A szám n-esre. A szűkebb értelemben stacionárius folyamatokat erősen 
stacionárius, vagy szigorúan vett stacionárius folyamatnak nevezik.” 
 

Kézenfekvő, hogy a 6� ��� fogyasztásintenzitás értékek időbeli alakulását ¦	 sztochasztikus 
folyamatként fogjuk fel. 
 
A kutatás jelen fázisában a HMV fogyasztás sztochasztikus folyamatként való kezelését 
indokolt hipotézisként fogadom el. Ugyanakkor miután a sokdimenziós korrelációs 
függvények és kovarianciafüggvények előállítására nem gondolhattam, néhány egyszerűsítést 
hajtottam végre a probléma megközelítésében. A folyamat leírásával a csúcsidőszakra 
koncentrálok. Vizuálisan a folyamatot stacionáriusnak tekintem. A csúcsidőszakra átlagos 
várható értéket és átlagos szórást definiálok, melyeket fajlagosítok és egy lakásra 
vonatkoztatok. 
Tisztában kell lennünk azzal, hogy minden egyes épület HMV fogyasztását leíró 
sztochasztikus folyamat különbözik a másiktól. Nem létezik olyan transzformáció, amellyel a 
sztochasztikus folyamatok homogenizálhatóak. Az úgynevezett egységlakásra vonatkoztatás 
közelíti egymáshoz a folyamatokat, de nem teszi azokat azonossá. Még az azonos lakásszámú 
épületek HMV fogyasztása is sztochasztikus értelemben különbözik egymástól. Mindezek 
ellenére az egységlakásra vonatkoztatást, mint munkahipotézist alkalmazni fogom, és ez a 
mérnöki gyakorlat számára megengedhető.  
 

5.1.2. Új eljárás és modell a HMV eloszlás valószínűségelméleti leírására és a 
berendezések méretezésére 

 
A mérésekből szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy több fogyasztó együttes vizsgálata 
esetén olyan törvényszerűségek fedezhetők fel, amelyek segítséget jelenthetnek, ha szeretnénk 
becslést adni a leendő fogyasztás valós értékeire. Jellemzően jelentkezik egy reggeli csúcs 6-8 
óra körül, amikor az emberek felkelnek, munkába vagy iskolába indulnak, illetve egy esti 
csúcs 18-22 óra körül, amikor a nap végén fürdenek. E két csúcsidőszakban jelentkező 
fogyasztások jellemzően magasabbak, mint a napközben mérhető igények, azonban abban a 
tekintetben, hogy melyik időszak a mértékadó, már eltérések mutatkozhatnak. 
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A fogyasztások véletlen jellegéből következően a jelenség leírására valószínűségi modellt kell 
alkotni, és ezen modellen belül érdemes vizsgálni a jelenséget. 
 

5.1.3. Mérési adatok 

 
Értekezésemben a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. által 2004-2005-ben mért adatsorát 
dolgoztam fel. A több hetes mérés során 56 különböző épületben mért HMV fogyasztást 
rögzítették percenkénti bontásban. Az épületek adatait az 5.1. táblázat foglalja össze. 
 

5.1. táblázat: A mért épületek adatai 

Épület sorszáma Lakásszám [db] Mérési napok száma [db] 

1 354 21 

2 252 20 

3 232 14 

4 220 17 

5 180 18 

6 180 22 

7 180 20 

8 168 23 

9 162 20 

10 150 14 

11 139 19 

12 135 22 

13 132 14 

14 127 21 

15 119 20 

16 108 23 

17 101 24 

18 100 23 

19 96 23 

20 93 19 

21 91 24 

22 88 19 

23 88 19 

24 86 29 

25 80 10 

26 79 20 

27 72 18 

28 71 19 

29 65 23 
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Épület sorszáma Lakásszám [db] Mérési napok száma [db] 

30 65 19 

31 65 19 

32 60 16 

33 60 16 

34 59 21 

35 56 27 

36 56 21 

37 56 22 

38 53 22 

39 53 22 

40 46 22 

41 45 19 

42 41 22 

43 41 22 

44 39 19 

45 37 18 

46 37 23 

47 37 10 

48 36 30 

49 31 18 

50 31 13 

51 30 17 

52 24 18 

53 22 11 

54 21 19 

55 18 22 

56 18 18 

 
A táblázatból kiolvasható, hogy átlagosan 19,7 napon át mértek az épületekben, azaz összesen 
1104 napi lefutás áll rendelkezésünkre. Minden egyes napon 1440 perc adatot rögzítettek. Ezt 
a kb. összesen 1,6 millió mérési eredményt tartalmazó adathalmazt dolgoztam fel az 
értekezésem megírása során. 
 

5.1.4. A mérési adatok feldolgozása 

 
A kutatás további szakaszában a csúcsidőszakra koncentráltam. Az előzőek alapján a HMV 
fogyasztás alakulása sztochasztikus folyamatnak tekinthető. Minden perc fogyasztását 
független valószínűségi változónak tekintettem, amelynek várható értéke és szórása van. Az 
igények csúcsidei lefutásának alapulvételével meghatároztam a sztochasztikus folyamat 
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paramétereit. A vizsgálatok és mérések azt mutatják, hogy a csúcsidőszaki HMV-
teljesítmények időbeli lefutása jó közelítéssel stacionárius, sztochasztikus folyamatnak 
tekinthető. Ez azt jelenti, hogy a csúcsidőszakban az intenzitás értékek átlagát állandónak 
tekintem. A teljesítmények mérésének statisztikájából meghatározható tehát az átlagos 
várhatóértékre és a szórásra vonatkozó becslés. Az állandónak tekintett átlagos várható 
értéknek és szórásnak is van eloszlása és szórása. Elkészíthető az átlagos várhatóértekre és 
szórásra vonatkozó empirikus sűrűség-, és szórás függvény. Hipotézissel kell élnünk az 
eloszlás jellegét illetően. A feltételezés bizonyítására illeszkedésvizsgálatot kell elvégeznünk. 
Az eddigi statisztikák alapján valószínűsíthető az, hogy normális eloszlás vagy Weibull-
eloszlás alkalmazása kísérelhető meg. Én a jellegéből adódóan úgy ítéltem meg, hogy a 
Weibull-eloszlás pontosabb leírást tesz lehetővé. A csúcsidei fogyasztásintenzitások 
tartamdiagramjának elkészítése a méretezés szempontjából meghatározó jelentőségű. A 
tartamdiagram egy-egy pontját úgy állítjuk elő, hogy a kérdéses teljesítmény értékéhez az 
eloszlásfüggvényben megkeressük a hozzátartozó valószínűséget, és ezzel az értékkel 
megszorozzuk a vizsgált csúcsidőszak időtartamát. A tartamdiagramok elvileg minden 
épületre különbözőek. Egy épületre vonatkozóan elő kell állítanunk a csúcsidei 
fogyasztásintenzitások valószínűségeloszlását azzal a feltevéssel, hogy a csúcsidei 
fogyasztásintenzitások várhatóértéke és szórása egy épület esetében ismert. 
 

 
5.3. ábra: Lakásszámra „normált”, fajlagosított átlagfogyasztás és szórás perces bontásban: minden pont 

1104 adat átlaga 

 
A tároló és a hőcserélő méretezését a csúcsidei HMV-igény lefutás alapulvételével kell 
tervezni. Az 5.3. ábra mutatja be az összes épületre számított lakásszámra fajlagosított napi 
fogyasztás intenzitásokat és az intenzitás értékek szórását perces bontásban. Az ábráról 
leolvasható, hogy két csúcsidőszak jelentkezik a fogyasztásban. A reggeli csúcsidőszak a 6:00 
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és 8:00 közötti, az esti csúcsidőszak a 18:30 és 20:30 közötti 120 percben jelentkezik 
legnagyobb valószínűséggel. Azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a napi csúcsidőszak 
jellemzően az esti órákban jelentkezik, így ezt az időszakot vizsgáltam, de mint az 5.3. ábra is 
látható, az esti és reggeli csúcsidőszak hasonló lefutású, így a teljesebb vizsgálat érdekében 
érdemes volna ezt az időszakot is megvizsgálni, azonban ennek az értekezésnek a keretei 
között erre nem került sor. 
Az esti csúcsidőszak minden percében meghatároztam az egyes épületekben a 
fogyasztásintenzitások átlagát, illetve az átlagtól való eltérést, a minta szórását. Ezeket 
lakásszámra fajlagosítva az egyes épületek egymással összehasonlíthatók, így meghatározható 
az összes épületre számított átlagos fajlagos fogyasztásintenzitás és szórás az egyes percekben 
a csúcsidőszakban. 
A fajlagos fogyasztásintenzitást az alábbi képlet segítségével adhatjuk meg: 
 
 ¢$ � 6�Æ$� , (5.28) 

ahol 
 n a lakásszám,  
 6�Æ$ a fogyasztásintenzitás átlaga az i-edik percben a összes nap mért adatából. 
A lakásszámra fajlagosított szórást pedig az alábbi képlet segítségével számíthatjuk ki: 
 
 �$ � �ÇÈ� . (5.29) 

 
Az esti csúcsidőszak egyes perceire számított lakásszámra fajlagosított átlagos fogyasztást és 
szórást az 5.2. táblázat és az 5.4. ábra mutatja be. 
 
 

5.2. táblázat: Lakásszámra normált fogyasztás átlag és szórás (liter/perc/lakás) az esti csúcsidőszakban 

Időpont Átlag Szórás Időpont Átlag Szórás Időpont Átlag Szórás 

18:30 0,1618 0,1223 18:38 0,1591 0,1192 18:54 0,1692 0,1319 

18:31 0,1574 0,1183 18:39 0,1579 0,1159 18:55 0,1657 0,1265 

18:32 0,1577 0,1202 18:40 0,1580 0,1201 19:04 0,1733 0,1281 

18:33 0,1594 0,1228 18:41 0,1568 0,1194 19:05 0,1749 0,1300 

18:34 0,1590 0,1204 18:42 0,1597 0,1206 19:06 0,1728 0,1278 

18:35 0,1616 0,1216 18:51 0,1671 0,1294 19:07 0,1736 0,1274 

18:36 0,1643 0,1258 18:52 0,1673 0,1315 19:08 0,1751 0,1362 

18:37 0,1603 0,1232 18:53 0,1683 0,1311 18:43 0,1590 0,1202 

Időpont Átlag Szórás Időpont Átlag Szórás Időpont Átlag Szórás 

18:44 0,1608 0,1218 19:26 0,1700 0,1158 19:58 0,1651 0,1240 

18:45 0,1577 0,1221 19:27 0,1752 0,1265 19:59 0,1638 0,1200 

18:46 0,1613 0,1229 19:28 0,1741 0,1282 20:00 0,1611 0,1197 

18:47 0,1614 0,1268 19:29 0,1790 0,1350 20:01 0,1647 0,1205 

18:48 0,1647 0,1297 19:30 0,1810 0,1363 20:02 0,1664 0,1249 
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18:49 0,1660 0,1330 19:31 0,1756 0,1360 20:03 0,1666 0,1260 

18:50 0,1659 0,1301 19:32 0,1759 0,1332 20:04 0,1651 0,1249 

18:56 0,1663 0,1193 19:33 0,1730 0,1215 20:05 0,1639 0,1236 

18:57 0,1703 0,1197 19:34 0,1740 0,1301 20:06 0,1648 0,1259 

18:58 0,1755 0,1213 19:35 0,1718 0,1268 20:07 0,1655 0,1272 

18:59 0,1758 0,1274 19:36 0,1702 0,1281 20:08 0,1640 0,1231 

19:00 0,1732 0,1202 19:37 0,1718 0,1261 20:09 0,1578 0,1213 

19:01 0,1704 0,1223 19:38 0,1720 0,1348 20:10 0,1581 0,1260 

19:02 0,1691 0,1188 19:39 0,1725 0,1319 20:11 0,1551 0,1209 

19:03 0,1682 0,1226 19:40 0,1701 0,1260 20:12 0,1513 0,1170 

19:09 0,1741 0,1331 19:41 0,1700 0,1289 20:13 0,1573 0,1218 

19:10 0,1735 0,1309 19:42 0,1677 0,1242 20:14 0,1555 0,1224 

19:11 0,1765 0,1331 19:43 0,1678 0,1228 20:15 0,1568 0,1226 

19:12 0,1726 0,1346 19:44 0,1676 0,1223 20:16 0,1587 0,1272 

19:13 0,1742 0,1340 19:45 0,1663 0,1266 20:17 0,1601 0,1261 

19:14 0,1764 0,1343 19:46 0,1653 0,1197 20:18 0,1611 0,1224 

19:15 0,1753 0,1311 19:47 0,1650 0,1179 20:19 0,1638 0,1268 

19:16 0,1741 0,1370 19:48 0,1679 0,1236 20:20 0,1605 0,1300 

19:17 0,1748 0,1346 19:49 0,1642 0,1240 20:21 0,1583 0,1268 

19:18 0,1759 0,1255 19:50 0,1631 0,1242 20:22 0,1583 0,1305 

19:19 0,1734 0,1232 19:51 0,1637 0,1273 20:23 0,1582 0,1265 

19:20 0,1768 0,1236 19:52 0,1619 0,1275 20:24 0,1601 0,1259 

19:21 0,1713 0,1242 19:53 0,1624 0,1317 20:25 0,1613 0,1247 

19:22 0,1720 0,1270 19:54 0,1621 0,1332 20:26 0,1576 0,1248 

19:23 0,1693 0,1291 19:55 0,1624 0,1287 20:27 0,1562 0,1273 

19:24 0,1701 0,1258 19:56 0,1606 0,1233 20:28 0,1573 0,1245 

19:25 0,1680 0,1208 19:57 0,130 0,1239 20:29 0,1559 0,1204 

 
 

 
5.4. ábra: A csúcsidőszaki fajlagos fogyasztási intenzitás és szórás alakulása 
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Mint az 5.4. ábra is látható, mind az átlagok, mind a szórások lakásszámra fajlagosított értéke 
kis intervallumon belül mozog így, mint említettem, azzal az egyszerűsítéssel éltem, hogy a 
csúcsidőszaki fogyasztás stacionárius folyamatnak tekinthető. Ekkor az egész csúcsidőszak 
jellemezhető egy átlagos fogyasztási intenzitással és egy ehhez tartozó szórással. 
 
Az 5085 lakás csúcsidei fogyasztás intenzitásának várható értéke: 
 
 ¢ � 1120 ∙ ( ¢$

�K:�K
$Ê��:�K � 0,1660 H*n£@ ∙ H¢�á¼. (5.30) 

 
Az 5085 lakás csúcsidei fogyasztás intenzitásának szórása: 
 � � 1120 ∙ ( �$

�K:�K
$Ê��:�K � 0,1257 H*n£@ ∙ H¢�á¼. (5.31) 

 
Azt feltételezem, hogy a napi igények lefutásához hasonlóan a csúcsidőszakban jelentkező 
intenzitások is normális eloszlást fognak követni. Ennek bizonyítására Ë� próbát kell végezni. 
Azt vártam, hogy az imént kiszámított a és σ paraméterekkel rendelkező normális eloszlás 
eloszlásfüggvénye a csúcsidőszaki intenzitásértékek eloszlását jól fogja közelíteni Az a 
szórással (0,166 liter/perc) és σ szórással (0,1257 liter/perc) jellemzett normális eloszlású 
tartamdiagramot az 5.5. ábra mutatja be. 
 

 
5.5. ábra: Az esti csúcsidőszak lefutása a normális eloszlás paraméterei alapján 

 

5.1.5. A csúcsidőszaki fogyasztási átlagok vizsgálata 

 
A csúcsidőszakbeli HMV fogyasztást jellemző érték az adott időszakban felhasznált teljes 
vízmennyiség. Ebből a csúcsidőszak időtartamának ismeretében megállapítható, hogy egy 
perc alatt átlagosan mekkora HMV mennyiséget használtak fel egy adott csúcsidőszakban. Az 
így kapott csúcsidőszaki átlagfogyasztások egy épületen belül összehasonlíthatóak, 
lakásszámra fajlagosítva pedig az egész adathalmaz egyben kezelhető. A fogyasztások 
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fajlagosításával kapott 1104 mérési nap átlagát tartalmazó adatsokaság sorba rendezésével 
megállapítható a fogyasztások tapasztalati eloszlása. Korábban feltételeztem, hogy a 
csúcsidőszakban mind a fogyasztási intenzitás, mind annak szórása stacionárius folyamatként 
leírható, az egész csúcsidőszak jellemezhető egyetlen valószínűségi változóval. Azt 
feltételeztem, hogy a csúcsidőszaki fogyasztások átlagértékének tapasztalati eloszlása egy 
matematikailag leírható eloszlást fog közelíteni. A fogyasztásokat hisztogramba rendezve az 
5.6. ábra látható sűrűségfüggvényt kaptam. A sűrűségfüggvény alapján az eloszlásról azt 
feltételeztem, hogy Weibull-eloszlást követ, ezért elvégeztem a Ë� próbát, amely a sejtést 
igazolta. A közelítő Weibull sűrűségfüggvényt a diagramra illesztett görbe mutatja. 
 
 

 
5.6. ábra: A csúcsidőszaki fogyasztási átlagok eloszlása 

 
 
Szemléletesebb összehasonlítási alapot ad a tapasztalati eloszlásgörbét és a Weibull eloszlás 
eloszlásfüggvényét ábrázoló 5.7. ábra. A biztonság felé való tévedés érdekében a közelítő 
eloszlás paramétereit úgy választottuk meg, hogy a megfelelő illeszkedés mellett nagyobb 
fogyasztás mellett adódjanak az egyes valószínűségek, mint a tapasztalati eloszlás esetén. Ez 
grafikusan azt jelenti, hogy az 5.7. ábra a közelítő Weibull eloszlás görbéje a tapasztalati 
eloszlás görbéjétől jobbra helyezkedik el. 
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5.7. ábra: A tapasztalati eloszlás és a közelítő Weibull eloszlás eloszlásfüggvénye 

 
Az eloszlás paramétereinek ismeretében a kívánt biztonsággal meghatározható a 
csúcsidőszaki átlagfogyasztás értéke. A közelítő Weibull-eloszlás sűrűségfüggvényét az 
(5.32) képlettel, eloszlásfüggvényét az (5.33) képlettel írhatjuk le. (tézis) 
 
 ³��� � �� ∙ �����w� ∙ nw�²Ì�[ , (5.32) 

 
 ~��� � 1 ? nw�²Ì�[ , (5.33) 

 
ahol 
- k>0   alakparaméter  k=2,5, 
- λ>0   skálaparaméter  λ=0,2. 
 
A tároló és a hőcserélő méretezéséhez nem csak a csúcsidőszaki átlagfogyasztásra, de a 
fogyasztások lefutására vonatkozóan is becsléssel kell szolgálnunk. Korábban kimondtam, 
hogy a HMV igények napi lefutása normális eloszlást követ, így ezzel a feltételezéssel éltem a 
csúcsidőszaki lefutást illetően. Ahhoz, hogy a csúcsidőszaki fogyasztások tartamdiagramját 
megalkothassam, meg kell határozni a normális eloszlás leírásához szükséges másik 
paramétert, a vizsgált minta szórását. 
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5.1.6. A csúcsidőszaki fogyasztási átlagok szórásának vizsgálata 

 
Az 5.8. ábra mutatja be, hogyan változik a csúcsidőszaki fogyasztások átlagának szórás a 
lakásszám függvényében. Látható, hogy sztochasztikus jelleggel, de megmutatkozik a 
független valószínűségi változók szórásnégyzetére vonatkozó addíciós tétel, amelyből ���� � √��√��	. 
 

 
5.8. ábra: A szórás értékei a lakásszám függvényében 

 
 
Az 5.9. ábra bemutatom, hogyan változik a csúcsidőszaki fogyasztásintenzitások fajlagos 
szórása a fajlagos átlagfogyasztás függvényében. A kapcsolatot lineáris regresszióval írtam le. 
A fajlagos szórás és a fajlagos fogyasztás összetartozó értékpárok. 
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5.9. ábra: A lakásszám gyökére normált szórás a fajlagos fogyasztás függvényében 

 
Az ábráról leolvasható, hogy a fajlagos fogyasztás és a fajlagosított szórások között korreláció 
áll fenn. Lineáris trendvonalat illesztettem a diagram pontjaira, amely az 5.9. ábra látható 
szaggatott vonalat eredményezte. A trendvonal egyenletében x érték helyére az 
átlagfogyasztást helyettesítve a √n-re fajlagosított szórás értéke adódik. Ebből az alábbi 
összefüggés segítségével kaphatjuk a lakásszámra fajlagosított szórást 
 
 �e � �Í%√� , (5.34) 

 
ahol: �e a lakásszámra fajlagosított szórás [l/perc/lakás], �Í% adott biztonságú, √�-re fajlagosított szórás [l/perc/√lakás], 

n lakásszám. 
 

5.1.7. A várható érték és a szórás kiválasztása 

 
Az 5.1.5. fejezetben bemutattam, hogy az esti csúcsidőszak átlagfogyasztásai Weibull-
eloszlást követnek, amelyet az alábbi eloszlásfüggvénnyel jellemezhetünk 
 
 ~��� � 1 ? nw�²Ì�[ , (5.35) 

ahol  
− k skálaparaméter (értéke: 0,2), 

y = 3,3024x + 0,4058
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− λ alak paraméter (értéke: 2,5). 

 
A megadott paraméterekkel jellemzett Weibull eloszlást az 5.6. ábra és 5.7. ábra mutatta be. 
Az eloszlásfüggvényt leíró képletben F(x) helyére a kívánt biztonságot helyettesítve 
megkaphatjuk, mekkora a fajlagos fogyasztás adódik a csúcsidőszakban 
 
 ¢ � � Ï?H��1 ? *�[ . (5.36) 

 
ahol 

− p a megbízhatósági szint. 

 

Az 5.1.6. fejezetben bemutattam, hogy a szórások a lakásszám függvényében 1 √�⁄ szerint 
változnak. Az egy lakásra vonatkoztatott szórást a várható érték függvényében számíthatjuk 
az 5.9. ábra szerint: 
 
 �Í% � 3,3024	¢ � 0,4058. (5.37) 

 

A számított √�-re fajlagosított szórásból kiszámítható a lakásszámra fajlagosított szórás 
 
 �e � �Í%√� . (5.38) 

 
Az imént felsorolt összefüggések segítségével bármely megbízhatósági szintre és n>15 
lakásszámra megadható a csúcsidőszaki HMV fogyasztások tartamdiagramja. Az 5.3. 
táblázatban megadtam több jellemző méretezési valószínűségre adódó fajlagos fogyasztás 
várható értékét és szórását. 
 

5.3. táblázat: A csúcsidőszaki fogyasztási intenzitás átlagának várható értéke és √n-re normált szórása 

MEGBÍZHATÓSÁGI SZINT a [L/PERC/LAKÁS] �Í% [L/PERC/√LAKÁS] 
99,9 0,433 1,837 
99% 0,368 1,622 
98% 0,345 1,546 
95% 0,310 1,430 

 
A fajlagos szórások lakásszám függvényében való alakulását az 5.10. ábra mutatja be. 
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5.10. ábra: A szórás alakulása különböző biztonság mellett a lakásszám függvényében 

 
A (5.37), (5.38) és (5.39) egyenletek vagy az 5.2. táblázat alapján meghatározott fajlagos 
várható érték és fajlagos szórásból meghatározható az adott épület fogyasztásának várható 
értéke és szórása. 
 
 � � � ∙ ¢. (5.39) 

 
 � � � ∙ �e. (5.40) 

 
Ezen két paraméter segítségével elkészíthető az esti csúcsidőszak tartamdiagramja. A 
tartamdiagram lefutásának ismeretében elvégezhetjük a HMV hőcserélő és tároló méretezését. 
 

5.1.8. Fogyasztásintenzitások tartamdiagramjainak előállítása 

 
Az előző fejezetekben bemutatott eljárással meghatározott várható értékek és szórások 
segítségével elkészíthető a HMV-fogyasztásintenzitások tartamdiagramja. A mérési adatokból 
készített eloszlásfüggvények vizsgálatakor látszatra normális eloszlást állapíthatunk meg 
(lásd: 5.11. ábra és 5.12. ábra). A normalitás igazolására Ë� próbát [46] hajtottam végre. A 
próba eredményeképpen kijelenthető, hogy az épületekben mért csúcsidei fogyasztási adatok 
átlagolásával készített eloszlásfüggvény normális eloszlással közelíthető. 
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5.11. ábra: 65 lakásos társasház mérési adatsorából kiválasztott minimum, maximum és átlagos napi 

csúcsidei értékeiből képzett eloszlásfüggvény. Empirikus és elméleti 

 

 
5.12. ábra: 252 lakásos társasház mérési adatsorából kiválasztott minimum, maximum és átlagos napi 

csúcsidei értékeiből képzett eloszlásfüggvény. Empirikus és elméleti 
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A próbák eredményeképpen kijelenthető, hogy a fogyasztások csúcsidei – 120 percre 
vonatkoztatott - tartamdiagramja az alábbi egyenlettel írható le: 
 
 ~��� � 120 1�√2Ñ ´ nw�²wb�c�Òc !�	

wµ
, (5.41) 

 
ahol: 

- m  a fogyasztásintenzitás várható értéke, 
- �  a fogyasztásintenzitás szórása. 

 
A létrehozott tartamdiagram segítségével általunk választott megbízhatósági szinten 
végezhető el a hőcserélő és a hőforrás méretezése a tervezőmérnök által kiválasztott kisütési 
idő függvényében (a BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékén oktatott 
tanagyag). (tézis) 
 

5.1.9. A méretezési módszer összehasonlítása a FŐTÁV módszerrel egy kiválasztott 
épület esetében 

 
A fejezet elején egy olyan, egzakt valószínűségelméleti alapokra helyezett méretezési eljárás 
létrehozását tűztem ki, amelynek segítségével a jelenleg használatos, bemutatott méretezési 
eljárásnál hatékonyabb, pontosabb, és az általunk megkívánt biztonsági szinten képes 
megfelelni a kitűzött feladatnak. 
Hogy összehasonlítsam a két méretezési módszert, kiválasztottam véletlenszerűen egy 
épületet, annak egy csúcsidőszaki adatsorát, amelyet megkísérelek leírni a jelenleg 
használatos, illetve az általam leírt eljárás segítségével. A példának kivett épületben 65 lakás 
található. A mérés során 23 napon át történtek mérések ebben az épületben, én 
véletlenszerűen kiválasztva, a 17. nap csúcsidei lefutásával fogom összehasonlítani a két 
eljárás által szolgáltatott eredményt. Az általam bemutatott méretezési eljárásban a 99%-os 
biztonságot hordozó értéket vettem alapul. 
Az elvégzett számítások részletes ismertetése nélkül az eredményeket az 5.13. ábra mutatja 
be. 
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5.13. ábra: A méretezési eljárások összehasonlítása egy konkrét példa esetén 

 
Az ábrán megjelenő tartamdiagramok jól láthatóan megfelelnek a várakozásoknak. Mint 
feltételeztem, a jelenleg is használt méretezési eljárás komoly túlméretezéssel írja le a 
fogyasztásokat. A bemutatott méretezési eljárással ezek a túlméretezések jelentősen 
csökkenthetők. A számítási módszeremmel leírt tartamdiagram még mindig jelentős tartalékot 
mutat egy tényleges realizációhoz képest.  
 
 

5.2.  A fűtési hőigények valószínűségi jellege 

A 4.1.2 és 4.1.3 fejezetekben rámutattam arra, hogy a fűtési hőigények valószínűségi 
jellegűek, továbbá ismert tény, hogy azokat alapvetően a külső hőmérséklet határozza meg. A 
határoló falak és az épülettömeg tehetetlensége következtében a hőszükséglet csak késéssel 
követi a külső hőmérséklet alakulását. A fűtőkészülékek (kazánok, hőleadók) tervezése során 
a legfontosabb befolyásoló tényezőnek a külső napi középhőmérsékletet tekintjük.  
 
 J� � 2�: � �6�@Ó7�3> ? 3�� � J� FL¤ (5.42) 

 
Bár a képlet tényezőinek mindegyikét valószínűségi változónak tekinthetjük, a legfontosabb 
és hasonlóképpen valószínűségi jellegű változó, a külső hőmérséklet. A következőkben 
elemzem a külső napi középhőmérsékletek valószínűségelméleti leírásának módszerét és a 
mértékadó, meghatározott kockázatot viselő érték meghatározását. A heti, havi és 
meghatározott időtartamú fogyasztás megállapítását a tartamdiagramok segítségével 
végezhetjük. A továbbiakban elemzem a tartamdiagramok valószínűségelméleti leírásának 
modellezését is. 
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5.2.1. A külső napi középhőmérsékletek valószínűség eloszlása 

 
Az épületgépészeti tervezés és üzemeltetés igen fontos, többnyire csak grafikusan 
megjelenített eszköze a külső hőmérsékletek előfordulási gyakoriságát illetve tartósságát 
jelző, úgynevezett tartamdiagram. A tartamdiagramot több évtizede alkalmazzák a 
tervezésben és üzemeltetésben. Gyakorlati jelentőségét az adja, hogy segítségével 
megállapítható az a nagyon alacsony és rövid tartósságú külső hőmérséklet tartomány, 
amelyre a hőtermelő és szállító berendezések kapacitását tervezzük, míg a görbe alatti terület 
a termelt illetve fogyasztott hővel arányos. A tartamdiagramot - miközben gyakorlati 
jelentősége kétségtelen - elméletileg soha nem írtuk le egzakt matematikai eszközökkel, és 
soha nem történt kísérlet a valószínűségelméleti modellezésre. (A különböző szerzők 
determinisztikus polinomiális leírást alkalmaztak. Nem tettek kísérletet arra, hogy a 
függvénnyel leírt tartamdiagram milyen előfordulási valószínűséggel, illetve milyen 
kockázattal rendelkezik.) Az 5.14. ábra– Budapest meteorológiai statisztikája alapján - 
bemutatom az 1997-2011 évek fűtési időtartamaira a napi átlaghőmérsékletek 
tartamdiagramjait. A tartamdiagramok vizuálisan a normális valószínűségeloszlás képét 
mutatják. Ha azt kérdezzük, mi a valószínűsége annak, hogy a vizsgált hőmérsékletnél nem 
fordul elő nagyobb külső hőmérséklet, annak közelítő értékét a hőmérséklethez tartozó 
tartóssági időtartam és a teljes fűtési időtartam hányadosa adja. 
 

 

 
5.14. ábra: 1997−2010 évekre a fűtési időszakra vonatkozóan a napi átlagos külső hőmérsékletek 

tartamdiagramja Budapestre 
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5.4. táblázat: A különböző évek napi átlaghőmérsékleteinek statisztikai jellemzői Budapestre 

 
 
Tekintsük a külső napi középhőmérsékletet valószínűségi változónak! 
Állítsuk elő az 5.14. ábra szerint az 1997-2011 közötti évek fűtési időszakaira vonatkozó napi 
középhőmérsékletek átlagából képzett tartamdiagramot.   
Állítsuk elő a tartamdiagramból a napi középhőmérsékletek empirikus valószínűségeloszlását. 
Ezt mutatja az 5.15. ábra. Ebbe berajzoltam azt a normális eloszlást, amelynek várható értékét 
és szórását az átlagos tartamdiagram értékeiből számoltuk. Ennek az eloszlásnak a 
momentumai: � � 4,28j°�k, � � 5,44	j°�k. 
 
A valószínűség eloszlást standardizáltuk, és láthatóvá vált, hogy szinte tökéletesen egyezik a 
standardizált normális eloszlással (lásd: 5.16. ábra). Elvégeztem a Ryan-Joiner próbát [45] 
annak igazolására, hogy a napi átlaghőmérsékletek valószínűség eloszlása valóban normális 
eloszlást követ. A próba eredményeképpen a korrelációs együttható £∗ � 0,997. Miután ez 
jelentősen nagyobb az £∗ � 0,96 kritérium értéknél, feltevésünk ezzel igazolódott.  

  

 
5.15. ábra: A Budapesten mért napi átlaghőmérsékletek valószínűségeloszlásának összehasonlítása a 

normális eloszlással 
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5.16. ábra: A napi átlaghőmérsékletek standardizált valószínűség eloszlásának összehasonlítása a 

standardizált normális eloszlással 

 
A napi átlaghőmérsékletek valószínűség eloszlásának függvénye Budapestre: 
 
 ¬�3� ≤ 
� � 1�√2Ñ ´ nw�²wb�c�Òc !�Ö

wµ
� 15,44√2Ñ ´ nw�²w�,���c�∙×,��c !�Ö

wµ
. (5.43) 

 
 
A függvény értékeit a standardizált normális eloszlás tabellázott értékeiből számíthatjuk. 
Előállítjuk az   
 
 � � 
 ? �� � 
 ? 4,285,44  (5.44) 

 
értéket, és megnézzük a standardizált normális eloszlás táblázatában, hogy η  értékéhez 

mekkora valószínűségeloszlási érték tartozik, amely a keresett ¬�3� ≤ 
� értéket adja.  
A standardizált normális eloszlás függvénye: 
 
 ��� � 1√2Ñ ´ nw	c� !3Ø

wµ
. (5.45) 

 
A standardizált normális eloszlás értékei megtalálhatóak például [1] szakirodalomban. A 
fentiek szerint számított napi középhőmérsékletek tartamdiagramjának értékeit az 5.5. 
táblázatban mutatom be. 
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5.5. táblázat: A napi középhőmérsékletek tartamdiagramjának értékei Budapestre m=4,28°C várható 
értékkel, σ=5,44°C szórással 

 
 

5.2.2.  Statisztikai próbák az eloszlás momentumainak hibáira  

 
Természetesen joggal feltételezhető, hogy bármely földrajzi területre a fűtési időszakra a napi 
középhőmérsékletek értékei normális eloszlást követnek, és nyilvánvalóan egymástól eltérő 
várható értékkel és szórással rendelkeznek, amelyek a vizsgált földrajzi terület (ország, 
országrész, település) meteorológiai statisztikáiból meghatározhatók. 
Az így meghatározott értékek hibákat tartalmaznak. A külső napi középhőmérsékletek várható 
értéke és szórása is valószínűségi változó, amelyekre az empirikus várható érték és szórás ad 
becslét. Az empirikus várható érték és szórás, valamint az elméleti értékek kapcsolatára a 
konfidencia intervallum ad információt. A hibák nagyságát egy előre határozott 
megbízhatósági szinttel – 95%P99% - az empirikus értékekből a statisztikai próbákkal 
határozhatjuk meg. A konfidencia intervallum az az értéksáv, amelyben az elméleti értékek az 
előírt megbízhatósági szinten benne vannak.  
 

5.2.3. A várható érték hibájának meghatározása 

 

Napok 
száma

Napi közép-
hőmérséklet [°C]

Napok 
száma

Napi közép-
hőmérséklet [°C]

Napok 
száma

Napi közép-
hőmérséklet [°C]

Napok 
száma

Napi közép-
hőmérséklet [°C]

Napok száma
Napi közép-

hőmérséklet [°C]

1 -8.42 38 -0.35 75 2.77 112 5.79 149 9.54
2 -7.59 39 -0.25 76 2.84 113 5.87 150 9.62
3 -6.94 40 -0.14 77 2.96 114 5.94 151 9.76
4 -6.52 41 -0.06 78 3.01 115 6.01 152 9.87
5 -6.06 42 0.00 79 3.11 116 6.09 153 10.09
6 -5.60 43 0.06 80 3.19 117 6.18 154 10.25
7 -5.27 44 0.17 81 3.27 118 6.28 155 10.36
8 -4.95 45 0.24 82 3.35 119 6.36 156 10.49
9 -4.79 46 0.36 83 3.43 120 6.49 157 10.56
10 -4.54 47 0.49 84 3.51 121 6.60 158 10.71
11 -4.38 48 0.58 85 3.57 122 6.71 159 10.82
12 -4.20 49 0.65 86 3.64 123 6.79 160 10.94
13 -4.04 50 0.74 87 3.68 124 6.84 161 11.12
14 -3.84 51 0.82 88 3.76 125 6.95 162 11.34
15 -3.69 52 0.89 89 3.88 126 7.06 163 11.44
16 -3.44 53 0.96 90 3.94 127 7.16 164 11.56
17 -3.26 54 1.06 91 3.99 128 7.24 165 11.74
18 -3.06 55 1.15 92 4.06 129 7.38 166 11.89
19 -2.84 56 1.26 93 4.14 130 7.44 167 12.12
20 -2.62 57 1.32 94 4.21 131 7.61 168 12.24
21 -2.48 58 1.44 95 4.29 132 7.66 169 12.37
22 -2.32 59 1.56 96 4.41 133 7.79 170 12.44
23 -2.16 60 1.69 97 4.46 134 7.88 171 12.64
24 -2.06 61 1.73 98 4.51 135 8.03 172 12.81
25 -1.94 62 1.80 99 4.61 136 8.12 173 12.96
26 -1.78 63 1.87 100 4.66 137 8.22 174 13.13
27 -1.71 64 1.95 101 4.78 138 8.30 175 13.44
28 -1.61 65 2.01 102 4.86 139 8.41 176 13.59
29 -1.42 66 2.09 103 4.92 140 8.49 177 13.89
30 -1.29 67 2.14 104 4.99 141 8.68 178 14.14
31 -1.16 68 2.22 105 5.10 142 8.76 179 14.43
32 -1.09 69 2.32 106 5.26 143 8.91 180 14.79
33 -1.00 70 2.41 107 5.32 144 9.05 181 15.35
34 -0.89 71 2.47 108 5.41 145 9.14 182 15.93
35 -0.74 72 2.54 109 5.52 146 9.19 183 16.72
36 -0.58 73 2.59 110 5.61 147 9.32
37 -0.46 74 2.64 111 5.69 148 9.43
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A várható érték, mint valószínűségi változó szórását nem ismerjük, hanem azt a minta alapján 
torzítatlan becsléssel, a korrigált empirikus szórással s* becsüljük. Ekkor a változó már nem 
normális eloszlású, hanem Student-eloszlást követ [45], [46]. A Student-eloszlás táblázatából 
meghatározható az a ��	 érték, amely kijelöli a konfidencia intervallum határait. Ezt az alábbi 
képlet fejezi ki: 
 
 Ù� ? ��	 ¼∗

√� ; 	� � ��	 ¼∗
√�	Ú. (5.46) 

 

5.2.4. A szórás hibájának meghatározása 

 

Egy n-elemű minta szórásnégyzetére az � ,c
Òc valószínűségi változó eloszlásából kiindulva 

szerkeszthetünk konfidencia intervallumot. Ismert, hogy az � ,c
Òc változó (n-1) szabadságfokú Ë�-eloszlást követ, amelynek segítségével meghatározhatók olyan ¢�, ¢� állandók, amelyekre 

teljesülnek a következő feltételek: ¬ �� ,c
Òc < ¢�� � Û� és ¬ �� ,c

Òc < ¢�� � 1 ? Û�. A Ë�-

eloszlás nem szimmetrikus, ezért olyan határokat kell választani, amelyekre a ¬ �¢� < � ,c
Òc <

¢�� � 1 ? Ü  teljesül. Innen ��-re az 1 ? Ý megbízhatóságú konfidencia intervallum � ,c
<c <

�� < � ,c
<_. Konfidencia intervallumot kaphatunk a sokaság � paraméterére is, ebben az 

esetben azonban a Ë-eloszlás táblázatát kell használnunk. 
 

5.2.5. A napi átlagos hőfokhíd valószínűségelméleti leírása 

 
Az épületgépészeti tervezési gyakorlatban igen fontos szerepet tölt be a napi 
középhőmérsékletek és a belső fűtési hőmérsékletek különbségének, az úgynevezett 
hőfokhídnak a valószínűség eloszlás-, illetve tartamdiagramja. 
A fűtési hőfelhasználás gyakorlati számításában meghatározó szerepet játszik a napi 
átlaghőmérsékletek tartamdiagramja alatti terület megállapítása. Miután bizonyítottuk, hogy a 
napi átlaghőmérsékletek tartamdiagramja egzakt matematikai kapcsolatba hozható a normális 
illetve a standardizált normális eloszlás képleteivel, erre való tekintettel a tartamdiagram alatti 
terület számítását a napi középhőmérsékletek valószínűségeloszlását leíró függvény 
segítségével végezhetjük el. 
 
A napi középhőmérsékletek időbeli tartósságát leíró tartamdiagram függvénye a napi 
középhőmérsékletek valószínűségeloszlásának.  
 
 Þ���� � ß��� ≤ à�Þá � �â√�ã ´ äw�åw����â� �å��

wµ
∙ Þá. (5.47) 
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ahol Þá a teljes fűtési időtartam. Budapesten ez átlagosan 183 nap. Þ���� az az 

időtartam, ameddig a téli fűtési időtartam alatt �� értékénél kisebb hőmérsékletek 
fordulnak elő. 
A napi középhőmérsékletek és a hőfokhíd tartamdiagramjait különböző ábrázolási móddal az 
5.17. ábra mutatom be. 

 
5.17. ábra: A napi középhőmérséklet tartamdiagramjának ábrázolási módjai 

 
Az épületgépészeti gyakorlatban egy bizonyos időszakra a fűtési hőszükségletet a hőfokhíd 
tartamdiagramja alatti terület mutatja, amely szintén valószínűségi változó. 
 
A napi átlagos hőfokhidak tartamdiagramja alatti terület számítása a következő: 
 
 æ� � �çè �â√�ã ´ ´ äw�åw����â� �å���

wµ
��

wµ
. (5.48) 

 	
æ� � �çè��é ? �ê� �â√�ã ´ äw�åw����â� �å��

wµ
. (5.49) 

 
A teljes tartamdiagram alatti terület æ������ � æ� � æ�. 
Az (5.48) és (5.49) képletek alkalmazásával tetszőleges m és σ momentumokra ki tudjuk 
számítani egy vizsgált évre vonatkozóan a fűtési hőszükséglet meghatározott megbízhatósági 
szintű értékét.  
Budapest esetében, ha a fűtési határhőmérsékletet 12 °C-nak tekintjük, a 11 év alatt mért napi 
átlaghőmérsékletek átlagát � � 4,277	j°�k-nak, szórását � � 5,439	j°�k-nak vesszük, akkor 
az egyes területek értékei: 
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 ©� � 183 1�√2Ñ ´ ´ nw�²wb�c�Òc !�!3	
wµ

	[

wµ
� 183 15,439√2Ñ ´ ´ nw�²w�,�ëëb�c�∙×,���c !�!3	

wµ
� 1448��

wµ
j�¢*³Ã�k 

(5.50) 

 
 ©� � 183�20 ? 3Ä� 1�√2Ñ ´ nw�²wb�c�Òc !�	[

wµ
� 183�20 ? 12� 15,439√2Ñ ´ nw�²w�,�ëë�c�∙×,���c !�	[

wµ� 1350	j�¢*³Ã�k 
(5.51) 

 
 ©	<A	<b � ©� � ©� � 1448 � 1350 � 2798	j�¢*³Ã�k (5.52) 

 
 

5.2.6. A napi külső középhőmérsékletek várható értékének konfidencia intervalluma 
Budapestre 

 
Ehhez a számításhoz az 1900-2011 évekre vonatkozó statisztikát vettük alapul. Az empirikus 
szórással és a Student-eloszlás táblázatából, adott megbízhatósági szinttel meghatározott ��	 
értékkel elkészítettük a napi középhőmérsékletek várható értékének konfidencia 
intervallumát. Az empirikus várható érték � � 4,1	j°�k, a konfidencia intervallum sugara ¢ � ��	 �∗

√� � 1,0	j°�k, ahol ¼∗ � 5,453, � � 111, ��	 � 2,576.  

A várható érték konfidencia intervallumának 
� alsó korlátja 4,1-1,0=3,1 
� felső korlátja 4,1+1,0=5,1 

 
A várható érték alsó és felső korlátjával kiszámolt eloszlási függvényeket az 5.18. ábra 
mutatom be. 
Az eredmények igazolásaként a 2011-2012 fűtési szezon tartamdiagramját elhelyeztem a 
létrehozott konfidencia intervallumban.  (tézis) 
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5.18. ábra: 2011-2012-es fűtési szezon napi középhőmérsékleteinek empirikus valószínűségeloszlási 

függvénye 111 szezon átlagából képzett határok között 

 
 

5.3. Fűtési hőigények kockázati elvű meghatározása valószínűségelméleti 
megközelítésben 

A fűtési hőigények mértéke – tendenciáját és nagyságrendjét illetően – kapcsolódik a külső 
meteorológiai tényezők – elsősorban a külső hőmérséklet és a szél – nagyságához és 
előfordulási gyakoriságához.  
 
Az épületek energiafelhasználásának sztochasztikus megközelítésével [47], az előre nem 
látható tényezők meghatározásával korábban már több szakirodalom is foglalkozott [48], [49]. 
Szimulációs modellek is készültek [50], [51], [52], de a fűtési hőigények kockázati elvű 
meghatározásával eddig a szakértők nem foglalkoztak.  
 
A leghidegebb, még számba vehető valószínűséggel mutatkozó külső időjárási jellemzők 
mellett (–13 és –15°C között) kisebb mint 1% gyakorisággal jelentkező (24 óra tartósságú) 
fűtési hőigénymaximumot mértékadó fűtési hőigénynek nevezzük.  
 
A fűtési hőigények valószínűségelméleti tárgyalásával azt tudom megmondani, hogy 
valamely lakásszám alapulvételével a nap valamely időszakában a külső meteorológiai 
légállapot függvényében mekkora a valószínűsége annak, hogy egy előírt hőigényértéket nem 
haladja meg a ténylegesen jelentkező hőigény. 
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A fűtési hőigények meghatározása mind a magyar, mind a legtöbb európai ország 
gyakorlatában szabványokban van rögzítve. A módszertan determinisztikus szemléletet 
tükröz. Az így megállapított fűtési hőigények bizonytalansága nincs elemezve, az értékekhez 
nincs rendelve megbízhatóság, valószínűség és konfidencia intervallum.   
 
A napi üzemeltetési gyakorlatban is igen fontos annak ismerete, hogy mekkora hőigény 
jelentkezésével számolhatunk, és milyen menetrendet alkalmazzunk, milyen értékű előremenő 
vízhőmérsékletet és tömegáramot tervezzünk be. 
 
A témát az [1] szakirodalom dolgozza fel. A 3. számú mellékletben bemutatom annak 
valószínűségelméleti modelljét. 
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6. Távhőrendszer üzemeltetésének döntési modellje. Az üzemeltetés 

optimuma 

Az előzőekben áttekintettem a távhőrendszerek elemeinek bemenet-kimenet modelljeit, és az 
azokon, illetve a teljes rendszeren értelmezett alap- és inverz feladatok megoldását. A 
továbbiakban korábbi eredményeim felhasználásával a távhőrendszerek üzemeltetésének 
optimalizációját mutatom be, amely az alapfeladaton értelmezhető.   
Az üzemeltetés optimalizációja során azt vizsgáljuk, hogy a hőigények kielégítéséhez 
milyen szekunder és primer előremenő és visszatérő vízhőmérsékleteket, valamint 
melegvíz és forróvíz áram keringetést valósítsunk meg annak érdekében, hogy a 
rendszer üzemeltetésének költsége minimális legyen.  
 

6.1. A dinamikus programozás alkalmazása távhőrendszerek optimalizációjára 

A távfűtő hálózatok modellezését és optimalizációját gráfok segítségével úgynevezett döntési 
rendszerek felhasználásával mutatjuk be. Egy döntési rendszer modelljét white-box 
ábrázolásban a 6.1. ábra mutatja. A kötött nyomvonalú, sugaras távhőhálózatok 
rendszerelméleti szempontból általában elágazó döntési rendszereket képeznek (diverging 
branch system) (lásd:6.3. ábra) [1],[5]. A legegyszerűbb távfűtő hálózatok soros rendszert 
képeznek. Egy döntési rendszer az inputokat és outputokat, a döntési változókat, az ezeket 
összekapcsoló transzformációs összefüggéseket, valamint a döntési eredményeket mutatja be. 
A döntések célja, hogy a rendszer bemenetének és megkívánt kimenetének függvényében 
olyan döntéseket hozzunk, amelyekkel a rendszer működését leíró gazdasági célfüggvény 
minimumot ér el.  
 
 

 
6.1. ábra: Döntési rendszer szemléltetés 
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Döntési cél: � � ³��¦�, ì�� � ⋯ � ³%2¦% , ì%7 � ³%S�2¦%S�, ì%S�7 � ⋯ � ³��¦�, ì��. 
Azt a matematikai módszert, amely egymástól függő döntések sorozatát optimálja, 
dinamikus programozásnak nevezzük [1]. A döntések sorozatában minden döntés 
számára a döntés kritériuma a dinamikus programozás optimalitási elvének kielégítése. 
Az optimalitás elve eredeti megfogalmazásában kimondja, hogy: 
„Egy optimális döntéssorozat mindig rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy bármilyen 
legyen is a kezdeti állapot és a kezdeti döntés, a további döntés, a további döntések optimális 
döntéssorozatot alkotnak az első döntés és a kezdeti állapot eredményeképpen kialakult új 
állapothoz képest” [1]. A döntési rendszerekben a rendszert döntési fokozatokra 
(részrendszerekre) bontjuk. 
Az optimalitás elvének értelmében az egyes fokozatokban a döntéseknek úgy kell 
létrejönniük, hogy figyelembe vesszük az egész döntési folyamat lehetőségeit, és a rendszer 
adott állapotához képest ennek optimálisnak kell lennie. Döntéseink matematikai értelemben 
egy rekurzív függvényegyenletet elégítenek ki. A függvényegyenlet -soros rendszerre- az 
általános döntési folyamat jelöléseivel a következő (6.2. ábra): 
 
 í�îb� � minÍñ ¥³b�îb, òb� � í�îbS��«. (6.1) 

 
Illetve az adott fokozatot jellemző állapottranszformáció bevezetésével: 
   	í�îb� � minÍñ ¶³b�îb, òb� � í2Â�îb, òb�7¸. (6.2) 

 
A függvényegyenlet az állapottranszformáció alkalmazásával már csak a kapcsolatváltozó �îb� és a döntési változó �òb� függvénye. Az í�îb� az úgynevezett optimális függvény, 
amely minden �îb� kapcsolatváltozó értékhez tartalmazza a döntési fokozatokhoz tartozó 
optimális döntéseket. 
 

6.1.1. Soros döntési rendszerek optimalizációja dinamikus programozással 

A soros rendszerek (serial system) absztrakt döntési modelljét a 6.2. ábra mutatja. A döntési 
modellt white box modellnek is nevezik. A modell tartalmazza a döntési változókat �òb�, a 
döntési eredményeket �³b�, és a bemenetek-kimenetek közötti összefüggéseket (többnyire 
mérlegegyenletek) �Âb�. 
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6.2. ábra: Soros rendszer döntési modellje 

 
A döntési cél: � � á� � á� � ⋯ � á� � ⋯ � áó → �ôõ!. 
Az optimalizáció történhet visszafelé (backward) illetve előrehaladó (forward) rekurzióval. 
Leggyakrabban a visszafelé haladó rekurzív optimalizálást alkalmazzuk, tekintve, hogy a 
rendszer kimenete, amely általában valamely fogyasztói igény pl. hőigény, adottnak 
tekinthető. A visszafelé haladó rekurzióban a függvényegyenletet rekurzíve, az utolsó 
fokozattól kezdve, az állapottranszformációk backward analízisével fokozatonként 
megoldjuk. Vagyis az adott fokozatban, a îb kapcsolatváltozó függvényében, a megvizsgált 
fokozatok összességére nézve az optimális megoldások halmazát állítjuk elő az ìbdöntési 
változó alkalmas megválasztásával. A rekurzív függvényegyenlet fokozatról-fokozatra történő 
felírásával és megoldásával a feladatot részfeladatok sorozatára bontjuk. Részleteiben a 4. 
számú mellékletben mutatom be. 
 

6.1.2. Szétágazó döntési rendszerek optimalizációja dinamikus programozással 

 

 
6.3. ábra: Szétágazó döntési rendszer 

 
A döntési cél: � � ³� � ³� � ⋯ � ³m� � ⋯ � ³möw� � ⋯ � ³÷ → ���!. 
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A szétágazó rendszerek optimalizációja úgy történik, mint a soros rendszereké, azzal a 
különbséggel, hogy a mellékágakat levágjuk, azokra elvégezzük külön az optimalizációt, és 
az elágazási pontra egy speciális függvényegyenletet kell felírni az alábbiak szerint. 
   	í�îb, î�, î′ö� � minÍñ ¥³b�îb, òb� � í′��î′�, î′ö� � íbS��îbS�, î��«. (6.3) 

 

6.2. Távhőrendszerek rendszertani modellje 

Egy távfűtési, távhőellátási rendszer öt fő elemből áll. Hőforrás, távvezeték hálózat, elosztó 
hálózat, hőközpont, szekunder hálózat és a fogyasztó. A távhőellátó rendszer hidraulikailag 
két fő részből áll, a primer és a szekunder rendszerből. Ha a primer és a szekunder rendszer 
hidraulikailag közvetlenül érintkezik egymással, akkor közvetlen, direkt rendszerről 
beszélünk. Ha a primer és szekunder rendszer hőcserélőkkel van elválasztva egymástól, 
hidraulikailag két külön kört képeznek, akkor közvetett, indirekt rendszerről van szó. A 
távfűtési rendszer egyszerűsített rendszertani sémáját a 6.4. ábra mutatja. 
 

 
6.4. ábra: Távhőrendszer egyszerűsített rendszertani sémája 

 

6.2.1. A forróvizes távhőrendszerek optimális üzemeltetése 

 
Optimális üzemeltetés alatt azt az üzemeltetési módot értjük, amelynek során a 
fogyasztók hőigényét előírt biztonsággal kielégítjük, és eközben a felmerülő összes 
üzemeltetési költség a lehető legkisebb, matematikai értelemben minimális.  
Távfűtő-rendszerek optimális üzemeltetésének modellezésében alapvető irányítási-döntési 

változónk a hőtermelés-hőbetáplálás mértéke 2J� >47, illetve a primer előremenő forróvíz-

hőmérséklet és a tömegáram. A forró víz hőmérsékletével és a tömegárammal további 
szabályozástechnikai tagokon keresztül a szabályozott jellemző értékét, a fűtött helyiség 
hőmérsékletét szabályozzuk (6.5. ábra). 
 

Az üzemeltetés akkor optimális, ha 

Hõforrás távhõvezeték hõközpont fogyasztói
berendezések

Hõtermelõ és hõszolgáltató fogyasztó

primer rendszer szekunder rendszer
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  1��� � ø 1ü2J� >4, 34 , �� 7!� → ���!, (6.4) 

 
és eközben kielégítjük az alábbi mellékfeltételeket: 

• a belső hőmérséklet 3>$ � 3>$��� ≥ ½$��� előírt függvény, 
• a belső hőmérséklet a külső meteorológiai tényezők és a szabályozás függvénye 3>$ � 3>$�M�; M�; … M�, 34 , �� �, ahol  M�; M�; … M� meteorológiai tényezők. 

 

A szabályozási feladat: a mindenkori hőigények kielégítése úgy, hogy az üzemeltetés 
költsége minimális legyen.  
Ha ismert J�3�, akkor  34��� �?  ���� �?  35��� �? Δ*��� �? 

úgy, hogy 1��� → ���! 
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6.5. ábra: Távhőrendszer üzemirányításának egyszerűsített döntési modellje 
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6.2.2. Decentralizált rendszermodell. Adottak a hőigények. A szekunder rendszer 
hőszállítási jellemzőit nem vizsgáljuk 

 
Megadott hőigényekre távfűtési rendszerek üzemének optimalizálása már két évtizede a 
tudományos és szakmai érdeklődés fókuszába került. Mindezidáig egyszerűsített modelleken 
vizsgálták ezt a kérdést. A rendszert egy fogyasztóval helyettesítették, a távfűtő hálózatot egy 
előremenő és egy visszatérő vezetékkel modellezték. Egyszerűsített célfüggvényt 
alkalmaztak, a célfüggvényt a rendszerre globálisan meghatározott hőveszteség, és a teljes 
primer forróvíz keringetés költsége alkotta. Az előremenő forróvíz hőmérsékletének 
növelésével a keringetett víz mennyisége csökkenthető. A hőveszteség ebben az esetben nő, a 
keringetés teljestményszükséglete és költsége csökken. Ellenkező esetben a költségek 
változása fordított irányú. 
Értekezésemben decentralizált rendszermodellt alkalmazok. Ez pontosabb számításokat 
tesz lehetővé, és lehetségessé válik az eltérő típusú hőközpontoknak a külön-külön 
történő vizsgálata. A döntési rendszer modelljét, a változókat és a célfüggvényt a 6.6. ábra 
szemlélteti.  
Adottak a fogyasztói igények, amelyeket a primer rendszerrel ki kell elégítenünk. Kérdés az, 
hogy az egyes hőközpontokba a hőt milyen előremenő hőmérsékletű forróvízzel és milyen 
tömegáram keringetésével juttassuk el. Magasabb előremenő hőmérséklet esetén nő a 
hőveszteség, de csökken a keringetés költsége, és fordítva.  
Adottak a rendszer geometriai jellemzői, amelyekkel meghatározhatók a hidraulikai és 
termikus ellenállástényezők.  
A rendszerelemek állapotváltozójának a primer előremenő forróvíz hőmérsékletet választjuk. 
Az első döntési fokozatban az előremenő hőmérséklet, mint paraméter függvényében 
meghatározzuk az �� �m 	é¼	�� � optimális értékeit. Ezekkel ki tudjuk számolni 35	é¼	35�m visszatérő 
vízhőmérsékleteket, ezek keveredéséből a csomóponti eredő visszatérő vízhőmérsékletet. 
A második döntési fokozatban nincs döntési változó, ezért nincs döntési helyzet.  
A harmadik döntési fokozatban az előremenő 34 primer forróvíz hőmérséklet függvényében 
csak a leágazáson elvett forróvíz térfogatáram �� �m  értékét kell optimalizálni. 
Az eljárást a szivattyú felé haladva rekurzív módon folytatjuk. A szivattyúhoz érve az utolsó 
döntési fokozatban választható ki a primer előremenő forróvíz hőmérséklet optimális értéke, 
az utolsó optimális függvényben a 34 optimum meghatározásával.  
E modellnek az a sajátossága, hogy a szekunder rendszer számára megadjuk azt a primer 
programot, amelyhez a szekunder rendszer programjának alkalmazkodnia kell. Vizsgálni kell 
tehát azt, hogy a hőközponti hőcserélők alkalmasak-e arra, hogy a primer rendszer előremenő 
hőmérséklete és vízáram keringetése mellett az igényelt hőigényt a szekunder rendszer 
számára átadja. Pontosabban úgy kell beállítani a szekunder rendszer keringetési jellemzőit, 
hogy ez lehetségessé váljék. 
Mint láttuk, a modellben az állapotváltozó paraméter a primer előremenő forróvíz 
hőmérséklet. Ennek rögzítésével a keringetés mértéke determinált. Meghatározásához a (6.4) 
képletet kell alkalmaznunk, amelyből a primer keringetés mértéke az alábbiak szerint 
határozható meg. 
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6.6. ábra: A távfűtési rendszer decentralizált döntési modellje 
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Mivel 
 	� � 112�� �@� � 1��:�+FG, � 1��:�A<B � 1��:�;<�á�

	. (6.5) 

 
Ebből kifejezve  
 	�� � � 1

2@ Ù1� ? 1��:�+FG, ? 1��:�A<B ? 1��:�;<�á�Ú	. (6.6) 

 

6.2.3. Decentralizált rendszermodell. Adottak a hőigények és a szekunder rendszer 
hőszállítási jellemzői 

 
Ha adott J� , továbbá �� �, 	3′�, 3′′�, akkor a primer rendszer keringetése 3′� paraméter rögzítése 
esetén determinált. Mivel 
 
 J� � �: �3�m ? 3�mm� ? �3�mm ? 3�m �

H� 3�m ? 3�mm3�mm ? 3�m
, (6.7) 

 

ezért ebből a 3�mm meghatározható. A 3�mm	ismeretében a primer keringetés 

 

 �� � � J�@�3�m ? 3�mm�. (6.8) 

 

Ezzel a közbenső optimalizációk lehetősége megszűnik, de 3′� felvétele mellett végig kell 
számítanunk a rendszer üzemállapotát: a visszatérő hőmérsékletek keveredését, a 
nyomásveszteségeket, a nyomásábrát, a költségeket, majd a 3′� paraméter különböző értékeire 
kapott költségekből ki kell választanunk a minimális értékűt és ezzel adódik az előremenő 
optimális primer vízhőmérséklet. (tézis) 
 
 

6.3. Hurkolt távfűtő hálózatok üzemeltetése 

 
A csőhálózatok hidraulikai vizsgálata, a hidraulikai optimum, az optimális szivattyú-
munkapont beállítása a hálózatok üzemeltetésének egyik kulcskérdése. A csőhálózatok egy 
része úgynevezett sugaras, másik része hurkolt topográfiájú. A hurkolt hálózatok üzemeltetése 
bonyolultabb, a kialakuló áramlási kép a fogyasztói igények változása miatt általában labilis 
[53],[54]. Krope és társai kutatásai nem lineáris optimalizáción alapulnak 
[55],[56],[57],[58],[59]. Az [60] irodalomban szimulációval próbálják megalkotni az áramlási 
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képet. Az [61],[62],[63],[64] szakirodalmakban különböző optimalizációs eljárásokkal 
számítják a hurkolt hálózat üzemeltetésének gazdasági optimumát.  
Kutatásaimban elemeztem a hurkolt és sugaras hálózatok hidraulikai analízisének módszereit. 
A hurkolt hálózatok hidraulikai analízisét részletesen bemutatja Halász, Kristóf, Kullmann: 
Áramlások csőhálózatokban című könyvében [30]. Módszerükben a Kirchhoff-törvények 
felírásával kapott nemlineáris egyenletrendszer megoldására az úgynevezett Almássy-
Budavári-Vajna módszert alkalmazzák, amely az oktatási anyag részét is képezi. A hurkolt 
távfűtő hálózatok – ugyanúgy, mint a sugaras hálózatok – általában egy hőforrással, egy 
betáplálási és keringetési ponttal rendelkeznek. Az üzemeltetés napi rendszerességgel 
visszatérő feladata, hogy a változó és egyébként prognosztizálható illetve meghatározható 
igényekre kiszámoljuk a kialakuló áramlási- és nyomásképet. Az áramlási- és nyomáskép 
meghatározása két lépésben történik. A fogyasztói leágazásokon fellépő nyomásveszteség az 
ismert fogyasztói igényekből egyszerűen, a „hidraulikai Ohm-törvény” segítségével 
határozható meg. Ezután a feladat második fázisában a fogyasztói leágazásokra kapott 
nyomásveszteségeket illetve az ehhez szükséges csomóponti nyomáskülönbség értékeket 
hozzá kell illesztenünk a hurkokra a Kirchhoff-törvények segítségével meghatározott 
nyomásképhez illetve áramlási képhez. A feladat megoldásának lépéseit egy egyszerű 
hálózaton (lásd: 6.7. ábra) a 6.8. ábra, 6.9. ábra, 6.10. ábra szemléltetik. 
 
 
 

 
6.7. ábra: Hurkolt hálózat modellje 
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6.8. ábra: A hurkolt hálózat egyes szakaszain létrejövő nyomásveszteségek összegzésével számított 

nyomáskép 

 
A 6.8. ábra a hurkolt hálózat gerincvezetékének nyomásdiagramja látható az előremenő és 
visszatérő vezetékek nyomásesésével és az egyes csomópontokban szükséges fojtásokkal a 
végponti fogyasztó bekötővezetékén jelentkező nyomásveszteség nélkül. 
 
 

 
6.9. ábra: A végponti, a determináns fogyasztóhoz vezető leágazáson jelentkező nyomásveszteség 

hozzáadásával a számított nyomáskép 

 
A 6.9. ábra a hurkolt hálózat gerincvezetékének nyomásdiagramja látható az előremenő és 
visszatérő vezetékek nyomásesésével és az egyes csomópontokban szükséges fojtásokkal és a 
végponti bekötővezetéken jelentkező nyomásveszteséggel. A bekötővezeték miatt 
megemelkedik az egyes csomópontokban szükséges fojtás mértéke, ezáltal a szivattyú 
emelőmagassága is. 
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6.10. ábra: Nyomáskép a fogyasztói hőközpont belső nyomásesésének figyelembevételével 

 
A 6.10. ábra az előző ábrákon szemléltetett nyomásveszteségeken felül figyelembe vesszük a 
fogyasztó hőközpontjának nyomásesését is. Így a primer hálózat teljes nyomásábráját 
meghatároztuk.  

 
A betáplálási pontban a szivattyú teljesítményszükséglete értelemszerűen (lásd: 6.10. ábra) a 
fogyasztói végponttól a betáplálási pontig összegzett nyomásveszteségek összege. Ahogy 
látszik, az ábrába be kellett helyezni a fogyasztói leágazásokon jelentkező nyomásveszteség 
értékeket. Ha a csomópontokban rendelkezésre álló nyomáskülönbség nagyobb, mint a 
fogyasztó által igényelt érték, a különbséget fojtással kell kiegyenlíteni. A probléma akkor 
jelentkezhet, ha a fogyasztó nyomáskülönbség igénye a csomópontban nagyobb, mint a 
rendelkezésre álló érték. Nyilvánvaló, ez esetben a betáplálási nyomáskülönbséget tovább kell 
növelni. Egy hurkolt hálózat nyomásképe és szivattyú munkapontja a hurok nyomásképének 
és a fogyasztói ágak nyomásképének összeillesztésével határozható meg. Nézzük meg, hogy 
több szivattyú alkalmazásával esetleg sugaras üzemeltetéssel, kifejezetten a betáplálási 
teljesítmény minimumát célzó optimalizációs eljárással előállítható-e a hurkolt 
üzemeltetéshez képest jobb üzemeltetési mód.  
Általánosan elterjedt nézet, hogy a hurkolt hálózatok hidraulikailag előnyösebbek, mint a 
sugaras hálózatok. Ennek a kérdésnek az áttekintéséhez az úgynevezett egy kört 
tartalmazó távfűtő hálózatok hidraulikai analízisének módszerét mutatom be. Az ilyen 
típusú hálózatra célfüggvényeket fogalmazunk meg, és a célfüggvény minimalizálásával 
határozzuk meg az áramlási képet. Az egyik célfüggvény az áramlási munka minimálását 
fogalmazza meg. Mint tudjuk, ez matematikai értelemben egy variációs feladat megoldása, és 
a megoldást a Kirchhoff második törvényének az alkalmazása adja. A másik célfüggvény a 
betáplált energia minimumát célozza. A két célfüggvény megoldásával kapott áramlási kép 
különbözik egymástól, és értelemszerűen a betáplálási munka minimálására adott 
megoldásban a betáplálási munka kisebb értékű, mint a Kirchhoff második törvényének 
teljesülését megkívánó megoldásban. Ezzel az eljárással Kirchhoff második törvénye sérül. A 
betáplálási pontban kétféle nyomásérték jelenik meg, ennek technikai teljesítése két 
szivattyúval lehetséges, a körvezeték jobb és bal oldali ágát két különböző szivattyúval 
működtetjük.  
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6.3.1. Az áramlási kép meghatározása a Kirchhoff-törvényekkel egy kört tartalmazó 
hurkolt hálózatban 

 
A megoldást a 6.11. ábra hálózatán modellezem. 
 
 

 
6.11. ábra: Felnyitott körvezetékes távhőhálózat 

 
 
Az áramlási képet a hurokegyenlet megoldásával kereshetjük. Az áramlásban feltételezésünk 
szerint a hidraulikai végpont a (0), amelynek igényéből �6�K-t látunk el az � ? 0 ágon és �1 ? ��6�K-t a 0 ? �∗ ágon. 
 
 
 
A hurokegyenlet: 
 
 ½�K2�6�K7� � ½��2�6�K � 6��7� � ⋯ � ½�,�w�2�6�K � 6�� � 6�� � ⋯ � 6��w�7�

� ½�S�2�6�K � 6�� � 6�� � ⋯ � 6��7�
� ½�K∗ ��1 ? ��6�K�� � ½��∗ ��1 ? ��6�K � 6��∗�� � ⋯
� ½�S�∗ ��1 ? ��6�K � 6��∗ � 6��∗ � ⋯ 6��∗��. 

(6.9) 

 
A hurokegyenlet rendezésével másodfokú egyenletet kapunk k-ra. 
 
 �½�K � ½�� � ⋯ � ½�S��2�6�K7�

� 2û�½��6�K6�� � �½��6�K26�� � 6��7 � ⋯� �½�S�6�K26�� � 6�� � ⋯ � 6��7ü � ½��6��� � ½��26�� � 6��7�
� ⋯ � ½�S�26�� � 6�� � ⋯ � 6��7�
� �½�K∗ � ½��∗ � ⋯ � ½�S�∗ � ��1 ? ��6�K��
� 2û½��∗ �1 ? ��6�K6�1∗ � �1 ? ��½32∗ 6�K26�1∗ � 6�2∗7 � ⋯� �1 ? ��½���∗ 6�K26�1∗ � 6�2∗ � ⋯ � 6��∗7ü � ½��∗ 6�1∗2
� ½32∗ 26�1∗ � 6�2∗7� � ⋯ � ½���∗ 26�1∗ � 6�2∗ � ⋯ � 6��∗7�. 

(6.10) 

 
További rendezéssel: 
 
 �� ∙ �½�K � ½�� � ⋯ � ½�S�� ∙ 6�K� � �2� ∙ û½�� ∙ 6�K ∙ 6���½�� ∙ 6�K ∙ 26�� � 6��7 � ⋯ � ½�S� ∙ 6�K ∙ 26�� � 6�� � ⋯ � 6��7ü � � V½�� ∙ 6����½�� ∙ 26�� � 6��7� � ⋯ � ½�S� ∙ 26�� � 6�� � ⋯ � 6��7�^ � 

(6.11) 
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� �1 ? ��� ∙ �½�K∗ � ½��∗ � ⋯ �½�S�∗ � ∙ 6�K� � �2�1 ? ��û½��∗ ∙ 6�K ∙ 6��∗ � ⋯ �½�S�∗ ∙ 6�K ∙ 26��∗ � 6��∗ � ⋯ � 6��∗7ü � � V½��∗ ∙ 6����½�� ∙ 26��∗ � 6��∗7� � ⋯ � ½�S� ∙ 26��∗ � 6��∗ � ⋯ � 6��∗7�^. 
 
Bevezetett jelölések: 
 : � �½�K � ½�� � ⋯ � ½�S��, (6.12) 

 
 { � û½��6�K6�� � ½��6�K26�� � 6��7 � ⋯ � ½�S�6�K26�� � 6�� � ⋯ � 6��7ü, (6.13) 

 
 | � V½�� ∙ 6����½�� ∙ 26�� � 6��7� � ⋯ � ½�S� ∙ 26�� � 6�� � ⋯ � 6��7�^ (6.14) 

 
 :∗ � �½�K∗ � ½��∗ � ⋯ � ½�S�∗ �, (6.15) 

 
 {∗ � û½��∗ ∙ 6�K ∙ 6��∗ � ½��∗ ∙ 6�K ∙ 26��∗ � 6��∗7 � ⋯ �½�S�∗ ∙ 6�K∙ 26��∗ � 6��∗ � ⋯ � 6��∗7ü, (6.16) 

 
 					|∗ � V½��∗ ∙ 6��∗��½�� ∙ 26��∗ � 6��∗7� � ⋯ � ½�S� ∙ 26��∗ � 6��∗ � ⋯ � 6��∗7�^. (6.17) 

 
A konstansok zárt alakban felírva: 
 : � ( ½%�%S��

�
%ÊK ,	 (6.18) 

 
 B � þ(�R��S����S�� ∙ ( V� ��S�

�Ê� ��w�
�ÊK � ∙ V�K	, (6.19) 

 
 D � ( 	R��S����S�� ∙ �( V� ��S�

�Ê� ��
 ,�w�
�ÊK  (6.20) 

 
 A∗ � (R���S��∗�∗

�ÊK 	, (6.21) 

 
 B∗ � þ ( �R��S����S��∗ ∙ ( V� �∗

�S�
�Ê� ��∗w�

�ÊK � ∙ V�K	, (6.22) 

 
 D∗ � ( 	R��S����S��∗ ∙ �( V� �∗

�S�
�Ê� ��
	.					�∗w�

�ÊK  (6.23) 
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A jelölésekkel a másodfokú egyenlet: 
 
 ��:6�K� � 2�{ � | � �1 ? ���:∗6�K� � 2�1 ? ��{∗ � |∗. (6.24) 

 
Rendezés után: 
 
 k��: ? :∗�6�K� � 2�2{ � :∗6�K� � {∗7 � 2| ? |∗ ? :∗6�K� ? 2{∗7. (6.25) 

 
A képlet segítségével meg tudjuk határozni a k aránytényezőt, amely mutatja, a hidraulikai 
végpontnak tekintett 0 jelű fogyasztónál, hogy a 6�K igény kielégítése milyen arányban történik 
a bal illetve jobb irányból. Ezután fel kell építenünk a nyomásképet. A nyomásveszteségek 
összege megadja a szivattyú szükséges emelőmagasságát illetve a betáplálási 
nyomáskülönbséget. A hidraulikai végpont kivételével az összes többi fogyasztói leágazáson 
beszabályozás segítségével fojtásokat kell végrehajtanunk. Amennyiben valamelyik 
fogyasztói ágon az áramoltatáshoz szükséges nyomáskülönbség igény meghaladja a hurokban 
rendelkezésre álló nyomáskülönbséget, a nyomásképet ezen ág nyomáskülönbsége határozza 
meg. Az eljárásra példát mutatok be az 5. számú mellékéletben.  
 

6.3.2. Áramlási kép a betáplált energia minimálásakor. Szétválasztott szivattyúzás a 
betáplálási helyen 

 
Vizsgáljuk meg, tudjuk-e csökkenteni a betáplált energia mennyiségét szétválasztott 
szivattyúzással, a hurok felnyitásával a szivattyúzás helyén. 
 
Szivattyúzási munka minimumát kifejező célfüggvény: 
 
 � � ( 6�$,$w�

�
$Ê� � � ∙ 6�K� ∙ ( ∆*$,$w�

�
$Ê� � ( 6� ∗$,$w�

�∗
$Ê� � �1 ? �� ∙ 6�K�

∙ ( ∆*∗$,$w�
�∗

$Ê� → ���! 
(6.26) 

 

A minimum helye ott van, ahol
BB� � � 0, illetve 

 
 
 !�!� � 6�K ∙ ( ∆*$,$w�

�
$Ê� � ( 6�$,$w�

�
$Ê� � � ∙ 6�K� ∙ !!� ( ∆*$,$w�

�
$Ê� ? 6�K ∙ ( ∆*∗$,$w�

�∗
$Ê�

� ( 6� ∗$,$w�
�∗

$Ê� � �1 ? �� ∙ 6�K� ∙ !!� ( ∆*∗$,$w�
�∗

$Ê� � 0. 
(6.27) 

 
 
Ahol a korábbi jelölésekkel 
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 ( ∆*$,$w�

�
$Ê� � �� ∙ : ∙ 6�K� � 2� ∙ { � �	. (6.28) 

 
 !!� ( ∆*$,$w�

�
$Ê� � 2� ∙ : ∙ 6�K� � 2 ∙ {	. (6.29) 

 
 ( ∆*∗$,$w�

�∗
$Ê� � �1 ? ��� ∙ :∗ ∙ 6�K� � 2�1 ? �� ∙ {∗ � �∗. (6.30) 

 
 !!� ( ∆*∗$,$w�

�∗
$Ê� � 2� ∙ :∗ ∙ 6�K� ? 2 ∙ :∗ ∙ 6�K� ? 2 ∙ {∗. (6.31) 

 
A bevezetett jelölésekkel a (6.27) egyenlet: 
 
 6�K ∙ 2�� ∙ : ∙ 6�K� � 2� ∙ { � �7 � ( 6�$,$w�

�
$Ê� � � ∙ 6�K� ∙ 22� ∙ : ∙ 6�K� � 2 ∙ {7 ? 

6�K ∙ 2�1 ? ��� ∙ :∗ ∙ 6�K� � 2�1 ? �� ∙ {∗ � �∗7 	 � 

( 6� ∗$,$w�
�∗

$Ê� � �1 ? �� ∙ 6�K� ∙ 22� ∙ :∗ ∙ 6�K� ? 2 ∙ :∗ ∙ 6�K� ? 2 ∙ {∗7 � 0	. 
(6.32) 

 
Rendezés után a k-ra egy másodfokú egyenletet kaptunk: 
 
 �� ∙ �: ? :∗�3 ∙ 6�K� � 

�� ∙ �2: ∙ 6�K� ∙ ( 6�$,$w�
�

$Ê� � 4{ ∙ 6�K � :∗ 2 ∙ 6�K� ∙ ( 6� ∗$,$w�
�∗

$Ê� � 6 ∙ 6�K��� 4{∗

∙ 6�K�� 

� �2{ ( 6�$,$w�
�

$Ê� � � ∙ 6�K ? :∗ 3 ∙ 6�K� � 2 ∙ 6�K� ( 6� ∗$,$w�
�∗

$Ê� �? {∗

∙ 4 ∙ 6�K � 2 ( 6� ∗$,$w�
�∗

$Ê� �? �∗ ∙ 6�K� � 0	. 

(6.33) 

 
A 6�K térfogatáram szétválasztási arányát kifejező k tényező a gyökképlettel meghatározható. 
A fentiekkel sikerült bizonyítanom azt, hogy körvezetéket tartalmazó távfűtő hálózatokban 
elméletileg létezik olyan üzemeltetési mód, amelynek során kilépünk Kirchhoff második 
törvényének teljesülése alól, és úgynevezett kétszivattyús üzemeltetést valósítunk meg. Ezt az 
teszi lehetővé, hogy sikerült kitűzni az optimalizációs feladatot és felírnom a célfüggvényt a 
szivattyúzási teljesítmény minimalizálására. Az eljárás alkalmazására példát mutatok be a 6. 
számú mellékletben. 
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6.3.3. Több kört tartalmazó távhőrendszer hidraulikai analízise a Kirchhoff-törvények 
felhasználásával 

 
Több kört tartalmazó távhőrendszer hidraulikai analízisét az egy kört tartalmazóhoz 
hasonlóan (lásd: 6.3.1 és 6.3.2 fejezetek) elvégezhetjük a disszipált energia vagy 
szétválasztott szivattyúzással, a betáplált szivattyúzási teljesítmény minimumát tartalmazó 
célfüggvény figyelembevételével. Az elmélet kiterjesztését két kört tartalmazó 
távhőrendszerre mutatom be (lásd: 6.12. ábra).  
 

 
6.12. ábra: Több kört tartalmazó hurkolt hálózat a betáplálási pont felnyitásával 

 

A disszipált energia minimalizálása során a mellékkörön azt keressük, hogy a 6�� és 6�� értékei 
mekkorák legyenek az ismert mellékköri teljes fogyasztásból:  
 
 6�� � 6�� � 6�+. (6.34) 

 
A disszipációs függvény az egy körre vonatkozó függvényhez képest kiegészül a mellékkörön 
mutatkozó disszipáció függvényeivel az alábbiak szerint: 
 
 � � ( ½$,$w�6�$,$w���

$Ê� � ( ½$,$w�∗ 6�$,$w�∗��∗
$Ê� � ½�6��� � ½�26�+ ? 6��7� → ���!	. (6.35) 

 
 
Tudjuk, hogy a fő áramkörön 6��K � �6�K, 6��K∗ � �1 ? ��6�K. 
Szélsőérték létezésének feltétele 
 ���� � 0, (6.36) 

 
 ���6�� � 0. (6.37) 

 

A (6.35) egyenletből ∑ ∆*�$Ê� � ∑ ∆*∗�∗$Ê� , vagyis ∑ ½$,$w�6�$,$w���$Ê� � ∑ ½$,$w�∗ 6�$,$w�∗��∗$Ê� . 

 
Ez részletesen kifejtve: 
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 ½�K2��6�K7� � ½��2��6�K � 6��7� � ½��2��6�K � 6�� � 6��7�
� ½��2��6�K � 6�� � 6�� � 6�+7�
� ½��2��6�K � 6�� � 6�� � 6�+ � 6��7� � ⋯ � ½∗�K2��6�K7� � ½∗�� ��1 ? ���6�K � 6���� � ½∗�� ��1 ? ���6�K � 6�� � 6����

� ½∗�� ��1 ? ���6�K � 6�� � 6�� � 6�+��
� ½∗�� ��1 ? ���6�K � 6�� � 6�� � 6�+ � 6���� � ⋯. 

(6.38) 

 
A (6.35) egyenlet deriválását elvégezve: 
 
 ½��2�6�K � 6��7� � ½��2�6�K � 6�� � 6��7� � ½�6��� ? ½�26�+ ? 6��7� � 0. (6.39) 

 
A fenti egyenlet azt fejezi ki, hogy ½��, ½��, ½�, ½� körön végigmenve a nyomásveszteségek 
előjeles algebrai összege zérus. A (6.37) és (6.38) egyenletek egy nem lineáris 
egyenletrendszert képeznek a k aránytényező és 6��meghatározására. Felvetődik a kérdés, 
hogy hogyan alakul a módszer abban az esetben, ha kettőnél több kört tartalmaz a rendszer. El 
kell mondanom, hogy a távhőrendszerek sajátossága, kevés kivételtől eltekintve, hogy 
többsége kevés kört tartalmaz. A köröket tartalmazó távhőrendszerekben fokozatosan, 
többnyire szükségtelen mértékű biztonságra törekvés jegyében, kötöttek össze olyan 
csomópontokat, amelyekkel nem növekedett lényegesen a rendszer hidraulikai kapacitása, 
másrészt az ellátás biztonsága sem. Kevés kört tartalmazó távhőrendszerekben a fenti 
eljárással közvetlen módszert kapunk az áramlási kép meghatározására. Az aránytényezők 
függvényében emelkedik a nemlineáris egyenletek száma.  
 

6.3.4. Több kört tartalmazó távhőrendszer hidraulikai analízise. A betáplált energia 
minimuma 

 
E probléma vizsgálatát a 6.12. ábra mutatom be. A szivattyúzási munka minimalizálása esetén 
a szivattyúzási munkát kifejező célfüggvény  szintén a (6.25) egyenlet, amelyben a ∑ ∆*$,$w��$Ê�  tagban mindenütt például 6�� � 6�+ ? 6��, minden tagban 6��-t keressük.  
 !�!� � 6�K ∙ ( ∆*$,$w�

�
$Ê� � ( 6�$,$w�

�
$Ê� � � ∙ 6�K� ∙ !!� ( ∆*$,$w�

�
$Ê� ? 6�K ∙ ( ∆*∗$,$w�

�
$Ê� � ( 6� ∗$,$w�

�
$Ê� � �1 ? �� ∙ 6�K�

∙ !!� ( ∆*∗$,$w�
�

$Ê� � 0, 
(6.40) 

 
illetve  
 ���6�� � ��6�� ( ∆*�,�?1

�

��1
� 0. (6.41) 
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½��2�6�K � 6��7 � ½��2�6�K � 6�� � 6��7 � 0. (6.42) 

 
 �½�� � ½����6�K � �½�� � ½���6�� � ½��6�� � 0. (6.43) 

 
 

� � ?�½�� � ½���6�� ? ½��6��6�K�½�� � ½��� . (6.44) 

 
 
Konstansokat bevezetve: 
 � � |6�� ? }, (6.45) 

 
ahol 
 

| � ?�½�� � ½���6�K�½�� � ½���	, (6.46) 

 

} � ½��6��6�K�½�� � ½���. (6.47) 

 
 
Ezek felhasználásával: 
 2|6�� ? }7��3: ? 3:∗�6�K�

� 2|6�� ? }7 �2:6�K� ( 6� �,�?1
�

��1
� 46�K{ � 66�K� � 26�K� ( 6� ∗�,�?1

�

��1
�:∗

� 46�K{∗�� 2{ ( 6� �,�?1
�

��1
� �6�K ? 36�K� � 26�K ( 6� ∗�,�?1

�

��1
�:∗

? 46�K � 2 ( 6� ∗�,�?1
�

��1
�{∗ ? �∗6�K � 0. 

(6.48) 

 
 
Tovább rendezve: 
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6���|��3: ? 3:∗�6�K�
� 6�� �2:|6�K� ( 6� �,�?1

�

��1
� 46�K{| � 66�K� � 26�K� ( 6� ∗�,�?1

�

��1
�|:∗

� 46�K|{∗ ? �6|: ? 6|:∗�6�K��� 2{ ( 6� � �6�K
? 36�K� � 26�K ( 6� ∗�,�?1

�

��1
�:∗ ? 46�K � 2 ( 6� ∗�,�?1

�

��1
�{∗ ? �∗6�K

? �2:}6�K� ( 6� � 46�K}{ � 66�K� � 26�K� ( 6� ∗�,�?1
�

��1
�}:∗ � 46�K}{∗�

� }��3: ? 3:∗�6�K� � 0. 

(6.49) 

 
 
A rendezések után 6��-re egy tisztán másodfokú egyenletet kapunk. Amennyiben a hurok a *-
gal jelölt részen található, az eljárást ∑ ∆*∗$,$w��$Ê�  tagra kell elvégezni. Ha a hurok a két oldalt 

köti össze, újabb szélsőérték feltételt kell megadnunk, hogy az egyenlet megoldható legyen. A 
módszer számítástechnikailag rendkívül hatékony abban az esetben, ha sikeres a feltevésünk 
az úgynevezett báziskör megtalálása tekintetében, amely a hidraulikailag meghatározó 
áramképet jelenti. Az erre a körre illeszkedő ágakra illetve körökre nem várjuk el Kirchhoff 
második törvényének teljesülését, hiszen a fogyasztói ágakon végrehajtott fojtásokkal ennek 
nem szükségszerűen kell teljesülnie, ami rendkívüli módon egyszerűsíti a számításokat.  
 
A módszer alkalmazása során elkészítettem egy egyetlen hurkot tartalmazó távfűtő hálózat 
hidraulikai vizsgálatát. Megvizsgáltam a rendszer üzemeltetésének energia igényét a 
disszipált energia minimuma illetve a szivattyúzási munka minimumának felírásával. A kapott 
eredmények tükrözik az elmélet során bemutatottakat, azaz a disszipált energia minimumához 
képest a szivattyúzási munka minimumára történő méretezés gazdaságilag jobb eredményt ad 
(lásd: 5. és 6. számú melléklet). 
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7. A létesítés parciális optimalizációja. Kötött nyomvonalú, sugaras 

távfűtő hálózatok optimális csőátmérőinek meghatározása 

 
Távfűtő hálózatok optimális csőátmérőinek maghatározása azt a feladatot jelenti, amelynek 
során a távfűtő hálózat minden szakasza számára olyan vezetékátmérőt választunk, 
amelyekkel a hálózat beruházási költségének egy évre eső hányada, valamint az üzemeltetés 
évi közvetlen költsége, a forróvíz keringetés és a hőveszteség együttes költsége minimális. 
E probléma hatékony, mérnöki szempontból is eredményes és nagy gyakorlati értékű 
megoldása a mai napig hiányzik. 
A probléma a ’60-as és a ’70-es években jelent meg. Az akkori idők próbálkozásait az 
úgynevezett analitikus megoldások keresése jellemezte. Az átmérőket és a költségeket 
folytonos értéksorral vették figyelembe. A kapott átmérőket különféle heurisztikus 
eljárásokkal szabványosra kerekítették. Az így kapott szabványos átmérők és a valódi 
optimum közötti „távolság” a mai napig a szakirodalomban feltáratlan maradt 
[65],[66],[67],[68],[69],[70],[71],[72].  
A későbbi modelleket már a szabványos átmérők halmazán diszkrét átmérősorral és diszkrét 
költségfüggvényekkel történő optimumkeresés jellemezte. A diszkrét halmazokon a 
szélsőérték keresést az egyes szerzők különböző leszámlálási struktúrákkal, például Branch 
and Bound módszerrel és a dinamikus programozással végezték [4], [53],[72].  
A dinamikus programozás elvileg stabil és konvergens módszernek bizonyult. A módszer 
alkalmazása során azonban nem volt kielemezve a konvergencia gyorsasága és az abszolút 
optimum elérése. A módszer alkalmazása során a Bellmann-féle optimalitási elvet használjuk 
fel. A döntési fokozatokat összekapcsoló állapotváltozó a csomópontokban – a 
gerincvezetékek és a leágazó vezetékek találkozási pontja – az előremenő és a visszatérő 
vezeték között a nyomáskülönbség. Ennek minél sűrűbb osztásával a megoldás mind 
pontosabbá tehető. A megoldás keresése felfogható az optimális út megkeresésének 
feladataként is [4],[53]. 
Dolgozatomban a dinamikus programozásra épülő, a konvergenciát és az abszolút optimum 
megtalálását garantáló eljárást mutatom be. A feladatot rendszerelméleti, döntéselméleti 
felfogásban tárgyalom, és elemzem a módszer hatékonyságát és a hibahatárokat.  
 

7.1.  A feladat kitűzése 

 
Egy távfűtő hálózat topológiai képét, felépítését és alapvető jellemzőit az 7.1. ábra 
szemléltetem. A bemutatott hálózat úgynevezett sugaras rendszerű, fogyasztókból, a 
fogyasztókat összekötő vezetékszakaszokból és a keringtető rendszerből (szivattyú) áll. A 
vezetékszakaszok egy előremenő és egy visszatérő vezetékből állnak. A vezetékszakaszokat 
csomópontok választják el. A vezetékszakaszok alapvető geometriai jellemzői a 
vezetékhosszúság és a vezetékek átmérői.  
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7.1. ábra: Távfűtőhálózat szemléltetése 

Jelölések: 
F  fogyasztó, 
L  vezetékhosszúság, 
d  vezetékátmérő, J�   hőigény, 6�   forróvíz-térfogatáram igény. 
 
A 7.2. ábra bemutatom a 7.1. ábra távfűtő hálózatának gráfját. A gráf matematikai struktúra, 
amely csomópontokból és élekből áll. A sugaras hálózat gráfja úgynevezett fa struktúrájú 
gráf. A gráf arra szolgál, hogy azon végezzük a távfűtő hálózat tervezésének és 
üzemeltetésének hidraulikai, hőtechnikai és matematikai modellezését.  
 

 
7.2. ábra: Távfűtő hálózat egyszerűsített modellje, gráfja 
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7.2. Az optimális csőátmérők meghatározása dinamikus programozással 

Sugaras rendszerű csőhálózatok – „white box” ábrázolásban – rendszerelméleti szempontból 
egy összetett elágazó döntési rendszert (diverging branch system) képeznek, amelynek az elvi 
optimalizációját a 6.1.2 fejezetben bemutattam. 
 

� A rendszer elemeinek, az egyes „fokozatoknak” a döntési változója 2!%[ 	é¼	!′%[7 a 

white box-szal szimbolizált csőszakaszhoz rendelt (tehát választható) szabványos 
átmérők halmaza. 

� Döntéseink eredményei �³%[ , ³′%[ , ³∗%[� az egyes szabványos átmérők alkal-

mazásával az adott fokozatban (az adott csőszakaszon) jelentkező költségek. 
� Az ³%[  típusú költségek az adott szakaszon valamely szabványos átmérő alkalma-

zásával, a hálózat élettartama alatt jelentkező összes szivattyúzási 21�%[7, 

beruházási 21�%[7 és hőveszteség-költségeket 21�%[7 foglalják magukba, 

összemérhető formában, diszkontálva. Tehát: 
 ³%[ � 1�%[2!%[7 � 1�%[2!%[7 � 1�%[2!%[7, (7.1) 

 
 ³%[ � ( 6�%[∆*%[� �ü,%[,	 ∙ ³�¢%[,	 � 1�%[2!%[7 � 1�%[2!%[7, (7.2) 

 

- ³′%[ugyanaz, mint ³%[, csak !′%[-vel. 

- Az ³∗%� típusú költség a rendszer beszabályozása során, az igényelt folyadékáramok 

kialakításához szükséges fojtással jelentkező többletszivattyúzás költségét tartalmazza. 
A white box az ágak találkozásának csomópontját jelképezi. 

 

 ³∗�� � 2ℎ∗�� ? ℎ′%�76� ′%[
�ü,%[,	 ∙ ³�� 	. (7.3) 

A képletekben  6� ′%[   a térfogatáram, ∆*%[  a nyomásveszteség, �ü,%[  üzemidő, ³�   elektromos energia egységköltsége, �  szivattyúzás hatásfoka. 
 
Az egyes ágak végén előírjuk a nyomások értékeit: 
 
 Δ*′%[,K � �Ã�¼3¢�¼. (7.4) 

 
Az egyes csomópontokban a nyomásértékek nem haladhatják meg az előírt korlátokat: 
 
 ℎ∗%[ ≤ ½%[ 	. (7.5) 

 



94 
 

A csőhálózat teljes költségét értelemszerűen az egyes szakaszok költségeinek összegeként 
kapjuk. A hálózat optimalitásának kritériuma tehát: 
  ³ � ³÷c � ³′÷c � ³∗÷c � ³÷cw� � ³′÷cw� � ³∗÷cw� � ⋯ � ³%[ � ³m%[ � ³∗%[� ⋯ � ³;_ � ³m;_ � ³∗;_ → ���! 

(7.6) 

 
A rendszer optimálása érdekében alkalmas rekurzív függvényegyenletet konstruálunk. 
A rendszerelemek kapcsolatváltozójának a ℎ∗%[  csomóponti nyomásokat választjuk. Ezzel 
 
 í2ℎ∗%[7 � minB�[ ¯³%[2!%[7 � ³∗%[2ℎ%�	, ℎ′%�	, ℎ∗%[7 � í′%[2	ℎ′%�,7 � í2ℎ∗%[S�7°. (7.7) 

 
A kapcsolatváltozók közötti összefüggések, vagyis az állapottranszformációk a következők: 
 
 	ℎ′%�	 ≤ ℎ∗%[ , (7.8) 

 
 

ℎ%�	 � ℎ∗%[S� � ∆*%[ ≤ ℎ∗%[ . (7.9) 

 
Az állapottranszformációkkal a csomóponti nyomások között teremtünk kapcsolatot. A 
fogyasztói igények kielégítése, az ágáramok beállítása általában csak valamely ág fojtásával 
lehetséges. A csomóponti nyomást vagy a fogyasztói ág, vagy a gerinc nyomásesése 
határozza meg aszerint, hogy melyik a nagyobb. A megkívánt közegáram szállítása érdekében 
a kisebb ellenállású ágat fojtani kell. Ezt fejezi ki a (7.8) és (7.9) reláció, amely szerint 
valamely csomópont nyomása nem lehet kisebb, mint a megelőző csomóponti nyomásnak a 
két csomópontot összekötő szakasz nyomásveszteségével megnövelt értéke. 
A 7.3. ábra látható döntési rendszer a hálózat optimális átmérőire vonatkozó döntésekről és a 
hálózat beszabályozásáról egyaránt informál. A 7.4. ábra döntési rendszerét úgy fogalmaztam 
meg, hogy az csak a szorosan tekintett hálózatoptimálással kapcsolatos döntéseket modellezi. 
A hálózat beszabályozásával jelentkező többletszivattyúzás költségét az eredőként adódó 
betáplálási nyomással vesszük figyelembe. Ugyanis a csőhálózat összes szivattyúzási 
munkája – mint ismeretes – a betáplálási nyomás egyértelmű, monoton növekvő függvénye. 
A szivattyúzási költséget a döntési rendszerben tehát hozzárendelhetjük az első elem (box) 
költségéhez a betáplálási nyomás függvényeként. Ezzel a rendszer első elemének költsége: 
 
 ³∗;_ � 6�;_ℎ∗;_�ü� ³� . (7.10) 

 
A rendszer többi elemének költsége pedig: 
 
 ³%[ � 1�%[2!%[7 � 1�%[2!%[7		2³′%[: !′%[ ? �nH7. (7.11) 

 
A betáplálási nyomással számított szivattyúzási munka a priori tartalmazza a rendszer 
beszabályozásával jelentkező többletszivattyúzás költségét is, és ennek megfelelően: 
 



95 
 

 ³∗%[ ≡ 0. (7.12) 

 
Az optimalitási elvet kifejező rekurzív függvényegyenlet a következőképpen írható: 
 
 í%[2ℎ%[∗ 7 � minB�[ ¶³%[2!%[7 � í%[`_2ℎ%[`_∗ 7 � í′%[2ℎ′%[7¸. (7.13) 

 
A kapcsolatváltozók közötti összefüggések nem változnak, tehát: 
 
 ℎ′%[ ≤ ℎ%[∗ , 

ℎ%[`_∗ � ∆*%[ ≤ ℎ%[∗ . (7.14) 

 
A döntési rendszer optimálásakor a ℎ%[∗  csomóponti nyomásokat (nyomáskülönbségeket) 

elegendő sűrűn elhelyezkedő diszkrét értékek sorának tekintjük. Az aktuális optimálási 
fokozatban a ℎ%[∗  csomóponti nyomás diszkrét értékei függvényében a választható és az előírt 

sebességkorlátokat kielégítő !%[∗  szabványos átmérő alkalmas megválasztásával minimális 

költségű í%[2ℎ%[∗ 7 hálózatrészeket állítunk elő. A függvényegyenlet megoldásakor, a �� 

fokozatig terjedő hálózatrész költségének a minimálásakor, a már (parametrikusan, a ℎ%[`_∗  

csomóponti nyomás diszkrét értékei függvényében) optimált ��S�-edik fokozatig terjedő 
hálózatrész és a �� fokozat !%[ , valamint !′%[  szabványos átmérőinek diszkrét, minden 

topológiai-fektetési körülményt tükröző tapasztalati költségéből választjuk ki azokat, amelyek 
együttesen minimális értéket adnak. 
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7.3. ábra: Kötött nyomvonalú, sugaras rendszerű csőhálózatok optimálásának döntési modellje, mint 

elágazó döntési rendszer [1] 
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7.4. ábra: Kötött nyomvonalú, sugaras rendszerű csőhálózatok optimálásának döntési modellje, mint 

elágazó döntési rendszer [1] 
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A csőhálózatok optimálását a betáplálási nyomás megkötésével vagy anélkül (esetleg csak a 
betáplálási nyomást limitáló felső korláttal) egyaránt elvégezhetjük.  
A diszkrét dinamikus programozás számára elvi és lényeges metodikai megszorítást nem 
jelent, amennyiben előírjuk a betáplálási nyomás értékét. 
Ekkor a döntési rendszer első (az optimálás műveleti sorrendjében utolsó) fokozatában a 
költségek számításakor mellőzzük a szivattyúzási munka meghatározását. A fokozat 
bemenetét képező ℎ;_∗  betáplálási nyomás (mint paraméter) diszkrét értéksorából kiválasztjuk 

azt, amelyik az előírt betáplálási nyomással megegyezik (a diszkrét értéksor összeállításában 

önkényesen járhatunk el), és az utolsó fokozat optimálását, az í2ℎ;_∗ 7 költségfüggvény 

minimálását csak erre az egy 2ℎ;_∗ � �Ã�¼3¢�¼7 értékre végezzük el. 

Amennyiben a betáplálási nyomás nem szigorúan előírt, a döntési rendszer első eleméhez 
rendeljük a szivattyúzási költséget, az első „box” bemenetét képező (változónak tekintett) ℎ;_∗  

betáplálási nyomás függvényében. Az első „boxra” felírt függvényegyenlet megoldása után, 

az optimális í2ℎ;_∗ 7 költségek összehasonlításával, a minimális költség kiválasztásával az 

optimális betáplálási nyomást is meghatározzuk. 
Szembeötlő, hogy a rekurzív függvényegyenlet szukcesszív megoldásai során hiánytalanul 
kielégíthetünk minden műszaki-gazdasági követelményt, és az optimálással egyidejűleg a 
hálózat topológiai, hidraulikai és költségviszonyait precízen elemezhetjük.  
 

7.3. Az optimum korlátozása, becslés az optimum értékére 

Az optimálás sikere a csomóponti nyomáskülönbségek felosztásának sűrítésén múlik. A 
klasszikus optimalizálás szerint a csomóponti nyomáskülönbségek rácsozására egy egyszerű 
hálózat példáján a 7.5. ábra modellt.  
 

 
7.5. ábra: A csomóponti nyomáskülönbségek rácsozási modellje 
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Minden vezetékszakasz számára figyelembe vehetünk egy minimális és egy maximális 
átmérőt, amelyek között helyezkedik el várhatóan az optimális átmérő. A nyomásábra alsó és 
felső határát a minimális átmérőkkel és a maximális átmérőkkel kiszámolt 
nyomásveszteségek adják az ábra szerint. A nyomásábra csomópontjainak berácsozásával 
kaphatjuk meg azt a gráfot, amelyen az optimális út megkeresésének feladatát definiálhatjuk. 
A probléma az, hogy a gráfban a csomópontokat milyen sűrűn választottuk. Az elkövethető 
hiba nagyságára nézve a következő modellt alkalmazhatjuk. Adjunk becslést a 
költségfüggvény optimumára! Végezzük el a hálózat úgynevezett feltétel nélküli optimálását: 
határozzuk meg minden vezetékszakasz számára önállóan azt a szabványos vezetékátmérőt, 
amellyel a szakasz beruházási költsége, hőveszteségének költsége és az áramoltatás költsége 
együttesen minimális. 
Építsük fel a hálózat nyomásképét, és végezzük el a költségek összegzését a 7.6. ábra szerint! 

 
7.6. ábra: A hálózat nyomás- és költségábrája rendszerfüggetlen opimalizációval 
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A csomópontban a fogyasztói leágazásokban a nyomások kiegyenlítése érdekében fojtásokat 
kell végrehajtanunk a kívánt térfogatáramok beállításához. Ezek a fojtások megemelik a 
szivattyúzás költségeit. Az (A) görbe mutatja a hálózat költségeit, a (B) görbe a fojtásból 
származó többletszivattyúzással megemelt eredő költségeket mutatja.  
Mint ismeretes, a szabványos csőátmérők halmazán megkereshető optimum nem lehet kisebb, 
mint az (A) görbe értéke, és ha egyáltalán létezik, akkor az (A) és (B) görbe között 
helyezkedhet el az egzakt optimum. Keressünk az (A) és (B) görbe között megoldást! A 
független optimumok szerint meghatározott optimális átmérőkkel és azok szomszédjaival a 
Bellmann-féle optimalitási elvet és a dinamikus programozást alkalmazva végezzünk 
optimalizációt! Az egyszerűbb megértés kedvéért az 7.6. ábra hasonló soros rendszermodellen 
(lásd: 7.7. ábra). 
 

 
7.7. ábra: Hálózatmodell az optimumkereséshez az (A) és (B) görbe közé helyezéshez 

 
Legyenek az (1) és (2) vezetékszakaszokra figyelembeveendő szabványos átmérők 
  
 ¶!���,�, !���,�Ó	, !���,�¸, ¶!���,�, !���,�Ó	, !���,�¸. (7.15) 

 
Állítsuk elő a (2) szakaszhoz rendelt címzéssel az úgynevezett rekurzív optimalizációs 
függvényeket az alábbiak szerint: 
 
 í����2!����7 � minB�_��¶1����2!����7 � 1���$2!���$7¸, 

í����2!����7 � minB�_��¶1����2!����7 � 1���$2!���$7¸, 
í����2!����7 � minB�_��¶1����2!����7 � 1���$2!���$7¸, 

 

 

(7.16) 

ahol: � � 1,2,3 
 
Állítsuk elő a (3) szakaszhoz rendelt címkézéssel a rekurzív optimalitási függvényeket az 
előzőekben kapott í��� részoptimumok segítségével az alábbiak szerint: 
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 í����2!����7 � minB��c���¶1����%2!����%7 � 1����2!����7 � í���$2!���$7¸, 
í����2!����7 � minB��c���¶1����%2!����%7 � 1����2!����7 � í���$2!���$7¸, 
í����2!����7 � minB��c���¶1����%2!����%7 � 1����2!����7 � í���$2!���$7¸, 

(7.17) 

 
 
ahol: � � 1,2,3	é¼		� � 1,2,3. 
 
Az eljárást rekurzív módon folytatjuk, és közben tároljuk az optimális függvényeket. Egy-egy 
döntési fokozatban, a leágazások 3 lehetséges átmérőjéhez rendelünk hozzá optimális átmérő-
struktúrát. Egy-egy döntési fokozatban egy-egy címkéhez 3 ∗ 3 � 9 költségvariánst kell 
összehasonlítanunk. A szivattyúhoz érve az utolsó 3 címkére végzünk el egy optimalizációt. 
Minden címkéhez hozzá van rendelve a megelőző optimális címke, és visszafelé haladva 
előhívhatók az optimális átmérők, és az optimális nyomáskép. Ha a kapott költségfüggvény 
nem halad a (B) görbe alatt, akkor nincs jobb költségű hálózat a rendszerfüggetlen 
optimumok összefűzésénél. 
 

7.4. A dinamikus programozás alkalmazása a korlátok közé helyezett 
költségpontokon. A költségek rácsozása 

 
A 7.2. és 7.3. fejezetben elemeztem azt a kérdést, hogy a csomóponti nyomáskülönbségek 
rácsozásán végrehajtott rekurzív optimalizációval milyen esély van az abszolút optimum és az 
optimális átmérőstruktúra megtalálására. Megállapítottam, hogy a rácsozás sűrítésével a 
pontosság fokozható, viszont a számítás mennyisége hatványozódik. A 7.3. fejezetben 
bemutattam annak vizsgálatát, hogy az abszolút optimum milyen alsó és felső költségkorlátok 
közé helyezhető. Ennek és a rendszerfüggetlen optimális átmérők ismeretében  heurisztikus 
kereső algoritmusok alakíthatók ki, amelyekkel – ha létezik a beszabályozott 
rendszerfüggetlen optimumhoz képest jobb optimum – javítható a megtalált szuboptimális 
megoldás. 
 
A következőkben egy, a dinamikus programozásra épülő módszert mutatok be, amely 
hatékony eljárás lehet a szuboptimális megoldás javítására, sőt kifejezetten egzakt eltéréssel 
minősíteni tudjuk az így talált megoldás hibáját az abszolút optimumhoz képest. Az eljárás 
lényege, hogy berácsozzuk az alsó és felső költségkorlátok közötti tartományt általunk 
eredményesnek gondolt költségkülönbségekkel. Az így kialakított és összekötött 
rácspontokon visszafelé haladó, rekurzív optimalizációval keressük az optimális költség utat. 
A hidraulikai végponttól kiindulva leszámláljuk az első és második vezetékszakaszra az 
átmérő-kombinációkat, és megállapítjuk az eredő költséget a beszabályozási, szivattyúzási 
többletköltséggel együtt. Az így kapott költségeket rangsoroljuk, és beillesztjük a rácspontok 
közé.  
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7.5. Módszer az optimális csőátmérők meghatározására a hidraulikailag 
meghatározó útvonalon a szivattyúzási munka minimálásával 

 
A bemutatásra kerülő módszer alkalmazásának feltétele az előzőekben ismertetett független 
rendszeroptimalizáció megvalósítása és az eredmények analízise. A módszer egzakt 
keresőalgoritmus olyan költségpont előállítására, amely az (A) és (B) görbe között 
helyezkedik el. A módszer véges számú lépésben alkalmas az egzakt optimum megtalálására. 
A módszert az alábbiakban mutatjuk be. A célfüggvény a szivattyúzási munkát és az összes 
szakaszra a beruházási költségek összegét tartalmazza. A szivattyúzási munkát a feltételezett 
hidraulikailag meghatározó útvonalon előállított nyomásveszteségek összegével, mint 
szivattyú emelőmagassággal írjuk fel. A költségfüggvény diszkrét, minden vezetékszakaszra 
felírjuk a figyelembe vehető szabványos átmérők halmazát. A mellékfeltételeket azok az 
egyenlőtlenségek képezik, amelyek azt fejezik ki, hogy bármelyik mellékgerinc és a 
hidraulikailag meghatározó útvonalon a csatlakozási pontig összegezett nyomásveszteségek 
kisebb, egyenlő relációban vannak. Vagyis nyilvánvalóan a mellékgerinceken fojtásokat kell 
alkalmaznunk. A célfüggvény matematikailag az alábbi: 
 
 1 � 6�K�( Δ*$$∈�� � n� � ( 1$�!$�H$¢$

�
$Ê� 	, 

 

(7.18) 

 
ahol: 
 !$ ∈ ¥|« � ¥!�, !�, … !�«, (7.19) 

 
 ∆*$ � ½$ 1!$× 6�$�	, 

 

(7.20) 

 ½$ � 8�Ñ� �H$	. 
 

(7.21) 

Az ½$ értéke előzetes felvétellel konstansnak tekinthető. 
 
Mellékfeltételek: 
 ( Δ*%%∈�s_

≤ ( Δ*$$∈�� , 
( Δ*%%∈�sc

≤ ( Δ*$$∈�� , 
( Δ*%%∈�sñ

≤ ( Δ*$$∈�� . 
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ahol: 
 Ω5  a hidraulikai végponttól a betáplálási pontig terjedő gráfúton a szakaszok 

indexhalmaza. Ωe$  az fi fogyasztótól a mellékgerinc és a főgerinc csatlakozási pontjáig terjedő gráfúton a 

szakaszok indexhalmaza. 
 
A célfüggvényt alakítsuk át a (7.20) egyenlet behelyettesítésével:  
 
 1 � 6�K �( ½$ 1!$× 6�$�$∈�� � n� � ( 1$�!$�H$¢$

�
$Ê� 	. 

 

(7.22) 

 
 1 � 6�K �( ½$ 1!$× 6�$�$∈�� � n� � ( 1$�!$�H$¢$

�
$Ê� 	. 

 

(7.23) 

 
A beruházási költséget kifejező tagot válasszuk két részre: a hidraulikailag meghatározó 
útvonalra és a mellékgerincen elhelyezkedő vezetékszakaszokra. 
 
 ( 1$�!$�H$¢$

�
$Ê� � ( 1$�!$�H$¢$$∈�� � ( 1$�!$�H$¢$%∈�s_

� ⋯ � ( 1$�!$�H$¢$%∈�sñ
. (7.24) 

 
Ezzel az új költségfüggvény: 
 
 1 � 6�K �( ½$ 1!$× 6�$�$∈�� � n� � ( 1$�!$�H$¢$$∈�� � ( 1$�!$�H$¢$%∈�s_

� ⋯ � ( 1$�!$�H$¢$%∈�sñ
. (7.25) 

 
 

Szorozzuk be a szivattyúzási költség tagot 6�K-lal! 
 
 1 � þ�( ½$ 1!$× 6�$�6�K$∈�� � n� � ( 1$�!$�H$¢$$∈�� �� ( 1$�!$�H$¢$%∈�s_

� ⋯ � ( 1$�!$�H$¢$%∈�sñ
	. (7.26) 

 
A (7.26) egyenletben a következő költségelemek szerepelnek:  

• a teljes rendszerhez tartozó szivattyúzási költség, amit a hidraulikailag meghatározó 
útvonalhoz tartozó szakaszokon jelentkező nyomásveszteségek határoznak meg, 

• a hidraulikailag meghatározó útvonalon lévő vezetékszakaszok beruházási költségei, 
• a mellékgerinceken lévő vezetékszakaszok beruházási költségei. 
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Rendszerfüggetlen optimalizálás eredményeképpen rendelkezésünkre áll a 7.6. ábra definiált 
(A) és (B) görbe, a szivattyú tényleges betáplálási nyomáskülönbsége, a tényleges 
szivattyúzási költség és minden vezetékszakaszra a beruházási költség és mindezek összege. 
A gráfban kiválasztjuk a hidraulikailag meghatározó utat. A hidraulikailag meghatározó 
útvonalon a (7.26) célfüggvény alkalmazásával elvégzünk egy optimalizációt. Ennek 
következtében megkapjuk a mellékgerinceken rendelkezésünkre álló nyomáskülönbségek 
értékeit. Újabb részoptimalizáció alkalmazásával kiszámítjuk a mellékgerincen lévő 
vezetékszakaszok optimális átmérőit, amik felhasználják a rendelkezésükre álló 
nyomáskülönbséget. Ezt a dinamikus programozás felhasználásával készítjük el. A 
hidraulikailag meghatározó útra kapott optimális költséget és a mellékgerincekre 
meghatározott optimális költségeket összeadjuk, és összevetjük a (B) görbe végpontjában lévő 
értékkel. Az optimalizáció során a (B) görbe végpontjával megegyező vagy annál kisebb 
értéket kell kapnunk. Amennyiben kisebb értéket kapunk, az optimalizáció folytatása a 
rendszerfüggetlen optimalizációhoz képest sikeres volt.  Az eljárást rekurzíve folytathatjuk 
oly módon, hogy a mellékgerincek sorra vételével újabb és újabb hidraulikai végpontokat 
jelölünk ki, és az így kapott optimumokat hasonlítjuk össze. Az eljárás véges lépésből áll, és 
az abszolút optimumot jelöli ki. (tézis) 
Az eljárás alkalmazására a 8. számú mellékletben mutatok be példát mátészalkai 
távhőrendszer sémáján. 
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8. Összefoglalás 

 
Értekezésemben távhőrendszerek létesítésének és üzemeltetésének komplex 
optimalizációjával foglalkozta. Kifejlesztettem azt a módszertant, amellyel vizsgálni tudom a 
távhőrendszerek változó üzemviszonyai, különböző primer és szekunder keringetések és 
előremenő hőmérsékletek esetére a távhőrendszer hőegyensúlyát. A befolyásoló tényezők 
hatását a hőegyensúlyra egy képletben foglaltam össze, amelyet hőteljesítményátviteli 
egyenletnek neveztem el. A képletben szereplő arányossági tényező a hőteljesítményátviteli 
tényező.  
A napi használatimelegvíz fogyasztások vizsgálata során megállapítottam, hogy a 
csúcsidőszakban a fogyasztási -intenzitás stacionárius folyamatként leírható, az egész 
csúcsidőszak jellemezhető egyetlen valószínűségi változóval. Azt feltételeztem, hogy a 
csúcsidőszaki fogyasztások átlagértékének tapasztalati eloszlása Weilbull-eloszlást fog 
közelíteni. Elvégeztem a Ë� próbát, amely a sejtést igazolta. Az így kapott adatokból 
előállítható a csúcsidőszaki fogyasztási -intenzitás eloszlása, ami normális eloszlást közelít. A 
normalitásvizsgálathoz a Ë� próbát alkalmaztam. 
A napi középhőmérsékletek tartamdiagramjának elemzése során megállapítottam, hogy 
középhőmérsékletek valószínűség eloszlása normális jellegű, amit normalitásvizsgálattal be is 
bizonyítottam. Módszert adtam az eloszlás várható értékének és szórásának meghatározására, 
illetve elkészítettem az előírt megbízhatósági szinttel rendelkező konfidencia sáv 
számításának menetét. Képletet adtam a tartamdiagram alatti terület meghatározására 
valószínűségelméleti módszerek felhasználásával.  
Definiáltam, mint valószínűségi változót a fűtési hőigényt távhőellátó rendszerekre. A fűtési 
hőigény meghatározására szolgáló képlet paramétereit valószínűségi változónak kell 
tekintenünk, amelyekből előállítjuk a fűtési hőigény, mint valószínűségi változó eloszlását és 
paramétereit. Adott megbízhatósági szinten meg tudjuk határozni a fűtési hőigény hibáját, 
bizonytalanságát és konfidencia sávját.  
Diszkrét optimalizációs eljárást adtam a dinamikus programozás továbbfejlesztésével, és az 
úgynevezett független optimumok összefűzésével kapott eredő optimum hibájának, 
bizonytalansági sávjának elemzésével az abszolút optimum véges számú lépésből álló 
meghatározására. Rendszerelméleti alapokon nyugvó dekompozíciós eljárást adtam 
távhőrendszerek üzemének optimalizálására. A dekompozíciós eljárás a dinamikus 
programozás alkalmazásán alapul. A célfüggvény a távhőrendszer üzemi költségének 
minimalizálását célozza. A célfüggvény elemei a primer keringetésnek a költsége és a primer 
rendszer hőveszteségének költsége. Az optimalizációba bevonhatók a szekunder rendszerek 
költségelemei is. Az optimalizáció ismert és adott hőigények alapulvételével történik. Az 
optimalizáció végrehajtható tetszőleges, a fűtési időtartam során jelentkező különböző 
hőigények (meteorológiai állapotok) esetére. Az optimalizáció része a sugaras és hurkolt 
hidraulikai üzemmódok költségeinek összehasonlítása. Számító képletet adtam a kétféle 
üzemmód célfüggvényére és optimalizációjára, valamint a kapott eredmények 
összehasonlítására.   
További kutatásaim során célszerű lenne egy országos HMV-igény mérést elvégezni 
egyeztetett mérési és feldolgozási módszertan szerint, egységesítve, és korszerűsítve a 
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matematikai modellezési technikákat is. Folytatni kell a kutatásokat a hurkolt hálózatok 
sugaras hálózatként történő üzemeltetési feltételeinek és beszabályozásának kérdéskörében, 
értékelni kell a realizálható gazdasági haszon és a többszivattyús üzemeltetés beruházási 
ráfordításainak arányát.  
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9. Summary 

 
In my dissertation, I discussed the complex optimization of the establishment and operation of 
district heating systems. I examined the heat convection coefficient of the system for 
changing operational conditions of district heating systems, in case of various primary and 
secondary circulations and forward temperatures.  
In the course of the duration diagram analysis of daily mean temperatures I came to the 
conclusion that the diagram follows a normal distribution, which I even demonstrated by a 
normality test. I provided a method for determining the expected value and standard deviation 
of distribution, and produced a calculation schedule for confidence bands of the prescribed 
reliability level.  
I defined heat demand for heating as a probability variable for district heating supply systems. 
Parameters of the formula to determine heat demand for heating should be considered as 
probability variables, using which the distribution and parameters of heat demand for heating 
as a probability variable are generated. At a given reliability level, the error, uncertainty and 
confidence band of the heat demand for heating can be determined.  
I provided a discrete optimization procedure by further developing dynamic programming, 
and by analyzing the error and uncertainty band of the resultant optimum yielded by joining 
the so-called independent optimums in order to determine the absolute optimum by a finite 
number of steps. I provided a decomposition procedure on a systems theory basis to optimize 
the operation of district heating systems. Such decomposition procedure is based on the 
application of dynamic programming. The target function aims at minimizing the operating 
costs of the district heating system. Target function elements include the cost of primary 
circulation and the cost of the heat loss of the primary system. Cost elements of secondary 
systems may also be included in optimization. Optimization is performed on the basis of 
known heat demands of a given reliability level. Optimization can be performed for various 
arbitrary cases of heat demand (meteorological cases) during the heating season. Comparisons 
of the radial and looped hydraulic operational modes form part of optimization. I provided a 
calculation formula for the target functions of the two modes of operation and their 
optimization, as well as for the comparison of the results yielded.  
In the course of my research work, I examined the phases of heat supply systems design and 
operation failed to be analyzed in sufficient detail, and improved them in a manner also usable 
for practising engineers.   
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10. Tézisek 

 
1. tézis 
Kidolgoztam a távhőszolgáltató rendszerek változó üzemi viszonyaira, ismert külső 
meteorológiai jellemzők mellett, különböző primer és szekunder keringetések és 
előremenő vízhőmérséklet esetére a rendszeren átvihető hőteljesítmény meghatározásának 
módszerét, számító képletét. Az így kapott hőteljesítmény átviteli tényező:	

� � 112�� �@� � 1��:�+FG, � 1��:�A<B � 1��:�;<�á�
	. 

 
A Bošnjaković-féle tényezővel: 

� � 11��:�A<B � 1��:�;<�á� � 1�� � ∙ @ ∙  ? 12 ∙ �� � ∙ @	. 
 
A hőleadó hőátviteli tényezőjének hőmérsékletfüggését is figyelembe véve a 
hőteljesítmény átviteli tényező: 

� � 1
1��:�;<�á� � 1�� � ∙ @ ∙  � � 1�:� ��SL ∙ J ��SLw� ? 12 ∙ �� � ∙ @

. 
 
A hőteljesítmény átviteli tényezővel tetszőleges külső hőmérséklet mellett előírt 
szobahőmérséklet fenntartásához egyszerűen meghatározható a primer előremenő forróvíz 
hőmérséklete, vagy bármelyik három paraméter rögzítése mellett a negyedik (19). 

 
2. tézis 
A sztochasztikus folyamatok elméletére alapozott valószínűségelméleti modellt dolgoztam 
ki a csúcsidei fogyasztásintenzitások valószínűségeloszlásának és rendezett 
tartamdiagramjának leírására. A modellt a FŐTÁV 2004-2005-ben lefolytatott méréseinek 
felhasználásával alakítottam ki. Megállapítottam, hogy a csúcsidei fogyasztásintenzitások 
folyamata stacionárius sztochasztikus folyamattal közelíthető. A csúcsidei 
fogyasztásintenzitások átlagának várhatóértéke Weilbull-eloszlással közelíthető, amely a 
következő: 

³��� � �� ∙ �����w� ∙ nw�²Ì�[ , 
~��� � 1 ? nw�²Ì�[ . 

 
Megállapítottam, hogy a csúcsidei fogyasztások eloszlása normális eloszlású, és 
tartamdiagramjuk a lakásszám függvényében a normális eloszlással származtatható az 
alábbi módon: 
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~��� � 120 1�√2Ñ ´ nw�²wb�c�Òc !�	
wµ

. 
 

Megállapítottam, hogy a Weilbull-eloszlással leírt, fajlagosított, egy lakásra vonatkoztatott 
csúcsidei fogyasztási átlagok és a szórásátlagok között lineáris regresszió állítható fel, 
amely · � 3,3024� � 0,4058. 

 
  

3. tézis 
Definiáltam a távhőellátásban a különböző meteorológiai jellemzők mellett előálló fűtési 
hőigények becsléséhez alkalmazott, a napi középhőmérsékletek évi tartamdiagramját leíró 
valószínűségi változót. Igazoltam, hogy a lefutás normális eloszlást követ. Módszert 
adtam az eloszlás momentumainak (paramétereinek), a várható értéknek és a szórásnak a 
meghatározására. Bemutattam az előírt megbízhatósági szinthez tartozó konfidencia sáv 
meghatározásának módszerét. Ezek felhasználásával a hőfokhíd számításának új 
módszerét hoztam létre. Ennek integrál görbéjével kiszámolható a meghatározott 
időtartam alatt jelentkező fűtési hőszükségletet vagy energiahordozó szükségletet. A 
tartamdiagramot leíró képlet Budapestre az október 15.-től április 15.-ig tartó fűtési 
szezonban: 

¬�3� ≤ 
� � 1�√2Ñ ´ nw�²wb�c�Òc !�Ö
wµ

� 15,44√2Ñ ´ nw�²w�,���c�∙×,��c !�Ö
wµ

. 
 
 
 
A napi átlagos hőfokhidak tartamdiagramja alatti terület számítása a következő: 

©� � 183 1�√2Ñ ´ ´ nw�²wb�c�Òc !�!3	
wµ

	[

wµ
. 

©� � 183�20 ? 3Ä� 1�√2Ñ ´ nw�²wb�c�Òc !�	[

wµ
. 

 
A teljes tartamdiagram alatti terület ©	<A	<b � ©� � ©�. 
(4), (5), (8), (9), (10), (12), (17). 
 
 
4. tézis 
Eljárást adtam egyetlen hurkot tartalmazó távhőrendszer hidraulikai végpontjának 
kiszámításához. Bemutattam, hogy több, de kevés számú hurkot tartalmazó hálózatra is 
alkalmazható a módszer. Az eljárás során bebizonyítottam, hogy a meghatározó hurkot 
felbontva, abban két kisebb, különböző munkapontú szivattyút alkalmazva, gazdaságilag 
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jobb optimum érhető el. Az optimalizáció része a sugaras és hurkolt hidraulikai 
üzemmódok költségeinek összehasonlítása. 
Az eljárás során egy k tényező segítségével egyszerűen meghatározható, hogy a 
hidraulikai végpont mely irányokból milyen arányban kapja a forróvíz mennyiségét. Az 
eljárás további előnye, hogy üzemelő hálózaton folyamatos optimalizáció valósítható meg 
vele. 
 
A disszipált energia minimumára felírt egyenlet: k��: ? :∗�6�K� � 2�2{ � :∗6�K� � {∗7 � 2| ? |∗ ? :∗6�K� ? 2{∗7. 
 
A betáplált energia minimumára felírt egyenlet: �� ∙ �: ? :∗�3 ∙ 6�K� � 

�� ∙ �2: ∙ 6�K� ∙ ( 6�$,$w�
�

$Ê� � 4{ ∙ 6�K � :∗ 2 ∙ 6�K� ∙ ( 6� ∗$,$w�
�∗

$Ê� � 6 ∙ 6�K��� 4{∗ ∙ 6�K� � 

� �2{ ( 6�$,$w�
�

$Ê� � � ∙ 6�K ? :∗ 3 ∙ 6�K� � 2 ∙ 6�K� ( 6� ∗$,$w�
�∗

$Ê� �? {∗ ∙ 4 ∙ 6�K � 2 ( 6� ∗$,$w�
�∗

$Ê� �? �∗ ∙ 6�K� � 0	. 
 
Kapcsolódó publikáció: (11), (20). 

 
5. tézis 
Rendszerelméleti alapokon nyugvó dekompozíciós eljárást adtam távhőrendszerek 
üzemének optimalizálására. A dekompozíciós eljárás a dinamikus programozás 
alkalmazásán alapul. A célfüggvény a távhőrendszer üzemi költségének minimalizálását 
célozza. A célfüggvény elemei a primer keringetésnek a költsége és a primer rendszer 
hőveszteségének költsége. Az optimalizációba bevonhatók a szekunder rendszerek 
költségelemei is. Az optimalizáció ismert és adott hőigények alapulvételével történik. Az 
optimalizáció végrehajtható tetszőleges, a fűtési időtartam során jelentkező különböző 
hőigények (meteorológiai állapotok) esetére. A döntési modell white-box modelljét az 
alábbi ábra szemlélteti. 
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6. tézis 
Diszkrét optimalizációs eljárást adtam sugaras távhőrendszerekre az optimális csőátmérő 
meghatározására a dinamikus programozás továbbfejlesztésével, és az úgynevezett 
független optimumok összefűzésével kapott eredő optimum hibájának, bizonytalansági 
sávjának elemzésével az abszolút optimum véges számú lépésből álló meghatározására 
(1), (2), (13). A létrehozott új célfüggvény a hidraulikailag meghatározó gerincvezetékre 
és a leágazó vezetékekre: 
 

1 � þ�( ½$ 1!$× 6�$�6�K$∈�� � n� � ( 1$�!$�H$¢$$∈�� �� ( 1$�!$�H$¢$%∈�s_
� ⋯ � ( 1$�!$�H$¢$%∈�sñ

	. 
 

A célfüggvény minimalizálása két lépésben történik. Első lépésben minimalizáljuk a 
költségfüggvény azon költségtagjainak összegét, amelyek a hidraulikailag meghatározó 
útvonalon helyezkednek el. Ezzel megkapjuk az optimális szivattyúzási munkát és 
betáplálási nyomáskülönbséget. A nyomáskép felépítésével a mellékágak számára adódik 
a rendelkezésre álló nyomáskülönbség. A mellékágak optimalizációját egy már kisebb 
terjedelmű dinamikus programozással kötött betáplálási nyomás mellett végezzük el.  
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1. Melléklet 

 
Ebben a mellékletben a 4.1.2 fejezetben a szekunder fűtési menetrend meghatározására 
alkalmazott eljárásra mutatok be példát. 
Tipikus egységlakás esetén a méretezési hőigényt tekintsük J� � 50009-nak, a lakásban lévő 

radiátorok felülete :A<B � 15,75	��, �K � 1,9	 �bc�, 
��SL � 0,8. Ezekkel a kiinduló 

adatokkal, a (4.14) egyenletek felhasználásával a szekunder előremenő és visszatérő 
vízhőmérséklet alakulását a 1.1. táblázat tartalmazza.  
  

1.1. táblázat: A szekunder fűtési menetrend alakulása a külső hőmérséklet függvényében 3′� 3′′� J�  3� 
90 69,83 5000 -15 

81,62 64,34 4285 -10 
72,99 58,59 3571 -5 
64,07 52,55 2857 0 
54,75 46,11 2142 5 
44,89 39,12 1428 10 
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2. Melléklet 

 
Ebben a mellékletben a 4.1.3 fejezetben a primer fűtési menetrend meghatározására 
alkalmazott eljárásra mutatok be példát. 
Tipikus egységlakás esetén a méretezési hőigényt tekintsük J� � 50009-nak, a primer 
rendszer fűtési hőfoklépcsője 130/80°C. Ezekkel a kiinduló adatokkal, a (4.19) egyenletek 
felhasználásával a primer előremenő és visszatérő vízhőmérséklet alakulását a 2.1. táblázat 
tartalmazza.  
 

2.1. táblázat: A primer fűtési menetrend alakulása a külső hőmérséklet függvényében 3′� 3′′� J�  3� 
130 80 5000 -15 

115,80 72,95 4285 -10 
101,48 65,77 3571 -5 
86,86 58,29 2857 0 
71,83 50,41 2142 5 
56,28 41,99 1428 10 
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3. Melléklet 
 
Két valószínűségi változó összege. A sűrűség- és eloszlásfüggvény 
 
Ebben a mellékletben elemzem a valószínűségi változókkal történő algebrai műveleteket. 
Két valószínűségi változó összege valószínűség-eloszlásának meghatározásához tekintsük a 
h(x1,x2) együttes sűrűségfüggvényű x1, x2 valószínűségi változókat és az y = x1 + x2 
valószínűségi változót.  
 
Ha az x1, x2 valószínűségi változók együttes sűrűségfüggvénye h(x1,x2), akkor összegük y = 
x1 + x2 sűrűségfüggvénye 

( ) ( ) ( )∫∫
∞

∞−

∞

∞−

−=−= dxx,xyhdxxy,xhyg . (3) 

Az összeg sűrűségfüggvényének ismeretében számítsuk ki y = x1 + x2 eloszlás-függvényét is! 

( ) ( ) ( ) dzdxx,xzhdzdxxz,xhyG
yy

∫∫∫∫
∞

∞−∞−

∞

∞−∞−

−=−= . (4) 

Ha x1 és x2 független valószínűségi változók, h(x1,x2) = f1(x1)f2(x2) (ahol f1(x1), illetve f2(x2) 
az x1, illetve az x2 sűrűségfüggvénye), akkor összegük sűrűségfüggvénye a (3) alapján 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫∫
∞

∞−

∞

∞−

−=−= dxxfxyfdxxyfxfyg 2121 , (5) 

és összegük eloszlásfüggvénye a (5) figyelembevételével 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫∫
∞

∞−

∞

∞−

−=−= dxxfxyFdxxfxyFyG 2112 , (6) 

ahol figyelembe vettük azt, hogy  

( ) ( )xyFdzxzf 2

y

2 −=−∫
∞−

   és   ( ) ( )xyFdzxzf 1

y

1 −=−∫
∞−

 (7) 

az x1, illetve az x2 eloszlásfüggvénye. 
 
Független valószínűségi változók összegének és különbségének várható értéke és szórása 
Egy valószínűségi változó szórása: 

( ) ( )( ) ( )( )( )2xMxMxD −+=ξσ= . (8) 

A szórásnégyzet 

( ) ( ) ( )( )222 xMxMxD −= . (9) 

Ha  y = ax + b, a és b konstansok, akkor 
M(y) = a M(x) + b, (10) 
D2(y) = a2 D2(x). (11) 

 
A független valószínűségi változók esetén tetszőleges x és y valószínűségi változók 
összegének a várható értéke a tagok várható értékeinek összegével egyenlő, azaz, ha { }xM  és 

{ }yM  létezik, akkor { }yxM + is létezik, és 
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{ } { } { }yMxMyxM +=+ . (12) 

 
Egy összeg várható értéke tehát a tagok várható értékeinek összegével egyenlő, azaz 

{ } { } { } { }n21n21 xMxMxMxxxM +++=+++ KK . (13) 

 
A vizsgált változók körét tovább szűkítve a normális eloszlásúakra, elmondhatjuk, hogy ha x1 
N(m1,σ 1) eloszlású, x2 pedig N(m2, σ 2) eloszlású független valószínűségi változók, akkor 

összegük, x1 + x2 is normális eloszlású m = m1 + m2 és 2
2

2
1

2 σ+σ=σ  paraméterekkel. Illetve 

kettőnél több változó esetére 

n21 mmmm +++= K , (14) 
2

n
2

2
2

1
2 σ++σ+σ=σ K , (15) 

ahol  
m a várható értéket, σpedig a szórást jelöli. 
 
Ha x és y függetlenek, akkor a szórásnégyzetre fennáll az, hogy 

D2(x+y) = D2(x – y). (16) 
 
Ha x1, x2, …, xn független azonos eloszlású valószínűségi változók, akkor összegükre, tehát a  

n21n xxx +++=ξ K  (17) 

valószínűségi változóra 
M M n)( n =ξ , (18) 

és 

D Dn)( n =ξ . (19) 

A relatív szórás: 

( ) ( )
( ) Mn

D
M
D

D
n

n
nR =

ξ
ξ

=ξ . (20) 

Két valószínűségi változó szorzata 
A sűrűség- és eloszlásfüggvény 
Két valószínűségi változó szorzata sűrűségfüggvényének meghatározásához tekintsük most a 
h(x,y) sűrűségfüggvényű (x, y) kétdimenziós valószínűségi vektorváltozót, és számítsuk ki z 
= x y sűrűségfüggvényét. 
 
A z = x y sűrűségfüggvénye, amelyet jelöljünk h(z)-vel 

( ) ( ) ,dw
w
1

w
z

,whdwz,wgzh ∫∫
∞

∞−

∞

∞−








==  (21) 

illetve a z = y, w = x, h(y) = g(y) átírással (és szimmetriaokokból) 

( ) ∫∫
∞

∞−

∞

∞−








=






=
x

dx
x
y

,xh
x

dx
x,

x
y

hyg . (22) 

Ha x1 és x2 függetlenek, f1(x1) és f2(x2) sűrűségfüggvénnyel, akkor szorzatuk sűrűség-
függvénye (21) figyelembevételével 
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( ) ( ) ( )∫∫
∞

∞−

∞

∞−








=






=
x

dx
x
y

fxf
x

dx
xf

x
y

fyg 2121 . (23) 

Független valószínűségi változókra nézve megállapíthatjuk, hogy ha x és y független 
valószínűségi változók, akkor szorzatuk várható értéke várható értékeik szorzatával egyenlő, 
azaz 

{ } { } { }yMxMyxM = . (24) 

Állításunk tetszőleges véges számú valószínűségi változó szorzatára is fennáll, azaz, ha x1, x2, 
…, xn független valószínűségi változók, akkor 

{ } { } { } { }n21n21 xMxMxMxxxM KK =⋅⋅⋅ .  

Tehetünk még egy nagyon fontos megállapítást a független valószínűségi változók 
szorzatának szórására (D) is, mely szerint, ha x1 és x2 független valószínűségi változók, akkor 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1
2

2
2

2
2

1
2

2
2

1
2

21
2 xDxMxDxMxDxDxxD ++= . (25) 

A standardizált valószínűségi változó 
Ha ζ  valószínűségi változó M( ζ ) várható értékkel és D( ζ ) szórással, akkor a 

( )
( )ζ
ζ−ζ

=ξ
D

M  

standardizált valószínűségi változóra 
( ) 0M =ξ    és   ( ) 1D =ξ . (26) 

A normális eloszlású valószínűségi változó  
A sűrűségfüggvény 

( )
( )

2

2

2

mx

e
2

1
xf σ

−
−

πσ
= ,     ∞<<−∞ x . (27) 

Az eloszlási függvény 

( )
( )

∫
∞−

σ

−
−

πσ
=

x

2

mt
2

2

e
2

1
xF dt. (28) 

A standardizált normális eloszlású valószínűségi változó esetében m = 0 és 1=σ . 
 
Sűrűségfüggvényének és eloszlási függvényének értékeit szakkönyvekben és táblázatokban 
találhatjuk meg. 
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4. Melléklet 
 
Az alapvető rendszerek optimalizációjára felírt döntési modellek és a dinamikus programozás 
alkalmazása a célfüggvény szélsőértékének meghatározására rekurzív eljárással. 
A sugaras távhőrendszerek rendszertani szempontból soros vagy szétágazó rendszernek 
tekinthetők. 

 
4.1. ábra: Soros döntési rendszermodellje 

 
Soros rendszer optimalizációja visszafelé haladó rekurzióval 
Célfüggvény:  

min!ff...f...fff...ffC N1N1L11MM21 →+++′++′++′+++= −−+ .    (29) 

Az optimalizáció tulajdonképpen feltételes szélsőérték számítás, ahol a feltételi egyenleteket a 
boxokba írt transzformációs összefüggések képezik. A független változók a döntési változók, 
amelyek alkalmas megválasztásával a célfüggvényt minimalizálhatjuk. 
 
Első lépés: 

Felírjuk a függvényegyenletet az utolsó tagtól kezdve. 

( ) ( ){ }nn1n1n1n
u

1n zfu,zfmin)z(O
m

+= −−−− .     (30) 

Fennáll, hogy: 

( )1n1n1nn u,zgz −−−= .      (31) 

A függvény inverzének segítségével kifejezzük un-1-et 

( )n1n
1
1n1n z,zgu −

−
−− = .      (32) 

Ezt behelyettesítjük a (3.4) egyenletbe: 

( )[ ] ( ){ }nn1n
1

1n1n1n1n zfz,zg,zf)z(O += −
−
−−−− .     (33) 

Ez után a lépés után a (30) célfüggvényünk optimuma csak a bemeneti és a kimeneti 
változótól függ. A zn viszont általában adott, hiszen zn a kielégítendő igény. Az optimalizáció 
lehetősége nem adott. 
 
Második lépés: 

A soron következő boxra is felírjuk az optimalizációs egyenletet, amiben már szerepel az 
előző optimum függvény is. 

( ) ( ){ }1n2n2n2n2n zOu,zfmin)z(O −−−−− += .    (34) 

A boxban lévő egyenlet felhasználásával  
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( )2n2n2n1n u,zgz −−−− =  .    (35) 

Tehát:  

( ) ( )( ){ }2n2n2n2n2n2n
u

2n u,zgOu,zfmin)z(O
2n

−−−−−−− +=
−

.  (36) 

Mivel az egyenletünket un-2 értékre minimalizáljuk, az un-2 optimális értékének 
behelyettesítésével csak zn-2 marad meg paraméternek. Az optimalizációt tovább folytatva 
meghatározzuk Om értéket a fent bemutatott módszer segítségével, majd azt követően eljutunk 
O1 értékhez, ami az egész rendszer optimumát fogja megadni. 
 
A soros kapcsolás megoldható előrehaladó rekurzió használatával is. Ennek a rekurziónak a 
használatával kiküszöbölhető u1, de z1, z2 megmarad. Ha z1 értékét ismerjük, akkor az első 
lépés után elhagyhatjuk, ha ismeretlen, az egész optimalizációs folyamat során szerepelni fog 
a függvényeinkben, mint ismeretlen. 
 
Szétágazó rendszer vizsgálata 
A szétágazó rendszer vizsgálatához az alapmodellt a 4.2. ábra szemlélteti. 

 
4.2. ábra: Szétágazó rendszer döntési modellje 

Célfüggvény: 
min!f...f...f...f...ffC N1N1L121 →++++′++′+++= −−    (11) 

A szétágazó rendszerek vizsgálatakor azon lépéseit mutatjuk be az optimalizációs 
folyamatnak, amikor a feladat eltér a soros rendszernél leírtaktól. A szétágazó részrendszernél 
a soros rendszerek optimalizációjára felírt egyenleteket alkalmazzuk. Visszafelé haladó 
rekurzióval az ágakon eljutunk a csatlakozási fokozatig. A problémát a csatlakozási fokozat 
jelenti. A csatlakozási fokozatnál a következő egyenletek írhatók fel: 
 
( ) ( ) ( ) ( ){ }1m1m11m,mm

U
M zOzOuzfminzO

M
+++′′+=      (37)  

A transzformációs egyenletek behelyettesítése után 

í�îL� � ����a V³L��L, ìL� � í�m �ÂLm ��L, ìL�� � íLS� �ÂLS���L, ìL��^ (38) 
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Az O(zm) meghatározását követően a főágon haladunk az egyes fokozatig. Az egyes 
fokozatnál megkapjuk a teljes szétágazó rendszer optimalizációs függvényét. 
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5. Melléklet 

 
A mellékletben példát mutatok be az 5.1. ábrán vázolt hurkolt távhőellátó rendszer áramlási 
képének és nyomásképének optimalizációjára egyszivattyús üzemmódra a disszipált energia 
minimumát, mint célfüggvényt, alkalmazva Kirchhoff első és második törvényének 
érvényességét alapul véve. 
  
A feladat egy valós, Vácott ma is üzemelő távhőrendszer hidraulikai analízisének elvégzése 
volt. A rendszer egyszerűsített sémáját mutatja az 5.1. ábra. A cél a hidraulikai végpont és a 
betáplálási munkapont meghatározása, azaz a hidraulikai alapfeladat elvégzése. 

 
5.1. ábra: A vizsgált hálózat modellje 

 
A célfüggvények felírásához a szivattyúnál felbontottam a hálózatot, így egy két betáplálási 
pontú sugaras hálózatként lehet elvégezni a számítást. A felbontott hurok az 5.2. ábra látható. 
 

 
5.2. ábra: A szivattyúnál felbontott távfűtő hálózat 

 
A hidraulikai analízis elvégzéséhez ismerni kell a hálózat következő jellemzőit: 
 szakaszok hossza, 
 hőteljesítmények, 
 tömegáramok, 
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 szabványos csőátmérők. 
Ezen paraméterekből a szakaszok hossza és a csőátmérők minden esetben adottak voltak, 
azonban a hőteljesítményt csak a fogyasztói végpontokban ismertem. A geometriai 
jellemzőket és a számított értékeket az 5.1. táblázatban foglaltam össze. 
 

5.1. táblázat: A hidraulikai analízis elvégzéséhez szükséges adatok 

 
 

  L  �  !�  D 

    m kW kg/s mm 

S 

Z 

A 

K 

A 

S 

Z 

O 

K 

B 1018 7454 58,79 200 

C 552 5894 46,48 150 

D 194 3494 27,56 150 

E 562 1934 15,25 150 

F 154 504 3,98 125 

G 468 64 0,51 80 

H 112 466 3,67 80 

I 160 906 7,14 100 

J 336 1606 12,67 200 

K 162 11446 90,27 250 

L 240 20596 162,43 250 
M 32 21426 168,97 250 

F 

O 

G 

Y 

A 

S 

Z 

T 

Ó 

K 

1 324 830 6,55 100 

2 790 1560 12,30 100 

3 36 2400 18,93 125 

4 50 1560 12,30 100 

5 250 1430 11,28 80 

6 42 440 3,47 65 

7 94 530 4,18 65 

8 38 440 3,47 65 

9 220 700 5,52 65 

10 9840 77,60 
11   9150 72,16   

 
Az 5-ös fogyasztói hőközpontot választva hidraulikai végpontnak a térfogatáram 6�K � 0,0117 b�

� . 

Ebben az esetben a térfogatáramok, ellenállástényezők és a nyomáskülönbségek kiszámított 
értékei az egyes szakaszokon az 5.2. táblázatban láthatók. 
A konstansokat a konkrét hálózat esetén: : � ½� � ½" � ½G � ½�, { � ½" ∙ 6�K ∙ 6���½G ∙ 6�K ∙ 26�� � 6��7 � ½� ∙ 6�K ∙ 26�� � 6�� � 6��7, 
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� � ½" ∙ 6����½G ∙ 26�� � 6��7� � ½� ∙ 26�� � 6�� � 6��7�
, :∗ � ½+ � ½# � ½F � ½$ � ½% � ½� � ½ö � ½L, {∗ � ½# ∙ 6�K ∙ 6�& � ½F ∙ 6�K26�& � 6�ë7 � ½$ ∙ 6�K26�& � 6�ë � 6��7 � �½% ∙ 6�K26�& � 6�ë � 6�� � 6��7 � ½� ∙ 6�K26�& � 6�ë � 6�� � 6�� � 6��K7 � �½ö ∙ 6�K26�& � 6�ë � 6�� � 6�� � 6��K � 6���7�½L ∙ 6�K26�& � 6�ë � 6�� � 6�� � 6��K � 6��� � 6��7, 

 
 �∗ � ½# ∙ 6�&� � ½F ∙ 26�& � 6�ë7� � ½$ ∙ 26�& � 6�ë � 6��7� � ½% ∙ 26�& � 6�ë � 6�� � 6��7� � �½� ∙ 26�& � 6�ë � 6�� � 6�� � 6��K7� � ½ö ∙ 26�& � 6�ë � 6�� � 6�� � 6��K � 6���7� � 					�½L ∙ 26�& � 6�ë � 6�� � 6�� � 6��K � 6��� � 6��7�

.  

  
A behelyettesítés után a konstansok értékei: : � 3211,2380; { � 0,7401; � � 2,2177; 

:∗ � 36642,7233; {∗ � 2,2222; �∗ � 2,5400. 
 

5.2. táblázat:Az egyes szakaszok hidraulikai adatai 

  '�  v Re k/D λ R ∆p 

  m3/s m/s - - - 
bar · 

s2/m6 
bar 

B 0,0547 1,740 854101 0,0008 0,01877 464,57 1,389 

C 0,0419 2,369 871857 0,0010 0,01998 1130,32 1,980 

D 0,0221 1,253 461172 0,0010 0,02028 403,14 0,198 

E 0,0093 0,528 194227 0,0010 0,02107 1213,22 0,105 

F 0,0024 0,197 60568 0,0012 0,02399 942,11 0,006 

G 0,0060 1,201 235810 0,0019 0,02381 26464,54 0,965 

H 0,0104 2,067 405859 0,0019 0,02349 6247,61 0,675 

I 0,0140 1,783 437625 0,0015 0,02223 2768,33 0,543 

J 0,0198 0,629 308650 0,0008 0,01947 159,05 0,062 

K 0,1006 2,049 1257204 0,0006 0,01776 22,92 0,232 

L 0,1758 3,581 2196646 0,0006 0,01761 33,67 1,040 

M 0,1826 3,719 2281863 0,0006 0,01760 4,49 0,150 

1 0,0068 0,868 213043 0,0015 0,02274 5732,38 0,267 

2 0,0128 1,632 400418 0,0015 0,02228 13696,75 2,249 

3 0,0197 1,607 492822 0,0012 0,02107 193,39 0,075 
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4 0,0128 1,632 400418 0,0015 0,02228 866,88 0,142 

5 0,0117 2,337 458812 0,0019 0,02344 13914,12 1,920 

6 0,0036 1,089 173751 0,0023 0,02525 7113,44 0,093 

7 0,0044 1,312 209291 0,0023 0,02510 15826,33 0,300 

8 0,0036 1,089 173751 0,0023 0,02525 6435,97 0,084 

9 0,0058 1,733 276422 0,0023 0,02492 36773,12 1,216 

10 0,0808 370,50 2,421 

11 0,0752         254,16 1,436 

 
A hidraulikai analízist végigszámolva megkaptam a � értékét: � =0,7937 

Ez az eredmény fizikai tartalmát tekintve megfelel az elvárásoknak, azonban ezt alá kell 
támasztani a kétféle irányban számolt betáplálási nyomások megvizsgálásával, hiszen 
ezeknek meg kell egyezniük egymással.  
A többi csomópont esetén is végigszámítva az eddigieket látható, hogy a hidraulikai végpont 
valóban csak az 5-ös fogyasztó lehet. Ennek alátámasztására a kiadódott � értékeket a  
5.3. táblázatban összefoglaltam. 
 

5.3. táblázat: A különböző végpontok esetén a k értéke 

Hidraulikai végpont � értéke 

3. fogyasztó 2,103 
4. fogyasztó 1,742 
5. fogyasztó 0,794 
6. fogyasztó -0,642 

 
Kirchhoff II. törvényével alá kell támasztani, hogy a fogyasztói végpont és a k érték helyesen 
lettek megállapítva. Az egyes csomópontokban a mértékadó nyomásokat, illetve a szivattyúk 
betáplálási nyomáskülönbségét az 5.4. táblázatban foglaltam össze. 
 
 

5.4. táblázat: Az egyes csomópontokban és a betáplálási pontokban a nyomások értékei 

 
∆p  

 
∆p 

  bar    bar 

IV. 1,9202  IV. 1,9202 

III. 2,0257  V. 1,9257 

II. 2,2233  VI. 2,8904 

I. 4,2035  VII. 3,5651 

SZ1 5,5920  VIII. 4,1081 
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 IX. 4,1702 

 
 X. 4,4022 

 
 XI. 5,4424 

 SZ2 5,5920 

 

Látható, hogy a két irányból számolt nyomáskülönbségek összege, azaz  a szivattyúk 
emelőmagasságának értékei megegyeznek. ∆*,( � 5,5920	)¢£ 

A szivattyúkon szállított térfogatáramok értékei megegyeznek a B, illetve az M szakaszok 
térfogatáramaival.  
 6�,(� � 6�� � 0,0547	 ��¼   

 6�,(� � 6�L � 0,1826	 ��¼   

Az egyes szivattyúk által felvett teljesítményeket a (39) és (40) egyenletekkel számoltam. 
Ezekből az összes felvett teljesítmény számítását és értékét a 4.4. összefüggés mutatja. 
 ¬� � *,( ∙ 6�,(� � 5,5920 ∙ 0,0547 � 0,3057	)¢£ b�

� � 30,57	�9. (39) 

 ¬� � *,( ∙ 6�,(� � 5,5920 ∙ 0,1826 � 1,021	)¢£ b�
� � 102,1	�9. (40) 

 ¬ö��- � ¬� � ¬� � 30,57 � 102,1 � 132,67	�9. (41) 

A hálózatban kialakult nyomásképet az 5.3. ábraán ábrázoltam. 
 

 
5.3. ábra: A hálózatban kialakuló nyomásviszonyok 
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6. Melléklet 

 
A mellékletben példát mutatok be az 5.1. ábrán vázolt hurkolt távhőellátó rendszer áramlási 
képének és nyomásképének optimalizációjára egyszivattyús üzemmódra a betáplált energia 
minimumát, mint célfüggvényt, alkalmazva Kirchhoff második törvényének sérülését 
megengedve. 
 
A betáplált energia minimumának keresése esetén is az 5.2. ábra látható hálózat hidraulikai 
analízisét kellett elvégezni, azaz a hidraulikai végpontot, és a betáplálási munkapontokat 
határoztam meg. 
A felbontott hurok számításához szükséges alapadatok (hőteljesítmény, tömegáram, 
térfogatáram) számítási elve megegyezik az áramlási munka minimalizálásánál bemutatottal 
Az ekkor kapott kiinduló adatokat az 6.1. táblázatban foglaltam össze. A betáplált energia 
minimuma alapján történő számítás esetén a hidraulikai végpont a 7. fogyasztó lett. 
 

6.1. táblázat: A hidraulikai analízis elvégzéséhez szükséges adatok 

    L  �  !�  D 
    m kW kg/s mm 

S 
Z 
A 
K 
A 
S 
Z 
O 
K 

B 1018 7454 58,79 200 
C 552 5894 46,48 150 

D 194 3494 27,56 150 

E 562 1934 15,25 150 

F 154 504 3,98 125 

G 468 64 0,51 80 

H 112 466 3,67 80 

I 160 906 7,14 100 

J 336 1606 12,67 200 

K 162 11446 90,27 250 

L 240 20596 162,43 250 

M 32 21426 168,97 250 

F 
O 
G 
Y 
A 
S 
Z 
T 
Ó 
K 

1 324 830 6,55 100 

2 790 1560 12,30 100 

3 36 2400 18,93 125 

4 50 1560 12,30 100 

5 250 1430 11,28 80 

6 42 440 3,47 65 

7 94 530 4,18 65 

8 38 440 3,47 65 

9 220 700 5,52 65 

10 
 

9840 77,60 
 

11 
 

9150 72,16 
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A 7-es fogyasztói hőközpontot választva hidraulikai végpontnak a térfogatáram  6�K � 0,0044 b�
Ä . 

Az ekkor kialakult térfogatáramok, ellenállástényezők és a nyomáskülönbségek értékeit az 
egyes szakaszokon az 6.2. táblázat mutatja. A felhasznált összefüggések megegyeznek a 
korábban leírtakkal. 
 

6.2. táblázat: Az egyes szakaszok hidraulikai adatai 

 
'�  v Re k/D λ R ∆p 

  m3/s m/s - - - bar·s2/m6 bar 

B 0,0612 1,949 956645 0,0008 0,01872 463,44 1,738 

C 0,0484 2,740 1008581 0,0010 0,01994 1127,69 2,644 

D 0,0287 1,624 597896 0,0010 0,02014 400,32 0,330 

E 0,0159 0,899 330951 0,0010 0,02052 1181,45 0,298 

F 0,0041 0,337 103502 0,0012 0,02276 893,60 0,015 

G 0,0005 0,105 20549 0,0019 0,02944 32713,31 0,009 

H 0,0038 0,762 149500 0,0019 0,02424 6445,88 0,094 

I 0,0074 0,948 232539 0,0015 0,02266 2820,91 0,156 

J 0,0132 0,420 206107 0,0008 0,01995 163,04 0,028 

K 0,0940 1,916 1175170 0,0006 0,01778 22,95 0,203 

L 0,1692 3,447 2114611 0,0006 0,01762 33,69 0,964 

M 0,1760 3,586 2199828 0,0006 0,01761 4,49 0,139 

1 0,0068 0,868 213043 0,0015 0,02274 5732,38 0,267 

2 0,0128 1,632 400418 0,0015 0,02228 13696,75 2,249 

3 0,0197 1,607 492822 0,0012 0,02107 193,39 0,075 

4 0,0128 1,632 400418 0,0015 0,02228 866,88 0,142 

5 0,0117 2,337 458812 0,0019 0,02344 13914,12 1,920 

6 0,0036 1,089 173751 0,0023 0,02525 7113,44 0,093 

7 0,0044 1,312 209291 0,0023 0,02510 15826,33 0,300 

8 0,0036 1,089 173751 0,0023 0,02525 6435,97 0,084 

9 0,0058 1,733 276422 0,0023 0,02492 36773,12 1,216 

10 0,0808 370,50 2,421 

11 0,0752 
        

254,16 1,436 

 
A konstansok értékeik ebben az esetben a következők: 
 



134 
 

: � 36779,8; { � 0,4998; � � 4,903; 

:∗ � 9490,96; {∗ � 0,0877; �∗ � 1,2923. 
 
Ezek alapján kiszámítható a � értéke. � =0,1208 
 
A többi csomópont esetén ezen számítási elv alapján is 0-nál kisebb vagy  1-nél nagyobb 
értékeket kaptam �-ra, tehát a hidraulikai végpont csak a 7. fogyasztó lehet. A különböző 
feltételezett hidraulikai végpontok esetén a � értékeit az 6.3. táblázatban foglaltam össze. 
 

6.3. táblázat: A különböző végpontok esetén a k értéke 

Hidraulikai végpont � értéke 

4. fogyasztó 2,192 
5. fogyasztó 1,326 
6. fogyasztó 1,080 
7. fogyasztó 0,121 
8. fogyasztó -1,120 

 
Ez az eredmény fizikai tartalmát tekintve megfelel az elvárásoknak. Ennél a számítási elvnél 
megengedhető a Kirchhoff-törvények sérülése, hiszen már nem hurokként vizsgálom a 
hálózatot. Ekkor nem követelmény, hogy a 2 irányban számolt nyomáskülönbségek összege 
azonos legyen. Az egyes csomópontokban a mértékadó nyomásokat, illetve a szivattyúk 
betáplálási nyomáskülönbségét az 6.4. táblázatban foglaltam össze. 
 

6.4. táblázat: Az egyes csomópontokban és a betáplálási pontokban a nyomások értékei 

  ∆p    ∆p 

  bar    bar 

VI. 0,3000  VI. 0,3000 

V. 0,3091  VII. 0,3945 

IV. 1,9202  VIII. 1,2160 

III. 2,2184  IX. 2,4210 

II. 2,5482  X. 2,6239 

I. 5,1920  XI. 3,5884 

SZ1 6,9298  SZ2 3,7275 

 
A betáplált energia minimalizálásakor a két emelőmagasság nem egyezik meg, ebben az 
esetben két különböző szivattyúról van szó. A kialakult munkapontok a következők: 
 ∆*,(� � 6,9298	)¢£ ∆*,(� � 3,7275	)¢£ 
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6�,(� � 6�� � 0,0612 ��¼  6�,(� � 6�L � 0,1760 ��¼  

 
Ezek alapján az egyes szivattyúk által felvett teljesítményt a (42) és (43) összefüggésekből 
lehet meghatározni. Az összes felvett teljesítményt a (44) mutatja. 
 
 ¬,(� � *,(� ∙ 6�,(� � 6,9298 ∙ 0,0612 � 0,4243	)¢£ ��¼ � 42,43	�9 (42) 

 ¬,(� � *,(� ∙ 6�,(� � 3,7275 ∙ 0,1760 � 0,6561	)¢£ ��¼ � 65,61	�9 (43) 

 ¬ö��- � ¬,(� � ¬,(� � 42,43 � 65,61 � 108,04	�9 (44) 
   

A hurkot felbontva a szivattyúnál a hálózat két betáplálású sugaras hálózattá lett alakítva. 
Megfelelő tervezés esetén a hidraulikai végpont helyes kiválasztása után a nyomáskép úgy 
alakulna, hogy a gerincvezetéken haladva az egyes csomópontokban mindig az oda befutó 
fogyasztói ág nyomásesése a kisebb, azaz ezeken az ágakon kell fojtani. Ebben az esetben 
azonban a IV., VIII. és IX. csomópontokban a mértékadó nyomáskülönbség a fogyasztói ág 
nyomásesése. Az 6.1. ábra ábrázoltam a gerincvezetéken rendelkezésre álló 
nyomáskülönbségeket és jelöltem a kritikus csomópontokban a szükséges értéküket. Ennek 
megfelelően kellett a gerincvezetékre felrajzolt nyomásképet módosítni, azaz meg kellett 
növelni a betáplálási nyomáskülönbséget. Kritikus csomópont az előbb felsoroltakon kívül a  
X. csomópont is, mert a gerincvezetéken rendelkezésre állónál itt is nagyobbra lenne szükség. 
Ebből az következik, hogy a hálózat nem megfelelően lett megtervezve. A csövek átmérője 
nem elég nagy, így nagyon nagy áramlási sebességek alakulnak ki. Ebből kifolyólag egyes 
fogyasztói ágakon túl nagy nyomásesések jelentkeznek. 
A diagramon a világoszöld vonalak jelzik a kritikus csomópontokban a szükséges 
nyomáskülönbséget. A vékony piros és kék vonalak a gerincvezeték előremenő és visszaérő 
szakasza között rendelkezésre álló értékeket, a vastag vonalak a ténylegesen kialakult 
állapotot mutatják.  
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6.1. ábra: A nyomásviszonyok alakulása betáplált energia minimalizálásakor 

 
A tényleges nyomáskép, illetve az egyes fogyasztói ágakon a nyomásesés és a szükséges 
fojtás mértéke az 6.2. ábra látható. A jelölések megegyeznek az előző ábráéval. 

 
6.2. ábra: A kialakult nyomáskép 

 
A két számítási módszerrel kapott eredmények összehasonlítására a szivattyúk által felvett 
teljesítmény szolgál. Ezeket korábban meghatároztam. ¬B$��-$Óá;	 � 132,67	�9. ¬>4	áÓ;á;	 � 108,04	�9. 
A teljesítmény csökkenése betáplált energia minimalizálásával a disszipált energia 
minimumára számolthoz képest: 
 ∆¬ � ¬B$��-$Óá;	 ? ¬>4	áÓ;á;	¬B$��-$Óá;	 ∙ 100 � 132,67 ? 108,04132,67 ∙ 100 � 18,56%.  
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7. Melléklet 

 
Az alapfeladat megoldása nemlineáris hőcserélő egyenlet alapulvételével. 
A megoldás előkészítéséhez az alábbi rendezést végezzük el az alábbiak szerint: 
 	��:�A<B��:�;<�á� C3′� � 3"�2 ? 3>E � �3> ? 3��. (7.1) 

 
További átalakítások után: 
 
 ��:�A<B��:�;<�á�

3′� � 3"�2 ? ��:�A<B��:�;<�á� 3> � �3> ? 3��. (7.2) 

 
 	��:�A<B��:�;<�á�

3′� � 3"�2 � 3� � 3> C1 � ��:�A<B��:�;<�á�E. (7.3) 

 
 
A belső hőmérséklet: 
 
 3> � T ��:�A<B��:�;<�á�

3′� � 3"�2 � 3�U ��:�;<�á���:�;<�á� � ��:�A<B. (7.4) 

 
 
A (4.20)-ből a primer visszatérő forróvíz hőmérséklet: 
 	

3"� � 3m� ? �� ��� � �3m� ? 3"��. (7.5) 

 
Ezt a (4.21)-be helyettesítve: 
 	

Φ�z� �, z� �� � 3′� ? V3′� ? �� ��� � �3m� ? 3"��^3′� ? 3"� � �� ��� � �3m� ? 3"��
3′� ? 3"� . (7.6) 

 
 
Ebből a szekunder visszatérő hőmérséklet: 
 	

3"� � Φ3′� ? �� ��� � 3m�
Φ ? �� ��� �

. (7.7) 

 
A szekunder oldali előremenő hőmérséklet maghatározása a primer és szekunder visszatérő 
behelyettesítésével (4.22) egyenletbe: 
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��:�+FG, 23m� ? 3"�7 ? �3′� ? 3"��
H� 3m� ? 3m�3"� ? 3"�� ��:�A<B C3′� � 3"�2 ? ��:�A<B��:�A<B���:�;<�á�

3m� � 3"�2
? 3� ��:�;<�á���:�;<�á� � ��:�A<BE. 

(7.8) 

 
 
Behelyettesítve: 
 	

��:�+FG, +
,-? �� ��� � .3m� ? Φ3m� ? �� ��� � 3m�

Φ ? �� ��� � /
0
12 ? .3m� ? Φ3m� ? �� ��� � 3m�

Φ ? �� ��� � /
H� 3m� ? 3m�

3m� ? �� ��� � .3m� ? Φ3m� ? �� ��� � 3m�
Φ ? �� ��� � / ? Φ3m� ? �� ��� � 3m�

Φ ? �� ��� �

� 

� ��:�A<B

+
,,,
,-3′� � Φ3′� ? �� ��� � 3m�

Φ ? �� ��� �2 ? ��:�A<B��:�A<B���:�;<�á�
3m� � Φ3′� ? �� ��� � 3m�

Φ ? �� ��� �2

? 3� ��:�;<�á���:�;<�á� � ��:�A<B
0
111
12. 

(7.9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 	 (7.10) 
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��:�+FG,
�? �� ��� � ? 1� 	3m�.1 � �� ��� �Φ ? �� ��� �/? Φ3′�Φ ? �� ��� �
H� 3m� ? 3m�

3m�. �� ��� �Φ ? �� ��� � ? �� ��� � ? ��� ��� ���

Φ ? �� ��� �/� 3m� � �� ��� � Φ3′�
Φ ? �� ��� � ? Φ3′�Φ ? �� ��� �

�� ��:�A<B

344
444
453′� .1 � �� ��� �Φ ? �� ��� �/� Φ3′�Φ ? �� ��� �2 C1 ? ��:�A<B��:�A<B � ��:�;<�á�E

? 3� ��:�;<�á���:�;<�á� � ��:�A<B
677
777
78
. 

 
 
Implicit függvényt kapunk a szekunder előremenő hőmérséklet meghatározására. 
Konstansokat bevezetve: 
 	{ � Ù? �� ��� � ? 1Ú, (7.11) 

 
 	

� � 1 � �� ��� �Φ ? �� ��� �
, (7.12) 

 
 	

| � Φ3′�Φ ? �� ��� �
, (7.13) 

 
 	

} � . �� ��� �Φ ? �� ��� �
? �� ��� � ? ��� ��� ���

Φ ? �� ��� �
/, (7.14) 

 
 	

~ � 3m� � �� ��� � Φ3′�
Φ ? �� ��� �

? Φ3 ′�Φ ? �� ��� �
, (7.15) 
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� � 1 ? ��:�A<B��:�A<B���:�;<�á�, (7.16) 

 	/ � 3� ��:�;<�á���:�;<�á� � ��:�A<B, (7.17) 

 
 
 
Végül az egyenlet rendezve: 
 	

��:�+FG, {�3′�� ? |�
H� 3m� ? 3m�3m�} � ~ � ��:�A<B C3m�� � |2 � ? /E. (7.18) 

 
 
 
Ebből a 3m�-re kifejtett alak: 
 	2��:�+FG, {�3′�� ? |�H� 3m� ? 3m�3m�} � ~��:�A<B�� � 2/�� ? |� � 3 ′�. (7.19) 
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8. Melléklet 

 
E mellékletben bemutatom a 7.5 fejezetben tárgyalt optimalizációs módszertan alkalmazását. 
Határozzuk meg a mellékelt ábrán bemutatott sugaras forróvizes távfűtő- hálózat optimális 
átmérőit a 7.5 fejezetben bemutatott közelítő eljárással, illetve a dinamikus programozásra 
alapozott optimalizációs módszerrel! 

 
8.1. ábra: Sugaras távfűtő hálózat modellje 
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Megjegyzés: F3, F13, F14, F15, F16, F17 fogyasztókat ellátó csatlakozóvezeték hossza 
rövidsége miatt elhanyagolható. 
 
A távfűtőhálózat 110/55°C hőmérsékletlépcsővel üzemel, az egyes fogyasztók és szakaszok 
adatait a 8.1. táblázat és 8.2. táblázatok tartalmazzák. 
 

8.1. táblázat: Sugaras forróvizes 
távfűtőhálózat adatai 

Fogyasztó 
Hőigény 

[kW] 
F1 1 300 

F2 662 

F3 225 

F4 762 

F5 270 

F6 360 

F7 66 

F8 540 

F11 2 075 

F10 1 010 

F9 1 355 

F12 1 998 

F18 240 

F17 240 

F16 240 

F15 240 

F14 240 

F13 240 
F19 156 

 

8.2. táblázat: Sugaras forróvizes 
távfűtőhálózat adatai 

Szakasznév 
Hosszúság 

[m] 
1 440 

11 14 

2 125 

21 24 

22 54 

3 67 

31 6 

4 54 

41 73 

42 77 

43 100 

5 71 

51 51 

6 184 

61 26 

62 83 

63 74 

64 4 

7 84 

71 99 

72 27 

73 25 

74 50 

75 40 

76 50 

77 20 

8 42 

81 100 

9 160 
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A fajlagos beruházási költségeket az egyes szabványos csőátmérők esetén a 8.3. táblázat 
szemlélteti: 
 

8.3. táblázat: Fajlagos beruházási költségek 

Csőátmérő Ft/nyfm 
DN25 38 000 

DN32 45 000 

DN40 48 000 

DN50 52 000 

DN65 62 000 

DN80 70 000 

DN100 80 000 

DN125 95 000 

DN150 110 000 

DN200 140 000 

DN250 170 000 

DN300 205 000 

DN350 230 000 

 
A beruházási költség számítása során használt Ft/nyomvonal-folyóméter értékek az elmúlt 
évek vezetéképítési tapasztalataiból számolt átlagértékek. Tartalmazzák az előremenő és a 
visszatérő csővezeték, a munkaárok kiásásának, visszatemetésének, a burkolat 
helyreállításának árát, és a munkát végző személyek és munkagép bérét. Ezek az adatok 
csupán tájékoztató jellegűek. Az értékek az egyes rendszereknél pozitív vagy negatív 
irányban is eltérhetnek. Ha belvárosban építünk, az ár magasabb lehet a megadottnál a sok 
burkolat-helyreállítás miatt, míg külterületen ez az ár csökkenhet. 
Első lépésben minden egyes vezetékszakaszra külön-külön meghatározzuk az úgynevezett 
rendszerfüggetlen optimumot, a vezetékszakasz beruházási és a forróvíz áramoltatásának 
együttes költségének minimumát. Az optimális csőátmérő meghatározásához ismernünk kell 
az üzemeltetés éves költségét és a beruházás éves költségének leírását. E két görbe 
összegének minimuma fogja nekünk meghatározni az adott szakaszhoz az optimális 
szabványos átmérő értékét. 
Példaként bemutatjuk az F5 fogyasztót (8.2. ábra) ellátó vezetékszakasz rendszerfüggetlen 
optimumának meghatározását. 
A rendszer nyomásdiagramját az optimalizált átmérőkkel a 8.3. ábra szemlélteti. 
A diagramon jól látszik a függvény minimumértéke, ami 0,05 m-nél található, az ahhoz az 
értékhez tartozó DN50 csőátmérő adja az optimális összköltséget. 
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8.2. ábra: F5 fogyasztót ellátó vezetékszakasz beruházási és üzemeltetési költsége 
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8.4. táblázat: Rendszerfüggetlen és rendszerelvű optimalizációval számított csőátmérők 

Szakasznév 

Rendszerfüggetlen 
optimalizációval 

számított 
csőátmérők 

Rendszerelvű 
optimalizációval 

számított 
csőátmérők 

1 DN100 DN100 

11 DN65 DN50 

22 DN40 DN40 

2 DN100 DN100 

21 DN80 DN65 

3 DN125 DN125 

31 DN50 DN32 

4 DN150 DN150 

43 DN50 DN50 

42 DN25 DN25 

41 DN50 DN50 

5 DN150 DN150 

51 DN65 DN50 

6 DN150 DN150 

61 DN125 DN100 

63 DN80 DN80 

64 DN100 DN80 

62 DN125 DN100 

7 DN250 DN250 

71 DN125 DN125 

77 DN40 DN40 

76 DN50 DN50 

75 DN65 DN50 

74 DN80 DN65 

73 DN100 DN80 

72 DN100 DN100 

8 DN250 DN250 

81 DN32 DN32 

9 DN250 DN250 
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8.5. táblázat: Rendszerfüggetlen és rendszerelvű optimalizáció összehasonlítása 

Csomópontok 

Rendszerfüggetlen 
optimalizáció 

összegezett költsége 
[eFt/év] 

Rendszerfüggetlen 
optimalizáció 

+fojtási költség [eFt/év] 

Rendszerelvű 
optimalizáció 

+fojtási költség 
[eFt/év] 

szivattyú 9 140,17 10 954,59 10 485,32 

(8) 7 784,07 9 598,48 9 129,21 

(7) 7 233,57 9 028,90 8 559,63 

(6) 5 586,59 6 795,18 6 678,29 

(5) 3 888,42 4 192,09 4 142,20 

(4) 3 394,77 3 610,58 3 583,17 

(3) 2 608,11 2 801,95 2 774,55 

(2) 2 281,25 2 433,02 2 410,14 

(1) 1 556,71 1 608,15 1 602,55 

 
 

 

 
8.3. ábra: A vizsgált távfűtő hálózat nyomásdiagramja 

 
8.4. ábra: A vizsgált távfűtő hálózat költségdiagramja 
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Az ábrázolt hálózaton a rendszerelvű optimalizációval elvégzett számítások után 
megállapítható, hogy a rendszer éves összköltsége 4%-kal csökkent a rendszerfüggetlen 
optimalizációval végzett méretezéshez képest (8.4. ábra és 8.5. táblázat). 
 


